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พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“...ขอบใจมาก ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยท างานในหมู่บ้านชนบท และต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ขอให้ช่วยกันพัฒนา
คนให้มีความฉลาด สามารถช่วยตนเองได้...

ในการแนะน าส่งเสริมอาชีพ หรือให้ค าแนะน าเรื่องต่าง ๆ ต้องท าให้บ่อย ๆ ไม่ใช่พูด หรือท าหนเดียว ... ขอให้ช่วย
แนะน าชาวบ้าน ราษฎร ให้ขยันขันแข็ง มีความฉลาด สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว ท างานหารายได้ และเก็บออม...

เมื่อถึงคราวจ าเป็น ความมั่นคงของประชาชนในชนบทเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างชาติ และป้องกันประเทศเป็นอย่างดี 
ขอบใจ ขอให้สบายดี โชคดีทุกคน และมีความส าเร็จในการงาน...”

พระราชทานแก่พัฒนากร 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508
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ค าขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องใน “วันพัฒนา”   

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวและปฏิบัติหน้าที่ของนักพัฒนา
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน จัดท าขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้น า
สถานการณ์ปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมของการบริหารประเทศ มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในช่วงอนาคต ที่ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ชุมชน ในด้านที่มีผลต่อการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ให้มุ่งไปสู่
เป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่ง
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ท าให้มีความง่าย ท้าทาย และ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถ
ก าหนดรูปแบบ น าไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

ขอให้บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่าน ร่วมกันสานพลัง น าวิสัยทัศน์ เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการไปปฏิบัติ
ด้วยพลังแห่งการพัฒนา รวมพลังเป็นหนึ่ง ร่วมสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป

ค าน า
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ทิศทาง นโยบาย 
และแผนระดับต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับ
กรมการพัฒนาชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่ งจะต้องน าไปสู่ การปฏิบัติ เพื่ อ ให้ประเทศไทยบรรลุ วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน

ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับ
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ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561 - 2565) ของยุทธศาสตร์ชาติ
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แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภบิาลในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
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การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ความม่ันคง การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข

ของประเทศ
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน
7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7.3 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต

อย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ

ยุติธรรม

1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่าย

การเมืองและฝ่ายราชการประจ า
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่

ชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน

และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 



แนวคิด: ประเทศไทย 4.0 คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เมื่อภายในเข้มแข็งแล้วต้องเชื่อมโยงเศรษฐกจิภายในกบัเศรษฐกจิโลก 
ซึ่งจะน าพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ สังคมไทยเปน็สงัคมทีม่ีความหวงั มีความสุข และความสมานฉันท์ได้อย่างแท้จรงิ

กลไกขับเคลื่อน

ประเทศไทย 4.0

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

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 19

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

เป้าหมาย: ปรับเปล่ียนประเทศไทย และสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

1) Productive Growth Engine
: ปรับเปล่ียนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง

2) Inclusive Growth Engine 
: ประชาชนได้รับประโยชนท์ั้งรายได้ โอกาสและความมั่งคั่ง

3) Green Growth Engine 
: การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 



เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

SDGs เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระดับนานาชาติ ซึ่งจัดท าโดยองค์กรสหประชาชาติ เป้าหมายโลกแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้
มีการเผยแพร่และเป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่ปี 2559 - 2573 ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมาย ซึ่งประเทศไทยได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 20



แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 21

23 หลักการทรงงาน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร



ร่างแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565)
วิสัยทัศน์: ประชาชนมีรากฐานการด ารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ: 1. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที่

ประเด็นการพัฒนาเและเป้าหมาย
ประเด็นการพัฒนา เร่ืองที่ 1: การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน เป้าหมาย: สังคมมีความสงบ

เรียบร้อยและปลอดภัย
ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2: การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เป้าหมาย: ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3: การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป้าหมาย: ชุมชนมีความสุข
ประเด็นการพัฒนา เร่ืองที่ 4: การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต เป้าหมาย: สภาพแวดล้อมในพื้นที่

มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา เร่ืองที่ 5: การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล เป้าหมาย: องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 22



แนวคิด ภารกิจ 
และอ านาจหน้าที่
กรมการพัฒนาชุมชน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 23



แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 24



ปรัชญาการพัฒนาชุมชน

ปรัชญาการพัฒนาชุมชน เป็นหลักความเป็นจริงแห่งชีวิตที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติว่ามนุษย์ทุกชีวิต
มีคุณค่า มีความหมาย มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ ที่ไม่ควรได้รับการเหยียบย่ า ดูหมิ่น เหยียดหยาม
จากมนุษย์ด้วยกันเอง มีความสามารถจากการเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับการยอมรับ และท าให้ปรากฏเป็นจริงในทางปฏิบัติจาก
เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง โดยมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับโอกาส

ความหมายการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาชุมชน หมายถึง วิธีการ หรือ โครงการ หรือ ขบวนการ หรือ กระบวนการ ในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของ
ความสัมพันธ์แนวราบระหว่างคนในชุมชน โดยการพัฒนาจิตสาธารณะ ศักยภาพ และกระบวนการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองโดยการกระท าร่วมกันของคนในชุมชน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 25



ภารกิจและอ านาจหน้าที่กรมการพฒันาชุมชน
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552)

กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย จัดท ายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชน
เข้มแข็งอย่างย่ังยืน โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังน้ี

1. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และ      
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน

2. จัดท าและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐาน        
การพัฒนาของชุมชน

3. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการ
เงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน ผู้น าชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน

4. สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน      
เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดท ายุทธศาสตร์ชุมชน
6. ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ 

ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการท างาน รวมทั้งให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 26



ลักษณะโครงสร้างการบริหารราชการของกรมการพัฒนาชุมชน

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

ส านักงานเลขานุการกรม

ส านักงานเลขานุการ
ผู้ตรวจราชการกรม

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ (878 แห่ง)

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (76 แห่ง)

รองอธิบดี (3)

อธิบดี



จุดยืนของกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 - 2564

“กลไกส าคัญในการสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง 
ด้วยนวัตกรรมและการบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ตาม

กฎกระทรวงฯ

ค่านิยมองค์การ
ABC DEF S&P
“ยืนเคียงข้างประชาชน 

ช่วยเขาเพื่อให้เขา 
ช่วยเหลือตนเองได้”

ปรัชญา หลักการ 
วิธีการ ที่ใช้

ในการท างาน

ภารกิจ และหน้าที่
ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์
ที่เชี่ยวชาญ
ของบุคลากร

ผลงานส าคัญ
ที่ผ่านมา

ทั้งอดีตและ
ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580)

เป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน: SDGs)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 28



A : Appreciation ชื่นชม  

B : Bravery  กล้าหาญ

C : Creativity สร้างสรรค์

D : Discovery ใฝ่รู้

E : Empathy  เข้าใจ

F : Facilitation เอื้ออ านวย

S : Simplify  ท าให้ง่าย

P : Practical  ปฏิบัติได้จริง  

ค่านิยมองค์การของกรมการพัฒนาชุมชน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 29

“ยืนเคียงข้าง
ประชาชน ช่วยเขา

เพื่อให้เขา 
ช่วยเหลือตนเองได้

Help them 
to help 

themselves”
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สร้างสมดุลชีวิตการท างานและ



การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
กรมการพัฒนาชุมชน 
พ.ศ. 2563 - 2565
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกรมการพัฒนาชุมชน
จุดแข็ง

1. มีกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญและตอบสนองนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ
2. มีโครงสร้างบุคลากรในพ้ืนที่ทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด/อ าเภอ) โดยมีพัฒนาการจังหวัด/พัฒนาการอ าเภอ รับผิดชอบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีพัฒนากร

ปฏิบัติงานในต าบล/หมู่บ้าน ซึ่งมีประสบการณ์และความส าเร็จในการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนต้นแบบและภูมิปัญญาชุมชน
3. บุคลากรเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน มีทักษะหลากหลาย/สหวิทยาการ (Multi-skill) เช่น ท างานเป็นทีม/ประสานงาน (ผู้เอ้ือ/อ านวยการ)/ท างานกับชุมชน มีระบบการถ่ายทอด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในชุมชน มีความมุ่งมั่น/ทุ่มเท/เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้การสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน มีอุปนิสัยเข้าใจคนอื่น/เกื้อกูล/สร้าง
บรรยากาศการท างานเป็นทีม ใช้หลักการท างานแบบมีส่วนร่วม มีรูปแบบการท างานเชิงกระบวนการอย่างมีส่วนร่วม จึงเหมาะสมเป็นหน่วยงานบูรณาการงานพัฒนาชุมชนในทุกระดับ

4. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ มีจิตสาธารณะ ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้ที่เก่ียวข้อง (เป็นศรัทธาที่เดินได)้
5. บุคลากรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ และสนับสนุนการท างานได้รวดเร็วและท่ัวถึง
6. มีศักยภาพในการสร้างและใช้เครือข่ายมวลชนขับเคลื่อนงาน/ท างานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ และสนับสนุนการด าเนินงานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เช่น อาสาพัฒนาชุมชน (อช.), 

ผู้น า อช., อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับประเทศ/ภาค/จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน, คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชน (ศอช.) ระดับประเทศ/จังหวัด/อ าเภอ, คณะท างานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน, คณะกรรมการเครือข่าย OTOP

7. ผู้บริหารระดับองค์การมีวิสัยทัศน์เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
8. ภารกิจกรมฯ มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายการท างานของกรมฯ มีความอ่อนตัวสามารถปรับ/ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล น าไปสู่การปฏิบัติได้รวดเร็ว
9. มีส่วนงานที่รับผิดชอบงานสารสนเทศทั้งส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค มีความสามารถในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน สู่การจัดท าแผนชุมชนเชิงคุณภาพ

สามารถน าเป็นเครื่องมือการพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลที่ส าคัญส าหรับพัฒนาประเทศ เช่น ฐานข้อมูล จปฐ., กชช. 2ค, กองทุนแม่ของแผ่นดิน, การลงทะเบียน
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยข้อมูล จปฐ.เป็นข้อมูลพื้นฐานถึงระดับครัวเรือนที่ท้ังภาครัฐ/เอกชนน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายในการพัฒนาชุมชน มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุม/
สมบูรณ์ สามารถให้การสนับสนุนการท างานของบุคลากรและผู้บริหาร ได้อย่างมีประสิทธิผล 

10. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/การสื่อสารขององค์กรที่มีความพร้อมครอบคลุมทั่วประเทศ สื่อสารได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบ Video Conference, ระบบส านักงานอัตโนมัติ (OA)
11. มีสถาบันการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานพัฒนาบุคลากร และมีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่
12. มีแหล่งเรียนรู้การพัฒนาชุมชน มีชุมชนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่
13. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน ยึดหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
14. เป็นองค์กรหลัก/แกนหลักในการประสานงานประชารัฐ ส่งเสริมอาชีพ สัมมาชีพ และ OTOP ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจฐานราก
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกรมการพัฒนาชุมชน
จุดอ่อน

1. ระบบฐานข้อมูลของกรมฯ ยังขาดการจัดระบบข้อมูล บูรณาการการสร้างความเชื่อมโยง การพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ร่วมกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขาดการบูรณาการระบบรายงานในระดับกรมฯ ท าให้พื้นที่ต้องท างานซับซ้อน 
3. ขาดการถ่ายทอดสอนงานตามหลักปรัชญาการพัฒนาชุมชนสู่นักพัฒนารุ่นใหม่บุคลากรน้อยลงมากและมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ส่งผลต่อสมรรถนะองค์กรโ ดยรวม บุคลากรอ่อนล้าจาก

ปริมาณงานที่มากข้ึน หลากหลาย ซับซ้อน 
4. บุคลากรกรมฯ ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญในงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ   
5. การพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเนื่อง หลักสูตรน้อย และขาดการอบรมให้ความรู้ใหม่ ๆ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเอง (Trial and Error) 
6. มีความต้องการการบริหารจัดการตามภารกิจที่หลากหลาย เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาทรัพยากรหรือความต้องการของพ้ืนที่ จึงต้องการ คนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน หลากหลายตามภารกิจ ท าให้ยากแก่การที่บุคคลจะบรรลุความต้องการสูงสุดในการเป็นข้าราชการ (Self Esteem)
7. แนวโน้มการลดลงของขวัญก าลังใจ แรงจูงใจในการท างาน บุคลากรบางส่วนขาดจิตวิญญาณในการสร้างความผูกพันต่อประชาชนอย่างเข้าใจและเข้าถึง ขาดการสืบทอดวิถี/

วัฒนธรรม การสร้างความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่น วิธีการถ่ายทอดจิตวิญญาณการพัฒนาชุมชนไม่เป็นองค์รวม  
8. การบริหารอัตราก าลังของกรมฯ ยังไม่สมดุลกับการวางแผนยุทธศาสตร์ เช่น ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการขนาดใหญ่
9. แผนการโยกย้าย/แต่งตั้งบุคลากรไม่แน่นอน บางครั้งมีการแต่งตั้งล่าช้าท าให้ขาดแคลนอัตราก าลังท างาน ไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานประจ าปี ท าให้ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานลดลง
10. ขาดการ Design ระบบ เพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
11. มีการน างานวิจัยและผลการประเมินการด าเนินงานไปใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่เท่าที่ควรในการพัฒนาประสิทธิภาพกรมฯ 
12. มีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปฏิบัติงานจริง ท าให้เกิดผลงานมีความไม่สมบูรณ์และเสี่ยงต่อการกระท าผิด
13. ภารกิจของกรมฯ คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ท าให้กรมฯ ต้องรับงานที่ไม่ใช่ภารกิจมาท า เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
14. ข้อจ ากัดจากระเบียบ/กฎหมายที่ล้าสมัย ยังไม่ได้ปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน การท างานอาจล่าช้าจากการตีความกฎหมาย และบางครั้งเกิดข้อจ ากัดไม่ส ามารถ

ด าเนินการได้ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกรมการพัฒนาชุมชน
โอกาส

1. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 ก าหนดให้หน่วยงานราชการต้องมีการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนให้
มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วมากขึ้น

2. พฤติกรรมผู้บริโภคในการการเลือกซ้ือและช าระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้องให้ความส าคัญในเรื่องของ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายด้วย

3. การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยสร้างโอกาสการพัฒนาและการเชื่อมโยงในระดับพื้นท่ี รวมทั้งช่วยเพิ่มบทบาทขององค์กรไปสู่
ระดับภูมิภาคมากขึ้น

4. การเปิดประชาคมอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษเอ้ือต่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ของประชาชน 
5. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) และเศรษฐกิจฐานราก/ท้องถิ่น โดยมีการออกมาตรการส่งเสริม และกระจายความมั่งคั่ง

ไปจังหวัดต่าง ๆ มากข้ึน 
6. นโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ ประชารัฐ Logistics เขตเศรษฐกิจพิเศษ Thailand 4.0 ที่ก าหนดการท างานแบบสานพลังประชารัฐ สร้างผลงานและความโดดเด่นให้

กรมการพัฒนาชุมชนได้รับการยอมรับจากภาคี เอ้ือประโยชน์ให้กรมฯ ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ดี
7. มีแนวโน้มของการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Startup) วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจข้ึนมามากขึ้น ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนมากขึ้น 
8. การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจและการจ้างงานในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศมากข้ึน ส่งผลต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวชุมชน

ซึ่งเป็นโอกาสในการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
9. การพัฒนาของเศรษฐกิจฐานความรู้ นวัตกรรม และดิจิทัลภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย และอุตสาหกรรม New S-Curve ส่งผลให้ประเทศไทยก าลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าสูงได้มากขึ้น
10. แนวโน้มความสนใจด้านสุขภาพ, อาหาร, การออกก าลังกาย, ธรรมชาติบ าบัด, สมุนไพร มีมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนต่อยอดอาชีพ เครือข่ายการผลิตได้
11. พ.ร.บ.เงินทุนหมุนเวียนรองรับการท างานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
12. การปรับค่าแรงข้ันต่ าส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
13. สถานการณ์โลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย นวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถช่วยให้ระบบการติดต่อสื่อสารประสานงาน การเข้าถึงและเผยแพร่

ข้อมูลสู่ประชาชนสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการติดต่อระหว่างหน่วยงานรัฐ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหน่วยงานรัฐได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งมีส่วนส าคัญ
ในการช่วยพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ สร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/สินค้า OTOP ได้ เป็นการเพ่ิมรายได้ใช้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุคโลกาภิวัตน์
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกรมการพัฒนาชุมชน
โอกาส

14. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถเข้ามาเป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้อย่างมีความแม่นย า โดยสามารถ ใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่จัดท า
รายละเอียดโครงการได้

15. สื่อผ่านช่องทาง Social Media เช่น Facebook Page มีอิทธิพลในการรายงานข่าว และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
16. ชุมชนมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร คนมีการศึกษาสูงขึ้น มีความพร้อมรองรับการพัฒนาชุมชน
17. รัฐบาลจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน สามารถให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดี ยวกันได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

มีนโยบายรัฐบาล, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์, แผนปฏิรูปประเทศ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ, 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย ที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ ให้ประสบความส าเร็จ 

18. รัฐบาลผลักดันให้ภาคส่วนราชการปรับตัวเข้าสู่รัฐบาล 4.0 (Government 4.0) โดยมุ่งเน้นการท างานร่วมกัน มองประชาชนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาสมรรถนะการท างาน
19. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาแบบยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
20. โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ ท าให้งานอาสาสมัครในชุมชนที่กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบมีความชัดเจนมากขึ้น
21. รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนในเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ าอย่างจริงจัง 
22. ภาครัฐจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนบริหารจัดการเองโดยตรง ท าให้เอื้อต่องานพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่
23. มีการท างานในรูปแบบประชารัฐ ท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
24. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ให้ความส าคัญในการน าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
25. กระแสในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีมากขึ้น ท าให้ต้องมีการน าประเด็นดังกล่าวมาสอดแทรกในกิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนาขึ้นมาด้วย 
26. รัฐธรรมนูญให้ความส าคัญในการพัฒนาพื้นที่และปกครองในรูปแบบการกระจายอ านาจมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมการบริหารราชการในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกรมการพัฒนาชุมชน
อุปสรรค

1. ภัยคุกคามภายนอกต่อชุมชนมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ความผันแปรของระบบเศรษฐกิจโลก ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การอพยพวัยแรงงานเข้ าเมือง มีแรงงานข้ามชาติ
เข้ามามากขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   

2. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต้องให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้สูงอายุในระดับพ้ืนที่มากขึ้น กระบวนการพัฒนาชุมชนและผู้น าชุมชนที่มีประสิทธิภาพมีน้อยลง 
3. การท างานระหว่างบุคลากรและผู้น าชุมชนที่มีอายุแตกต่างกันมาก ท าให้มีช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) และท าให้เกิดความไม่เข้าใจในมุมมอง ความคิดของคนในแต่ละวัย 
4. คนรุ่นใหม่บางส่วนไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมบริหารการจัดการชุมชน จึงท าให้ชุมชนมีความเสี่ยงในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งในอนาคต
5. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป มีช่องทางการเข้าถึงมากขึ้น ท าให้คนในชุมชนรู้ไม่เท่าทัน ภัยรูปแบบไซเบอร์ (Cyber-Security) มีความหลากหลายและจ านวนมากขึ้น 
6. สังคมไทยยังประสบปัญหาความเหลื่อมล้ าในพ้ืนที่ต่าง ๆ จ านวนมาก โดยสะท้อนผ่านประเด็นด้านการศึกษา สาธารณสุข การสร้างอาชีพและรายได้ โครงสร้างพ้ืนฐาน
7. สถานการณ์ทางการเมืองยังมีความขัดแย้ง ส่งผลให้ชุมชน มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก ท าให้ความสามัคคีและสมานฉันท์ในชุมชนลดลง
8. การขยายตัวของความเป็นเมืองที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการทิ้งถ่ินฐานในชนบทเพ่ิมข้ึน ท าให้กรมฯ ต้องปรับบทบาทและแนวทางด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
9. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีเงื่อนไขการปฏิบัติและระยะเวลาจ ากัด ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการท างาน
10. การด าเนินชีวิตของคนชุมชนในช่วงวัยท างานต้องเคลื่อนย้ายเข้ามาใช้แรงงานในเมือง ท าให้ความสัมพันธ์ในระดับครัวเรือน/ชุมชนลดลง เป็นปัญหาสังคมต่อมา
11. ชุมชนมีความเข้มแข็งไม่เท่ากัน ท าให้การแก้ไขปัญหาสังคม เช่น ปัญหาของยาเสพติด โรคระบาด หรือปัญหาทางสังคมอื่น มีผลที่แตกต่างกัน ท าให้ภาครัฐต้องใช้งบประมาณ

ในการแก้ไขปัญหาเพ่ิมมากข้ึน
12. การผูกขาดทางธุรกิจของนายทุนใหญ่โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร ท าให้ประชาชนต้องผลิตตามท่ีนายทุนต้องการ จึงไม่คิดพัฒนาตนเองเพ่ือให้พ่ึงตนเองได้
13. การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ท าให้เกิดมลพิษ ภัยธรรมชาติที่รุนแรง เช่น หมอกควัน น้ าท่วม ฝนแล้ง
14. การบูรณาการภารกิจในพ้ืนที่ระหว่างหน่วยงาน ยังไม่เกิดประสิทธิภาพ   
15. กฎระเบียบ แนวทาง ข้อบังคับ มีกระบวนงานและเง่ือนไขมาก ท าให้งานล่าช้า ไม่ทันการณ์ ไม่ตอบสนองประชาชนได้จริง เช่น พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
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วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์

ประเด็นการพัฒนา

เป้าหมาย
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุข เพิ่มขึ้นจ านวน 44,835 หมู่บ้าน
2. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
3. กองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล เพิ่มขึ้นจ านวน 27,000 กลุ่ม
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เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

เรื่องที่ 4
เสริมสร้างองค์กร

ให้มีขีดสมรรถนะสูง

เรื่องที่ 1
สร้างสรรค์ชุมชน

พ่ึงตนเองได้

เรื่องที่ 2
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ให้ขยายตัวอย่างสมดุล

เรื่องที่ 3
เสริมสร้างทุนชุมชน
ให้มีธรรมาภิบาล

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพ่ึงตนเอง 
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
5. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน และเชี่ยวชาญการท างานเชิงบูรณาการ
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา

เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้ 1.1 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
1.2 สร้างผู้น าเป็นพลังในการพัฒนาชุมชน
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล 2.1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่สากล 
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
2.3 พัฒนาการบริหารจัดการและกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาด

เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล 3.1 พัฒนาระบบการบริหารและการเข้าถึงแหล่งทุน
3.2 พัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 4.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
4.3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรสู่สากล
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ระบบบริหาร
จัดการชุมชน

กระบวนการ
ชุมชน

กระบวนทัศน์
การพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
และชุมชนพึ่งตนเองได้

วิสัยทัศน์

• ประชารัฐ
• ผู้น าชุมชน
• อาสาสมัคร
• กลุ่ม/องค์กร
• เครือข่าย

กลไกการพัฒนา
มีศักยภาพและขีดความสามารถ

การบริหารจัดการชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

• เศรษฐกิจพอเพียง
•ทุนชุมชน
•มุ่งอนาคตร่วมกัน
•พึ่งตนเอง

•องค์กรบริหารการพัฒนา
•แผนชุมชน
•ข้อมูลเพื่อการพัฒนา

วิเคราะห์

วางแผน

ปฏิบัติการ
แบ่งปัน

ประโยชน์

ติดตาม
ประเมินผล

ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาตนเองได้

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ทุนชุมชนมีประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล

เศรษฐกิจฐานรากมีความม่ันคง

ปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลง

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

พัฒ
นา

อง
ค์ก

ร
ปร

ะส
ิทธ

ิผล
คุณ

ภา
พก

าร
ให

้บริ
กา

ร
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ

ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
ตนเองสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

และมีความสุข

เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
อย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่ือมโยงการท่องเที่ยวชุมชน

ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชน
เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม

ผู้น าการพัฒนา
มีความสามารถ
ในการขับเคลื่อน

การบริหาร
จัดการชุมชน

ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการ
ตนเองและ
มีความสุข
เพ่ิมขึ้น

ชุมชนใช้
สารสนเทศ

ในการบริหาร
จัดการชุมชน

ผู้ประกอบการ
OTOP เป็น

นักการค้าท่ีเข้มแข็ง
ด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และ

ความคิดสร้างสรรค์

สร้างรายได้
ให้ชุมชน
ท่องเท่ียว 
OTOP
นวัตวิถี 

ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ
มีรายได้จาก
การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
เพ่ิมขึ้น

ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน

เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรสู่สากล

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับการพัฒนา

คุณภาพและ
มาตรฐาน สามารถ
ขยายฐานสู่ตลาด
สากลได้มากขึ้น

ชุมชนบริหาร
จัดการ

ทุนชุมชน
สู่การพัฒนา 
เศรษฐกิจ

ฐานรากให้เกิด
อาชีพและ

รายได้
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หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน มีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุข เพิ่มขึ้นจ านวน 44,835 หมู่บ้าน
รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

กองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล เพิ่มขึ้นจ านวน 27,000 กลุ่ม

พันธกิจ
พัฒนาระบบกลไกการมี
ส่วนร่วมและการเรียนรู้

การพึ่งตนเอง 

ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้ขยายตัว

ส่งเสริมและพัฒนา
การบริหารจัดการกองทุนชุมชน

ให้มีธรรมาภิบาล

พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมี
อุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน และเชี่ยวชาญ

การท างานเชิงบูรณาการ

พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
ให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง



ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นท่ี 1 ด้านความมั่นคง, ประเด็นท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม, ประเด็นท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นท่ี 1 ต าบลมั่นคง มั่นคั่ง ย่ังยืน
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ด้านท่ี 1 ความมั่นคง, ด้านท่ี 15 การเสริมสร้างพลังทางสังคม, ด้านท่ี 20 การพัฒนาการบริการประชาชน และการพัฒนา

ประสิทธิภาพภาครัฐ
4. แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านท่ี 8 สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านท่ี 9 สังคม
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม, ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้าง

ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. แผนความมั่นคงแห่งชาติ: แผนท่ี 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย,์ แผนท่ี 10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
7. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายหลัก ด้านท่ี 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ , ด้านท่ี 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ

และความสงบสุขของประเทศ 2.4) สร้างความสงบและปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน, ด้านท่ี 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 7.2) สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 7.3) ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก

นโยบายเร่งด่วน เร่ืองท่ี 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
8. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย: ประเด็นการพัฒนา เรื่องท่ี 1 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน, ประเด็นการพัฒนา เรื่องท่ี 3

การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
9. ภารกิจหน่วยงาน: จัดท าและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน, พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การอาชีพของประชาชน/ชุมชน/ 

ผู้น าชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน, สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน, ฝึกอบรมและพัฒนาผู้น าชุมชน/องค์การชุมชน และ
เครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการท างาน 
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  
1. การพัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่นยืนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและมคีวามสุข 
2. การบูรณาการภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองได้

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
1. น้อมน าค าขวัญพระราชทานแก่หน่วยงาน (พัฒนาคือสร้างสรรค์) มาเป็นหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. มีบุคลากรที่มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skills) และปฏิบัติงานครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
3. ประชาชนมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจและศรัทธา 
4. ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนสอดคล้องกับ SDGs , ยุทธศาสตร์ชาติ , แผนแม่บท, แผนปฏิรูปประเทศ, แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12,

แผนความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายส าคัญของรัฐบาล/มติ ครม., แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย

โอกาสเชิงยุทธศาสตร์
แผนและนโยบายระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน เช่น SDGs, ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนแม่บท, แผนปฏิรูปประเทศ, 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, แผนความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายส าคัญของรัฐบาล/มติ ครม., แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
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ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข
ประสิทธิผลตามประเด็นการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ

ชุมชนใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการชุมชน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

การพัฒนาองค์กร

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้

ผู้น าการพัฒนามีความสามารถ
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชน

ชุมชนสามารถบริหารจัดการ
ตนเองและมีความสุขเพิ่มข้ึน

บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา

ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาบุคลากร
ให้มีความช านาญการ

สร้างและพัฒนา
เครื่องมือการท างาน

พัฒนาการจัดการข้อมูลและ
เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ข้อมูล

สร้างผู้น าเป็นพลัง
ในการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565

1. จ านวนสะสมของต าบลสารสนเทศตน้แบบเพ่ือการพัฒนาชุมชน ต าบล 878 1,756 2,634

2. ร้อยละของผู้น าการพัฒนาท่ีสามารถขบัเคลื่อนการบรหิารจัดการชุมชน ร้อยละ 85 85 85

3. ร้อยละของชุมชนที่บริหารจัดการชุมชนด้วยกลไกและเครือข่าย ร้อยละ 60 60 60

4. ดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness: GVH) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 86 86 86

5. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้าน/ชุมชนมีอาชีพและรายไดสู้งขึ้น ร้อยละ 85 85 85

6. ร้อยละของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมีกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 100 100 100
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ชุมชนใช้สารสนเทศ
ในการบริหาร
จัดการชุมชนแผ

นง
าน

โค
รง

กา
รส

 าค
ัญ

ตัวชี้วัด
จ านวนสะสม
ของต าบล
สารสนเทศ
ต้นแบบเพื่อ

การพัฒนาชุมชน

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเพ่ือการพัฒนา

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการชุมชน

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูล

1. พัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลชุมชน

2. พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกลไก
การจัดเก็บข้อมูลด้วยเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์

3. ยกระดับมาตรฐานข้อมูลสูส่ากล
4. พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

สถิติขั้นสูงและกราฟฟิกที่
ทันสมัย

1. **(Flagship) บริหารจัดการข้อมูลกลาง
เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
(Data Development)

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้มีประสิทธิภาพ

3. สร้างและพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือ
การพัฒนา

4. สนับสนุนข้อมูลในการจัดท าแผน
ทุกระดับ (One Plan)

1. ส่งเสริมและสนับสนนุการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาและ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล   
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
เป้าหมาย: ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข

แนวทางการพัฒนา: 1.1 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
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1. สร้างเครือข่ายบ้านพี่ 
บ้านน้องในการบริหาร 
จัดการชุมชน

2. สร้างความร่วมมือ
เครือข่ายประชารัฐ 
ต าบลม่ันคง ม่ังคั่ง  
ยั่งยืน

3. บูรณาการภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการ
ชุมชน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้น า

การพัฒนาท่ี
สามารถขับเคลื่อน   
การบริหารจัดการ
ชุมชน

2. ร้อยละของชุมชน
ที่บริหารจัดการ
ชุมชนด้วยกลไก
และเครือข่าย

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
เป้าหมาย: ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข 

แนวทางการพัฒนา: 1.2 สร้างผู้น าเป็นพลังในการพัฒนาชุมชน

สร้างคุณค่า
ผู้น าการพัฒนา     

ส่งเสริมเครือข่าย
การบริหารจัดการชุมชน

สร้างผู้น า
การพัฒนา

1. **(Flagship)   
พัฒนาหลักสูตรผู้น า
การเปล่ียนแปลง 
เพื่อการบริหาร
จัดการชุมชน

2. เสริมสร้างและ
พัฒนาผู้น า
การเปลี่ยนแปลง

3. ส่งเสริมการเป็น
ผู้น าจิตส านึก
พลเมือง

4. ส่งเสริมผู้น า   
การบริหารจัดการ
ชุมชนเข้าสู่ระบบ  
มาตรฐานงาน   
ชุมชน (มชช.)

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้น าการพัฒนา 

2. จัดการความรู้และ
ขยายผลสู่
การปฏิบัติ
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พัฒนากลไกขับเคลื่อน
การบริหารจัดการชุมชน

1. ส่งเสริมผู้น าเป็น    
กลไกในการบริหาร  
จัดการชุมชน

2. สร้างและพัฒนา
ทีมขับเคลื่อน
การบริหารจัดการ 
ชุมชนในทุกระดับ

3. สนับสนุนกลไก   
ประชารัฐ
ในการบริหาร        
จัดการชุมชน

ส่งเสริมการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการชุมชน

1. บูรณาการแผนชุมชน 
เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ    
ชุมชน

2. ส่งเสริมผู้น าขับเคลื่อน              
เศรษฐกิจและสังคม

3. ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้   
เพื่อการบริหารจัดการ   
ชุมชน

4. ส่งเสริมระบบมาตรฐาน   
งานชุมชน (มชช.)

5. ส่งเสริมความสุข        
มวลรวมชุมชน

ผู้น าการพัฒนา
มีความสามารถ

ในการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการชุมชน



ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการตนเอง

และมีความสุขเพ่ิมขึ้นแผ
นง

าน
โค

รง
กา

รส
 าค

ัญ

ตัวชี้วัด
1. ดัชนีความสุขมวลรวมของ

หมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village 
Happiness: GVH) เพ่ิมขึ้น 

2. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมาย
ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีอาชีพและ
รายได้สูงขึ้น

3. ร้อยละของหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดินมีกลไกการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด    

แนวทางการพัฒนา: 1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างคุณค่าและพัฒนาเครือข่าย
ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พัฒนาหมู่บ้านด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน

1. **(Flagship) สร้าง
ความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ ตามหลัก   
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. **(Flagship) แก้ไข
ปัญหาความยากจน    
เชิงบูรณาการ

3. ส่งเสริมการน้อมน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต

4. ประเมินการน าไป
สู่การปฏิบัติ

1. **(Flagship) พัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

1. บูรณาการความร่วมมือภาคี
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. เช่ือมโยงเครือข่ายวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง

3. สร้างคุณค่าและเชิดชูเกียรติ
4. จัดการความรู้และเผยแพร่

สร้างการรับรู้

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
เป้าหมาย: ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข 
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ประเด็นท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นท่ี 9 เศรษฐกิจฐานราก, ประเด็นท่ี 14 การท่องเท่ียว
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ด้านท่ี 5 การท่องเท่ียว, ด้านท่ี 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม, ด้านท่ี 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4. แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านท่ี 5 เศรษฐกิจ, ด้านท่ี 9 ด้านสังคม
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอ้ย่างยั่งยืน, ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ
6. แผนความมั่นคงแห่งชาติ: แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
7. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายหลัก ด้านท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 5.4) พัฒนาภาคการท่องเท่ียว 5.4.1) พัฒนาคุณภาพ

และความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว 5.4.5) ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเท่ียวสู่ชุมชน, ด้านท่ี 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจาก
ฐานราก 7.1) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 7.1.1) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 7.2) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7.2.2) ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเท่ียวชุมชน และส่งเสริมการขย าย
ตลาดสู่ต่างประเทศ

นโยบายเร่งด่วน เร่ืองท่ี 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
8. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย: ประเด็นการพัฒนา เรื่องท่ี 3 การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
9. ภารกิจหน่วยงาน: พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การอาชีพ ของประชาชน/ชุมชน/ผู้น าชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การ

ชุมชน, ฝึกอบรมและพัฒนาผู้น าชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการท างาน
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  
1. การพัฒนากลไกที่มีสมรรถนะสูงในการยกระดับรายได้ของประชาชนที่อยู่ในระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
2. ยกระดับช่องทางการตลาดสู่มาตรฐานสากล 
3. กระบวนการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และมีความคิดสร้างสรรค์  
4. กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด เพื่อสร้างนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
5. การสร้างความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวกระแสหลักเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
1. กระบวนการท างาน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
2. บุคลากรในระดับพื้นที่ ผู้น าชุมชน เครือข่าย

โอกาสเชิงยุทธศาสตร์
แผนและนโยบายระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน เช่น SDGs, ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนแม่บท, แผนปฏิรูปประเทศ, 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, แผนความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายส าคัญของรัฐบาล/มติ ครม., แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 52



ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล

ผู้ประกอบการ OTOP
เป็นนักการค้าที่เข้มแข็งด้วย

นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์

พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP สู่สากล

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม

พัฒนาการบริหารจัดการและกิจกรรม
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
สามารถขยายฐานสู่ตลาดสากล

ได้มากขึ้น 

สร้างรายได้ให้ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP

นวัตวิถี 

เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและย่ังยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน

ประสิทธิผลตามประเด็นการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

การพัฒนาองค์กร

พัฒนาทักษะบุคลากร ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากโดยประชารัฐ

สร้างและพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกจิดจิทิัล

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
มีรายได้จากการจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

ส่งเสริมช่องทาง
การตลาด

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565

1. ร้อยละของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นนักการค้าที่เข้มแข็ง ร้อยละ 80 80 80

2. จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลติภัณฑ์ (37,748 ผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์ 12,000 12,500 13,248

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและกิจกรรมบรกิารด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 10 10 10

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 10 10 10

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



ผู้ประกอบการ OTOP 
เป็นนักการค้าท่ีเข้มแข็ง

ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี 
และความคิดสร้างสรรค์

แผ
นง

าน
โค

รง
กา

รส
 าค

ัญ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ

OTOP
เป็นนักการค้า

ที่เข้มแข็ง 

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
เป้าหมาย: เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 

แนวทางการพัฒนา: 2.1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่สากล 

ยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP สู่สากล  

พัฒนากลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก

1. **(Flagship) บริหาร
จัดการข้อมูล OTOP
(OTOP Big Data) 

2. อนุรักษ์ สืบสาน 
สร้างมูลค่าเพ่ิม และ
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิน่

3. ส่งเสริมและต่อยอด
งานวิจัยสูก่ารพัฒนาสร้าง
มูลค่าเพ่ิม

4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีโลก

1. **(Flagship) พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม  

2. วิจัยและพัฒนาการขับเคลื่อน
โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

3. ส่งเสริมและสนับสนนุศูนย์ส่งเสริม
บริการเศรษฐกิจฐานราก

4. เพ่ิมประสิทธิภาพคณะอนุกรรมการ
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ระดับจังหวัด/อ าเภอ

5. เพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่าย OTOP 
ทุกระดับ

1. **(Flagship) สร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะเพ่ือขับเคลื่อน OTOP
สู่สากล 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP

3. พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Young OTOP, OTOP Startup)

4. พัฒนาศักยภาพศิลปิน OTOP
(สู่สากล)

5. พัฒนาศักยภาพนักการตลาด 
OTOP Trader (สู่มืออาชีพ)

พัฒนาระบบฐานข้อมูล OTOP
ให้เกิดคุณค่าและมูลคา่เพิ่ม

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



ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐาน สามารถขยายฐาน
สู่ตลาดสากลได้มากขึ้น 

แผ
นง

าน
โค

รง
กา

รส
 าค

ัญ

ตัวชี้วัด
จ านวนผลิตภัณฑ์

OTOP ได้รับ
การพัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

แนวทางการพัฒนา: 2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากลพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. **(Flagship) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  

2. ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้และ
นวัตกรรม (KBO)

3. ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ไดร้ับ
มาตรฐาน (R&D PSO)

4. คัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

1. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้า Premium 
2. ส่งเสริมการเข้าถึงมาตรฐานสากลเพ่ือการสง่ออก

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
เป้าหมาย: เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 
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สร้างรายได้
ให้ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี 

แผ
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รง
กา

รส
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ัญ

ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จาก

การจ าหน่ายสินค้า
และกิจกรรมบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา: 2.3 พัฒนาการบริหารจัดการและกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ส่งเสริมช่องทางการตลาด
และเชื่อมโยงธุรกิจ

การท่องเที่ยว 

พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

1. **(Flagship) สร้างคุณค่า
และพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี 

2. พัฒนาเครือข่ายชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

1. เพ่ิมมูลค่าและยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์   

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การบริการ 

1. พัฒนาช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

2. ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
เป้าหมาย: เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 
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ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
มีรายได้จากการจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น

แผ
นง

าน
โค

รง
กา

รส
 าค

ัญ

ตัวชี้วัด
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ

รายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

แนวทางการพัฒนา: 2.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาด

ตลาดระหว่างประเทศตลาดระดับประเทศตลาดระดับจังหวัด/ภูมิภาค

1. **(Flagship) ตลาดประชารัฐ
คนไทยยิ้มได้ 

2. OTOP ภูมิภาค
3. OTOP TO THE TOWN
4. OTOP TRADER 
5. ตลาดในสถานที่ท่องเที่ยวและ

ตามเทศกาล 
6. การขยายตลาดใหม่ ในระดับ

จังหวัด/ภูมิภาค 

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

2. ตลาดระดับประเทศ 
(OTOP City, OTOP Midyear, 
ศิลปาชีพ ประทีปไทย) 

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

4. การขยายตลาดใหม่ในระดับ
ประเทศ

1. สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
2. การขยายตลาดใหม่ 

เช่ือมโยงระหว่าง
ประเทศ    

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
เป้าหมาย: เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
2. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นท่ี 9 เศรษฐกิจฐานราก
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ด้านท่ี 15 การเสริมสร้างพลังทางสังคม, ด้านท่ี 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4. แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านท่ี 5 เศรษฐกิจ, ด้านท่ี 9 สังคม
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอ้ย่างยั่งยืน 
6. แผนความมั่นคงแห่งชาติ: แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
7. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายหลัก ด้านท่ี 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 7.2) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

นโยบายเร่งด่วน เร่ืองท่ี 1 การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน
8. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย: ประเด็นการพัฒนา เร่ืองท่ี 3 การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
9. ภารกิจหน่วยงาน: พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การอาชีพ ของประชาชน/ชุมชน/ผู้น าชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การ

ชุมชน, ฝึกอบรมและพัฒนาผู้น าชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการท างาน 

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



ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  
1. ทุนชุมชนที่บริหารจัดการโดยประชาชนสามารถน ามาสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้อย่างมั่นคง 
2. กองทุนชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กองทุนชุมชนส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนได้

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่
2. มี Multi skill
3. มีทักษะในการประสานงาน
4. ประชาชนมีความเชื่อมั่น วางใจ และศรัทธา

โอกาสเชิงยุทธศาสตร์
แผนและนโยบายระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน เช่น SDGs, ยุทธศาสตร์ชาต,ิ แผนแม่บท, แผนปฏิรูปประเทศ,

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, แผนความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายส าคัญของรัฐบาล/มติ ครม., แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย, ระบบ Big Data,
PESTLE Model (การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, เทคโนโลย,ี กฎหมาย, สิ่งแวดล้อม)

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 60



ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภบิาล

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

พัฒนาระบบการบริหารและการเข้าถึงแหล่งทุน

ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ประสิทธิผลตามประเด็นการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

การพัฒนาองค์กร

สร้างการยอมรับรูปแบบการบริหาร
จัดการทุนชุมชนโดยประชาชน

สร้างและพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

พัฒนาระบบเทคโนโลยีการจดัการ
กองทุนชุมชนด้วยระบบดิจิทัล

พัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คุณภาพการให้บริการ

ชุมชนบริหารจัดการทุนชุมชนสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให้เกิดอาชีพและรายได้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565

1. จ านวนกองทุนชุมชนที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่ม 9,000 9,000 9,000

2. จ านวนครัวเรือนท่ีสามารถลดหนี้/ปลดหนี้ ครัวเรือน 10,000 10,000 10,000

3. จ านวนกองทุนชุมชนที่สามารถจัดสวัสดิการชุมชนได้ แห่ง - 850 960

4. จ านวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติในการสง่เสริมอาชีพ โครงการ 8,100 8,400 8,700

5. จ านวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น คน 200,000 300,000 400,000

6. จ านวนประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีอาชีพและรายได้ คน 43,900 51,825 51,825



ชุมชนบริหารจัดการ
ทุนชุมชนสู่การพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานราก
ให้เกิดอาชีพและรายได้
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องท่ี 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล

เป้าหมาย: ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาระบบการบริหารและการเข้าถึงแหล่งทุน
สนับสนุนการเข้าถึง

แหล่งทุนและการบริหาร
จัดการหนี้ครัวเรือน

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
กองทุนชุมชนให้มี

ธรรมาภบิาล

พัฒนากลไกการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี

สารสนเทศกองทุนชุมชน

1. **(Flagship) พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ    
การจัดการกองทุน
ชุมชน (Big Data)

2. **(Flagship) 
เสริมสร้างผู้เช่ียวชาญ
กองทุนชุมชน (ด้าน
สินเช่ือ/ด้านการบริหาร
จัดการ/ด้านบัญชี/
ด้านบริหารหนี/้       
ด้านสวัสดิการชุมชน) 

3. พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน 
ชุมชน

4. พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   
งานกองทุนชุมชน

1. **(Flagship) ส่งเสริมการบริหาร
จัดการโครงการ บริหารสัญญา และ
บริหารหนี้กองทุนชุมชน

2. **(Flagship) พัฒนาระบบบัญชี
อิเล็กทรอนิกส์กองทุนชุมชน/กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

3. **(Flagship) สร้างนวัตกรรม
ธรรมาภิบาลกองทุนชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม

4. ปรับปรุงระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับ
กองทุนชุมชน

5. จัดท าคู่มือการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน
6. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนโดย

ทุนชุมชน
7. เชิดชูเกียรติกองทุนชุมชน/กองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนใน

หมู่บ้านนวัตวิถี

1. บริหารจัดการหนี้
ครัวเรือน

2. ส่งเสริมการออม
3. เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

การบริหารการเงิน   
ครัวเรือน

4. สนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

5. กองทุนชุมชนหนุนเสริม
อาชีพผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อมล้ า

6. เสริมสร้างภาพลักษณ์
กองทุนชุมชนด้วย
การประชาสัมพันธ์    
ผ่านสื่อ

ส่งเสริมกองทุนชุมชน
สู่การเป็นธุรกิจชุมชน

1. ส่งเสริมกองทุนชุมชน
สร้างธุรกิจชุมชน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 62

ตัวชี้วัด
1. จ านวนกองทุนชุมชน

ที่มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

2. จ านวนครัวเรือนที่
สามารถลดหน้ี/ปลดหน้ี

3. จ านวนกองทุนชุมชน
ที่สามารถจัดสวัสดิการ
ชุมชนได้

4. จ านวนโครงการที่กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ           
ในการส่งเสริมอาชีพ

5. จ านวนสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีเพ่ิมขึ้น



ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

แผ
นง

าน
โค

รง
กา

รส
 าค

ัญ

แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนชุมชนพัฒนาศักยภาพทุนชุมชน

1. พัฒนาศักยภาพส่วนงานพัฒนาชุมชน
ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

2. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนเพื่อการบริหาร
จัดการทุนชุมชน

1. สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยกรมการพัฒนาชุมชน

2. สนับสนุนเงินกองทุนแก่องค์กรสตรีในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

3. พัฒนาทุนชุมชนในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจาก   
พระราชด าริ

4. ส่งเสริมการด าเนินงานกองทุนพฒันาเด็กชนบท 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

ประเด็นการพัฒนา เรื่องท่ี 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
เป้าหมาย: ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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

ตัวชี้วัด
จ านวนประชาชนใน
หมู่บ้านเป้าหมายมี
อาชีพและรายได้



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



ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นท่ี 3 การแก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น, ประเด็นท่ี 5 ระบบการท างานของภาครัฐ 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านท่ี 20 การพัฒนาการบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ , ด้านท่ี 21 การต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ
4. แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านท่ี 2 การบริหารราชการแผ่นดิน, ด้านท่ี 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย
6. แผนความมั่นคงแห่งชาติ: แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์, แผนที่ 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต, แผนที่ 15 การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
7. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายหลัก ด้านท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ, ด้านท่ี 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน เร่ืองท่ี 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

8. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย: ประเด็นการพัฒนา เร่ืองท่ี 5 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
9. ภารกิจหน่วยงาน: ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ

สมรรถนะในการท างาน รวมท้ังให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ, ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และ   
สร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดท ายุทธศาสตร์ชุมชน, สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และ
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพ่ือใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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



ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  
1. ท าให้บุคลากรทันสมัย เก่ง ดี และมีความสุข
2. ท าให้กรมการพัฒนาชุมชนมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน
3. ท าให้กรมการพัฒนาชุมชนมีภาพลักษณ์ของการบริการประชาชนที่ดี
4. องค์กรดิจิทัล

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีบุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ 
2. มี Multi Skills 
3. มีทักษะในการประสานงาน 
4. มีความเชี่ยวชาญด้านการพาณิชย์

โอกาสเชิงยุทธศาสตร์
แผนและนโยบายระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน เช่น SDGs, ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนแม่บท, แผนปฏิรูปประเทศ,

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12, แผนความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายส าคัญของรัฐบาล/มติ ครม., แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 66



ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

องค์กรทันสมัย มีคุณภาพและ
มาตรฐาน

เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพ่ือยกระดบังานพัฒนาชุมชน พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรสูส่ากล

บุคลากรเก่ง ดี ทันสมัย
และมีความสุข 

องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี

องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน
ประสิทธิผลตามประเด็นการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

การพัฒนาองค์กร

สร้างความเชื่อม่ันวัฒนธรรมองค์กร
สร้างขวัญ ก าลังใจ และสวัสดิการ

บุคลากร
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรยุคดิจิทัล
พัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถ

การใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565

1. ได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจดัการองค์กร รางวัล 1 1 1

2. ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 91 93 95

3. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรตอ่องค์กร ร้อยละ 84 87 90

4. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานของกรมฯ ที่ได้รับการยอมรบัในประเทศ/ต่างประเทศ
ค านิยามระดับความส าเร็จ:
ระดับ 3: ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เพิ่มขึ้นจาก ปี 2562 อย่างน้อย 1 รางวัล
ระดับ 4: ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เพิ่มขึ้นจาก ปี 2563 อย่างน้อย 1 รางวัล
ระดับ 5: ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เพิ่มขึ้นจาก ปี 2564 อย่างน้อย 1 รางวัล

ระดับ 3 4 5

5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการสื่อสาร สร้างการรับรู ้แก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร ร้อยละ 5 5 5

6. จ านวนการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ผ่านความรว่มมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ ครั้ง/หน่วยงาน 30 30 30

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



องค์กรทันสมัย 
มีคุณภาพและ

มาตรฐาน
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

เป้าหมาย: องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน

แนวทางการพัฒนา: 4.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน

ขับเคลื่อนองค์กรด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม

ยกระดับการจัดการและบริหารองค์กร ยกระดับงานพัฒนาชุมชน 

ตัวชี้วัด
ได้รับรางวัลจาก

หน่วยงานหรือผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร

1. ปรับปรุงโครงสร้าง และอัตราก าลัง 
ให้เหมาะสมกับการท างานในปัจจุบัน
1) โครงสร้างองค์กร/บทบาทและภารกิจ
2) ขอปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง
3) ทบทวนเส้นทางความก้าวหน้า
4) จัดท าแผนบริหารก าลังคน

2. ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ให้การท างานมีประสิทธิภาพ

3. ปรับปรุงกระบวนงานแต่ละด้านให้   
ภาระในการท างานของบุคลากรลดลง
1) ระบบการจัดท างบประมาณ
2) จัดท าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3) ระบบการสรรหาบุคลากร
4) การมอบอ านาจ
5) ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส         

ในการด าเนินงาน
6) เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรม

ประชาชน
4. พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
5. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ

1. **(Flagship) จัดตั้ง
สถาบันแห่งความเป็นเลิศ    
เฉพาะด้าน
(CD Academy) 

2. ใช้ระบบสารสนเทศเป็น
เครื่องมือการจัดการ  
ความรู้

3. วิจัยและพัฒนาการท างาน
พัฒนาชุมชนเพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศ

4. สร้างสรรค์นวัตกรรมงาน
พัฒนาชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน
สูงสุด

5. เชื่อมโยงองค์ความรู้
การพัฒนาชุมชน
ในการขับเคลื่อนงาน 
พัฒนาชุมชนให้เป็นฐาน
ในการพัฒนาประเทศ

1. ศึกษาและพัฒนาการจัดท าข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน
แห่งชาติ 

2. พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชนแห่งชาติและ
พลังประชารัฐให้ขับเคลื่อนภารกิจองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนและบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) เพื่อบริหารยุทธศาสตร์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และยกระดับระบบ
บริการของภาครัฐ 

5. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้มีความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อ
การพัฒนาชุมชน 

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



ยกระดับบุคลากรให้ทันสมัยสร้างคนเก่ง คนดี 
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เสริมสร้างความสุขในชีวิต
และการท างาน

แนวทางการพัฒนา: 4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมยั 
มีทักษะสูง สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสู่นวัตกรรมพัฒนาชุมชน

1. เสริมสร้างความสุขและ
ความผูกพันของบุคลากร

2. เสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการท างาน

3. เชิดชูเกียรติบุคลากร

1. **(Flagship) พัฒนาชุมชนใสสะอาด 
2. พัฒนาค่านิยมองค์กร เสริมสร้างระบบ

คุณธรรม
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ

ในงานพัฒนาชุมชน

บุคลากรเก่ง ดี ทันสมัย
และมีความสุข 

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของ

บุคลากรที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์

2. ร้อยละความผูกพัน
ของบุคลากรต่อ
องค์กร

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
เป้าหมาย: องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน

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



พัฒนาการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ภายในองค์กร

พัฒนาระบบบริการ
งานพัฒนาชุมชนแผ
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าน
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การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่สาธารณชน

ตัวชี้วัด
1. ระดับความส าเร็จ

การด าเนินงานของกรมฯ 
ที่ได้รับการยอมรับ
ในประเทศ/ต่างประเทศ

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
การสื่อสาร สร้างการรับรู้ 
แก่บุคลากรภายในและ   
ภายนอกองค์กร

3. จ านวนการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ผ่าน
ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกประเทศ

แนวทางการพัฒนา: 4.3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรสู่สากล

1. พัฒนาระบบ 
E-Service 
ให้บริการงานด้าน
วิชาการหรือ
สารสนเทศงาน
พัฒนาชุมชน 

1. พัฒนาระบบสื่อสารเพื่อ
การสร้างภาพลักษณ์
สู่บุคลากร

2. สนับสนุนเครื่องมือ สื่อ 
อุปกรณ์ ระบบการท างาน 
คู่มือการท างาน 
เพื่อการสื่อสาร
ภาพลักษณ์

3. สร้างแรงจูงใจ ให้เกียรติ
ยกย่องผู้มีผลงานสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร

1. สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรในบุคลากร
ให้แข็งแกร่ง 

2. แสวงหาช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

3. พัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่ผู้น า กลุ่ม องค์กร เครือข่าย
งานพัฒนาชุมชนทุกระดับ

4. สานสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายส่ือสารมวลชนเพื่อการสื่อสาร
ภาพลักษณ์สู่สากล

5. พัฒนาช่องทางการสื่อสารขององค์กรในรูปแบบภาษาสากล และ
ยกระดับให้เป็นเว็บไซต์กลางในด้านงานพัฒนาชุมชน

6. พัฒนาและสร้างบุคลากรให้เป็น Brand Ambassador ในงาน
พัฒนาชุมชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่สากล

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

องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี

ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
เป้าหมาย: องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน

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



ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 

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

ตัวช้ีวัดเป้าหมายของประเด็นการพัฒนา หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565

1. จ านวนสะสมของต าบลสารสนเทศตน้แบบเพ่ือการพัฒนาชุมชน ต าบล 878 1,756 2,634

2. ร้อยละของผู้น าการพัฒนาท่ีสามารถขบัเคลื่อนการบรหิารจัดการชุมชน ร้อยละ 85 85 85

3. ร้อยละของชุมชนที่บริหารจัดการชุมชนด้วยกลไกและเครือข่าย ร้อยละ 60 60 60

4. ดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness: GVH) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 86 86 86

5. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้าน/ชุมชนมีอาชีพและรายไดสู้งขึ้น ร้อยละ 85 85 85

6. ร้อยละของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมีกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 100 100 100

7. ร้อยละของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นนักการค้าที่เข้มแข็ง ร้อยละ 80 80 80

8. จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลติภัณฑ์ (37,748 ผลิตภัณฑ์) ผลิตภัณฑ์ 12,000 12,500 13,248

9. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและกิจกรรมบรกิารด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 10 10 10

ตัวช้ีวัดเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565

1. จ านวนหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุขเพิ่มข้ึน 
(ข้อมูลเพิ่มขึ้นปีละ 8,780 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 44,835 หมู่บ้าน)

หมู่บ้าน 27,275 36,055 44,835

2. ร้อยละของรายได้จากการจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มข้ึน
(ข้อมูลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี คิดจากฐานรายได้ปี 2562: 234,095,000,000 บาท)

ร้อยละ 10
(257,504,500,000 บาท)

20
(280,914,000,000 บาท)

30 
(304,323,500,000 บาท)

3. จ านวนกองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 
(ข้อมูลเพิ่มขึ้นปีละ 9,000 กลุ่ม รวมทั้งหมด 27,000 กลุ่ม)
(จากกลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลิต 4,600 กลุ่ม/ปี และโครงการ กข.คจ. 4,400 หมู่บ้าน/ปี)
(จากเป้าหมายทั้งหมด 52,442 กลุ่ม/หมู่บ้าน: กลุ่มออมทรัพย์ฯ 23,212 กลุ่ม และ โครงการ กข.คจ. 29,230 หมู่บ้าน)

กลุ่ม 9,000 9,000 9,000
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายของประเด็นการพัฒนา หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565

10. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้อยละ 10 10 10

11. จ านวนกองทุนชุมชนที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่ม 9,000 9,000 9,000

12. จ านวนครัวเรือนท่ีสามารถลดหนี้/ปลดหนี้ ครัวเรือน 10,000 10,000 10,000

13. จ านวนกองทุนชุมชนที่สามารถจัดสวัสดิการชุมชนได้ แห่ง - 850 960

14. จ านวนโครงการที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอนุมัตใินการส่งเสริมอาชีพ โครงการ 8,100 8,400 8,700

15. จ านวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้น คน 200,000 300,000 400,000

16. จ านวนประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีอาชีพและรายได้ คน 43,900 51,825 51,825

17. ได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือผา่นเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจัดการองค์กร รางวัล 1 1 1

18. ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 91 93 95

19. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ร้อยละ 84 87 90

20. ระดับความส าเร็จการด าเนินงานของกรมฯ ที่ได้รับการยอมรบัในประเทศ/ต่างประเทศ
ค านิยามระดับความส าเร็จ: 
ระดับ 3: ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เพิ่มขึ้นจาก ปี 2562 อย่างน้อย 1 รางวัล 
ระดับ 4: ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เพิ่มข้ึนจาก ปี 2563 อย่างน้อย 1 รางวัล 
ระดับ 5: ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก เพิ่มขึ้นจาก ปี 2564 อย่างน้อย 1 รางวัล

ระดับ 3 4 5

21. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการสื่อสาร สร้างการรับรู้ แก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์กร ร้อยละ 5 5 5

22. จ านวนการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผา่นความรว่มมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ ครั้ง/หน่วยงาน 30 30 30
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของกรมการพัฒนาชุมชน 
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นท่ี 1 ด้านความมั่นคง, ประเด็นท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม, ประเด็นท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นท่ี 1 ต าบลมั่นคง มั่นคั่ง ย่ังยืน
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ด้านท่ี 1 ความมั่นคง, ด้านท่ี 15 การเสริมสร้างพลังทางสังคม, ด้านท่ี 20 การพัฒนาการบริการประชาชน และการพัฒนา

ประสิทธิภาพภาครัฐ
4. แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านท่ี 8 สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ, ด้านท่ี 9 สังคม
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม, ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้าง

ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. แผนความมั่นคงแห่งชาติ: แผนท่ี 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย,์ แผนท่ี 10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
7. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายหลัก ด้านท่ี 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ , ด้านท่ี 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ

และความสงบสุขของประเทศ 2.4) สร้างความสงบและปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน, ด้านท่ี 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 7.2) สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 7.3) ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก

นโยบายเร่งด่วน เร่ืองท่ี 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
8. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย: ประเด็นการพัฒนา เรื่องท่ี 1 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน, ประเด็นการพัฒนา เรื่องท่ี 3

การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
9. ภารกิจหน่วยงาน: จัดท าและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน, พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การอาชีพของประชาชน/ชุมชน/ 

ผู้น าชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชน, สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน, ฝึกอบรมและพัฒนาผู้น าชุมชน/องค์การชุมชน และ
เครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการท างาน 

เป้าหมายประเด็นการพัฒนา: ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข 
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ประเด็นการพัฒนา เร่ืองท่ี 1 สร้างสรรค์ชุมชนพ่ึงตนเองได้

2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา: 1.1 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา

จ านวนสะสมของต าบล
สารสนเทศต้นแบบเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน

ปี 2563 878 ต าบล

ปี 2564 1,756 ต าบล

ปี 2565 2,634 ต าบล

แผนงานท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
ชุมชนมีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้และ
ใช้ในการบริหารการพัฒนา

ปี 2563
12,900,000 ครัวเรือน/

70,402 หมู่บ้าน

ปี 2564
12,900,000 ครัวเรือน/

70,402 หมู่บ้าน

ปี 2565
12,900,000 ครัวเรือน/

70,402 หมู่บ้าน

1. พัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลชุมชน ศสท. 397.5050 419.0050 488.0500
12,900,000 ครัวเรือน/

70,402 หมู่บ้าน/ปี
4 15 9

    1.1 การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.)

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

    1.2 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้าน (กชช. 2ค) 12,000,000

    1.3 พัฒนาโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลจปฐ. และข้อมูล 
กชช. 2ค ส าหรับใช้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2565 - 2569)

9,500,000

2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการจัดเก็บข้อมูลด้วย
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์

ศสท. 8.7900 54.4125 54.4125 76 จังหวัด 4 15 9

     - การบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ด้วยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 8,790,000 54,412,500 54,412,500

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

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน
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ตัวช้ีวัด
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เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง



2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

3. ยกระดับมาตรฐานข้อมูลสู่สากล ศสท. 6.5000 0.5000 0.5000
ยกระดับมาตรฐานข้อมูลสู่สากล
มีแนวทางบริหารจัดการข้อมูล

ท่ีได้มาตรฐานสากล
4 15 9

    3.1 ปรับปรุงเคร่ืองช้ีวัด ข้อมูลจปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ส าหรับใช้
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
(พ.ศ.2565 - 2569) ภายใต้แนวคิด SDGs

5,000,000 0 0

    3.2 จัดท ามาตรการควบคุมมาตรฐานข้อมูลสู่สากล 1,500,000 500,000 500,000

4. พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติข้ันสูงและกราฟฟิกท่ีทันสมัย ศสท. 1.0000 1.0000 1.0000
มีรูปแบบข้อมูลพร้อมใช้เพ่ือ

การพัฒนา 1 รูปแบบ
4 15 9

แผนงานท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการชุมชน

จ านวนระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการตัดสินใจ

ปี 2563 1 ระบบ

ปี 2564 1 ระบบ

ปี 2565 1 ระบบ

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

ศสท. 1.2500 1.0000 1.7500 76 จังหวัด/ปี 4 15 9

    1.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางเพ่ือการพัฒนาชุมชน

    1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบฐานข้อมูล

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ ศสท. 5.2000 13.5000

มีระบบส ารองข้อมูลโปรแกรมบันทึก
และประมวลผลข้อมูล จปฐ. และ 

กชช. 2ค ท่ีมีประสิทธิภาพและรองรับ
การท างานในอนาคต 1 ระบบ/ปี

6 20 8

    2.1 จัดท าระบบส ารองข้อมูลโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค

9,500,000

    2.2  พัฒนาประสิทธิภาพระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค

5,200,000 4,000,000 

3. สร้างและพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา

ศสท. 1.5000 1.5000 1.5000
มีระบบสารสนเทศสนับสนุน

การตัดสินใจ 1 ระบบ
6 20 8

    - พัฒนาระบบสารสนเทศการวิเคราะห์ข้อมูล (BI)

4. สนับสนุนข้อมูลในการจัดท าแผนทุกระดับ (One Plan) ศสท. 4.0000 4.0000 4.0000 76 จังหวัด/ปี 4 15 9

    - บูรณาการช้ีเป้าลดความเหล่ือมล้ าด้วยเทคโนโลยี 4,000,000 4,000,000 4,000,000



2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนงานท่ี 3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
จ านวนสะสมของต าบล
สารสนเทศต้นแบบเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน

ปี 2563 878 ต าบล

ปี 2564 1,756 ต าบล

ปี 2565 2,634 ต าบล

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ศสท. 7.1992 7.3992 7.5992 76 จังหวัด/ปี 4 15 9

    1.1 สนับสนุนการด าเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

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

    1.2 สนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมสารสนเทศต าบลต้นแบบ
เพ่ือการพัฒนาชุมชน

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

    1.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชนแก่ภาคี
การพัฒนา ระดับจังหวัด

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

2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาและใช้ประโยชน์
จากข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ศสท. 3.3800 3.3800 3.3800 76 จังหวัด/ปี 4 15 9

    - สนับสนุนการจัดท านวัตกรรมจากเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล ระดับจังหวัด

แนวทางการพัฒนา: 1.2 สร้างผู้น าเป็นพลังในการพัฒนาชุมชน
1. ร้อยละของผู้น าการพัฒนา
ท่ีสามารถขับเคล่ือนการบริหาร
จัดการชุมชน

ปี 2563 ร้อยละ 85

ปี 2564 ร้อยละ 85

ปี 2565 ร้อยละ 85

2. ร้อยละของชุมชนท่ีบริหาร
จัดการชุมชนด้วยกลไกและ
เครือข่าย

ปี 2563 ร้อยละ 60

ปี 2564 ร้อยละ 60

ปี 2565 ร้อยละ 60



2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนงานท่ี 1 สร้างผู้น าการพัฒนา จ านวนของผู้น าท่ีได้รับการพัฒนา

ปี 2563 40,000 คน

ปี 2564 40,000 คน

ปี 2565 40,000 คน

1. **(Flagship) พัฒนาหลักสูตรผู้น าการเปล่ียนแปลงเพ่ือ
การบริหารจัดการชุมชน

สพช. 0.7300 0.7300 1/48/24 รุ่น/คน/วัน 4 15 9

2. เสริมสร้างและพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลง สพช. 142.7916 191.7538 48.3493 600/100/3 รุ่น/คน/วัน 4 15 9

    2.1 พัฒนาศักยภาพผู้น าการพัฒนา

    2.2 พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน "หลักสูตรผู้น าการเปล่ียนแปลง"

    2.3 พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน "หลักสูตรนวัตกรรมผู้น า"

    2.4 พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน "หลักสูตรยุทธศาสตร์ผู้น า"

    2.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาผู้น า

3. ส่งเสริมการเป็นผู้น าจิตส านึกพลเมือง สสช. 10.0000 10.0000 10.0000 7,036 ต าบล 4 15 9

4. ส่งเสริมผู้น าการบริหารจัดการชุมชนเข้าสู่ระบบมาตรฐานงาน
ชุมชน (มชช.)

สสช. 0.7600 0.7600 0.7600 8,780 หมู่บ้าน 4 15 9

แผนงานท่ี 2 พัฒนากลไกขับเคล่ือนการบริหารจัดการชุมชน
ร้อยละของกลไกขับเคล่ือน
การบริหารจัดการชุมชน

ปี 2563 ร้อยละ 80

ปี 2564 ร้อยละ 80

ปี 2565 ร้อยละ 80

1. ส่งเสริมผู้น าเป็นกลไกในการบริหารจัดการชุมชน สสช./กผ. 37.0000 37.0000 37.0000 7,036 ต าบล 4 15 9

    1.1 ส่งเสริมผู้น าเป็นกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

    1.2 กีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้

2. สร้างและพัฒนาทีมขับเคล่ือนการบริหารจัดการชุมชนในทุกระดับ สสช. 68.6293 60.0000 60.0000
8,780 หมู่บ้าน/ปี 
(หมู่บ้านละ 3 คน)

4 15 9

3. สนับสนุนกลไกประชารัฐในการบริหารจัดการชุมชน สสช. 10.0000 10.0000 10.0000
8,780 หมู่บ้าน/ปี 
(หมู่บ้านละ 3 คน)

4 15 9



2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนงานท่ี 3 ส่งเสริมการขับเคล่ือนการบริหารจัดการชุมชน
จ านวนชุมชนท่ีได้รับ
การขับเคล่ือนการบริหารจัดการ
ชุมชน

8,780 หมู่บ้าน

ปี 2563 8,780 หมู่บ้าน

ปี 2564 8,780 หมู่บ้าน

ปี 2565 8,780 หมู่บ้าน

1. บูรณาการแผนชุมชนเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน สสช. 102.8432 67.6600 67.6600 6,766 ต าบล/ปี 4 15 9

2. ส่งเสริมผู้น าขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม สสช. 25.0000 25.0000 25.0000 7,036 ต าบล/ปี 4 15 9

3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการบริหารจัดการชุมชน สสช. 43.9000 43.9000 43.9000
878 อ าเภอ/ปี

(อ าเภอละ 1 หมู่บ้าน)
4 15 9

4. ส่งเสริมระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) สสช. 1.5200 1.5200 1.5200 76 จังหวัด/ปี 4 15 9

5. ส่งเสริมความสุขมวลรวมชุมชน สสช. 1.5200 1.5200 1.5200 76 จังหวัด/ปี 4 15 9

แผนงานท่ี 4 ส่งเสริมเครือข่ายการบริหารจัดการชุมชน
จ านวนเครือข่ายในการบริหาร
จัดการชุมชน

7,036 ต าบล

ปี 2563 7,036 ต าบล

ปี 2564 7,036 ต าบล

ปี 2565 7,036 ต าบล

1. สร้างเครือข่ายบ้านพ่ีบ้านน้องในการบริหารจัดการชุมชน สสช. 12.0000 12.0000 12.0000
878 อ าเภอ/ปี 

(อ าเภอละ 1 หมู่บ้าน)
1 1 9

2. สร้างความร่วมมือเครือข่ายประชารัฐ ต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน สสช. 78.2000 13.5320 13.5320 6,766 ต าบล/ปี 1 1 9

3. บูรณาการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการชุมชน สสช. 67.0000 67.0000 67.0000 76 จังหวัด/ปี 1 1 9

แผนงานท่ี 5 สร้างคุณค่าผู้น าการพัฒนา
จ านวนผู้น าท่ีได้รับการสร้าง
คุณค่า

ปี 2563 40,000 คน/2,000 ต าบล

ปี 2564 60,000 คน/3,000 ต าบล

ปี 2565 40,720 คน/2,036 ต าบล

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้น าการพัฒนา สสช. 94.3200 94.3200 94.3200 7,036 ต าบล 1 1 9

   1.1 ผู้น าต าบลม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

   1.2 ผู้น าแห่งความเป็นเลิศ

2. จัดการความรู้และขยายผลสู่การปฏิบัติ สสช. 18.1375 18.1375 18.1375 7,036 ต าบล 1 1 9



2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แนวทางการพัฒนา: 1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ดัชนีความสุขมวลรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village  
Happiness: GVH) เพ่ิมข้ึน

ปี 2563 ร้อยละ 86
ปี 2564 ร้อยละ 86
ปี 2565 ร้อยละ 86

2. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมาย
ในหมู่บ้าน/ชุมชนมีอาชีพและ
รายได้สูงข้ึน

ปี 2563 ร้อยละ 85
ปี 2564 ร้อยละ 85
ปี 2565 ร้อยละ 85

3. ร้อยละของหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดินมีกลไกการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ปี 2563 ร้อยละ 100
ปี 2564 ร้อยละ 100
ปี 2565 ร้อยละ 100

แผนงานท่ี 1 ส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน
ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมาย
ด าเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2563 ร้อยละ 85
ปี 2564 ร้อยละ 85
ปี 2565 ร้อยละ 85

1. **(Flagship) สร้างความม่ันคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สสช. 1,092.4876 1,092.4876 1,092.4876 33,438 หมู่บ้าน 1 1 9

2. **(Flagship) แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ สสช. 75.0000 75.0000 75.0000
ปี 2563: จ านวนครัวเรือนเป้าหมาย
            ท่ีตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562

4 15 9

ปี 2564: จ านวนครัวเรือนเป้าหมาย
            ท่ีตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2563

ปี 2565: จ านวนครัวเรือนเป้าหมาย
            ท่ีตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564



2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

3. ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต

สสช. 745.3860 745.3860 745.3860 8,780 หมู่บ้าน/ปี 1 1 9

    3.1 ปรับ Mind Set

    3.2 ค้นหาตัวตนสู่วิถีพอเพียง

    3.3 บริหารจัดการชีวิตด้วยวิถีพอเพียง (ปฏิบัติตามแผนชีวิต)

4. ประเมินการน าไปสู่การปฏิบัติ สสช. 76.3860 76.3860 76.3860 8,780 หมู่บ้าน/ปี 1 1 9

แผนงานท่ี 2 พัฒนาหมู่บ้านด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จ านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2563 8,780 หมู่บ้าน

ปี 2564 8,780 หมู่บ้าน

ปี 2565 8,780 หมู่บ้าน

 1. **(Flagship) พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม่ันคง ม่ังค่ัง 
ย่ังยืน

สสช. 1,561.1580 1,561.1580 1,561.1580 8,780 หมู่บ้าน/ปี 1 1 9

    1) ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 3 ระดับ

       (1) ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่ พอกิน สสช. 520.3860 520.3860 520.3860

               (1.1) ประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด GVH คร้ังท่ี 1

               (1.2) แผนพัฒนาตามตัวช้ีวัด 4 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด

               (1.3) พัฒนาตามแผน (เมนูทางเลือก)

               (1.4) สนับสนุนปัจจัยแห่งความส าเร็จ

               (1.5) ประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด GVH คร้ังท่ี 2

       (2) ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดี กินดี สสช. 520.3860 520.3860 520.3860

               (2.1) ประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด GVH คร้ังท่ี 1

               (2.2) แผนพัฒนาตามตัวช้ีวัด 4 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด

               (2.3) พัฒนาตามแผน (เมนูทางเลือก)

               (2.4) สนับสนุนปัจจัยแห่งความส าเร็จ 24,643.0000

               (2.5) ประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด GVH คร้ังท่ี 2



2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

       (3) ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม่ังมี ศรีสุข สสช. 520.3860 520.3860 520.3860

(3.1) ประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด GVH คร้ังท่ี 1

(3.2) แผนพัฒนาตามตัวช้ีวัด 4 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด

(3.3) พัฒนาตามแผน (เมนูทางเลือก)

(3.4) สนับสนุนปัจจัยแห่งความส าเร็จ

(3.5) ประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด GVH คร้ังท่ี 2

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน สทอ. 40.0000  41.2000  42.4360  24,643 หมู่บ้าน 1 1 9

    2.1 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

1) เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

2) พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

แผนงานท่ี 3 สร้างคุณค่าและพัฒนาเครือข่ายต าบลม่ันคง 
ม่ังค่ัง ย่ังยืน

จ านวนเครือข่ายต าบลม่ันคง 
ม่ังค่ัง ย่ังยืน

ปี 2563 2,500 ต าบล

ปี 2564 2,500 ต าบล

ปี 2565 2,036 ต าบล

1. บูรณาการความร่วมมือภาคีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สสช.  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 7,036 ต าบล 1 1 9

2. เช่ือมโยงเครือข่ายวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สสช. 70.0000 70.0000 70.0000 7,036 ต าบล 1 1 9

3. สร้างคุณค่าและเชิดชูเกียรติ สสช. 10.0000 10.0000 10.0000 7,036 ต าบล 1 1 9

4. จัดการความรู้และเผยแพร่สร้างการรับรู้ สสช. 77.8513 25.0000 25.0000 7,036 ต าบล 1 1 9



ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ประเด็นท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นท่ี 9 เศรษฐกิจฐานราก, ประเด็นท่ี 14 การท่องเท่ียว
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ด้านท่ี 5 การท่องเท่ียว, ด้านท่ี 8 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม, ด้านท่ี 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4. แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านท่ี 5 เศรษฐกิจ, ด้านท่ี 9 ด้านสังคม
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอ้ย่างยั่งยืน, ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ
6. แผนความมั่นคงแห่งชาติ: แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
7. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายหลัก ด้านท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 5.4) พัฒนาภาคการท่องเท่ียว 5.4.1) พัฒนาคุณภาพ

และความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว 5.4.5) ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเท่ียวสู่ชุมชน, ด้านท่ี 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจาก
ฐานราก 7.1) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 7.1.1) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 7.2) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7.2.2) ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเท่ียวชุมชน และส่งเสริมการขยาย
ตลาดสู่ต่างประเทศ

นโยบายเร่งด่วน เร่ืองท่ี 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
8. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย: ประเด็นการพัฒนา เรื่องท่ี 3 การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
9. ภารกิจหน่วยงาน: พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การอาชีพ ของประชาชน/ชุมชน/ผู้น าชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การ

ชุมชน, ฝึกอบรมและพัฒนาผู้น าชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการท างาน

เป้าหมายประเด็นการพัฒนา: เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเท่ียวชุมชน 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 87



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



2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา: 2.1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่สากล
ร้อยละของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP เป็นนักการค้าท่ีเข้มแข็ง

ปี 2563 ร้อยละ 80

ปี 2564 ร้อยละ 80

ปี 2565 ร้อยละ 80

แผนงานท่ี 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล OTOP ให้เกิดคุณค่า
และมูลค่าเพ่ิม

มีระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ของโครงการ
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP)

ปี 2563 1 ระบบ

ปี 2564 1 ระบบ

ปี 2565 1 ระบบ

1. **(Flagship) บริหารจัดการข้อมูล OTOP (OTOP Big Data) สภว. 9.1603 20.0000 20.0000 77 แห่ง/ปี

    - ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

2. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างมูลค่าเพ่ิม และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน สภว. 10.0000 20.0000 20.0000 1,900 ภูมิปัญญา 4 16 5

    - ส่งเสริมภูมิปัญญา OTOP สร้างมูลค่า เพ่ิมสู่สากล

3. ส่งเสริมและต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิม สภว. 30.0000 30.0000 30.0000 4,560 ผลิตภัณฑ์ 4 16 5

    - ต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาและเพ่ิมมูลค่า

4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่เวทีโลก สภว. 10.0000 10.0000 100 ภูมิปัญญา 4 16 5

    - เผยแพร่ภูมิปัญญาโลก (ผลงานศิลปิน OTOP/Young OTOP/
KBO/OTOP นวัตวิถี) (1 คร้ัง)

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

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง



2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนงานท่ี 2 พัฒนากลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก
จ านวนเครือข่ายในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐานราก

ปี 2563 76 จังหวัด

ปี 2564 76 จังหวัด

ปี 2565 76 จังหวัด

1. **(Flagship) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพ่ือสังคม สสช. 160.1344 67.0000 67.0000 76 จังหวัด/ปี 2 8 5

    1.1 สนับสนุนกลไกและกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐเพ่ือสังคม

          1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพ่ือสังคม 

          2) ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ
ตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ

          3) ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ
ตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ

          4) ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายผ้าขาวม้าไทย
สู่สากล: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. วิจัยและพัฒนาการขับเคล่ือนโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ สภว. 5.0000 5.0000 5.0000 3 เร่ือง 4 16 5

3. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมบริการเศรษฐกิจฐานราก สภว. 64.8438 110.0000 110.0000 878 ศูนย์ 4 16 5

4. เพ่ิมประสิทธิภาพคณะอนุกรรมการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ระดับจังหวัด/อ าเภอ

สภว. 16.7400 16.7400 16.7400 76 จังหวัด/878 อ าเภอ 4 16 5

    4.1 สนับสนุนคณะอนุกรรมการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
ระดับจังหวัด

    4.2 สนับสนุนคณะอนุกรรมการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
ระดับอ าเภอ

5. เพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่าย OTOP ทุกระดับ สภว. 1.5200 1.5200 1.5200 76 จังหวัด 4 16 5

    5.1 ทบทวน/ฟ้ืนฟู เครือข่าย OTOP

    5.2 เพ่ิมศักยภาพเครือข่าย OTOP



2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนงานท่ี 3 ยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่สากล
จ านวนผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม
โครงการมีทักษะเพ่ิมข้ึน

ปี 2563 3,800 ราย

ปี 2564 3,800 ราย

ปี 2565 3,800 ราย

1. **(Flagship) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะเพ่ือขับเคล่ือน OTOP 
สู่สากล

สภว. 399.4634 450.0000 450.0000 3,800 ราย/ปี 2 8 5

    1.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะเพ่ือขับเคล่ือน OTOP สู่สากล

          1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
 ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ

          2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
 ให้สามารถชับเคล่ือนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์

2. เพ่ิมประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สภว. 15.0000 15.0000 7,600 คน/76 จังหวัด

3. พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young OTOP, OTOP Startup) สภว. 15.0000 25.0000 55.0000 3,800 ราย 2 8 5

    3.1 พัฒนาและยกระดับภูมิปัญญา เพ่ิมผลิตภัณฑ์ Young OTOP

    3.2 Young OTOP Camp (760 ราย/4 ภาค)

    3.3 Young OTOP Camp (3,800 ราย/จังหวัด)

    3.4 OTOP Junior Camp (380 ราย)

4. พัฒนาศักยภาพศิลปิน OTOP (สู่สากล) สภว. 1.8710 2.0000 2.0000

ศิลปิน OTOP ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพศิลปิน OTOP และ

มีความสามารถในการแข่งขัน 
ทางการตลาดได้ร้อยละ 80

2 8 5

5. พัฒนาศักยภาพนักการตลาด OTOP Trader (สู่มืออาชีพ) สภว. 35 35 35 76 จังหวัด 2 8 5
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แนวทางการพัฒนา: 2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรม

จ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับ
การพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ปี 2563 12,000 ผลิตภัณฑ์

ปี 2564 12,500 ผลิตภัณฑ์

ปี 2565 13,248 ผลิตภัณฑ์

แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนามี
มูลค่าเพ่ิม มีนวัตกรรม และเพ่ิม
ช่องทางการตลาดได้

ปี 2563 1,520 ผลิตภัณฑ์

ปี 2564 1,520 ผลิตภัณฑ์

ปี 2565 1,520 ผลิตภัณฑ์

1. **(Flagship) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรม

สภว. 95.0000 100.0000 100.0000 5,900 ผลิตภัณฑ์ 4 16 5

    - พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
(กลุ่ม Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

2. ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรม (KBO) สภว. 91.2000 91.2000 91.2000 4,560 ผลิตภัณฑ์ 4 16 5

    2.1 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย KBO จังหวัด

    2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่าย KBO จังหวัด

    2.3 ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
(R&D PSO)

         - สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (Provincial Star OTOP: PSO)

3. ต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
(R&D PSO)

สภว. 7.6000 5.0000 5.0000 532 ผลิตภัณฑ์ 4 16 5

    3.1 สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (Provincial Star OTOP: PSO)

    3.2 ต่อยอดกิจกรรมสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ปี 2563

    3.3 ต่อยอดกิจกรรมสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ปี 2564

4. คัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย สภว. 75.0000 1 ฐานข้อมูล 4 16 5
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งบประมาณ (ล้านบาท) 
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แผนงานท่ี 2 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล
และการส่งออก

ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับ
การพัฒนายยกระดับเป็นสินค้า 
Premium สามารถเข้าสู่
การแข่งขันในตลาดสากลได้

ปี 2563 475 ผลิตภัณฑ์

ปี 2564 740 ผลิตภัณฑ์

ปี 2565 740 ผลิตภัณฑ์

1. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้า Premium สภว. 101.7000 145.0000 145.0000 1,955 ผลิตภัณฑ์ 4 16 5

     1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium ตาม Cluster

     1.2 OTOP on Broad

2. ส่งเสริมการเข้าถึงมาตรฐานสากลเพ่ือการส่งออก สภว. 20.0000 20.0000 20.0000 300 ผลิตภัณฑ์ 2 8 5

    - พัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าถึงมาตรฐานสากลเพ่ือการส่งออก

แนวทางการพัฒนา: 2.3 พัฒนาการบริหารจัดการและกิจกรรมชุมชน
ท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้
จากการจ าหน่ายสินค้าและ
กิจกรรมบริการด้านการท่องเท่ียว

ปี 2563 ร้อยละ 10

ปี 2564 ร้อยละ 10

ปี 2565 ร้อยละ 10

แผนงานท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเท่ียว
OTOP นวัตวิถี

จ านวนชุมชนท่องเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี ท่ีได้รับการประเมินและ
จัดระดับ

ปี 2563 3,738 ชุมชน

ปี 2564 3,738 ชุมชน

ปี 2565 3,738 ชุมชน

1. **(Flagship) สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท่องเท่ียว 
OTOP นวัตวิถี

สภว. 29.6332 40.0000 40.0000 3,738 ชุมชน/ปี 2 5 9

    1.1 ประเมินและจัดระดับการพัฒนาชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี

    1.2 สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท่องเท่ียว  OTOP นวัตวิถี
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แผนแม่บท 
23 แผน
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2. พัฒนาเครือข่ายชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี สภว. 60.0000 60.0000 60.0000

ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการบริหาร
ชุมชนท่องเท่ียวทีเข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการชุมชนท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

2 5 9

    2.1 การบูรณาการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเท่ียว 
1 ชุมชน 1 องค์กร

    2.2 สร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเท่ียว
ด้านการบริหารจัดการ

แผนงานท่ี 2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ
ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี

ผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชน
ท่องเท่ียวมีคุณภาพ และเข้าสู่
กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน

ปี 2563 1,140 ผลิตภัณฑ์

ปี 2564 650 ผลิตภัณฑ์

ปี 2565 650 ผลิตภัณฑ์

1. เพ่ิมมูลค่าและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สภว. 122.6640 80.0000 80.0000 2,440 ผลิตภัณฑ์ 2 5 9

    1.1 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนท่องเท่ียว OTOP 
นวัตวิถี

    1.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก

    1.3 การน าอัตลักษณ์ภูมิปัญญาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการ สภว. 167.7028 280.0000 280.0000 240 ชุมชน 2 5 9

    2.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน (D-Hope)

   2.2 พัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบนิทรรศการแบบกระจาย 
(D-Hope)

   2.3 พัฒนาการบริการชุมชนท่องเท่ียวแบบครบวงจร

   2.4 พัฒนามาตรฐานบริการของชุมชนท่องเท่ียวเข้าสู่มาตรฐานบริการ
ท่องเท่ียวของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการท่องเท่ียว
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แผนงานท่ี 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดและเช่ือมโยงธุรกิจ
การท่องเท่ียว

ร้อยละของผู้ประกอบการท่ี
เข้าร่วมการจัดงานมีรายได้เพ่ิมข้ึน

ปี 2563 ร้อยละ 80
ปี 2564 ร้อยละ 80
ปี 2565 ร้อยละ 80

1. พัฒนาช่องทางส่ือประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี สภว. 50.0000 50.0000 200 ชุมชน 2 5 9

    - พัฒนาส่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี

2. ส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี สภว. 384.0000 452.0000 452.0000
ร้อยละ 80 ของผู้ประกอบการ

ท่ีเข้าร่วมการจัดงานมีรายได้เพ่ิมข้ึน 2 5 9

    2.1 เช่ือมโยงช่องทางการท่องเท่ียวกับภาคธุรกิจ

    2.2 เช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวโดยชุมชน

    2.3 จัดงานเทศกาลชุมชนท่องเท่ียว

    2.4 จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเท่ียว

แนวทางการพัฒนา: 2.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้
จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ปี 2563 ร้อยละ 10

ปี 2564 ร้อยละ 10

ปี 2565 ร้อยละ 10

แผนงานท่ี 1 ตลาดระดับจังหวัด/ภูมิภาค
ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ระดับจังหวัด/ภูมิภาค

ปี 2563 80,000 คร้ัง/ปี

ปี 2564 80,000 คร้ัง/ปี

ปี 2565 80,000 คร้ัง/ปี

1. **(Flagship) ตลาดประชารัฐคนไทยย้ิมได้ สภว. 100.0000 100.0000 100.0000 80,000 คร้ัง/ปี 4 16 5

2. OTOP ภูมิภาค สภว. 31.0000 35.0000 40.0000 5 คร้ัง/ปี 4 16 5

3. OTOP TO THE TOWN สภว. 35.0000 35.0000 35.0000 10 คร้ัง/ปี 4 16 5

4. OTOP TRADER สภว. 30.0000 30.0000 76 จังหวัด 4 16 5

5. ตลาดในสถานท่ีท่องเท่ียวและตามเทศกาล สภว. 68.0000 68.0000 68.0000 76 จังหวัด 4 16 5

    5.1 OTOP TO THE TOURIST AND FESTIVAL

    5.2 มหกรรมของดีจังหวัด (BEST OTOP FESTIVAL)

6. การขยายตลาดใหม่ ในระดับจังหวัด/ภูมิภาค สภว. 10.0000 10.0000 10.0000 76 จังหวัด 4 16 5
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แผนงานท่ี 2 ตลาดระดับประเทศ
ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ระดับประเทศ

ปี 2563 4 คร้ัง/ปี

ปี 2564 4 คร้ัง/ปี

ปี 2565 4 คร้ัง/ปี

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

สภว. 16.0000 16.0000 16.0000
ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP 

มีความสามารถในการน าสินค้า
เข้าสู่ตลาดออนไลน์ 2,000 ราย/ปี

4 16 5

2. ตลาดระดับประเทศ สภว. 295.0000 295.0000 311.0000 4 คร้ัง/ปี 4 16 5

    2.1 OTOP City

    2.2 OTOP Midyear

    2.3 ศิลปาชีพ ประทีปไทย

    2.4 จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน Young OTOP

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

สภว. 15.0000 15.0000 15.0000 1 คร้ัง/ปี 4 16 5

4. การขยายตลาดใหม่ในระดับประเทศ สภว. 15.0000 15.0000 15.0000 1 คร้ัง/ปี 4 16 5

แผนงานท่ี 3 ตลาดระหว่างประเทศ
ส่งเสริมช่องทางการตลาด
ระหว่างประเทศ

ปี 2563 30 คร้ัง/ปี

ปี 2564 30 คร้ัง/ปี

ปี 2565 30 คร้ัง/ปี

1. สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน สภว. 60.0000 60.0000 60.0000 30 คร้ัง/ปี 4 16 5

2. การขยายตลาดใหม่ เช่ือมโยงระหว่างประเทศ สภว. 20.0000 20.0000 20.0000 1 คร้ัง/ปี 2 8 5

    2.1 จัดการแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP ในงานเทศกาล
ต่างประเทศ

    2.2 OTOP ชายแดน



ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
2. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นท่ี 9 เศรษฐกิจฐานราก
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ด้านท่ี 15 การเสริมสร้างพลังทางสังคม, ด้านท่ี 16 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4. แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านท่ี 5 เศรษฐกิจ, ด้านท่ี 9 สังคม
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอ้ย่างยั่งยืน 
6. แผนความมั่นคงแห่งชาติ: แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์
7. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายหลัก ด้านท่ี 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 7.2) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

นโยบายเร่งด่วน เร่ืองท่ี 1 การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน
8. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย: ประเด็นการพัฒนา เร่ืองท่ี 3 การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
9. ภารกิจหน่วยงาน: พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การอาชีพ ของประชาชน/ชุมชน/ผู้น าชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การ

ชุมชน, ฝึกอบรมและพัฒนาผู้น าชุมชน/องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการท างาน 

เป้าหมายประเด็นการพัฒนา: ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 97
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2563 2564 2565 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา: 3.1 พัฒนาระบบการบริหารและการเข้าถึง
แหล่งทุน

1. จ านวนกองทุนชุมชนท่ีมี
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ปี 2563 9,000 กลุ่ม
ปี 2564 9,000 กลุ่ม
ปี 2565 9,000 กลุ่ม

2. จ านวนครัวเรือนท่ีสามารถ
ลดหน้ี/ปลดหน้ี

ปี 2563 10,000 ครัวเรือน
ปี 2564 10,000 ครัวเรือน
ปี 2565 10,000 ครัวเรือน

3. จ านวนกองทุนชุมชนท่ี
สามารถจัดสวัสดิการชุมชนได้

ปี 2563 -
ปี 2564 850 แห่ง
ปี 2565 960 แห่ง

4. จ านวนโครงการท่ีกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีอนุมัติ
ในการส่งเสริมอาชีพ

ปี 2563 8,100 โครงการ

ปี 2564 8,400 โครงการ

ปี 2565 8,700 โครงการ

5. จ านวนสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเพ่ิมข้ึน

ปี 2563 200,000 คน

ปี 2564 300,000 คน

ปี 2565 400,000 คน

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

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง



2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนงานท่ี 1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศกองทุนชุมชน

เจ้าหน้าท่ีสามารถขับเคล่ือนงาน
กองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล

ปี 2563 ร้อยละ 80

ปี 2564 ร้อยละ 80

ปี 2565 ร้อยละ 80

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

สทอ. 14.0000 10.0000 10.0000
มีระบบสารสนเทศ เพ่ือการ
พัฒนากองทุน

1 ระบบ/ปี 4 16 9

    1.1 จัดท ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรกองทุนชุมชน (Big Data) สทอ. 14.0000
ปี 63 จ ำนวน 1 ระบบ

    1.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรกองทุนชุมชน (Big Data) สทอ. 10.0000 10.0000
ปี 64 จ ำนวน 1 ระบบ
ปี 65 จ ำนวน 1 ระบบ

2. **(Flagship) เสริมสร้างผู้เช่ียวชาญกองทุนชุมชน 
(ด้านสินเช่ือ/ด้านการบริหารจัดการ/ด้านบัญชี/ด้านบริหารหน้ี/
ด้านสวัสดิการชุมชน)

สทอ. 7.3932 7.3932 7.3932

มีจ านวนผู้เช่ียวชาญกองทุน
ชุมชน (ด้านสินเช่ือ/ด้านบริหาร
จัดการ/ด้านบัญชี/ด้าน
สวัสดิการชุมชน)

1,361 คน/ปี 4 16 9

    2.1 เตรียมควำมพร้อมบุคลำกรด้ำนกำรพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงิน
ชุมชน "เก่ง ดี มีคุณภำพ"

สทอ. 7.3932 7.3932 7.3932

          1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำท่ีสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
กองทุนชุมชน

สทอ. 0.9180 0.9180 0.9180
ปี 63 จ ำนวน 161 คน
ปี 64 จ ำนวน 161 คน
ปี 65 จ ำนวน 161 คน

          2) กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้เช่ียวชำญกองทุนชุมชน สทอ. 6.4752 6.4752 6.4752
ปี 63 จ ำนวน 6 รุ่น ๆละ 200

 คน รวม1,200 คน
3. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนชุมชน สทอ. 28.7064 26.0064 26.0064

คณะกรรมการฯ มีความรู้
ความเข้าใจในการขับเคล่ือนงาน

26,742 คน 4 16 9

    3.1 เพ่ิมศักยภำพคณะกรรมกำรกองทุนชุมชนให้เป็นผู้น ำ
กำรเปล่ียนแปลง

สทอ. 8.3848 8.3848 8.3848
ปี 63 จ ำนวน 6,232 คน
ปี 64 จ ำนวน 6,232 คน
ปี 65 จ ำนวน 6,232 คน

    3.2 เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรขับเคล่ือนเครือข่ำยกองทุนชุมชน
(จัดต้ังศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน)

สทอ./สพอ. 9.4752 9.4752 9.4752
ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน  มีกำร
ขับเคล่ือนกำรบริหำรจัดกำร
กองทุนชุมชน

ปี 63 จ ำนวน 138 แห่ง
ปี 64 จ ำนวน 138 แห่ง
ปี 65 จ ำนวน 138 แห่ง

    3.3  ขับเคล่ือนงำนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตโดยโรงเรียน
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต

สพจ. 7.0464 7.0464 7.0464
8 แห่งๆ ละ 3 หลักสูตรๆ ละ

 2 รุ่นต่อปี รุ่นละ 30 คน

    3.4  พัฒนำโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตสู่กำรเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทำงวิชำกำร

สพจ. 0.8000 0.8000 0.8000
โรเรียนกลุ่มออมทรัพย์ได้รับกำร
พัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงวิชำกำร

8 แห่ง

    3.5 ขยำยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตให้ครบ 18 
เขตตรวจรำชกำร

สทอ./สพจ. 3.0000 0.3000 0.3000
มีโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำร
ผลิตเพ่ิมข้ึน 10 แห่ง เขตตรวจละ 
1 แห่ง

10 แห่ง



2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานกองทุนชุมชน สทอ./สกส. 5.3035 2.9009 2.9009
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจ

ในการขับเคล่ือนงานกองทุนชุมชน
 ร้อยละ 80/ปี

4 16 9

    4.1 กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้ขับเคล่ือนงำนพัฒนำทุนและองค์กร
กำรเงินชุมชน

สทอ.
/สพจ

2.4026 76 จังหวัดๆ ละ 1 วัน

    4.2  กิจกรรมพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ีขับเคล่ือนงำนอนุรักษ์และ
กำรใช้ประโยชน์ทุนชุมชน

สทอ. 0.1809 0.1809 0.1809 17 คน/ปี/1 รุ่น 5 วัน

    4.3 เพ่ิมประสิทธิภำพบุคลำกรในกำรบริหำรงำนกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี

สกส. 2.2800 2.2800 2.2800 1รุ่น 300 คน/ปี

    4.4 ทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
(ระยะ 5 ปี/รำยปี)

สกส. 0.2200 0.2200 0.2200 50 คน/ปี

    4.5 ทบทวนและขับเคล่ือนแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรี (ระยะ 5 ปี/รำยปี)

สกส. 0.2200 0.2200 0.2200 50 คน/ปี

แผนงานท่ี 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนให้มี
ธรรมาภิบาล

ร้อยละของกองทุนชุมชนบริหาร
จัดการตามหลักธรรมภิบาล

ปี 2563 ร้อยละ 80

ปี 2564 ร้อยละ 80

ปี 2565 ร้อยละ 80

1. **(Flagship) ส่งเสริมการบริหารจัดการโครงการ บริหารสัญญา 
และบริหารหน้ีกองทุนชุมชน

สทอ. 72.5569 111.5166 111.5166
กองทุนชุมชนผ่านตัวช้ีวัด
ธรรมาภิบาล ร้อยละ 80/ปี

9,000 กลุ่ม/โครงการ 4 16 9

     1.1 พัฒนำศักยภำพผู้เช่ียวชำญกองทุนชุมชน ด้ำนกำรบริหำร
โครงกำร บริหำรสัญญำ บริหำรหน้ี move for fund team

สทอ./สพจ. 6.4752  3,512 คน

     1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร Move for fund team สทอ./สพจ. 30.0000 30.0000
ปี 64 : 38,632 ต่อปี
ปี 65 : 38,632 ต่อปี 

     1.3 ส่งเสริมทุนชุมชนธรรมำภิบำล สพจ. 66.0817 81.5166 81.5166
กองทุนชุมชนผ่ำนตัวช้ีวัด
ธรรมำภิบำลร้อยละ 80

           1) ตรวจสุขภำพทำงกำรเงินโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
(กข.คจ.)

สพอ. 31.2517 4,400 หมู่บ้ำน/ปี

           2) กิจกรรมประเมินศักยภำพโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
(กข.คจ.) ตำมหลักธรรมภิบำล

สพอ. ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ

           3) กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพทำงกำรเงิน กข.คจ. ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล

สพอ. 38.5166 38.5166
ปี 64 จ ำนวน 4,900 กลุ่ม
ปี 65 จ ำนวน 4,900 กลุ่ม



2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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4) ตรวจสุขภำพทำงกำรเงินกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต สพอ. 34.8300 4,600 กลุ่ม/ปี

5) กิจกรรมประเมินศักยภำพกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
กำรผลิตตำมหลักธรรมำภิบำล

สพอ. ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ

6) กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพทำงกำรเงินกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
กำรผลิตตำมหลักธรรมำภิบำล

สพอ. 43.0000 43.0000
ปี 64 จ ำนวน 5,100 กลุ่ม
ปี 65 จ ำนวน 5,100 กลุ่ม

2. **(Flagship) พัฒนาระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์กองทุนชุมชน/
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สทอ./สกส. 4.9000 4.9000 4.9000 มีระบบบัญชีอิเล็คทรอนิกส์ 2 ระบบ 4 16 5

3. **(Flagship) สร้างนวัตกรรรมธรรมาภิบาลกองทุนชุมชน
แบบมีส่วนร่วม

สทอ. 4.8000 4.8000 4.8000
มีนวัตกรรมธรรมาภิบาลกองทุน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

18 เขตตรวจ ๆ ละ 1 นวัตกรรม 4 16 5

4. ปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนชุมชน สทอ. 1.4736
มีระเบียบ กข.คจ. (มท.) และ
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต

2 ระเบียบ 4 16 5

     4.1 ปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนชุมชน สทอ. 1.4736

1) ปรับปรุงระเบียบกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 0.7368

2) ปรับปรุงระเบียบโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 0.7368

5. จัดท าคู่มือการขับเคล่ือนกองทุนชุมชน สทอ. 2.1450 2.1450 2.1450
มีเอกสารแนวทางการขับเคล่ือน
กองทุนชุมชน

12,000 ชุด/ปี, 4,300 เล่ม/ปี 4 16 5

     5.1 จัดท ำชุดทะเบียนและคู่มือกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต สทอ. 0.7500 0.7500 0.7500 6,000 ชุด/ปี

     5.2 จัดท ำชุดคู่มือกำรขับเคล่ือนโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน สทอ. 0.7500 0.7500 0.7500 6,000 ชุด/ปี

     5.3 จัดท ำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรหน้ีส ำหรับผู้ขับเคล่ือนงำนและ
คณะกรรมกำรศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน

สทอ. 0.6450 0.6450 0.6450 4,300 เล่ม/ปี

6. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนโดยทุนชุมชน สทอ. 2.0000 25.0000 28.0000
กลุ่ม/กองทุนท่ีเป็นสมาชิกศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน มีการจัด
สวัสดิการชุมชน ร้อยละ 80/ปี

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 
ปี 64 จ านวน 1,062 แห่ง 
ปี 65 จ านวน 1,200 แห่ง

4 16 5

    - ส่งเสริมกลไกกำรขับเคล่ือนกำรจัดสวัสดิกำรชุมชน สทอ./สพอ 2.0000 25.0000 28.0000
กลุ่ม/กองทุนท่ีเป็นสมาชิกศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน มีการจัด

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ปี
64 จ านวน 1,062 แห่ง ปี

7. เชิดชูเกียรติกองทุนชุมชน/กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สทอ./สกส. 10.4803 11.3513 11.3513 มีกองทุนชุมชนต้นแบบ 723 แห่ง/กลุ่ม/หมู่บ้าน 4 15 9

    7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่น
สู่กำรเป็นต้นแบบด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

สทอ./สพอ. 5.9690
มีศูนย์จัดกำรฯ ต้นแบบด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 36 แห่ง

36 แห่ง

    7.2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติกองทุนชุมชน สทอ. 6.8400 6.8400 มีกองทุนชุมชนต้นแบบ
ปี 64 : 76 จัวหวัดๆ ละ 3 
แห่ง (ศูนย์จัดกำรฯ+กลุ่ม

    7.3 เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี สกส. 4.5113 4.5113 4.5113 76 จังหวัด และ กทม.

8. เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนในหมู่บ้านนวัตวิถี สทอ. 1.8000 1.8000 1.8000 (สพอ.ท า) มีแผนในการพัฒนา 140 หมู่บ้าน/กลุ่ม 4 16 5
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ความสอดคล้องเช่ือมโยง

แผนงานท่ี 3 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนและการบริหารจัดการ
หน้ีครัวเรือน

จ านวนหน้ีลดลง

ปี 2563 ร้อยละ 35

ปี 2564 ร้อยละ 35

ปี 2565 ร้อยละ 35

1. บริหารจัดการหน้ีครัวเรือน สทอ./สกส. 113.7790 122.8876 131.9962 จ านวนหน้ีลดลง ร้อยละ 35/ปี จ านวนหน้ีลดลง ร้อยละ 35/ปี 4 16 5

    1.1 เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงกำรเงินสู่กำรบริหำรจัดกำรหน้ี สทอ./สพอ. 55.0704 55.0704 55.0704 จ ำนวนหน้ีลดลง ร้อยละ 35

    1.2 ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนบริหำรจัดกำรหน้ี "ส ำนึกดี แผนดี 
บริหำรหน้ีได้" (ศูนย์จัดกำรฯ ท่ีจัดต้ังใหม่ ปีละ 138 แห่ง)

สทอ./สพอ. 9.1086 18.2172 27.3258 จ ำนวนหน้ีลดลง ร้อยละ 35/ปี

    1.3 เสริมสร้ำงกระบวนงำนคณะท ำงำนติดตำมหน้ีกองทุนชุมชน สกส. 31.2000 31.2000 31.2000

    1.4 เสริมทักษะอำชีพสตรีเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรหน้ี 
(76 จังหวัด และ กทม.)

สกส. 10.7000 10.7000 10.7000 76 จังหวัด และ กทม. 1 15 5

    1.5 เสริมสร้ำงกระบวนงำนคณะท ำงำนติดตำมหน้ีกองทุนชุมชน
(76 จังหวัด และ กทม.)

สกส. 7.7000 7.7000 7.7000 76 จังหวัด และ กทม.

2. ส่งเสริมการออม สทอ. 23.0000 23.0000 23.0000
ร้อยละ 5 ของครัวเรือนตกเกณฑ์
 จปฐ. เร่ืองการออม 1.7 ล้าน
ครัวเรือน

ร้อยละ 5 ของครัวเรือนตกเกณฑ์ 
จปฐ. ปี 2561 เร่ืองการออม 

1,700,000 ครัวเรือน
ฐานข้อมูลตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2561 1.7 ล้าน

4 16 5

    2.1 ส่งเสริมกำรจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต สพอ. 3.0000 3.0000 3.0000
ปี 63 จ ำนวน 150 กลุ่ม
ปี 64 จ ำนวน 150 กลุ่ม

    2.2 ส่งเสริมกำรออม สทอ./สพอ. 20.0000 20.0000 20.0000
ร้อยละ 5 ของครัวเรือนตกเกณฑ์ 
จปฐ. เร่ืองกำรออม

ฐำนข้อมูลตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 
2561 1.7 ล้ำนครัวเรือน

3. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการบริหารการเงินครัวเรือน สทอ. 2.0000 2.0000 2.0000
จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับส่งเสริม
การสร้างภูมิคุ้มการบริหารการเงิน

เอกสาร 40,000 เล่ม/ปี 4 16 5

4. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สกส. 1,478.0000 1,619.0000 1,619.0000 25,300 โครงการ/ปี 4 16 5

5. กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อย เพ่ือลดความเหล่ือมล้ า สทอ. 292.5557 292.5557 292.5557
ผู้มีรายได้น้อยได้รับการพัฒนา
อาชีพและมีรายได้ร้อยละ 80/ปี

39,060 คน/ปี 4 16 5

   - พัฒนำอำชีพและรำยได้ของคนยำกจน (ภำคเหนือและ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ)

292.5557 292.5557 292.5557

6. เสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ สทอ./สกส. 97.7000 97.7000 97.7000
ความพึงพอใจการรับรู้ของการ
ประชาสัมพันธ์

76 จังหวัด และ กทม./ปี 4 16 5

    6.1 กิจกรรมผลิตส่ือประชำสัมพันธ์กองทุนคุณธรรม สทอ. 7.8000 7.8000 7.8000 76 จังหวัด/ปี

    6.2 กิจกรรมมหกรรมรวมพลกองทุนคุณธรรม สทอ. 50.5500 50.5500 50.5500 76 จังหวัด/ปี

    6.3 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ด้วยกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนส่ือ

สกส. 11.5500 11.5500 11.5500 2 ช่องทำง

    6.4 ผลิตส่ือประชำสัมพันธ์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี สกส. 7.8000 7.8000 7.8000 76 จังหวัด และ กทม./ปี

    6.5 มหกรรมกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี สกส. 20.0000 20.0000 20.0000 76 จังหวัด และ กทม./ปี
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แผนงานท่ี 4 ส่งเสริมกองทุนชุมชนสู่การเป็นธุรกิจชุมชน
จ านวนกองทุนชุมชนท่ีสามารถ
พัฒนาเป็นธุรกิจชุมชน

ปี 2563 76 แห่ง

ปี 2564 76 แห่ง

ปี 2565 76 แห่ง

1. ส่งเสริมกองทุนชุมชนสร้างธุรกิจชุมชน สทอ./สกส. 44.7080 43.8600 43.5600
ร้อยละ 80 ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ
 มีการด าเนินงานธุรกิจชุมชน

76 แห่ง 4 16 5

    1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรศูนย์สำธิตกำรตลำดสู่กำรเป็นธุรกิจชุมชน สทอ. 1.8480 1.0000 0.7000
ปี 63 จ ำนวน 400 แห่ง
ปี 64 จ ำนวน 200 แห่ง

    1.2 พัฒนำกองทุนชุมชนสู่กำรเป็นธุรกิจชุมชน สทอ. 30.0000 30.0000 30.0000 76 จังหวัดๆ ละ 1 แห่ง

     1.3 พัฒนำศูนย์สำธิตกำรตลำดต้นแบบสู่ Trader ชุมชน สทอ. 10.0000 10.0000 10.0000
ปี 63 จ ำนวน 20 แห่ง
ปี 64 จ ำนวน 20 แห่ง

     1.4 พัฒนำทักษะกลุ่มอำชีพสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ด้ำนพำณิชย์และบริกำร (4 รุ่น ๆ ละ 60 คน/ปี)

สกส. 2.8600 2.8600 2.8600

แนวทางการพัฒนา: 3.2 พัฒนาทุนชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จ านวนประชาชนในหมู่บ้าน
เป้าหมายมีอาชีพและรายได้

ปี 2563 43,900 คน

ปี 2564 51,825 คน

ปี 2565 51,825 คน

แผนงานท่ี 1 พัฒนาศักยภาพทุนชุมชน
จ านวนศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน
ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ปี 2563 3 ศูนย์

ปี 2564 3 ศูนย์

ปี 2565 3 ศูนย์

1. พัฒนาศักยภาพส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สทอ. 6.3078 31.0715 27.0715
ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมกับส่วนงานฯ มีการ
พัฒนาอาชีพและรายได้

10 แห่ง/ปี 4 16 9

    1.1 พัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ทุนชุมชน สทอ. 3.0060 0.9080 0.9080
จ ำนวนหมู่บ้ำนท่ีเป็นเครือข่ำยใน
กำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้

10 หมู่บ้ำน /ปี

    1.2 พัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สทอ. 0.0050 0.0050 มีกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) สรุปองค์ควำมรู้ 1 เร่ือง/ปี

    1.3 จัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้ สทอ. 0.0300 0.0300
มีส่ือประชำสัมพันธ์องค์กรและ
ฐำนกำรเรียนรู้

ส่ือสำรคดี 1 เร่ือง/
จุดประชำสัมพันธ์ส่วนงำนฯ 1

    1.4 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เพ่ือขยำยผลสู่กลุ่มเป้ำหมำย สทอ. 0.8700 0.8700
มีกำรพัฒนำฐำนกำรเรียนรู้และ
น ำไปขยำยผลในพ้ืนท่ีบริกำร

7 ฐำนกำรเรียนรู้/
10 โรงเรียน/10 หมู่บ้ำน/ปี

    1.5 ต่อยอดองค์ควำมรู้เพ่ือสร้ำงรำยได้สู่ชุมชน สทอ. 0.0420 0.0420
กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์

50 คน/1 แห่ง/
10 ผลิตภัณฑ์/ปี

    1.6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้ สทอ. 0.0165 0.0165
เจ้ำหน้ำท่ีส่วนงำนฯ ได้รับกำร
พัฒนำทักษะ

20 คน/ปี

    1.7 ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สทอ. 3.3018 29.2000 25.2000
มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ภำยในส่วนงำนฯ

ปี 63 : ปรับปรุงอำคำร/สร้ำง
ถนนลำดยำง/ปรับปรุง



2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

2. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนเพ่ือการบริหารจัดการทุนชุมชน สทอ. 0.3724 0.3524 0.3524 มีฐานการเรียนรู้ 3 ศูนย์ 4 16 9

     2.1 จัดท ำคู่มือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจัดท ำเอกสำรคู่มือกำร
บริหำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน

0.0200
มีเอกสำรคู่มือกำรบริหำรจัดกำร
ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน

200 เล่ม

     2.2 พัฒนำศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสู่กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่ำงย่ังยืนตำมแนวพระรำชด ำริ

0.3524 0.3524 0.3524
จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำศูนย์
เรียนรู้ทุนชุมชนสู่อนุรักษ์และใช้

63 คน 
(3 ศูนย์ฯ เชียงใหม่ 
อุบลรำชธำนี สตูล)

แผนงานท่ี 2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนชุมชน
ชุมชนได้รับการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากทุนชุมชน

ปี 2563 76 จังหวัด
ปี 2564 76 จังหวัด
ปี 2565 76 จังหวัด

1. **(Flagship) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยกรมการพัฒนาชุมชน

สทอ./ศสท. 3.8164 3.0586 3.1836
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจใน
การขับเคล่ือนโครงการ พอ.สธ.

16 แห่ง 4 16 9

    1.1 ปลูกรักษำพันธุกรรมพืชและสมุนไพรพ้ืนถ่ิน สทอ. 1.2000 0.6900 0.6900
จ ำนวนแหล่งเรียนรู้ของกรมฯ ท่ี
ได้รับกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์

ปี 63 : 5 แห่ง
ปี 64 : 3 แห่ง

    1.2 จัดท ำฐำนข้อมูลพันธุกรรมพืชและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
กรมกำรพัฒนำชุมชน

สทอ. 0.5000 0.5000 0.5000
มีฐำนข้อมูลของศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินของกรมฯ

ปี 63 :  3 ฐำน/ปี
ปี 64 : 3 ฐำน/ปี
ปี 65 : 3 ฐำน/ปี

    1.3 จัดท ำและดูแลเว็บไซต์ อพ.สธ.-พช. สทอ./ศสท. ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ ไม่ใช้งบประมำณ
จ ำนวนกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลในเว็บไซต์ อพ.สธ.พช.

ปี 63  : 12 เร่ือง/ปี
ปี 64  : 12 เร่ือง/ปี

    1.4 ร่วมจัดนิทรรศกำรในงำนประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร อพ.สธ. สทอ. 0.1250 0.1250
มีนิทรรศกำรเผยแพร่ผลงำน
วิชำกำรในงำนประชุมวิชำกำร

  2 ปี/คร้ัง

    1.5 ฝึกอบรมประชำชนด้ำนกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช สทอ. 0.8914 0.6686 0.6686
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ด้ำนกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ปี 63  : 240 คน/ศพช. 4 แห่ง
ปี 64  : 180 คน/ศพช. 3 แห่ง

    1.6 พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ีพัฒนำชุมชน สนับสนุนงำน อพ.สธ. สทอ. 0.3000 0.3000 0.3000
เจ้ำหน้ำท่ีพช. ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพเพ่ือสนับสนุนงำน 

ปี 63  : 20 คน 
ปี 64  : 20 คน 

    1.7 จัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรม
พืชและภูมิปัญญำท้องถ่ิน

สทอ. 0.5000 0.5000 0.5000
มีกำรจัดท ำส่ือและน ำเผยแพร่ใน
ช่องทำงท่ีกรมฯ ใช้เสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์องค์กร

ปีละ 1 โครงกำร

    1.8 พัฒนำศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงย่ังยืน 
สู่เศรษฐกิจพอเพียง

สทอ. 0.3000 0.4000 0.4000
ศูนย์เรียนรู้ฯ ในพ้ืนท่ีท่ีกรมฯ 
รับผิดชอบ ได้รับกำรพัฒนำด้ำน
กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 

ปี 63 : 3 แห่ง 
ปี 64 : 4 แห่ง
ปี 65 : 4 แห่ง

2. สนับสนุนเงินกองทุนแก่องค์กรสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สกส. 295.0000 295.0000 295.0000 6,000 โครงการ/ปี 4 16 9

3. พัฒนาทุนชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สทอ. 118.1316 86.6383 86.6383 4 ภาค 76 จังหวัด/ปี 4 16 9

    3.1 พัฒนำทุนชุมชนในหมู่บ้ำนทุนชุมชนขยำยผลตำมแนวพระรำชด ำริ สพอ. 118.1316
พ้ืนท่ีท่ีรับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
ทุนชุมชนในพ้ืนท่ีโครงกำรอัน

1,756 หมู่บ้ำนๆละ
*25คน

    3.2 รักษำต่อยอดหมู่บ้ำนทุนชุมชนขยำยผลตำมแนวพระรำชด ำริ สพอ. 83.4383 83.4383
จ ำนวนประชำชนในหมู่บ้ำน
เป้ำหมำยมีอำชีพและรำยได้

ปี 64 : 2,073 หมู่บ้ำนๆละ
*25คน

    3.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้และกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำทุนชุมชน
ตำมแนวพระรำชด ำริ

สทอ. 3.2000 3.2000
จ ำนวนเครือข่ำยกำรพัฒนำทุน
ชุมชนตำมแนวพระรำชด ำริ

4 ภำคๆ ละ 30 คน

4. ส่งเสริมการด าเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รำษฎรสมทบงบประมำณ)

สทอ. 0.1500 0.1500 0.1500  76 จังหวัด/ปี 4 16 9
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ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นท่ี 3 การแก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น, ประเด็นท่ี 5 ระบบการทางานของภาครัฐ 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านท่ี 20 การพัฒนาการบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ, ด้านท่ี 21 การต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ
4. แผนปฏิรูปประเทศ: ด้านท่ี 2 การบริหารราชการแผ่นดิน, ด้านท่ี 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12: ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย
6. แผนความมั่นคงแห่งชาติ: แผนที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์, แผนที่ 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต, แผนที่ 15 การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์
7. นโยบายของรัฐบาล: นโยบายหลัก ด้านท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ, ด้านท่ี 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และกระบวนการยุติธรรม 
นโยบายเร่งด่วน เร่ืองท่ี 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

8. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย: ประเด็นการพัฒนา เร่ืองท่ี 5 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
9. ภารกิจหน่วยงาน: ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ

สมรรถนะในการท างาน รวมท้ังให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ, ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และ   
สร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดท ายุทธศาสตร์ชุมชน, สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และ
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพ่ือใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายประเด็นการพัฒนา: องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน
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2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา: 4.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพ่ือยกระดับงาน
พัฒนาชุมชน

ได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ปี 2563 1 รางวัล
ปี 2564 1 รางวัล
ปี 2565 1 รางวัล

แผนงานท่ี 1 ยกระดับการจัดการและบริหารองค์กร
ร้อยละของการปรับโครงสร้าง
และกระบวนงาน

ปี 2563 ร้อยละ 80
ปี 2564 ร้อยละ 90
ปี 2565 ร้อยละ 100

1. ปรับปรุงโครงสร้าง และอัตราก าลังให้เหมาะสมกับการท างาน
ในปัจจุบัน

กพร./กจ. 1.4000 1.4000 1.4000 1 ฉบับ/398 ต าแหน่ง 6 20 2

    1.1 โครงสร้างองค์กร/บทบาทและภารกิจ กพร. 1.0000 1.0000 1.0000 1 ฉบับ
          - การปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน

    1.2 ขอปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง กจ. ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ 398 ต าแหน่ง

          - ปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง (M2, K5, K4, K3)

    1.3 ทบทวนเส้นทางความก้าวหน้า กจ. ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ 21 สายงาน
    1.4 จัดท าแผนบริหารก าลังคน กจ. 0.4000 0.4000 0.4000

2. ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้การท างาน
มีประสิทธิภาพ

สล. ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 1 คณะท างาน 6 20 2

3. ปรับปรุงกระบวนงานแต่ละด้านให้ภาระในการท างาน
ของบุคลากรลดลง

กผ./ตภ./สล./
กพร./สพช.

34.3278 34.8978 34.6978
1 ระบบ/76 จังหวัด/

15 หน่วยงานส่วนกลาง
6 20 2

    3.1 ระบบการจัดท างบประมาณ กผ. 1.8000 1.8000 1.8000 6 กิจกรรม 3 21 11
1) การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 

ประจ าปี
1.0000 1.0000 1.0000

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการรายงานผลการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน

0.8000 0.8000 0.8000 76 จังหวัด

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน 
ประเด็นการพัฒนา เร่ืองท่ี 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง
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    3.2 จัดท าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สล. 0.8300 1.2000 1.2000 1 ระบบ

          - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (E-Saraban)"

    3.3 ระบบการสรรหาบุคลากร กจ. 8.7300 8.9300 8.7300

          1) การคัดเลือกข้าราชการเข้าอบรมหลักสูตรหน่วยงานภายนอก 3.6000 3.6000 3.6000 12 คน/ปี

          2) การพัฒนาข้าราชการโครงการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ

1.0000 1.0000 1.0000 10 หลักสูตร

          3) คัดเลือกข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
และประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ

0.0600 0.0600 0.0600

          4) คัดเลือกข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ

1.2600 1.2600 1.2600

          5) คัดเลือกข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ ประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน และคัดเลือกข้าราชการ
ให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ

1.8600 1.8600 1.8600
ตามจ านวนผู้ท่ีมีคุณสมบัติเล่ือน

ต าแหน่ง

          6) การสรรหาบุคลากรเข้ารับราชการ 0.2000

          7) การคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ต าแหน่งในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

0.2000 0.2000 0.2000

          8) การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 0.1500 0.1500 0.1500 150 คน

          9) การเพ่ิมประสิทธิภาพและทักษะการประเมินผลงาน 0.6000 0.6000 0.6000
ตามจ านวนผู้ท่ีมีคุณสมบัติเล่ือน

ต าแหน่ง
   3.4 การมอบอ านาจ กจ. ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ ไม่ใช้งบ

ค าส่ังมอบอ านาจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

        - การมอบอ านาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

   3.5 ระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
กพร. (หน่วยงาน

ในสังกัดส่วนกลาง)
10.2000 10.2000 10.2000

        1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

              1.1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาองค์การ

4.0000 4.0000 4.0000 7 หมวด 6 20 2

              1.2) การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน

3.0000 3.0000 3.0000
76 จังหวัด/15 หน่วยงาน

ส่วนกลาง

              1.3) เพ่ิมขีดสมรรถนะการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน

1.0000 1.0000 1.0000
76 จังหวัด/15 หน่วยงาน

ส่วนกลาง

                    - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน ปรับปรุงกระบวนงาน
เพ่ือลดภาระงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคล่ือนงาน
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              1.4) การประชุมจัดท าตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายการประเมินผล
การปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

2.2000 2.2000 2.2000
76 จังหวัด/15 หน่วยงาน

ส่วนกลาง

    3.6 เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน สพช. 2.5678 2.5678 2.5678

          1) ฝึกอบรม Modern HRD 0.7988 0.7988 0.7988 4 รุ่น/240 คน/7 วัน
          2) การทดลองหลักสูตร 1.4490 1.4490 1.4490 48 รุ่น/1,680 คน/3 วัน

          3) เวทีถอดบทเรียนจากการทดลองหลักสูตร 0.3200 0.3200 0.3200 4 รุ่น/240 คน/4 วัน

4. พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ด้านกระบวนการก ากับดูแลข้อมูล ศสท. 2.0000 2.0000 2.0000 1 รูปแบบ 6 20 2
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจราชการ สตร. 18.0800 18.0800 18.0800 18 เขตตรวจ/76 จังหวัด 6 20 2

    5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจรายไตรมาส

8.5000 8.5000 8.5000 2 คร้ัง/18 จุด/1,337 คน/3 วัน/ปี

    5.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการและสรุปรายงานผลการตรวจราชการ 
ประจ าปี

0.2800 0.2800 0.2800 1 คร้ัง/ 27 คน/3 วัน/ปี

    5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม 
และเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการตรวจราชการ

0.1000 0.1000 0.1000 1 คร้ัง/15 คน/3 วัน

    5.4 จัดท าเอกสารรายงานผลการตรวจราชการ ประจ าปี 0.2000 0.2000 0.2000 500 เล่ม

    5.5 สนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนส าหรับ
เขตตรวจราชการ

9.0000 9.0000 9.0000 18 เขตตรวจ/76 จังหวัด

แผนงานท่ี 2 ขับเคล่ือนองค์กรด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
ร้อยละองค์ความรู้และนวัตกรรม
การขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชน

ปี 2563 ร้อยละ 30
ปี 2564 ร้อยละ 40
ปี 2565 ร้อยละ 50

1. **(Flagship) จัดต้ังสถาบันแห่งความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
(CD Academy)

สพช. 24.0000 24.0000 24.0000 11 แห่ง/ปี 6 20 2

    1.1 จัดต้ังและพัฒนาสถาบันเครือข่ายการพัฒนาหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) (ศพช.อุดรธานี/ล าปาง/สระบุรี/นครศรีธรรมราช)

10.0000 10.0000 10.0000 4 แห่ง

    1.2 จัดต้ังและพัฒนาสถาบันส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศพช.อุบลราชธานี/เพชรบุรี/ยะลา/พิษณุโลก)

10.0000 10.0000 10.0000 4 แห่ง

    1.3 จัดต้ังและพัฒนาสถาบันการพัฒนาทุนชุมชน 
(ศพช.นครราชสีมา/ชลบุรี)

5.0000 5.0000 5.0000 2 แห่ง

    1.4 จัดต้ังและพัฒนาสถาบันการพัฒนาผู้น าชุมชน (ศพช.นครนายก) 2.5000 2.5000 2.5000 1 แห่ง
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2. ใช้ระบบสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือการจัดการความรู้ สพช. 1.9876 4.9876 4.9876 1 ระบบ/76 จังหวัด 6 20 2

    2.1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยบทเรียน (E-learning) 6 11

          1) ผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-learning 0.9500 0.9500 0.9500  30 บทเรียน

          2) ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบทเรียน E-learning 0.5376 0.5376 0.5376 1 รุ่น/45 คน/5 วัน

          3) เพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองแม่ข่ายระบบ E-Learning 0.5000 0.5000 0.5000 1 ระบบ

          4) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) 3.0000 3.0000 1 หน่วย

3. วิจัยและพัฒนาการท างานพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนา
ประเทศ

สพช. 6.3000 6.3000 6.3000 11 สถาบันฯ/72 เร่ือง 6 20 2

    3.1 ศึกษาวิจัยแนวทางการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก
กรมการพัฒนาชุมชน

2.4000 2.4000 2.4000 12 เร่ือง/ปี

    3.2 ศึกษาวิจัยแนวทางการขับเคล่ือนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

2.4000 2.4000 2.4000 12 เร่ือง/ปี

    3.3 ยกระดับการวิจัยด้านการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากและ
การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งกรมการพัฒนาชุมชน

1.5000 1.5000 1.5000 11 สถาบันฯ

4. สร้างสรรค์นวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนสูงสุด

กพร. 4.0000 4.0000 4.0000 100 หน่วยงาน 6 20 2

    - พัฒนาระบบงานพัฒนาชุมชนด้วยนวัตกรรม

5. เช่ือมโยงองค์ความรู้การพัฒนาชุมชนในการขับเคล่ือนงาน
พัฒนาชุมชนให้เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ

สพช./กผ. 5.3825 5.3825 5.3825
76 จังหวัด/15 หน่วยงาน

ส่วนกลาง
6 20 2

    5.1 ตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM MarKet) สพช. 1.4275 1.4275 1.4275

          1) เวทีสังเคราะห์องค์ความรู้งานพัฒนาชุมชน 1/100/3รุ่น/คน/วัน

          2) เสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ 1/130/3รุ่น/คน/วัน

    5.2 การประเมินผลการด าเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน ประจ าปี กผ. 2.5300 2.5300 2.5300 5 กิจกรรม/ปี

    5.3 การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน

กผ. 1.2600 1.2600 1.2600 4 กิจกรรม/ปี

    5.4 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง กผ. 0.1650 0.1650 0.1650 4 กิจกรรม/ปี
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แผนงานท่ี 3 ยกระดับงานพัฒนาชุมชน
จ านวนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับ
งานพัฒนาชุมชน

ปี 2563 2 ระบบ

ปี 2564 2 ระบบ

ปี 2565 2 ระบบ

1. ศึกษาและพัฒนาการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
แผนปฏิบัติการพัฒนาชุมชนแห่งชาติ

กผ. 1.0000 5.0000 1.5000 3 กิจกรรม 6 20 2

2. พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชนแห่งชาติและพลังประชารัฐ
ให้ขับเคล่ือนภารกิจองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ

กผ. 8.0000 8.0000 8.0000 5 กิจกรรม/ปี 6 20 2

    2.1 บริหารการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 6.0000 6.0000 6.0000 5 กิจกรรม/ปี

    2.2 พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชนแห่งชาติ 2.0000 2.0000 2.0000 2 คร้ัง/ปี

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนและบริหาร
จัดการงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

ศสท. 61.7680 45.0880 121.3580 4 ระดับ/7 ระบบ/ปี 6 20 2

    3.1 เช่าวงจรส่ือสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ 38.8580 38.8580 38.8580 4 ระดับ

    3.2 เช่าพ้ืนท่ีวางเคร่ืองแม่ข่าย พร้อมระบบเช่ือมโยง 0.5000 0.5000 0.5000 1 ระบบ

    3.3 พัฒนาระบบส ารองข้อมูล (DR-Site) 1.0000 1.0000 1.0000 1 ระบบ

    3.4 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi) 1.0000 1.0000 1.0000 1 ระบบ

    3.5 พัฒนาระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเสมือน VDI 80.0000 1 ระบบ

    3.6 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบความม่ันคงปลอดภัยเครือข่าย
และระบบตรวจสอบสิทธิการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนและวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

3.7300 1 ระบบ

    3.7 พัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอและระบบตรวจสอบสิทธิ
การใช้งานอินเทอร์เน็ต

18.4100 1 ระบบ

    3.8 พัฒนาระบบเครือข่ายเสมือน (Cloud) 2.0000 1 ระบบ



2563 2564 2565 2563 2564 2565 ยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน

แผนแม่บท 
23 แผน

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน

แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการส าคัญ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
การด าเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการด าเนิงาน

ความสอดคล้องเช่ือมโยง

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพ่ือบริหาร
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และยกระดับ
ระบบบริการของภาครัฐ

ศสท./กจ. 15.1132 37.1632 10.2132 76 จังหวัด/9 ระบบ/ปี 6 20 2

    4.1 พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลบริการประชาชนจากระบบ
งานส าคัญของกรมฯ

ศสท. 5.0000 5 ระบบ

    4.2 พัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบบูรณาการเช่ือมโยง
ข้อมูลภาครัฐ (Linkage Center) ให้แก่หน่วยงานในสังกัด

ศสท. 7.0000 1 ระบบ

    4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบบริการประชาชนแก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ศสท. 9.0000 ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน

    4.4 พัฒนาระบบควบคุมการประชุมทางไกล ระดับภูมิภาค ศสท. 3.0000 ไม่น้อยกว่า 70 จังหวัด

    4.5 สร้างระบบการประชุมทางไกลระดับจังหวัด ศสท. 6.0000 ไม่น้อยกว่า 10 เขตตรวจ

    4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการประชุมทางไกลด้วยอุปกรณ์ 
Smart Phone

ศสท. 3.0000 1 ระบบ

    4.7 พัฒนาระบบส ารองข้อมูลเว็บไซต์เพ่ือรองรับภารกิจงาน
ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ

ศสท. 3.0000 1 ระบบ

   4.8 พัฒนาระบบประชุมทางไกลในการประชุมผู้บริหารกรม ศสท. 5.0000 1 ระบบ

   4.9 บ ารุงรักษาอุปกรณ์ดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานและความม่ันคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศสท. 6.1132 6.1632 6.2132

         1) ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus)

1.7500 1.8000 1.8500 7,000/7,200/7,400 ลิขสิทธ์ิ

         2) ระบบสนับสนุนศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 
(Server and Control room)

0.8400 0.8400 0.8400 1 ระบบ

         3) อุปกรณ์รักษาความม่ันคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งานอินเทอร์เน็ตส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

1.5960 1.5960 1.5960 76 เคร่ือง

         4) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่ายของกรมฯ และ
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

0.5100 0.5100 0.5100  2 เคร่ือง
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         5) อุปกรณ์รักษาความม่ันคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Firewall) ของกรมฯ

0.3000 0.3000 0.3000  1 เคร่ือง

         6) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application 
Firewall)

0.3938 0.3938 0.3938 1 เคร่ือง

         7) อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า (UPS) ของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 0.2730 0.2730 0.2730 76 เคร่ือง

         8) อุปกรณ์บริหารจัดการผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบรวมศูนย์ 
(User Identify Management)

0.2354 0.2354 0.2354  1 เคร่ือง

         9) ต่อลิขสิทธ์ิระบบส ารองข้อมูลระบบบริหารจัดการเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization Backup and Recovery)

0.2150 0.2150 0.2150 4 ระบบ

   4.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กจ. 1.0000 1.0000 1.0000 76 จังหวัด

5. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความม่ันคง
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ศสท. 8.7000 10.7000 8.7000 76 จังหวัด/ปี 6 20 2

    5.1 จัดท าแผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับ
จังหวัด

6.0000 6.0000 6.0000 76 จังหวัด

    5.2 เตรียมความพร้อมตรวจติดตามมาตรฐานระบบคุณภาพ 
ISO 27001 : 2013

0.5000 0.5000 1 ระบบ

    5.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ
ตามมารตฐาน ISO 2700:2013

2.5000  1 ระบบ

    5.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 1.7000 1.7000 1.7000 1รุ่น/3 วัน/180 คน

    5.5 ผลิตคู่มือและและส่ือเสริมสร้างความตระหนักในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

0.5000 0.5000 0.5000 8 ช้ินงาน

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพ่ือการพัฒนาชุมชน ศสท. 20.0000 20.0000 20.0000 1 ระบบ/ปี 6 20 2
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แนวทางการพัฒนา: 4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
1. ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑ์

ปี 2563 ร้อยละ 91

ปี 2564 ร้อยละ 93

ปี 2565 ร้อยละ 95

2. ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร

ปี 2563 ร้อยละ 84

ปี 2564 ร้อยละ 87

ปี 2565 ร้อยละ 90

แผนงานท่ี 1 สร้างคนเก่ง คนดี
ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนาตามเกณฑ์

ปี 2563 ร้อยละ 80

ปี 2564 ร้อยละ 85

ปี 2565 ร้อยละ 90

1. **(Flagship) พัฒนาชุมชนใสสะอาด กจ./ตภ./กค./สล. 26.1321 28.3265 28.3265 7,180 คน/90 หน่วยงาน/ปี 6 21 11

    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน กจ. 0.3200 0.3200 0.3200  90 หน่วยงาน

    1.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการทางวินัย กจ. 0.3621 0.3621 0.3621 255 คน

    1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการทางวินัย กจ. 0.3630 0.3630 0.3630  76 จังหวัด

    1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล กจ. 1.3700 1.3700 1.3700 90 หน่วยงาน

    1.5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

กจ. 7.8680 7.8680 7.8680 7,180 คน

    1.6 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
การบริหารความเส่ียงด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ

ตภ. 4.6900 4.6900 4.6900 2634 คน

    1.7  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน 
การคลัง การบัญชี และพัสดุ

กค. 2.9990 2.9990 2.9990 900 คน

    1.8 การเพ่ิมประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด้านการบริหารการเงิน 
การคลัง และพัสดุ ระดับอ าเภอ

กค. 5.0000 5.0000 5.0000 2,634 คน
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    1.9 การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง 
และพัสดุ ระดับอ าเภอ

กค. 2.3244 2.3244 2,634 คน

    1.10 เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติราชการของลูกจ้าง
กรมการพัฒนาชุมชน

กค. 1.0000 1.0000 1.0000 390 คน

    1.11 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการทางการปกครอง
แก่เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน

สล. 1.2800 1.2800 1.2800 6 รุ่น

    1.12 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเร่ืองร้องเรียนผ่าน
ศูนย์ด ารงธรรมของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

สล. 0.8800 0.7500 0.7500 3 คร้ัง

2. พัฒนาค่านิยมองค์กร เสริมสร้างระบบคุณธรรม คจ./กพร. 3.8146 3.3146 3.3146
ทุกหน่วยงานในสังกัด พช. 

(980 หน่วยงาน)
6 21 11

    2.1 ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน

คจ. 1.0130 1.0130 1.0130 3 รุ่น

    2.2 จัดท าส่ือรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน

คจ. 1.0000 0.5000 0.5000 3 คร้ัง

    2.3 เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน คจ. 0.3800 0.3800 0.3800 76 จังหวัด

    2.4  จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจ ากรมการพัฒนาชุมชน 
เดือนละ 1 คร้ัง

คจ. 0.2216 0.2216 0.2216 36 คร้ัง

    2.5 ส่งเสริมค่านิยมองค์การ กพร. 1.2000 1.2000 1.2000
ทุกหน่วยงานในสังกัด พช. 

(980 หน่วยงาน)

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในงานพัฒนาชุมชน  สพช. 32.6031 33.6501 32.9301
76 จังหวัด/15 หน่วยงาน

ส่วนกลาง
6 20 2

    3.1 พัฒนาข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการ

3.4000 3.4000 3.4000 2 รุ่น/200 คน/40 วัน/ปี

    3.2 ฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจ าการ 5.6699 5.6699 5.6699 22 รุ่น/1,760 คน/3 วัน/ปี

    3.3 ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอ าเภอ 3.5800 3.5800 3.5800 16 รุ่น/878 คน/3 วัน/ปี

    3.4 ฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือบริหารจัดการ
เสริมสร้างการชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน หลักสูตรเสริม
สมรรถนะผู้บริหารระดับสูง

11.9200 11.9200 11.9200 1 รุ่น/110 คน/5 วัน/ปี
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    3.5 ฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือบริหารจัดการ
เสริมสร้างการชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืนหลักสูตร
นักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)

2.4572 2.4572 2.4572 2 รุ่น/200 คน/20 วัน/ปี

    3.6 ฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพ่ือบริหารจัดการ
เสริมสร้างการชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน หลักสูตร
ข้าราชการช านาญการพิเศษ

0.7200 0.7200 0.7200 1 รุ่น/70 คน/7 วัน/ปี

    3.7 ฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือบริหารจัดการ
เสริมสร้างการชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน หลักสูตร
นักบริหารงานพัฒนาชุมชน ระดับสูง (นพส.)

1.9458 1.9458 1.9458 1 รุ่น/60 คน/35 วัน/ปี

    3.8 ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสู่ความเป็นเลิศ

0.4470 0.4470 0.4470 3 รุ่น/180 คน/5 วัน/ปี

    3.9 ฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือบริหารจัดการ
เสริมสร้างการชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน หลักสูตร
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และส่วนกลาง

2.4632 2.4632 2.4632
3 รุ่น/287 คน/3 วัน/ปี

    3.10 เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงกรมการพัฒนาชุมชน 
(ปฐมนิเทศผู้บริหารประเภทอ านวยการ)

0.3270 0.3270 1 รุ่น/ปี

    3.11 พัฒนามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการให้บริการสถาบันแห่งความเป็นเลิศ

0.7200

            1) ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานฯ 0.5200 1 รุ่น/60 คน/5 วัน

            2) จัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0.2000 2,000 เล่ม

แผนงานท่ี 2 ยกระดับบุคลากรให้ทันสมัย
ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนาทักษะสากล

ปี 2563 ร้อยละ 80
ปี 2564 ร้อยละ 85
ปี 2565 ร้อยละ 90

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย มีทักษะสูง สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสู่นวัตกรรมพัฒนาชุมชน

สพช./ศสท. 9.0911 11.7911 9.4911
76 จังหวัด/ปี

24 รุ่น/1,995 คน/3 ปี
6 20 2

    1.1 ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพนักวิชาการพัฒนาชุมชนส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด หลักสูตรการส่ือสารท่ีสัมฤทธ์ิผลในยุคดิจิทัล

สพช. 1.7571 1.7571 1.7571 9 รุ่น/684 คน/5 วัน 6 21 11

    1.2 ฝึกอบรมผู้อ านวยการกลุ่มงาน และหัวหน้ากลุ่มงานส่วนกลาง 
หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล

สพช. 0.6640 0.6640 0.6640 9 รุ่น/513 คน/4 วัน 6 21 11
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    1.3 ฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน สพช. 1.8700 1.8700 1.8700 12 รุ่น/798 คน/5วัน 6

          1) ฝึกอบรมภาษาอังกฤษในงานพัฒนาชุมชน

          2) ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน

          3) อบรมภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียน

    1.4 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าระบบสารสนเทศชุมชน ศสท. 0.8000 0.9000 1.0000 76 จังหวัด 6 20 2

    1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าสารสนเทศชุมชนระดับจังหวัด ศสท. 2.0000 2.1000 2.2000 76 จังหวัด 6 20 2

    1.6 พัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานระบบ Conference และ
การถ่ายทอดสดทางไกล

ศสท. 2.5000 76 จังหวัด 6 20 2

    1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับจังหวัด

ศสท. 2.0000 2.0000 2.0000 76 จังหวัด 6 20 2

แผนงานท่ี 3 เสริมสร้างความสุขในชีวิตและการท างาน
ร้อยละความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร

ปี 2563 ร้อยละ 84

ปี 2564 ร้อยละ 87

ปี 2565 ร้อยละ 90

1. เสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร สล. ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 9 คร้ัง 6 20 2

2. เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน สล. 4.7000 4.7000 4.7000 76 จังหวัด 6 20 2

3. เชิดชูเกียรติบุคลากร คจ./กจ./สล. 7.7021 7.8470 7.7021 76 จังหวัด/600 คน 6 20 2

    3.1 ข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) คจ. 0.1449 1 คร้ัง

    3.2 ปัจฉิมนิเทศข้าราชการท่ีครบเกษียณอายุราชการ กจ. 0.1080 0.1080 0.1080 76 จังหวัด

    3.3 ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น กจ. 2.3191 2.3191 2.3191 76 จังหวัด

    3.4 แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ท างานกับชีวิตท่ีเป็นสุข กจ. 2.8750 2.8750 2.8750 76 จังหวัด

    3.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรม สล. 2.4000 2.4000 2.4000 2 รุ่น/100 คน/5 วัน/ปี

แนวทางการพัฒนา: 4.3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรสู่สากล

1. ระดับความส าเร็จ
การด าเนินงานของกรมฯ ท่ีได้รับ
การยอมรับในประเทศ/
ต่างประเทศ

ปี 2563 ระดับ 3

ปี 2564 ระดับ 4

ปี 2565 ระดับ 5
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2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
การส่ือสาร สร้างการรับรู้ 
แก่บุคลากรภายในและภายนอก
องค์กร

ปี 2563 ร้อยละ 5
ปี 2564 ร้อยละ 5
ปี 2565 ร้อยละ 5

3. จ านวนการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ผ่านความร่วมมือ
จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกประเทศ

ปี 2563 30 คร้ัง/หน่วยงาน
ปี 2564 30 คร้ัง/หน่วยงาน
ปี 2565 30 คร้ัง/หน่วยงาน

แผนงานท่ี 1พัฒนาระบบบริการงานพัฒนาชุมชน
จ านวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการให้บริการ
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

ปี 2563 1 ระบบ
ปี 2564 1 ระบบ
ปี 2565 1 ระบบ

1. พัฒนาระบบ E-Service ให้บริการงานด้านวิชาการหรือ
สารสนเทศงานพัฒนาชุมชน

ศสท. 1.0000 1.0000 1.0000 3 ระบบ 6 20 2

   - พัฒนา Platform การให้บริการประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

แผนงานท่ี 2 พัฒนาการส่ือสารภาพลักษณ์ภายในองค์กร
จ านวนของบุคลากรท่ีมีทักษะ
การส่ือสารภาพลักษณ์ภายใน
องค์กร

ปี 2563 102 คน
ปี 2564 102 คน
ปี 2565 102 คน

1. พัฒนาระบบส่ือสารเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์สู่บุคลากร ปชส. 0.9500 0.9500 0.9500
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

ความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์
ด้านการประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 80

6 20 2

   - Strategic PR เพ่ืองานพัฒนาชุมชน
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2. สนับสนุนเคร่ืองมือ ส่ือ อุปกรณ์ ระบบการท างาน คู่มือการท างาน 
เพ่ือการส่ือสารภาพลักษณ์

ปชส. 3.2400 3.6200 4.0000 6 ช่องทาง 6 20 2

    - สนับสนุนการขับเคล่ือนการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์
แก่หน่วยงานภูมิภาค

3. สร้างแรงจูงใจ ให้เกียรติยกย่อง ผู้มีผลงานส่ือสารภาพลักษณ์องค์กร ปชส. 2.4000 2.4000 2.4000 20 หน่วยงาน 6 20 2

    - พัฒนาและคัดเลือกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ดีเด่น

แผนงานท่ี 3 การส่ือสารภาพลักษณ์องค์กรสู่สาธารณชน
จ านวนเครือข่ายท่ีสามารถสร้าง
การรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์
สู่สาธารณชน

ปี 2563 400 เครือข่าย

ปี 2564 400 เครือข่าย

ปี 2565 400 เครือข่าย

1. สร้างวัฒนธรรมการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กรในบุคลากรให้
แข็งแกร่ง

ปชส. 1.2000 1.4000 1.6000 6 ช้ินงาน 6 20 2

    - ผลิตส่ือเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

2. แสวงหาช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

ปชส./กผ. 25.0000 29.0000 29.0000 2,223 คร้ัง 6 20 2

    2.1 สร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์
ผ่านส่ือวิทยุ

ปชส. 3.0000 3.0000 3.0000 600 คร้ัง 1
5,8,10,15

,16
5,8,9

    2.2 สร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์
ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์

ปชส. 7.0000 7.0000 7.0000 600 คร้ัง 1
5,8,10,15

,16
5,8,9

    2.3 สร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์
ผ่านส่ือโทรทัศน์

ปชส. 5.0000 5.0000 5.0000 120 คร้ัง 1
5,8,10,15

,16
5,8,9

    2.4 สร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์
ผ่านส่ือออนไลน์

ปชส. 6.0000 6.0000 6.0000 900 คร้ัง 1
5,8,10,15

,16
5,8,9

    2.5 วันพัฒนาชุมชน (CD Day) กผ. 4.0000 8.0000 8.0000  3 คร้ัง

3. พัฒนาการส่ือสารภาพลักษณ์องค์กรสู่ผู้น า กลุ่ม องค์กร เครือข่าย
งานพัฒนาชุมชนทุกระดับ

ปชส. 5.0000 5.0000 5.0000 1,200 เครือข่าย 6 20 2

    - CDD PR Network
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4. สานสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายส่ือสารมวลชนเพ่ือการส่ือสาร
ภาพลักษณ์สู่สากล

ปชส. 2.0000 2.2000 2.4000 6 คร้ัง 6 20 2

    - พช. สัมพันธ์สัญจร

5. พัฒนาช่องทางการส่ือสารขององค์กรในรูปแบบภาษาสากล 
และยกระดับให้เป็นเว็บไซต์กลางในด้านงานพัฒนาชุมชน

ศสท./กผ. 10.2000 26.2000 10.2000
1 รูปแบบ/1 เว็บไซต์/

10 ประเทศ/ปี
6 20 2

    5.1 พัฒนารูปแบบเว็บไซต์ เพ่ือรองรับการให้บริการข้อมูล ศสท. 2.0000 1 รูปแบบ 6 20 2

    5.2 พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือรองรับการใช้งานของผู้พิการทางสายตา 
(Acessibility)

ศสท. 3.0000 1 เว็บไซต์ 6 20 2

    5.3 หมู่บ้านต้นแบบเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(ตะโบกวิน - บันเตียเมียนเจย) : งบประมาณจาก TICA

กผ. 3.0000 1 หมู่บ้าน/ปี

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

กผ. 1.2000 1.2000 1.2000 3 คร้ัง

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

กผ. 15.0000 18 จังหวัด

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

กผ. 6.0000 6.0000 6.0000 6 ประเทศ

    5.7 การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาชนบทและขจัด
ความยากจนอาเซียน

กผ. 2.0000 10 ประเทศ

6. พัฒนาและสร้างบุคลากรให้เป็น Brand Ambassador ในงาน
พัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างภาพลักษณ์สู่สากล

ปชส. 5.0000 5.0000 5.0000 76 จังหวัด 6 20 2

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

ปชส. 0.2000 0.2000 0.2000 6 รางวัล 6 20 2



การน าแผนปฏิบัติราชการ
ไปสู่การปฏิบัติ
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กรมการพัฒนาชุมชน ได้น าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ไปสู่การปฏิบัติ
โดยน าข้อมูลของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี ก าหนดเป้าหมายแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ จัดท ากรอบวงเงิน
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และจัดท าแนวทางการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นกรอบ/ทิศทาง/แนวทางที่ชัดเจน น าไปสู่การถ่ายทอดให้ข้าราชการส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การน าแผนปฏิบัติราชการฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน ไปสู่การปฏิบัติดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชนต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ .ศ. 2562
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562) ซึ่งก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งด าเนินการให้มี
การรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการและภายในระยะเวลาที่ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด

เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้จัดท าระบบ eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and
Country Reform) ซึ่งเป็นระบบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยก าหนดให้
แต่ละหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมและจัดท ารายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมีโครงการที่จะต้องรายงานผลฯ ในระบบดังกล่าว ตามรายละเอียดในภาคผนวก 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน 
 
1. ส่วนที่ 1 บทสรปุผู้บริหาร 
  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน จัดท าข้ึนเพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา
ชุมชนให้บรรลุผลตามเปา้หมายอย่างเปน็รูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  มีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และหน่วยงานด าเนินการ โดยมีประเด็นการพัฒนา 4 เรื่อง ดังนี้ 
  เรื่องที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได ้
  เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกจิฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล 
  เรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล 
  เรื่องที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
การบริหารงบประมาณ และการบูรณาการการติดตามประเมินผลส าเร็จ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้ ภายในปี 2565”   
 
2. ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกบัแผน 3 ระดับ ตามนัยของมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม (หลัก)          
 1.1) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ          
 1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก        
 1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
      แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง และบูรณาการ
ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงโอกาสการพัฒนาด้านอาชีพเพื่อให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (รอง)             
 2.1) เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน           
 2.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบภายในประเทศ (การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง 
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา)   
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 2.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นโครงการ Flagship 
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมาย และตัวช้ีวัดดัชนีความสุขมวลรวมของชุมชน 
 3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง) 
 3.1) เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พฒันาแล้ว เศรษฐกิจเตบิโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 3.2) ประเด็นยุทธศาสตร์   (1) การเกษตรสร้างมูลค่า  
 (2) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
 (3) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่       
 3.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยมี
เป้าหมาย คือ “สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุข” ซึ่งประกอบด้วย การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น โครงการส่งเสริมช่องทาง
การตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ โครงการพัฒนาสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อน OTOP สู่สากล และโครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ฯลฯ  
 4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ (รอง)  
 4.1) เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 4.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความโปรง่ใสปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ   
 4.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
      ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการ สร้างความโปร่งใสปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ก าหนดให้มีโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เพื่อสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้บุคลากรในสังกัด 
 2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
 2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก (หลัก)  
  1.1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  
 (1) เป้าหมาย รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มข้ึนอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
 (2) การบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจายรายได้ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มข้ึน (ตัวช้ีวัด: ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (คะแนน))      
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 1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกทีส่่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก (หลกั)    
 (1) แนวทางการพฒันา  
 (1.1) ส่งเสริมและพฒันากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกจิและการกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน 
 (1.2) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหลง่ทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน 
 (2) เป้าหมายของแผนย่อย ผูป้ระกอบการเศรษฐกจิฐานรากมีรายได้เพิม่ขึ้นอย่างต่อเนือ่ง 
 (3) การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการที่สร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งการพัฒนาช่องทางและ
ศูนย์กลางตลาดสินค้าชุมชน โดยครอบคลุมถึงช่องทางตลาดออนไลน์ และช่องทางตลาดอื่น ๆ เพื่อการขยายตัวในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และส่งเสริมการเข้าถึง
แหล่งทุนท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ก าหนด (ตัวช้ีวัด: อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากของมูลค่า OTOP) 
 1.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับศักยภาพการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ (รอง) 
 (1) แนวทางการพฒันา  
 (1.1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพฒันาทักษะให้กับกลุม่ผูม้ีรายได้น้อย เพื่อยกระดบัสูก่ารเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ  
 (1.2) บรหิารจัดการหนีส้ินอย่างยัง่ยืน  
 (2) เป้าหมายของแผนย่อย ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มข้ึน 
 (3) การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ และโครงการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน (ตัวช้ีวัด: 
อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด) 
 2) ประเด็น ความมั่นคง (รอง)   
 2.1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  
 (1) เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
 (2) การบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
  แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการสร้างอาชีพและรายได้ตามห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการ Flagship 
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมาย และตัวช้ีวัดดัชนีความสุขมวลรวมของชุมชน (ตัวช้ีวัด: ดัชนีช้ีวัดความสุขของประชากรไทย) 
 2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การรกัษาความสงบภายในประเทศ (หลกั) 
 (1) แนวทางการพฒันา เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินและความมั่นคงของมนุษย์ (มีงาน มีอาชีพและรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว) 
 (2) เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินเพิม่ขึ้น 
 
 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน I 131 



    

 (3) การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการที่ส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน ประกอบด้วย (1) โครงการสร้าง
ความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน (3) เสริมสร้างและพัฒนาผู้น า
การเปลี่ยนแปลง (ตัวช้ีวัด: ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต ารวจระดับสากล (WISPI) ดีข้ึน) 
 3) ประเด็น การเกษตร (รอง)   
 3.1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  
 (1) เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มข้ึน 
 (2) การบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้บรรจุโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ 
และโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนและยกระดับความปลอดภัยการแปรรูป
สินค้าเกษตรอีกทั้งยังสร้างมูลค่าให้กับสินค้า (ตัวช้ีวัด: อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)) 
 3.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน (หลกั)  
 (1) แนวทางการพฒันา  
 ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพฒันาสนิค้าเกษตรอตัลักษณ์พื้นถ่ิน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
 (2) เป้าหมายของแผนย่อย สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ินมีมลูค่าเพิ่มข้ึน 
 (3) การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาการบริหารจัดการและกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมช่องทางการตลาด (ตัวช้ีวัด: อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน (เฉลี่ยร้อยละ)) 
 3.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยเกษตรปลอดภัย (รอง)  
 (1) แนวทางการพฒันา  
 สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริม
ด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 (2) เป้าหมายของแผนย่อย สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมลูค่าเพิม่ขึ้น 
 (3) การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ด้วยกลไกประชารัฐที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนและ
ยกระดับความปลอดภัยการแปรรูปสินค้าเกษตรอีกทั้งยังสร้างมูลค่าให้กับสินค้า (ตัวช้ีวัด: อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ)) 
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 4) ประเด็น การท่องเท่ียว (รอง)   
 4.1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  
 (1) เป้าหมาย รายได้จากการทอ่งเที่ยวของเมืองรองเพิม่ขึ้น 
 (2) การบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 กรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งกระจายรายได้และโอกาสให้กับชุมชน โดยการเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์
กับแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ส่งเสริมช่องทางการตลาดและเช่ือมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว (ตัวช้ีวัด: อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง (สัดส่วน)) 
 4.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (หลัก)  
 (1) แนวทางการพฒันา  
 สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน ได้แก่ แหล่งอุ ทยาน
ประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพื่อน ามาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่า
ผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 
 (2) เป้าหมายของแผนย่อย รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 
 (3) การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 กรมการพัฒนาชุมชน มีโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งกระจายรายได้และโอกาสให้กับชุมชน โดยการเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์
กับแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ส่งเสริมช่องทางการตลาดและเช่ือมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว (ตัวช้ีวัด: อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ)) 
 5) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ (รอง) 
 5.1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแมบ่ทฯ  
 (1) เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดจากการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 (2) การบรรลเุป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการ สร้างความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ก าหนดให้มีโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เพื่อสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้บุคลากรในสังกัด  
 5.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ (หลกั)  
 (1) แนวทางการพฒันา เน้นการปรับพฤติกรรมคนและพฒันาระบบในการต่อต้านการทจุริตในภาครัฐ 
 (2) เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานผ่านการประเมิน ITA  
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 (3) การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เป็นนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตแบบมีส่วนร่วมด้วยการสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้บุคลากรในสังกัด  
ตลอดจนภาคีเครือข่าย (ตัวช้ีวัด: ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA) 
 2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ  
 1) ด้านเศรษฐกิจ 
 1.1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเตบิโตอย่างมีส่วนร่วม  
 1.2) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 (1) ยกระดบัรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
 (2) เสริมสร้างพลงัอ านาจชุมชน เพือ่สร้างความเท่าเทียมและการเตบิโตอย่างมีส่วนร่วม 
 1.3) กิจกรรม  
 (1) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
 (2) โครงการพฒันาฐานข้อมลูโครงการหนึ่งต าบล หนึง่ผลิตภัณฑ์ (Big Data) 
 (3) โครงการพฒันาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมบริการเศรษฐกจิฐานรากใหเ้ข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 (4) โครงการพฒันากลุม่ออมทรพัย์เพื่อการผลิตสู่ธุรกจิชุมชน 
 (5) โครงการสง่เสรมิสมัมาชีพชุมชนสู่การพฒันาธุรกจิชุมชน 
 (6) โครงการการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม 
 1.4) เป้าหมายกิจกรรม มเีครือข่ายและธุรกจิชุมชนเพิ่มข้ึน  
 2) ด้านสังคม       
 2.1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ระบบการเสรมิสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 2.2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 (1) พัฒนาชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที ่
 (2) เพิ่มขีดความสามารถชุมชนในการจัดการเชิงประเด็นและเชิงระบบ 
 2.3) กิจกรรม  
 (1) โครงการพฒันาหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 (2) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบรูณาการ 
 (3) โครงการกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มรีายได้น้อยเพือ่ลดความเหลื่อมล้ า 
 2.4) เป้าหมายกิจกรรม มกีลไกบูรณาการเชิงพื้นที่การแก้ปญัหาและพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน    
 2) เป้าหมายรวม ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสงัคม (หลัก) 
 3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลป ระโยชน์
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
  3.2) แนวทางการพฒันา 
 (1) สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 (2) ส่งเสริมชุมชนแหง่การเรียนรู ้
 (3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 (4) สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน 
 (5) สนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการตนเองได ้
 2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
 1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 8 เสรมิสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
 2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประเด็น การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ รองรบันโยบายที่ 8  
 3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตมีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและ
ปัญหาด้านความมั่นคง 
 4) ตัวชี้วัด ระดับการมาส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุน
งานด้านความมั่นคง 
 5) กลยุทธ์ ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลัง
ทุกภาคส่วนต้ังแต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน จังหวัด ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ 
 2.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเกี่ยวข้อง (ไม่มี) 
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3. ส่วนที่ 3 สาระส าคญัแผนปฏิบตัิราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพฒันาชุมชน  
 3.1 ภาพรวม 
 3.1.1 วิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน   
           “เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” 
 3.1.2 พันธกิจของส่วนราชการ 
 1) พัฒนาระบบกลไกการมสี่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง  
      2) พัฒนาการบรหิารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
     3) ส่งเสรมิและพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากให้ขยายตัว 
      4) ส่งเสรมิและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชนใหม้ีธรรมาภิบาล 
      5) พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน และเช่ียวชาญการท างานเชิงบรูณาการ 
 3.2 แผนปฏิบัตริาชการ 
 3.2.1 ประเด็นการพัฒนา เรื่องท่ี 1 สร้างสรรค์ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
 1) เป้าหมาย ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพฒันาตนเองสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และมีความสุข 
 2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รบัการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง มีความสุขมวลรวม
เพิ่มข้ึน (44,835 หมู่บ้าน)  

ร้อยละ 86 86 86 

2. ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพ ประกอบอาชีพตามแนวทางการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนมรีายได้เพิ่มข้ึน (928,700 ครัวเรือน) 

ร้อยละ 85 85 85 

 
 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) บริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่การพฒันา 
  3.2) สร้างผู้น าเป็นพลังในการพัฒนาชุมชน 
  3.3) ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
    1.1 สร้างสัมมาชีพชุมชน 
    1.2 บูรณาการแผนพฒันาต าบล
ตามโครงการ One Plan 

1,195,330,800 1,200,000,000 
 

1,250,000,000 
 

จ านวนประชาชน
เป้าหมายได้รับ 
การสง่เสรมิอาชีพมรีายได้
เพิ่มข้ึน 

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

สสช. 

2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกจิ
พอเพียง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

683,992,200 950,000,000 950,000,000 จ านวนหมูบ่้านมีดัชนี
ความสุขมวลรวมของ
ชุมชนที่เพิ่มข้ึน 

ปี 63 - 8,780 หมู่บ้าน 
ปี 64 - 8,780 หมู่บ้าน 
ปี 65 - 8,780 หมู่บ้าน 

สสช. 

3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
แบบบรูณาการ 

308,580,000 308,580,000 308,580,000 จ านวนครัวเรือนที่มรีายได้
ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 

ปี 63 - 15,429 ครัวเรือน 
ปี 64 - 15,429 ครัวเรือน 
ปี 65 - 15,429 ครัวเรือน  

สสช. 

4. โครงการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน 

40,000,000 41,200,000 42,436,000 จ านวนหมูบ่้านกองทุนแม่
ของแผ่นดินปลอดภัยจาก
ยาเสพติด 

ปี 63 - 22,887 หมู่บ้าน 
ปี 64 - 23,765 หมู่บ้าน 
ปี 65 - 24,643 หมู่บ้าน 

สทอ. 

5. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้น า
การเปลี่ยนแปลง 

98,861,600 98,861,600 98,861,600 จ านวนผู้น ามี
ความสามารถในการ
บรหิารจัดการชุมชน 

ปี 63 - 40,000 คน 
ปี 64 - 40,000 คน 
ปี 65 - 40,000 คน 

สพช. 

6. โครงการบรหิารการจัดเกบ็และใช้
ประโยชน์ข้อมลูเพื่อการพัฒนาชุมชน  
 

445,663,200 445,663,200 445,663,200 จ านวนชุมชนมีข้อมูล 
ที่เช่ือถือได้และใช้ใน 
การบริหารการพัฒนา 

ปี 63 - 70,402 หมู่บ้าน 
ปี 64 - 70,402 หมู่บ้าน 
ปี 65 - 70,402 หมู่บ้าน 

ศสท. 

7. โครงการบรหิารจัดการข้อมลูกลาง
เพื่อการพัฒนาชุมชน  
(Data Development) 

1,250,000 1,000,000 
 

1,750,000 
 

จ านวนฐานข้อมูล
สนับสนุนประเด็น 
การพัฒนา 

ปี 63 - 1 ระบบ 
ปี 64 - 1 ระบบ 
ปี 65 - 1 ระบบ 

ศสท. 
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 3.2.2 ประเด็นการพัฒนา เรื่องท่ี 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล 
 1) เป้าหมาย เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปญัญาทอ้งถ่ินเช่ือมโยงการท่องเที่ยวชุมชน 
 2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  ร้อยละ 10 10 10 

 
 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) พัฒนาผูผ้ลิต ผู้ประกอบการ OTOP สูส่ากล       
  3.2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม       
  3.3) พัฒนาการบรหิารจัดการและกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
  3.4) ส่งเสริมช่องทางการตลาด 
 4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1. โครงการพัฒนาสร้างผูป้ระกอบการ
อัจฉริยะเพื่อขับเคลือ่น OTOP สูส่ากล 

536,548,500 600,000,000 
 

620,000,000 
 

จ านวนของผูป้ระกอบการ 
ที่ได้รับการพฒันา
ศักยภาพการผลิตให้
ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด
ส่งออก 

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

สภว. 
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

2. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการ
บรหิารจัดการและพฒันาผลิตภัณฑ์
ชุมชน: กิจกรรมพฒันาผลิตภัณฑ์
ชุมชน  

287,900,000 280,000,000 
 

280,000,000 
 

จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ไดร้ับ 
การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ต้องการ
ของตลาด 

ปี 63 - 3,945 ผลิตภัณฑ์ 
ปี 64 - 3,800 ผลิตภัณฑ์ 
ปี 65 - 3,800 ผลิตภัณฑ์  
 

สภว. 

3. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

589,000,000 589,000,000 589,000,000 จ านวนครั้งทีส่่งเสริม 
ช่องทางการตลาดเพื่อใหม้ี
รายได้เพิ่มข้ึน 

ปี 63 - 80,145 ครั้ง 
ปี 64 - 80,145 ครั้ง 
ปี 65 - 80,145 ครั้ง 

สภว. 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  

694,000,000 760,000,000 
 

760,000,000 
 

จ านวนหมูบ่้าน/ชุมชนมี
รายได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
 

ปี 63 - 320 หมู่บ้าน/ชุมชน 
ปี 64 - 380 หมู่บ้าน/ชุมชน 
ปี 65 - 380 หมู่บ้าน/ชุมชน  

สภว. 

5. โครงการพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก
และประชารัฐเพื่อสังคม 

66,934,400 80,000,000 
 

116,000,000 
 

จ านวนกลุ่มอาชีพ
เป้าหมายมรีายได้เพิ่มข้ึน
และมีความสุข 

ปี 63 - 4,156 กลุ่ม 
ปี 64 - 5,000 กลุ่ม 
ปี 65 - 7,255 กลุ่ม 

สสช. 

 
 3.2.3 ประเด็นการพัฒนา เรื่องท่ี 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล 
 1) เป้าหมาย ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 
 2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. จ านวนกองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาลเพิม่ขึ้น  กลุ่ม 9,000 9,000 9,000 

2. จ านวนประชาชนกลุม่เป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่ม คน 158,000 158,000 158,000 
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 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) พัฒนาระบบการบรหิารและการเข้าถึงแหล่งทุน       
  3.2) พัฒนาทุนชุมชนเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต     
 4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1. โครงการส่งเสริมการบรหิารจัดการ
โครงการ บรหิารสัญญา และบรหิารหนี้
กองทุนชุมชน 
 

296,180,200 296,180,200 296,180,200 จ านวนกลุ่ม 
ออมทรัพย์เพื่อ 
การผลิตและ กข.คจ.
มีธรรมาภิบาล และ
สามารถหนุนเสรมิให้
สมาชิกมีอาชีพ  
มีรายได้และ
สวัสดิการเพิม่ขึ้น 

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

สทอ. 

2. โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 691,438,000 700,000,000 
 

700,000,000 
 

จ านวนสตรทีี่มีอาชีพ
และรายได้เพิ่มข้ึน 
 

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

สกส. 

 
 3.2.4 ประเด็นการพัฒนา เรื่องท่ี 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 
 1) เป้าหมาย องค์กรมสีมรรถนะสูงในการบริหารการพัฒนาชุมชน 
 2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
ร้อยละผลการประเมิน ITA ร้อยละ 80 80 80 
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 3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) เสรมิสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดบังานพฒันาชุมชน 
    3.2) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
    3.3) ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรสูส่ากล 
 4) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1. โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด 23,615,000 20,000,000 
 

20,000,000 
 

ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการปลูก
คุณธรรมจริยธรรม 
ที่ด ี

ปี 63 - ร้อยละ 100 
ปี 64 - ร้อยละ 100 
ปี 65 - ร้อยละ 100 

กจ. 

2. โครงการจัดต้ังและพฒันาสถาบันแห่ง 
ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (CD Academy) 

24,000,000 24,000,000 24,000,000 จ านวนสถาบันแหง่
การเป็นเลิศ 

ปี 63 - 11 แห่ง 
ปี 64 - 11 แห่ง 
ปี 65 - 11 แห่ง 

สพช. 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมลูกลางเพื่อ
การพัฒนาชุมชน 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

จ านวนระบบบริหาร
ข้อมูลกลางเพื่อ 
การพัฒนาชุมชน
ได้รับการพัฒนา 

ปี 63 - 1 ระบบ 
ปี 64 - 1 ระบบ 
ปี 65 - 1 ระบบ 

ศสท. 
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 3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2563 - 2565) 
 3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด   
 

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 
เงินกู้ 

อ่ืนๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

18,940,249,900 - - - - 
 
 3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  
 1) เรื่องท่ี 1 สร้างสรรค์ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,773,677,800 3,045,304,800 3,097,290,800 8,916,273,400 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินต่างในประเทศ - - - - 
อ่ืน ๆ  - - - - 

 
 2) เรื่องท่ี 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดลุ 
 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,174,382,900 2,309,000,000 2,365,000,000 6,848,382,900 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินต่างในประเทศ - - - - 
อ่ืน ๆ  - - - - 
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3) เรื่องท่ี 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 987,618,200 996,180,200 996,180,200 2,979,978,600 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินต่างในประเทศ - - - - 
อ่ืน ๆ - - - - 

4) เรื่องท่ี 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 67,615,000 64,000,000 64,000,000 195,615,000 
เงินรายได้ของหน่วยงาน - - - - 
เงินกู้ในประเทศ - - - - 
เงินต่างในประเทศ - - - - 
อ่ืน ๆ - - - - 
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ที่ปรึกษา
นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายทวีป  บุตรโพธิ์     รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายโชคชัย  แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

คณะผู้จัดท า 
กองแผนงาน  

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
นายพัลลภ ตันจริยภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ นายสุทธิพร สมแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
น.ส.เตือนใจ    บุญทิม หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ นายสรฤทธ จันสุข หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผล
น.ส.ภัทรลภา   สุริโย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ น.ส.ยุภารัตน์   ฟองค ามูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
นายกฤษฎา สาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นายพชร พลายพิชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
น.ส.กุลนิษฐ์ บัวหลวง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                     นายประทีป ค าดวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

นายอุทัย ทองเดช  ผู้อ านวยการส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ
น.ส.มนทิรา เข็มทอง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
นายทองคูณ บุญศร ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารจัดการชุมชน
นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อ านวยการกลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

และประชารัฐ
นายอนันต์ เลิศแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
นางสุภา พรหมชูแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
นายพิศมัย  ปิ่นบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
น.ส.ธวัลรัตน์  เดชบุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
น.ส.ธิภาพรรณ   มีแสงเงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 
นายสมปอง อาจณรงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ
น.ส.ขวัญดาว ลือเปี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเท่ียวนวัตวิถี
น.ส.ฟารีดา ม่าเหร็ม ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
นางจิรารัตน์ ถึงสุข หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ
น.ส.รมณ ณะรังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
น.ส.ยุคลพร เขียวม่วง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
นางพัชรินทร์ สมหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
น.ส.พูพิศ ลาวัลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
น.ส.เหมือนจันทร์   พัฒโร นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
นายอ าเภอ มาพวง นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
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คณะผู้จัดท า 

ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน

นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล 
นายสมชาย หริกุลสวัสด์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน
นายกฤช จันทราศรี ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน
นางชูวรัตน์ สมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
น.ส.จีรารัตน์ พัฒนคูหะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
น.ส.จุฑามาศ ปลาดศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
น.ส.กชพร มณีฝั้น นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
น.ส.นฤมล ปัจฉิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
น.ส.ปฏิญญา ปงหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ

นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อ านวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน 
นายสรุพล ท้าวพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายเฉลิมเกียรติ   แผนกิจเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการ
นายธรรมนูญ      ไขว้พันธุ์        ผู้อ านวยการศูนย์สึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี 
นางทิพย์วรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
น.ส.ชาลินี จันทรากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายชัยยา ข าสะอาด ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 
นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ ผู้อ านวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล 
น.ส.ปวีณรัตน์ บุตรวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
นางสมจิตร ศิรินาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ
นายมนตรี อ าพันทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
นายสมนึก มณีพินิจ ผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
นางพัชรินทร์ พาน ามา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน 
น.ส.ณัฎฐ์พิชญา ยะใหม่วงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
น.ส.ธัญชนก  นามเจิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
น.ส.กัลยากร ศรีชุมจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง

นายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี  
นายเฉลิมพงษ์ หัตถา หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง
นายสุขุม ธรรมประทีป นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นายสามภพ ศิริจันทรางกูร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

นางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อ านวยการกองคลัง
นางอ าไพ พุฒิสนธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
น.ส.อรจิรัฏ เกตะวันดี    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ

ส านักงานเลขานุการกรม กองประชาสัมพันธ์

จ.อ.สงัด         พืชพันธุ์    เลขานุการกรม
นายศานิต สุขขี หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอ านวยการและประสานราชการ 
น.ส.อ าพา ดวงเนตร นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

นายอวิรุทธ์ มีชื่น นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ
น.ส.เปรมวดี มีสวัสดิ์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ
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คณะผู้จัดท า 

ส่วนภูมิภาค

น.ส.นิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
น.ส.ศริญญา ใจเย็น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.พังงา
นายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.หนองบัวล าภู
นางพีระดา จริยะกุลญาดา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ปทุมธานี
นางมุกดา หลิมนุกูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ภูเก็ต
นายยงยุทธ       พันตารักษ์   หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร
นายค าพอง       วรรณวัติ     หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.สระบุรี
นางณิชพลัฎฐ์    วรรณค า หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.พะเยา
นางลัดดา         พรมเมือง   หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สพจ.เชียงใหม่
น.ส.บัณฑิตา สุดเฉลี่ยว พัฒนาการอ าเภอเมืองลพบุรี 

นางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอ าเภอสันก าแพง จ.เชียงใหม่
นายสมชาย สุเทศ พัฒนาการอ าเภอก าแพงแสน จ.นครปฐม 
น.ส.บุบผา อุทัยทอง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ สพจ.เพชรบุรี
นายศิริชัย ธนะอุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ สพจ.นครพนม
น.ส.ปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอ าเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย
นางสุมาลี น้อยส าลี พัฒนาการอ าเภอเมืองปทุมธานี
น.ส.ประเทือง ค านาค พัฒนาการอ าเภอฝาง จ.เชียงใหม่
น.ส.วนิชดา สร้อยมณี พัฒนาการอ าเภออินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
น.ส.ปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์  พัฒนาการอ าเภอบ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

น.ส.กนกวรรณ สัมมาขันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
น.ส.เกวรักษ์ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

นายนพรัตน์ ธ ารงทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
น.ส.นุจรีย์ ตุ้มคง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ

ส านักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการกรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการ

นางชฎาพร ร่มธรรมกุล หัวหน้าส านักงานเลขานุการผู้ตรวจราชการ นายมณฑล โภคะสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

ผู้วิเคราะห/์เรียบเรียง น.ส.ยุภารัตน์ ฟองค ามูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
ออกแบบปก/รูปเล่ม นายประทีป ค าดวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข้อมูลทางบรรณานุกรม ผู้เขียน :  กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
ชื่อหนังสือ  :  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน 
สถานที่พิมพ์  :  กรุงเทพมหานคร
ผู้พิมพ์    :  บริษัท บีทีเอส เพรส จ ากัด
พิมพ์เมื่อ :  กันยายน 2562

สถานที่ติดต่อ กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  โทรศัพท์ 0 2141 6233 โทรสาร 0 2143 8917 - 18
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““เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565””




