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กรมการพัฒนาชุมชน

คำ�นำ�
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ขบั เคลือ่ นภารกิจส�ำคัญในปี พ.ศ. 2562
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564”
มุ ่ ง ให้ ป ระชาชนมี ค วามสุ ข ตามยุ ท ธศาสตร์ แ ห่ ง ความสุ ข (Happiness Strategy)
ผลการด� ำ เนิ น งานดั ง กล่ า วตามยุ ท ธศาสตร์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิรูปประเทศ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชน
ให้พึ่งตนเองได้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้าง
องค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงอย่างเป็นรูปธรรม
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ส นั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0
ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม จึงจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2562
กรมการพัฒนาชุมชน (Annual Report 2019) เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความสะดวกในการใช้ประโยชน์ และมีรูปแบบที่น่าสนใจ
ส�ำหรับผู้อ่านให้ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งยังเป็นการรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ไม่ต้องใช้
กระดาษในการจัดพิมพ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย
กรมการพัฒนาชุมชน ขอขอบคุณบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ผู้น�ำชุมชน
กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายและประชาชนในชุมชน ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ให้เข้มแข็งอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป
กรมการพัฒนาชุมชน
มีนาคม 2563

กรมการพัฒนาชุมชน
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กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2505 โดยแยกจากกรมมหาดไทยเดิม มาเป็นกรมการพัฒนา
ชุมชน ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน คือ ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชนบทโดยการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนและการพัฒนาตนเอง ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ พัฒนากรต้องท�ำงานกับประชาชน มิใช่ทำ� ให้ประชาชน

ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
ปรัชญาการพัฒนาชุมชน เป็นหลักความเป็นจริงแห่งชีวิตที่นักพัฒนาชุมชนยึดถือเป็นสรณะ
คือ “ความเชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติ” ว่ามนุษย์ทุกชีวิตมีคุณค่า และมีความหมาย มีศักดิ์ศรี
และมีศกั ยภาพ มีฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรได้รับการเหยียบย�่ำ ดูหมิ่น เหยียดหยาม จากมนุษย์
ด้วยกันเอง มีความสามารถจากการเป็นมนุษย์ทคี่ วรได้รบั การยอมรับและท�ำให้ปรากฏเป็นจริงในทางปฏิบตั ิ
จากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง โดยมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับโอกาส

หลักการพัฒนาชุมชน
หลักการพัฒนาชุมชนที่แท้จริง คือ หลักประชาชน  
1. เริ่มต้นที่ประชาชน ยืนจุดเดียวกับประชาชน มองโลก มองชีวิต มองปัญหา จากทัศนะ
ของประชาชน เพื่อให้เข้าใจปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อให้เข้าถึงชีวิต จิตใจของประชาชน
2. ท�ำงานร่วมกับประชาชน (ไม่ใช่ท�ำงานให้แก่ประชาชน เพราะจะท�ำให้เกิดความคิดมาทวง
บุญทวงคุณจากประชาชนในภายหลัง) การที่จะท�ำให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของตนเองและมีก�ำลังใจ
ลุกขึ้นต่อสู้กับปัญหา ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไขปัญหานั้น ย่อมมีหนทางที่จะกระท�ำได้โดยไม่ยาก หากเข้าใจ
ปัญหาและเข้าถึงจิตใจประชาชน
3. ยึดประชาชนเป็นพระเอก ประชาชนต้องเป็นผูก้ ระท�ำการพัฒนาด้วยตนเอง ไม่ใช่เป็นผูถ้ กู กระท�ำ
หรือเป็นฝ่ายรองรับข้างเดียว เพราะผลของการกระท�ำการพัฒนานั้นตกอยู่ที่ประชาชนโดยตรง ประชาชน
เป็นผู้รับโชคหรือเคราะห์จากการพัฒนานั้น
กรมการพัฒนาชุมชน
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ภารกิจและอำ�นาจหน้าที่
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาทและหน้าที่ 7 ประการ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่
24 มีนาคม พ.ศ. 2552 ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินงาน
เพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน
2. จั ด ท�ำและพัฒ นาระบบมาตรฐานการพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อใช้ เ ป็ น เครื่ องมื อส� ำ หรั บประเมิ น
ความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
3. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม
และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน ผู้น�ำชุมชน
องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน
4. สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชุมชน
6. ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้น�ำชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่าย
องค์การชุมชน ให้มคี วามรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการท�ำงาน รวมทัง้ ให้ความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนแบ่งโครงสร้างของหน่วยงาน เป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค
ราชการบริหารส่วนกลาง
1. ส�ำนักตรวจราชการ
2. ส�ำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
3. ส�ำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
4. ส�ำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
5. ส�ำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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6. สถาบันการพัฒนาชุม-3ชน
7. ศูนย์อ่ สการพั
ารสนเทศเพื
่อการพัฒนาชุมชน
7) ศูนย[สารสนเทศเพื
ฒนาชุมชน
8) กองคลัง 8. กองคลัง
9. กองการเจ้าหน้าที่
9) กองการเจTาหนTาที่
10. กองแผนงาน
10) กองแผนงาน
11. ส�ำนักงานเลขานุการกรม
11) สำนักงานเลขานุ
การกรม มพันธ์
12. กองประชาสั
13. กลุ
12) กองประชาสั
มพั่มนพัธ[ ฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
13) กลุ4มพัฒ14.
นาระบบบริ
หาร
15. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการ
14) กลุ4มตรวจสอบภายใน
15) กลุ4มงานคุTมครองจริยธรรมขTาราชการ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
[ ราชการบริหารสCวนภูมิภาค [
1. ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด
1) สำนักงานพั
ชนจังหวั
ด 76มจัชนอ�
งหวัำดเภอ 878 อ�ำเภอ
2.ฒส�นาชุ
ำนักมงานพั
ฒนาชุ
2) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 878 อำเภอ
แผนภูมมิแิแสดงการแบ่
สดงการแบCงงานภายในและกรอบอั
ตรากำลัตงราก�
ของกรมการพั
ฒนาชุมชน ฒนาชุมชน
แผนภู
งงานภายในและกรอบอั
ำลังของกรมการพั
(แสดงสC
วนราชการที
่จัดตั้งขึ่จ้นัดภายใน)
(แสดงส่
วนราชการที
ตั้งขึ้นภายใน)

กรมการพัฒนาชุมชน
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ข้าราชการจ�ำแนกตามประเภทและระดับต�ำแหน่ง
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ข$าราชการจำแนกตามระดับการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ทั่วไป

ข้าราชการจ�ำแนกตามระดับการศึกษา

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ชาย

135

ต่ำกว4าปริญญาตรี

1

4

อื่น ๆ

หญิง

ข$าราชการจำแนกตามเพศ

เพศ

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)
11

รวม
(คน)
11

กรมการพัฒนาชุมชน

22
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ค่านิยมองค์การ
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A

:

Appreciation

ชื่นชม

B

:

Bravery

กล้าหาญ

C

:

Creativity

สร้างสรรค์

D

:

Discovery

ใฝ่รู้

E

:

Empathy

เข้าใจ

F

:

Facilitation

เอื้ออ�ำนวย

S

:

Simplify

ท�ำให้ง่าย

P

:

Practical

ปฏิบัติได้จริง
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จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

1. ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยึดมั่นในความเป็นตัวแทนของกรมการพัฒนาชุมชน ศรัทธาเชื่อมั่นต่อองค์กรและประชาชน
โดยค�ำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในสิทธิ เสรีภาพ
ยึดหลักความเสมอภาค ให้เกียรติและมีมนุษยสัมพันธ์ต่อประชาชน
3. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรวดเร็ว มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต และมีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เน้นหนักในการพัฒนาคนให้มีระเบียบวินัย พึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน รู้รักสามัคคี
มีจิตสาธารณะ และปลูกฝังให้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินชีวิต
5. อ�ำนวยความสะดวกและพร้อมที่จะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
6. เป็นที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา ประชาชน และองค์กรชุมชน ด้วยความเป็นธรรมเป็นกลาง
ไม่เลือกปฏิบัติ และถูกต้องตามกฎหมาย
7. ด�ำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภท
และต้องไม่ประพฤติผิดศีลธรรม
8. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องรักษาจริยธรรมและจรรยาข้าราชการตามข้อบังคับนี้ พร้อมทั้ง
เสริมสร้างให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

กรมการพัฒนาชุมชน
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แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2560 - 2564
วิสัยทัศน์

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564”

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
3. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและบุคลากรมีอุดมการณ์
ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการท�ำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
| 12 |
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1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

-9-

กรมการพัฒนาชุมชน
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พันธมิตรการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
เครือข่ายภาคประชาชน
เครือข่ายภาคประชาชน ประกอบด้วย 14 องค์กร ได้แก่ 1. ปราชญ์ชุมชน 2. อาสาพัฒนาชุมชน
(อช.) / ผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น�ำ อช.) 3. อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. คณะกรรมการพัฒนาสตรี 5. คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6. คณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) 7. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 8. คณะกรรมการ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 9. คณะท�ำงานจัดการกองทุนชุมชน 10. คณะกรรมการสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชน (ศูนย์จดั การเงินทุนชุมชน) 11. คณะกรรมการเครือข่ายหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์
(OTOP) 12. บริษทั โอทอปอินเตอร์ เทรดเดอร์ จ�ำกัด 13. บริษทั ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพือ่ สังคม)
จ�ำกัด 14. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

| 14 |
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กรมการพัฒนาชุมชน
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ภาคีการพัฒนาขับเคลือ่ นข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU)

ภาคีการพัฒนาทีไ่ ด้รว่ มขับเคลือ่ นข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
และการบริการ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน เอกชนและหน่วยงานอื่น ๆ
Memorandum
Understanding
จ�ำนวนทั้งสิ้น 55 of
หน่วยงาน
33 ฉบับ

: MOU)

อ(

ลงความร4วมมือ (MOU)
-12รบริก าร ประกอบดTวย
การพัฒนาขับเคลื่อนข$อตกลงความรCวมมือ (Memorandum of Understanding: MOU)
อกชน และหน4วภาคียงาน
ภาคีการพัฒนาที่ไดTร4วมขับเคลื่อนขTอตกลงความร4วมมือ (MOU)
ในดTานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลTอม และการบริก าร ประกอบดTวย
หน4วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค[กรมหาชน เอกชน และหน4วยงาน
อื่น ๆ จำนวนทั้งสิ้น 55 หน4วยงาน 31 ฉบับ

งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
งบประมาณรายจCายประจำป
ในป|งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชนไดTรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
ในปีงบประมาณรายจ4
งบประมาณ พ.ศ.
2562
กรมการพั
ฒนาชุ
มชนได้ร้งับสิ้นงบประมาณตามพระราชบั
ญญัติ
ายประจำป|
งบประมาณ
พ.ศ. 2562
งบประมาณทั
6,932,726,100 บาท
งบประมาณรายจ่
แยกเปNานยประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณทั้งสิ้น 6,932,726,100 บาท แยกเป็น
    งบบุคลากร
นวนจำนวน
2,622,873,100
[ งบบุจ�คำลากร
2,622,873,100บาท
บาท
    งบด�ำเนิ[นงาน
จ�
ำ
นวน
3,985,876,300
งบดำเนินงาน จำนวน 3,985,876,300 บาท
บาท
    งบลงทุ[
น จ�งบลงทุ
ำนวนน จำนวน
323,976,700
323,976,700บาท
บาท

พัฒนาชุมชนไดTรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
ศ. 2562 งบประมาณทั้งสิ้น 6,932,726,100 บาท
16,959,802,400

4,000,000,000
3,500,000,000

0 บาท
300 บาท
ท
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3,000,000,000

2,622,873,100

3,985,876,300

2,500,000,000

งบรายจ4ายประจำป|

2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0

รายงานประจ�ำปี 2562

323,976,700

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

กรมการพัฒนาชุมชน
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ส่วนที่ 2

ผลการดำ�เนินงาน
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กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุน
ให้มกี ารจัดท�ำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั จัดท�ำยุทธศาสตร์ชมุ ชน ตลอดจน
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ผลการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ได้น�ำสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพแวดล้อมของการบริหาร
ประเทศ มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงอนาคตที่ก่อเกิด
การเปลีย่ นแปลงของประเทศ ชุมชน ในด้านทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านพัฒนาชุมชน ให้มงุ่ ไปสูเ่ ป้าหมายสูงสุด
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564” โดยได้ก�ำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

กรมการพัฒนาชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
สรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
1. สร้างและพัฒนาผู้นำ�สัมมาชีพ

ผู้ นาชุ มชนในการขั บเคลื่ อนการสร้
า งสัฒ
ม มาชี
ม ชน สร้ า งและพั ฒ นาผู ้ น� ำ ชุ ม ชนในการขั บ เคลื่ อ นการสร้ า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชน
กรมการพั
นาชุพมชุชน
นกลไกในการช่ วยยกระดั
บเศรษฐกิ
ฐานราก คือ “รายได้
” ยง เพื่อเป็นกลไกในการช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คือ “รายได้”
ตามหลั
กปรัชจญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ท� ำ่ รให้่วมกัปนระชาชนในชุ
ร ายได้
นคงและยั่งยืน สังคมอยู
อย่างมีความสุขมด้ชนมี
วยการสร้
าง เ พิ่ ม ขึ้ น มี ค วามมั่ น คงและยั่ ง ยื น สั ง คมอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข
วยการสร้าาน”งอาชี
พผ่าพนกระบวนการ
ยใต้แนวคิด “ชาวบ้าด้นสอนชาวบ้
สอนอาชี
ที่เขาต้องการ “สร้างสัมมาชีพชุมชน” ภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” สอนอาชีพ
ที่เนขาต้
องการอยากท�
ประกอบกั
ศรษฐกิจพอเพียงมาเป็
แนวทาง
รวมถึ งการสร้ำ างและพั
ฒนา บการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง รวมถึง
างและพั
้น�ำ  เพืว่อนเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง เป็นวิทยากรในการขับเคลื่อนและสร้างกลไก
การขับเคลื่ อนและสร้การสร้
างกลไกการท
างานร่ฒวนาผู
มกันของภาคส่
การท�ำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์
กรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่ เข้มแข็ ง
ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้เสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ
าสา จิตสาธารณะ เอื
เอื้ ออ้ เฟืเฟื้ ออ้ แบ่แบ่งปังนปัผูน้ อผูื่นอ้ และเป็
นพลังนสพลั
าคั ญงส�ำคัญในการจัดการปัญหาความเหลือ่ มล�ำ 
นื่ และเป็
้ การพัฒนาตนเองและการจัดการ
เองและการจั ดการของชุ
ม
ชนท้
อ
งถิ
น
่
โดยมี
ผ
้
ู
น
า
กลุ
ม
่
องค์
ก
ร
ของชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้น�ำ กลุ่มองค์กร ประกอบด้วย 1. ปราชญ์ชุมชน 2. อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) /
ชน (อช.)/ผู้ นาอาสาพั
นาชุมชนฒ(ผูนาชุ
้ นา อช.)
อาสาสมั
คร 3. อาสาสมัครผูป้ ระสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 4. ผูน้ ำ� องค์กรสตรี
ผูน้ ฒำ� อาสาพั
มชน3) (ผู
น้ ำ 
� อช.)
องค์กรสตรี 5) ผู้นากองทุ
ฒนาบทบาทสตรี
6) ผู้ นาศูนย์ 6. ผู้น�ำศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) 7. ผู้น�ำกลุ่มออมทรัพย์
5. ผู้นพั�ำกองทุ
นพัฒนาบทบาทสตรี
ต 8.ไขปั
ผู้นญ�ำหาความยากจน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 9. ผู้น�ำโอทอป ด�ำเนินการโดยการสร้างและพัฒนา
ทรัพย์เพื่อการผลิต เพื
8) ผู่อ้นการผลิ
าโครงการแก้
นาผ่านกิจกรรม ต่าผูง้นๆ�ำดัผ่งานีนกิ
้ จกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ษฐกิจพอเพียง
การสร้ า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ช ญา
ารพั ฒนาชุ ม ชน
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ญาของเศรษฐกิ จ
าคั ญ คื อ สร้ า ง
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพั ฒ นา
นโดยใช้วิ ธีการ
ชุมชนด�ำเนินการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 14,000 หมูบ่ า้ น มีเป้าหมายส�ำคัญ
ด้วยการพัฒนา
คือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในระดับครัวเรือน ขับเคลื่อน
มชนด้า นอาชี พ
โดยใช้วิธีการให้ชาวบ้านสอนชาวบ้านในสิ่งที่เขาอยากท�ำ 
ลั บ ไปสร้ า งที ม
ด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั ปราชญ์ชมุ ชน
มอี กหมู่ บ้ านละ
ด้านอาชีพหมู่บ้านละ 1 คน รวม 14,000 คน เพื่อให้กลับไป
บรมอาชีพให้กับ
สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านเพิ่มเติมอีก
นๆ ละ 20 คน

หมูบ่ า้ นละ 4 คน รวม 5 คน รวม 70,000 คน และจัดฝึกอบรม
อาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน
หมู ่ บ ้ า นละ 20 คน รวม 280,000 คน โดยใช้ พื้ น ที่
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ในบ้ า นปราชญ์ ชุ ม ชนหรื อ ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ แ ละขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้
เพือ่ มุง่ หวังให้ครัวเรือนทีเ่ ข้ารับการฝึกอาชีพมีความรูแ้ ละปฏิบตั อิ าชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพทีส่ ามารถ
สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนโดยการให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการรวม
กลุ่มอาชีพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและช่องทางการตลาด                                        
นอกจากนี้ ยังมีการเพิม่ ขีดความสามารถของผูน้ ำ 
� องค์กร เครือข่ายในการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน
การสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค มีความรู้ ความเข้าใจในการด�ำเนินงานสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมองค์กรสตรีให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
รวมถึงการให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค
ภาคละ 3 ครัวเรือน เพือ่ เข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง และสรุปผลการด�ำเนินงาน เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) จ�ำนวน 4 ภาค ภาคละ 50 คน
รวม 200 คน ส่งผลให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) สามารถเป็นกลไกในการสนับสนุน
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ท�ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้
ผลการด�ำเนินงาน
1. ปราชญ์ชมุ ชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ในพืน้ ที่ 14,000 หมูบ่ า้ น หมูบ่ า้ นละ
5 คน รวม 70,000 คน
2. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนทีผ่ า่ นการฝึกอาชีพโดยวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ในพืน้ ที่ 14,000 หมูบ่ า้ น
หมูบ่ า้ นละ 20 คน รวม 280,000 คน
3. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนทีผ่ า่ นการฝึกอาชีพสามารถน�ำความรูไ้ ปประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนือ่ ง
แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ (1) อาชีพแปรรูป คิดเป็นร้อยละ 63.09 (2) อาชีพเกษตร คิดเป็นร้อยละ
34.37 (3) อาชีพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.54 ได้แก่ โฮมสเตย์ นวดแผนโบราณ จัดดอกไม้ ผูกผ้างานพิธี  
ช่างเสริมสวย ช่างเชื่อม ช่างไม้
4. รายได้ โ ดยรวมของครั ว เรื อ นสั ม มาชี พ มี ค รั ว เรื อ นน� ำ ความรู ้ จ ากการอบรมไปประกอบ
อาชีพ จ�ำนวน 279,550 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.83 และมีรายได้รวมจากการประกอบอาชีพ
ตามแนวทางสัมมาชีพรวมทัง้ สิน้ 2,477,879,797 บาท เฉลีย่ ครัวเรือนละ 8,860 บาท/ปี เฉลีย่ ครัวเรือนละ
1,100 บาท/เดือน
5. มีการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ จ�ำนวน 1,400 กลุ่ม

กรมการพัฒนาชุมชน
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5) มีการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ จานวน-131,400 กลุ่ม
-

นาเครื
งมือเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน
พัฒนาเครื่องมือเสริมสร้า2.งสัพัมฒ
มาชี
พชุม่อชน

่อสนัผบู้ นสนุ
ผู้น�ำสัมพมาชี
นกลไกในการขับเคลื
่อนการสร้
างสัมมาชีาพงสั
ชุมชนได้
อย่าพง ชุ ม ชนได้
เพื่ อ สนั      
บ สนุ นเพืให้
าสันให้ม มาชี
เป็พนเป็กลไกในการขั
บ เคลื
่ อนการสร้
ม มาชี
มีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน เพื่อช่วยให้การขับเคลื่อน
มาชีนพต้
ชุมอชนให้
�ำเร็จฒ
ลุลนาเครื
่วง โดยการด�
เนินงานมี
อสนับพสนุ
มมาชี
พ บเคลื่อน
างมีประสิทการสร้
ธิภาพางสัจมาเป็
งมีกสารพั
่องมือำเสริ
มสร้เาครืงสั่องมืมมาชี
ชุมนการขั
ชน เพืบเคลื
่อช่่อวนสัยให้
การขั
ชุมชนให้แก่ผู้น�ำสัมมาชีพ ดังนี้
รสร้า งสัมมาชีพชุมชนให้สาเร็จลุล่วง โดยการดาเนินงานมีเครื่องมือสนั บสนุนการขับ เคลื่อนสั มมาชี พ
การบูรณาการแผนชุมชนระดับต�ำบลสร้างสัมมาชีพ
มชนให้แก่ผู้นาสัมมาชี
พ ดังนี้
       การบู
รณาการแผนชุ
มชนระดับบต�ตำบลสร้
างสัมามาชี
ประจ�พำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก�ำหนด
2.1 การบู
รณาการแผนชุ
มชนระดั
าบลสร้
งสัมพมาชี
ด�ำเนินการสนับสนุนบทบาทภารกิจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด�ำเนินงานศูนย์ประสานงาน
องค์การชุ
มชน พ.ศ. 2551
โดยมีวัตบ
ถุปตระสงค์
เพื่อาส่งสั
งเสริมมมาชี
การบูพรณาการแผนชุ
ชนสร้างสัมมาชีพพ.ศ. 2562
การบู
รณาการแผนชุ
มชนระดั
าบลสร้
ประจ าปีงมบประมาณ
และการใช้ประโยชน์จากแผนชุมชนในการสร้างสัมมาชีพชุมชนและเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการ
หนดด าเนิศูนนย์การสนั
บ สนุ นการชุ
บทบาทภารกิ
จ ตามระเบี
ยบกระทรวงมหาดไทยว่
วยการด
ประสานงานองค์
มชน เป็นกลไกหลั
กในการบูรณาการแผนชุ
มชนระดับต�ำบลสร้างสัามด้มาชี
พชุมชน าเนิ นงาน
ทีเ่ ชือ่ มโยงสูแ่ ผนพัฒนาท้องถิน่ แผนพัฒนาอ�ำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด มุง่ เน้นการเพิม่ โอกาสการเข้าถึง
นย์ ประสานงานองค์
การชุ มชน พ.ศ. 2551 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการแผนชุ ม ชน
แหล่งงบประมาณที่สนับสนุนการยกระดับ/ต่อยอดการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เป้าหมายประกอบด้
วย คณะกรรมการศู
นย์ปมระสานงานองค์
การชุามงสั
ชนระดั
บต�ำพ
บลชุ (ศอช.ต.)
จ�ำนวน่ อสนั บ สนุ น
างสั ม มาชี พกลุ่มและการใช้
ป ระโยชน์
จ ากแผนชุ
ชน ในการสร้
มมาชี
มชน และเพื
6,766 ต�ำบล ต�ำบลละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 270,640 คน โดยมีทมี ปฏิบตั กิ ารต�ำบลหรือประชารัฐต�ำบล
ร่วมสนัน
บสนุ
ดเวทีบรู ณาการแผนชุ
บลสร้างสัมกมาชี
พชุมชน รตามขั
้นตอน ดังนี้ มชนระดั บต าบล
คณะกรรมการศู
ย์ ปนการจั
ระสานงานองค์
การชุมมชนระดั
ชน เป็บต�นำกลไกหลั
ในการบู
ณาการแผนชุ
างสัมมาชีพชุมชน ที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด มุ่งเน้นการ
มโอกาสการเข้ า ถึ งแหล่ ง งบประมาณที่ สนับ สนุ นการยกระดั บ /ต่ อยอดการสร้า งสั มมาชี พ ชุ ม ชน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กลุ่มเป้า หมาย ประกอบด้ วย คณะกรรมการศูนย์ป ระสานงานองค์ การชุมชน
ดับตาบล (ศอชต.) จานวน 6,766 ตาบล ๆ ละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 270,640 คน โดยมีทีมปฏิบัติการ
บลหรือประชารัฐตาบลร่ วมสนับ สนุ นการจั ดเวทีบู รณาการแผนชุ มชนระดับตาบลสร้างสัมมาชี พชุ มชน
มขั้นตอน ดังนี้
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-18--18-มชนระดับต�ำบลสร้างสัมมาชีพ จากคณะกรรมการ
ผลการด�ำเนินงาน พบว่ามีการบูรณาการแผนชุ
ศูนย์ประสานองค์การชุมชนระดับต�ำบล (ศอช.ต.) จ�ำนวน 6,766 ต�ำบล และมีต�ำบลที่มีการบูรณาการ
1) ทบทวนการด
นงานศู
รีย้แนรูละขั
้และขั
บหารจั
เคลื
นปรั
ชญาของเศรษฐกิ
พอเพี
1)แผนชุ
ทบทวนการด
นพและน�
งานศู
นย์เนปรีย์ระโยชน์
ยเนรู
บเคลื
่อนปรั
ชญาของเศรษฐกิ
ยง ยง
มชนสร้างสัมาเนิ
มาชีาเนิ
ำไปใช้
ในการบริ
ด่อการชุ
มชน
จ�ำนวน 6,766จพอเพี
ต�จำบล

ทาฐานข้
ดาเนิ
นการส
ารวจข้
มูลในหมู
น รวมถึ
ง สภาพปั
ญ หาความต้
องการ
2) จั2)ดทจัดาฐานข้
อมูลอมูดลาเนิ
นการส
ารวจข้
อมูลอในหมู
่บ้าน่บ้ารวมถึ
ง สภาพปั
ญ หาความต้
องการ
การพัฒนาศูนย์เรียนรูแ้ ละขับเคลือ
่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านอาชี
พของประชาชน
ด้านอาชี
พของประชาชน
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
จั้ขดองชุ
การความรู
ากประสบการณ์
และภู
ิปญาของชุ
ัญ้ส�ำญาของชุ
มชนด้
งเช่ๆนพ.ศ.
เช่การประกอบ
น2562
การประกอบ
3)ความรู
จั3)ดการความรู
ากประสบการณ์
และภู
มิปมัญ
มชนด้
านต่มาชน
านต่ง าๆในปี
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เพือ่ ปรับปรุงศูนย์เรียนรูฯ้ ให้เป็นทีร่ วบรวมความรู้ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน โดยคัดเลือก
ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่อยู่ในพื้นที่ด�ำเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. 2562 อ�ำเภอละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น
878 แห่ง ด�ำเนินงานตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
าสืนาเสนอข้
่อนาเสนอข้
มูลและองค์
วามรู
ปชแบบต่
ดความรู
้สาหรั
4) จั4)ดทจัดาสื
และองค์
ความรู
นรู้ใ่อปนรู
แบบต่
า ง าๆงเช่ๆนจเช่พอเพี
จันดทจัยดาชุ
ความรู
้สาหรั
บ บ
1.ท่อทบทวนการด�
ำอเนิมูนลองานศู
นย์เรียนรู
้แค
ละขั
บ้ใเคลื
นปรั
ญาของเศรษฐกิ
ง ทดาชุ
2. จัดท�ำฐานข้อมู้สลู่ปด�ระชาชน
ำเนินการส�ำเป็
รวจข้ต้อนมูลในหมูบ่ า้ น รวมถึงสภาพปัญหาความต้องการด้านอาชีพ
การจั
กิจกรรมถ่
า
ยทอดความรู
การจั
ดกิจดกรรมถ่
า
ยทอดความรู
ส
้
ป
่
ู
ระชาชน
เป็
น
ต้น
ของประชาชน
ากประสบการณ์
ิปัญญาของชุมชนด้
านต่
าง ยๆงเช่ยเป็
นง นการประกอบอาชี
พั บ เคลื
5) ศใชู้ น3.ศย์ู นเจัรีดย์ยการความรู
เนรู
รีย้ แนรูละขั
้ แ้จละขั
บ เคลื
่ อนปรั
ชมญาของเศรษฐกิ
จ พอเพี
เป็สถานที
นสถานที
5) ใช้
บ เคลื
่ อนปรั
ชและภู
ญาของเศรษฐกิ
จ พอเพี
่ ขับ่ ขเคลื
่ อน่ อน
การจัดการทุนชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคลากร วัฒนธรรม ประเพณี
กิจกรรม
น การบรรยายให้
้ อการศึ
กษาดู
าน
ิรดงท�เำกิให้
กิ ดความต่
เนืงและยั
่องและยั
กิจกรรม
เช่นเช่การบรรยายให้
้ การศึ
ษาดู
งานคงวามรู
การสาธิ
ตฝึกตปฏิ
บๆ ัตเช่บิ จนิรัตงิ จจัให้
ความต่
เนืบอ่ การจั
4. จัดท�ำคสืวามรู
่อน�คำวามรู
เสนอข้
มูกลและองค์
้ใการสาธิ
นรูปแบบต่
าฝึงกปฏิ
ชุดดเความรู
้ส�ำอหรั
ด ่ งยื น่ งยื น
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน เป็นต้น
กิดประโยชน์
ชใชุ้มศชน
เพื่อเพืให้่อเกิให้ดเประโยชน์
แก่ชแ5.ุมก่ชน
ูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสถานที่ขับเคลื่อนกิจกรรม
การบรรยายให้
ความรู
้ การศึกลุ
กษาดู
าน
การสาธิ
กปฏิบัติจริงและภาคี
ให้และภาคี
เกิดความต่
อกเนืารพั
่อฒงและยั
่งยืน
6)น ประสานหน่
ว ยราชการ
่ ม องค์
รตฝึภาคเอกชน
ฒ นาในการใช้
6)เช่ประสานหน่
ว ยราชการ
่ กลุ
ม งองค์
กร กภาคเอกชน
การพั
นาในการใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
รีย้แนรูละขั
้และขั
บ6.เคลื
่อนปรั
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยเป็ง นเป็สถานที
นสถานที
่กในการส่
ศูนย์ศูเนรีย์ยเนรู
บเคลื
่อนปรั
ชญาของเศรษฐกิ
่ ในการส่
เสริง เสริ
ม พัมฒศพันาอาชี
ก่ แก่
ประสานหน่
วยราชการ กลุ่มจพอเพี
องค์
กรยงภาคเอกชน
และภาคี
ารพัฒงนาในการใช้
ูนฒ
ย์เนาอาชี
รียนรูพ้ฯให้พแให้
่ในการส่งเสริม พัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
ประชาชน เป็นสถานที
ประชาชน
7. ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ ในด้านการพัฒนาอาชีพและด้านอื่น ๆ
า7)นช่ประชาสั
องทางต่มาพัง มนๆพั
ธ์การด
กิ จกรรมของศู
รี ย้แนรูละขั
้และขั
บ เคลื
่อนปรั
ชญาของเศรษฐกิ
7)ผ่ประชาสั
ธ์กนารด
าเนิาเนิ
นกิ จนกรรมของศู
นย์เนรีย์ยเนรู
บ เคลื
่อนปรั
ชญาของเศรษฐกิ
จ จ

พอเพี
ง ในด้
านการพั
ฒนาอาชี
พและด้
ผ่าอนช่งทางต่
องทางต่
พอเพี
ยง ยในด้
านการพั
ฒนาอาชี
พและด้
านอืา่นนอืๆ่นผ่ๆานช่
าง าๆง ๆ

โรงเรี
ยนเศรษฐกิ
จพอเพี
2.32.3
โรงเรี
ยนเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง ยง
ยนเศรษฐกิ
จพอเพี
ก้ าวหนึ
โรงเรีโรงเรี
ยนเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง ยนังบนัเป็บนเป็อี กนก้อีากวหนึ
่ง ่ง

กรมการพัฒนาชุมชน

| 23 |

ลุ่ ม องค์ กร ภาคเอกชน และภา คี การพั ฒ นาในกา รใช้
กิจพอเพี ยง เป็ นสถานที่ ในการส่ง เสริม พัฒนาอาชีพ ให้แ ก่
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

จพอเพี
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บ เคลื
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ทีม่ กี ารน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างสมบูรณ์แบบ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เปิดโอกาสในการเข้าถึง
ๆ ผ่านช่อแหล่
งทางต่
ง เรี ย นรูา้ ใ ห้งแ ก่ๆป ระชาชนในระดั บ ชุ ม ชน เพื่ อ พั ฒ นาหล่ อ หลอมคนในชุ ม ชนให้ เ ข้ า ใจถึ ง แก่ น แท้

ของชีวิต ว่าการด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความส�ำคัญต่อโลกยุคปัจจุบัน
ทีม่ คี วามผันผวนทางเศรษฐกิจ เป้าหมายของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง คือ การได้สร้างคนให้มคี วามรู้ สามารถ
ด�ำเนินชีวติ ได้ดว้ ยตนเองเป็นอย่างดี ลดการพึง่ พาจากภายนอก โดยการให้ความรูก้ บั คนในชุมชน สร้างทักษะ
อาชีพ สร้างความตระหนักในการใช้ชีวิตแบบความพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชนด�ำเนินการเตรียม
ความพร้อม และจัดท�ำแผนขับเคลื่อนให้จังหวัดร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนด�ำเนินการจัดตั้ง
โรงเรียนฯ เริ่มจากพื้นที่น�ำร่อง 8 แห่ง โดยพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การฝึกอบรม สือ่ การเรียนการสอน แปลงสาธิต สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่าง ๆ จัดท�ำหลักสูตรให้กับคนในชุมชน
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งสมบูรณ์ แบบ
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ผลการด�ำเนินงาน มีดังนี้
1. มีแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในการด�ำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างสมบูรณ์แบบ
2. ผู้น�ำสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างมืออาชีพ
3. เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
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การส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
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การเสริมสร้างความสามารถในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดท�ำแผนพัฒนาตนเองของกลุม่ เป้าหมายทีส่ มัครเข้าสู่
ะบบมาตรฐานการพั
นการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน โดยมีการ
ฒนาชุผม่าชน
ดาเนินการ ดังระบบมาตรฐานการพั
นี้ ฒนาชุมชนให้
การ ดังนี้ ตามตัวบ่3.งชี้ ประเมินผลการเปลีย่ นแปลงทักษะความรูท้ เี่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงานตามแผนการพัฒนาตนเอง
จากการด�ำเนินงาน พบว่า มีผสู้ มัครเข้าสูร่ ะบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ทัง้ หมด 2,211 คน
ผ่านการประเมินมาตรฐาน จ�ำนวน 1,687 คน คิดเป็นร้อยละ 76.30 จากผู้สมัครทั้งหมด แบ่งเป็นประเภท
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ผู้ผ่านระบบมาตรฐาน มชช. ประเภทผู้น�ำ จาก 76 จังหวัด จ�ำนวน 812 คน
2. ผู้ผ่านระบบมาตรฐาน มชช. ประเภทองค์กรชุมชน จาก 76 จังหวัด จ�ำนวน 299 กลุ่ม
3. ผู้ผ่านระบบมาตรฐาน มชช. ประเภทเครือข่าย จาก 76 จังหวัด จ�ำนวน 219 เครือข่าย
4. ผู้ผ่านระบบมาตรฐาน มชช. ประเภทชุมชน จาก 76 จังหวัด จ�ำนวน 357 ชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
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3. ส่งเสริมชุมชนและภาคีร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
การขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายภารกิจให้ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึง่ เป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลเพือ่ แก้ไขปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้
ของสังคม โดยมีเป้าหมาย คือ “สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข” ด�ำเนินการ 3 เรื่อง
ประกอบด้วย การเกษตร การแปรรูป และการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ภายใต้คณะท�ำงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ (E3) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าทีมภาครัฐและนายฐาปน
สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน ซึ่งมี
กลไกระดับจังหวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ�ำ
จังหวัด (คสป.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน บูรณาการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่และมีบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน ภายใต้แนวคิด
Social Enterprise (SE) มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อก�ำไรสูงสุด รายได้หลักมาจากการขายสินค้า
และบริการ ให้ค�ำปรึกษาแก่ชุมชน ไม่ใช่เงินจากรัฐหรือเงินบริจาค ก�ำไรต้องน�ำไปใช้ขยายผล ไม่ปันผล
100% มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมีการจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาเชิงพืน้ ที่ ใช้พนื้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพือ่ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลือ่ มล�ำ้
มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบตั้ ง แต่ ต ้ น ทาง กลางทาง ถึ ง ปลายทาง ผ่ า นกลไกขั บ เคลื่ อ น
โดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ�ำจังหวัด (คสป.) ร่วมกับภาคี
5 ภาคส่วน(ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน) ด�ำเนินงานในลักษณะ
(รัฐสนับสนุนเอกชนขับเคลือ่ น ชุมชนลงมือท�ำ) และขับเคลือ่ นคูข่ นานกับบริษทั ประชารัฐรักสามัคคีจงั หวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด โดยมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ร่วมสนับสนุนทั้งในส่วนกลางและพื้นที่
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1. รูปแบบการขับเคลื่อน 1 3 5 76 + 1
          มีความหมาย ดังนี้
		1 คือ มุ่งสู่เป้าหมายเดียว “สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข”
		3 คื อ ท� ำ  3 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ ด้ า นการเกษตร ด้ า นการแปรู ป (SMEs/OTOP)
และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
		5 คือ กระบวนการ ประกอบด้วย การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการ การสร้าง
องค์ความรู้ การตลาด และการสื่อสารสร้างการรับรู้
		76 + 1  คือ จัดตั้ง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด
ครบ 76 จังหวัด กับ 1 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทพี่เลี้ยง

2. แนวทางวิธีปฏิบัติในการขับเคลื่อนงาน
1) ประสานกลไกขับเคลื่อน ร่วมกับภาคี 5 ภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน)
2) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มงาน (เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน)
3) ส่งเสริมพัฒนา 5 กระบวนการ (การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้
การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน)
4) สร้างเครือข่าย/เชื่อมโยง
5) ถอดบทเรียน
6) ขยายผล

กรมการพัฒนาชุมชน
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3. เพิ่มศักยภาพชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
1) กลุม่ เป้าหมายการพัฒนาสะสมตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 - 2562 ที่ คสป. ร่วมกับภาคีเครือข่าย
5 ภาคส่ ว น และบริษัท ประชารัฐ รักสามั ค คี จัง หวั ด (วิ ส าหกิ จเพื่ อสั ง คม) จ� ำ กั ด ร่ ว มกั น คั ด เลื อ ก
ทั้ ง 76 จังหวัด มีทั้งสิ้นจ�ำนวน 4,612 กลุ่ม โดยมีรายได้รวมปี 2562 จ�ำนวน 3,160,610,085 บาท
และมีผู้ได้รับประโยชน์ 616,164 คน ดังนี้

2) กลุม่ เป้าหมายทีไ่ ด้รบั การพัฒนาต่อยอดการด�ำเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ ใน 76 จังหวัด
จังหวัดละอย่างน้อย 3 กลุ่ม รวม 261 กลุ่ม มีรายได้ก่อนการพัฒนา จ�ำนวน 391,735,614 บาท มีรายได้
หลังการพัฒนา จ�ำนวน 561,583,124 บาท สรุปมีรายได้เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 169,847,510 บาท
4. กลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ปี พ.ศ. 2562
จังหวัดได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ปี พ.ศ. 2562 ทั้ง 76 จังหวัด และด�ำเนินการต่อเนื่องปี 2563 ดังนี้
1) ด้านเกษตร คัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรทีโ่ ดดเด่นในจังหวัด เช่น แก้ไขปัญหาสินค้า
เกษตรล้นตลาด โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และข้าวเพื่อสุขภาพ จ�ำนวน 87 ผลิตภัณฑ์
2) ด้านแปรรูป ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัด ให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) พัฒนา Brand พัฒนา Packaging และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า จ�ำนวน 415 กลุ่ม
3) ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามหลัก 5P น�ำนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชน เพิ่มรายได้ชุมชน จ�ำนวน
429 ชุมชน

| 28 |

รายงานประจ�ำปี 2562

5. การค้นหาตัวอย่างผลงานเด่น (Best Practice) 4 ภาค
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตดิ ตามและสรุปผลงานเด่นจากเวที 4 ภาค มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 131 เรือ่ ง
(ภาคกลาง 44 เรือ่ ง ภาคเหนือ 26 เรือ่ ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35 เรือ่ ง ภาคใต้ 26 เรือ่ ง) น�ำไปใช้ในการเผยแพร่
ขยายผล การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยจัดท�ำหนังสือสรุปผลงานเด่น
และวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จ�ำนวน
5,000 เล่ม จัดท�ำเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นรูปแบบ (Model) ในการขับเคลือ่ นงาน
ที่เป็นรูปแบบปัจจุบัน รวม 4 ภาค จ�ำนวน 18 เรื่อง และจัดท�ำรูปแบบ (Model) การขับเคลื่อนงานที่เป็น
รูปแบบอนาคตรวม 4 ภาค จ�ำนวน 11 เรื่อง

6. ผลงานเด่น
		
1) โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
การประชุมคณะท�ำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ครั้งที่ 4/2560
เมือ่ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้นำ� เสนอต่อทีป่ ระชุมเรือ่ งโครงการความร่วมมือ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการที่ให้โรงพยาบาลเป็นฐานส่งเสริมการด�ำเนินงาน เรื่องอาหาร
ปลอดภัยและรับซื้อพืช ผัก ผลไม้ปลอดภัยจากสารเคมีจากเกษตรกร หลังการประชุมมีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดท�ำบันทึกความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษทั ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพือ่ สังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข
            ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดที่ด�ำเนินการแล้ว จ�ำนวน 40 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เชียงราย ตรัง นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี น่าน พะเยา พังงา พัทลุง พิษณุโลก
เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ลพบุรี ล�ำปาง ล�ำพูน เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล�ำภู อ่างทอง
อ�ำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี สามารถสร้างรายได้กว่า 101 ล้านบาท
กรมการพัฒนาชุมชน
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		2) โครงการพัฒนา ต่อยอด ขยายผล โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สู่ 4 ร
ต่อยอดการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C ที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน
การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย หรือชุมชนอื่น ๆ ที่เป็นเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เช่น
พืชผัก ผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ เชื่อมโยงผลผลิต สู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร (4 ร)
โดยกลไกประชารัฐ
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		3) การแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาด
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ�ำจังหวัด (คสป.)
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด ได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร
ล้นตลาด ในปี พ.ศ. 2561 - 2562 ได้แก่ เงาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 346,000 กิโลกรัม
เป็นเงิน 6,474,597 บาท มังคุด จังหวัดชุมพร จ�ำนวน 70,220 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,114,800 บาท ล�ำไย
จังหวัดล�ำพูน จ�ำนวน 240 ตัน เป็นเงิน 7 ล้านบาท ล�ำไย จังหวัดน่าน จ�ำนวน 46 ตัน เป็นเงิน 1,380,000 บาท
และสับปะรด จังหวัดอุตรดิตถ์ จ�ำนวน 6,500 กิโลกรัม เป็นเงิน 350,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,319,397 บาท
7. ผลงานเชิงคุณภาพ
1) กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนมีความสุข
        
2) ชุมชนมีความสามารถบริหารจัดการตนเองได้
        
3) เพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลาย
        
4) เกิดการสร้างเครือข่ายประชารัฐเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ในจังหวัดและข้ามจังหวัด
5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
6) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ร่วมผลักดันขยายผลอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาล
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7) พัฒนา ขยายผล โครงการอาหารปลอดภัยสูโ่ รงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร
(4ร) ต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาชีพชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
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5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการขอ
6) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ร่วมผลักดันขยายผลอา
นดกระทรวงสาธารณสุ
ข กระทรวงเกษตรและสห
4. ทั
พั่ว
ฒประเทศ
นาการบริหเช่
ารจั
การชุมชน
7) พัฒนา ขยายผล โครงการอาหารปลอดภัยสู่โรงพยา
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อมชนยอดชุ
องเทีบ่ า้ ่ยนให้วเป็OTOP
นวัตจพอเพี
วิถียหมู
้านเศรษฐกิจพอเพ
กรมการพัฒนาชุ
ได้ดำ� เนิมนชนท่
การพัฒนาหมู
นหมูบ่ า้ นเศรษฐกิ
ง ในปี่บ
งบประมาณ

พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 8,780 หมู่บ้าน โดยวิธีการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบ
ด้วย    (1) การสร้างและพัฒนาแกนน�ำหมู่บ้าน (2) คัดเลือกและฝึกอบรมครอบครัวพัฒนา (3) จัดเวที
ประชาคมเพื่อปรับแผนชุมชน (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน (5) ให้จัดเวทีถอดบทเรียนการพัฒนา
และขยายผลไปสูห่ มูบ่ า้ นอืน่ ด้วยการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินและจัดระดับการพัฒนา 4 ด้าน 23 ตัวชีว้ ดั
ของกระทรวงมหาดไทย และมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์สร้างชุมชนแห่งความสุข (Community Happiness)
เพื่อมุ่งมั่นท�ำให้ประชาชนมีความสุขสู่สังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และได้มุ่งเน้นการวัดผลการพัฒนา
ที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จึงได้ก�ำหนดตัวชี้วัด
เพื่อวัดผลส�ำเร็จของการพัฒนา 13 ตัวชี้วัด ดังนี้

4. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน

4.1 การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
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กรมการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพ
8,780 หมู่บ้ าน โดยว
พอเพี ยง ประกอบด้ ว
หมู่บ้าน (2) คัดเลือกแ
ประชาคมเพื่ อปรั บแ
ชุมชน (5) ให้ จัดเวทีถ
หมู่บ้านอื่น ด้วยการพ
การพัฒนา 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย และมีกา
(Community Happiness) เพื่อมุ่ งมั่ นท าให้ประชาชนมี ความสุ ขส
การวัดผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม สอดคล้ องตามวิสัยทัศน์ “
จึงได้กาหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลสาเร็จของการพัฒนา 13 ตัวชี้วัด

-28-

ผลการดาเนิผลการด�
นงาน เป็ำเนิ
นดันงงาน
นี้ เป็นดังนี้
หมูบ่ า้ นทีผ่ า่ นกระบวนการพั
นหมูบ่ า้ จนเศรษฐกิ
จ�ำนวนหมู8,780
1) หมู่บ้านที่ผ1.่านกระบวนการพั
ฒนาเป็นหมูฒ่บนาเป็
้านเศรษฐกิ
พอเพียง จจพอเพี
านวนยง8,780
่บ้าน หมูบ่ า้ น
2. ประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85
2) ประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85
4.2 การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
การพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เฉลิ ม พระเกี ย รติ
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจาปีงบประมาณ 2562
เนือ
่ งในโอกาส มหามงคลพระราชพิธบ
ี รมราชาภิเษก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดจัดท�ำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเป็นโครงการที่ท�ำให้ประเทศมีความมั่นคงและ
สร้างประโยชน์สขุ แก่ประชาชน เพือ่ ให้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และเนือ่ งจากสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
ของสังคมไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน จึงจ�ำเป็นจะต้องถอดบทเรียนและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง เดิมที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ด�ำเนินการมาให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยใช้พลังการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพลังสตรี ให้เป็นพลังในการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชน ดังนัน้ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จดั ท�ำโครงการพัฒนาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง มัน่ คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อสืบสาน รักษา
และต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และเพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
กระทรวงมหาดไทย
ญ ชวนหน่
โดยมีผลการด�ำเนินเชิงาน
ดังนี้   ว ยงานในสัง กัด จั ดท าโครงการและกิจ กรรมเฉลิม พระเกีย รติ
1. มีการปลูกต้นรวงผึ
้ง จ�ำนวนทัเ้งษก
สิ้น โดยเป็
2,232นต้โครงการที
น
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ
ธี บรมราชาภิ
่ ทาให้ ป ระเทศมี ความมั่นคง
2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะสมจ�ำนวนทั้งสิ้น 519,465 คน
และสร้า งประโยชน์3.สุขผลการด�
แก่ป ระชาชน
เพื่ อให้มี ชีววิตชีความเป็
ี่ดี ข่นึ้นคงและเนื
ำเนินกิจกรรมตามตั
้วัดผลส�ำนเร็อยู
จฯ่ ท(มั
มั่งคั่ง ่ อยังจากสถานการ
่งยืน) สรุปได้ดังนีณ์้ การ

เปลี่ย นแปลงของสั ง คมไทย ซึ่ งอาจส่ง ผลกระทบต่ อชุ ม ชน จึ งจ าเป็ นจะต้ องถอดบทเรีย นและพั ฒนา
หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จพอเพี ย งเดิม ที่ กรมการพั ฒนาชุ ม ชนได้ ด าเนิ นการมาให้ สอดคล้ องกั บ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยใช้พลังการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพลังสตรี ให้เป็น พลัง

กรมการพัฒนาชุมชน
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กรมการพัฒนาชุมชน
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การดูแล

ผลความสาเร็จ
- ผู้สูงอายุในชุมชนทุกคน ได้รับการดูแลเอาใจจากคนในชุมชน
- ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทุกคนได้รบั การดูแลอย่างใกล้ชิด จากชุมชน
- มีกิจกรรมดูแลและสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุเป็นประจาทุกเดือน
- ผู้สูงอายุมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น

การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

4.3 การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
กรมการพั
ฒนาชุฒมนาชุ
ชน มได้ชนได้
รับมอบหมายในฐานะหน่
วยงานหนึ
่งของกระทรวงมหาดไทย
กรมการพั
รับ มอบหมายในฐานะหน่
ว ยงานหนึ
่ ง ของกระทรวงมหาดไทยได้ก�ำหนด
กลยุได้ทกธ์าหนดกลยุ
การแก้ไขปั
โดยมีเป้าโดยมี
หมายเพื
่อลดความเหลื
่อมล�้ำ ่ อสร้
สร้างรายได้
ท ธ์ญกหาความยากจน
ารแก้ไ ขปั ญ หาความยากจน
เป้ า หมายเพื
่ อลดความเหลื
มล้าา งงาน
สร้ างงาน
และส่
มให้คและส่
รัวเรืงอเสริ
นพึม่งให้
พาตนเอง
ยกระดับรายได้
ของครั
วเรือนที
่มีฐานะยากจน
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
สร้งาเสริ
งรายได้
ค รัว เรื อนพึมุ่ ง่งพาตนเอง
มุ่ง ยกระดั
บ รายได้
ของครั
วเรื อนที่ มี ฐานะยากจน
ด้วยการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ ภายใต้
ให้มี รายได้เพิ่ มขึ้ น ด้ว ยการประกอบอาชี พที่ เหมาะสมกั บสภาพท้ องถิ่น และการพัฒนาคุณ ภาพชีวิ ต
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำ� เนินงานในการแก้ไข
ในด้ านอื่ น ๆ ภายใต้ หลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพั ฒนา
ปัญหาความยากจน โดยมีเป้าหมายในการลดความเหลือ่ มล�ำ 
้ สร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมให้ครัวเรือน
ชุ
ม
ชนได้
ด
าเนิ
น
งานในการแก้
ไ
ขปั
ญ
หาความยากจน
โดยมี
เ
ป้
าหมายในการลดความเหลื่อมล้ได้
า สร้
างงาน
พึง่ พาตนเองได้ โดยไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายภารกิ
จ
สร้
า
งรายได้
และส่
ง
เสริ
ม
ให้
ค
รั
ว
เรื
อ
นพึ
่
ง
พาตนเองได้
โดยไม่
ท
้
ิ
ง
ใครไว้
ข
้
า
งหลั
ง
ตามนโยบายของรั
ฐ
บาล
ให้อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น�ำ  อช.) เป็นกลไกที่ส�ำคัญที่เข้ามามีบทบาท
และกระทรวงมหาดไทย
อาสาพัตามหลั
ฒนาชุมกชนปรั(อช.)
และผู้นาอาสาพัจฒ
นาชุมยชน
ในการส่
งเสริมคุณภาพชีวในปี
ิตครันี้ไวด้เรืมออบหมายภารกิ
นที่ตกเกณฑ์จให้จปฐ.
ชญาของเศรษฐกิ
พอเพี
ง ซึ่งถือเป็น
(ผู้นานอช.)
ญที่ เ้ นข้�าำมามี
บ ทบาทในการส่
งเสริามมามี
คุณ ภาพชี
ครั วเรื อนที่ต กเกณฑ์
จปฐ.
การเน้
ใช้ พเป็
ลั งนชุกลไกที
ม ชน ่สาคั
โดยผู
ชุ ม ชนที
่ มี จิ ต อาสาเข้
ส ่ ว นร่วิตว มในการแก้
ไ ขปั ญ หาของตนเอง
ตามหลั
ชญาของเศรษฐกิ
่งถือเป็และเป็
นการเน้นนรูใช้
พลังชุมชน โดยผู
มชนที่มีจิตอาสาเข้ามา4 ขั้นตอน
และขั
บเคลืก่อปรันกิ
จกรรมให้เห็นจพอเพี
ผลที่ชยงัดซึเจน
ปธรรมมากยิ
่งขึ้น้นาชุตามกระบวนการ
คือ มีชีส้เ่วป้นร่
าชีววมในการแก้
ิต แผนที่ชไีวขปัิต ญบริ
หารจัดการชีและขั
วิต และดู
ลชีจวกรรมให้
ิต
หาของตนเอง
บเคลื่ อแนกิ
เห็ นผลที่ ชัด เจน และเป็ นรู ปธรรม
มากยิ่งขึ้น ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ ชี้เป้าชีวิต แผนที่ชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต

-33- สร้างความรู้ ผู้นา อช.
- ทีมปฏิบัติการตาบล
ตรวจสอบจาแนก
สถานะครัวเรือน
- ผู้นาอช. จัดทา
แผนปฏิบัติการ

- จัดทา Family
Folder
- เยี่ยมเยียนครัวเรือน
เป้าหมาย
- เวทีสรุปวิเคราะห์
ข้อมูลครัวเรือน

- ปรับพฤติกรรม
ครัวเรือน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- สนับสนุนวัสดุ
ประกอบอาชีพ
- กิจกรรมลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้
กระบวนการแก้ไขปั ญหาความยากจนเชิงบูร ณาการ

- ติดตามเยี่ยมเยียน
สม่าเสมอ
- บูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคี เช่น การจัดทา
MOU กับมูลนิธิ
ป่อเต็กตึ๊ง

ผลการดาเนินงาน
1) ครั วเรือนยากจนเป้ าหมาย จ านวน 15,429 ครั วเรือน ได้ รั บการพั ฒนาและมี รายได้ ผ่านเกณฑ์
จปฐ. แล้ ว จานวน 15,040 ครั วเรื อน คิดเป็นร้ อยละ 97.47 ของครัว เรือนเป้ าหมายทั้งหมดและคงเหลื อ
ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 389 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.53
2) ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย มีการจัดทาแผนชีวิต หรือแผนพัฒนาครัวเรือน แผนที่ชีวิต จานวน 15,429
ครัวเรือน
กรมการพัฒนาชุ
3) ครัวเรือนยากจนเป้ าหมาย ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิ ตภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิ
จ มชน
พอเพียง ด้วยกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จานวน 15,429 ครัวเรือน
4) มี การบูรณาการความร่วมมือกั บหน่วยงานภาคี สนับ สนุ นการแก้ ไขปั ญหาครั วเรือนยากจน
เช่ น บริ ษั ท เอกชน สถาบั น การศึ กษา หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคประชาชน/เอกชน มู ลนิ ธิ ป่ อ เต็ กตึ๊ ง
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ผลการดาเนินงาน
1) ครั วเรือนยากจนเป้ าหมาย จ านวน 15,429 ครั วเรือน ได้ รั บการพั ฒนาและมี รายได้ ผ่านเกณฑ์
ำเนินงาน
แล้ ว จานวนผลการด�
15,040
ครั วเรื อน คิดเป็นร้ อยละ 97.47 ของครัว เรือนเป้ าหมายทั้งหมดและคงเหลื อ
1. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จ�ำนวน 15,429 ครัวเรือน ได้รับการพัฒนาและมีรายได้ผ่านเกณฑ์
จปฐ.
จ�ำนวน 15,040
วเรือน ครั
คิดวเป็เรื
นร้ออนยละคิด97.47
อนเป้าหมายทั้งหมด และคงเหลือ
รือนที่มีรายได้
ไม่แล้ผ่าวนเกณฑ์
จานวนครั389
เป็นร้ของครั
อยละวเรื2.53
ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์จ�ำนวน 389 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.53
2) ครัวเรือนยากจนเป้
มีการจั
ดทาแผนชี
หรือแผนพั
นาครัฒวนาครั
เรือนวเรืแผนที
่ชีว่ชิตีวิตจานวน
2. ครัวาเรืหมาย
อนยากจนเป้
าหมาย
มีการจัดวท�ิตำแผนชี
วิต หรือฒแผนพั
อน แผนที
จ�ำนวน 15,429
15,429 ครัวเรือน
อน
3. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
3) ครัวเรืพอเพี
อนยากจนเป้
าหมาย ได้รายเพิ
ับการส่
งเสริ
มคุณ15,429
ภาพชีครัวิ ตวเรืภายใต้
ยง ด้วยกิจกรรมลดรายจ่
่มรายได้
จ�ำนวน
อน แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิ จ
4. มีการบูายเพิ
รณาการความร่
วจมมื
อกับหน่15,429
วยงานภาคีครั
สนัวบเรืสนุ
นการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน
ยง ด้วยกิจกรรมลดรายจ่
ม
่
รายได้
านวน
อ
น
เช่น บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน/เอกชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นงบ
ประมาณรวมทั
้งสิ้น จ�ำนวน
4) มี การบู
รณาการความร่
วมมื10,358,800
อกั บหน่วบาท
ยงานภาคี สนับ สนุ นการแก้ ไขปั ญหาครั วเรือนยากจน
บริ ษั ท เอกชน สถาบั น การศึ กษา หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคประชาชน/เอกชน มู ลนิ ธิ ป่ อ เต็ กตึ๊ ง
บประมาณรวมทั้งสิ้น จานวน 10,358,800 บาท

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน
ในพื
น
้
ที
ภ
่
าคกลางและภาคตะวั
จังหวั
ด จ�ำนวน 100 ครัวเรืพ
อนแก่เฉลี
อนละไม่เกิน 30,000 บาท
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนออก
นอุป25กรณ์
ในการประกอบอาชี
ครั่ยวครัเรืวอเรืนยากจน

ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 25 จังหวัด จานวน 100 ครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละไม่เกิน 30,000 บาท
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รายงานประจ�ำปี 2562

5. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ชุมชน

การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช. 2ค)

คณะกรรมการอ�ำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ซึ่งมีปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นประธาน มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บข้อมูล
ความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจ�ำทุกปี และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) เป็นประจ�ำ
ทุก 2 ปี โดยมีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน สนับสนุนการวิเคราะห์
ข้อมูล และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องได้นำ� ข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
ผลส�ำเร็จการด�ำเนินงาน
การจัดเก็บข้อมูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ปี พ.ศ. 2562 ได้ทำ� การส�ำรวจคุณภาพชีวติ ของคนไทย
จากครัวเรือนทีม่ ผี อู้ าศัยอยูจ่ ริงในพืน้ ทีเ่ กิน 6 เดือน ทัง้
ทีม่ เี ลขทีบ่ า้ นและไม่มเี ลขทีบ่ า้ น โดยจัดเก็บข้อมูลรอบปี
ทีผ่ า่ นมา (ปี พ.ศ. 2561) มีผลการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน
ทั่วประเทศ ใน 76 จังหวัด 878 อ�ำเภอ 7,255 ต�ำบล
7,776 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ 84,116 หมูบ่ า้ น/
ชุมชน จ�ำนวน 12,975,931 ครัวเรือน มีประชากรที่
อาศัยอยู่จริง จ�ำนวน 36,890,212 คน
การจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมูบ่ า้ น (กชช. 2ค)
ปี พ.ศ. 2562 ได้ทำ� การส�ำรวจข้อมูลพืน้ ฐานของหมู่บ้าน
จากหมู่บ้านในเขตชนบท (พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต�ำบล (อบต.) และเทศบาลต�ำบลทีย่ กฐานะจาก อบต.)
มีผลการจัดเก็บข้อมูลหมูบ่ า้ นทัว่ ประเทศ ใน 76 จังหวัด
875 อ�ำเภอ (มี 3 อ�ำเภอ ที่ไม่มีหมู่บ้านในเขตชนบท
คื อ อ� ำ เภอเกาะสมุ ย จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี อ� ำ เภอ
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และอ�ำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี) 6,779 ต�ำบล จ�ำนวน 70,440 หมูบ่ า้ น มีครัว
เรือนทัง้ หมด จ�ำนวน 10,883,162 ครัวเรือน ประชากร
ที่อาศัยอยู่จริง จ�ำนวน 28,101,311 คน

กรมการพัฒนาชุมชน
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การน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กร
1. การให้บริการข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ด้วยระบบออนไลน์ (ebmn.cdd.go.th) จัดท�ำ
หนังสือประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลถึงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
จ�ำนวน 2,038 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ จ�ำนวน 11,510 ราย และให้บริการข้อมูลด้วยไปรษณีย์
และจุดบริการ จ�ำนวน 37 ราย
2. การด�ำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือ GISTDA โดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจลดความเหลือ่ มล�ำ้
เชิงพื้นที่บนฐานการรักษาความมั่นคงทางทรัพยากร (G-social) น�ำเสนอข้อมูล จปฐ. ในลักษณะ GIS
มีเป้าหมายด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2562 ใน 10 จังหวัดที่มีร้อยละครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ 38,000 บาท
ต่อคนต่อปี มากทีส่ ดุ จากข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ. 2561 โดยสนับสนุนให้จงั หวัดจัดท�ำค่าพิกดั GPS ครัวเรือน
จ�ำนวน 1,900 ครัวเรือน บูรณาการแผนงานและงบประมาณส�ำหรับการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของครัว
เรือน จ�ำนวน 10 แผนงาน
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำ� เนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ สนองตอบ
นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) โดยเลือกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นจังหวัดน�ำร่อง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านบุคลากร เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
ภูมิสังคม ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดเก็บ จ�ำนวน 121,150 ครัวเรือน (8 อ�ำเภอ 60 ต�ำบล) ใช้อาสาสมัคร
จัดเก็บ จ�ำนวน 421 คน ด�ำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562
โดยการพัฒนา Application ชื่อ “Digital.Survey” และพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้
อาสาสมัครใช้ในการจัดเก็บ จัดหาอุปกรณ์แท็บเล็ต พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 4G จ�ำนวน 144 ชุด
ส�ำหรับจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม และจัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรม “การจัดเก็บข้อมูลด้วยอุปกรณ์แท็บเล็ต”
พร้อมฝึกปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล
พร้อมเตรียมทีมงานแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค โดยแบ่งทีมงานเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกปฏิบตั กิ าร ณ ศูนย์สารสนเทศฯ
และส่วนทีส่ อง ปฏิบตั กิ าร ณ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เพือ่ แก้ไขปัญหาด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การใช้งาน Application ระบบประมวลผล และระบบรายงาน
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ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดเก็บได้ทั้งสิ้น
จ�ำนวน 121,815 ครัวเรือน มากกว่าเป้าหมาย จ�ำนวน 665 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 100.55
จากเป้าหมาย 121,150 ครัวเรือน ในพืน้ ที่ 8 อ�ำเภอ 60 ต�ำบล สามารถลดขัน้ ตอน ลดระยะเวลาในการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. จากเดิมใช้เวลา 180 วัน คงเหลือเพียง 120 วัน

ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้น�ำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ด้วยแนวคิด “คนประจวบคีรีขันธ์
คุณภาพชีวติ ดี มีความสุข” ผ่านกระบวนการ “ชีเ้ ป้า แก้จน ลดเหลือ่ มล�ำ้ ” น�ำสูค่ นประจวบคีรขี นั ธ์ คุณภาพ
ชีวิตดี มีความสุข ด้วยการชี้เป้าครัวเรือนตกเกณฑ์เรื่องรายได้ จ�ำนวน 146 ครัวเรือน พร้อมจัดท�ำ Family
Folder ค้นหาความต้องการ และชี้เป้าครัวเรือนหรือคนที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ รวม 42 คน แยกเป็น
ผู้สูงอายุ 30 คน ผู้พิการ 5 คน และผู้ป่วยเรื้อรัง 7 คน พร้อมการบูรณาการแผนงานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต กับหน่วยงาน กลุ่ม องค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัด เพื่อส่งเสริมอาชีพครัวเรือน
รายได้ตกเกณฑ์ การให้สงเคราะห์ครัวเรือน เพื่อให้คนประจวบคีรีขันธ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
		

กรมการพัฒนาชุมชน
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1.

หมู่บา้ นสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื4อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
โดยคัด เลือ กจากหมู่ บ้านสารสนเทศชุ มชนเพื4 อพัฒนาเศรษฐกิ จชุ มชนและ
คุณภาพชี วิต ระดับจังหวดั จํานวน 76 จังหวัด และดําเนิ นการประกวดเพื4 อ
คัดเลือกหมู่บา้ นสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื4อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพ
ชี วิ ต ระดับ เขตตรวจราชการ ๆ ละ 1 หมู่ บ้าน มี ผ ลการคัด เลื อ กหมู่ บ้า น
สารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื4อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ระดับเขต
ตรวจราชการ ปี 2562 ดังนีR
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1. หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต โดยคัดเลือกจาก
หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด
และด�ำเนินการประกวดเพือ่ คัดเลือกหมูบ่ า้ นสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพ
ชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน มีผลการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

กรมการพัฒนาชุมชน
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2. การจัดท�ำสารสนเทศต�ำบลต้นแบบเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ เป็นการส่งเสริมให้ตำ� บลน�ำข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และบริหารจัดการชุมชน มีผลการคัดเลือกสารสนเทศ
ต�ำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ
ในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การสร้างพื้นฐานที่มั่นคงของประเทศ การพัฒนาที่สมดุลในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
การขยายตัวของเศรษฐกิจ การกินดีกินอยู่ดี และรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ควบคู่กับการขยายโอกาส
ของประเทศไทยในเวทีโลก กรมการพัฒนาชุมชนนับเป็นหนึ่งในกลไกหลักของรัฐบาลที่จะเป็นหน่วยงาน
ขับเคลื่อน ผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมุ่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ผ่านแผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญ ดังนี้
โครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP : One Tambon One Product) เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ OTOP การส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่ผผู้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ซึง่ เป็นการตอบโจทย์
การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก และแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวบ้าน น�ำไปสู่การลด
ความเหลื่อมล�้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชนด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก ภายใต้ 3 กระบวนงานหลัก ได้แก่
1. การพัฒนา OTOP โดยการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
2. การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. การแสวงหาช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
กระบวนงานที่ 1 การพัฒนา OTOP
1.1 การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

คณะกรรมการอ�ำนวยการหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) โดยนายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์
ประธานกรรมการอ�ำนวยการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ เห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชน
ด�ำเนินการปรับห้วงระยะเวลาการลงทะเบียนผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP จากเดิมทุก 2 ปี เป็นประจ�ำทุกปี
โดยเริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนผู้ผลิต
ผูป้ ระกอบการ OTOP เพือ่ จัดท�ำฐานข้อมูลผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ให้เป็นปัจจุบนั และเพือ่ ใช้ประโยชน์ใน
การก�ำหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มาลงทะเบียน จ�ำนวน 6,722 กลุ่ม/ราย 59,501 ผลิตภัณฑ์
กรมการพัฒนาชุมชน

| 45 |

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

1) ประเภทของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

2) ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP

3) ประเภท Quadrant
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1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูผ
้ ลิต ผูป
้ ระกอบการ OTOP กลุม
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OTOP
กลุกลุ
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การดาเนินงาน : ผลการคัดสรรสุ ดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion)
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3 ดาว 5,252 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาว 8,017 ผลิตภัณฑ์ และระดับ 5 ดาว 3,742 ผลิตภัณฑ์

กรมการพัฒนาชุมชน
1.5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจาหน่ายบนเครื่องบิน
พลเอก ประยุ ทธ์ จันทร์ โอชา นายกรั ฐมนตรี ได้ มี ข้อสั่ง การให้พั ฒนาผลิต ภั ณ ฑ์ OTOP ให้
จาหน่ายบนเครื่ องบินได้ โดยเร่ งรัดการพัฒนาคุณภาพ (เล็ก ดี มีคุณ ภาพ) และประสานสายการบิน เพื่อนา
ผลิตภั ณฑ์ OTOP ขึ้นไปจ าหน่ าย และรั ฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย ได้ มอบหมายให้ กรมการพั ฒนา
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1.4 การคั ด สรรสุ ด ยอดหนึ่ ง ต�ำบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP
Product Champion : OPC)

กรมการพัฒนาชุมชน ด�ำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์ OTOP จากผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ทีผ่ า่ น
การลงทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 - มีนาคม พ.ศ. 2562 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการคัดสรรสุดยอด
ผลิตภัณฑ์หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะด�ำเนินการ 2 ปี/ครั้ง โดยในระดับภูมิภาค
และกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัคร
และพิจารณาให้คะแนนในด้านผลิตภัณฑ์ ความเข้มแข็งของชุมชน การตลาด และความเป็นมาของผลิตภัณฑ์
(ส่วน ก และ ข) ซึ่งมีผู้สมัครเข้าคัดสรรฯ รวมทั้งสิ้น 20,012 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นประเภทอาหาร 5,183
ผลิตภัณฑ์ เครือ่ งดืม่ 830 ผลิตภัณฑ์ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย 7,275 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของตกแต่ง ของทีร่ ะลึก
5,023 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร 1,701 ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดได้เข้าสูก่ ระบวนการคัดสรร
ในระดับประเทศ เพือ่ ให้คะแนนด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ส่วน ค) เป็นขัน้ ตอนสุดท้ายก่อนทีจ่ ะมีการประกาศผล
และมอบเกียรติบัตรว่าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการอยู่ในระดับ 1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว หรือ 5 ดาว
ผลการด�ำเนินงาน : ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product
Champion : OPC) จ�ำนวน 19,560 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว 861 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 2 ดาว
1,688 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 ดาว 5,252 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาว 8,017 ผลิตภัณฑ์ และระดับ 5 ดาว
3,742 ผลิตภัณฑ์
1.5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจ�ำหน่ายบนเครื่องบิน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มขี อ้ สัง่ การให้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้จำ� หน่าย
บนเครือ่ งบินได้ โดยเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ (เล็ก ดี มีคณ
ุ ภาพ) และประสานสายการบิน เพือ่ น�ำผลิตภัณฑ์
OTOP ขึ้นไปจ�ำหน่าย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน
ด�ำเนินการ โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ กรมการพัฒนาชุมชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด�ำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจ�ำหน่ายบนเครื่องบิน
โดยด�ำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP จ�ำนวน 3 รอบ (รอบที่ 8 - 10) จ�ำนวนรอบละ 121 ผลิตภัณฑ์
จากผู้ประกอบการ OTOP จ�ำนวน 21 กลุ่ม/รายต่อรอบ ซึ่งแค็ตตาล็อกรอบที่ 9 ได้จัดวางบนเครื่องบิน
สายการบินไทยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�ำแค็ตตาล็อกรอบที่ 10 เพื่อน�ำไปจัดวางด้านหน้าที่นั่ง
ผู้โดยสารเที่ยวบินภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
ผลการด�ำเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนาเพื่อจ�ำหน่าย
บนเครื่องบิน จ�ำนวน 363 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ OTOP จ�ำนวน 63 กลุ่ม/ราย ผลการด�ำเนินงาน
สะสมตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบนั มีผลิตภัณฑ์ได้รบั การพัฒนาและจ�ำหน่ายบนเครือ่ งบิน จ�ำนวน 1,224
ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ OTOP จ�ำนวน 224 ราย มียอดจ�ำหน่ายรวมทั้งสิ้น 273,180,992 บาท

| 48 |

รายงานประจ�ำปี 2562

ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปั จจุบัน มีผลิต ภัณฑ์ไ ด้รับการพัฒนาและจาหน่า ยบนเครื่องบิ น จานวน 1,224 ผลิ ตภัณ ฑ์
จากผู้ประกอบการ OTOP จานวน 224 ราย มียอดจาหน่ายรวมทั้งสิ้น 273,180,992 บาท

1.6 โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ โดยโรงเรียน OTOP
โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ โดยโรงเรียน OTOP
กรม1.6
การ
พั ฒนา ชุ ม ชน ได้ ส่ งเสริ ม แ ละ สนั บ สนุ นกา รด าเนิ นง านโร งเรี ย น OTOP
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1. ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนายกระดับให้มีคุณภาพ
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แก่ดผลิ
ฑ์นำ�้ พริ
ก กระยาสารท
ข้า วแต๋
อั่ว แหนม
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องถิ่นกล้: OTOP
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และโรงเรียน OTOP ศูนย์กระจายสินค้าและนวัตกรรม จังหวัดน่าน
มาตรฐานโดยโรงเรียน OTOP รวมจานวน 23 จังหวัด จานวน 600 คน (600 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ )
2. ผลิตภั ณฑ์ OTOP รูป แบบคลั สเตอร์ จ านวน 8 คลัสเตอร์ ได้ แก่ ผลิต ภัณ ฑ์น้าพริ ก กระยาสารท
กะละแม ข้ า วแต๋ น ไส้ อั่ว แหนม กล้ ว ยฉาบ และกาแฟ ได้ ร ั บ การพั ฒนายกระดั บ คุ ณ ภาพ จ านวน
240 ผลิตภัณฑ์
กรมการพัฒนาชุมชน
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3.จั ด ทาโครงการโรงเรี ยน OTOP (สถาบันส่ งเสริ มความรู้ภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่ น : OTOP Acad
ปี 2562 จานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน OTOP ศูนย์ OTOP OUTLET จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรง
OTOP ศู นย์ กระจายสิ นค้ า และนวั ต กรรม จั ง หวั ด น่ า น

1.7 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยาวชน OTOP (Young OTOP) สู่การตลาด Online

1.7 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยาวชน OTOP (Young OTOP) สู่การตลาด online

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ (Young OTOP) ทั้งที่เป็นทายาทผู้ผลิต
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พ ่นให้ มีการใช้ทรัพ ย
ระกอบการ
OTOP้นและเยาวชนทั
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สร้างงาน สร้างรายได้ จึงจัดท�ำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยาวชน OTOP (Young OTOP) สู่การตลาด
ที่เป็นทุนชุมชนหรือภูมิปญั ญาในพื้นที่มาพัฒนาเป็นสินค้าทีม่ ีอัตลักษณ์ของชุมชนเกิดการพัฒนาอาชีพ สร้า
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ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อายุระหว่าง 15 - 30 ปี โดยวิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และดาเน
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิ บัติการพัฒนานวั ตกรรมเพิ่ม มูลค่า ผลิตภั ณฑ์ป ระเภทของใช้ ของคนรุ่นใหม่ เพ

รายงานประจ�ำปี 2562

1.9 โครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล

กรมการพัฒนาชุมชน เห็นถึงความส�ำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
สูเ่ ศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) จึงได้ดำ� เนินโครงการพัฒนาเยาวชนคนรุน่ ใหม่ (Young OTOP)
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทผู้ประกอบการ OTOP หรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้ามา
มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผา้ และเครือ่ งแต่งกายของผูป้ ระกอบการ OTOP รุน่ ใหม่ ทีจ่ ะต้องได้รบั การพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องรูปแบบ ดีไซน์ ลวดลาย สีสัน และการเพิ่มช่องทางการตลาด
ออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย จึงได้จัดท�ำโครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทย
คนรุ่นใหม่สู่สากล เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในยุค 4.0 สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยคัดเลือกเยาวชนคนรุน่ ใหม่ (Young OTOP) อายุระหว่าง 15 - 30 ปี ทีม่ คี วามพร้อม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ประเภท
ของใช้ของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ความรู้และวิเคราะห์จัดท�ำข้อมูลเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ มีนวัตกรรม มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ในยุคการตลาด 4.0 พัฒนาและมีแบรนด์สินค้าที่สามารถน�ำไปใช้ส่งเสริมการตลาด จ�ำนวน 72 ราย
ผลการด�ำเนินงาน : ผู้ประกอบการ OTOP คนรุ่นใหม่ (Young OTOP) ได้รับการยกระดับพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สคู่ วามเป็นมืออาชีพ และผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครือ่ งแต่งกาย จ�ำนวน 62 ผลิตภัณฑ์
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP
1.10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP Cluster กระเป๋า

รัฐบาลได้มนี โยบายในการส่งเสริมสินค้า OTOP เป็นสินค้า OTOP BRAND NAME โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทกระเป๋า ให้มีหลากหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายในหลาย ๆ ช่วงอายุ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 กรมการพัฒนาชุมชน
ได้ดำ� เนินการส่งเสริมการพัฒนา OTOP BRAND NAME จ�ำนวน 35 กลุม่ /ราย ให้มคี วามรูด้ า้ นการบริหาร
จัดการ ด้านการตลาด ด้านการออกแบบและนวัตกรรม โดยร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
และมูลนิธสิ ถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ผลการด�ำเนินงานสามารถตอบโจทย์
การพัฒนาสินค้า OTOP เป็นสินค้า OTOP BRAND NAME ได้เป็นอย่างดี
ในปี พ.ศ. 2562 ทางกรมการพัฒนาชุมชน ได้ด�ำเนินการพัฒนายกระดับสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์
Cluster กระเป๋าต่อเนือ่ ง โดยคัดเลือกกลุม่ ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ประเภทกระเป๋าทีผ่ า่ นการลงทะเบียน
เป็นผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบการ OTOP ปี พ.ศ. 2557 - 2561 ทีม่ ศี กั ยภาพและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน
35 กลุ่ม/ราย ด�ำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายกระดับสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่
ให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์ ให้ความรู้ในเรื่องการตลาดและด�ำเนินการศึกษา
รวบรวมข้อมูลทางการตลาด หาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริม
การขายสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์เพื่อน�ำเสนอผลงาน จ�ำนวน 2 ครั้ง
คือ ในงานโครงการอาหารถิ่นรสไทยแท้ ระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า
ไอคอนสยามและงานแสดงสินค้า Global Sources Fashion ณ Asia World Expo Hong Kong ระหว่างวันที่
26 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมียอดจ�ำหน่ายในงานแสดงสินค้า จ�ำนวน 68,000,000 บาท
กรมการพัฒนาชุมชน
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ผลการด�ำเนินงาน : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกระเป๋า จ�ำนวน 35 กลุ่ม/ราย ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ การตลาดสมัยใหม่ เข้าถึงข้อมูลทางด้านแฟชั่นและการสร้าง
แบรนด์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทกระเป๋าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด จ�ำนวน 35 ผลิตภัณฑ์
-37- OTOP ด้านการจ�ำหน่ายสินค้า Online
1.11 โครงการ ส่งเสริมผูผ
้ ลิต ผูป
้ ระกอบการ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการสนับสนุน OTOP เข้าสู่ตลาด
Online กับ บริษทั แอสเซนด์ คอมเมิรซ์ จ�ำกัด ในชือ่ เว็บไซต์ www.weloveshopping.com ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2560
พ.ศ.
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าร่ วมโครงการ
ให้บเป็ัตนิการเพื
Web่อพัLink
จ�ำหน่าบยสิสร้นาค้งแบรนด์
า OTOPผลิทีต่ใภัหญ่
ี่สุดของประเทศไทย
35 เว็กลุบ่มไซต์
/รายwww.otoptoday.com
ดาเนินงานประชุมเชิงปฏิ
ฒนายกระดั
ณฑ์ทลงพื
้นที่ให้คาแนะนา
และจะด�ำเนินการเชือ่ มโยง (Link) เว็บไซต์ www.weloveshopping.com กับ www.otoptoday.com ดังนัน้
ในการพั
ฑ์และสร้
างแบรนด์ ให้ คงวามรู
่ องการตลาด
กษารวบรวมข้
อมู ล
เพื่อให้ฒเนาผลิ
ว็บไซต์ตมภัีคณวามน่
าสนใจและสามารถดึ
ดูดลู้ใกนเรื
ค้าได้
จึงได้เพิ่มจ�และด
ำนวนผูาเนิ
้ผลินตการศึ
ผู้ประกอบการ
OTOP
ทางการตลาด
ั กยภาพ
และศึกษาพฤติกรรมของกลุ
่มเป้ าหมาย
ส่งเสริ
ยใหม่
และผลิตภัณหาตลาดใหม่
ฑ์ OTOP เข้าสูทเ่ ว็ี่มบีศไซต์
www.weloveshopping.com
เป็นการสร้
างโอกาสให้
ผผู้ มลิการขายสมั
ต ผูป้ ระกอบการ
ำหน่ประชาสั
ายสินค้ามOTOP
มากขึน้ โดยจัดจท�านวน
ำโครงการส่
ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ
ให้สOTOP
อดคล้อได้งกัมบชี อ่กลุงทางการจ�
่ มเป้าหมาย
พันธ์เพืเพิ
่อนม่ าเสนอผลงาน
2 ครั้งงเสริ
คือ มในงานโครงการอาหาร
OTOP ด้านการจ�
จ�ำนวน2562
10 รุณ
่น ห้กลุางสรรพสิ
่มเป้าหมายรวมทั
้งสิ้น 582และงานแสดงสิ
ราย กระบวนการ
ถิ่นรสไทยแท้
ระหว่าำงวัหน่นาทียสิ
่ 10นค้-า16Online
พฤษภาคม
นค้าไอคอนสยาม
นค้ า
ฝึกอบรมได้มุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะด้านการจ�ำหน่ายสินค้า Online การจัดท�ำ Content ผลิตภัณฑ์
Global Sources Fashion ณ Asia World Expo Hong Kong ระหว่ างวั นที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562
เพื่อใช้ในการจ�ำหน่ายในตลาด Online การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจ�ำหน่ายในตลาด
โดยมี
ยอดการจั
ดแสดงในงานแสดงสิ
นค้า รวมถึ
จานวนง การฝึ
68,000,000
Online
การเป็
น ผู ้ ข ายในเว็ บ ไซต์
ก ปฏิ บั ตบาท
ิ ใ นทุ ก รายวิ ช า โดยวิ ท ยากรผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
สรุป การดาเนินงาน : และภาคเอกชนที
ผู้ ผลิต ผู้ป ระกอบการ
ประเภทกระเป๋
า จ านวน 35 คกลุ
่ม /ราย
จาก www.weloveshopping.com
ม่ อี งค์คOTOP
วามรูเ้ ฉพาะด้
านมาท�ำการสอนและให้
ำ� แนะน�
ำ 
ผลการด�
ำเนินงานมีแ:นวคิ
ผูผ้ ลิดตสร้ผูาป้ งสรรค์
ระกอบการ
จ�ำนวน 582
แ้ ละทัากนแฟชั
ษะด้า่นนการจ�
ำหน่ายาง
ได้รับการพัฒ
นาศักยภาพให้
การตลาดสมั
ยใหม่รายเข้ได้าถึรงบั ข้ความรู
อมูลทางด้
และการสร้
สินค้า Online และผูท้ ผี่ า่ นการอบรมได้สมัครเข้าเป็นผูจ้ ำ� หน่ายสินค้าผ่าน www.weloveshopping.com แล้ว
แบรนด์
สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทกระเป๋าสามารถสร้างมู ลค่าเพิ่ม ให้สอดคล้ องกับความ
จ�ำนวน 334 ราย ได้รับการอนุมัติจากเว็บไซต์ให้จ�ำหน่ายออนไลน์แล้ว จ�ำนวน 312 ร้านค้า มีสินค้า
ต้องการของตลาด
จานวน
ที่ออนไลน์ จ�ำนวน
50235สินผลิ
ค้าตภัณฑ์
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รายงานประจ�ำปี 2562

1.11 โครงการ ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจาหน่ายสินค้า Online
กรมการพั ฒนาชุมชน ได้มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการสนับสนุน OTOP เข้าสู่ตลาด

1.12 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP Senior

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 3 - 4 ทศวรรษที่ผ่านมา
ส่งผลให้จำ� นวนผูส้ งู อายุมอี ตั ราทีส่ งู ขึน้ และในประเทศไทยเองประชากรผูส้ งู อายุกม็ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง
ข้อมูลในทางวิชาการทั้งหลายยังพบว่าหลายประเทศทั่วโลกก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
เพื่อเป็นการรองรับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สังคมจึงต้องมีความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดท�ำโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ SOTOP (OTOP Senior)
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสูงอายุในชุมชน จ�ำนวน 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 30 ราย รวม 120 ราย
ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ส�ำหรับจ�ำหน่ายในตลาดที-39่กว้างขวางขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ประกอบการสูงอายุด้วยกัน เป็นการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของผู้สูงอายุ ไม่ว่าเป็นประสบการณ์ความรู้
ภูมปิ ญ
ั ญา สนับสนุนให้มกี ารน�ำทักษะและประสบการณ์ของผูส้ งู อายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด นอกจากนี้
ยังเป็คนปัการสร้
งอายุทพจี่ ะปรั
กลยุทธ์ดา้ จากการผลิ
นสินค้าและบริ
อบสนองต่
ผู้บริโภคในยุ
จจุ บาันงโอกาสส�
ส่ง เสริมำหรั
ให้บเผูกิป้ ดระกอบการสู
การพัฒนาอาชี
สร้าบงรายได้
ต สิการ
นค้ให้า ตOTOP
ส่งอเสริมและ
ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ จากการผลิตสินค้า
พัฒนาเศรษฐกิ
ชนฐานรากให้
มีความมั
คงและมีเสถีมยีครภาพ
OTOP จส่ชุงมเสริ
มและพัฒนาเศรษฐกิ
จชุม่นชนฐานรากให้
วามมั่นคงและมีเสถียรภาพ
งาน: : ผูผู้ป้ประกอบการสู
งอายุ
120 120
ราย ได้
รับการพั
นาผลิฒ
ตภันาผลิ
ณฑ์ OTOP
สรุปผลการด�
การดาเนิำเนินนงาน
ระกอบการสู
งอายุจ�ำนวน
จานวน
ราย
ได้รับฒการพั
ตภัณฑ์OTOP

1.13 โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพร สู่ตลาดสากล (Cluster
1.13 โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพร สู่ตลาดสากล
สมุนไพร)(Cluster สมุนไพร)
กรมการพัฒฒนาชุ
นาชุมมชน
ชน ให้
ให้คความส�
ฒนายกระดั
บมาตรฐานผลิ
ตภัณฑ์ ตOTOP
กรมการพั
วามสำคัาคัญญการพั
การพั
ฒนายกระดั
บมาตรฐานผลิ
ภัณฑ์ ประเภท
OTOP ประเภท
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่น
สมุนไพรทีในการใช้
่ไม่ใช่อสาหาร
ให้มรวมทั
ีคุณภาพและสร้
างมูลค่าเพิ่มให้งแขันก่ของสมุ
ผลิ ตภันณไพรไทยในตลาดทั
ฑ์ ส่งเสริมให้เง้ กิในและต่
ด ความเชื
่อมั่นในการใช้
มุนไพรไทย
ง้ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่
างประเทศ
อย่างต่รวมทั
อเนือ่ งและเป็
โดยจัดประชุมในการแข่
เชิงปฏิบตั กิ งารให้
ความรูนแ้ ไพรไทยในตลาดทั
ก่ผผู้ ลิต ผูป้ ระกอบการ
OTOP าในเรื
อ่ ง
สมุนไพรไทย
้งเพิ่มขีนดระบบ
ความสามารถ
ขั นของสมุ
้งในและต่
งประเทศอย่
าง
การต่นอระบบ
ยอดสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ เข้าสูค่ ณ
ุ ภาพ
ต่อเนื่องและเป็
มาตรฐาน การสร้างแบรนด์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาสินค้าระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทาง
ฒนาชุมชนได้
จัดประชุ
มเชิ
งปฏิบตั ำิกการพั
ารให้ฒคนารู
วามรู
้แก่ผู้ผตภัลิณต ฑ์ผูบรรจุ
้ประกอบการ
OTOP ในเรื่อง
การจ�ำกรมการพั
หน่ายและการตลาด
และการให้
คำ� ปรึ
กษาแนะน�
ปแบบผลิ
ภณ
ั ฑ์ให้ตอบโจทย์
การต่อยอดสร้า งสรรค์แนวคิดใหม่ใ นการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ แนวทางการพั ฒนาผลิ ตภัณ ฑ์เพื่อเข้าสู่ คุณ ภาพ
มาตรฐานการสร้างแบรนด์และการพัฒนาบรรจุภัณ ฑ์ การพั ฒนาสินค้า ระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่ องทางการ
จาหน่ายและการตลาด และการให้คาปรึกษาแนะนาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภั ณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้ซื้อ
กรมการพัฒนาชุมชน
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ผู้ซื้อตามความต้องการของผู้ซื้อ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จ�ำนวน 35 ราย/ผลิตภัณฑ์ และจัดแสดง
และจ�ำหน่ายสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน 3 ครั้ง ภายใต้
ธีม Siam Wellness ในงาน “หมอยา ท่าสุขสยาม” สุขเสน่ห์แห่งสมุนไพร ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม
งานเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานเครือข่าย ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และในงาน
“นิทรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว”
ผลการด�ำเนินงาน : ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ OTOP ประเภทสมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร จ�ำนวน 35 ราย
ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภ-40ัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�ำนวน 35 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนายกระดับ
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

1.14 โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
กรมการพั ฒงนาชุ
เป็ นหน่ ว ยงานหนึอ่ งข่ทีา่ รยองค์
ั บ ผิด ชอบในการขั
บ เคลื่ อนโครงการหนึ
่ งต าบล
1.14 โครงการส่
เสริมมชน
กระบวนการเครื
ความรู้ (Knowledge
– Based
OTOP
KBO)
หนึ:่ งผลิ
ตภั ณ ฑ์ ด้ วยการส่ งเสริม และสนั บ สนุนการพั ฒนาผลิต ภัณ ฑ์ OTOP ควบคู่ไ ปกั บการตลาด รวมทั้ ง
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการขั บ เคลื่ อ นโครงการหนึ่ ง ต� ำ บล
การจั
ข่ ายองค์
ความรู
้ KBOบจัสนุ
ง หวันการพั
ด เพื่ อฒให้นาผลิ
สถาบัตนภัการศึ
ษาในพืควบคู
้ นที่ หน่
เอกชน
หนึ่งผลิ
ตภัดณตัฑ์้ งเครื
ด้วอยการส่
งเสริ
มและสนั
ณฑ์ กOTOP
่ไปกัว ยงานภาครั
บการตลาดฐรวมทั
้ง      

เครือคข่วามรู
ายผู้ผ้ ลิKBO
ตชุมชนจังปราชญ์
ชาวบ้
ภายในจั
งหวักดษาในพื
เป็นกลไกในการพั
ฒนาองค์ความรู
้พัฒนา
การจัภาคประชาชน
ดตั้งเครือข่ายองค์
หวัด เพื
่อให้าสนถาบั
นการศึ
้นที่ หน่วยงานภาครั
ฐ เอกชน
ภาคประชาชน
เครือข่ายผู้ผ้ผลิลิตตผูชุ้ปมระกอบการ
ชน ปราชญ์
ชาวบ้ในการพั
าน ภายในจั
นกลไกในการพั
ฒนาองค์
ความรูน้
ขีดความสามารถของผู
OTOP
ฒนาผลิงตหวั
ภัณดฑ์เป็OTOP
ให้มีคุ ณภาพได้
มาตรฐานเป็
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ
ที่ต้องการของตลาด
รวมทั้ง พัฒนาและเสริ
งความเข้มแข็
งแก่างความเข้
คณะกรรมการเครื
ายองค์ความรู้ KBO
ได้มาตรฐานเป็
นที่ต้องการของตลาด
รวมทัม้งพัสร้ฒานาและเสริ
มสร้
มแข็งแก่อคข่ณะกรรมการเครื
อ
จั ง หวั
ด เพื้ ่ อKBO
ให้ เป็จันงหวั
อี กดกลไกหนึ
บ สนุ่งนในการสนั
ส่ ง เสริ ม การพั
่ ม ผู้ ผลิ ต
ข่ายองค์
ความรู
เพื่อให้เ่ งป็ในการสนั
นอีกกลไกหนึ
บสนุนฒส่นาขี
งเสริดมความสามารถของกลุ
การพัฒนาขีดความสามารถ
ของกลุ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP
และการพั
นาผลิตสูภั่การแข่
ณฑ์ งOTOP
สู่การแข่งขันทางการตลาดได้
ผู้ป่มระกอบการ
OTOP และการพั
ฒนาผลิ
ตภัณฑ์ฒOTOP
ขันทางการตลาดได้
กรมการพัฒนาชุมชน จัดสรรงบประมาณให้จงั หวัดขับเคลือ่ นโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่าย
กรมการพัฒนาชุ ม ชนจัด สรรงบประมาณให้ จัง หวั ดขั บ เคลื่อนโครงการส่ง เสริม กระบวนการ
องค์ความรู้ (KBO) โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO)
ายองค์ความรู้บ(KBO)
ณะกรรมการเครื
อข่ายองค์
้ (Knowledge
จังหวัเครื
ดเป็อนข่กลไกในการขั
เคลือ่ นโดยมี
พัฒคนาผลิ
ตภัณฑ์จากกลุ
ม่ ผูผ้ ลิคตวามรู
ชุมชนกลุ
ม่ ปรับตัวสู- ก่ Based
ารพัฒOTOP
นา (กลุ: ม่ KBO
D) )
หรือ จัระดั
ดาว ทีล่ งทะเบี
ยนผู
ผูป้ ระกอบการ
OTOP
2557
ซึง่ มีฒผนา
ลิต(กลุ
ภัณ่มฑ์D)ได้หรื
รบั อ
งหวับด1เป็-น3กลไกในการขั
บเคลื
่อนผ้ พัลิฒตนาผลิ
ตภัณฑ์จากกลุ
่มผู้ผลิปีตชุพ.ศ.
มชนกลุ
่มปรั-บ2561
ตัวสู่การพั
การพัฒนาและมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 760 ผลิตภัณฑ์ จาก 76 จังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชนน�ำผลิตภัณฑ์
ระดับ 1 - 3 ดาว ที่ลงทะเบียนผู้ ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 - 2561 ซึ่งมี ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพั ฒนาและมี
จากโครงการฯ ประกวดและเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จ�ำนวน 76 ผลิตภัณฑ์
มูลค่าเพิ่มขึป้นระชาสั
จานวนม760
76 ดจัท�งหวั
ด งและกรมการพั
นาชุมปีชนน2019
าผลิ ต ภัและประชาสั
ณ ฑ์ จ ากโครงการฯ
มีการเผยแพร่
พันธ์ผลิผตลิภัตณภัฑ์ณจาก
ฑ์โดยจั
ำหนั
สือสุดยอด ฒKBO
มพันธ์
ทางโทรทั
ศน์ส�ำหรับผลิตภัณผฑ์ลการด
ที่ชนะการประกวด
่ม/ผลิ
ตภัณจฑ์านวน 76 ผลิต ภัณฑ์ ซึ่ งได้มีการ
ประกวดและเผยแพร่
าเนิ นงานเครื อจ�ข่ำานวน
ยองค์8ค กลุ
วามรู
้ KBO
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เผยแพร่
ประชาสัมพั นธ์ผลิ ตภัณ ฑ์โดยจัด ทาหนั งสือสุดยอด KBO ปี 2519 และประชาสัมพั นธ์ท างโทรทัศ น์
รายงานประจ�ำปี 2562
ผลิตภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวด จานวน 8 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์
สรุปการดาเนินงาน : มี ค ณะกรรมการเครือข่ า ยองค์ ค วามรู้ (Knowledge - Based OTOP :
KBO ) จังหวัด จานวน 76 จังหวัด เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและมี

ผลการด�ำเนินงาน : มีคณะกรรมการเครือข่-41ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO)
ในระดับจังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
และมีมูลค่าเพิ่ม และประชาสัมพันธ์
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1.15 โครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (Provincial Star OTOP : PSO)
1.15 โครงการสุ
ดยอดผลิ
ตมภัชนณด�ฑ์ำเนิOTOP
เด่น ด(Provincial
Star OTOP
กรมการพั
ฒนาชุ
นการคั
ตภัณStar
ฑ์ OTOP
นของจังหวั: ดPSO)
ที่มีเอกลักษณ์
1.15 โครงการสุ
ดยอดผลิ
ตภัณดฑ์สรรสุ
OTOP เด่ยอดผลิ
น (Provincial
OTOP : เด่
PSO)
ภูมิปัญญาท้ฒ
องถินาชุ
่นที่มีคมุณชนด
ค่าเป็นาเนิ
ทีฒ่นนาชุ
ิยน
ม มการคั
มีศักาเนิยภาพด้
าดนการผลิ
ต มีต ภัคณวามสามารถด้
าOTOP
นการตลาด
โดยการ
กรมการพั
ชนด
นดการคั
สรรสุด
ด ยอดผลิ
ฑ์ตOTOP
เด่ฑ์
น ของจั
ง หวั ด ที่ มเด่
ี น
กรมการพั
สรรสุ
ยอดผลิ
ภั
ณ
ของจั ง หวั ด ท
พิจารณาคัดเลือเอกลั
กจากจั
ผูบ้ อริงถิโ่นภค
จากหน่
วยงานที
ร่ ว่ มเป็นภาคี
โดยคัดโดยการ
เลือกผลิตภัณฑ์
กษณ์ภงูมหวั
ิปัญดญาท้
ที่มีคและการส่
ุณค่า เป็นที่นงิยเสริ
ม มีศมักยภาพด้
านการผลิ
ต ความสามารถด้
านการตลาด
ง ของที
ร่ ภาคี
ะลึความสามารถด้
กโดยคั
และสมุ
นไพรที
ช่อาหาร
้บิย
ริโภค
งเสริ มของตกแต่
จากหน่าวนการผลิ
ยงานที
่ ร่วมเป็นต
ดเลือกผลิ
ตภัณ ฑ์ไ่ ม่าในการตลาด
เอกลักษณ์ภูมิปัญประเภทอาหาร
ญาท้องถิ่นพิเครื
ทีจารณาคั
่มอ่ ีคงดืุณดม่ เลืค่อผ้กจากจั
าาและเครื
เป็งนหวัทีด อ่ ่นผูงแต่
มงกาย
มีและการส่
ศักของใช้
ยภาพด้
โดยกา
เครื่องงดื
งแต่ งกาย
ของใช้ดของตกแต่
และสมุนเด่
ไพรที
อาหาร
ส่งผลให้มีผลิตภัประเภทอาหาร
ณฑ์เด่นของจั
หวั่ม ดผ้าทีและเครื
่ได้รับ่อการคั
ดสรรสุ
ยอดผลิงตของที
ภัณ่รฑ์ะลึกOTOP
น ่ไม่จัใงช่หวั
ด (Provincial
พิจารณาคัดเลือStar
กจากจั
ง
หวั
ด
ผู
บ
้
ริ
โ
ภค
และการส่
ง
เสริ
ม
จากหน่
ว
ยงานที
่
ร
ว
่
มเป็
น
ภาคี
โดยคั
งผลให้มีผปีลิตพ.ศ.
ภัณฑ์เด่2562
นของจังหวัและมี
ดที่ได้รชับ่อการคั
ดสรรสุดยอดผลิตภัณ่อฑ์มโยงกั
OTOP บเด่การท่
น จังหวัอดงเที
(Provincial
Star
OTOP : ส่PSO)
งทางการตลาดเชื
่ยวชุมชน
76 จังดหวัเลืดอกผลิตภัณ
่องทางการตลาดเชื
่อมโยงกัดบสรรสุ
การท่อดงเทียอดผลิ
่ยวชุมชนต76ภัณ
จังหวั
ผลการด�
เนิ: นPSO)
งานปี พ.ศ.
:่องแต่
ผลิ2562
ตภังและมี
ณกาย
ฑ์ ชOTOP
ได้รับของตกแต่
การคั
ฑ์กดOTOP
เด่น จังหวัด
ประเภทอาหาร เครื่องดื
่ม ผ้OTOP
าำและเครื
ของใช้
ง
ของที
ร
่
ะลึ
สรุปการดาเนินงาน : ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่และสมุ
น จังหวั ด นไพรที่ไม่ใช่อาหา
จาก 76 จังหวัด จ�ำนวน 5 ประเภท รวมทั้งสิ้น 380 ผลิตภัณฑ์ และจัดท�ำเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์
76 จังหวัด จานวน 5 ประเภท รวมทั้งสิ้น 380 ผลิตภัณฑ์ และจัดทาเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์
ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์เด่นของจัจากงหวั
ดที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial St
OTOP : PSO) ปี พ.ศ. 2562 และมีช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน 76 จังหวัด
สรุปการดาเนินงาน : ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหว
จาก 76 จังหวัด จานวน 5 ประเภท รวมทั้งสิ้น 380 ผลิตภัณฑ์ และจัดทาเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชน
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กระบวนงานที่ 2 การขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานรากในพืน้ ทีต่ าม “โครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน” ตามภารกิจชุมชนอยูด่ ี
มีสขุ การพัฒนาความเป็นอยู่ การพัฒนาอาชีพและรายได้ เพือ่ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ เน้นการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชน  
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 9,328,118,200 บาท เพื่อด�ำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ในหมู่บ้านพื้นที่ 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชน ครอบคลุม 76 จังหวัด โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับ
การพัฒนาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในการพัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนให้เป็นเครือข่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่สร้างความเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นระยะยาว
การด�ำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สามารถจ�ำแนกกิจกรรมที่ด�ำเนินการออกเป็น
2 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมทีด่ ำ� เนินการโดยส่วนกลาง และกิจกรรมทีด่ ำ� เนินการโดยส่วนภูมภิ าค มีรายละเอียด
ดังนี้
กิจกรรมที่ด�ำเนินการโดยส่วนกลาง
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP เพื่อส่งเสริม
และพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้มแข็ง ให้เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทีย่ ดึ โยงส�ำนึกชุมชนและธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ ด�ำเนินการในพืน้ ทีข่ องโรงเรียน OTOP จ�ำนวน
5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์พุแค จังหวัดสระบุรี กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง
กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นเขากลาง จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ศู น ย์ OTOP ข่ ว งสั น ก� ำ แพง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
และกลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข บ้านดอนข่า ต�ำบลชนบท อ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด�ำเนินการ
ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) ที่มีศักยภาพ
และมีความพร้อมในการเข้าสูก่ ระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด�ำเนินการใน 3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
1) กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) จ�ำนวน
10,000 ผลิตภัณฑ์ 2) กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย จ�ำนวน 5,000 ผลิตภัณฑ์ 3) กลุ่มของใช้ ของฝาก
ของที่ระลึก จ�ำนวน 5,000 ผลิตภัณฑ์  
3. ยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหาร OTOP รสไทยแท้ (OTOP Authentic) ด�ำเนินการร่วมกับ
สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร ที่มีความเชี่ยวชาญประเภทอาหาร เป็นที่ปรึกษาในการด�ำเนินการ
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10,000 ผลิตภั ณฑ์ 2) กลุ่มผ้ าและเครื่อ งแต่ งกาย จานวน 5,000 ผลิตภั ณฑ์ 3) กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่
ระลึก จานวน 5,000 ผลิตภัณฑ์
1.1.3 ยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหาร OTOP รสไทยแท้ (OTOP Authentic)
ดาเนิ นการร่ วมกับสถาบันการศึกษา/หน่ว ยงาน/องค์ กร ที่มีค วามเชี่ ยวชาญประเภท
อาหาร เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการพัฒนาอาหาร โดยกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน และรูปแบบ
พัฒนาอาหาร
ำหนดกรอบแนวทางการด�
ำเนินOTOP
งาน รสไทยแท้
และรูปแบบการยกระดั
มาตรฐานสิ
การยกระดับโดยก�
มาตรฐานสิ
นค้ าและผู้ป ระกอบการอาหาร
(OTOP AuthenticบThai
Taste) น ค้ า
และผู้ปตลอดจนประชาสั
ระกอบการอาหาร
รสไทยแท้
(OTOP ใAuthentic
ThaiเพืTaste)
ม พั นOTOP
ธ์เมนู อาหาร
OTOP รสไทยแท้
นหมู่ บ้ า น OTOP
่ อการท่ อตลอดจนประชาสั
งเที่ ยวผ่ านช่ องทาง มพันธ์
เมนูอาหาร
OTOP ศรสไทยแท้
นหมูาบ่ เรืา้ ่อนงของชุ
OTOP
เพือ่ การท่
องเทีย่ ้นวผ่บ้าานช่
อ่ เป็นการ
รายการโทรทั
น์ เพื่อเป็ นใการเล่
มชนโดยผ่
านอาหารพื
น เพือ่องทางรายการโทรทั
สร้างการรับรู้ใ ห้กับผูศ้บน์ริโเพื
ภคใน
เล่าเรื่อประเทศ
งของชุมชนโดยผ่านอาหารพื้นบ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคในประเทศ
4. การประกวดและต่
อยอดการพั
ฒนาชุมฒชนท่
OTOP
นวัตวินวั
ถี ตด�วิำถเนิี นการประกวด
1.1.4 การประกวดและต่
อยอดการพั
นาชุอมงเที
ชนท่ย่ อวงเที
่ยว OTOP
ชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัดตาเนิ
วิถนรี การประกวดชุ
ะดับจังหวัด มโดยมี
ณะกรรมการประกอบด้
ณวุคฒ
จิ ากภาคราชการ
ชนท่อคงเที
่ย ว OTOP นวัตวิถีร ะดับวจัยผู
งหวัท้ ดรงคุ
โดยมี
ณะกรรมการ
สถาบันประกอบด้
การศึกษา
และภาคประชาสั
งคม กษา
ซึ่งมีภาคเอกชน
ชุมชนที่ผและภาคประชาสั
่านการคัดเลือกเป็
วยผู้ทภาคเอกชน
รงคุณวุฒิจากภาคราชการ
สถาบันการศึ
งคม นซึชุ่งมีมชชนท่
ุมชนทีอ่ งเที่ยว
OTOPผ่านวั
ตวิถดีรเลืะดัอบกเป็
จังนหวั
มชน
ชนท่
งเที่ยว110OTOP
นวัตวิมถชนท่
ีต้นอแบบ
นการคั
ชุมดชนท่จ�อำนวน
งเที่ย ว 110
OTOPชุนวั
ตวิถีรและชุ
ะดับจัมงหวั
ด จอานวน
ชุม ชน และชุ
งเที่ ย วจ�ำนวน
50 ชุมOTOP
ชน รวมทั
้งสิ้น 160 ชุมชน และต่อยอดให้เป็นชุมชนที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
นวั ต วิ ถีต้ นแบบจานวน 50 ชุ ม ชน รวมทั้ ง สิ้ น 160 ชุ ม ชน และต่ อยอดให้ เป็ นชุ ม ชนที่ มี ค วาม
โดยแต่ละจังหวัดพิจารณาจากแผนการพัฒนาชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี ทีช่ มุ ชนเป็นผูจ้ ดั ท�ำแผนการพัฒนา
พร้ อมในการรองรับนั กท่องเที่ย ว โดยแต่ ละจั งหวั ดพิ จารณาจากแผนการพัฒนาชุ ม ชนท่ องเที่ ย ว OTOP
ของตนเอง
นวั ต วิ ถี ที่ชุมชนเป็นผู้จัดทาแผนการพัฒนาของตนเอง

กิจกรรมที่ด�ำเนินการโดยส่วนภูมิภาค
		มี 5 กระบวนงาน ดังนี้
กระบวนงานที่ 1 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ด�ำเนินการภายใต้หลักการ ดังนี้
1. พัฒนาคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผู้น�ำชุมชน
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็ง
2. เตรียมความพร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี
สู่การเป็นผู้ประกอบการของกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. สร้างความเข้มแข็ง สร้างความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน
ผลการด�ำเนินงาน ได้แก่ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว จัดท�ำ
ระเบียบชุมชนท่องเทีย่ ว จัดท�ำแผนธุรกิจชุมชนท่องเทีย่ ว สร้างนักเล่าเรือ่ งชุมชน มีผไู้ ด้รบั การอบรม/พัฒนา
เกี่ยวกับการสร้างนักเล่าเรื่องชุมชน และสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน คือ จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพื่ อ การผลิต จ�ำนวน 1,866 กลุ่ม และพั ฒ นากลุ ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อการผลิ ต จ� ำ นวน 1,407 กลุ ่ ม
โดยมีเงินสัจจะสะสม รวมทั้งสิ้น 2,810,065,368 บาท
กระบวนงานที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ด�ำเนินการค้นหา
เสน่ห์ อัตลักษณ์ชุมชน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ อาหาร การแต่งกาย ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ภาษา เป็นต้น ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
กรมการพัฒนาชุมชน
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กระบวนงานที่ 3 การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ด�ำเนินการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว การพัฒนาเมนูอาหารพื้นถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
จ�ำนวน 52,666 ผลิตภัณฑ์ จ�ำแนกเป็น
- ด�ำเนินการพัฒนาโดยส่วนกลาง จ�ำนวน 20,000 ผลิตภัณฑ์
- ด�ำเนินการพัฒนาโดยส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 27,666 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เหลือ
จ�ำนวน 5,064 ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ด�ำเนินการพัฒนาเนื่องจากงบประมาณถูกพับไป
- ด�ำเนินการพัฒนาโดยโรงเรียน OTOP จ�ำนวน 5,000 ผลิตภัณฑ์ อบรมโดยโรงเรียน
OTOP 5 แห่ง แห่งละ 20 รุ่น รวม 100 รุ่น รวม 5,000 คน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน 5,000
ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่บริการ 20 จังหวัด
กระบวนงานที่ 4 การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น ด�ำเนินการออกแบบ
และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป้าหมาย และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง
จ�ำนวน 1,115 เส้นทาง
กระบวนงานที่ 5 การส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ด�ำเนินการดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์/ออฟไลน์
- สื่อสิ่งพิมพ์
จ�ำนวน    5,026 ครั้ง     
- สื่อวิทยุ
จ�ำนวน    5,214 ครั้ง
- สื่อโทรทัศน์
จ�ำนวน    1,349 ครั้ง     
- สื่อออนไลน์
จ�ำนวน   18,292 ชิ้นงาน
- วีดิทัศน์เผยแพร่
จ�ำนวน    4,478 ชิ้นงาน
2. การเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว จ�ำนวน 1,944 ครั้ง
3. การจัดกิจกรรม Business Matching จ�ำนวน 242,159 ครัง้
ผลสัมฤทธิท์ เี่ กิดขึน้
1. ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี     
1.1 ผู้ประกอบการชุมชนด้านที่พักในชุมชน รวม 19,527 แห่ง จ�ำแนกเป็น
- ทีพ่ กั ประเภทโฮมสเตย์ จ�ำนวน 15,871 หลัง (ร้อยละ 81.28)
- ทีพ่ กั ประเภทโรงแรม/รีสอร์ท จ�ำนวน 1,418 แห่ง (ร้อยละ 7.26)
- ทีพ่ กั ประเภทกางเต็นท์ จ�ำนวน 1,327 แห่ง (ร้อยละ 6.79)
- ที่พักประเภทอื่น ๆ จ�ำนวน 911 แห่ง (ร้อยละ 4.67)
1.2 ผูป้ ระกอบการชุมชนด้านอาหาร/เครือ่ งดืม่ ในชุมชน รวม 24,490 แห่ง จ�ำแนกเป็น
- ประเภทแผงจ�ำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม จ�ำนวน 10,374 แห่ง (ร้อยละ 42.36)
- ประเภทร้านอาหาร จ�ำนวน 8,831 แห่ง (ร้อยละ 36.06)
- ประเภทกลุม่ ประกอบอาหาร จ�ำนวน 4,372 แห่ง (ร้อยละ 17.85)
- ประเภทอื่น ๆ จ�ำนวน 813 แห่ง (ร้อยละ 3.73)
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2. รายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน
2.1 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในหมู่บ้าน จ�ำนวน 3,185,623 คน
2.2 รายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน รวมสะสมตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 3,706,709,206 บาท จ�ำแนกตามประเภทกิจกรรม ดังนี้
- ด้านการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน 1,639,966,882 บาท (ร้อยละ 44.24)
- ด้านอาหาร/เครือ่ งดืม่ จ�ำนวน 1,014,541,195 บาท (ร้อยละ 27.37)
- ด้านกิจกรรมบริการท่องเที่ยว จ�ำนวน 623,045,092 บาท (ร้อยละ 16.81)
-46- ด้านที่พัก จ�ำนวน 429,156,037
บาท (ร้อยละ 11.58)
ความคุม้ ค่าของโครงการ
4. ความคุ
ค่าอของโครงการ
1. ด้า้มนช่
งทางการตลาด มีความส�ำเร็จเชิงนโยบายเรื่องใช้การท่องเที่ยวสร้างรายได้เพิ่ม
4.1
ด้
า
นช่
อ
มีความส
าเร็จเชิงนโยบายเรื
การท่่บองเที
่ยวสร้
่ม ง
สร้างโอกาส/ช่องทาง คนซืงทางการตลาด
้อ (นักท่องเที่ยว)
มาพบคนขาย
(ชาวบ้า่อน)งใช้ในหมู
้าน/ชุ
มชนางรายได้
3,273เพิแห่
ีศักยภาพและใช้
งมีการจัดท�ำ(ชาวบ้
สื่อสิ่งพิามน)พ์ ในหมู
โทรทั่ บศ้ าน์น/ชุวิทมยุชนและสื
่อออนไลน์
สร้ทีา่มงโอกาส/ช่
องทางการท่
คนซือ้ องเที(นั่ยกวต่ท่ อยอด
งเที่ ย ว)รวมถึ
มาพบคนขาย
3 ,273
แห่ ง
มพันธ์กชารท่
ุมชนท่
องเที
่ยวอยอด
OTOPรวมถึ
นวัตงวิมีถกี  ารจัด ท าสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ โทรทั ศ น์ วิท ยุ และสื่อออนไลน์
ที่มเพืี ศ่อักประชาสั
ยภาพ และใช้
องเที
่ ย วต่
ด้านผู
้ซื้อ่ยสามารถเชื
เพื่อประชาสัมพันธ์ช2.ุมชนท่
องเที
ว OTOP นวั่อมโยง
ตวิถี สร้างโอกาสให้ผู้ซื้อกลุ่มใหม่จ�ำนวนมากกว่าเดิมหลายเท่า
เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน
4.23. ด้ด้าานผู
สร้างโอกาสให้
กลุ่มใหม่
จานวนมากกว่
เดิมหลายเท่
นผู้ซ้ขื้อายสามารถเชื
สามารถต่่อมโยง
อยอดอาชี
พเดิม เกิดผผูู้ซ้ขื้อายใหม่
เฉพาะในชุ
มชน า3,273
หมู่บ้าาน/
เดิชุนมทางเข้
่บ้าน/ชุตมภัชน
ชน ทีา่เมาในหมู
ป็นเจ้าของผลิ
ณฑ์ ที่พัก ร้านอาหาร บริการอื่น ๆ ที่ต่อยอด และเจ้าของกิจการใหม่ ในพื้นที่
4.3สด้่วานร่
นผูวมในการบริ
้ขาย สามารถต่
อยอดอาชี
เกิดผู้ขเกิายใหม่
เฉพาะในชุ
ชน 3,273 หมู่บ้าน/ชุมชน
โดยคนในชุมชนมี
หารจั
ดการทุกพกิเดิจมกรรม
ดการเรี
ยนรู้ด้วมยตนเอง
่ ที่ ผจู ้ ปการใหม่
ระกอบการทั
ม ชน
ที่เป็นเจ้าของผลิต ภั4.ณฑ์ด้ทีา่พนการกระจายรายได้
ัก ร้านอาหาร บริการอื่นเกิๆดทีรายได้
่ต่อยอดก ระจายอยู
และเจ้ าของกิ
ในพื้นที่ ว่ ไปในชุ
โดยคนใน
้งจากกิ
จการเดิ
มที่ต่อยอดหรื
ใช้ต้นกทุกิจนกรรม
ต�่ำในการประกอบกิ
ชุมทัชนมี
ส่วนร่
วมในการบริ
หารจัดอการทุ
เกิดการเรียนรู้ดจ้วการรายย่
ยตนเอง อย เข้าถึงผู้ซื้อง่ายเนื่องจากทุกคน
สามารถเรียนรูห้ รือเข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมสร้างรายได้เชือ่ มโยงกับการท่องเทีย่ วของชุมชนอย่างสะดวก
4.4 ด้านการกระจายรายได้ เกิ ดรายได้กระจายอยู่ที่ผู้ประกอบการทั่วไปในชุมชน ทั้งจากกิจการ
ได้ทันที
เดิมที่ต่อยอดหรือใช้ต้นทุนต่าในการประกอบกิจการรายย่อย เข้าถึงผู้ซื้อง่ายเนื่องจากทุกคนสามารถเรียนรู้หรือ
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างรายได้เชื่อมโยงกับการ

ท่องเที่ยวของชุมชนอย่างสะดวกได้ทันที
5. ผลกระทบจากการดาเนินโครงการ
คณะที่ ป รึกษาจากสานั กงานศู นย์ วิ จัย และให้ ค าปรึ กษาแห่ งมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ได้ดาเนินการประเมินผลโครงการชุ มชนท่องเที่ย ว OTOP นวัต วิถี โดยประเมินผลกระทบ 5 ด้าน จากการ
ดาเนินงานโครงการ ดังประเด็นต่อไปนี้
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5.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
โครงการฯ มีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อชุมชนในระดับมาก ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้
เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ นร้ อยละ 16.22 มี การจ้ า งงานเพิ่ ม ขึ้ นร้ อยละ 87.5 มี ร ายได้ จ ากนั กท่ องเที่ ย วเฉลี่ ย ต่ อคน

ผลกระทบจากการด�ำเนินโครงการ
    คณะทีป่ รึกษาจากส�ำนักงานศูนย์วจิ ยั และให้คำ� ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำ� เนินการ
ประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยประเมินผลกระทบ 5 ด้าน จากการด�ำเนินงาน
โครงการ ดังประเด็นต่อไปนี้
1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
    
โครงการฯ มีผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อชุมชนในระดับมาก ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.22 มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.5 มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคน เท่ากับ
1,152 บาท ยังไม่สงู เนือ่ งจากเป็นการท่องเทีย่ วระยะสัน้ รายได้สว่ นใหญ่มาจากการขายอาหารและผลิตภัณฑ์
ของชุมชน การกระจายรายได้ยงั ไม่ทวั่ ถึงมากนัก โดยมีครัวเรือนร้อยละ 38.8 ได้รบั ประโยชน์จากโครงการ
2. ผลกระทบด้านสังคม
โครงการฯ มีผลกระทบด้านสังคมในระดับมาก โดยคนในชุมชนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มากขึ้น และมีความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน ชาวบ้านในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
โครงการมากขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท�ำให้ชุมชนรู้จักคิด รู้จักท�ำ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน มีสงั คมและเพือ่ นร่วมกิจกรรมใหม่ ๆ มีความภาคภูมใิ จในชุมชนของตน และรูจ้ กั ใช้สอื่ ออนไลน์
ในการประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. ผลกระทบด้านวัฒนธรรม
    
โครงการฯ ส่งผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมต่อชุมชนในระดับมาก โดยมีผลกระทบทางด้าน
วัฒนธรรมเชิงบวกเกิดขึน้ ภายในชุมชนอย่างชัดเจน เช่น กลุม่ คนในชุมชนหลายช่วงวัยและเพศให้ความส�ำคัญ
และเข้าร่วมงานในการสืบสานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่นมากขึ้น เช่น คนหนุ่มสาวแต่งชุดด้วยผ้าไทย
การขับร้องสรภัญญะ การเว้าผญาเกีย่ วกับชุมชนท้องถิน่ ของตนเอง การสอนเย็บขันหมากเบ็ง และการเย็บ
บายศรี สู ่ ข วั ญ ท� ำ ให้ ค นรุ ่ น ใหม่ รู ้ จั ก พื้ น เพของหมู ่ บ ้ า น ประวั ติ ค วามเป็ น มาของหมู ่ บ ้ า นหรื อ ชุ ม ชน
และเมื่อสังคมภายนอกได้รับรู้และเข้ามาศึกษามากขึ้น โดยการน�ำมาตีแผ่วัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยว
ให้คนทั่วไปได้เห็นและสัมผัส ทุกคนในชุมชนก็จะเล็งเห็นและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง
4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
    
โครงการฯ มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับมาก ชุมชนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
ให้สวยงาม รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการท�ำความสะอาดรอบ ๆ ชุมชน มีการเก็บขยะ
มูลฝอย และมีการช่วยกันรณรงค์ต่อต้านโรคติดต่อ โรคระบาดต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีการชักชวนให้
คนในชุมชนปลูกสมุนไพรเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
5. ผลกระทบด้านจิตใจ
    
โครงการฯ มีผลกระทบต่อชุมชนทางด้านจิตใจในระดับมาก คนในชุมชนมีความรัก ความผูกพัน
กันมากยิ่งขึ้น มีจิตใจที่ดีต่อกัน มีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันมากขึ้น
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มขึ้นและพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี นอกจากนี้คนในชุมชนได้ออกไปเรียนรู้วิถีชีวิต
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสังคมภายนอกมากขึ้น อีกทั้งคนในชุมชนรู้สึกรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น
มากขึ้น
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ยุทธศาสตร์สง่ เสริมชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP-48-นวัตวิถี
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเป็น
แนวทางส�ำหรับการส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดการด�ำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเป็น
โดยมีเป้าหมายยุทธศาสตร์
กล่าวคือ ชุมชนสามารถบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้
แนวทางสาหรับการส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดการดาเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมี
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่
เป้ า หมายยุ ทธศาสตร์ กล่ า วคื อ ชุ ม ชนสามารถบริ หารจั ดการด้านการท่ องเที่ย วและสร้า งรายได้ อย่าง

ยั่งยืน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ
ภาพการบริ
หารจั
ดการชุ
ชนท่องเที
องเที
่ยว ประกอบด้
วย 4 กระบวนงาน
กลยุ่มทประสิ
ธ์ที่ 1 เพิท่มธิประสิ
ทธิภาพการบริ
หารจั
ดการชุม
มชนท่
ย่ ว ประกอบด้
วย 4 กระบวนงาน
ได้แก่ กระบวนงานที
่ 1่ 1 บริ
ารจัด การข้
ดการข้
่อพัมฒ
นาชุ
องเที่ยว ่ 2กระบวนงานที
ได้แก่ กระบวนงานที
บริ หหารจั
อมู ลอเพืมู่ อลพัเพื
ฒนาชุ
ชนท่
องเทีม่ยชนท่
ว กระบวนงานที
พัฒนาบุคลากร ่ 2 พัฒนา
บุคลากรด้ด้าานการท่
นการท่
องเที
่ยว กระบวนงานที
่ 3 ประสานความร่
อภาคีการพัฒนา
่4
องเที
่ยว กระบวนงานที
่ 3 ประสานความร่
วมมือภาคีการพัฒวมมื
นา และกระบวนงานที
่ 4 สร้และกระบวนงานที
างคุณค่ า
สร้างคุณและพั
ค่าและพั
นาชุองเที
มชนท่
ว ทั้งนีาหมายกลยุ
้ ได้ก�ำหนดเป้
หมายกลยุ
ธ์ ตคืลัอกษณ์ชุแมละสร้
ชนท่า งองเที่ยวรักษา
ฒนาชุฒ
มชนท่
่ยว ทัอ้งนีงเที
้ ได้ก่ยาหนดเป้
ท ธ์ คือ ชุมาชนท่
องเที่ย วรักทษาอั
อัตลักษณ์คุแณละสร้
ค่าได้อาย่างคุ
งยัณ
่งยืค่
น าได้อย่างยั่งยืน
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 พั ฒนาและยกระดั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ การในชุ ม ชนท่ องเที่ ย ว
		
ประกอบด้
ได้แก่ กระบวนงานที
่ 1 เพิต่ มภัมูณ
ลค่ฑ์าและยกระดั
บมาตรฐานของผลิ
ต ภั่ยณวฑ์ประกอบด้วย
กลยุ
ทธ์ทวี่ ย2 3พักระบวนงาน
ฒนาและยกระดั
บมาตรฐานผลิ
และบริการในชุ
มชนท่องเที
กระบวนงานที
ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการบริ
การ และกระบวนงานที
่ 3 เชื่ อตมโยงกิ
3 กระบวนงาน
ได้แก่่ 2กระบวนงานที
่ 1 เพิ่มมูลค่าและยกระดั
บมาตรฐานของผลิ
ภัณฑ์จ กรรม
กระบวนงานที่ 2
บริ
ก
ารและผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
ช
ม
ุ
ชน
ทั
้
ง
นี
้
ได้
ก
าหนดเป้
า
หมายกลยุ
ท
ธ์
คื
อ
สิ
น
ค้
า
และบริ
ก
ารในชุ
ม
ชนท่
อ
งเที
ย
่
วได้
ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการบริ ก าร และกระบวนงานที่ 3 เชื่ อ มโยงกิ จรับกรรมบริ ก าร
ค่า กำ� หนดเป้าหมายกลยุทธ์ คือ สินค้าและบริการในชุมชนท่องเทีย่ วได้รบ
และผลิตภัการพั
ณฑ์ฒชนาและเพิ
มุ ชน ทั่มง้ นีมูล้ ได้
ั การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน
และเพิ่มมูลค่า
ได้ แก่ กระบวนงานที่ 1 ประสานภาคี การตลาดด้า นการท่องเที่ ย ว กระบวนงานที่ 2 พั ฒนาช่ องทางสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว และกระบวนงานที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้ ได้กาหนดเป้าหมาย
กลยุ
ทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 กระบวนงาน
กลยุทธ์ คือ นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน

ได้แก่ กระบวนงานที่ 1 ประสานภาคีการตลาดด้านการท่องเที่ยว กระบวนงานที่ 2 พัฒนาช่องทาง
สื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว และกระบวนงานที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้ ได้ก�ำหนด
เป้าหมายกลยุทธ์ คือ นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
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กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้ประสานความร่
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มชน ยังได้ประสานความร่วมมือไปยังองค์กรและหน่วยงานภาคี ที่เกี่ยวข้อง
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ประเภท A : ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น “Attractive” (พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว) แนวคิด
คือ ชุมชนมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
ได้ด้วยตนเอง มีการก�ำหนดแผนและทิศทางการพัฒนา มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก และมีสินค้าและบริการ
ทีพ่ ร้อมรองรับนักท่องเทีย่ ว ควรสนับสนุนให้มกี ารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูแ้ ละส่งเสริมการตลาด
เชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยว กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตและเสน่ห์ของชุมชน ทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ โดยการสร้างเครือข่าย เพิ่มการเชื่อมโยง เป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชน
ประเภท B : ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง “Brighten Star”(มีแวว มีอนาคต ในการพัฒนาต่อยอด)
แนวคิด คือ ชุมชนมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว สามารถพัฒนาต่อยอด ยกระดับให้เป็นชุมชน
ท่องเทีย่ วทีพ่ ร้อมรองรับนักท่องเทีย่ ว โดยวิเคราะห์ศกั ยภาพชุมชนท่องเทีย่ วและก�ำหนดแนวทางในการพัฒนา
ตามศักยภาพและคุณลักษณะของชุมชน โดยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ
ชุมชนมึความสะอาด สะดวก ปลอดภัย
ประเภท C : ชุมชนโดดเด่นเฉพาะด้าน “Case Study” (มีความโดดเด่นเฉพาะทาง) แนวคิด
คือ ชุมชนมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย แต่มีความโดดเด่นเฉพาะด้านในการเป็น
แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน จึงควรส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รองรับ
การศึกษาดูงาน เพือ่ ขยายผลความส�ำเร็จในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามความโดดเด่นของชุมชน โดยการเชือ่ มโยง
เครือข่ายประชารัฐ สาธารณสุข เกษตร ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมรองรับการศึกษาดูงาน
เฉพาะด้าน
ประเภท D : ชุมชนสินค้า OTOP “Delivery Products” (น�ำสินค้าออกขาย) แนวคิด
คือ ชุมชนมีศกั ยภาพในการดึงดูดนักท่องเทีย่ วค่อนข้างน้อย และไม่ได้มคี วามโดดเด่นเฉพาะด้านในการเป็น
แหล่งเรียนรูแ้ ละศึกษาดูงาน จึงควรส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามกระบวนการพัฒนา OTOP รวมถึง
การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมภูมิปัญญา
พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมต่อตลาดประชารัฐ OTOP Mobile Unit และ OTOP Online
ซึง่ จากการประเมินและจัดประเภทชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี หมูบ่ า้ น OTOP เพือ่ การท่องเทีย่ ว
(OTOP VILLAGE) และหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ วโดยชุมชน (SE) รวมจ�ำนวน 3,565 หมูบ่ า้ น/ชุมชน มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประเภท A : ชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น “Attractive” จ�ำนวน
209 หมู่บ้าน/ชุมชน
2. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประเภท B : ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง “Brighten Star” จ�ำนวน
735 หมู่บ้าน/ชุมชน
3. ชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี ประเภท C : ชุมชนโดดเด่นเฉพาะด้าน “Case Study” จ�ำนวน
1,465 หมู่บ้าน/ชุมชน
4. ชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี ประเภท D : ชุมชนสินค้า OTOP “Delivery Products” จ�ำนวน
1,156 หมู่บ้าน/ชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

| 63 |

2. โครงการยกระดับการท่องเทีย
่ วเชิงประเพณีวฒ
ั นธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับ
การท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดท�ำโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรม
พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน
ให้มศี กั ยภาพในด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว โดยใช้กระบวนการขับเคลือ่ นงานด้านการท่องเทีย่ ว
มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้ ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
พัฒนารูปแบบนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านการท่องเทีย่ ว รวมถึงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเทีย่ ว
โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท�ำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบริหารหมูบ่ า้ นฯ การจัดท�ำแผนการพัฒนาหมูบ่ า้ น OTOP เพือ่ การท่องเทีย่ ว พัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารของหมู ่ บ ้ า น เน้ น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ให้ ส ามารถยกระดั บ สู ่ ก ารจ� ำ หน่ า ยได้
การจัดกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่ได้บูรณาการแนวทาง D-HOPE (Decentralized
Hands – On Program Exhibition) ที่ได้รับแนวทางมาจากประเทศญี่ปุ่น
ผลการด�ำเนินงาน :
1. เชิงปริมาณ
1.1 มีการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารหมูบ่ า้ นฯ เพือ่ บริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว จ�ำนวน 84 คณะ
1.2 มีการจัดท�ำแผนการพัฒนาหมู่บ้านฯ จ�ำนวน 84 แผน
1.3 มีการออกแบบและทดสอบโปรแกรมการท่องเทีย่ วของผูป้ ระกอบการชุมชน จ�ำนวน 2,000 ราย/
2,000 โปรแกรม
1.4 ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นสินค้าที่ระลึก จ�ำนวน 252 ผลิตภัณฑ์
2. เชิงคุณภาพ
2.1 หมู่บ้านได้รับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและมีความพร้อม
ในการให้บริการนักท่องเที่ยวได้หลากหลาย
2.2 หมู่บ้านมีรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
-52ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
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2.3 โครงการยกระดับ การท่องเที่ ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ ภาคเหนื อ
รายงานประจ�
ำปี 2562
กิจกรรมเพิ
่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือ
กรมการพัฒนาชุ มชน ได้รับมอบหมายให้ ดาเนิ นการตามแผนงานบูรณาการพั ฒนาพื้นที่ระดั บ
ภาค โดยการจัดทาโครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ
กิจกรรมเพิ่ม ศักยภาพการท่ องเที่ย วและบริการภาคเหนื อ เพื่ อพัฒนาหมู่บ้ านในภาคเหนือ 3 จั งหวัด (เชียงใหม่

2.3 โครงการยกระดับ การท่องเที่ ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ ภาคเหนื อ
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือ
กรมการพัฒนาชุ มชน ได้รับมอบหมายให้ ดาเนิ นการตามแผนงานบูรณาการพั ฒนาพื้นที่ระดั บ
3. โครงการยกระดั
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ผลิ1.3
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ที่รอะลึ
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36 ผลิตภัณมชน
ฑ์ จ�ำนวน 300 ราย/
1.2 1.4
มีการจั
แผน
300 โปรแกรม
2.1.3เชิมีงกคุารออกแบบและทดสอบโปรแกรมการท่
ณ1.4
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2.1 หมู่ บ้านได้รั บการพั ฒนาศักยภาพการบริหารจั ดการด้านการท่ องเที่ ยว และมีความพร้ อมใน
300 ราย/ 300 โปรแกรม
2. เชิงคุณภาพ
การให้บริการนั1.4
กท่อผลิ
งเทีต่ยภัวได้
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ในการให้บริการนักท่องเที่ยวได้หลากหลาย

่บ้ านมีร ายได้ จากการจ าหน่า ยผลิต ภัณ ฑ์ และบริการกิ จกรรมการท่องเที่ ยวเพิ่ม ขึ้ น
2. เชิง2.2
คุณหมู
ภาพ
2.2 หมู่บ้านมีรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
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ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
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4. โครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

กรมการพัฒนาชุมชน มีนโยบายส่งเสริมให้ทกุ จังหวัดมีการด�ำเนินงานหมูบ่ า้ น OTOP เพือ่ การท่องเทีย่ ว
ซึ่งด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน จ�ำนวน 222 หมู่บ้าน ยังประสบปัญหาในการค้นหา
แนวทางการสร้างรูปแบบของการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว
ได้อย่างครบวงจร ทัง้ ในเรือ่ งทักษะการบริหารจัดการของหมูบ่ า้ นในด้านต่าง ๆ การจัดท�ำกิจกรรมทีใ่ ห้บริการ
นักท่องเทีย่ วรวมทั้งไม่มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีอัตลักษณ์และเป็นสินค้าที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชนด�ำเนินการจัดท�ำหลักสูตรการสร้างคุณค่า
และพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จ�ำนวน 12 หมู่บ้าน จาก 11 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่
1) บ้านห้วยมะเกลี้ยง ม.8 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 2) บ้านหาดไคร้ ม.7 ต.เวียง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย 3) บ้านท่าดินแดง ม.2 ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 4) บ้านแม่กุใต้
ม.6 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 5) บ้านดอนหญ้านาง ม.1 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
6) บ้านเกาะลูกมอญ ม.1 ต.น�้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 7) บ้านถ�้ำเสือ ม.3 ต.แก่งกระจาน
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 8) บ้านดงอูท่ อง ม.15 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 9) บ้านบางค้างคาว
ม.1 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 10) บ้านคลองนาเกลือ ม.2 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 11) บ้านทางงอ ม.5 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล และ 12) บ้านพระหัก ม.2 ต.การะเกด
อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยสร้างการรับรูใ้ นพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นเป้าหมาย การออกแบบและพัฒนาภูมทิ ศั น์
ด้ ว ยการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน การพั ฒ นาและเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ ่ ม ปรั บ ตั ว สู ่ ก ารพั ฒ นาหรื อ
กลุ่ม Quadrant D ให้เป็นสินค้าที่ระลึก จัดท�ำผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ การสร้างสื่ออัตลักษณ์
ชุมชน โดยจัดฝึกอบรมการจัดท�ำสื่ออัตลักษณ์ชุมชน ฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้าน
OTOP เพือ่ การท่องเทีย่ วผ่านสือ่ ออนไลน์ และจัดท�ำเอกสารเผยแพร่โครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาหมูบ่ า้ น
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ผลการด�ำเนินงาน :
1. เชิงปริมาณ
1.1 มีรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ
และสร้างอัตลักษณ์ในการรองรับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว จ�ำนวน 12 รูปแบบ
1.2 มีคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จ�ำนวน 12 คณะ
1.3 ผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา หรือกลุ่ม Quadrant D ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นสินค้าที่ระลึก ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่กรมฯ ก�ำหนด รวมทั้งสิ้น 123 ผลิตภัณฑ์
1.4 มีชอ่ งทางการประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานหมูบ่ า้ นฯ และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่ นสือ่ โซเชียล
มีเดีย คือ Facebook หมู่บ้าน รวม 12 หมู่บ้าน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 มี ก ารสร้ า งงานสร้ า งอาชี พ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด รายได้ หมู ่ บ ้ า นมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น
และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ�ำหน่ายสินค้าและบริการ
2.2 สนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น โดยการน�ำทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนา
ให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการสร้างเอกลักษณ์เป็นการเฉพาะของตนเอง
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2.3 คณะกรรมการบริ ห ารหมู ่ บ ้ า นฯ ได้ รั บ การพั ฒ นาและมี ศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การ
ด้านการท่องเที่ยว  
2.4 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก สามารถสร้าง
แรงจูงใจในการซื้อสินค้าและใช้บริการกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ให้แก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น

กระบวนงานที่ 3 การแสวงหาช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น

จ�ำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1. ตลาดระดับจังหวัด

1.1 โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการด�ำเนินงานตลาดประชารัฐ
จ�ำนวน 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดประชารัฐคนไทยยิม้ ได้ ตลาดประชารัฐของดีจงั หวัด และตลาดประชารัฐ Modern
Trade ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย
ผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากการไม่มสี ถานทีค่ า้ ขาย ตลอดจนผูป้ ระกอบการรายใหม่ทปี่ ระสงค์
จะมาจ�ำหน่ายในตลาดประชารัฐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชนได้จดั สรรงบประมาณ
สนับสนุนการด�ำเนินงาน และก�ำหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อน จ�ำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนา
ตลาด ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด
		 ผลการด�ำเนินงาน : ตลาดประชารัฐในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ
     
1.1 เปิดจ�ำหน่ายตลาดประชารัฐ จ�ำนวน 2,225 แห่ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจ�ำหน่าย
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 77,107 ราย แยกเป็นผู้ประกอบการรายเดิม จ�ำนวน 54,857 ราย และเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นอีก จ�ำนวน 22,250 ราย  
       1.2 ตลาดประชารัฐเข้าร่วมนโยบายลดใช้พลาสติก จ�ำนวน 647 แห่ง

กรมการพัฒนาชุมชน

| 67 |

2. รายได้จากการจ�ำหน่ายปี พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้นจ�ำนวน 2,586,840,920 บาท
3. รายได้จากการจ�ำหน่ายสะสม ตามโครงการตลาดประชารัฐ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2562
รวมจ�ำนวน 3,677,072,444 บาท
4. เปิดช่องทางการตลาดให้กับชุมชน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ตามโครงการ
ตลาดนัดชุมชนและตลาดประชารัฐ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2562 ได้ถึงจ�ำนวน 9,667,550,155 บาท
5. สร้างช่องทางการตลาดให้กับตลาดประชารัฐในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ โดยจังหวัด
ด�ำเนินการจัดตลาด OTOP Mobile ทัง้ 76 จังหวัด รวม 304 ครัง้ ณ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว โรงงานอุตสาหกรรม
ห้างสรรพสินค้า สนามบิน และตลาดนัดชุมชน มีผรู้ ว่ มจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำนวน 5,404 ราย และมียอดจ�ำหน่าย
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 31,728,535 บาท
6. จัดกิจกรรมการพัฒนาตลาดและผู้ประกอบการตามกลยุทธ์การขับเคลื่อน 3 ด้าน
โดยเจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนส่ ว นกลางร่ ว มติ ด ตามสนั บ สนุ น กั บ เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
และคณะกรรมการตลาดประชารัฐในพื้นที่ ได้แก่
    
6.1 ด้านการพัฒนาตลาด  
    
- พัฒนาและยกระดับตลาดให้เป็นตลาดสะอาด สะดวก ปลอดภัย สินค้าที่มา
จ�ำหน่ายมาจากผู้ผลิตโดยตรง และเป็นสินค้าที่สดใหม่ จ�ำนวน 441 แห่ง
  
- ส่งเสริมให้จำ� หน่ายสินค้าราคายุตธิ รรม จ�ำนวน 417 แห่ง
  
6.2 ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่
- เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะด้านการเกษตรได้เข้ามาจ�ำหน่าย
จ�ำนวน 514 แห่ง
     
- พัฒนาทักษะในการขายให้กับผู้ประกอบการกลุ่ม C จ�ำนวน 199 แห่ง
- พั ฒ นาสมรรถนะในการบริ ห ารจั ด การให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการตลาด (CMO)
และคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด จ�ำนวน 133 แห่ง
    
6.3 ด้านการส่งเสริมการตลาด
     
- บูรณาการการจัดกิจกรรมในงานส�ำคัญของจังหวัดและอ�ำเภอ จ�ำนวน 347 แห่ง
     
- จัดตลาดเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงกับการท่องเทีย่ วชุมชน ตามโครงการหมูบ่ า้ น
OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวั-56ตวิถี จ�ำนวน 65 แห่ง

| 68 |

3.1.2 โครงการ OTOP To The Tourist and Festival
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การตลาดเชิงรุ ก เพื่อเพิ่ มรายได้ให้ กับชุมชน กอปรกับกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการช่วยเหลือกลุ่ มสั มมาชี พ
ชุมชน และผู้ ผลิ ตผู้ประกอบการสินค้ า OTOP จึ งมี ความจ าเป็นที่ จะต้ องจัดหาช่ องทางการตลาดเพื่ อสร้างโอกาส
ทางการผลิ ตและการตลาดให้ทั นต่อการเปลี่ ยนแปลงด้านเศรษฐกิ จในปั จจุ บั น และเป็นการเพิ่ มโอกาสในการขาย

3.1.2 โครงการ OTOP To The Tourist and Festival
การด าเนิ นงานส่ งเสริ มช่ องทางการตลาด OTOP ได้ กาหนดให้ มี การส่ งเสริ มการเพิ่ มช่ องทาง
การตลาดเชิงรุ ก เพื่อเพิ่ มรายได้ให้ กับชุมชน กอปรกับกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการช่วยเหลือกลุ่ มสั มมาชี พ
ชุมชน และผู้ ผลิ ตผู้ประกอบการสินค้ า OTOP จึ งมี ความจ าเป็นที่ จะต้ องจัดหาช่ องทางการตลาดเพื่ อสร้างโอกาส
ทางการผลิ ตและการตลาดให้
ทั นOTOP
ต่อการเปลี
นแปลงด้
านเศรษฐกิ
จในปั จจุ บั น และเป็นการเพิ่ มโอกาสในการขาย
1.2 โครงการ
to ่ ยThe
Tourist
and Festival
สินค้าได้ มากขึ้ น ท าให้เการด�
กิดการหมุ
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มชนจึ
จัดท าโครงการ
ำเนินงานส่
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ค้า OTOPพ.ศ.
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าหน่
ณ ฑ์
การตลาดเพื่อสร้างโอกาสทางการผลิตและการตลาดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน
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ในสถานที
่ท่อ่มงเที
่ยวและหรือเทศกาลประจ
าปีข้นองจัท�ำงให้
หวัเดกิดจการหมุ
านวน 26
้ง ใน 20 จังหวัจในระดั
ด ยอดจบฐานราก
าหน่าย
นการเพิ
โอกาสในการขายสิ
นค้าได้มากขึ
นเวีครั
ยนทางเศรษฐกิ
รวมทั้งกรมการพั
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โดยวิ
ารดาเนินงานของจั
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มีการจัดาปีจ�ำขหน่
ณอฑ์
1) จัดผลการด�
กิจกรรมจ
ายผลิ: ตทีภั่ผณ่านมาในปี
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รืองานประจ
องจัายผลิ
งหวัดตภัหรื
่องเที่ยวและเทศกาลประจ�ำปีของจังหวัด จ�ำนวน 26 ครั้ง ใน 20 จังหวัด ยอดจ�ำหน่าย
สถานทีOTOP
่ท่องเทีในสถานที
่ยวของจัง่ทหวั
ด
รวมทัง้ สิน้ 55,149,242 บาท โดยวิธกี ารด�ำเนินงานของจังหวัด ประกอบด้วย
2) ดาเนิ
ดงานร่ำวหน่
มกัาบยผลิ
บริตษภััทณประชารั
ฐรักสามั
คคี (SE) ของจั
ด
1. นจัการจั
ดกิจกรรมจ�
ฑ์ OTOP
ในงานประเพณี
หรืงอหวั
งานประจ�
ำปีของจังหวัด
ดให้่ยวของจั
มีกิจกรรมจ
หรือสถานที3)่ท่อจังเที
งหวัดาหน่ายแพ็คเกจท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วมกับ บริดษงาน
ัท ประชารั
ฐรัมกให้
สามั
คี า(SE)
งหวัด
4) สร้2.างจุจัดดงานร่
ขายของการจั
โดยส่งเสริ
ร้าคนค้
ทีเ่ ข้าร่ของจั
วมงานปลอดโฟม
(No Foam)
3. จัดให้มีกิจกรรมจ�ำหน่ายแพ็กเกจท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
5) ดาเนิ นการจัด งานอย่ างน้อยจ านวน 1 ครั้ง ให้ มี ผู้ผลิต ผู้ป ระกอบการ OTOP เข้า ร่ว ม
4. สร้างจุดขายของการจัดงาน โดยส่งเสริมให้ร้านค้าที่เข้าร่วมงานปลอดโฟม (No Foam)
กิจกรรมจานวนไม่น้อยกว่
ดกิจากรรมไม่
้อยกว่1 าครั3้ง วัให้
น มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม
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จกรรมไม่
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หวัดได้รรื่วอมกัข่ บา ยเครื
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วกั น โดย ที ่ ใ ช้ ง บำประมาณ
เองอข่าอัยนOTOP
จะเป็ นในพื
การส่
ให้
ในลักษณะเดียวกันโดยใช้งบประมาณของเครือข่ายเอง ซึง่ เป็นการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ OTOP มีชอ่ งทาง
ผู้ ป ระกอบการ
OTOP มี ช่องทางการตลาด และมีรายได้เพิ่มขึ้ น กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีความ
การตลาดและมีรายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีความร่วมมือกับสถานที่ท่องเที่ยว
ร่วมมือในพื
กับ้นสถานที
ในพื้นที่ OTOP
และผู้ ผได้
ลิ ตเรียผูนรู
้ป ระกอบการ
OTOPหารจั
ได้เดรีการและการตลาด
ยนรู้ทั กษะด้ านการบริห าร
ที่และผู่ ท้ผ่อลิงเที
ต ผู่ ย้ปวระกอบการ
้ทักษะด้านการบริ
จัดการและการตลาด

1.3 โครงการ OTOP TO THE TOWN
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รบั มอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้รบั ผิดชอบในการขับเคลือ่ น
การด� ำ เนิ น งานโครงการหนึ่ ง ต� ำ บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน
พ.ศ. 2560 - 2564 ได้กำ� หนดกลยุทธ์ในการขับเคลือ่ น 3 แนวทาง คือ การเพิม่ ศักยภาพผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ
OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม และการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ในการด�ำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาด ได้ก�ำหนดให้มีการจัดงานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า OTOP
ในตลาดเดิมทีก่ รมการพัฒนาชุมชน เคยจัดเป็นประจ�ำและประสบผลส�ำเร็จในทุกระดับ โดยส�ำหรับในพืน้ ที่
เขตเมืองจัดให้มีโครงการจัดงาน OTOP TO THE TOWN ขึ้น
กรมการพัฒนาชุมชน
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OTOP การพัฒนาผลิตภั ณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวั ตกรรม และการส่งเสริม ช่องทางการตลาด ในการ
ดาเนิ นงานส่ งเสริมช่ องทางการตลาด ได้กาหนดให้มี การจัดงานแสดงและจ าหน่ ายสินค้ า OTOP ในตลาด
เดิมที่กรมฯ เคยจัดเป็นประจาและประสบผลสาเร็จในทุกระดับ โดยสาหรับในพื้นที่เขตเมืองจัดให้มีโครงการ
จัดงาน OTOP TO THE TOWN ขึ้น
การจั ดงานโครงการ OTOP TO THE TOWN จ านวน 10 ครั้ง โดยดาเนิ นการใน 10 จุ ด
ดงานโครงการ
OTOP
THE บางนา,
TOWN เซ็จ�นำนวน
10 ครัแกรนด์
้ง ด�ำเนิพระราม
นการใน9,10เซ็นจุทรัด ลเฟสติ
ได้แก่วั ล
ได้แการจั
ก่ ลานพาร์
ค พารากอน,
เซ็นทรัTOลพลาซา
ทรัลพลาซา
ลานพาร์ค พารากอน เซ็นทรัลพลาซา บางนา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เซ็นทรัลเฟสติวัล
พัทยา บีช, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3, ไอคอนสยาม, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิ ลล์, เซ็นทรั ล
พัทยา บีช เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ไอคอนสยาม เซ็นทรัลเฟสติวัล
เก็ตลเฟสติ
และฟิววัลเจอร์
รังสิตวเจอร์พาร์ค รังสิต
อีสต์วเฟสติ
ิลล์ วเซ็ัลนภูทรั
ภูเก็พตาร์คและฟิ
การด:าเนิการจั
นงานดงานโครงการ
: การจัดงานโครงการ
TO THE
TOWN
จานวน1010ครัครั้ง ้งมีมีผยู้ผอดการ
ผลการด�ำเนิสรุนปงาน
OTOP OTOP
TO THE
TOWN
จ�ำนวน
ลิต
ผู้ประกอบการ
าร่วมงาน OTOP
602 ราย
้เข้้ างสิชมงาน
รายได้จ้ งากการจ�
ำหน่ายคน
จาหน่ายมีผOTOP
ู้ผลิต ผู้ปเข้ระกอบการ
เข้าร่ วยอดผู
มงานทั
้น 602 117,900
ราย ยอดผูคน
้ เข้า ชมงานทั
สิ้น 117,900
จ�ำนวน
99,027,744
รายได้
จานวนทั้งสิบาท
้น 99,027,744 บาท

2. ตลาดระดับภูมิภาค
โครงการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
การจั
ด งานแสดงและจ
าหน่ประจ�
า ยสินำปีค้งาบประมาณ
OTOP ในระดั
มิ ภาค โดยมี สินค้ า ระดั บ 1 - 5 ดาว
โครงการจั
ดงาน
OTOP ภูมิภาค
พ.ศ.บภู2562
จากทั
่ ว ประเทศ
มี อาหารชวนชิ
ภั ณ ฑ์ จ ากภู
มิ ปบั ญภูญา
ด าเนิโดยมี
นการจ
งหวั ด
การจั
ดงานแสดงและจ�
ำหน่ามยสิและผลิ
นค้า ตOTOP
ในระดั
มิภาค
สินานวน
ค้าระดั5บจุ ด1 ได้- แ5ก่ จัดาว
จากทันครศรี
่ ว ประเทศ
มและผลิ
ต ภัดณ
ฑ์ จากภู
ิ ป ั ญดภูญา
ด� ำ เนิงนหวั
การ
5 จุ ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
ธรรมราชมีอจัาหารชวนชิ
งหวัดนครราชสี
มา จังหวั
ขอนแก่
น จัมงหวั
เก็ต และจั
ดกาแพงเพชร
นครศรีธรรมราชสรุนครราชสี
ขอนแก่
น ภูดเงาน
ก็ต OTOP
และจังภูหวัมดิภาค
ก�ำแพงเพชร
ปการดาเนิมนา งาน
: การจั
จานวน 5 ครั้ง รวมคูหาจาหน่าย จานวน 1,536
ผลการด�ำเนินงาน : การจัดงาน OTOP ภูมิภาค จ�ำนวน 5 ครั้ง รวมคูหาจ�ำหน่าย 1,536 คูหา
คูหา มียอดผู้เข้าชมงานจานวน 206,753 คน ยอดจาหน่ายรวมทั้งสิ้น 168,773,682 บาท
มียอดผู้เข้าชมงาน 206,753 คน ยอดจ�ำหน่ายรวมทั้งสิ้น 168,773,682 บาท
2. ตลาดระดับภูมิภาค

3. ตลาดระดับประเทศ

3.1 โครงการ OTOP City 2018
การจัดงาน “OTOP City Happy Market 2018” ระหว่างวันที่ 15 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานโครงการหนึง่ ต�ำบล
หนึง่ ผลิตภัณฑ์ และสร้างการเรียนรูแ้ นวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 13
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รายงานประจ�ำปี 2562

		 ผลการด�ำเนินงาน : การจัดงาน “OTOP City Happy Market 2018” มีบูทจ�ำหน่าย
2,697 บูท และผูป้ ระกอบการเข้าร่วมงาน 3,340 ราย โดยมีผเู้ ข้าชมงาน 382,752 คน ยอดจ�ำหน่ายภายใน
งาน 1,154,381,978 บาท ยอดสั่งซื้อ 150,776,146 บาท รวมยอดจ�ำหน่ายทั้งสิ้น 1,305,158,124 บาท
ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชน 70,155 ราย
-583.2 โครงการ OTOP Midyear 2019
การจั
ดงาน “OTOP
Midyear 2019” ระหว่างวันที่ 15 - 23  มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 ณ อาคาร
3. ตลาดระดั
บประเทศ
ชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โครงการำหน่
OTOP
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ3.1
จัดแสดงและจ�
ายสินค้City
าหนึ่งต�2018
ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นการเพิ่มช่อง
ทางการตลาด สร้างรายได้ให้การจั
กบั ชุมดชนงาน
ประชาสั
มพันธ์ผCity
ลการด�Happy
ำเนินงานโครงการหนึ
ง่ ต�ำบล หนึระหว่
ง่ ผลิตภัาณ
“OTOP
Market 2018”
งวัฑ์นที่ 15 - 23
และสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
อาคารชาเลนเจอร์
1 - 3 ศู นย์ แสดงสิ นค้ าและการประชุ ม อิ ม แพ็ ค เมื องทองธานี อ
ที่อยู่ในพื2561
้นที่กรุงณ
เทพและปริ
มณฑล
ำเนินงาน
ดงาน
Midyearาหน่
2019”
มีบตูทภัจ�ณำหน่
บูท่งผลิตภัณฑ์ เ
เกร็ ด จัผลการด�
งหวัดนนทบุ
รี วัตถุ: ปการจั
ระสงค์
เพื่อ“OTOP
จัดแสดงและจ
ายผลิ
ฑ์หานึย่งต2,653
าบล หนึ
-58-58และผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 3,021 ราย มีผู้เข้าชมงาน 375,234 คน ยอดจ�ำหน่ายภายในงาน
การตลาดผลิต ภัณฑ์ OTOP และสร้ างรายได้
ให้กับ ชุำมหน่
ชนายทัประชาสั
มพันธ์การด าเนิ
นงานโครงการ
1,021,050,380 บาท ยอดสั่งซื้อ3. 154,168,410
บาท
รวมยอดจ�
้
ง
สิ
้
น
1,175,218,790
บาท
ตลาดระดับประเทศ
หนึ่งผลิโดยตรงถึ
ตภัณ ฑ์ งและสร้
ยนรู้ แนวทางในการพั
นาผลิ
ต ภั้งณสิฑ์้น 76,586
OTOP ให้
ส่งผลประโยชน์
กลุ่มผู้ผลิาตงการเรี
ผู้ประกอบการ
สมาชิก และผู้เกีฒ
่ยวข้
องรวมทั
รายส อดคล้องกับคว
3.1
โครงการ
OTOP
City
2018
ty 2018
ของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่กรุงการจั
เทพมหานครและปริ
ซึ่งMarket
ครั้งนี้เป็2018”
นการจัระหว่
ดงานครั
13 - 23
ดงาน
“OTOP
Cityด้มวณฑล
Happy
า งวั น้งทีที่ ่ 15
3.3
โครงการศิ
ล
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พ
ประที
ป
ไทย
OTOP
ก้
า
วไกล
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P City Happy Market 2018” ระหว่ า งวั
นปทีการด
่ 15 าเนิ
- 23นงาน
ธั นวาคม
สรุ
City” ระหว่
Happy
2018” มีอบ
2561
ณ
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1 - ด3ก้งาน
นย์ แ“OTOP
สดงสิ
นค้ าและการประชุ
แพ็
การจัดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย: การจั
OTOP
าศูวไกล
ด้วยพระบารมี
างวัม อินมทีMarket
่ 10ค– เมื
18องทองธานี
นย์ แสดงสิ นค้ าและการประชุ
ม อิ ม แพ็ คณเมือาคารชาเลนเจอร์
องทองธานี อาเภอปาก
สิงหาคมจานวน
พ.ศ. 2562
นย์แสดงสิ
าและการประชุ
อิม3,340
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แสดงและจ
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2,697เกร็บูดทจังและผู
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่อส่งเสริางรายได้
มและเผยแพร่
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การตลาดผลิ
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ให้กับ ชุผมลิชน
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ต
าบล
ตภัณ ฑ์ และสร้างการเรี ยนรู้ แนวทางในการพัฒนาผลิต ภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับควา
าหน่ายทั้งสิ้นณผลิาธิ
จานวน
1,305,158,124
งผลให้เกิดประโยชน์
กับคนในชุมชน จานวน 7
OTOP ยอดจ
ส�ำนึกในพระมหากรุ
จพระนางเจ้าบาท
สิริกิติ์ ส่พระบรมราชิ
นีนาถ พระบรมราชชนนี
แนวทางในการพัฒนาผลิต ภัณฑ์ OTOP ให้สของกลุ
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ที่กรุองเทพมหานครและปริ
พันปีหลวง ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ส่งเสริม่อภูยูม่ในพื
ิปัญ้นญาท้
งถิ่นและส่งเสริมอาชีมพณฑล ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 13
สรุปดการด
งานพ: ประที
การจัปดไทย
งาน OTOP
“OTOPก้าวไกล
City Happy
Market
านครและปริมณฑล ซึ่งครั้งนี้เป็นการจั
ดงานครั
ที่ 13: การจั
ผลการด�
ำเนิน้งงาน
งาน าเนิ
“ศิลนปาชี
ด้วยพระบารมี
” 2018” มี บ
2,697
ระกอบการเข้
ร่ ว มงาน
านวน 3,340
ราย คน
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จ�ำหน่Happy
าย 3,003
บูทจานวน
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้ประกอบการเข้
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Market
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มีบูบทูทจและผู
าหน่
ำหน่3,340
ายภายในงาน
861,449,288
บาทาหน่
ยอดสั
่งซื้อ 79,471,375
บาท รวมยอดจ�
ายทั่ง ้ซืงสิ้อ้นจานวน 150,776
382,752
ยอดจ
ายภายในงานจ
านวน 1,154,381,978
บาทำหน่
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านวน
ราย โดยมี
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า ชมงานจ
านวน
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งผลประโยชน์
กลุ
่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
กและผูก้เับกีคนในชุ
่ยวข้องมชน จานวน 70
าหน่150,776,146
ายทั้งโสิดยตรงถึ
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บาท ส่งผลให้เสมาชิ
กิดประโยชน์
านจานวน 1,154,381,978
บาท
ยอดสั
ง
่
ซื
อ
้
จ
านวน
รวมทั้งสิ้น 79,438 ราย

8,124 บาท ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชน จานวน 70,155 ราย

3.2 โครงการ OTOP Midyear 2019
การจั ด งาน “OTOP Midyear 2019” ระหว่ า งวั นที่ 15 - 23 มิ ถุ นายน
Midyear 2019 มอิ มแพ็ค เมื องทองธานี อาเภอปากเก
อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 33.2ศู นโครงการ
ย์ แสดงสิOTOP
นค้าและการประชุ
กรมการพัฒนาชุมชน
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การจั ด งาน “OTOP Midyear 2019” ระหว่ า งวั นที่ 15 - 23 มิ ถุ นายน

4. ตลาดระหว่างประเทศ

โครงการจั ด แสดงและจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP สานสั ม พั น ธ์ ส องแผ่ น ดิ น ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กระทรวงมหาดไทย ก�ำหนดเป้าหมายยอดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในปี พ.ศ. 2562
จ�ำนวน 200,000 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการน�ำสินค้า OTOP
ไปจัดแสดงและจ�ำหน่ายและเจรจาธุรกิจในพื้นที่ของกลุ่มประเทศอาเซียนหรือบริเวณย่านการค้าชายแดน
ประเทศไทย เป็นแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้เป้าหมายบรรลุผลส�ำเร็จ นอกจากนัน้ ยังส่งผลท�ำให้ OTOP Trader
และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ
ของลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน มีโอกาสในการเจรจาการค้ากับนักธุรกิจประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจน
เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีดา้ นการค้าตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ก�ำหนดจัดงาน จ�ำนวน 30 ครั้ง ใน 28 จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ราชบุรี ศรีสะเกษ แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ มุกดาหาร เชียงใหม่
เลย บุรีรัมย์ สตูล บึงกาฬ อ�ำนาจเจริญ อุบลราชธานี ระนอง นครพนม จันทบุรี น่าน กาญจนบุรี สระแก้ว
นราธิวาส สงขลา อุตรดิตถ์ สุรินทร์ หนองคาย ตาก ตราด พะเยา และจังหวัดยะลา โดยจังหวัดด�ำเนินการ
ประสานงานประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขอใช้พื้นที่จัดงาน ผ่านกงสุล หรือเจ้าแขวง ลงพื้นที่การจัดงาน
เพื่อวางแผนการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงาน : การจัดแสดงและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
ด�ำเนินการจ�ำนวน 30 ครั้ง ใน 28 จังหวัด ยอดจ�ำหน่าย 54,513,447 บาท ยอดสั่งซื้อ 6,446,779 บาท
รวมทั้งสิ้น 60,960,226 บาท
5. ตลาดออนไลน์

ผลการด�ำเนินงานด้านจ�ำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน
กับหน่วยงานภาคี มีผลิตภัณฑ์ OTOP จ�ำหน่าย จ�ำนวน 23,477 ผลิตภัณฑ์ มียอดจ�ำหน่ายสะสมทั้งสิ้น
18,121,125 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ 2562) มีรายละเอียด ดังนี้
1. บริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ในเว็บไซต์ www.Thailandmall.com มีผลิตภัณฑ์ OTOP
จ�ำหน่าย จ�ำนวน 675 ผลิตภัณฑ์ มียอดจ�ำหน่ายสะสม 5,239,837 บาท
2. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด ในแอพพลิเคชั่น “ร้านฟาร์มสุข” และเว็บไซต์
www.aisfarmsuk.com มีผลิตภัณฑ์ OTOP จ�ำหน่าย จ�ำนวน 3,136 ผลิตภัณฑ์ มียอดจ�ำหน่ายสะสม
953,916 บาท
3. บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จ�ำกัด ในเว็บไซต์ www.weloveshopping.com มีผลิตภัณฑ์
OTOP จ�ำหน่าย จ�ำนวน 2,373 ผลิตภัณฑ์ มียอดจ�ำหน่ายสะสม 1,637,331 บาท
4. บริษัทจีเอ็มโอ-แซด คอม เน็ตดีไซน์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ในเว็บไซต์ www.OTOPThai.shop
มีผลิตภัณฑ์ OTOP จ�ำหน่ายจ�ำนวน 5,939 ผลิตภัณฑ์ มียอดจ�ำหน่ายสะสม 1,547,845 บาท
5.  เว็บไซต์ www.otoptoday.com จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ 11,354 ผลิตภัณฑ์ มียอดจ�ำหน่ายสะสม
8,742,206 บาท
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รายงานประจ�ำปี 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล
“ทุนชุมชน” คนทัว่ ไปมักจะเข้าใจว่า หมายถึง กองทุนชุมชน แต่แท้จริงแล้ว ทุนชุมชน มีความหมาย
ที่มิใช่เพียงเงินตราเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึง สิ่งอื่น ๆ ที่มีความส�ำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน เช่น
ทรัพยากรทีก่ อ่ ให้เกิดผลผลิต รวมถึงเงินและสินทรัพย์อนื่ ๆ ทีเ่ ป็นความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา ประสบการณ์ ทุนทาง
สังคม วัฒนธรรมประเพณี ปัจจัยบริการทางโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ดังนั้น ทุนชุมชนจึงมีความส�ำคัญ
ต่อการด�ำรงชีวิต มีคุณค่าและมีมูลค่าทางจิตใจต่อคนในหมู่บ้าน/ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนจึงมีแนวคิด
ในการพัฒนาทุนชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการเสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
และก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้สามารถจัดการทุนชุมชน
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้รูปแบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเข้าถึง
แหล่งทุน เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลือ่ น ให้มงุ่ ไปสูเ่ ป้าหมายสูงสุดภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมัน่ คง
และชุมชนพึง่ ตนเองได้ ภายในปี 2564” และเพือ่ ก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมัน่ คง ประชาชน
ใช้ชีวิตในชุมชนอย่างมีความสุข”
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชนได้ขบั เคลือ่ นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชน
ให้มปี ระสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ภายใต้ 4 กระบวนงาน คือ 1. พัฒนากลไกการจัดการและธรรมาภิบาล
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนชุมชน 3. บริหารจัดการหนีข้ องครัวเรือน และ 4. ยกระดับกองทุนชุมชน
และสร้างอาชีพจากกองทุนชุมชน โดยด�ำเนินการผ่านโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานตามภารกิจ ดังนี้
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มายาวนาน
กว่า 45 ปี โดยใช้ “เงินเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาคน” เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรูข้ องประชาชน
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมให้มีคุณธรรม มีการช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร แบ่งปันซึ่งกันและกัน
พัฒนาเศรษฐกิจให้มีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพในชุมชน และลดการพึ่งพาจากภายนอก ตลอดจนเกิด
กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันตามวิถที างประชาธิปไตย โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ ซือ่ สัตย์ เสียสละ
ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ปัจจุบันมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ�ำนวน 23,212 กลุ่ม จ�ำนวนสมาชิก 3,488,958 คน
จ�ำนวนเงินสัจจะสะสม 29,827,814,774 บาท สมาชิกกลุม่ ฯ ได้รบั ประโยชน์โดยการกูย้ มื เงินเพือ่ น�ำเงินไป
ประกอบอาชีพโดยไม่ตอ้ งอาศัยแหล่งทุนภายนอก จ�ำนวน 1,744,479 คน จ�ำนวนเงิน 21,063,342,675 บาท
จัดระดับการพัฒนา ระดับ 3 ผลงานดี 6,990 กลุ่ม ระดับ 2 ผลงานพอใช้ 10,533 กลุ่ม และระดับ 1
ผลงานปรับปรุง 5,689 กลุ่ม

กรมการพัฒนาชุมชน
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ปั จ จุบั นมี กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เพื่ อการผลิ ต จ านวน 23,212 กลุ่ ม จ านวนสมาชิ ก
3,488,958 คน จานวนเงินสัจจะสะสม 29,827,814,774 บาท สมาชิกกลุ่มฯ ได้รับประโยชน์โดย
การกู้ยืมเงินเพื่อนาเงินไปประกอบอาชีพ โดยไม่ต้องอาศัยแหล่ง ทุนภายนอก จานวน 1,744,479
คน จานวนเงิ น 21,063,342,675 บาท จัด ระดับ การพั ฒนา ระดับ 3 ผลงานดี 6,990 กลุ่ ม
ระดับ 2 ผลงานพอใช้ 10,533 กลุ่ม ระดับ 1 ผลงานปรับปรุง 5,689 กลุ่ม
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด
การขับาเนิ
เคลืนอ่ งาน
นงานกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต ได้ดำ� เนินการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากลุม่ ออมทรัพย์
การขั
บ
เคลืห่อารจั
นงานกลุ
่มออมทรัพกย์ธรรมาภิ
เพื่อการผลิ
ได้ดาเนิ
นการส่
งเสริมการด�
ม สนับำเนิ
สนุนนงานกิ
และพัจฒกรรมเครื
นา อข่าย
เพือ่ การผลิตให้มกี ารบริ
ดการตามหลั
บาลต รวมทั
ง้ การส่
งเสริ
กลุ่มออมทรั
พื่อการผลิ
มีการบริหนารจั
กธรรมาภิ
รวมทั้งมการส่
เสริมการ จฐานราก
กลุม่ ออมทรั
พย์เพืพอ่ย์เการผลิ
ตให้ตสให้ามารถหนุ
เสริดมการตามหลั
ธุรกิจชุมชน
เพือ่ สร้บาาล
งความเข้
แข็งงของเศรษฐกิ
งานกิ
จกรรมเครื
ชุมชนดาเนิ
ผ่านนกิ
จกรรมดั
งนี้ อข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้สามารถหนุนเสริมธุรกิจชุมชน เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ผ่านกิจกรรมดังนี้
การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล
1.1 1.1
การพั
ฒนากลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตตามหลักธรรมาภิบาล

1. การตรวจสุขภาพทางการเงิน และจั ดทาแผนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต
1. การตรวจสุขภาพทางการเงินและจัดท�ำแผนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ภายใต้ค วามรับ ผิ ด ชอบของกรมฯ ครบทุ กกลุ่ ม (จ านวน 23,212 กลุ่ ม คิ ด เป็ นร้ อยละ 100)
ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ครบทุกกลุม่ (จ�ำนวน 23,212 กลุม่ คิดเป็นร้อยละ 100)
พัฒนาให้
ลุ่ มออมทรั
มี การบริตมีหารจั
ด การตามหลั
กธรรมาภิบกาล
และเฝ้บาาลและเฝ้
ระวัง ป้องกัาระวั
น งป้องกัน
เพื่อพัเพืฒ่อนาให้
กลุ่มกออมทรั
พย์พเพืย์ฯ่อการผลิ
การบริ
หารจัดการตามหลั
ธรรมาภิ
เกิ ด ความเสี
กลุ่ มมฯให้และส่
ง เสริ ม ให้
ต จั ด สวั สดินกเสริ
ารมสัมมาชีพ
ไม่ให้ไม่
เกิดใ ห้ความเสี
ยหายย หาย
และส่แก่งเสริ
กลุ่มออมทรั
พย์กเลุพื่ ม่อออมทรั
การผลิตพ ย์จัเพืด่ อสวัการผลิ
สดิการและหนุ
และหนุนวเสริ
สัมมาชี
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3. พัฒนากลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตสูม่ าตรฐาน SMART SAVING GROUP (SSG) จ�ำนวน
3.
พั ฒเนากลุ
่ ม ออมทรั
พ ย์ เพืว่ อยการผลิ ต สู่ ม าตรฐาน SMART SAVING GROUP (SSG)
1,500 กลุ่ม โดยใช้
ครื่องมื
อ ประกอบด้
จานวน 1,500
่ม โดยใช้เนครืผลการจั
่องมือ ประกอบด้
วย ฒนากลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต 4 ด้าน 32 ตัวชีว้ ดั                   
1) กลุ
แบบประเมิ
ดระดับการพั
2) แบบประเมินตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 4 ด้าน 19 ตัวชี้วัด
3) แบบประเมินกระบวนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SSG)  
5 ด้าน 23 ตัวชี้วัด
4. จัดท�ำแบบประเมินศักยภาพกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตตามหลักธรรมาภิบาล (4 หลักการใหญ่
10 หลักการย่อย 21 ตัวชี้วัด) ซึ่งเป็นการรวมแบบประเมิน 2 แบบ คือ แบบประเมินผล การจัดระดับ
การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (4 ด้าน 32 ตัวชี้วัด) และแบบประเมินตรวจสุขภาพทางการเงิน
กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต (4 ด้าน 19 ตัวชีว้ ดั ) ให้เหลือแบบเดียว เพือ่ ให้งา่ ยและสะดวกกับการปฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและป้องกันความเสียหายในการบริหารจัดการ และสามารถ
น�ำไปใช้ในการพัฒนากลุ่มฯ ให้มีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล
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รายงานประจ�ำปี 2562

1.2 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมการพัฒนาชุมชน ได้สง่ เสริมสนับสนุนให้กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตทีเ่ ข้มแข็ง มีศกั ยภาพ
เป็นสถานทีถ่ า่ ยทอดองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ให้กบั คณะกรรมการกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตกลุม่ อืน่ ๆ
ให้เกิดการเชือ่ มโยงเป็นเครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน ภายใต้แนวคิด “พีส่ อนน้อง เพือ่ นสอนเพือ่ น”
จึงได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เมื่อปี พ.ศ. 2554 ภาคละ 1 แห่ง รวม 4 แห่ง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้จัดตั้งเพิ่มภาคละ 1 แห่ง รวม 4 แห่ง ปัจจุบัน มีโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตทั่วประเทศ จ�ำนวน 8 แห่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทั้ง 8 แห่ง ด�ำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพือ่ การผลิต จ�ำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 3 วัน คือ หลักสูตรการบริหารจัดการ และหลักสูตรการบัญชี
โดยมีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน 480 คน จาก 76 จังหวัด และได้มกี ารทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ครอบคลุมทั้งในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การจัดท�ำบัญชี
การตรวจสอบบัญชีและการขยายกิจกรรมเครือข่ายของกลุ
-64-่ม-64-ซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีความเข้มแข็ง
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ระยะที่ 3 ปี 2563 - 2564 ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ไปสู่ร้านค้า จานวน 700 แห่ง เพื่อให้เกิ ด
ระยะที่ 3 ปี 2563 - 2564 ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ไปสู่ร้านค้า จานวน 700 แห่ง เพื่อให้เกิ ด
การพัฒนายกระดับตามศักยภาพและบริบทแต่ละพื้นที่ต่อไป
การพัฒนายกระดับตามศักยภาพและบริบทแต่ละพื้นที่ต่อไป
2). ลงนามความร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อส่งเสริม ช่องทางการตลาด
2). ลงนามความร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อส่งเสริม ช่องทางการตลาด
สาหรับศู นย์สาธิ ตการตลาดและตลาดประชารัฐ ตามนโยบายด้ านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เน้นให้
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SMEs เป็นหลักในการทางาน (SME - Focus Economy) และใช้แนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
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รายงานประจ�ำปี 2562

2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนด�ำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบันมีระยะเวลากว่า 26 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมุ่งเป้าหมายที่ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต�่ำกว่าเกณฑ์
ความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยการสนับสนุนเงินทุนในระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 280,000 บาท เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนให้ครัวเรือนเป้าหมายยืมไปลงทุนประกอบอาชีพ การบริหารจัดการโครงการฯ ด�ำเนินการ
ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
พ.ศ. 2553 และการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนและประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายในการร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีวธิ กี ารบริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียน
คงอยูใ่ นหมูบ่ า้ น รวมถึงการตรวจสอบเงินทุนโดยคณะกรรมการ และมีเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนเป็นผูส้ ง่ เสริม
สนับสนุน ตรวจสอบและติดตามการด�ำเนินโครงการ กข.คจ. ให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และเกิดธรรมาภิบาล
ปัจจุบันมีหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จ�ำนวน 29,230 หมู่บ้าน เงินทุน
โครงการฯ จ�ำนวน 8,797,117,099.43 บาท มีการบริหารจัดการเงินทุนโครงการฯ ดังนี้ จ�ำนวนครัวเรือน
ที่ได้รับเงินยืม 1,394,051 ครัวเรือน จ�ำนวนเงินที่ครัวเรือนได้รับเงินยืม 7,941,526,979 บาท เงินทุน
ที่ฝากธนาคาร 675,713,265.43 บาท และเงินทุนที่อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตาม 179,876,855 บาท
ผลการด�ำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
กข.คจ. และกลไกการขับเคลือ่ นทุนชุมชนในพืน้ ที่ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนการด�ำเนินงาน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นไป
ตามแนวทางที่กรมฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งได้ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการบริหารจัดการเงินทุน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ในพื้นที่ 18 จังหวัด 18 เขตตรวจราชการ และได้จัดท�ำ
แบบประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล จ�ำนวน 18 ตัวชีว้ ดั
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและป้องกันความเสียหายในการบริหารจัดการและส่งเสริม สนับสนุน
การด�ำเนินงานโครงการ กข.คจ. ให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กรมการพัฒนาชุมชน
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3. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

การส่งเสริมการบูรณาการกองทุนชุมชนภายใต้การด�ำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจส�ำคัญที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพให้เกิดขึ้น
ในหมูบ่ า้ น/ชุมชน โดยการส่งเสริมให้กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตเป็นแกนหลักในการบูรณาการและเชือ่ มโยง
การบริหารจัดการเงินทุนชุมชนร่วมกันของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
และใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่เกิดจากการเป็นหนี้กองทุนต่าง ๆ ทั้งกองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านเองและกองทุนที่จัดตั้ง
โดยภาครัฐ จนสามารถลดหนีแ้ ละปลดหนีไ้ ด้ในทีส่ ดุ ปัจจุบนั กรมการพัฒนาชุมชน มีศนู ย์จดั การกองทุน
ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จ�ำนวน 924 แห่ง (ในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อ�ำเภอ)
ผลการด�ำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการส่งเสริมการด�ำเนินงานศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน ด้วยการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการ
และสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เกิดการตระหนักรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหาร
จัดการการเงินชุมชน และเป็นกลไกที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้
ของครัวเรือนด้วยกระบวนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา โดยการส่งเสริมการบริหาร
จัดการหนีแ้ ละหนุนเสริมสัมมาชีพ สร้างวินยั ทางการเงินให้กบั ประชาชน สร้างแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรม
ทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน ส่งเสริมการออม ส่งเสริมการด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดท�ำแผนการบริหารหนี้ของครัวเรือน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
จัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ผ่านกิจกรรม ดังนี-68-้
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ผลการดาเนิ นงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพั ฒนาชุม ชน ได้มี การส่ งเสริ ม การด าเนินงาน
ศู นย์ จั ด การกองทุ นชุ ม ชน ด้ ว ยการพั ฒ นากลไกการขั บ เคลื่ อนศู น ย์ จั ด การกองทุ นชุ ม ชน
เพื่ อเสริ ม สร้ า งคณะกรรมการและสมาชิ กศู นย์ จั ด การกองทุ นชุ ม ชนให้ เกิ ด การตระหนั ก รู้

-69-69-

วางแผนการใช้
จ่ายทางการเงิ
น นส่ งส่เสริ
มการการออม
ปรัชชญาของ
ญาของ
วางแผนการใช้
จ่ายทางการเงิ
งเสริ
มการการออมส่ส่งเสริ
งเสริมมการด
การดาเนิ
าเนินนชีชีวิตตามหลักปรั
เศรษฐกิ
จพอเพี
ยง ยและจั
ดทดาแผนการบริ
หารหนี
นการบริหหาราร
เศรษฐกิ
จพอเพี
ง และจั
ทาแผนการบริ
หารหนี้ของครั
้ของครัววเรืเรืออนนเพืเพื่อ่อให้
ให้เเกิกิดดผลสัมฤทธิ์ในการบริ
จัดการหนี
้ ไปสู้ ไปสู
่ 1 ่ครั
จัดการหนี
1 วครัเรืวอเรืนอ1น สั1ญสัญา
ญญาผ่าผ่นกิ
านกิจกรรม
จกรรมดัดังนีงนี้ ้
ที่ ที่

โครงการ/กิจกรรม
จกรรม
โครงการ/กิ

เชิงบปฏิัติกบารจั
ัติการจั
ทาเครื
อสนั
บสนุ
นการดาเนิ
าเนินนงานศู
งานศูนนย์ย์จจัดัดการกองทุ
การกองทุนนชุชุมมชน
ชน
1 1 ประชุประชุ
มเชิมงปฏิ
ดทดาเครื
่องมื่องมื
อสนั
บสนุ
นการด
ดทาเอกสารสนั
นการด
นงานศู
ัดการกองทุนนชุชุมมชน
ชน
2 2 จัดทจัาเอกสารสนั
บสนุบสนุ
นการด
าเนิาเนิ
นงานศู
นย์นจย์ัดจการกองทุ
่มือบสนั
นการด
นงานศู
ัดการกองทุนชุนมชุชน
มชน
- คู่ม-ือคูสนั
สนุบนสนุการด
าเนิาเนิ
นงานศู
นย์นจย์ัดจการกองทุ
แบบประเมิ
น
ผลการจั
ด
ระดั
บ
การพั
ฒ
นาศู
น
ย์
จ
ด
ั
การกองทุ
ชน
- แบบประเมินผลการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนนชุชุมมชน
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

4
5
6

4
5
6

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
เชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
เชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

จจานวน
านวน
4242คน
คน
3,000
3,000เล่เล่มม
1,500
1,500เล่เล่มม
85 คน

85 คน

76 จังหวัด
76 จังหวัด
(7,024 คน)

(7,024 คน)
924 แห่ง
924 แห่
(27,720
คน)ง
(27,720 คน)
18 เขตตรวจ
18 เขตตรวจ

จากการส่งเสริม สนับสนุนการด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ด้วยการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ศูนย์จดั การกองทุนชุมชน รวมทัง้ เสริมสร้างความรูด้ า้ นการด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การสร้างวินัยทางการเงิน การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน การบริหารจัดการหนี้ การจัดท�ำแผนบริหารจัดการหนี้
และการส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของครัวเรือนและความต้องการของตลาดแก่ครัวเรือน
เป้าหมาย เพื่อลดรายจ่าย และมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งสนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพ ตามแผนการบริหาร
จัดการหนี้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ให้สามารถลดหนีแ้ ละปลดหนี้ ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิใ์ นการบริหารจัดการหนีด้ งั นี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม
พ.ศ. 2562)
สามารถบริหารจัดการหนี้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่
1 ครัวเรือน 1 สัญญา จ�ำนวน 39,674 ครัวเรือน (ปี พ.ศ. 2560 – 2562) ดังนี้
       
- ปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 12,764 ครัวเรือน
        
- ปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 12,824 ครัวเรือน
        
- ปี พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 14,086 ครัวเรือน
ครัวเรือนเป้าหมายสามารถลดหนี้/ปลดหนี้
- ลดหนี้ จ�ำนวน 20,030 ครัวเรือน เป็นเงิน 324,140,430 บาท
      
- ปลดหนีไ้ ด้ จ�ำนวน 2,546 ครัวเรือน เป็นเงิน 75,626,768 บาท
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
    
- ส�ำรวจ/จัดท�ำทะเบียนลูกหนี้ครัวเรือน
กรมการพัฒนาชุมชน
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- วิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้และจัดประเภทลูกหนี้
    
- ด�ำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนเป้าหมาย
    
- ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนมีแผนการบริหารจัดการหนี้
    
- ศูนย์จดั การกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนีใ้ ห้กบั ครัวเรือนเป้าหมาย ไปสู  ่ 1 ครัวเรือน
1 สัญญา
เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน
        
- กลุม่ /องค์กร/กองทุนการเงินทีม่ อี ยูใ่ นหมูบ่ า้ น/ชุมชน เกิดการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
โดยเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กองทุ น ชุ ม ชนในพื้ น ที่ แ ละบู ร ณาการเชื่ อ มโยงการบริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น ในชุ ม ชน
ให้สามารถใช้เงินทุนในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน โดยผ่าน
กระบวนการการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และกระบวนการการบริหารจัดการชุมชน
    
- ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา  
(ปี พ.ศ. 2560 - 2562) รวม 83,160 ครัวเรือน เกิดการเรียนรู้และสามารถน�ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ในเรือ่ งวินยั ทางการเงิน การออม การปรับทัศนคติ/พฤติกรรมทางการเงิน การด�ำเนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท�ำแผนพัฒนาชีวิตครัวเรือน และการประกอบอาชีพ ฯลฯ
การส่งเสริมการออม ครัวเรือนเป้าหมายมีการออมเงิน จ�ำนวน 20,677 ครัวเรือน เป็นเงิน
313,305,907 บาท โดยออมเงินผ่านกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ�ำนวน 13,351 ครัวเรือน
- ออมทรัพย์สัจจะบัญชีที่ 2 จ�ำนวน 5,979 ครัวเรือน ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
- อื่น ๆ จ�ำนวน 1,347 ครัวเรือน    
การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน จ�ำนวน 12,907 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 54.81 ของจ�ำนวนครัวเรือน
เป้าหมายทีส่ ามารถลดหนี/้ ปลดหนีไ้ ด้ จ�ำนวน 22,576 ครัวเรือน สร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กบั ประชาชน
ใน 924 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและต่อยอดอาชีพ โดยด�ำเนินการในรูปแบบ “เงินทุนคืนกลุ่ม”
และมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
4. กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รบั การจัดสรรงบประมาณจากแผนงานบูรณาการ
พัฒนาพืน้ ทีร่ ะดับภาค ชือ่ โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวติ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทาง
สังคม กิจกรรมกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผูม้ รี ายได้นอ้ ยเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ 
้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ในวงเงินงบประมาณ 119,861,700 บาท
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คณะท�ำงานจัดการกองทุนชุมชน ซึ่งมาจากคณะกรรมการกองทุน
ชุมชนต่าง ๆ ในหมูบ่ า้ นและชุมชน เป็นกลไกในการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนชุมชนให้มปี ระสิทธิภาพ
โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากกองทุนของชุมชนที่มีอยู่หลากหลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะท�ำให้ชุมชน
เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีส่วนช่วยเหลือให้คนในชุมชน โดยเฉพาะ
คนยากจนหรือผูม้ รี ายได้นอ้ ย ให้ได้รบั ความรูท้ กั ษะในการประกอบอาชีพ พร้อมทัง้ พัฒนาให้ดำ� เนินกิจกรรม
ด้านอาชีพก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของชุมชน
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อานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี) จานวน 4,218 หมู่บ้าน รวม 63,270 ครัวเรือน
-72-

ในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งพั ฒนาให้ดาเนิ-72-นกิจกรรมด้านอาชีพก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง
มีโอกาสเข้าถึงแหล่พ งพร้
ทุนอของชุ
ในการประกอบอาชี
มทั้งพัมฒชน
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อ
น
และจังหวัดอุบลราชธานี) จ�ำนวน 4,218 หมู่บ้าน รวม 63,270 ครัวเรือน
อานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี) จานวน 4,218 หมู่บ้าน รวม 63,270 ครัวเรือน
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ในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งพั ฒนาให้ดาเนินกิจกรรมด้านอาชีพก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง
มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ 12 จังหวัด 166 อาเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดหนองบัวลาภู
อุด รธานี นครพนม มุ กดาหาร สกลนคร กาฬสิ นธุ์ มหาสารคาม บุ รีรั ม ย์ ยโสธร ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี) จานวน 4,218 หมู่บ้าน รวม 63,270 ครัวเรือน

ผลการขับเคลื่อน
- ผู้ มีร ายได้น้อยเป็นสมาชิ กกองทุ นชุม ชน จานวน 60,126 คนคิด เป็ นร้อยละ 95.03
จากผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด 63,270 ครัวเรือน
- ผู้มีรายได้น้อยได้รบั เงินยืมจากกองทุนชุมชน จานวน 48,358 คน คิดเป็นร้อยละ 80.43
เป็นจานวนเงิน 1,407,238,831 บาท
- ผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มอาชีพทีจ่ ัดตัง้ ขึ้นใหม่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุนต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
ผลการขับพเคลืจ่อานวน
น 4,427 คน จานวนเงิน 30,933,950 บาท
เพื่อเป็นทุนประกอบอาชี
ผูน้ มีร ายได้บนเคลื
้ อยเป็่อนสมาชิ กกองทุ นชุม ชน จานวน 60,126 คนคิด เป็ นร้อยละ 95.03
ผลการขับเคลื่อ- ผลการขั
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ครัวเรืนอชุนมชน จานวน 48,358 คน คิดเป็นร้อยละ 80.43
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- ผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มอาชีพทีจ่ ัดตัง้ ขึ้นใหม่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุนต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
เป็นจานวนเงิน 1,407,238,831
บาท
เป็นจ�ำนวนเงิน 1,407,238,831
บาทพ จานวน 4,427
เพื่อเป็นทุนประกอบอาชี
คน จานวนเงิน 30,933,950 บาท
- อผู้มกลุ
ีรายได้
น่อ้อนพยหรื
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นกูได้้ยรืมับจากกองทุ
นต่างนๆต่างในหมู
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ผลการขั
บ่มเคลื
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กกองทุ
ชุม คน
ชน จจานวน
คนคิด เป็ นบาท
ร้อยละ 95.03
เป็น-ทุผูน้ ม4,427
ประกอบอาชี
านวน
4,427
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นบาท    
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ทุนประกอบอาชีพ เพืจ�ำ่อนวน
ำจนวนเงิ
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จากผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด 63,270 ครัวเรือน
- ผู้มีรายได้น้อยได้รบั เงินยืมจากกองทุนชุมชน จานวน 48,358 คน คิดเป็นร้อยละ 80.43
5.เป็นการพั
นาทุนชุบาท
มชนตามแนวพระราชด�ำริ
จานวนเงินฒ
1,407,238,831
- ผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มอาชีพทีจ่ ัดตัง้ ขึ้นใหม่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุนต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ จานวน 4,427 คน จานวนเงิน 30,933,950 บาท

กรมการพัฒนาชุมชน ได้น�ำแนวคิดการพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชด�ำริมาใช้ในการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน นานมากกว่า 52 ปี โดยการน�ำองค์ความรู้จาก 3 แหล่ง ได้แก่ พระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทีพ่ ระราชทานให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่ องค์ความรู้จากการด�ำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ 8 ด้าน และองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ น�ำมาพัฒนา
ทุนชุมชนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งเรียนรู้
ถึงประโยชน์ของทุนชุมชนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน และท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริที่อยู่ในหมู่บ้าน ค้นหาศักยภาพของทุนชุมชนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน จนถึงการน�ำองค์ความรู้จาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริมาปรับใช้ในการพัฒนาทุนชุมชนและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในหมู่บ้าน
ผ่านกระบวนการแผนชุมชน โดยการส่งเสริมการด�ำเนินโครงการหมูบ่ า้ นทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชด�ำริ
กรมการพัฒนาชุมชน
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นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ยังมีหน่วยงานในสังกัดทีม่ สี ำ� นักงานตัง้ อยูใ่ นศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
เขาหินซ้อน อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงาน
พัฒนาชุมชนในศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง 12 จังหวัด
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนและของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน โดยมีภารกิจหลัก
ในการ “ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน” เพือ่ เป็นแหล่งฝึกอาชีพและถ่ายทอดวิทยาการ
แผนใหม่ เป็นแหล่งเรียนรูบ้ า้ นตัวอย่างเกษตรพอเพียง และเป็นแนวทางในการพัฒนาทีน่ ำ� ไปสูค่ วามสามารถ
ในการพึ่งตนเองในระดับต่าง ๆ
ผลการด�ำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำ� เนินการขับเคลือ่ นโครงการหมูบ่ า้ นทุนชุมชน
ขยายผลตามแนวพระราชด�ำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชด�ำริ
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ ให้ไปสูช่ มุ ชนอืน่ ๆ ได้
และเพือ่ ให้ผนู้ ำ� ชุมชน คณะกรรมการกลุม่ /องค์กรในหมูบ่ า้ นขยายผลทุนชุมชนตามแนวพระราชด�ำริ สามารถ
ก�ำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาหมู่บ้านให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของตนเอง ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาหมูบ่ า้ นทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชด�ำริ ด�ำเนินการ
ในพืน้ ที่ 43 จังหวัด จังหวัดละ 1 หมูบ่ า้ น เป็นหมูบ่ า้ นทีม่ กี ารด�ำเนินกิจกรรม/โครงการตามแนวพระราชด�ำริ
หรือเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ไม่เคยด�ำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาทุนชุมชนตามแนว
พระราชด�ำริมาก่อน เพื่อให้หมู่บ้านได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการน้อมน�ำหลักองค์ความรู้
6 มิติ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และการเรียนรู้องค์ความรู้จากพื้นที่โครงการพระราชด�ำริ มาจัดท�ำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ปรับใช้ในการแก้ไข
ปัญหา และบริหารจัดการทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้านให้เหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาคีการพัฒนา
แกนน�ำ ผู้น�ำหมู่บ้าน กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายของหมู่บ้าน 43 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 คน รวม 1,290 คน  
กิจกกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนและการพัฒนาอาชีพหมูบ่ า้ น
ทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชด�ำริ ด�ำเนินการในพืน้ ที่ 33 จังหวัด จังหวัดละ 1 หมูบ่ า้ น ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ที่
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริทดี่ ำ� เนินการมาแล้วตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 - 2559 เพือ่ ส่งเสริมให้หมูบ่ า้ น
ทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชด�ำริ ได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริมาปรับใช้ในการพัฒนาทุนชุมชน
ของหมู่บ้านและการพัฒนาอาชีพ สามารถบริหารจัดการทุนชุมชน บูรณาการทุนชุมชนให้เหมาะสม
เกิดประโยชน์กับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้น�ำ  กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ 33 จังหวัด จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 คน รวม 990 คน   
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รายงานประจ�ำปี 2562

ผลส�ำเร็จ

หมูบ่ า้ น/ชุมชนมีเป้าหมายการพัฒนาทุนชุมชนทีช่ ดั เจน และสามารถด�ำเนินกิจกรรมไปสูเ่ ป้าหมาย
ตามที่ชุมชนต้องการ โดยน้อมน�ำองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�ำริและการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการด�ำรงชีวติ และการบริหารจัดการชุมชน และมีการแสวงหาทุนชุมชนมาบริหารจัดการ
ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ คนในชุมชนมีความสามัคคีชว่ ยเหลือเกือ้ กูลกัน เกิดการกระตุน้
ให้เกิดความส�ำนึกรัก หวงแหนทุนชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่ของตนเอง เกิดการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
การท�ำงานมากขึน้ พร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชน ส่งผลให้มรี ายได้จากการน�ำ
ทุนชุมชนมาบริหารจัดการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
6. โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ
บริหารหนี้ และบริหารสัญญา

จากภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนชุมชนต่าง ๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินลงทุนประกอบอาชีพและจัดสวัสดิการ ซึ่งเป็นเงินทุนและกองทุนที่ภาครัฐ
สนับสนุน ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเงินทุน
ของประชาชนทีก่ รมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันด�ำเนินการ เช่น กลุม่ ออมทรัพย์
เพือ่ การผลิต จะเห็นได้วา่ ปัจจุบนั กองทุนชุมชนเจริญเติบโตมากขึน้ ทัง้ จ�ำนวนเงินทุน จ�ำนวนสมาชิก กิจกรรม
เครือข่าย ซึง่ มีสมาชิกกองทุนกูย้ มื เงินไปเป็นจ�ำนวนมาก หากมีการบริหารจัดการทีไ่ ม่เข้มแข็ง อาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการช�ำระหนี้ของสมาชิกรวมทั้งปัญหาการทุจริตได้
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ส� ำ นั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก รการเงิ น ชุ ม ชน จึ ง ได้ จั ด ท� ำโครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพกองทุ น ชุ ม ชน
ด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงานของกรมการพัฒนา
ชุมชน คือ ส�ำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ส�ำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ กระตุน้ ให้กองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการ
ที่เข้มแข็งและมีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน ในวงเงินงบประมาณ 11,734,700 บาท ประกอบด้วย 4 กิจกรรม
1. สร้ า งหลั ก สู ต ร/คู ่ มื อ ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งหลั ก สู ต ร “เพิ่ ม ศั ก ยภาพกองทุ น ชุ ม ชน
ด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา”
2. ทีมวิทยากรแข็งแกร่ง ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสร้างทีมวิทยากรขับเคลือ่ นกองทุนชุมชนด้านการบริหาร
โครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา
3. สร้างพลังชุมชนด้วย Move for Fund Team ประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน
4. เข้าถึงพืน้ ทีด่ ว้ ยคลินกิ สร้างสุขกองทุนชุมชน Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำ
และแก้ไขปัญหาในเรื่องการบริหารโครงการ การบริหารหนี้และการบริหารสัญญา จากข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้กองทุนชุมชน จ�ำนวน 8 กองทุน (รวมทั่วประเทศ 7,024 กองทุน)

7. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ความเป็นมา

กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ได้ ค วบรวมมาอยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
เมือ่ วันท่ี่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยมีสำ� นักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นส�ำนักงานเลขานุการบริหาร
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และส�ำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเป็นสํานักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอําเภอ
วัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
1. เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ำในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนส�ำหรับการลงทุน
เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ให้แก่สตรี
และองค์กรสตรี
2. เป็นแหล่งเงินทุนเพือ่ ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวัง
ดูแลและแก้ ไขปัญหาสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี น�ำ ไปสู่การสร้ างสวัสดิภาพ
หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม
3. เป็นแหล่งเงินทุนเพือ่ การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้าง
ภาวะผู้น�ำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรสตรี
4. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี ตามท่ี่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
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รายงานประจ�ำปี 2562
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1,478,000,000
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295,000,000

293,914,557
293,914,557

งบเงินอุดหนุน (99.63%)
จัสรร ปี 2562

งบเงินหมุนเวียน (94.97%)

00

งบบริหาร (78.11%)

500,000,000
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1,000,000,000
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2,500,000,000

455,472,000

1,500,000,000

1,478,000,000
1,403,711,473.0
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-78-

2,228,472,000

2,228,472,000

ปัจจุบนั (วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีจำ� นวนสมาชิกบุคคลธรรมดา
จ�ำนวน 13,599,547 คน องค์กรสตรี จ�ำนวน 52,223-78องค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนา
ชุมชนได้รับการเห็นชอบงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและได้รับ
2,500,000,000
การอนุมตั จิ ากกรมบั
ญชีกลาง กระทรวงการคลัง วงเงินงบประมาณ 2,228,472,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย
2,053,403,608.05
2,000,000,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

รวม (92.14%)

เบิกจ่าย ปี 2562

0
งบบริหาร (78.11%)

งบเงินอุดหนุน (99.63%)
จัสรร ปี 2562

งบเงินหมุนเวียน (94.97%)

รวม (92.14%)

เบิกจ่าย ปี 2562

2. เงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน
เงินทุนหมุน2.กองทุ
เวีเงิยนนและเงิ
นอุดนหนุ
นไ ด้น เป็ นแหล่ ง เงิ นทุ นหมุ นเวี ยน (กู้ ยื ม) เพื่อให้ กลุ่ ม สตรี
ฒนนำบทบำทสตรี
ทุนนพัหมุ
เวียนและเงิ
อุดหนุ
นำไปประกอบอำชี
พกองทุ
และสนั
นเงิ งนเงิอุ ดนไ ด้หนุ
เพื่ อนงส่เงิเวีงนยเสริ
ม(กู
บทบาทพั
นาศั
กองทุ
นพัฒนาบทบาทสตรี
ป็บนสนุแหล่
ทุเป็นนนหมุ
้ ยมื น)(กูเพื้ยืมอ่ฒ) ให้
่ ยภาพสตรี
นได้
พั ฒเนำบทบำทสตรี
แหล่
ทุน
นหมุ
นเวีย
เพื
่อกให้ลุกกม
ลุสตรี
่ ม สตรีนำ� ไปประกอบอาชีพ
น
ำไปประกอบอำชี
พ
และสนั
บ
สนุ
น
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ด
หนุ
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เพื
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อ
ส่
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เสริ
ม
บทบาทพั
ฒ
นาศั
ก
ยภาพสตรี
า ยสตรี
บ สนุ นกำรจั
ด กินาศั
จ กรรมในกำรพั
ฒ นำบทบำทสตรี
เพื่ อสร้พร้
ำ งอมทั้งสนับสนุน
และสนับสนุและเครื
นเงินอุอดข่หนุ
นเพืพ่อร้ส่องมทั
เสริ้ ง สนั
มบทบาท
พัฒ
กยภาพสตรี
และเครือข่ายสตรี
และเครื
อ
ข่
า
ยสตรี
พ
ร้
อ
มทั
้
ง
สนั
บ
สนุ
น
กำรจั
ด
กิ
จ
กรรมในกำรพั
ฒ
นำบทบำทสตรี
เพื
่
อ
สร้
ำ
ง
ควำมเข้มแข็งทำงด้
ำนสังคมให้แก่สตรีและองค์
กรของสตรี
และสนั
บสนุงนทางด้
โครงกำรอื
ที่เป็นแกำร
การจัดกิจกรรมในการพั
ฒนาบทบาทสตรี
เพื่อสร้
างความเข้
มแข็
านสั่นงๆคมให้
ก่สตรีและองค์กร
ควำมเข้
ม
แข็
ง
ทำงด้
ำ
นสั
ง
คมให้
แ
ก่
ส
ตรี
แ
ละองค์
ก
รของสตรี
แ
ละสนั
บ
สนุ
น
โครงกำรอื
น
่
ๆ
ที
เ
่
ป็
นกำร
แก้
ไ
ขปั
ญ
หำและพั
ฒ
นำสตรี
ดั
ง
นี
้
ของสตรีและสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี ดังนี้
แก้ไขปัญหำและพัฒนำสตรี ดังนี้

ประเภท ประเภท

โครงการ
โครงการ

จานวนเงิ
สตรีผู้ไผดู้้ไรด้ับรประโยชน์
ับประโยชน์
จานวนเงินน
สตรี
(บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)
9,627
1,403,711,473.00
47,095
เงิ
น
ทุ
น
หมุ
น
เวี
ย
น
9,627
1,403,711,473.00
47,095
เงินทุนหมุนเวียน
293,914,557.00
932,913
5,7965,796 293,914,557.00
932,913
เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
แยกประเภทเงิ นทุ น หมุ นเวี ย น (เงิ นกู้ ) ตามประเภทอาชี พ ที่ ข อกู้ ในภาพรวม
แยกประเภทเงิ
นทุ น-หมุ
นเวีดัยงนีน้ (เงิ นกู้ ) ตามประเภทอาชี พ ที่ ข อกู้ ในภาพรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2562
ปีงบประมาณนพ.ศ.2560
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- 2562
ยละ
แยกประเภทเงิ
ทุประเภทอาชี
นหมุนเวี- ยพ2562
น (เงิดันงนีกู้ )้ ตามประเภทอาชี
พทีข่ อกู
ใ้ นภาพรวมปีร้งอบประมาณ
พ.ศ. 2560 โครงการ
จ
านวนเงิ
น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562
ร้อยละ
2562 ดังนี้ ประเภทอาชีพ
1. เกษตรกรรม
24,954
3,120,528,324.00
64.31
โครงการ
จานวนเงิน
2. อุตสาหกรรม
1,906
237,548,200.00
4.90
1. เกษตรกรรม
24,954
3,120,528,324.00
64.31
2. อุตสาหกรรม
1,906
237,548,200.00
4.90
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บริหาร
4. คหกรรม
2,277
285,458,284.00
5.88
5. หัตถกรรม
6,013
733,691,230.00
15.12
6. ศิลปกรรม
382
46,980,520.00
0.97
รวม
39,003
4,852,180,640.00
100
แยกประเภทกิแยกประเภทกิ
จกรรมที่ขอรั
บการสนั
สนุนเงิบ นสนุอุนดเงิหนุ
เพื่นอเพื
ส่ง่ อเสริ
มบทบาทพั
นาศักยภาพสตรี
จ กรรมที
่ ขอรั บบกำรสนั
นอุนด หนุ
ส่ ง เสริ
ม บทบาทพัฒ
ฒนา

และเครือข่ายสตรี
ในภาพรวม
พ.ศ. ง2560
– 2562
ดังนี– ้ 2562 ดังนี้
ศักยภาพสตรี
และเครืปีองข่บประมาณ
ายสตรี ในภำพรวมปี
บประมาณ
พ.ศ. 2560
ประเภทกิจกรรม
1. ส่งเสริมสุขภาพสตรี
2. แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าใน
สังคม
3. แก้ไขปัญหาความยากจน
4. พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการเป็น
ผู้นา
รวม

โครงกำร
4,608
2,372

จำนวนเงิน
310,501,450.00
146,013,775.00

ร้อยละ
41.20
19.37

2,538
2,417

153,161,014.00
144,028,507.00

20.32
19.20

11,935

753,704,746

100

3. การบริหารจัดการหนี้
การบริห้ ารจัดการหนี้คา้ งชาระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนเดิม ปี 2556
การบริหารจัด3.1
การหนี
– 2559
งบประมาณ
โดยมีห นี้คน
้า งช
านวน 1,131,724,117.95
หาร2556 – 2559
1. การบริ
หารจัในปี
ดการหนี
ค้ า้ งช�2562
ำระของกองทุ
พัาระจ
ฒนาบทบาทสตรี
กองทุนเดิบาท
ม ปีบริพ.ศ.
จัดการพ.ศ.
จานวน2562
585,767,242.23
คงเหลื
อ 545,956,875.72
บาท คิด เป็นร้อยละบาท
51.75บริ ห ารจั ด การ
ในปี ง บประมาณ
โดยมีหนีบาท
้ค ้ า งช�
ำ ระจ�
ำ นวน 1,131,724,117.95
โดยแยกเป็นรายไตรมาส
ดังนี้ อ 545,956,875.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.75 โดยแยกเป็น
จ� ำนวน 585,767,242.23
บาท คงเหลื
หนี้ค้างชาระ
บริหารจัดการ
คงเหลือ
ร้อยละ
รายไตรมาส ดังนี้ ปี 2562
ไตรมาส 1
33,277,855.91 1,098,446,262.04
2.94
1,131,724,117.95 88,9115,861.46 1,042,808,256.49
ไตรมาส 2
7.85
ไตรมาส 3
493,526,877.12 638,195,240.83
43.60
ไตรมาส 4
585,767,242.23 545,956,875.32
51.75

2. การบริหารจัดการหนี้ค้างช�ำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนใหม่ ตามสัญญากู้ยืมเงิน
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 – 2561 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหนีค้ า้ งชาระ จ�ำนวน 274,485,589.92 บาท สามารถ
บริหารจัดการหนีไ้ ด้ จ�ำนวน 122,501,408.44 บาท ยังมีหนีท้ จี่ ะต้องบริหารจัดการ จ�ำนวน 151,984,181.48 บาท
คิดเป็นร้อยละ 44.63 โดยแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

3. หนี้ ก องทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ที่ ถึ ง ก� ำ หนดช� ำ ระในปี บั ญ ชี ง บประมาณ 2562 เป็ น หนี้
ที่จะครบก�ำหนดช�ำระในปี พ.ศ. 2562 ยอดที่เคลื่อนไหวต้องอ้างอิงกับเงินกู้ที่จะปล่อยในปี พ.ศ. 2562
ที่ก�ำหนดให้ช�ำระภายในปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด ดังนี้
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โครงการ/กิจกรรม ปีบัญชีงบประมาณ 2562

ส�ำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้แก่หัวหน้ากลุ่มงาน/นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะท�ำงานขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ�ำนวน 31 โครงการ/กิจกรรม
ประกอบด้วย

กรมการพัฒนาชุมชน
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-84-กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของ “ทุนมนุษย์” ซึ่งเป็นรากฐาน
กรมการพั ฒโดยถื
นาชุอมเป็
ชนนบทบาทหน้
ให้ ค วามสาคั
า งศัมกชนทุ
ยภาพของ
นมนุหมู
ษ ย์่บ”้าน
ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
าทีญ่หกัลับกการเสริ
ในงานพัมฒสร้นาชุ
กพื้นที่ต“ทุ
�ำบล
าคั ญในการพั ฒฒนาประเทศ
าทีา่หยทอดแนวคิ
ลักในงานพั ฒดนาชุปรัมชชนญา
ขณะเดี ย วกัซึ่งนเป็บุนครากฐานส
ลากรของกรมการพั
นาชุ ม ชนคืโดยถื
อ ก� ำ ลัองเป็ส�นำบทบาทหน้
คั ญ ในการถ่
ทุกพืฒ้ นนาชุ
ที่ ตมาบล
่ บ้าน ขณะเดียวกันจบุโดยร่
คลากรของกรมการพั
ชน คือกาลัโครงการ
งสาคัญ ในการ
และหลักการพั
ชน ผ่หมู
านนโยบายและภารกิ
วมกับประชาชนขัฒบนาชุ
เคลือ่ มนแผนงาน
กิจกรรม
ยทอดแนวคิ
ปรัษชญา
และหลั กการพั
ฒนาชุ
ม ชนคือผ่ปัาจนนโยบาย
และภารกิ
ว มกั บ
การพัฒนาชุถ่มา ชน
ดังนัน้ “ทุดนมนุ
ย์” ของกรมการพั
ฒนาชุ
มชน
จัยส�ำคัญในการขั
บเคลืจอ่ โดยร่
นยุทธศาสตร์
ประชาชนขั
นแผนงาน
โครงการ
จ กรรมการพั
ฒ นาชุ ม ชน” ยกระดั
ดั ง นั้ น บ“ทุ
นมนุ ษ ฒ
ย์ ”นา
ไปสูเ่ ป้าหมายแห่
งความส�บำเคลื
เร็จ ่ อ“เศรษฐกิ
จฐานรากมั
น่ คงกิและชุ
มชนพึง่ พาตนเองได้
กรมการพั
ฒ นาชุ ม ชน
คื อปั จPerformance
จั ย สาคั ญ ในการขั
บ เคลื่ อนยุ
ท ธศาสตร์
ไ ปสู่ เเก่ป้ าง หมายแห่
ชุมชนให้เป็นของกรมการพั
องค์การขีดสมรรถนะสู
ง (High
Organization
: HPO)
บุคลากร
ดี มีความสุง ข
าเร็จ “เศรษฐกิจฐานรากมั
มชนพึ
” ยกระดับเคลื
กรมการพั
และเป็นที่ยความส
อมรับของประชาชนจากทุ
กภาคส่่นคง
วน และชุ
ภายใต้
กลยุ่งทพาตนเองได้
ธ์และแนวทางการขั
่อนดังนีฒ้ นาชุมชน
ในเป็นองค์ การขี ดสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) บุ คลากร เก่ ง ดี มี
ความสุ ข และเป็นที่ ยอมรับ ของประชาชน จากทุ กภาคส่ วน ภายใต้กลยุท ธ์ และแนวทางการ
ขับเคลื่อนดังนี้

เป้าหมาย : องค์กรทันสมัยงานมี
คุณภาพ
ตัวชี้วัด : ได้รับรางวัลจาก
หน่วยงาน หรือผ่านเกณฑ์
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
องค์กร
กระบวนงาน 1 : ยกระดับการ
จัดการบริหารองค์กร
กระบวนงาน 2 ขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรม
กระบวนงาน 3 ยกระดับงาน
พัฒนาชุมชน

เป้าหมาย : บุคลากรทันสมัย เก่ง
ดี และมีความสุข
ตัวชี้วัด : 1) ร้อยละของบุคลากร
ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
2) ร้อยละความผาสุกของ
บุคลากร
กระบวนงาน 1 : สร้างคนเก่ง คน
ดี
กระบวนงาน 2 พัฒนาบุคลากร
ให้ทันสมัย
กระบวนงาน 3 เสริมสร้างความ
ผาสุกและความผูกพัน

เป้าหมาย : องค์กรมีภาพลักษณ์
ที่ดี
ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนและ
เครือข่ายที่มีความเชื่อมั่นต่อกรมฯ

กระบวนงาน 1 : สร้างระบบ
บริการงานพัฒนาชุมชน
กระบวนงาน 2 พัฒนาการ
สื่อสารภาพลักษณ์ภายในองค์กร
กระบวนงาน 3 ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์กรสู่สาธารณชน

กรมการพัฒนาชุมชน
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1. การเสริมสร้างศักยภาพองคก์ร
1.1 การส่งเสริมองค์กรธรรมาภิบาล เจตนารมณ์นโยบายการก�ำกับ ดูแลองค์การท่ด
ี่ ี

“ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 คือการส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ มี าใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพือ่ ประโยชน์สขุ
ของประเทศชาติและประชาชน โดยได้ก�ำหนดเป็นหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมองค์กรธรรมาภิบาลให้บังเกิด
ผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรม จึงได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส
มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ท�ำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล โดยก�ำหนดแนวทาง
การน�ำนโยบายการก�ำกับดูแลองค์การที่ดี ไปสู่การปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
• นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นทางาน โดยยึดหลักของกฎหมาย นโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• นโยบายด้านผูร้ บั บริการและผูไ้ ด้สว่ นเสีย มุง่ มัน่ พัฒนาระบบการให้บริการทีค่ ำ� นึงถึงประโยชน์สขุ
การตอบสนอง ความต้อ งการของผู ้ รั บบริ การและผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ด้ ว ยความรวดเร็ ว
ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
• นโยบายด้านองค์การมุง่ มัน่ พัฒนาองค์กรให้มขี ดี สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตั งิ าน
• นโยบายด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน มุง่ มัน่ ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักกฎหมาย
โดยเคร่งครัด
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การด�ำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน
กับ หน่วยงานอื่น ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
มีการจัดท�ำ MOU กับ 55 หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งสิ้น 31 ฉบับ

1. ด้านเศรษฐกิจ จ�ำนวน 15 ฉบับ

กรมการพัฒนาชุมชน
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2. ด้านสังคม จ�ำนวน 6 ฉบับ

กรมการพัฒนาชุมชน

| 93 |

3. ด้านสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 1 ฉบับ
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4. ด้านการบริการ จ�ำนวน 6 ฉบับ

กรมการพัฒนาชุมชน
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5. ด้านวิชาการ จ�ำนวน 3 ฉบับ

| 96 |

รายงานประจ�ำปี 2562

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการด�ำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
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กรมการพัฒนาชุมชน
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1.2 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

1. โครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน�ำมาใช้ในการบริหาร
จัดการงานในองค์กรเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ในปี พ.ศ. 2562 ได้ดำ� เนินโครงการเช่าวงจรสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ครอบคลุ มทุ ก ระดับ คือ ระดับ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ระดั บศู น ย์ ศึ กษาและพั ฒ นาชุ ม ชน 11 ศู น ย์
และวิ ท ยาลั ย การพั ฒ นาชุ ม ชน ระดั บ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด และระดั บ ส� ำ นั ก งาน
พัฒนาชุมชนอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ
		
ผลการด�ำเนินงาน
1. ระดับกรมการพัฒนาชุมชน ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงแบบ MPLS
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 500 Mbps จ�ำนวน 2 วงจร ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดย Guarantee Bandwidth ไม่นอ้ ยกว่า
1 Gbps/400 Mbps (ความเร็วในประเทศ 1 Gbps และความเร็วต่างประเทศ 400 Mbps) รวมทัง้ ให้บริการ
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) จ�ำนวน 25 จุด
2. ระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จ�ำนวน 11 ศูนย์ และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงแบบ MPLS ขนาดไม่น้อยกว่า 10 Mbps จ�ำนวน 12 วงจร รวมทั้ง
ให้บริการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) แก่ศูนย์ศึกษาฯ และวิทยาลัยฯ จ�ำนวน
12 เครื่อง
3. ระดับส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด ให้บริการวงจรสือ่ สัญญาณความเร็วสูง
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 Mbps จ�ำนวน 76 วงจร
4) ระดับส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ 878 อ�ำเภอ ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วน�ำแสง (Fiber Optic) ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 35/15 Mbps
จ�ำนวน 878 วงจร

ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานอินเทอร์เน็ต ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน
ส่วนกลาง และส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ มีความพึงพอใจต่อการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.33 หรือร้อยละ 86.60) ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตปัจจุบันเพียงพอต่อการใช้งาน  
ผลลัพธ์ : กรมการพัฒนาชุมชน มีวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ
ที่ครอบคลุมหน่วยงานทุกระดับ รองรับการใช้งานระบบ Video Conference และระบบ Web Conference
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับการใช้งานของบุคลากรทุกระดับในการรับ - ส่งข้อมูลข่าวสาร
สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทัว่ ไปได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
รวมถึงระบบสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชนมีความปลอดภัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา รองรับ
การใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา
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2. โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนและวิทยาลัย
การพัฒนาชุมชน
ในปี พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ได้เพิม่ ศักยภาพด้านโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยี
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนและวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จากระบบเดิม
ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนอยู่ในสถานะที่มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วองค์กร รองรับการให้บริการที่ครอบคลุมและเพียงพอกับจ�ำนวน
ผู้ใช้บริการภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนและวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. ติดตัง้ อุปกรณ์เครือข่ายพร้อมสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ภายในส�ำนักงานของศูนย์ศกึ ษา
และพัฒนาชุมชนและวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จ�ำนวน 12 แห่ง แห่งละ 25 จุด รวมเป็นจ�ำนวน 300 จุด
2. ติดตัง้ จุดจ่ายไฟฟ้าส�ำหรับอุปกรณ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชน
และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จ�ำนวน 12 แห่ง แห่งละ 25 จุด โดยใช้สายไฟฟ้าที่ได้ตามมาตรฐาน มอก.
รวมเป็นจ�ำนวน 300 จุด
3. ติดตัง้ สายสัญญาณใยแก้วน�ำแสง (Fiber Optic) ชนิด Single Mode จากอาคารอ�ำนวยการ
ไปยังหอประชุม/อาคารฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนและวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จ�ำนวน
12 แห่ง แห่งละ 1 เส้นทาง รวมเป็นจ�ำนวน 12 เส้นทาง
4. ติดตั้งและให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ภายในหอประชุม/อาคารฝึกอบรม
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนและวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จ�ำนวน 12 แห่ง แห่งละ 2 จุด รวมเป็น
จ�ำนวน 24 จุด
5. ติดตั้งและให้บริการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ภายในอาคารอ�ำนวยการ
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนและวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จ�ำนวน 12 แห่ง แห่งละ 1 เครื่อง รวมเป็น
จ�ำนวน 12 เครื่อง

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย
(Indoor Access Point)

อุปกรณ์กระจายสัญญาณและแผงกระจายสัญญาณ
สาย Fiber Optic Injector

จุดติดตั้งสายสัญญาณ
(LAN)

กล่องเก็บแผงกระจายสัญญาณ
สาย Fiber Optic และอุปกรณ์
PoE
กรมการพัฒนาชุมชน
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3. โครงการเตรียมความพร้อมตรวจติดตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 27001 : 2013
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานระดับกรมหน่วยงานแรกของกระทรวงมหาดไทย
ที่ ผ ่ า นการตรวจประเมิ น มาตรฐานการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน
ISO 27001 : 2013 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 : 2013
(Certification ISO 27001 : 2013) จากสหราชอาณาจักร เมือ่ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้
เป็นระยะเวลา 3 ปี
จากเหตุผลดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานอย่างสม�ำ่ เสมอ รองรับ
การตรวจประเมินจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ทุกปี
เพื่อรักษาสถานภาพของใบรับรองมาตรฐาน ISO 27001 : 2013
ผลการด�ำเนินงาน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รบั การตรวจประเมินจาก บริษทั ยูไนเต็ด รีจสิ ตร้า ออฟ ซิสเท็มส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เป็นผูต้ รวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO 27001 : 2013
พบว่า ระบบงานคุณภาพทีผ่ า่ นการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ยังคงรักษาระบบงานคุณภาพได้เป็นอย่างดี ประกอบกับได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องตาม
ข้อก�ำหนด ISO 27001 : 2013 ตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ยืนยัน
ผลการตรวจติดตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 27001 : 2013 ครัง้ ที่ 1 เพือ่ ประกาศผลการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ให้กับศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Server and Control Room)
กรมการพัฒนาชุมชน ตามที่ได้ท�ำการตรวจติดตามระบบคุณภาพ (Surveillance Visit)
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มาตรฐาน ISO 27001 : 2013 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นั้น ยังคงรักษาระบบงานคุณภาพ
ได้ เป็ น อย่ างดี ประกอบกับ ได้ มีการพัฒนาอย่า งต่อเนื่อง และสอดคล้ องตามข้อกาหนด ISO
1.3 การตรวจสอบภายใน
27001 : 2013 ตามหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ยื นยันผลการตรวจติดตาม
มาตรฐานระบบคุ
ภาพ
ครั้ ง ที่ ำ1งานให้
เพื่ อประกาศผลการรั
รองคุ
กรมการพัฒณนาชุ
มชนISOเพิ27001
่มประสิ: ท2013
ธิภาพการท�
มีความน่าเชื่อถือ บโปร่
งใสณ ภาพ
เน้นความคุ้มค่า
มาตรฐาน
ISO แ27001
: 2013
ให้ กบั บปรุศูงนกระบวนการก�
ย์ ค วบคุ ม ระบบคอมพิ
วเตอร์หารความเสี
(Server and
Control มภายใน
และเพื
อ่ ประโยชน์
ก่ประชาชน
โดยปรั
ำกับดูแล การบริ
ย่ งและการควบคุ
Room)วยงานในสั
กรมการพังฒ
ตามที่ได้ทาการตรวจติ
(Surveillance
ของหน่
กัดนาชุ
ทั้งส่มวชนนกลางและส่
วนภูมิภาค ดซึตามระบบคุ
่งในรอบปีทณี่ผภาพ
่านมามี
ผลการด�ำเนินVisit)
งานสรุป ดังนี้
งานบริการให้ความเชื่อมั่น
โดยตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เช่น งบการเงิน ผลการด�ำเนินงาน การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ การตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน
การบัญชี เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและประชาชนเชือ่ มัน่ ว่าการด�ำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (Financial Audit)
ตรวจสอบหน่วยรับตรวจทีต่ งั้ อยูใ่ นส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคและส�ำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เรือ่ ง เงินฝากคลัง ลูกหนีเ้ งินยืม และการจัดซือ้ จัดจ้าง จ�ำนวน 5 หน่วย และตรวจสอบส�ำนักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เรือ่ ง เงินฝากคลัง บัญชีเงินรับฝาก - เงินทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ�ำนวน 20 จังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีการบันทึกบัญชีและการปฏิบัติงาน
1.5 การตรวจสอบภายใน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก�ำหนด แต่มีบางประเด็น
ชนเป็เพิน่มปัประสิ
างานให้มีคดวามน่
โปร่งใสดท�เน้ำนทะเบี
ความคุ
้มค่มา และค�ำสั่ง
ที่การปฏิบกรมการพั
ัติไม่ครบถ้ฒวนาชุ
น มไม่
จจุบันทธิภเช่าพการท
น ขั้นตอนการจั
ซื้อจัาดเชืจ้่อาถืงอ การจั
ยนคุ
แก่บปตั ระชาชน
กระบวนการก
ากั บดูแล การบริ หบารความเสี
่ยง และการ
ทีเ่และเพื
กีย่ วข้่ อประโยชน์
งในการปฏิ
งิ านไม่เป็โดยปรั
นปัจจุบบปรุ
นั งโดยได้
ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรั
ปรุงแก้ไขเพื
อ่ ให้การด�ำเนินงาน
ถูกควบคุ
ต้อง มครบถ้
วน     วยงานในสั งกั ดทั้ งส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภาค ซึ่ งในรอบปี ที่ ผ่านมามี ผลการ
ภายในของหน่
2. การตรวจสอบด้
านการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด (Compliance Audit)
ดาเนินงานสรุ
ป ดังนี้
การติ
ดตามและประเมิ
นผลระบบการควบคุ
มภายใน กจ�ฐานต่
ำนวนา16
พบว่า ส่นวนใหญ่
 งานบริ
ก ารให้ ค วามเชื
่ อ มั่ น โดยตรวจสอบหลั
ง ๆหน่
เช่ นวยงบการเงิ
ผลการมกี ารจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐตามทีก่ รมบัญชีกลาง
ดาเนิ นงาน การปฏิบั ติตามกฎ ระเบี ยบ ข้ อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ การตรวจสอบ
ก�ำหนด
ความถู3.
กต้ อการตรวจสอบการด�
งและเชื่อถือได้ ของข้อำมูเนิลทางการเงิ
น การบั ญชี เพื่ อAudit)
ให้ ผู้บริ หาร และประชาชนเชื่ อมั่นว่ า
นงาน (Performance
การดาเนิตรวจสอบการด�
นงานของกรมฯ เป็ำเนิ
นไปตามกฎหมาย
ยบที่เ(โดยสุ
กี่ยวข้อง่มตรวจผลการด�ำเนินงานในพื้นที่ จ�ำนวน  
นงานจ�ำนวน และระเบี
2 โครงการ
20 จังหวัด) ประกอบด้
วย
1. การตรวจสอบด้
านการเงิน การบัญชี (Financial Audit)
1)ตรวจสอบหน่
โครงการตรวจสอบการด�
ำ เนิ
่ ย วกั บ ครุ
ด้ จ ากการจั
ว ยรั บ ตรวจที่ตั้ งอยู
่ใ นส่น งานเกี
วนกลางและส่
วนภูภัมณิ ภฑ์าคที่ ไและส
านักงานด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ตามโครงการชุ
มชนท่องเที่ยเรืว่อง OTOP
ส่วนใหญ่ดซื้ อ
กองทุนพั ฒนาบทบาทสตรี
เงินฝากคลันวัง ตลูวิกถหนีี พบว่
้เงินยืมา และการจั
มีกจั ารบริ
ดการครุ
ภัณวย
ฑ์ฯและตรวจสอบ
เป็นไปตามระเบีสยานับ กงานเลขานุ
หนังสือสั่งการการ
ด จ้ างหารจั
จ านวน
5 หน่
และตามแนวทางทีก่ ารด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง และครุภณ
ั ฑ์สว่ นใหญ่
คณะอนุ
ก
รรมการกองทุ
น
พั
ฒ
นาบทบาทสตรี
ร
ะดั
บ
จั
ง
หวั
ด
เรื่อง เงินฝากคลัง
ได้ถกู น�ำไปใช้งาน/ใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
2) โครงการตรวจสอบการพัฒนาสินค้าและบริการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 3.3.2 การพัฒนา
สินค้าและบริการชุมชนท่องเทีย่ ว OTOP นวัตวิถี พบว่า ทุกผลิตภัณฑ์
ที่เป็นเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ยังมีบางผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาในด้าน
การตลาดและคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนการด�ำเนินงานต่อไป
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ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้รวบรวมข้อตรวจพบที่มีนัยส�ำคัญที่หน่วยรับตรวจด�ำเนินการ
ไม่ถกู ต้อง ไม่ครบถ้วนตามระเบียบ หนังสือสัง่ การและตามแนวทางทีก่ ารด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง แจ้งให้หน่วยงาน
ในสังกัดทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit)
ตรวจสอบการบริหารโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ
ของส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ ประเด็นการบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกเงิน การเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและลูกหนี้
เงินยืมราชการ โดยได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการด�ำเนินการบริหาร ก�ำกับติดตามและการปฏิบตั ใิ ห้ครบถ้วนถูกต้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)
ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามนโยบายรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พบว่า มีการปฏิบตั งิ าน
เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติฯ และมีผลการด�ำเนินงานในระดับดี ไม่พบประเด็นที่เป็นข้อผิดพลาด
ร้ายแรง หรือต้องด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนแต่อย่างใด แต่มีประเด็นข้อตรวจพบที่มีความเสี่ยง คือ ผู้ใช้งาน
ขาดความตระหนักในการป้องกันภัยที่อาจเกิดกับการเข้าใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งศูนย์สารสนเทศ
เพือ่ การพัฒนาชุมชน ก�ำหนดด�ำเนินการแก้ไขโดยการพัฒนาระบบหรือจัดหาโปรแกรมป้องกันการเข้าใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้ไม่มีสิทธิต่อไป
งานบริการให้ค�ำปรึกษา
โดยให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งในเชิงรับ
และเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ก�ำหนดและช่วยลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
1. งานเชิงรับ โดยการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำผ่านทางระบบส�ำนักงานอัตโนมัติ (OA) โทรศัพท์
เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน Line และทาง e-mail : auditcdd2560@gmail.com รวมถึงการตรวจสอบ/
สอบทานเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของส�ำนัก กอง ศูนย์
2. งานเชิงรุก โดยการจัดฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน   
และการบริหารความเสีย่ ง กลุม่ เป้าหมายคือหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการจัดท�ำรายงานควบคุมภายใน รวม 103 คน ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี โดยร้อยละ 86.55 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น และได้จัดท�ำเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เผยแพร่
ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด จ�ำนวน 2,200 เล่ม
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2. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
2.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความส�ำคัญในการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร ด้วยการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน (Human Development) ทั้งในเชิงวิชาการ
และในทางปฏิบัติ รวมไปถึงการพัฒนาสมรรถนะของผู้น�ำชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ให้มีความพร้อมต่อ
การขับเคลือ่ นงานในพืน้ ทีต่ ามยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาบุคลากรจะด�ำเนินงาน
ในรูปแบบของการฝึกอบรม การให้บริการทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทัง้ ในและต่างประเทศ
รวมไปถึงการออกแบบและพัฒนาระบบที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร โดยมีศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนทั้ง 11 แห่ง ที่มีการจัดตั้งให้เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. สถาบันเครือข่ายการพัฒนาหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประกอบด้วย
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนล�ำปาง และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
2. สถาบันส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนา
ชุมชนเพชรบุรี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
3. สถาบันการพัฒนาทุนชุมชน ประกอบด้วย
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
4. สถาบันการพัฒนาผู้น�ำชุมชน ประกอบด้วย
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร ดังนี้
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในระดับพัฒนากร
1. โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากร
ก่อนประจ�ำการ
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ด�ำเนินการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ต�ำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ระดับปฏิบัติการ หรือ “พัฒนากร” เป็นประจ�ำทุกปี และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ตามกฎ ก.พ. ข้อ 8 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา
มอบอ�ำนาจให้กรมการพัฒนาชุมชนด�ำเนินการอบรมสัมมนา “ภาคการเป็นข้าราชการทีด่ ”ี ภายใต้หลักสูตร
พัฒนากรก่อนประจ�ำการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บรรจุเข้ารับราชการ ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การพัฒนาข้าราชการให้เป็นข้าราชการทีด่ ี ด�ำเนินการ 1 รุน่ จ�ำนวน 101 คน
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2.โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง
กรมการพั ฒนาชุ ม ชน ได้ ด าเนิ นการโครงการฝึกอบรมพั ฒนากรระหว่ า งประจาการ
ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างพัฒนากรที่ สามารถเป็ นกลไกสาคั ญในการขับ เคลื่อนงาน
ตามนโยบายของกรมฯ สามารถเชื่ อ มโยงงานพั ฒ นาชุ ม ชนกั บ สถานการณ์ และนโยบาย
ระดั บ ประเทศได้ โดยมี คุ ณ ลั กษณะ/ทั กษะในการเป็ น “ผู้ จั ด การต าบล” มี ภ าวะผู้ น า
เป็ นนั กประสานประโยชน์ เป็ นผู้ ที่ สามารถปฏิ บั ติ งานแบบเบ็ ด เสร็ จ (พั ฒนากร One Stop
Service)
และเป็นนักกสร้
างพันธมิฒตนากรระหว่
รในการทางานในพื
้นที่มำุ่งการด้
สู่ความสุ
ขของประชาชน
(Happiness
2. โครงการฝึ
อบรมพั
างประจ�
านบริ
หารการเปลี
่ยนแปลง
of กรมการพั
Thai People)
ดาเนิมนชน
การ 22
จานวน
1,660 คน กอบรมพัฒนากรระหว่างประจ�ำการด้านบริหาร
ฒนาชุ
ได้รุด่น�ำเนิ
นการโครงการฝึ

การเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างพัฒนากรที่สามารถเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ
กรมการพัฒนาชุมชน สามารถเชื่อมโยงงานพัฒนาชุมชนกับสถานการณ์และนโยบายระดับประเทศได้
โดยมีคุณลักษณะ/ทักษะในการเป็น “ผู้จัดการต�ำบล” มีภาวะผู้น�ำ  เป็นนักประสานประโยชน์ เป็นผู้ที่
สามารถปฏิบัติงานแบบเบ็ดเสร็จ (พัฒนากร One Stop Service) และเป็นนักสร้างพันธมิตรในการท�ำงาน
ในพื้นที่มุ่งสู่ความสุขของประชาชน (Happiness of Thai People) ด�ำเนินการ 22 รุ่น จ�ำนวน 1,660 คน

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
การจัดท�ำโครงการหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนากรทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ เพือ่ เพิม่
ขีดสมรรถนะทักษะการด�ำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ระเบียบ ข้อบังคับที่ควรรู้ การบริหารความเสี่ยง
ด้านการเงินและบัญชี เพือ่ ให้พฒ
ั นากรทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุเกิดความมัน่ ใจในการด�ำเนินงาน
เบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรม/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
มาปรับใช้ในการด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและสร้างเครือข่าย
ในการท�ำงานร่วมกัน ด�ำเนินการ 2 รุ่น จ�ำนวน 199 คน
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การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในระดับพัฒนาการอ�ำเภอ
โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
สู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอ�ำเภอ
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในต�ำแหน่งพัฒนาการอ�ำเภอ เพื่อให้พัฒนาการอ�ำเภอ
ทั้ง 878 อ�ำเภอ มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้ มีทักษะการท�ำงานทั้งเชิงบริหารและปฏิบัติการ รวมทั้ง
ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการท�ำงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ขององค์กร
รวมทัง้ สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกับพีน่ อ้ งประชาชน ยืนเคียงข้างประชาชน ช่วยเขาเพือ่ ให้เขาช่วยเหลือตนเองได้
และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความมั่นคงและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ด�ำเนินการ 16 รุ่น จ�ำนวน 878 คน

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในระดับพัฒนาการจังหวัด และผู้บริหาร
โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบนโยบายส�ำคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ภายใต้กลไกและบทบาทประชารัฐ
พัฒนาการจังหวัดและผู้บริหารระดับสูงของกรมการพัฒนาชุมชน จึงเปรียบเสมือนฟันเฟืองหลักในการขับ
เคลือ่ นนโยบายสูก่ ารปฏิบตั จิ นเกิดรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การเพิม่ สมรรถนะส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ส่งเสริมการสร้างผู้บริหารให้ทันสมัย เก่ง ดี และน�ำความสามารถ
ไปประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมในการขับเคลือ่ นงานนโยบายส�ำคัญให้สำ� เร็จลุลว่ ง ด�ำเนินการ 1 รุน่ จ�ำนวน 103 คน
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่ต�ำแหน่ง
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเป็นนักบริหารเชิงวิชาการก่อนเลื่อนระดับในต�ำแหน่งที่สูงขึ้น (Pre - Promotion Training)
และเป็นการเพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ในการบริหารงาน บริหารคน การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ
และเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งทัศนคติเชิงบวก เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนตลอดไป ด�ำเนินการ 3 รุ่น จ�ำนวน 311 คน

กรมการพัฒนาชุมชน | 107 |

ในการบริ หารงาน บริหารคน การคิดวิเคราะห์เชิงระบบและเชิงกลยุ ทธ์ รวมทั้ งทัศนคติเชิงบวก
เพื่อการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุ มชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่า งยั่งยืนตลอดไป ดาเนินการ
3 รุ่น จานวน 311 คน
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2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ
เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรกรมฯ ก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง และให้ เป็นนั กบริ หารยุ คใหม่
ด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชนที่ มี สมรรถนะในการท างานสู ง ยึ ด ปรั ชญากรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
สร้า งนวัต กรรมการทางานใหม่ สร้างเศรษฐกิ จ-106ฐานรากของประเทศให้ สมดุ ล โดยมีเป้า หมาย
คือ Happiness of Thai People ดาเนินการ 2 รุ่น จานวน 252 คน
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ
2.
โครงการฝึ
กสูตรข้ฒานาชุ
ราชการระดับบสูช�ง ำ(นพส.)
นาญการพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อม
3.โครงการหลั
กสูกตยอบรมหลั
รนักบริหอารงานพั
เพื่อเตรี
มความพร้
มบุคลากรกรมฯมชนระดั
ก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง และให้ เป็นนั กบริ หารยุ คใหม่
บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ก่อนเข้าสู่ต�ำแหน่งและให้เป็นนักบริหารยุคใหม่ด้านการพัฒนาชุมชนที่มี
ด้ า นการ
ม ชนที
่ มี ส มรร ถนะ
ในกา
รท า งานสู ง ก่ยึอดนเข้
ป รั ช ญา
กรมกางหั
รพัวฒ
นาาหน่
ชุ ม วชน
เพื่อพัเป็ฒนนาชุ
การเตรี
อมบุ
คฒลากรกรมฯ
่ตาแหน่
ยงานระดั บ
สมรรถนะในการท�
ง ยึดางานใหม่
ปรัยชมความพร้
ญากรมการพั
นาชุ
มชน สร้างนวัาตสูกรรมการท�
ำหน้
งานใหม่
สร้า งนวัตำงานสู
กรรมการท
สร้างเศรษฐกิ
จฐานรากของประเทศให้
สมดุ ล โดยมี
เป้า หมายสร้างเศรษฐกิจ
จังหวั
ให้เป็นสนัมดุ
กofบริ
หโดยมี
ารยุPeople
คเป้ใหม่
เป็
นคืนันอกการ
บริ
ห2 ารยุ
ธศาสตร์
้านการพัด�ำฒเนินาชุ
มชนที
ฐานรากของประเทศให้
ล Thai
าหมาย
Happiness
of Thai
นการ
2 รุ่มน่ ีสจ�มรรถนะใน
ำนวน 252 คน
คือดHappiness
ดาเนิ
รุ่น จทานวน
252ดPeople
คน
3.
โครงการฝึ
สูตรนัฒเกชินาชุ
บริ
นาชุหมารงานด้
ชนระดัวบยระบบ
สูง (นพส.)
เพื่อคเป็
นการเตรี
3.โครงการหลั
กอบรมหลั
สูตรนักบริหาการงานพั
ชนระดั
บสูฒ
ง (นพส.)
การท
างานสูง กสามารถสร้
งสรรค์
งนวัหมตารงานพั
กรรมและบริ
IT และมี
วามพร้
อม ยม
เพื่อเป็นการเตรี
มความพร้
คลากรกรมฯ
าสู่ตาาแหน่
หัวหน้าหน่บวจัยงานระดั
ความพร้อมบุคลากรกรมการพั
ฒยนาชุ
มชน อก่มบุ
อนเข้
าสูต่ ำ� แหน่ก่องนเข้
หัวหน้
หน่วงยงานระดั
งหวัด ให้บ เป็นนักบริหาร
ในการขั
บ
เคลื
อ
่
นงาน
เพื
อ
่
เสริ
ม
สร้
า
งความเข้
ม
แข็
ง
ของชุ
ม
ชนและสั
ง
คมให้
เ
ป็
นงรากฐานที
่ มั่นาคง
ด ให้
เป็นนัทกธศาสตร์
บริหารยุคดใหม่
เป็นนักฒ
บรินาชุ
หารยุมทชนที
ธศาสตร์
้านการพัฒนาชุมชนที
่มีสมรรถนะใน
ยุคใหม่ เป็นจันังหวั
กบริ
หารยุ
้านการพั
่มีสดมรรถนะในการท�
ำงานสู
สามารถสร้
งสรรค์
การทางานสู
งาเนิ
สามารถสร้
เชิและมี
งนวัต96
กรรมและบริ
ห ารงานด้ วบยระบบ
IT และมี
วามพร้
ของประเทศ
นการ
1างสรรค์
รุ่น จITานวน
คน อมในการขั
เชิงนวัตกรรมและบริ
หดารงานด้
วยระบบ
ความพร้
เคลือ่ นงาน
เพือ่ คเสริ
มสร้อมางความเข้มแข็ง
ในการขั
บ เคลื่อเป็นงาน
เพื่อเสริม่มสร้
งความเข้ม แข็ งของชุ
รากฐานที
ั่นคง
ของชุมชนและสั
งคมให้
นรากฐานที
ั่นาคงของประเทศ
ด�ำมเนิชนและสั
นการ ง1คมให้
รุ่น เป็จ�ำนนวน
96่ มคน
ของประเทศ ดาเนินการ 1 รุ่น จานวน 96 คน

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในภารกิจพิเศษ
1.โครงการอบรมเชิ
งปฏิบัติการหลั
กสูตร VIRAL MARKETING
การพั
ฒนาสมรรถนะของบุ
คลากรในภารกิ
จพิเศษ

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในภารกิจพิเศษ
กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ กาหนดให้มีการฝึกอบรมนั กวิชาการพัฒนาชุม ชนจังหวัด ทุ ก
จังหวัด ให้ความรู้แงละเพิ
ทักิกษะเกี
Viral
Marketing เพื่อนาองค์ความรู้ที่
ปฏิ
บ่มัตพูบิกนัตารหลั
กสู่ยวกั
ตกรบสูการตลาดแบบ
VIRAL
MARKETING
1.1.โครงการอบรมเชิ
โครงการอบรมเชิ
งปฏิ
ารหลั
ตร VIRAL
MARKETING
ได้ รั บ ไปส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ป ระกอบการ OTOP ในระดั บ พื้ นที่ ให้ มี โอกาส/ช่ องทาง
กรมการพั
ฒและเพิ
นาชุม่มฒ
ชน
ก�ำมหนดให้
กี การฝึ
กอบรมนั
ก2วิกชรุอบรมนั
าการพั
ฒวินาชุ
มชนจังหวัดทุกจังหวัด ให้ความรู้
กรมการพั
ชนจึ
งได้มายสู
าหนดให้
ีการฝึ
ชาการพั
การตลาด
มูนาชุ
ลค่าการจ
าหน่
งขึ้น ดาเนิม
นการ
่น จานวนก200
คน ฒ นาชุม ชนจังหวัด ทุ ก
และเพิม่ พูจังนหวั
ทักดษะเกี
ย่ วกับ้แการตลาดแบบไวรั
Social Network
Marketing)
เพือ่ น�คำวามรู
องค์ค้ทวามรู
ให้ความรู
ละเพิ่มพูนทักษะเกีส่ยโดยใช้
วกับการตลาดแบบ
Viral(Viral
Marketing
เพื่อนาองค์
ี่ ้
ที่ได้รับไปส่
OTOPOTOP
ในระดัในระดั
บพื้นทีบ่ พืให้
อกาส/ช่
องทางการตลาด
ได้ รงั บเสริ
ไปส่มสนั
ง เสริบสนุ
ม สนันผูบ้ผสนุลิตน/ผู
ผู้ ผ้ปลิระกอบการ
ต /ผู้ ป ระกอบการ
้ นทีม่ ีโให้
มี โอกาส/ช่
องทาง
และเพิ่มมูลค่าการจ�ำหน่ายสูงขึ้น ด�ำเนินการ 2 รุ่น จ�ำนวน 200 คน
การตลาด และเพิ่มมูลค่าการจาหน่ายสูงขึ้น ดาเนินการ 2 รุ่น จานวน 200 คน
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2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
เพื่ อเป็นการสร้
า งความรู
ละความเข้
ใจในเรื่ องระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่
2. โครงการฝึ
กอบรมหลั
กสูต้ แรการจั
ดท�ำาแผนและประสานแผนพั
ฒนาในระดัาบด้ พืว ย้นที่
การจั
าแผนและป
ระสานแผนพั
ฒ นาพื
้ นที่ ่อในระดั
าเภอและต าบ ล พ.ศ.าด้2562
เพื่อเป็ด นท การสร้
างความรู
้และความเข้
าใจในเรื
งระเบีบยอบกระทรวงมหาดไทยว่
วยการจัดท�ำแผน
และประสานแผนพั
นาพื้นทีานั
่ในระดั
บอ�ฒำนาชุ
เภอและต�
ำบลซึ่ งพ.ศ.
2562
ำนักงาน
ในความรั บ ผิดฒชอบของส
กงานพั
ม ชนอาเภอ
เป็ นภารกิ
จของพัในความรั
ฒนากรผูบ้รั บผิผิดดชอบของส�
ชอบ
พัฒนาชุตมาบลทุ
ชนอ�กำตเภอ
นภารกิ
จของพั
ับผิดทธิชอบต�
กต�ำบลให้
เป็นไปด้กวสูยความเรี
ยบร้อย
าบล ซึเป็่งนเป็ไปด้
ว ยความเรี
ยบร้ฒอนากรผู
ยและมีป้รระสิ
ภาพ จึำงบลทุ
จัด โครงการฝึ
กอบรมหลั
ตร
และมีประสิทธิภาพ จึงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดท�ำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ดาเนินการ 1 รุ่น 44 คน
ด�ำเนินการ 1 รุ่น 44 คน

2.2 การรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

การส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ผ่านกลไก
และระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม มีการจัดตัง้ กลุม่ งานคุม้ ครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน มีหน้าที่คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม
ยกยองข้าราชการทีเ่ ปนแบบอยางทีด่ แี ละติดตาม สอดสอ งการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมอยา งสม�ำ่ เสมอ
และมีคณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยประธานกรรมการ ซึ่งเป็น
ผูท้ รงคุณวุฒิ กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ�ำกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ ก�ำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารในการขับเคลือ่ น
ติดตามและประเมินผลส�ำเร็จในการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยมีกิจกรรม
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
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การจัดท�ำสื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัดได้รับรู้และเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โดยผลทีเ่ กิดขึน้ คือ บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ติ นตามประมวลจริยธรรม
มากยิ่งขึ้น

การฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จัดท�ำขึ้น
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรม
และจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559 พร้อมทัง้ การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบตั กิ ารด�ำรงชีวติ
ตามปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง ผลที่เกิดขึ้นคือบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมน�ำหลักธรรม
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิต อีกทั้งยังปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
การเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 จัดท�ำขึน้ เพือ่ ส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานด�ำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมแก่ข้าราชการในสังกัดและเป็นการสร้าง
เครือข่ายการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุน
งบประมาณให้ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด เพื่ อ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรม
แก่ข้าราชการในสังกัด
โครงการข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ผูท้ ปี่ ระพฤติตนและปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการทีด่ ี ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนา
ชุมชนให้ปรากฏและเป็นการสร้างข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม ให้เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการ
ให้ ป ระพฤติ ป ฏิบัติตามได้อ ย่า งถูกต้องและเหมาะสม อี กทั้ ง ยั ง เป็ น การสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ข ้ า ราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559
ซึ่งผลการคัดเลือกข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ นางนงลักษณ์ รักราวี
พัฒนาการอ�ำเภอบางปะกง ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทางปกครองแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ความเป็นมา
ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกและให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนของข้ า ราชการ
มักจะมีปญ
ั หาในทางปฏิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ อยูเ่ นือง ๆ เนือ่ งมาจากการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ทางปกครอง การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมตลอดถึง
การพิจารณาวินจิ ฉัยข้อพิพาททางปกครอง ซึง่ ไม่วา่ จะเกิดขึน้ แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
ด้วยกันเอง
กรมการพัฒนาชุมชน มีอตั ราก�ำลังข้าราชการปฏิบตั งิ านอยูต่ ามภูมภิ าคทัว่ ประเทศ มีภารกิจส�ำคัญ
ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
ให้มคี วามมัน่ คงและมีเสถียรภาพ เพือ่ ให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน โดยการด�ำเนินกิจกรรมการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน จึงต้องท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับประชาชน กลุ่ม องค์กร
เครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน รวมตลอดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจ
ฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564” ซึ่งในการท�ำงานบางครั้งอาจกระทบสิทธิ หรือเกิด
การละเมิดเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท�ำให้เจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนมีส่วนต้องรับผิดชอบ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชน ได้ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองแก่เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 2 รุน่ รุน่ ที่ 1 ด�ำเนินการ
ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2 ด�ำ-112เนินการระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม เอบีนา่ เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กลุม่ เป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ในสังกัดส่วผลการด
นภูมิภาค
าเนิรวมทั
นงาน ้งสิ้น 360 คน โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเพือ่ สร้างเครือข่ายแลกเปลีย่ น
ผลจากการด าเนิ นโครงการดั งกล่ าว ส่ งผลให้ ผู้เข้ ารั บ การอบรมสามารถปฏิ บั ติ
เรียนรู้การปฏิบัติราชการทางปกครอง
ราชการได้
งถูกต้ องตามระเบี ยบกฎหมาย และไม่ เกิด ข้อร้ องเรียนเกี่ย วกับ การปฏิ บัติห น้า ที่
ผลการด�
ำเนิอนย่างาน
าราชการกรมการพัฒบนาชุ
ชน
ผู ้ เราชการของข้
ข้ า รั บ การอบรมสามารถปฏิ
ั ติ รมาชการได้
อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บกฎหมายและไม่ เ กิ ด
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้
าราชการกรมการพั
ฒนาชุมชน
ภาพกิ
จกรรม
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จกรรม
ภาพกิภาพกิ
จกรรม
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โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นผ่ า นศู น ย์ ด� ำ รงธรรมของบุ ค ลากร
กรมการพัฒนาชุมชน ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
ความเป็นมา
กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจส�ำคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพเพื่อให้ชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยการด�ำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามภารกิจกรม จึงต้องท�ำงาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับประชาชน กลุ่ม องค์กรเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน การปฏิบัติหน้าที่ยังมีปัญหา/
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานอยู่หลายประการ อาทิเช่น การร้องเรียนการด�ำเนินงานโอทอป การด�ำเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีประชาชนเข้ามารับบริการและร้องเรียน
กับศูนย์ดำ� รงธรรม ซึง่ รัฐบาลให้ความส�ำคัญและมอบหมายเป็นภารกิจทีเ่ ป็นนโยบายเร่งด่วนให้ศนู ย์ดำ� รงธรรม
น�ำไปขับเคลื่อนนโยบายให้ได้ผลเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ดังนั้น
เพือ่ เป็นการเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการจัดการข้อร้องเรียนและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน ได้ด�ำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรือ่ งร้องเรียนผ่านศูนย์ดำ� รงธรรมของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ระหว่าง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ กลุม่ เป้าหมาย
ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผูร้ บั ผิดชอบงานศูนย์ดำ� รงธรรมของกรมการพัฒนาชุมชน ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค รวม 110 คน    
ผลการด�ำเนินงาน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์ ตลอดจน
มีแนวทางการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทีย่ งุ่ ยากและซับซ้อนให้สามารถยุตปิ ญ
ั หา
อย่างเบ็ดเสร็จในห้วงระยะอันรวดเร็ว เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ส่งผลให้การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์สามารถยุ
-116- ตเิ รือ่ งได้ผา่ นศูนย์ดำ� รงธรรมกรมการพัฒนาชุมชน
และขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
บุคลากรที่มีทักษะประสบการณ์ในการขจัดข้อขัดแย้ง โดยสามารถน�ำทักษะที่เกิดขึ้นบันทึกเป็นองค์ความรู้
ภาพกิจกรรม
เพื่อต่อยอด เผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
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3. การยกระดับภาพลักษณ์องค์กร
การสื่อสารภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในภารกิจงานของพัฒนาชุมชน โดยมีการเผยแพร่กจิ กรรม ความรู้ ความก้าวหน้า
และผลงานของกรมฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้กลยุทธ์ “PR SMART” โดยปี พ.ศ. 2562 ด�ำเนินการสือ่ สาร
ภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนผ่านช่องสื่อต่าง ๆ ดังนี้
1. ด�ำเนินการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ดังนี้

-118-

2. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ Strategic PR เพื่องานพัฒนาชุมชน
ด�ำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
จ�ำนวน 107 คน พัฒนาทักษะการจัดท�ำแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ทักษะการพูดและการเขียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทักษะการเป็นพิธกี ร พร้อมก้าวทันสือ่ (การเลือกใช้สอื่ ประชาสัมพันธ์ในยุคสือ่ หลากหลาย)
การสร้างความประทับใจและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม รวมถึงการประชาสัมพันธ์อย่างไรในภาวะจ�ำกัด
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
และน�ำความรูไ้ ปพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน รวมถึงเลือกใช้เครือ่ งมือในการประชาสัมพันธ์
ได้อย่างเหมาะสม ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมบัดดี-118้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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งานตามภารกิจจกรมพั
กรมพัฒฒนาชุ
นาชุมชน
มชนผ่าผ่นช่
านช่องทางสื
องทางสื
่องสม่
าเสมอเพื่อเพื่อ
ประชาสั
่อต่่อาต่งาๆง ๆอย่อย่
างต่างต่
อเนือ่อเนืงสม่
าเสมอ

3. โครงการพัฒนาและคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2562
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เข้ารับรางวัล “นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2562” จ�ำนวน 20 รางวัล ณ ศูนย์ราชการ
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ลจปฐ.
จปฐ.
ระดั
ประเทศ
ดาเนิ
นการประชาสั
มพัมนมพัธ์พันรนธ์ณรงค์
และเชิ
ญชวนประชาชนทั
่วไปให้
ความร่
วมมืววมมื
อมมื
ในการจั
ดเก็ดดบเก็กรมการพั
ดดาเนิ
นนการประชาสั
แและเชิ
ญญชวนประชาชนทั
่ว่วไปให้
คความร่
ออในการจั
าเนิ
การประชาสั
ธ์รรณรงค์
ณรงค์
ละเชิ
ชวนประชาชนทั
ไปให้
วามร่
ในการจั
เก็บบ ฒนาชุมชน | 115 |
ข้อข้มูข้อลอมูมูจปฐ.
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จปฐ.
ประจ
๒๕๖1
ผ่าานช่
งทางสื
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ปประชาชนได้
ระชาชนได้
รั บั บทราบข้
ทราบข้
่ ย่ ยวกั
บบการจั
การจั
ลจปฐ.
จปฐ.
ออนไลน์
(Social
Media)
ออนไลน์
(Social
Media)
พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลครัวเรือนแก่อาสาสมัครผู้จัดเก็บ ข้อมูล ที่ถูกต้อง เป็นจริ ง

4. โครงการรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับประเทศ
ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์และเชิญชวนประชาชนทั่วไปให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ผ่านช่องทางสือ่ ต่าง ๆ ได้แก่ สือ่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสือ่ สังคมออนไลน์
(Social Media) เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. พร้อมทัง้ ให้ความร่วมมือ
ในการให้ขอ้ มูลครัวเรือนแก่อาสาสมัครผูจ้ ดั เก็บข้อมูลทีถ่ กู ต้อง เป็นจริงและครบถ้วน รณรงค์ให้เกิดการรับรู้
เน้นย�ำ้ ข้อมูลทีถ่ กู ต้องเป็นจริง น่าเชือ่ ถือและตระหนักถึงประโยชน์ของการน�ำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้
4.1 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การจั-121ดเก็บข้อมูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ผ่านรายการ
MMM แมกกาซีนออนแอร์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก-121ช่อง 5 และช่องไบรท์ทีวี ช่อง 20
-121-

2) เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ : Facebook : กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage

2) เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ : Facebook : กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage
4.2
เผยแพร่ผผ่า่านสืนสื่อสั่องสัคมออนไลน์
งคมออนไลน์: Facebook
Facebook: :กรมการพั
กรมการพั
ฒนาชุ
Fanpage
2) เผยแพร่
ฒนาชุ
มชนมชน
Fanpage
3) จัดกิจกรรม จปฐ. UPDATE : HAPPINESS FOR ALL 2019 ในวันที่ 9 มกราคม 2562
ณ ห้องสัม มนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุม ชน มี ผู้เข้า ร่วมกิ จกรรม ประกอบด้ว ยสื่อมวลชน
ตัว แทนจากบริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ ากั ด สานั กงานพั ฒนาชุ ม ชนจั งหวัด ประจวบคี รีขันธ์
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ด าเนิ นการจั ดกิ จกรรม พช. สั มพั นธ์ สัญจร เพื่ อเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั นธ์ บ ทบาทหน้ า ที่
ภารกิจ รวมถึ ง ผลการด าเนิ นงานของกรมฯ และเพื่ อให้ ค ณะผู้ บริ ห ารกรมฯ สื่อมวลชน และ
เจ้าหน้าที่ สังกั ดกรมฯ ได้ร่ว มกิจ กรรมในงานพัฒนาชุม ชนในพื้นที่ จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ จั งหวั ด
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สมุ ทรสาคร จั5.งโครงการ
หวั ด ราชบุ
ด�ำเนินการจัดกิจกรรม พช. สัมพันธ์สญ
ั จร เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ ภารกิจ รวมถึง
ผลการด�คำวามเข้
เนินโครงการ
งานของกรมการพั
มนาชุ
ชน และเพื
่อให้คณะผู้บริหารกรมการพั
ฒนาชุภมาพลั
ชน สืก่อษณ์
มวลชน
สื่อมวลชนมี
าใจภารกิ
มชน และกรมการ-พั
ฒนาชุมชนมี
ที่ ดีส่งผล
5)
พช. สัจมในงานพั
พันธ์ฒสนาชุ
ัญจรฒ
และเจ้าหน้ดาาเนิ
ทีส่ นงั การจั
กัดกรมการพั
ฒพช.
นาชุสัมมพัชนนธ์ได้
ว่ มกิเพืจ่ อกรรมในงานพั
ฒนาชุ
น้ ที่ จ�ำานวน
แก่
ดธา
กิ จกรรม
สมมื
ั ญรจร
เผยแพร่
ป ระชาสั
ม พัมนชนในพื
ธ์ บ ทบาทหน้
ที่ 3 ครัง้ ฒได้นาชุ
ให้เกิ ดจัความเชื
อ
่
ถื
อ
ศรั
ท
และความร่
ว
อ
ร่
ว
มใจในการเผยแพร่
ก
จ
ิ
กรรมในงานพั
งหวัดสมุทรสาคร ราชบุรี และจังหวัดตราด มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน 128 คน เพื่อให้สื่อมวลชน มชน
จ ารวมถึ
ณะผูม้ บชนมี
ริ ห ารกรมฯ
สื่อมวลชน
และ เกิดความเชือ่ ถือ
มีคภารกิ
ใจภารกิ
นาชุ
มชน และกรมการพั
ภาพลักษณ์
ทดี่ ี ส่งผลให้
อย่างกว้
าวามเข้
งขวาง
ซึ่งงผลการด
ได้จในงานพั
ดาเนิาเนินฒนกิงานของกรมฯ
จกรรม
ดังนีและเพื
้ ่อให้ฒคนาชุ
หน้าที่ สังกั ดกรมฯ
มกิจ กรรมในงานพัฒนาชุ
ม ชนในพื้นที่ จฒ
านวน
ครั้ง ได้าแงกว้
ก่ จัางงขวาง
หวั ด ซึ่งได้ด�ำเนิน
ศรัเจ้ทาธาและความร่
วมมืได้
อร่ร่วมใจในการเผยแพร่
กิจกรรมในงานพั
นาชุ2มชนอย่
- ทกิรสาคร
จกรรม
พช.ด ราชบุ
สั มพัรีแนละจั
ธ์ สงั ญหวัจรด ตราด
ครั้งมีทีผ่ ู้เข้1า ร่ในระหว่
างวันจานวน
ที่ 8 –12810คนมีเพืน่อาคม
กิจสมุกรรม
ดังนีจั้ ง หวั
ว มโครงการฯ
ให้ 2562 ณ จั งหวั ด
- กิจกรรมดพช.
สัมพันธ์สญ
ั จร ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสาครและจั
สื่อมวลชนมีงคหวั
วามเข้ราชบุ
าใจภารกิรี จในงานพั ฒนาชุมชน และกรมการ-พัฒนาชุมชนมีภาพลักษณ์ที่ ดีส่งผล
และจังหวัดราชบุรี
ให้เกิ ดความเชื1)่อถืชุอศรั
ท ธา และความร่
มมื อร่ว มใจในการเผยแพร่
กิจกรรมในงานพั
มชนท่
องเที่ยว วOTOP
นวัตวิถีบ้านดอนไก่
ดี จังหวัฒดนาชุสมุมชน
ทรสาคร
อย่างกว้างขวาง ซึ่งได้ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
- กิ จกรรม พช. สั มพั นธ์ สัญจร ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มี นาคม 2562 ณ จั งหวั ด
สมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี
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ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาดโอ๊ะป่อย ต�ำบลสวนผึ้ง อ�ำเภอสวนผึ้ง หวัดราชบุรี
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-123-

- กิจกรรม พช. สั มพันธ์ สัญจร ครั้ งที่ 2 ในระหว่างวั นที่ 20 – 22 เมษายน 2562 ณ จั งหวั ด

- กิ จ กรรม พช. สั ม พั น ธ์ สั ญ จร ครั้ ง ที่ 2 ในระหว่ า งวั น ที่ 20 – 22 เมษายน พ.ศ. 2562
ตราด
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-124-
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Website กรมการพั
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www.instagram.com/cdd_happiness
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https://twitter.com/cdd_pr

๑.

4. การเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

การส่งเสริมองค์กรธรรมาภิบาล
การเสริมสร้างศักยภาพองค์กร
การด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด
เพื่อตอบสนองต่อวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมชิ อบในภาครัฐ ได้เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 ต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั โดยก�ำหนด
กรอบแนวทางการขับเคลื่อน 5 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านบทบาทผูบ้ ริหารและความพยายามริเริม่ ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล
มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
มิติที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ท�ำงาน
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการด�ำเนินงานดีเด่น ได้แก่
- หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดต้นแบบ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 5 หน่วยงาน
-  หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 17 หน่วยงาน
ทัง้ นี้ การด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดท�ำให้เกิดระบบการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัด
กรมการพัฒนาชุมชน มีความโปร่งใส ข้าราชการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและลดการทุจริต
ของข้าราชการ สามารถตอบสนองการขับเคลือ่ นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สร้างบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�ำนึกที่ดี

๑.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน (HR Scorecard)
การพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของบุ ค ลากร ตามแผนยุ ท ธศาสตร์การบริ ห าร
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การพัฒนาคุณภาพชีวติ การท�ำงานของบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมการพัฒนาชุมชน (HR Scorecard)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�ำงานของบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมการพัฒนาชุมชน (HR Scorecard) ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด ระดับความส�ำเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างสมดุลเวลาและความสุขในการท�ำงานของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
โดยได้ลงพืน้ ทีส่ ำ� นักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ วิเคราะห์คา่ งาน วิเคราะห์ภาระงาน (Workload) ของภารกิจหลัก
ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ที่ส่งผ่านไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานส่วนภูมิภาค และข้อเท็จจริง
ในการปฏิบตั งิ านของพัฒนากร จึงได้จดั ท�ำ “คูม่ อื พัฒนากร” น�ำร่องคัดเลือกภารกิจหลักของกรมการพัฒนา
ชุมชน จ�ำนวน 4 ภารกิจ ได้แก่
ภารกิจที่ 1 การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ภารกิจที่ 2 การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ภารกิจที่ 3 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ภารกิจที่ 4 การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ทั้งนี้ การจัดท�ำคู่มือพัฒนากรมีเป้าหมายให้พัฒนากรในฐานะผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้
และเข้าใจแนวทาง วิธกี ารท�ำงานในแต่ละภารกิจ รวมถึงการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบ การเงิน การคลัง
และการพัสดุ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ลดเวลาลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดในการท�ำงาน
ด้านเอกสาร ลดภาระงานโดยรวมของพัฒนากร โดยที่พัฒนากรสามารถมุ่งเน้นการใช้เวลาท�ำงานในพื้นที่
ชุมชนได้อย่างเต็มที่
โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตกับการท�ำงานที่เป็นสุข
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ผี ลงานดีเด่น มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ าน ส่งผลให้ขา้ ราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน เกิดแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน ครอบครัว
ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์การ โดยได้ด�ำเนินการ ดังนี้
1. ปัจฉิมนิเทศข้าราชการทีจ่ ะครบเกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 กลุม่ เป้าหมาย
ข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สังกัดส่วนกลาง) จ�ำนวน 9 คน
ด�ำเนินการโดยส�ำนักงาน ก.พ.
2. ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน
1,000 คน แยกเป็น ข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำทีจ่ ะครบเกษียณอายุราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
จ�ำนวน 175 คน ข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำ
ดี เ ด่ น กรมการพัฒ นาชุมชน ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 จ� ำ นวน 104 คน ประกอบด้ ว ย ประเภทบริ ห าร
จ�ำนวน 4 คน ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน จ�ำนวน 19 คน ประเภทพัฒนาการอ�ำเภอ จ�ำนวน 18 คน
ประเภทวิชาการ จ�ำนวน 19 คน ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน จ�ำนวน 18 คน ประเภทสนับสนุน
จ�ำนวน 18 คน ประเภทซื่อสัตย์สุจริต จ�ำนวน 5 คน และประเภทลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 1 คน ข้าราชการ
และลูกจ้างประจ�ำทีไ่ ด้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองค�ำ) ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
จ�ำนวน 25 คน และข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี จ�ำนวน 696 คน
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3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตกับการทางานที่เป็นสุข กลุ่มเป้าหมาย
เป็ น ข้ าราชการและ
ลู กจ้ างประจ
เด่ น กรมการพั
ฒนาชุยมณอายุ
ชน ประ
จประกาศเกี
านวน 304ย รติคนคุ ณประกอบด้
ว ย ข้ าราชการและลู
กจ้ าาดีงประจ
าที่ จ ะครบเกษี
รา
พ.ศ. าป
2562
จานวน พ.ศ.
1042562
คน ข้ าจราชการและลู
าที่ ไ ด้รั บ ประกาศเกี
รติ่ ไคดุ้ณร
ประจ
งบประมาณ
านวน 175 กคนจ้ าข้งประจ
าราชการและลู
กจ้า งประจยาที
ข้าราชการพลเรื
ฑ่ยนเรี
ทองค
า) ประจ
พ.ศ. 2561
25 คนนวน ม ชน ปร
ยนรู้ประสบการณ์
กับการท�ำงานที
กลุ่มเป้าหมาย ฒจ�ำนาชุ
ประกาศเกี
ย รติ คอุ ณนดีเป็เ3.ด่นนแลกเปลี
ข้(ครุ
าราชการและ
ลู กาป
จ้ชีวาิตงประจ
าดี่เเป็ด่นนสุจขานวน
กรมการพั
304 คน ประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำที่จะครบเกษียณอายุราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
านวนจ�ำนวน
104
าราชการและลู
าทีย่ ไรติด้ครุณั บเป็ประกาศเกี
พ.ศ.จ2562
175 คน
คน ข้าข้ราชการและลู
กจ้างประจ�ำทีก่ไจ้
ด้ราับงประจ
การประกาศเกี
นข้าราชการ ยรติ ค
และลูกจ้างประจ�ำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 104 คน ข้าราชการ
ข้าราชการพลเรื
นดีเด่ำทีนไ่ ด้ร(ครุ
ฑทองค
าป พ.ศ.
จานวน
คน2561
และลูกจ้อางประจ�
บั ประกาศเกี
ยรติา)
คณ
ุ เป็ประจ
นข้าราชการพลเรื
อนดี2561
เด่น (ครุฑทองค�
ำ) ประจ�25
ำปี พ.ศ.
จ�ำนวน 25 คน

กรมการพัฒนาชุมชน | 121 |

โครงการเพิ
่มประสิ
ทธิทภธิทาพการบริ
หหารจั
ดดการสารสนเทศทรั
๑.๔
๑.๔
โครงการเพิ
โครงการเพิ
่มประสิ
่มประสิ
ภธิาพการบริ
ภาพการบริ
ารจั
หารจั
การสารสนเทศทรั
ดการสารสนเทศทรั
พพยากรบุ
พยากรบุ
ยากรบุคคคล
คคล
คล
สารสนเทศทรั
พยากรบุ
คบคลระดั
บกรม
มีกลุม่ ระดั
เป้ระดั
าบหมาย
เจ้โปรแกรมระบบสารสนเทศ
าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลระบบ ระดับจังหวัด
การประชุ
การประชุ
มเชิมเชิงปฏิ
งปฏิ
ัตบิกัตารเจ้
ิการเจ้
าหน้
าหน้า(DPIS)
ทีา่ดทีแู ่ดลระบบ
แู ลระบบ
จับงจัหวั
งหวัดคือดโปรแกรมระบบสารสนเทศ
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรั
พยากรบุ
คมีคล
่ปาทีฏิา่ ผทีบู้ ด่ัตผูแ้ิงดานเกี
่ยวกัระดั
บระดั
งานทะเบี
ทรัทรัพยากรบุ
พยากรบุค คลระดั
ค คลระดับกรม
บกรม
(DPIS)
(DPIS)
กมีลุก่ มลุระดั
เป้
่ ม เป้าบหมาย
ากรม
หมาย(DPIS)
คือคือเจ้เจ้าหน้
าทีหน้
ลระบบ
ูแลระบบ
บจับงจัหวั
งหวัดยนประวั
ด ติ
ข้าราชการ จังหวัดละ 1 คน รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 76 คน
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรั
โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุ
พยากรบุคคล
คคลระดั
ระดับกรม
บกรม(DPIS)
(DPIS)ที่ ปทีฏิ่ ปบฏิัตบิงัตานเกี
ิงานเกี่ยวกั
่ยวกับงานทะเบี
บงานทะเบีย นย น
ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ดูแลระบบระดับจังหวัด โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ประวัติขตค้าิขคลระดั
ราชการ
้าราชการ
งจัหวั
งหวัด(DPIS)
ละ
ดละ1 1คนคนเจ้รวมทั
จฏิานวน
76คน
ทรัพประวั
ยากรบุ
บจักรม
ารวมทั
หน้้งาสิที้ง้นสิ่ผ้นจู้ปานวน
บัติง76
านมี
คคน
วามเข้าใจในรายละเอียดของข้อมูลบุคคล
ทั
ง
้
ทั
นี
ง
้
้
ก
นี
ารประชุ
้
ก
ารประชุ
ม
เชิ
ม
เชิ
ง
ปฏิ
ง
ปฏิ
บ
ั
ต
บ
ก
ิ
ั
ต
ารเจ้
ก
ิ
ารเจ้
า
หน้
า
หน้
า
ที
า
่
ด
ที
แ
ู
่
ด
ลระบบ
แ
ู
ลระบบ
บจับงจัอหวั
งมูหวั
ดโปรแกรมระบบ
สามารถตรวจสอบ แก้ไขและบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และอัระดั
พระดั
เดตข้
ลดได้
อโปรแกรมระบบ
ย่างรวดเร็วฐานข้อมูล
สารสนเทศทรั
พยากรบุ
พบยากรบุ
บกรม
บกรม
(DPIS)
(DPIS)
าเที
หน้
าหน้
ทีา่ผทีู้ป่ผฏิู้ปบฏิัตบิงัตนานมี
ิงสมั
านมีคยวามเข้
คเป็
วามเข้
าใจในรายละเอี
าใจในรายละเอี
ด อง
ทรัพสารสนเทศทรั
ยากรบุ
คคลระดั
กรมคคลระดั
มีคคคลระดั
วามสมบู
รณ์
ถูกต้อเจ้งเจ้
่ยางตรงและทั
นการด�
ำเนินการทีย ด่สยอดคล้
และตอบสนองต่
ทสามารถตรวจสอบ
ธศาสตร์
ชาติด้านการปรั
สมดุ
ารจั
ดพการภาครั
ของข้
ของข้อมูอลมูบุลคบุอคล
คยุคล
สามารถตรวจสอบ
แก้แก้ไขไบขและบั
และบันลทึและพั
นกทึข้กอข้มูฒ
อลมูนาระบบการบริ
ได้
ลได้อย่อาย่งถู
า งถูกต้กอต้งอหงและอั
และอั
เดตข้
พเดตข้อมูอลมูฐได้
ลได้ที่มุ่งเน้น
ให้นอย่
�ำเทคโนโลยี
ิทัลอมาประยุ
ใช้ในการท�
ำงานและเน้
ให้ภาครั
มีถูกคถต้วามทั
ย ยืและทั
ดและทั
หยุน่นสมั
เหมาะสมกั
อย่างรวดเร็
างรวดเร็วดฐานข้
วิจฐานข้
มูอลมูทรั
ลทรัพกยากรบุ
พต์ยากรบุ
คคลระดั
คคลระดั
บกรม
บกรมมีคมีวามสมบู
คนวามสมบู
ร ณ์ฐร ณ์
ูกอต้งองเทีนเที่ยสมั
งตรง
่ยงตรง
นสมัย ย บ
การพัฒนาประเทศ
เป็เป็นการด
นการดาเนิาเนินการที
นการที่ สอดคล้
่ สอดคล้องและตอบสนองต่
องและตอบสนองต่อยุอทยุธศาสตร์
ทธศาสตร์ชาติ
ชาติด้าดนการปรั
้า นการปรับสมดุ
บสมดุลและพั
ลและพัฒฒ
นานา
ระบบการบริ
ระบบการบริหารจั
หารจัดการภาครั
ดการภาครัฐ ฐที่มทีุ่งมเนุ้่งเน้นให้
นให้นาเทคโนโลยี
นาเทคโนโลยีดิจดิทิจัลิทมาประยุ
ัลมาประยุกต์กใต์ช้ใใช้นการท
ในการทางานและ
างานและ
เน้เน้นให้
นให้ภาครั
ภาครัฐมีฐคมีวามทั
ความทันสมั
นสมัย ยยืดยืหยุ
ดหยุ่นเหมาะสมกั
่นเหมาะสมกับการพั
บการพัฒฒ
นาประเทศ
นาประเทศ

| 122 | รายงานประจ�ำปี 2562

การปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่ง เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ข้าราชการ
การปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่ง เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ข้าราชการต�ำแหน่ง
พัฒนาการจังหวัด ประเภทอ�ำนวยการระดับต้น กรมการพัฒนาชุมชน มีต�ำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับจังหวัด ได้แก่ พัฒนาการจังหวัด ประเภทอ�ำนวยการ จ�ำนวน 76 ต�ำแหน่ง จากเดิมประกอบด้วย
พัฒนาการจังหวัด ที่เป็นต�ำแหน่งประเภทอ�ำนวยการระดับต้น จ�ำนวน 16 ต�ำแหน่ง และพัฒนาการจังหวัด
ที่เป็นต�ำแหน่งประเภทอ�ำนวยการระดับสูง จ�ำนวน 60 ต�ำแหน่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ได้ด�ำเนินการปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่งให้เป็นระดับที่สูงขึ้นครบทุกจังหวัด จ�ำนวน 76 ต�ำแหน่ง
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ส่วนที่ 3

ความภาคภูมิใจ
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พระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ.า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่
“ และจัดพิธีมอบโลDรางวัลพระราชทานหมูDบ.านเศรษฐกิจพอเพียง 2562 เมษายน 29อยูDเย็น เปoนสุข ”
ดพิลธีม“สิอบโลD
พระราชทานหมู
พอเพีวอยDยงา2562
29อยูเมืDเย็่อนวันเปoทีน่ 2562
สุข ”
ดี“เดDและจั
น รางวั
งหVทรองางวั”ลและรางวั
ลครัวเรือDบนสั.านเศรษฐกิ
มมาชีพชุมจชนตั
งระดับเมษายน
ภาค ประจำปF
ดีเดDน ้งรางวั
ล “สิกังนหVยายน
ทอง ”2และรางวั
รวมทั
สิ้ 2562
นรางวัล ลดัครังนีว้ เรื392อนสัมมาชีพชุมชนตัวอยDางระดับภาค ประจำปF เมื่อวันที่ 2562
รวมทั้งสิ้ 2562 กันยายน 2นรางวัล ดังนี้ 392

การเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู้ นำ � เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาชุ ม ชนดี เ ด่ น
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
กรมการพัฒนาชุมชน ได้นำ� ผูน้ ำ� เครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น จ�ำนวน 392 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 เมษายน
พ.ศ. 2562 และจัดพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น รางวัล
“สิงห์ทอง” และรางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 เมือ่ วันที่ 2 กันยายน
พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 392 รางวัล ดังนี้
1. โล่รางวัลพระราชทานหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเ่ ย็น เป็นสุข” ดีเด่น จังหวัด จ�ำนวน 76 รางวัล
2. โล่รางวัล “สิงห์ทอง” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จ�ำนวน 304 รางวัล ประกอบด้วย
2.1 ผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ผู้น�ำ อช.) ดีเด่น จ�ำนวน 152 รางวัล
2.2 กลุ่ม/องค์กรชุมชน กลุ่มผู้น�ำที่เข้มแข็ง จ�ำนวน 76 รางวัล
2.3 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต�ำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น จ�ำนวน 76 รางวัล
3. โล่รางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค จ�ำนวน 12 รางวัล
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านเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง “อยูD เ ย็ น เปo น สุ ข ”ดี เ ดD น จั ง หวั ด
(3โลDรางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยDางระดับภาค จำนวน รางวัล 12
จำนวน รางวัล 76
นพัเดDฒนนาเด็
มภOฯล 304
มพั ฒ นาชุกองทุ
ม ชนดี
ระดักบชนบทในพระราชู
จังหวัด จำนวนปถัรางวั

กองทุนกระทรวงมหาดไทย
พัฒนาเด็กชนบท ในพระราชู
ปถัฒ
มภ์
ฯ มชน ได.จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชน
โดยกรมการพั
นาชุ

น (.ผู.นำ อช)ดีเดDน
จำนวน รางวัล 152
พ2522 .ศ. เพื่อเปoนกองทุนให.ความชDวยเหลือเด็กกDอนวัยเรียนตั้งแตDวัยแรกเกิดถึง ปF ท
องคVกรชุมชน กลุ
Dมผู.นำที่เข.มโดยกรมการพั
แข็ง/ จำนวน
76 นพัฒนาเด็กชนบทขึ้นในปีเด็กสากล
กระทรวงมหาดไทย
ฒนาชุมชนรางวั
ได้จัดลตั้งกองทุ
2536
และด.อยโอกาสให.ได.รับการพัฒนาอยDางทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย และในป
พ.ศ. 2522 เพือ่ เป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนตัง้ แต่วยั แรกเกิดถึง 6 ปี ทีค่ รอบครัวยากจนและ
ชุมชนระดับด้อตำบล
ดDน ฒ(นาอย่
.ต.ศอช
จำนวน จัยงหวั
ด 76
ยโอกาสให้ได้ดี
รบั เการพั
างทัว่ ถึ)งและเหมาะสมตามวั
และในปี
พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
ธิรกรมสมเด็
าชเจ.
าจพระเทพรั
กรมสมเด็
จ
พระเทพรั
ต
นราชสุ
ด
าฯ
สยามบรมราชกุ
ารีกทรงมี
ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ รับกองทุนพัฒมนาเด็
ชนบท พระมหากรุณ
นตัวอยDางระดั
บภาคปถัมจำนวน
รางวัลพ.ศ.
122562 มีผลการด�ำเนินงานโดยสรุป ดังนี้
ไว้ในพระราชู
ภ์ฯ ในปีงบประมาณ
เด็กชนบทไว.ในพระราชูปถัมภVฯ ในปFงบประมาณ พ 2562 .ศ.มีผลการดำเนินงานโดย
ฯ

ฒนาชุมชน ได.จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นในปFเด็กสากล
อเด็กกDอนวัยเรียนตั้งแตDวัยแรกเกิดถึง ปF ที่ครอบครัวยากจน 6
อยDางทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย และในปFสมเด็จพระกนิษฐา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนา
มาณ พ 2562 .ศ.มีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้
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1. กิจกรรมการจัดหาทุน

1.1 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2562 มีรายได้สมทบกองทุน รวมเป็นเงิน 1,914,801 บาท
1.2 การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ
“CDF CHARITY RUN 2019” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงาน และจัดหารายได้สมทบทุน
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมือ่ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ เขือ่ นขุนด่านปราการชล
จังหวัดนครนายก มียอดผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 5,257 ราย มีรายได้สมทบกองทุน รวมเป็นเงิน
2,130,623.20 บาท  
1.3 การจ�ำหน่ายของที่ระลึก การแสวงหาผู้อุปการะเด็กให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาส
การบริจาคเงินหรือสิง่ ของจากผูม้ จี ติ ศรัทธาและการซือ้ ตัว๋ สัญญาใช้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนา
ชุมชน รวมเป็นเงิน 1,286,200 บาท
2. กิจกรรมการช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก

2.1 มอบทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จ�ำนวน 2,000 ทุน
ทุนละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด 76 จังหวัด
มอบทุนเพิ่มเติม จ�ำนวน 1,250 ทุน ทุนละ 1,200 บาท เป็นเงิน 15,000,000 บาท
2.2 กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด ด�ำเนินการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในโอกาสต่าง ๆ
เป็นเงิน 15,000,000 บาท
2.3 น�ำเงินทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จ�ำนวน 1,000,000 บาท พร้อมถวายเอกสารรายงานผลการด�ำเนินงานกองทุน
พัฒนาเด็กชนบทฯ ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้น�ำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น เมื่อวันที่
29 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
3. รายงานฐานะการเงิน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 มีสินทรัพย์
รวมทั้งสิ้น 210,588,139.42 บาท ดังนี้
3.1 กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง เป็นเงิน 31,797,420.13 บาท
3.2 กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด (76 จังหวัด) เป็นเงิน 178,790,719.29 บาท
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โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญก�ำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 3 ประเภท
ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ�ำเภอดีเด่น จ�ำนวน 18 คน
2. คณะท�ำงานขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำ� บล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยา จ�ำนวน 18 คณะ
3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จ�ำนวน 18 กลุ่ม

1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ�ำเภอดีเด่น จ�ำนวน 18 คน
ที่

ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

อ�ำเภอ

จังหวัด

1

นายพงศธร  ม่วงสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ

ชัยบาดาล

ลพบุรี

2

นางวาริลิน  วังชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ

นครชัยศรี

นครปฐม

3

นางสาวศรีทอง  เอกฉันท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ

ท่าม่วง

กาญจนบุรี

4

นางสาวธนาพร  ภมรพล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ

กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร

5

นางปิยมาภรณ์  มณีอุปถัมภ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ

กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี

6

นางสุพิศ  ช่วยแท่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ

สิเกา

ตรัง

7

นางกิตติมา  กิติบุญญา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ

เมืองนราธิวาส

นราธิวาส

8

นางสาวอรวรรณ  มนตรีวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บางปะกง

ฉะเชิงเทรา

9

นางปาณิสรา  วันชูเพลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ

เมืองสระแก้ว

สระแก้ว

10 นางสาวปิยะรัตน์  ดีศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โนนสัง

หนองบัวล�ำภู

11

นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ

วังยาง

นครพนม

12 นางปนัดดา  กิมชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เชียงยืน

มหาสารคาม

13 นางสมบูรณ์  โมราศิลป์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ

โนนสูง

นครราชสีมา

14 นางอรัญญา  ใยแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ

อุทุมพรพิสัย

ศรีสะเกษ

15 นางสาวนิ่มอนงค์  ปินทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน

16 นางดวงมณี  นวลจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ

สูงเม่น

แพร่

17 นางเครือรัตน์  พัฒอินทร์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช�ำนาญงาน

เมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

18 นางขวัญสุดา  โลหะเวช

นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ

หนองบัว

นครสวรรค์

นางสาวณปภัช  ทรงบัณฑิตย์
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2. คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�ำบล/เทศบาล/เทศบาลเมืองพัทยาดีเด่น
จ�ำนวน 18 คณะ
ที่

ชื่อคณะท�ำงาน

ต�ำบล

อ�ำเภอ

จังหวัด

หนองย่างเสือ

มวกเหล็ก

สระบุรี

ปากเกร็ด

ปากเกร็ด

นนทบุรี

ทุ่งคลี

เดิมบางนางบวช

สุพรรณบุรี

1

คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หนองย่างเสือ

2

คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปากเกร็ด

3

คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุ่งคลี

4

คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหาด

บ้านหาด

บ้านลาด

เพชรบุรี

5

คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพลายวาส

พลายวาส

กาญจนดิษฐ์

สุราษฎร์ธานี

6

คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เกาะยาวใหญ่

เกาะยาวใหญ่

เกาะยาว

พังงา

7

คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เกาะยาวใหญ่

ตะโละแมะนา

ทุ่งยางแดง

ปัตตานี

8

คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตะเคียนเตี้ย

ตะเคียนเตี้ย

บางละมุง

ชลบุรี

9

คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โนนหมากเค็ง

โนนหมากเค็ง

วัฒนานคร

สระแก้ว

10 คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไชยวาน

ไชยวาน

ไชยวาน

อุดรธานี

11

โนนยาง

หนองสูง

มุกดาหาร

พังทุย

น�้ำพอง

ขอนแก่น

ทุ่งจังหัน

โนนสุวรรณ

บุรีรัมย์

14 คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค้อวัง

ค้อวัง

ค้อวัง

ยโสธร

15 คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแม่คง

แม่คง

แม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน

16 คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฝายแก้ว

ฝายแก้ว

ภูเพียง

น่าน

17 คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไร่อ้อย

ไร่อ้อย

พิชัย

อุตรดิตถ์

18 คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสระแก้ว

สระแก้ว

เมืองก�ำแพงเพชร

ก�ำแพงเพชร

คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโนนยาง

12 คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพังทุย
13 คณะท�ำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุ่งจังหัน
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3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จ�ำนวน 18 กลุ่ม
ที่

กลุ่มอาชีพ

อ�ำเภอ

จังหวัด

บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา

เมืองสมุทรปราการ
พนมทวน

สมุทรปราการ
กาญจนบุรี

สามร้อยยอด

ประจวบคีรีขันธ์

บางขัน

นครศรีธรรมราช

1

กลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสน

2
3

กลุ่มน�้ำพริกปลาสลิดศรีจันทร์
กลุ่มประดิษฐ์ใบตองและดอกไม้สด

4

กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า

5

กลุ่มสตรีเย็บผ้าส�ำเร็จรูป บอ.ใบไม้

6

คลองท่อม

กระบี่

ตากใบ

นราธิวาส

8

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านองค์การบริหารส่วนต�ำบล
คลองท่อมเหนือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด
บ้านพรุกาบแดง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแตนบาติก

บ้านฉาง

ระยอง

9

กลุ่มสตรีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพค้าขายอาหาร

เมืองตราด

ตราด

บึงโขงหลง

บึงกาฬ

นิคมค�ำสร้อย

มุกดาหาร

ห้วยผึ้ง

กาฬสินธุ์

เกษตรสมบูรณ์
หัวตะพาน

ชัยภูมิ
อ�ำนาจเจริญ

เมืองปาน

ล�ำปาง

เทิง

เชียงราย

17 กลุ่มสมุนไพรชญานิน

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

18 กลุ่มเย็บจีวรพระ

ตากฟ้า

นครสวรรค์

7

10 กลุ่มสตรีผู้เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์และสุกรขุน
11 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียน
12 กลุ่มสตรีแม่บ้านค�ำบง
13 กลุ่มส่งเสริมการทอผ้าพื้นเมือง
14 กลุม่ อาชีพผลิตสบู่สมุนไพร
15 กลุ่มเพาะเห็ด บ้านขอเหนือ
16 กลุ่มเลี้ยงสุกรเหมยซาน (หมูด�ำ) เกษตรแบบผสมผสาน

การให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีประสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน (อุทกภัย)
ในห้วงเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาอุทกภัยในหลายภาคของประเทศ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ มี ม าตรการในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี
กรณีประสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน (อุทกภัย) จ�ำนวน 29 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันอังคารที่ 24 กันยายน
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี แพร่ ล�ำปาง น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุดรธานี หนองบัวล�ำภู ยโสธร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร
อ�ำนาจเจริญ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ ขอนแก่น สุรินทร์ มหาสารคาม สระแก้ว ตราด กาฬสินธุ์ ระนอง
และจังหวัดชุมพร ซึ่งสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีหนี้หรือหนี้ค้างช�ำระที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จะได้รับการพิจารณาพักการช�ำระหนี้
โดยให้ถือว่าหนี้ดังกล่าวยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ และจะถึงก�ำหนดช�ำระในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563
ซึ่งสมาชิกลูกหนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตามแต่กรณีของหนี้นั้น ๆ
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รางวัลเลิศรัฐ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 สาขาการบริหารราชการ
แบบมีสว่ นร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีสว่ นร่วม (Effective Change) ระดับดี ผลงาน : สุขร่วมสร้าง
@ทุ่งยายชี บ้านทุ่งยายชี ต�ำบลท่าตะเกียบ อ�ำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
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รางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการที่รองรับ IPv6
ปัจจุบนั การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีจำ� นวนผูใ้ ช้งานเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยการเชือ่ มต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตดังกล่าว จ�ำเป็นต้องใช้หมายเลขประจ�ำเครื่อง (IP Address) ซึ่งเป็นหมายเลขประจ�ำเครื่อง
ทีใ่ ช้สำ� หรับอ้างอิงเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย โดยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทกุ เครือ่ งในอินเทอร์เน็ต
จะมีหมายเลขประจ�ำเครื่องไม่ซ�้ำกัน ทั้งนี้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ท�ำงานอยู่บนพื้นฐาน
ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรุน่ ที่ 4 (IPv4) ซึง่ เป็นมาตรฐานทีก่ ำ� หนดในการติดต่อสือ่ สาร แต่เนือ่ งจากการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทีม่ ปี ริมาณเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้จำ� นวนหมายเลขไอพีทใ่ี ห้บริการของ IPv4 ไม่เพียงพอ จึงจ�ำเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนการใช้งานจาก IPv4 ไปสู่ IPv6
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรุน่ ที่ 6 (Internet Protocol Version 6 : IPv6) เป็นรูปแบบใหม่ของหมายเลข
ประจ� ำ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นระบบเครื อ ข่ า ย เพื่ อ ใช้ ร ะบุ ต� ำ แหน่ ง ของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น มา
เพื่อใช้แทนที่ IPv4 ที่มีปริมาณการให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในปัจจุบัน
ผลการด�ำเนินงาน
1. กรมการพัฒ-130นาชุมชน ได้ด�ำเนินการปรับเปลี่ยนจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 แบบค่อยเป็นค่อยไป
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากการน�ำ  IPv6 มาใช้ในระบบเครือข่ายของกรมการพัฒนาชุมชน โดยปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถรองรับ IPv6 พร้อมปรับปรุงโปรแกรม
ประยุกต์หรือพัฒนาโปรแกรมใหม่ เพื่อให้รองรับการเชื่อมต่-130อแบบ IPv6
2. กรมการพัฒนาชุมชน ได้ปรับเปลีย่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้รองรับการใช้งานควบคูก่ นั ทัง้ IPv4
ให.
ริ ก ารเครื
อ ขDStack
ายอิโดยการจั
น เทอรVดเหาและติ
น็ตพื้ นดฐานและบริ
บ IPv6
ในระบบ
และบIPv6
แบบ Dual
ตัง้ อุปกรณ์ปอ้ งกักนารที
เครือข่่ ราองรั
ย (Next
Generation
Firewall)DNS
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยทีใ่ ห้บริการระบบ DNS และระบบ DHCP และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)

นเทอรVเ น็ ตพื้ นฐานและบริก ารที่ร องรับ IPv6 ในระบบ DNS /Mail /Web /
งดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มิใจ

/Mail /W

DNSSEC จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

.5ความภาคภูมิใจ

โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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คนกองทุกนรพัมฒก นาบทบาทสตรี
าร พั ฒ น า ชุ ม ช น ได. จั ด โค ร งก า รเชิ ด ชู เกี ย ร ติ ค น ก อ งทุ น พั ฒ น า บ ท บ าท

ม ช น ได. เพืจั ่อดเปoโคนการสร.
ร งกาางขวัรเชิ
ด งชูใจให.
เกีแยกDเรจ.าติหน.คานที่ผกู.ปอฏิบงทุ
น พั ฒนพันฒานาบทบาทสตรี
บ ท บ าท สและสD
ต รีงเสริมสนับส
ญกำลั
ัติงานกองทุ

3. เชื่อมโยงและปรับแต่งค่าอุปกรณ์เครือข่ายที่จัดหาใหม่ ให้เข้ากับอุปกรณ์เครือข่ายของ
กรมการพัฒนาชุมชนที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งให้บริการที่รองรับ IPv6 คือ บริการโดเมนเนม (DNS) บริการ
อีเมล (E-mail) บริการเว็บไซต์ การเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมนเนม (DNSSEC) และ IPv6
Ready Logo ส�ำหรับเว็บไซต์ รวมถึงแอปพลิเคชันอื่น ๆ ตามความจ�ำเป็น
4. เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ได้เข้ารับรางวัลหน่วยงานทีม่ คี วามพร้อม
ในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการที่รองรับ IPv6 ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018)
รางวัลการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ในระบบ DNS / Mail / Web /
DNSSEC จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ�)
พ.ศ. 2561

คุณคือ ความภาคภูมิใจของคน พช.

เริ่มรับราชการ : 23 สิงหาคม 2526
การศึกษาสูงสุด : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาตร์)
โทรศัพท์ : 084-874-0600
ผลงานดีเด่น :
1. การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
2. โครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรีตามวิถีประชารัฐ
4. โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพยกระดับเป็นผู้ประกอบการ
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5. โครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร "บ้านเพชรเพลินดิน" ฒนาชุมชนชำ�นาญการพิเศษ)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 6. โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
7. โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
8. โครงการตลาดประชารัฐ
9. โครงการถนนคนเดินเพลิดเพลินพริบพรี

นายถาวร เทพสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงาน
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการพิเศษ)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสรสาสน์ สีเพ็ง
พัฒนาการจังหวัด (อำนวยการสูง)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

เริ่มรับราชการ : 23 กันยายน 2534
การศึกษาสูงสุด : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
โทรศัพท์ : 065-383-9223
ผลงานดีเด่น : บริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นางสาววริศรา โสภาค
นายเสรี จิตรเวช
สุรินทร์ ได้รับหัรางวั
จากกรมฯ
วหน้าลกลุ
่มงาน รวม 6 รางวัล
หัวหน้ากลุ่มงาน
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการพิเศษ)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการพิเศษ)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
กรมการพัฒนาชุมชน | 133 |
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นางดาราณี ผิวขาว

นางภัทราวดี หมั่นเรียน

พัฒนาการอำ�เภอ
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการพิเศษ)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

พัฒนาการอำ�เภอ
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการพิเศษ)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

นางสาววนิชดา สร้อยมณี

นางเบญจมาศ สุทัศน์ ณ อยุธยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

นางสาวทรงศรี อิสสรมาลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
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นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

นางสาวพิสมัย แดงอุไร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำ�นาจเจริญ

นางสาวนันธิดา นัทธิโพธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
กองแผนงาน

นางอุไรพร ถิ่นวิมล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

นางรัตนาวดี ใจดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

ข้าราชการและลูกจ้างประจำ�ดีเด่น ปี พ.ศ. 2562
ประเภทบริหารส่วนกลาง

นายอุทัย ทองเดช

ประเภทบริหารภาคกลาง

นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ

ประเภทบริหารภาคเหนือ

นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง

ผู้อำ�นวยการ (ผู้อำ�นวยการสูง)
สำ�นักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

พัฒนาการจังหวัด (ผู้อำ�นวยการสูง)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พัฒนาการจังหวัด (ผู้อำ�นวยการสูง)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

ประเภทบริหารภาคใต้

ประเภทหัวหน้ากลุ่มงานส่วนกลาง

ประเภทหัวหน้ากลุ่มงานเขตตรวจ
ราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

นายสุริยะ กิติบุญญา

พัฒนาการจังหวัด (ผู้อำ�นวยการสูง)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางปริมณฑล

นางวินิจ บัวเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงาน (นว.พช.ชพ.)
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

จ่าเอกสงัด พืชพันธุ์

ผู้อำ�นวยการกลุ่มงาน (นว.พช.ชพ.)
กลุ่มงานส่งเสริมการตลาด
สำ�นักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1

นางรัชนี โพธิสัตยา

หัวหน้ากลุ่มงาน (นว.พช.ชพ.)
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

นายสุรพงษ์ เขียวผึ้ง

หัวหน้ากลุ่มงาน (นว.พช.ชพ.)
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2

นางสาวบุบผา อุทัยทอง

หัวหน้าฝ่าย (นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการ)
ฝ่ายอำ�นวยการ
กรมการพัฒนาชุมชน | 135 |
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

นายธีระพงศ์ บรรณราช

หัวหน้าฝ่าย (นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการ)
ฝ่ายอำ�นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

นายสำ�ราญ ชูสิงห์

ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน

นายอิรยศ เอนก

หัวหน้ากลุ่มงาน (นว.พช.ชพ)
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

หัวหน้ากลุ่มงาน (นว.พช.ชพ.)
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1

ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2

ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

นางพรเพ็ญ ตะปะโจทย์

นายชัยณรงค์ รักษารัตน์

นายประสพชัย วิจารณรงค์

หัวหน้ากลุ่มงาน (นว.พช.ชพ.)
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

นายมนตรี ฮมแสน

หัวหน้ากลุ่มงาน (นว.พช.ชพ.)
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
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หัวหน้ากลุ่มงาน (นว.พช.ชพ.)
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

นางจิรภา เชื้อดวงผุย

หัวหน้ากลุ่มงาน (นว.พช.ชพ.)
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

หัวหน้ากลุ่มงาน (นว.พช.ชพ.)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

นายธงชัย ครุฑแสน

หัวหน้ากลุ่มงาน (นว.พช.ชพ.)
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

นายพิสดาร ประดา

หัวหน้ากลุ่มงาน (นว.พช.ชพ.)
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1

นางสาววารี ทับทองหลาง

หัวหน้ากลุ่มงาน (นว.พช.ชพ.)
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
ประเภทพัฒนาการอำ�เภอ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางปริมณฑล

นางสาวโสภิดา บุญเนาว์

พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชก)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

นางบำ�เพ็ญ เมืองมูล

ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2

นางอำ�ไพ บัวระดก

หัวหน้ากลุ่มงาน (นว.พช.ชพ.)
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำ�พูน

หัวหน้ากลุ่มงาน (นว.พช.ชพ.)
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2

ประเภทพัฒนาการอำ�เภอ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน

นายยงยุทธ พันตารักษ์

นางศุภวรรณ ขวัญเขียว

หัวหน้ากลุ่มงาน (นว.พช.ชพ.)
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชก.)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง

ประเภทพัฒนาการอำ�เภอ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1

ประเภทพัฒนาการอำ�เภอ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2

นางทองคำ� เพ็ชรปานกัน

พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชพ.)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

นายเจษฎา ธิติเวสส์

พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชพ.)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ประเภทพัฒนาการอำ�เภอ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

นางสาวทวีวรรณ เกิดก่อ

พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชก)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทพัฒนาการอำ�เภอเขต
ตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1

นายชาตรี มีบุญ

พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชก.)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง
ประเภทพัฒนาการอำ�เภอเขตตรวจ
ราชการกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

นางสาวจันทวรรณ อินทรไชยา
พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชก.)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
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ประเภทพัฒนาการอำ�เภอ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ประเภทพัฒนาการอำ�เภอ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน

พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชพ.)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล

นายสำ�ราญ สีนา

นายสิทธิรังสรรค์ จันทร์ศรี
พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชพ.)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี

ประเภทพัฒนาการอำ�เภอเขต
ตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2

ประเภทพัฒนาการอำ�เภอเขตตรวจ
ราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

นายราชันย์ ช่วงชัย

นางสาวกุลณิษฐาน์ ขันขวา

พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชก.)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด
ประเภทพัฒนาการอำ�เภอเขตตรวจ
ราชการกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

นายวิษณุ จันทร์โพธิ์

พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชพ.)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น

พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชก.)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอไชยวาน
จังหวัดอุดรธานี
ประเภทพัฒนาการอำ�เภอเขตตรวจ
ราชการกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์

พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชพ.)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

ประเภทพัฒนาการอำ�เภอ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

นางทรัพย์สิน โพธิ์ขาว

พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชพ.)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทพัฒนาการอำ�เภอ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1

นางฐานิต หลำ�คำ�

ประเภทพัฒนาการอำ�เภอ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

ประเภทพัฒนาการอำ�เภอ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2

นายศิลปกร วชิราวงศ์

นางสาวพชรพร แก้วทิตย์

พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชก.)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอดอยหล่อ
จังหวัดเชียงใหม่

พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชก.)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา

ประเภทพัฒนาการอำ�เภอ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2

ประเภทวิชาการ
ส่วนกลาง

นางธนหทัย ชัยศึก

พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชพ.)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอแม่สอด
จังหวัดตาก

พัฒนาการอำ�เภอ (นว.พช.ชพ.)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี

ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน

ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางปริมณฑล

นางสาวสุพิชชา ธรรมโชโต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางชนม์สิตา พุทธชาติ

นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

นายชลิต นพรัตน์

นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำ�ลัง
กองการเจ้าหน้าที่
ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1

นางนันทวัน ศรีโปฎก

นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
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ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2

นางสาวอวยพร สงแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรสาคร

ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน

นายเอกสิทธิ์ เลาะมิง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

นางพัชจิรา บัวสองสี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต

ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1

ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2

นางวาสนา กุลละวณิชย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

นายวิรุธ สมทอง

นางสาวทิพย์สุดาวัลย์ วงละคร

| 140 | รายงานประจ�ำปี 2562

นางยินดี บุญเตชพิทักษ์

นักวิชาการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน
(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ)
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

นางสาวสุวรรณา อินตัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

นางมาลินี เมตตันตคุปต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

นางอรอุมา รุจาคม

นางสาวมยุรฉัตร แก้วประพันธ์

ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

นางสาวสุคนธ์ สีออน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2

ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1

ประเภทวิชาการ
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2

นางชมพูนุท ธรรมยา

นางสาวอัจฉรา คะสีทอง

นายโชติทิวัตถ์ บัวหลวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำ�แพงเพชร

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชนเขต
ตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชนเขต
ตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางปริมณฑล

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1

นางสาวกรรณิการ์ แก้วตาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

นางสาวสุณิสา เกาฎีระ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการสำ�นักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดปทุมธานี

นายสมศักดิ์ กู้เกียรติกำ�ธร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
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ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2

นางสาวศิริพร บัวไสว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน

นางสาวมาลิน พรหมสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

นางสาวพิชชาภา คำ�มุงคุณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
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ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

นายนาท บัวแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1

นายฉัตย์ชัย นามแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

นางสาวพิชญานิน วิโย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

นางปัทมา ดวงเพ็ชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 2

นางสาวจุรีภรณ์ เจริญเสียง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

นางสาวนิรงรอง เลียงลิลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

นางจงกลนี ศรีชุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2

นางสาววติยา ฤาชา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ประเภทสนับสนุน
ส่วนกลาง

นายนันทวุฒิ เนียมสินธุ์

นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการ
ฝ่ายอำ�นวยการ
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

นางสาวราตรี เกตวิริยะการ

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

นางสาวณัฐรดา เมืองลือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1

ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2

นางสาวทิพจุฑา มาใกล้

สิบตำ�รวจโทหญิงวิลัยพร เปรมอ่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน

นางสาวสิริ หิรัญวิชิตา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำ�แพงเพชร

ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางปริมณฑล

นางสาวปราณี ตรีจิตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
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ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1

นางสาวภัทรนิษฐ์ คำ�สา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

นางสาวพีชยา สมสู่

ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2

นางสาวอรอนงค์ บุญเป๋า

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน

ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก 1

นางสาวโสมวิมล ปกป้อง

เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
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นางสาวสมพิศ บุญกอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำ�นาญงาน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

นางนันทาวดี โรจนาธิวัฒน์

ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

นางพจนีย์ คำ�มุงคุณ

นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

นางสาวปวีณา หะยียูโซ๊ะ

เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

นางดารุวี นาจันอ่อน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำ�นาญงาน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

นางเกสร อนันต์บุตร

นางพัชราภรณ์ คณะบุตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำ�นาญงาน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2

นางสาวจีรนันท์ กำ�ยาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1

ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 2

นางสาวอัมรัตน์ จุ้ยม่วง

เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภทซื่อสัตย์สุจริต
ส่วนกลาง

ประเภทซื่อสัตย์สุจริต
ภาคกลาง

นิติกรชำ�นาญการพิเศษ
กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
กองการเจ้าหน้าที่

นางมาลี เชยชุ่ม

เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำ�นาญงาน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ

ประเภทสนับสนุน
เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

นางสาวพรกนก สุขอุดม

พัฒนาการอำ�เภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญ
การ) สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

นางสาวเสาวนีย์ บำ�รุงศรี

นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

ประเภทซื่อสัตย์สุจริต
ภาคเหนือ

นางสาวชญาญ์พิมพ์ สวนหนองแวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี
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ประเภทซื่อสัตย์สุจริต
ภาคใต้

นางสาวดาเรศ ชูยก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
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ประเภทซื่อสัตย์สุจริต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทลูกจ้างประจำ�
กรมการพัฒนาชุมชน

นายจรูญรัตน์ โสมสิทธิ์

นางฝาตีเมาะ กมาลอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

พนักงานพิมพ์ ส3
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

ส่วนที่ 4

รายงานการเงิน

กรมการพัฒนาชุมชน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมการพัฒนาชุมชน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมการพัฒนาชุมชน
งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมการพัฒนาชุมชน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

		1.1 ประวัติความเป็นมา
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่     
1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวงทบวงกรม ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2505 โดยโอนกิจการ
บริหารของส่วนพัฒนาการท้องถิน่ กรมมหาดไทยเดิม เป็นกิจการบริหารของกรมการพัฒนาชุมชน ในขณะที่
กิจการบริหารของกรมมหาดไทยได้โอนเป็นกรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน มีสถานที่ตั้งหลักอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร        
รัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชัน้ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 และมีสำ� นักงานภูมภิ าคตัง้ อยู่
ในจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 76 จังหวัด
1.2 บทบาท/หน้าที่
อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. 2552 ให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนมี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ้
และการมีสว่ นร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มคี วามมัน่ คงและมีเสถียรภาพ
โดยสนับสนุนให้มีการจัดท�ำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท�ำยุทธศาสตร์
ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยัง่ ยืน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รบั จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ดังนี้
1. รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เป็นเงิน 6,932,726,100.00 บาท และรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน 61,409,208.39 บาท           
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,994,135,308.39 บาท โดยแยกเป็นงบบุคลากร เป็นเงิน 2,642,753,208.39 บาท        
งบด�ำเนินงาน เป็นเงิน 4,010,330,053.00 บาท งบลงทุน เป็นเงิน 327,275,927.00 บาท และงบรายจ่ายอืน่
เป็นเงิน 13,776,120.00 บาท
2. รับจัดสรรเบิกแทนกัน เป็นเงิน 17,950,336.00 บาท โดยแยกเป็นงบด�ำเนินงาน
เป็นเงิน 531,936.00 บาท งบลงทุน เป็นเงิน 3,418,400.00 บาท และงบรายจ่ายอืน่ เป็นเงิน 14,000,000.00 บาท
กรมการพัฒนาชุมชน มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด จ�ำนวน 88 แห่ง
ซึง่ เป็นหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน 76 แห่ง และมีหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลางอีก 12 แห่ง ประกอบด้วย
กองคลังและศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัด 11 แห่ง ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงาน
ทีเ่ สนอรายงาน และไม่มกี ารจัดท�ำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งจึงได้นำ� มาแสดง
รวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้
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หมายเหตุที่ 2 เกณฑ์การจัดทำ�รายงานการเงิน

งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีก่ ระทรวงการคลังประกาศใช้
ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชี
ภาครัฐ และแสดงรายการในรายงานการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357
ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รูปแบบการน�ำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ

หมายเหตุที่ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐาน
และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

ในระหว่างปีปจั จุบนั กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการและเปลี่ยน มีผลบังคับใช้
กับรายงานการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดที่น�ำมาถือปฏิบัติ

หมายเหตุที่ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
     - เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ปลีกย่อยในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ และต้องคืนให้รฐั บาลเมือ่ หมดความจ�ำเป็น  
ในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรอง
ราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
     - รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลา      
ครบก�ำหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจ�ำ บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มี
วันถึงก�ำหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด
4.2 ลูกหนี้
ลูกหนี้ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นส�ำหรับลูกหนี    ้
ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับจ�ำนวนลูกหนี้       
ทีเ่ ก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัตกิ ารช�ำระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนีแ้ ต่ละรายร่วมกับการวิเคราะห์อายุ
ลูกหนี้
4.3 เงินจ่ายล่วงหน้า
        
เงินจ่ายล่วงหน้า หมายถึง จ�ำนวนเงินที่หน่วยงานจ่ายล่วงหน้าให้แก่คู่สัญญา (ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้าง) ตามเงื่อนไขในสัญญา ก่อนที่คู่สัญญาจะเริ่มปฏิบัติงานจริงตามสัญญา
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4.4 วัสดุคงเหลือ
วั ส ดุ ค งเหลื อ หมายถึ ง ของใช้ สิ้ น เปลื อ งนอกจากสิ น ค้ า ที่ ห น่ ว ยงานมี ไ ว้ เ พื่ อ ใช้
ในการด�ำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธี
ถัวเฉลี่ย ถ่วงน�้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ทีห่ น่วยงานมีกรรมสิทธิแ์ ละไม่มกี รรมสิทธิแ์ ต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง         
แสดงตามราคาทุน
- อุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีทเี่ กิดจากราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี พ.ศ. 2540 ไม่น�ำมาบันทึกบัญชีแต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ อุปกรณ์ที่ได้มา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และอุปกรณ์
ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป        
- ราคาทุนของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงเพือ่ ให้สนิ ทรัพย์
อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งท�ำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิมถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ค�ำนวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก�ำหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
		
อาคารและอุปกรณ์
1. อาคาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 อาคารถาวร
อายุการใช้งาน  15  ปี
- อาคารส�ำนักงาน
- บ้านพักข้าราชการ
1.2 อาคารชั่วคราว/โรงเรือน
-  เรือนเพาะช�ำ
อายุการใช้งาน  8  ปี
2. สิ่งก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสร้างเป็นส่วนประกอบหลัก อายุการใช้งาน  15  ปี
2.2 ใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก
อายุการใช้งาน 5 ปี
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3. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์  แบ่งออกเป็น 13 ประเภท ดังนี้
3.1 ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
อายุการใช้งาน 3 ปี
3.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
อายุการใช้งาน 5 ปี
3.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
อายุการใช้งาน 5 ปี
(ยกเว้นเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า อายุการใช้งาน 15 ปี)
3.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
อายุการใช้งาน 5 ปี
3.5 ครุภัณฑ์การเกษตร
อายุการใช้งาน 2 - 3 ปี
3.6 ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
อายุการใช้งาน 5 ปี
3.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อายุการใช้งาน 3 ปี
3.8 ครุภัณฑ์การศึกษา
อายุการใช้งาน 2 ปี
3.9 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
อายุการใช้งาน 2 ปี
3.10 ครุภัณฑ์อาวุธปืน
อายุการใช้งาน 5 ปี
3.11 ครุภัณฑ์โรงงาน
อายุการใช้งาน 2 - 3 ปี
3.12 ครุภัณฑ์กีฬา
อายุการใช้งาน 2 ปี
3.13 ครุภัณฑ์ดนตรี
อายุการใช้งาน 2 ปี
ทั้งนี้ ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
4.6 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
     
สิ น ทรั พ ย์ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน หมายถึ ง สิ น ทรั พ ย์ ที่ ห น่ ว ยงานมี ไ ว้ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก าร
แก่สาธารณะซึ่งจ�ำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ถนน เขื่อน อ่างเก็บน�้ำ ระบบเครือข่ายการติดต่อ
สื่อสาร เป็นต้น หน่วยงานแสดงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ค�ำนวณ    
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก�ำหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 ดังนี้
โครงสร้างพื้นฐาน
อายุการใช้งาน 3 – 50 ปี
- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานระหว่างก่อสร้าง
4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
      
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
     
- ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงาน
ทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อายุการใช้งาน 2 ปี
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4.8 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป็นสินทรัพย์รับบริจาคที่มีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการด�ำเนินงาน รวมทั้งการได้รับ
เงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ำกัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้
รายได้ ร อการรั บ รู ้ จ ะถู ก ทยอยตั ด บั ญ ชี เ พื่ อ รั บ รู ้ ร ายได้ ต ามเกณฑ์ ที่ เ ป็ น ระบบ
และสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จ�ำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้
ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค
4.9 รายได้จากเงินงบประมาณ
      
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้
1) เมือ่ ยืน่ ค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
2) เมือ่ อนุมตั จิ า่ ยเงินให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน
3) เมือ่ ยืน่ ค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รบั ตัวเงิน
หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ตามจ�ำนวนเงินงบประมาณทีข่ อเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้
จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
4.10 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ทหี่ น่วยงานได้รบั อนุญาตให้เก็บรายได้นนั้ ไว้
เพือ่ ใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน จะรับรูเ้ ป็นรายได้เมือ่ หน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กบั ผูซ้ อื้
4.11		รายได้แผ่นดิน
        
รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน�ำมาใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน รับรู้
เมื่อเกิดรายได้ดว้ ยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนทีจ่ ดั สรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามทีไ่ ด้รับการยกเว้น รายได้
แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
4.12 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
        
รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐ รับรู้เมื่อ
ได้รบั เงิน ยกเว้นในกรณีทมี่ เี งือ่ นไขเป็นข้อจ�ำกัดทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามในการใช้จา่ ยเงิน หรือได้รบั ความช่วยเหลือ
และบริจาคเป็นสินทรัพย์ทใี่ ห้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึง่ ปี จะทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จา่ ย
เพือ่ การนัน้ เมือ่ เกิดขึน้ หรือตามเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั ตลอดอายุของสินทรัพย์นนั้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุที่ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายส�ำหรับ

การด�ำเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนทีห่ น่วยงานได้รบั ไว้เพือ่ รอน�ำส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้
เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดทีห่ น่วยงานมีไว้เพือ่ ใช้จา่ ยเป็นค่าใช้จา่ ยปลีกย่อยในส�ำนักงาน
ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
พ.ศ. 2562 ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจ�ำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสด
เงินฝากธนาคาร และใบส�ำคัญ ที่เบิกจากเงินทดรองราชการ
เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�ำหนดตามกฎหมาย
โดยไม่มดี อกเบีย้ ซึง่ สามารถเบิกถอนได้เมือ่ ต้องการใช้จา่ ยตามรายการทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบทีร่ ะบุขอ้ จ�ำกัด
ในการใช้จ่าย
เงินฝากคลัง จ�ำนวน 520,501,213.43 บาท ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลังข้างต้นเป็นเงิน
นอกงบประมาณทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในการใช้จา่ ยเพือ่ จ่ายต่อให้บคุ คลหรือหน่วยงานอืน่ ตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ใน
กฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลังนั้น หน่วยงานไม่สามารถน�ำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้

หมายเหตุที่ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

หมายเหตุที่ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หมายเหตุที่ 8 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

หมายเหตุที่ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หมายเหตุที่ 10 เจ้าหนี้ระยะสั้น

หมายเหตุที่ 11 เงินรับฝากระยะสั้น

หมายเหตุที่ 12 รายได้จากงบประมาณ

หมายเหตุที่ 13 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

หมายเหตุที่ 14 รายได้อื่น

หมายเหตุที่ 15 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

หมายเหตุที่ 16 ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ

หมายเหตุที่ 17 ค่าตอบแทน

หมายเหตุที่ 18 ค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย (ต่อ)

หมายเหตุที่ 19 ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุที่ 20 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
รายงานรายไดแผแนผ่ดินนดิน
รายงานรายได้
สำ�หรัสํบาปีหรัสิบ้น
พ.ศ. 2562
ปสสุิ้นดสุวัดนวันทีที่ 30
่ 30กักันนยายน
ยายน 2562

(หนวย : บาท)

(หนวย : บาท)

2562

2561

133,060,841.14

16,064,898.13

133,060,841.14

16,064,898.13

503,557.60

0.00

0.00

0.00

132,557,283.54

16,064,898.13

132,556,958.59

16,064,898.13

หมายเหตุ
รายไดแผนดินที่จัดเก็บ
รายไดแผนดิน-ภาษี
รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี
รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ
หัก

รายไดแผนดินถอนคืนจากคลัง
รายไดแผนดินจัดสรรตามกฎหมาย

รายไดแผนดินจัดเก็บสุทธิ
รายไดแผนดินนําสงคลัง
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง

324.95

0.00

62.52

201.66

262.43

201.66

4,726,906.70

2,501,977.50

37,002.45

31,178.87

รายไดอื่น

128,296,931.99

13,531,741.76

รวม รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี

133,060,841.14

16,064,898.13

บวก

กลับรายการรายไดแผนดิรรอนําสงคลังตนงวด

ปรับ

รายไดแผนดินรอนําสงคลัง

รายการรายไดแผนดินสุทธิ

รายไดแผนดิน-นอกจากภาษี
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมการพัฒนาชุมชน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ 2561
กรมการพัฒนาชุมชน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561

ทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 - ตามที่รายงานไวเดิม

องคประกอบอื่น

รวม

กวาคาใชจาย

ของสินทรัพยสุทธิ/

สินทรัพยสุทธิ/

สะสม

สวนทุน

สวนทุน

151,688,539.99

813,798,459.27

0.00

965,486,999.26

0.00

3,045,103.23

0.00

3,045,103.23

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 - หลังการปรับปรุง

รายไดสูง/(ต่ํา)

0.00
151,688,539.99

816,843,562.50

0.00
0.00

968,532,102.49

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2561
การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด

0.00

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสําหรับงวด

0.00

(279,744,012.75)

0.00

(279,744,012.75)

ผลตางในรายงานรายไดแผนดิน

0.00

0.00

0.00

0.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

151,688,539.99

537,099,549.75

0.00

688,788,089.74

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 - ตามที่รายงานไวเดิม

151,688,539.99

537,099,549.75

0.00

688,788,089.74

0.00

4,726,863.67

0.00

4,726,863.67

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 - หลังการปรับปรุง

0.00

0.00
151,688,539.99

541,826,413.42

0.00
0.00

693,514,953.41

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2562
การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด

0.00

0.00

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสําหรับงวด

0.00

541,089,467.24

0.00

541,089,467.24

กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

ผลตางในรายงานรายไดแผนดิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(279,744,012.75)
151,688,539.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1,082,915,880.66

0.00

1,234,604,420.65

รายงานประจ�ำปี 2562
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ปรึกษา
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
นายโชคชัย แก้วป่อง
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
นายนิวัติ น้อยผาง

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน                                       
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

คณะท�ำงาน
นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
นางสาวมนทิรา เข็มทอง       
นายสรฤทธ จันสุข
นางสาวอรจิรัฎฐ์ เกตะวันดี   
นางอารยา ชลประคอง
นางพิสมัย ปิ่นบุตร
นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
นางสาวรัชฎาภรณ์ บุตรค�ำโชติ    
นางสาวสุวนิจ พิทักษ์ชาติ
นางสาวอ�ำพา ดวงเนตร    
นางปวีร์ณรัชต์ ผ่องคณะ
นางสาวพรทิพย์ ศรีไกรรส
นางสาวสุพัตรา วันนู
นางสาวอัจฉรา เขียวภักดี
นายมนตรี อ�ำพันทอง       
นายชุมพล บุญแน่น          
นายวิชชพัฒน์ ยฆะเสม
นายเกษมสันต์ อยู่ยืน
นางสาวจงกลนี งามทรง    
นายมณฑล โภคะสุวรรณ    
นางสาวธัญชนก นามเจิง    
นางสาวโชติกา สีมี    
นางสาวกนกนิจ พนาวาส
นางจันทิมา โจนส์
นางสาวทัศนีย์ ยกศิริ       
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เฮงสมบูรณ์  
นายเกียรติภูมิ พิมพะสาลี
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