รายงานผลการพัฒนาองค์การ
หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
และสื่อสารเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
Application Report : AR
Strategic planning
And communicate for implementation

ก
บทสรุปผู้บริหาร
กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นหน่วยงานราชการระดับกรมของกระทรวงมหาดไทยก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2505 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2505
โดยโอนกิจการบริหารของส่วนพัฒนาการท้องถิ่น กรมมหาดไทยมีภารกิจในระยะแรกของกรมการพัฒนาชุมชนคือ
ปรับ ปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทโดยการมีส่ว นร่ว มของประชาชนและการพัฒ นาตนเอง
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า พัฒนากรต้องทางานกับประชาชน มิใช่ทาให้ประชาชน
ตามกฎกระทรวงแบ่ง ส่ว นราชการกรมการพัฒ นาชุม ชน กระทรวงมหาดไทย ลงวัน ที ่
24 มีน าคม พ.ศ. 2552 กาหนดให้ พช. มีบ ทบาทหน้าที่ ในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ
และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการ
พัฒนาชุมชนได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของ
ชุมชน จัดทาและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับประเมินความก้าวหน้า
และมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การจัดการความรู้
การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน
ชุมชน ผู้นาชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนวิเคราะห์ สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อใช้ในการวางแผน
บริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศึ กษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงาน
พัฒนาชุมชน และการจัดทายุทธศาสตร์ชุมชน ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นา
ชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทางาน
รวมทั้งให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
พช. กาหนดทิศ ทางมุ่ง ขับ เคลื่อ นไปสู่ก ารปฏิบัติใ ห้เ กิด ประโยชน์ต่อ ประชาชนอย่า งแท้ จ ริง
ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทาให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทาง
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทาง
การปฏิบัติง าน โดยสามารถกาหนดรูป แบบ นาไปประยุก ต์สู่ก ารปฏิบัติง านได้ต ามความเหมาะสม
ด้วยการขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นว่า พช. พร้อมขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนเข้มแข็ง
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่
ในชุมชนอย่างมีความสุข เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564"
พช. พั ฒ นาองค์ ก ารตามเกณฑ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (Public Sector
Management Quality Award :PMQA) และใช้เป็นกรอบในการประเมินผลการพัฒนาองค์การที่สามารถบ่งชี้
ความสาเร็จของการบริหารจัดการองค์การ อย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน และมีผลการดาเนินงาน
ระดับดีเยี่ยมใน ปี 2555 พช. ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์การระดับพื้นฐาน (Fundamental Level :FL)
ครบทุกหมวด และได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (หมวด 5) ในปี 2556 ได้รับรางวัล
ความเป็นเลิศ ด้านการวัด วิเคราะห์ผ ลการดาเนิน งานขององค์ก ารและการจัด การความรู้ (หมวด 4)
ในปี 2560 ได้รับรางวัลด้านการนาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม (หมวด 1) และในปี 2561 ได้รับรางวัล
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หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู ้ร ับ บริก ารและผู ้มีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย โดยการรัก ษามาตรฐานและพัฒ นาการ
ดาเนิน งานอย่างต่อเนื่อง ด้ว ยข้าราชการของ พช. สามารถบูรณาการ PMQA เข้ากับงานประจาและ
งานยุทธศาสตร์ของ พช. จนเป็นเนื้อเดียวกันได้เป็นอย่างดี
การสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562 สืบเนื่องมาจาก
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการกาหนดทิศทางของกรมการพัฒนาชุมชนภายใต้เป้าหมายร่วมกัน ของ
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร ที่ได้กาหนดระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ไว้
เป็น 6 กระบวนการ ประกอบด้วย 1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อ ม
ศั ก ยภาพและความต้ อ งการ 3) ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละทิ ศ ทางการพั ฒ นา 4) ก าหนดและจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 5) การประชุมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ และ 6) การปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์

รูปที่ 2.1 กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์

มีการควบคุมทิศทาง เป้าหมาย และพันธกิจสาคัญโดยคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง
เป็นผู้กาหนดนโยบายการบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งมีคณะทางานพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยปฏิบัติการ
พร้อมรับแนวนโยบายจากคณะกรรมการไปดาเนินการ มีการปรับปรุง พัฒนาเทคนิค เครื่องมือ และขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การ
โดย SWOT Analysis และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์โดย BCG Model วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล การกาหนด
ทิศทางและยุทธศาสตร์องค์การ โดยScenario Analysis เป็นเครื่องมือ และดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
โดย Value Chain และ Balance Scorecard มีความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์เป็นโจทย์สาคัญ มีการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
มีการนาโครงการ กิจ กรรมสาคัญที่มีความเชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์การกับนโยบายของรัฐบาล
ไปใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสู่การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ การจัดลาดับ
ความสาคัญของการจัดสรรงบประมาณแต่ละปีได้คานึงถึงหลักประโยชน์ ของประชาชนมาก่อน มีการสื่อสาร
สร้างความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานให้กับบุคลากรได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน ผ่านทั้งระบบการประชุม
การเผยแพร่และถ่ายทอดผ่านระบบเทคโนโลยี พร้อมทั้งการสั่งการอย่างเป็นรูปธรรม มีการสื่อสารแบบเผชิญหน้า
สื่อสารโดยการติดตามงานพื้นที่ กาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการ

ค
ภายในระดั บ หน่ ว ยงาน (IPA) พั ฒ นา
ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม ง า น ด้ ว ย ร ะ บ บ
ร า ย ง า น ผ่ า น อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต มีก ารน า
น วัต ก ร ร ม ม า ใ ช้ใ นก า ร ว า งแ ผ น เ ชิง
ยุท ธศาสตร์ และใช้ใ นการบริห ารการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จนสามารถเกิด ผล
การด าเนิน งานที ่ต อบสนองต่อ ความท้า
ทายและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ไ ด้ อ ย่ า ง
ก ล ม ก ลื น แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ว า ร ะ ในการ
ขั บ เคลื่ อ นงานของ พช. ด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์
แห่งความสุ ข Happiness Strategy 2019 โดยได้จัดรูปแบบการทางานออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้ว ย
ภารกิจรัฐบาล Agenda, ภารกิจกรมฯ Function และภารกิจระดับพื้นที่ Area โดยมีหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพีย ง เป็ นพื้นฐานการพัฒนา ด้วยหลั กร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิ ดชอบ และร่วมเป็นหุ้ นส่ วน ในการ
ขั บ เคลื่ อนภารกิ จ เพื่ อ ส่ ง ประโยชน์ ให้ กั บประชาชน ภายใต้ ภาวะการแข่ งขั นกั บเวลา เทคโนโลยี และ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยทางานให้มีระบบมีเป้าหมายที่ชัดเจน ลดขั้นตอนการทางาน
เพื่อให้พัฒนากรในพื้นที่ทางานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมาย คือ “เศรษฐกิจ
ครัวเรือนมั่นคงประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข” ด้วยหลักการบริหารภารกิจ บริหารเครือข่าย
บริหารจัดการเวลา บริหารเป้าหมาย บริหารทรัพยากร และการบริหารแบบประชารัฐ
การกากับดูแลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะผู้บริหาร พช. ได้ติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีและงานนโยบายที่สาคัญ โดยกาหนดกระบวนการวางแผนโดยติดตามความก้าวหน้า
ของแผนงาน/โครงการกิจกรรมผ่านระบบติดตามรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน โดยใช้ระบบ
Budget Project Management : BPM ซึ่งเป็นระบบ Online Real Time ซึ่งคณะผู้บริหารสามารถเรี ยกดู
ข้อมูลได้ตลอดเวลา การประชุมติดตามความก้ าวหน้ าผ่ านศูนย์ ข้ อ มูล เพื่ อ การติ ดสิ น ใจ (War Room)
เพื่อติดตามความก้าวหน้ า ในการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติก ารฯ ทั้ง ในส่ว นกลางและการสนทนา
โต้ต อบกับ หน่ว ยงานส่ว นภูมิภ าคเดือนละ 1 ครั้ง ถ่ายทอดสดการประชุมประจาเดือนของผู้บริหาร พช.
ผ่านระบบ VDO Conference เป็นประจาทุกเดือนเพื่อชี้แจงและสั่งการในประเด็นที่สาคัญเร่งด่วนของคณะ
ผู้บริหาร พช. ให้รับรู้และเข้าใจพร้อมกันทั่วทั้งองค์การ มีการประชุม Morning Brief ของคณะผู้บริหาร พช.
ทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อรวบรวมประเด็นปั ญหาหรืออุปสรรคและร่วมกันคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับแผนงานที่กาหนด หากพบว่าไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ จะร่วมกันค้นหาและกาหนด
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทางานและแผนงาน/กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงานได้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดขึ้น และในการติดตามผลการดาเนินงานในระดับพื้นที่ คณะ
ผู้บริหาร พช. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ พช. เป็นตัวแทนของคณะผู้บริหาร พช. ทาหน้าที่ควบคุมกากับ
และติดตามในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดและนาเสียงสะท้อนจากพื้นที่มารายงานต่อคณะผู้บริหาร พช. มีการ
สื่อสารผลการปรับปรุงกระบวนการทางานและแผนงาน/กิจกรรมให้บุคลากรในสังกัดทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
ระบบการตรวจราชการ การถ่ายทอดประชุมประจาเดือนของผู้บริหาร พช. ผ่านทีวี พช. ระบบ BPM รายงาน
ผลผ่ า น Application CDD_EIS การสื่ อสารทางกลุ่ มไลน์ รายงานทางเอกสาร หนั งสื อแจ้ งเวี ยน ระบบ
สานักงานอัตโนมัติ (CDD OA)
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ผลงานที่โดดเด่นจากการวางแผนยุทธศาสตร์ของ พช. ได้ แก่ การเพิ่มศักยภาพชุมชนในการสร้าง
ธุรกิจชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยรูปแบบแนวคิดการทางาน “สานพลังประชารัฐ” ดาเนินการ
ด้วยกลไกคณะทางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การจั ดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามั คคี
(ประเทศไทย) จากัด 1 แห่ง และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 76 แห่ง ดาเนินการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในการสร้างธุรกิจชุมชน โดยกาหนดประสานสามัคคีและบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมยกระดับการพัฒนาชุมชน
และสร้างธุรกิจชุมชนพร้อมเชื่อมโยงการพัฒนาการจาหน่ายสินค้า OTOP Online การส่งเสริมการตลาด Online
เพิ่มช่องการจาหน่ายเพิ่มโอกาสทางการตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP โดยการดาเนินผ่าน Website (www.thailandmall.com www.lazada.co.th OTOPTHAI.shop)
เกิดรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กว่า 190,320 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ
23.98 กองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพ การส่งเสริมและสนับสนุนให้กองทุนชุมชนที่เกิดจากการบริหาร
จัดการโดยคนในชุมชน สามารถส่งเสริม สนับสนุนอาชีพครัวเรือนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จานวน 924 แห่ง เป็นแนวคิดที่ พช. ใช้พลังกองทุน
ชุมชนให้เ กิด ประโยชน์สูง สุด โดยการส่ง เสริ ม ให้ก ลุ่ม ออมทรัพ ย์เ พื่อ การผลิต ที่มีค วามเข้ม แข็ง เป็น
แกนน า ในการบูรณาการเงินทุนในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน และการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนางาน ได้แก่ การจัดทาเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน
เพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการความรู้ โดยใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยน สังเคราะห์ และเก็บกัก
ความรู้ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจาหน่ายสินค้า/บริการจากสัมมาชีพชุมชน และโปรแกรมทะเบียน
ลูกหนี้ (โปรแกรม SARA : Smart Account Receivable Application) เป็นโปรแกรมทะเบียนลู กหนี้ที่
ทางานแบบ Online เชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 77 แห่ง เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบศูนย์ข้อมูลกลาง ที่สามารถดูแล
ตรวจสอบได้อย่างสะดวกและปลอดภัยและสามารถบริหารงานได้ครบแบบครบวงจรทั้งงานด้านทะเบียน
สมาชิก ทะเบียนลูกหนี้ ทะเบียนโครงการการรับชาระหนี้ การออกเอกสารต่าง ๆ และเชื่อมโยงระบบการ
ชาระเงินคืนด้วยระบบ Bill Payment กับ 3 ธนาคาร (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ส่งผลให้การการบริหารจัดการกองทุนมีความสะดวก รวดเร็วในการ
ให้บริการกับสมาชิกกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากปรับปรุงงานบริการต่าง ๆ แล้ว พช. ยังนาข้อมูล
มาพัฒนาปรับปรุงคู่มือ แนวทาง และมาตรฐานการให้บริการต่าง ๆ กากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการทางานที่สาคัญ
1. ผู้บริหาร พช. มีการกาหนดทิศทางที่ชัดเจนในการทางานเพื่อให้บุคลากรของ พช. ปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบอย่างชัดเจน
2. การมีบุคลากรของ พช. ที่ปฏิบัติงานกระจายครอบคลุมในทุกพื้นที่ และที่ได้รับการยอมรับ
เป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชน ด้วยหลักการทางาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
3. มีการคิดค้นและวางระบบงานและเทคนิคการบริหารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานมุ่งสู่วิสัยทัศน์
4. ให้ความสาคัญกับข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการรับฟัง
หลายช่องทาง และช่องทางที่สาคัญยิ่ง คือ กลไกของผู้ตรวจราชการกรมซึ่งจะนามาสะท้อนในการประชุม
ผู้บริหาร พช. รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นด้วยตัวเองของ อพช. และรอง อพช.ในการลงตรวจเยี่ยมในพื้นที่
และนามาใช้ปรับกระบวนงานและทิศทางการขับเคลื่อนงานของ พช.
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จากการขับเคลื่อนงานของ พช. ด้วยหลักการ “เดินไปหาประชาชน ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางประชาชน
เรียนรู้จากประชาชน ทางานร่วมกับประชาชน วางแผนร่วมกับประชาชน เริ่มงานจากสิ่งที่ประชาชนรู้
สร้างงานจากสิ่งที่ประชาชนมี สอนโดยแสดงให้ดู ให้ประชาชนเรียนรู้จากการทางาน” ส่งผลให้ปี 2561
ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยทั่วประเทศ 80,480 บาทต่อคนต่อปี มีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
เป็น เงิน 190,320 ล้า นบาท ซึ่ง มีแ นวโน้ม ที่ดีที่จ ะส่ง ผลให้ พช. บรรลุเ ป้า หมายตามวิส ัย ทัศ น์คือ
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564
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ส่วนที่ 1 ลักษณะสำคัญขององค์กร
1. ลักษณะองค์กำร ก. สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร :
กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เกิดขึ้นจากแนวคิดการพัฒนาชุมชนในปี พ.ศ. 2483 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้
แผนการบูรณะชนบทพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) สร้างสรรค์ชีวิตจิตใจของประชาชนในชนบทให้เหมาะสมที่
เป็นพลเมืองดี 2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการครองชีพที่ดีขึ้น และจัดตั้งสานักงานพัฒนาการท้องถิ่นขึ้นในปี พ.ศ. 2499
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และมีการริเริ่มโครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดมาโดยมีปลัด
พัฒนากรเป็นผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกกันในภายหลังว่า “พัฒนากร” และพัฒนำกรต้องทำงำนกับประชำชน มิใช่ทำให้
ประชำชน และมีหน้าที่ในการ “ทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสภาพของหมู่บ้าน ตาบลได้รับการยกระดับให้ดี
ขึ้นโดยประชาชนเอง”
(1) พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย :
จากพันธกิจ ผลผลิตและบริการของ พช. ที่สร้างการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีวิธีการให้บริการ 2 รูปแบบ คือ 1) การให้บริการโดยตรงกับ
ผู้รับบริการ และ2) การให้บริการผ่านผู้นาชุมชน องค์กร เครือข่าย โดยบุคลากรของ พช.จะเป็นผู้ให้ความรู้ ให้คาแนะนา
ปรึกษาติดตาม สนับสนุน เพื่อให้ผู้นาชุมชน องค์กร เครือข่าย มีความสามารถ มีผลงานตรงตามเป้าหมายที่กาหนด โดย
ผ่านกระบวนการสร้างคุณค่าของ พช. ด้วยการเชื่อมโยงงาน พช. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้เห็นทิศทางการ
เริ่มต้นเดินจนถึงจุดหมายปลายทาง ดังนี้
1. ระดับบุคคล ครัวเรือน โดยการสร้างสัมมาชีพชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้รับการพัฒนาอาชีพ โดยมีเป้าหมายให้
ครัวเรือนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ยืนบนขาตนเองได้ ลดการพึ่งพา ละความฟุ่มเฟือย เลิกอบายมุข
2. ระดับการรวมกันเป็นกลุ่ม โดยโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้ครัวเรือนสัมมนาชีพได้รับการ
พัฒนาจนมีศักยภาพในการพัฒนาเข้าสู่การลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเมื่อเข้าสู่กระบวนการ OTOP
ก็จะได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมีช่องทางการตลาด
3. ระดับความร่วมมือ เครือข่าย เป็ นวิสาหกิจเพื่อสั งคม (Social Enterprise: SE) ดาเนินการภายใต้การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพิ่มศักยภาพชุมชนในการสร้างธุรกิจชุมชน บูรณาการภาคีสนับสนุนชุมชน
4.กองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน ด้วยกองทุนชุมชนเป็นแหล่งทุนที่เกิดจากการบริหารจัดการโดยคนในชุมชน
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนในชุมชนได้
(2) วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม สมรรถนะหลักของส่วนรำชกำร
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร : ปั จจุบัน พช. มีอัตรากาลั งที่ปฏิ บัติงานทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภ าค
จานวน 6,317 คน เป็นชาย 2,180 คน (23.51 %) เป็น
หญิง 4,317 คน (68.43%) อายุเฉลี่ย 45.73 ปี อายุราชการ
เฉลี่ย 17.53 ปี เป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค 5,783 คน
(91.55%) ส่วนกลาง 534 คน (8.45%) ซึ่ง พช. ได้จาแนก
บุ คลากรเพื่ อความสะดวกในการบริ หารและพั ฒนาอย่ าง
ถูกต้องและเหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น ตามกลุ่มช่วงอายุทา
ให้สามารถเตรียมความพร้อมในการบริหารบุคลากรได้เป็น
อย่างดี ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ท้าทายในการบริหารบุคลากรที่มี
ความหลากหลายให้ เกิดความสมดุล ทั้งนี้ พช. ได้ทบทวน
รูปภาพที่ P – 3 โครงสร้างการบริหารกรมการพัฒนาชุมชน
และปรับปรุงแผนบริหารกาลังคนอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ด้านกาลังคนในอนาคต พร้อม
ทั้งจัดทาแผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อรองรับโครงสร้างอายุข้าราชการ และรองรับการสูญเสียกาลังคนจากการเกษียณอายุ
ราชการ
(4) สินทรัพย์ : อำคำร สถำนที่ เทคโนโลยีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
อำคำรสถำนที่ : พช. ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เป็นสานักงานที่ทันสมัย มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกที่ครบครัน ห้องประชุม
ห้องปฏิบัติการ มีอาคารสถานที่สาหรับการจัดฝึกอบรมและอาคารที่พักที่ทันสมัย จานวน 12 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัย
การพัฒนาชุมชน 1 แห่ง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง
เทคโนโลยีอุปกรณ์ : พช. มีเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 3 ระบบ คือ 1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
ผ่าน Internet เชื่อมโยงภายใน พช. และเครือข่ายในภูมิภาค 2) ระบบให้บริการและอุปกรณ์เครือข่าย ซึ่งมี Mail Service,
FTP Service, Web service, Firewall, Enterprise pc Management System (EPMS) และ 3) ระบบสนั บสนุ น การ
ติ ดต่ อสื่ อสาร ได้ แก่ VDO – Conference, Web–Conference, ระบบส านั กงานอั ตโนมั ติ (Office Automation: OA),
Application Programming, Client – server Programming นอกจากนี้ ยั งจั ดท าโปรแกรมส าเร็ จรู ปเพื่ อสนั บสนุ นการ
ดาเนินงานต่าง ๆ เช่น โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช. 2ค) ระบบศู นย์ ข้ อมู ลกลาง โปรแกรม Budget Project Management : BPM ระบบ Meeting Room Online
ระบบโปรแกรมออนไลน์เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ
สิ่งอำนวยควำมสะดวก : ห้องออกกาลังกาย ห้องสมุด และร้านค้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
(5) กฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับที่สำคัญ
พ.ร.บ.อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.2546 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พ.ร.บ.
ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ.2545 พ.ร.บ.การบริ หารทุ น หมุ น เวี ยน พ.ศ.2558 พ.ร.บ.การจัด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริ หารพั ส ดุ ภ าครั ฐพ.ศ.2560 มติ
คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ(กชช.) 21กันยายน 2532 และมติคณะรัฐมนตรี 21 กันยายน 2536 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยคณะกรรมการ
อานวยการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ.2540 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.2547
และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น งานศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชน พ.ศ. 2551 ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ย
คณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร
(6) โครงสร้ำงองค์กร :
โครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 มี 2 ส่วน คือ
การบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ระบบกำรกำกับดูแลองค์กำร : พช. ทบทวนปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี และแจ้งให้หน่วยงาน
ในสังกัดดาเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ฯ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและ
ยึ ดถื อ ปฏิ บั ติ ตามประกาศเจตนารมณ์ พร้ อมทั้ งลงนามรั บ ทราบและจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ การเป็ น ประจ าทุ ก ปี
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (อพช.) กากับดูแลหน่วยงานในสังกัดควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่น ๆ
(7) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระดับกลุ่มเป้ำหมำย
พช. มีการทบทวนและจัดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งบริการที่มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ/ความคาดหวัง ดังนี้
กลุ่มผู้รับบริกำร/
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริกำร 5 กลุ่ม คือ
1. ผู้นาชุมชน/องค์กรชุมชน (อช. ศอช. องค์กรสตรี
คณะทางานขับเคลือ่ นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)
2. ครัวเรือนสัมมาชีพ
3. ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ควำมต้องกำรต่อผลผลิต
ต่อกำรบริกำรและกำรปฏิบัติ
1.องค์ความรู้ในการสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน
2. มาตรฐานการพัฒนาชุมชน

ควำมคำดหวังต่อผลผลิต
ต่อกำรบริกำรและกำรปฏิบัติ
การพัฒนาศักยภาพผูน้ า/กลุ่ม/องค์กร/ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP

ได้รับการส่งเสริมอาชีพให้เกิดรายได้

1. ทักษะด้านอาชีพ
2. คุณภาพชีวิตที่ดี
1. การเข้าถึงแหล่งทุน
2. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. การเข้าถึงแหล่งทุน
3. ช่องทางการตลาด
1. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชมุ ชน OTOP
2. ทักษะด้านอาชีพ 3. คุณภาพชีวติ ที่ดี
1. การได้ รั บ การแก้ ไขปั ญ หาจากผลกระทบที่
ถูกต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
2. การได้รับบริการที่ดี

1. การเข้าถึงแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกชุมชน
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
5. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP
2. การเข้าถึงช่องทางการจาหน่ายสินค้า
3. มีรายได้เพิ่มขึ้น
ผู้รับบริกำรในอนำคต 2 กลุ่ม คือ
1. พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
1. กลุ่มเยาวชน OTOP 2. ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. 2. สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย 1 กลุ่ม คือ ผู้บริโภคสิน ค้า 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีมีคุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคา
ผลิตภัณฑ์ OTOP
2. ความพึงพอใจในการให้บริการของ พช.

ตำรำงที่ P – 2 ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(8) ส่วนรำชกำรหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ควำม
ร่วมมือ

ควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ควำมร่วมมือ

ผู้ส่งมอบ : หน่วยงานรับจ้างเหมา
บริการ หน่วยงานรับจ้างผลิตสือ่
พันธมิตร : หน่วยงานในสังกัด มท./
อปท. /หน่วยงานด้านสังคม (สธ. กษ.
ศธ.พอช.)/หน่วยงาน ด้านเศรษฐกิจ
(พณ. อก.กค.)/ สถาบันการศึกษา/
สถาบันการเงิน (ออมสิน/ธกส.) /
หน่วยงาน MOU

1. ผลตอบแทนที่เหมาะสม
2. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
1. ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอต่อการดาเนินงาน แนวทางและ
งบประมาณในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
2. ผลงานทีต่ อบสนองต่อนโยบายของรัฐ
3. ต้องการองค์ความรู้ทเี่ ข้าใจง่าย ใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติ
4. เป้าหมายในการพัฒนาที่เกิดผลสาเร็จร่วมกัน
5. ข้อมูลที่เพียงพอต่อการพัฒนาหลักสูตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
6. ข้อมูลในการพัฒนาชุมชนทีถ่ ูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1. ภาพลักษณ์เชิงบวกในการสนับสนุนชุมชน
2. ความสัมพันธ์ที่ดีต่อภาครัฐ

ผู้ให้ควำมร่วมมือ : ภาคเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจที่ให้ความร่วมมือกับ
กรมการพัฒนาชุมชน

ควำมคำดหวังของกลุ่มผู้ส่งมอบ พันธมิตร และ
ผู้ให้ควำมร่วมมือ
1.ได้รับการพัฒนาไปด้วยกัน
2.เพื่อสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี
1. ความร่วมมือในการส่งมอบผลผลิตและการ
บริการที่มีคุณค่าไปยังผู้รับบริการ
2. การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่ส่งผลให้
ประชาชน/ชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ส่งผลให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1. ความร่วมมือในการส่งมอบผลผลิตและการ
บริการที่มีคุณค่าไปยังผู้รับบริการ
2. การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่ส่งผลให้
ประชาชน/ชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ส่งผลให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตำรำงที่ P – 3 ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ควำมร่วมมือ
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2. สภำวกำรณ์ขององค์กำร ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน
(9) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
ประเด็นกำรเปรียบเทียบ

คู่เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบผลกำร
ดำเนินงำนปัจจุบัน
เป็ น อั น ดั บ 1 ของ
กระทรวง
ในระดับสูงมาก

1. ผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรอง
2. คะแนนผล ITA

ห น่ ว ย งา น สั ง กั ด
กระทรวง
ห น่ ว ย ง า น ใ น
ประเทศ

3.ผลการพั ฒ นาองค์ ก ารตาม
เกณ ฑ์ คุ ณ ภ าพ การบ ริ ห าร
จัดการภาครัฐ
4. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในภาพรวม

ห น่ ว ย งา น สั ง กั ด
กระทรวง

ได้ รั บ ร างวั ล ม า ก
ที่สุดในกระทรวง

-

ระดั บ มาก ร้ อ ยละ
75 ขึ้นไป

5. ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ คุ ณ ภาพ
ผลงานของ พช.

-

ในระดับมาก

ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จที่สำคัญ
1. มีโครงสร้างการกากับดูแลที่เข้มแข็ง
2. มีการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ
1. มีโครงสร้างการกากับดูแลที่เข้มแข็ง
2. มีการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง
3. การสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
1. มีโครงสร้างการกากับดูแลที่เข้มแข็ง
2. มีการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ
3. การสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
1. การใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนงาน
2. การมีองค์ความรู้ที่เข้าใจง่าย
3. มีบุคลากรของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ที่ครอบคลุม
4. การเข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของประชาชน
5. เทคนิคการถ่ายทอดที่เข้าใจได้ง่าย
1. การใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนงาน
2. การมีองค์ความรู้ที่เข้าใจง่าย
3. มีบุคลากรของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ที่ครอบคลุม
4. การเข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของประชาชน
5. การมีชุมชนต้นแบบขยายผลได้ง่าย

แหล่งข้อมูล
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงาน ป.ป.ท.
สานักงาน ก.พ.ร.
รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี
ของ พช.
รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี
ของ พช.

ตำรำงที่ P – 4 สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ

(10) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน (ถ้ำมี)
ปัจจัยแวดล้อม
ปัจจัยภำยใน

ปัจจัยภำยนอก

สิ่งที่เปลีย่ นแปลงที่สร้ำงโอกำสสำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือ
1. ยุทธศาสตร์แห่งความสุข Happiness Strategy 2019
2. การเชื่อ มโยงกรมการพั ฒ นาชุม ชนกับ การขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจภายใต้ห ลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งสู่ วิถีชี วิต ( Way Of Life)
ประกอบด้วย 1) สัมมาชีพ ลดการพึ่งพา ลดความฟุ่มเฟือย เลิกอบายมุข 2) OTOP / SMEs / CE ผู้ประกอบการชุมชน รวมกลุ่ม รวมซื้อ
รวมขาย 3) SE วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมมือ ร่วมทุน ร่วมค้า
3. แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร พช.รุ่นใหม่ : CD Talent โครงการจาก อสพ. สู่ พัฒนากร เพื่อสร้างแรงจูงใจ และโอกาสของ อสพ. ในการเป็นพัฒนากร การ
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1). สถานการณ์และแนวโน้มในประชาคมโลก ในระยะ 5 ปี จะมีมิติที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบแก่สังคมโลกทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมโลก สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน
2). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่ มี รายได้ ปานกลางไปสู่ป ระเทศที่ มี รายได้สู ง มี ความมั่ นคงและยั่ งยืน สั งคมอยู่ ร่วมกัน อย่ างมีค วามสุข โดยอาศั ยหลั ก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 3). นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และสร้าง
สังคมที่มีคุณภาพ 4). เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) พช. เป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูล จปฐ.
และข้อมูล กชช. 2 ค เป็นข้อมูลในการทางานขับเคลื่อนและเป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 5). นโยบายการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การสร้างฐานรากประเทศสู่อนาคตตามโมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่ง 1 ใน องค์ประกอบหลัก คือ การ
ขับเคลื่อนประเทศผ่านกลไก“ประชำรัฐ” 6.) นโยบายการท่องเที่ยวโดยชุมชน 7.)ความล้าสมัยของระบบ Digital สถานการณโลกเขสู่ยุค
Digital รัฐสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระแสสังคมการสื่อสารที่ไรพรหมแดน ทาใหมีชองทางการ เรียนรูงาน พัฒนาชุมชน
ที่หลากหลาย จากภายนอก Social Network เป็นชองทางในการสื่อสารที่รวดเร็วสะดวกทั่วทั้งองคกร

ตำรำงที่ P – 5 ตำรำงแสดงกำรเปลี่ยนแปลงที่สร้ำงโอกำสสำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือ

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
หน่วยงาน
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ป.ป.ท.
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การสหประชาชาติ

ประเภทของข้อมูล
ผลการประเมินคารับรองการปฏิบัติราชการ ผลคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ จาแนกข้อมูลรายกระทรวง/รายหน่วยงานระดับกรม
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศผล
การสมัครรับรางวัลแหล่งข้อมูล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
การแสดงรายได้ครัวเรือน/สถานะหนี้ครัวเรือน
รายงานผลความยั่งยืน SDG

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
www.opdc.go.th,ศูนย์ความรู้ หัวข้อผลการ
ปฏิบัติราชการตาม คารับรองฯประจาปี
เว็บไซต์สานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th
www.nacc.go.th/
www.nso.go.th
sustainabledevelopment.un.org
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หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ประเภทของข้อมูล
ข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคนไทย

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
www.nesdb.go.th

ตำรำงที่ P – 6 ตำรำงแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

ข.บริบทเชิงยุทธศำสตร์
(12) ควำมท้ ำ ทำยเชิ งกลยุ ท ธ์ แ ละควำมได้ เปรี ย บเชิ งกลยุ ท ธ์ ข องส่ ว นรำชกำรในด้ ำ นพั น ธกิ จ ด้ ำ นกำร
ปฏิบัติกำร ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและด้ำนบุคลำกร
ประเด็น
ด้ำนพันธกิจ
ด้ำนปฏิบัติกำร
ด้ำนบุคลำกร
ด้ำนสังคม

ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
1. การทางานเกี่ยวข้องกับพระราชดารัสและมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วม 2.นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติเอื้อกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
1. การสนับสนุนจากภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในด้านการ
ปฏิบัติงาน 2. มีการพัฒนาผู้นาชุมชน องค์กรและเครือข่ายที่
เข้มแข็ง
1. มีบุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
2. มี Multi Skill 3. มีทักษะในการประสานงาน
4. มีความเชี่ยวชาญด้านการพาณิชย์
1. มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม
2. ประชาชนมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจและศรัทธา

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์
1.ยกระดับรายได้ของเศรษฐกิจครัวเรือนให้มีความมั่นคง
2.ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข

1. สร้างครัวเรือนสัมมาชีพ 2. เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
3.เพิ่ ม มู ล ค่ า และรายได้ จ ากการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า OTOP 4. การ
บริหารจัดการหนี้
การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์ ด้าน
การบริหารยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารเปลี่ยนแปลง (สามารถให้
ความรู้ ถ่ายทอดได้)
1.การสร้ า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชน (ไม่ เ บี ย ดเบี ย นตนเอง ผู้ อื่ น และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม) 2. สร้ า งสั ง คมที่ ด ารงตนตามหลั ก ของปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง 3. สร้างความเชื่อมั่นกระแสนิยมในผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ตำรำงที่ P – 7 ตำรำงแสดงข้อมูลควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์และควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
(13) องค์ ป ระกอบส ำคั ญ ของระบบกำรปรับ ปรุ งผลกำรดำเนิ น กำรรวมทั้ งกระบวนกำรประเมิน และกำร
ปรับปรุงโครงกำรและกระบวนกำรที่สำคัญของส่วนรำชกำร
พช. มีการจัดทาระบบการติดตามผลการดาเนินงาน และปรับปรุงกระบวนงาน(โดยใช้กรอบการบริหารจัดการ PMQA
และกระบวนการ PDCA การถ่ ายทอดตั วชี้ วั ดค่ าเป้ าหมาย (IPA) การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการ
Performance Management ทบทวน และติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดสาคัญ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาองค์การและ
ปรั บ ปรุ ง/พั ฒ นาอย่ างต่ อเนื่ องทุ กปี การบริ ห ารความเสี่ ยง (Risk Management) การจั ดการความรู้ Knowledge
Management การเรียนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) รวบรวม
ข้อมูลจากการทบทวนงานทุกงาน (ของสานัก/กอง) ผลการทบทวนตัวชี้วัดสาคัญข้อมูลจากผลการสารวจความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของลูกค้าการประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานผลการติดตาม การตรวจราชการของผู้บริหารทุกระดับ
ข้อมูล GES และข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (BI) เพื่อนามาใช้ในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนที่ยุทธศาสตร์ ได้นาข้อมูลจาก
การดาเนินการดังกล่าวข้างต้นมาปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารราชการ รูปแบบ ทิศทางการทางาน ให้ผลผลิตการให้บริการ
ที่จะส่งมอบคุณค่าของงานพัฒนาชุมชนสู่ ประชาชนดียิ่งขึ้น ตัวอย่างของการดาเนินงานได้แก่ 1) การบูรณาการ (กิจกรรม
โครงการ กลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ) ของหน่วยงานในสังกัด พช. 2) การบูรณาการระบบรายงานของทุกหน่วยงาน ทาให้
ประหยัดเวลาลดภาระการรายงานของหน่วยปฏิบัติ และเกิดความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ พช. ยังทบทวนกระบวนการสร้าง
คุณค่า และกระบวนการสนับสนุนโดยใช้หลักเกณฑ์ PMQA หมวด 6 และใช้แนวคิด SIPOC Model เป็นกรอบในการวิเคราะห์
มีเป้าหมายคือการส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตรงกับความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก
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ส่วนที่ 2 กำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ส่วนที่ 2 – 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงต่อเนื่องตำมเกณฑ์ระดับพื้นฐำน
หมวด 1 ด้ำนกำรนำองค์กำร
ระบบโครงสร้ำงกำรนำองค์กำร คณะผู้บริหาร พช. ประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี ผู้อานวยการสานัก
กอง พัฒ นาการจังหวัดและพัฒ นาการอาเภอร่วมกันกาหนดทิศทางการนาองค์การของ พช. ภายใต้ วิสัยทัศ น์
“เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2564” และใช้แนวทาง การขับเคลื่อนด้วย
การประกาศเป็ น วาระของ พช. ด้วย ยุ ทธศาสตร์แห่ งความสุ ข Happiness Strategy ผ่า นการขับ เคลื ่อ นด้ว ย
กลไกประชารัฐ ภายใต้ห ลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ ให้บ รรลุผ ลถึง “เศรษฐกิจ ครัว เรือ น มีค วาม
มั่น คงประชาชนใช้ชีวิต อยู่ใ นชุม ชนอย่า งมีค วามสุข ” โดยวางระบบการบริหารองค์การที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมี
กำรแต่งตั้งให้ทำหน้ำที่ผู้นำด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) ผู้นาด้านการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง (Chief Information Officer :CIO) ผู้ บริ ห ารด้ านการจั ด การองค์ ค วามรู้ (Chief
Knowledge Officer : CKO) ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทชายหญิง (Chief Gender Equality Officer :
CGEO) มีคณะทางานขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ พช. ตามกลุ่มภารกิจ การบริห ารราชการแบบหลายมิติ (Matrix :
Function Agenda Area) มี ค ณะกรรมการบริห ารยุ ท ธศาสตร์ มี ค ณะกรรมการและคณะท างานชุ ด ต่ าง ๆ
(Cross Function Team) มี ผู้ อ านวยการส านัก กอง ท าหน้า ที ่เ ป็น หน่ว ยน าในการขับ เคลื ่อ นนโยบาย
ยุทธศาสตร์และภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย มีพัฒนาการจังหวัด/ พัฒนาการอาเภอซึ่งเป็นผู้บริหารราชการของ พช.
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาคทาหน้าที่ ในการแปลงนโยบายไปสู่ปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีผู้ตรวจราชการ พช. เป็น
หน่ว ยติด ตามประเมิน ผล รวมทั้ง เป็น ตัวแทนคณะผู้บริหาร พช. ในการสื่อสารนโยบายไปยังผู้ บริหารในส่ วน
ภูมิภ าค และนาผลสะท้อนกลับมาใช้เป็นแนวในการปรับปรุงกระบวนการทางานขององค์การ รวมทั้งให้หน่วย
ตรวจสอบภายในตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ระบบกำรนำองค์กำร โดยคณะผู้บริหาร พช.
รับฟังความต้องการ ความคิดเห็น ความคาดหวัง
ของผู้ รั บบริ การ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ผ่ านระบบ
Voice Of Customer :VOC รวมทั้งการลงพื้นที่
แก้ ปั ญ หาตามโครงการ พช. สั ญ จร การตรวจ
ราชการรายไตรมาสและรวบรวมข้อมูล จากการ
รั บ ฟั ง มาวางระบบการน าองค์ก ารอย่า งมี
วิสัย ทัศน์โดยมีขั้นตอน กระบวนการดาเนินงาน
ประกอบด้วย 1) การกาหนดทิศทางขององค์การ
2) การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 3) การกากับดูแลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 4) การวัดวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน 5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 6) การเรียนรู้ ทบทวนพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
การกาหนดทิศ ทางขององค์ก ร โดยคณะผู้บ ริห าร พช.ร่ว มกับ บุค ลากรทุก ระดับ กาหนดทิศ ทางของ
องค์ การผ่านนโยบาย โดยมี การขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์แห่ งความสุ ข (Happiness Strategy) เพื่อส่ งประโยชน์ ให้ กั บ
ประชาชน ภายใต้ภาวะการแข่งขันกับเวลา เทคโนโลยีและสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยทางาน
ให้มีระบบมีเป้าหมายที่ชัดเจน ลดขั้นตอนการทางาน เพื่อให้พัฒนากรในพื้นที่ทางานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นและเห็นผล
เป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมาย คือ “Happiness of Thai People สร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้สมดุล” ด้วย
ปัจจัยขับเคลื่อน คือ CDD MOVE ประกอบด้วย M=Management การจัดการชุมชน O=Organization องค์ก ร
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คุณภาพ V=Village เป้าหมายการพัฒนาคือหมู่บ้าน และ E = Economy การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากให้
มีความเข้มแข็ง
5. คณะผู้บริหาร พช. ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติตนตามวิสัยทัศน์และค่านิยม ด้วย
การแสดงตนเป็นบุคคลต้นแบบในการนาค่านิยมองค์การ ABC DEF S&P มาใช้ในปฏิบัติตนผ่านการบริหารงานเพื่อให้
บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามแบบอย่าง รวมทั้งส่ งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร เป็นคนเก่ง คนดี องค์การมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในสภาวะที่มีความท้าทายด้านพันธกิจสูง
6. คณะผู้บริหาร พช. ทุกระดับมีความมุ่งมั่นในการใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือส่งเสริม วัฒนธรรม
องค์การและยกระดับ พช. สู่องค์การธรรมาภิบาลด้วยการประกาศวาระของ พช. ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใสเป็นธรรม เช่น ประกาศเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญ ไม่ให้จัด
กิจกรรมต้อนรับที่มีความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุให้เป็นไปด้วยความเรียบง่าย เช่น การเกณฑ์บุคลากรในหน่ว ยงาน
เครือข่ายองค์กร มาต้อนรับ ในการตรวจเยี่ยม ไม่ให้มีงานจัดเลี้ยงในการต้อนรับการตรวจเยี่ยมในพื้นที่ยึดหลัก
ความพอเพียงในการต้อนรับ จากความมุ่งมั่นของผู้บริหาร พช. ที่ให้ความสาคัญกับการบริหารราชการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลและเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) ผลปรากฏว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พช. มีผลกำร
ประเมิ นคุณธรรมและควำมโปร่ งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ร้อยละ 87.05 ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับ “สูงมำก”
7. การสร้ างองค์ การคุ ณภาพที่ ยั่ งยืน คณะผู้ บ ริห าร พช. น าเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริห ารจัด การภาครั ฐ
(PMQA) เป็ นกรอบแนวทางในการบริ หารจั ดการอย่ างเป็ นระบบ และใช้ วงจร PDCA เป็ นเครื่องมื อในการปรับปรุ ง
กระบวนการในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุพันธกิจ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่คณะผู้บริหาร พช. มุ่งสร้างและ
ส่งเสริมให้เกิดขึ้นภายในองค์การรวมทั้งมีบรรยากาศการแบ่งปัน การเรียนรู้อย่างถ้วนทั่วองค์การให้ความสาคัญใน
การกาหนดนโยบายในการกระตุ้นและสร้ างแรงบันดาลใจให้บุคลากรได้เกิด การเรียนรู้และใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพในการคิดค้นแนวทางวิธีการหรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนา พช. รวมทั้งกากับติดตามการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ในระหว่าง
การขับเคลื่อนกระบวนการมีการทบทวนประเมินผลองค์การด้วยตนเองและจัดทาแผนพัฒนาองค์การเพื่อการเรียนรู้
และพัฒนางาน พัฒนาบุคลากรในองค์การ
8. ให้ความสาคัญกับการสื่อสาร พช.เป็นหน่วยงานที่ต้องทางานใกล้ชิดกับประชาชน จึงต้องสร้างสรรค์รูปแบบ
การทางานด้านการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและชุมชนมีความสุข โดยมีการสร้างความเข้าใจทั้งในและนอกองค์การ ผู้ส่งมอบ
โดยมีคณะผู้บริหาร พช. ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ และภารกิจหลัก
ตลอดจนรับ ฟังปัญหาในพื้น ที่นาเสนอผู้บริหารระดับกระทรวง เพื่อนาข้อมูล ไปปรับปรุงพัฒนางานและพัฒนา
บุคลากร นอกจากนี้ พช. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพัน ต่อองค์ก ารของบุค ลากรโดยการจัด
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือก The Icon การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น บุคคลต้นแบบ
การส่งเสริมค่านิยมองค์การ ส่งเสริมจริยธรรมในการทางานภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด จัดทาเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ สร้างวัฒนธรรมองค์การในการให้บริการ
9. คณะผู้บริหาร พช. แสดงเจตนารมณ์และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อุทิศ
ตนเพื่ อส่ วนรวม เข้าใจและรั บรู้ปั ญหาของประชาชน โดยพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้ นที่ดาเนินกิจกรรมด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ รับฟังข้อมูลความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายที่สาคัญ ด้วย
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การกาหนดความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงพันธกิจและหน้าที่ ความรับผิดชอบตาม
กฎหมาย กระบวนการมีส่วนร่วมในการเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่ วนร่วม รวมถึงการจัดทาข้อกาหนดที่
สาคัญต่อการดาเนินงานและการให้บริการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
10. คณะผู้บริหาร พช. มีความมุ่งมั่นต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พช.มีการวางระบบที่แสดงถึง
วิธีการกากับดูแลองค์การที่ดี เพื่อกากับตรวจสอบให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล และสร้างความเชื่อมั่น
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การ ด้วยการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ความ
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการเงิน และการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและรั ก ษาปกป้ อ งผลประโยชน์ ข อง
ประเทศชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการประกาศนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของ พช.อย่างเป็นทางการ
ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือเวียน แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารรูปเล่ม OA เพื่อให้หน่วยงานนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติตามแนวทาง
11. พช. เป็นหน่วยงานที่ทางานเพื่อมุ่งให้เศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคงประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมี
ความสุ ข ภายใต้ วิสั ย ทั ศ น์ “เศรษฐกิ จ ฐานรากมั่ น คงชุ ม ชนพึ่ งตนเองได้ ภายในปี 2564” ที่ มี พั น ธกิ จ ในการ
ขั บ เคลื่ อนงาน 4 พั น ธกิ จ ประกอบด้ วย 1) พั ฒ นาระบบกลไกการมี ส่ วนร่ วมและการเรี ยนรู้ การพึ่ งตนเอง 2)
พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ 3) สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) พัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ ในงานพัฒนา
ชุมชนและเชี่ยวชาญการทางานเชิงบูรณาการ
12. สนับสนุนชุมชนที่สาคัญโดยที่คณะผู้บริการ พช. ตระหนักดีว่า พช. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
พัฒ นาคุณ ภาพชี วิตของประชาชนในชนบท และเห็ นว่า เด็กอายุแรกเกิดถึงหกปี ควรได้รับโอกาสทางศึกษาใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งทางด้านสังคม และสติปัญญา จึงดาเนินการ ดังนี้ 1) อุปการะเด็กก่อนวัย
เรียนอายุแรกเกิดถึงหกปีที่ยากจนและด้อยโอกาส ในอัตราทุนละ 1,200 บาท/คน/ปี จานวน 2,500 ทุน 2) มอบ
อุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องใช้ที่จาเป็นแก่เด็กยากจนในพื้นที่ 3) จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเคลื่อนที่ จานวน
12 ครั้ง/ปี 4) โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือเด็กในครัวเรือนยากจนเป็ น รายเดื อ น ๆละ 500 บาท/คน
และ 5) การมอบทุ น การศึ ก ษาและจั ด หาอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น สาหรับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งจาก
การจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้เด็กอายุแรกเกิดถึงหกปี ในครัวเรือนยากจน ด้อยโอกาส ทาให้พ่อแม่ผู้ปกครองมี
เวลาและโอกาสอย่างเต็มที่ ในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
หมวด 3 กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 สำรสนเทศผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พช. กาหนดกระบวนการมุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยและวิธีการรับ
ฟัง เรียนรู้ ปฏิสั มพัน ธ์ และสั งเกตผู้ รับ บริการและผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสี ย โดยการเก็บรวบรวม และค้น หาข้อ มูล
สารสนเทศที่เกี่ย วข้อ งกับ ผู้รับ บริการและผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียทั้งในปัจ จุบัน และในอนาคต ตลอดวงจรชีวิตใน
รูปแบบที่แตกต่างกันไป ดังนี้ ผู้รับบริกำร จานวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผู้นาชุมชน/องค์กรชุมชน (อช. ศอช.
องค์กรสตรี คณะทางานขับเคลื่อนกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี) 2) ครัวเรือนสัมมาชีพ 3) ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่า
เกณฑ์ จปฐ. 4) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ 5) กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผู้รับบริกำรในอนำคต จานวน 2
กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มเยาวชน OTOP และ 2) ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 1
กลุ่ม คือ ผู้บริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP
การออกแบบวิธีการ และช่องทางในการรับฟังและเรียนรู้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น 2 วิธีการ
หลัก คือ 1) กำรดำเนินกำรเชิงรุก พช. ใช้วิธีการ Survey การรับฟังเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม (Focus Group) อบรม สัมมนา เวที
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน CDD Mobile 2) กำรดำเนินกำรเชิงรับ ได้แก่ การเปิดช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นทางโทรศัพท์ Facebook Application Line Website ของ พช. และหน่วยงานในสังกัด E-mail/Fax
กล่องรับความคิดเห็น BPM CRM สื่อสาธารณะต่าง ๆ (TV พช.) ดังภาพ

พช. ได้นาข้อ มูล สารสนเทศที่สาคัญ และนาไปออกแบบในการปรับ ปรุงกระบวนการทางาน จัดทา
แผนปฏิบัติราชการ พช. ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และกาหนดแนวทาง/ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ในการ
ด าเนิน งานเพื ่อ วัด ผลความส าเร็จ ของกระบวนงานที ่อ อกแบบจากนั ้น ขับ เคลื ่อ นการด าเนิน งาน ตาม
กระบวนการ และติดตามสนับสนุนการดาเนินงาน และวัดผลสาเร็จของกระบวนการ และนาข้อมูลที่ได้วิเคราะห์
และจั ดท าเป็ น ข้อ มูล สารสนเทศ หลั งจากนั้ น  นาข้อมู ล สารสนเทศไปปรับ ปรุงและออกแบบกระบวนการ
สนับสนุน รวมถึงกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ และนวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆ ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ ได้แก่ การเชื่อมโยงงาน
กรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต ซึ่งเป็น
การพัฒนาขับเคลื่อนในรูปแบบบั นได้ 3 ขั้น คือ 1. เริ่มต้นจากการสร้างสัมมาชีพ โดยการสร้างอาชีพที่สุจริตให้ กับ
ประชาชน ซึ่งดาเนินการในรูปแบบบุคคลหรือครัวเรือน (เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้น ฐาน) 2. พัฒ นาทาให้เ กิด
การรวมกลุ่ม “OTOP / SME” (เศรษฐกิจ พอเพีย งแบบก้า วหน้า ) 3. พัฒนาต่อยอดให้เป็น “SE วิสาหกิจเพื่อ
สังคม” คือการสร้างความร่วมมือการบูรณาการการทางานร่วมกันของกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ทุกภาคส่วน โดยการ
ร่วมมือกัน สร้างเครือข่าย (ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ)
3.2 กำรสร้ำงควำมผูกพันกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พช. สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งจะนาไปสู่ ความ
เชื่อมั่น และความไว้วางใจ ของทุกภาคส่วน พช. มีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการสร้างความสัมพันธ์และความผูกพัน
ผ่านกลไกคณะกรรมการกากับนโยบายและยุทธศาสตร์ พช. (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4) เพื่อให้ได้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียใหม่และเพิ่มกลุ่มผู้รับบริการ ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตอบสนองความต้องการ และทาให้เหนือกว่าความคาดหวังในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของการเป็นผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพิ่มความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับ พช. โดยมีแนวโน้มที่จะใช้บริการ
ซ้า หรือเชิญชวนแนะนาให้มีการใช้บริการต่อ จึงวางแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังภาพ
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พช. ออกแบบกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “เข้าถึง เข้าใจ ใส่ใจ
เชื่อมั่น” ได้แก่  เข้าถึง หมายถึง ช่องทางที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง พช. ได้ง่าย เช่น สื่อ
Socail Media (Facebook Youtube line website Billboard) การแถลงข่าว หนังสือพิมพ์ ข้อมูล จปฐ. กชช.
๒ค ได้แก่ ระบบ CRM (ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น) ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ จุลสาร / Infogarphic /
แผ่นพับ อาสาสมัครจัดเก็บ จปฐ. โดยวัดผลสาเร็จจากจานวนกลุ่มฯ ที่เข้าถึงบริการ และร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รั บ บริการ  เข้าใจ หมายถึง พช. มีการให้ บ ริการแบบ “Service mind” มีการสร้างประสบการณ์ ที่ ดีแก่
ผู้รับบริการ เช่น การให้ความรู้ นาไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ได้แก่ การยกระดับ - พัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP การประชุม อบรม สัมมนา ปราชญ์ชาวบ้าน และสร้างเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน โดยวัดความสาเร็จจากร้อย
ละของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนเพิ่มขึ้น และร้อยละของครัวเรือนสัมมาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ใส่ใจ หมายถึง ให้คาแนะนา คาปรึกษา พบปะ เยี่ยมเยียน พูด คุย ปรับ ทุก ข์ คลุก คลี อย่า งสม่าเสมอ การเปิด
โอกาสให้เข้ามามีส่ว นร่ว มเป็น เครือข่ายต่าง ๆ และการสร้างแรงจูงใจ ได้แก่ ศูนย์บริการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต (SSG Mobile Clinic) โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การน้องนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (SEP: way of life) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนสัมมาชีพ OTOP Academy และ
เชิดชูเกียรติ โดยวัดความสาเร็จจากร้อยละของครัวเรือนที่ยากจนลดลง ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และร้อยละของผู้นาชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนสัมมาชีพได้  เชื่อมั่น หมายถึง การให้ความเชื่อมั่น ความเชื่อใจ ใน
การส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนครบวงจรชีวิตของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสร้างความศรัทธา และ
ความภาคภูมิใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้าใจ สร้างวิถีไทย
สามั ค คี กองทุน คุณ ธรรม CDD Mobile เป็น ต้น โดยวัด ความส าเร็จ จากร้อ ยละของความพึง พอใจของ
ประชาชนต่อผลงานของ พช. และร้อยละของชุมชนและเครือข่ายที่มีความเชื่อมั่นต่อ พช.
หมวด 4 กำรวัดวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
ก. กำรวัดผลกำรดำเนินกำร
พช. กาหนดให้วัดวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ เป็นองค์ประกอบหลักของระบบการนา
องค์การของ พช. ทั้งในด้านกระบวนการกาหนดทิศทางองค์ก าร การวางแผนยุท ธศาสตร์ และ การวางแผน
ปฏิบัติราชการประจาปี โดย พช.ได้กาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการดาเนินการและตัวชี้วัดที่สาคัญ
ไว้อย่างชัดเจนทั้ งระยะสั้นและระยะยาวอย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ มั่นใจว่า มีก ารดาเนิน การที่
เป็น ไปตามทิศ ทางที่กาหนดไว้ จึง ได้ถ่า ยทอดเป้า หมายและและตัว ชี้วัด ดัง กล่า ว ทั้งระดับกรม ลงสู่สานัก
กอง ระดับจังหวัด สู่ระดับบุคคลครอบคลุมทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการติดตามและวัดผลการ
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ดาเนินงาน และได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทบทวนผลการดาเนินงาน และการวางแผนยุท ธศาสตร์ เพื่อ
ค้น หาวิธีก ารปฏิบัติที่เป็น เลิศ ของหน่ว ยงาน ที่ได้จ ากการคาดการณ์ผ ลการดาเนินการในอนาคตกับ ผลการ
ดาเนินงานของแผนการปฏิบัติการที่สาคัญ เช่น การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พช. พ.ศ.
2555 - 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” ใน 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านชุมชนเข้มแข็ง
พบว่า มีผลต่อประชาชนในการมีจิตสานึกรักชุมชน มีองค์ความรู้ มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขในการ
ดาเนินชีวิต ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจการส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง และมีความสามัคคีปรองดอง
2) ด้านเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง พบว่า มีผลต่อประชาชนในชุมชนมีงานทาอย่างน้อย 8 เดื อนต่อปี ไม่มีปัญหา
หนี้ สิ น ทั้งในและนอกระบบ และการที่คนในชุมชนรายได้ไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปี และจากข้อมูล
ดังกล่าวได้นามาปรับปรุงกระบวนงานในส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รวมถึง
การพัฒนา OTOP ยกระดับภูมิปัญญาสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นสากล
ข.กำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำรดำเนินงำน
พช. คาดการณ์ ได้วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในอดีตและฐานทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุน ไปใช้เป็น
ฐานของการคานวณค่าเป้ าหมายของตัวชี้วัด หากดาเนินการตามสภาวะปกติ จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถ้าหากได้รับการกระตุ้นจากนโยบายรัฐบาลหรือได้รับโอกาส จากสถานการณ์สภาพแวดล้อมองค์การ
ก็จะทาให้โครงการนั้นมีความสาคัญ และยกระดับโครงการได้สูงขึ้นเมื่อได้รับงบประมาณเพิ่ม ขึ้น โดยสนับ สนุนงาน
ในภารกิจ ให้ป ระชาชนมีคุณ ภาพชีวิต ดีมีความสุข ชุม ชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นการคาดการณ์ว่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ค. กำรปรับปรุงผลกำรดำเนินงำน
พช. ขับเคลื่อนภารกิจโดยการกาหนด ยุทธศาสตร์แห่งความสุข (CDD Happiness Strategy) ภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย การขับเคลื่อนระดับชาติ ที่มุ่งเน้นการ
ขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จฐานรากของชุ มชน เช่ น การพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ ชุ มชน การจั ดตั้ งบริ ษั ท ประชารั ฐ รัก สามั ค คี
วิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับจังหวัด/ชุมชน เช่น การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินความสุขมวลรวม
ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) และในระดับบุคคล เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ผ่าน 4
กระบวนการ คือ ชี้เป้าชีวิต : แผนที่ชีวิต : บริหารชีวิต และดูแลชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และ
แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรม โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสาคัญ ดาเนินการภายใต้แนวคิด “มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ ครัวเรือนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยกระบวนงานเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อน
วิสาหกิจเพื่อสังคม เพิ่มศักยภาพชุมชนในการสร้างธุรกิจชุมชน บูรณาการภาคีสนับสนุนชุมชน
4.2 กำรจัดกำรควำมรู้ สำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ก. ควำมรู้ของส่วนรำชกำร
มีการจัดการความรู้เพื่อรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร การถ่ายทอดความรู้ ที่มีประโยชน์จาก
ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และองค์ ก รอื่ น และแลกเปลี่ ย นวิธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ ให้ เป้ า ประสงค์ เชิ ง
ยุ ท ธศาสตร์ บ รรลุ เป้ าหมายมี การประกาศนโยบายด้ านการจั ด การความรู้ โดยอธิบ ดี ก าหนดให้ ทุ กหน่ วยงาน
ดาเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ และ
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจัดให้มีคณะทางานจัดการความรู้ และ CKO เป็นหัวหน้าคณะ กาหนด
แนวทางดาเนินงานจัดการความรู้ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยให้จังหวัด พิจารณาและแต่งตั้งคณะทางาน
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จัดการความรู้ จังหวัดละ 1 คณะ เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ดาเนินการจัดการความรู้ตามภารกิจ
งานที่รับผิดชอบ และนาองค์ความรู้ที่จากการจัดการความรู้ไปพัฒนางานให้เกิดผลเชิงนวัตกรรม นาไปขับเคลื่อน
การดาเนินงานให้บรรลุผล มีการถอดองค์ความรู้ขึ้นมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มีการ
คัดเลือกหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น และมีระบบการจัดเก็บความรู้ ถอดบทเรียน องค์ค วามรู้ และแนวทาง
ปฏิบัติง านของบุค ลากรทั้ง ระดับ บุค คลและทีม ทั่ว ทั้งองค์ก รมากกว่า 700 องค์ค วามรู้ โดยได้มีก ารบัน ทึก
ความรู้และถอดบทเรียน Best Practice จากชุมชน และมีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายนอก
ผ่าน Social media และกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” โดยได้มีการจัดเวทีคัดเลือกองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
ดีเด่น (Five & ten Minute CD Knowledge) พร้อมทั้งมีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์ของ พช.
พช. ก าหนดให้ ก ารจั ด การความรู้ เป็ น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ ส าคั ญ ในแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารบริห าร
ทรัพยากรบุคคล ที่จะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ กาหนดเป้าหมายผลผลิต
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ได้กาหนดแนวทาง/เป้าหมาย บทบาทภารกิจ
ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ มีการจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งทบทวนทุกปี องค์ความรู้ที่กาหนดไว้จะถูกนามาจัดทาแผนการจัดการความรู้ในปีนั้น
ๆ ปัจจุบันได้แยกรายการองค์ความรู้ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธ์ศาสตร์ทั้งนี้ ได้รวบรวมความรู้ในแต่ละด้านตามหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานและตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในหลายรูปแบบ ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ บน
เว็บไซต์ แผ่นพับ สื่อวีดีทัศน์ เอกสารผลงานทางวิชาการ รายงานการประชุมประจาปี การรับการถ่ายทอดความรู้ที่
มีป ระโยชน์ จ ากผู้ รั บ บริการ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย และองค์ก รอื่น ได้จาแนกออกเป็น 3 องค์ป ระกอบ ได้แก่ 1)
ผู้รับบริการ รับการถ่ายความรู้จากกล่องรับฟังความคิดเห็น/คาแนะนาในการปรับปรุงการปฏิบัติงานข้อคิดเห็น/
ข้อร้องเรีย นทางเว็บ ไซต์การประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้ การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ
การจัดการความรู้การฝึ กอบรมผ่านทางระบบอิเล็ คทรอนิคส์ E-Learning 2) ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสี ยโดยประชุม ระดม
สมองเพื่อรับฟังความคิดเห็ น ในการจั ดการความรู้และ 3) องค์กรอื่นๆ โดยการเชิญผู้ เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานส่ วน
ราชการอื่นมาเป็นวิทยากรให้ค วามรู้ในการอบรม สัมมนา รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบงานด้า น
การจัดการความรู้ เข้าร่วมประชุม สัมมนา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางาน สาหรับ การแสวงหาและแลกเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติที่เป็น เลิศ มีแนวทางดาเนิน การให้เกิดผลสาเร็จ โดยดาเนิน การคัดเลือกองค์ความรู้โ ดดเด่นของ
จังหวัด ที่มีการจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ เป็นประจาทุกปีการฝึกอบรมทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ทั้งในและต่างประเทศการศึกษาดูงานในต่างประเทศของผู้ บริห ารและเจ้าหน้าที่ระดับสู ง เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาให้คาปรึกษาและคาแนะนาทางวิชาการในโครงการต่างๆ ที่ดาเนินการ
ข. ข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
พช. ใช้ข้อมูลและสารสนเทศชุมชน เพื่ อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ใน 2 ลั กษณะ 1)
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2
ค) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แผนชุมชน มาตรฐานการพัฒนาชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน สัมมาชีพชุมชน กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต การบริหารจัดการทุนชุมชน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากระบบ e - Commerce (otopthai.shop)
และระบบ e-learning เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผู้นาชุมชน และ 2) ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่ อ การบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ ระบบศู น ย์ ข้ อ มู ล กลาง โปรแกรม Budget Project Management : BPM
ระบบ Meeting Room Online ระบบโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (Departmental Personnel Information System: DPIS) ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
ระบบการจัดการความรู้
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สาหรับ การตรวจสอบความถูก ต้อ งของข้อ มูล สารสนเทศ พช. ดาเนิน การด้ว ย 2 รูป แบบ 1)
People ware โดยการคัด เลือ กผู ้จ ัด เก็บ และบัน ทึก ข้อ มูล ซึ ่ง มีทั ้ ง บุค ลากรกรม และอาสาสมัค ร 2)
Software ได้แก่ (ก) การตรวจสอบความซ้าซ้อนข้อมูล โดยใช้ระบบ e BMN สาหรับตรวจสอบความซ้าซ้อนข้อมูล
จปฐ. และ กชช. 2ค (ข) การจากัดสิทธิ์ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่ ระบบ DPIS ศูนย์ข้อมูลกลาง เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน
ระบบ BPM ระบบ OA (ค) Software เพื่อ ระบุ ตั วตน ได้แก่ ระบุตั ว ตนผู้ ใช้งานเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต ระบบ
สมาชิก otopthai.shop และระบบบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (โปรแกรม SARA)
พช. มีรูปแบบการทาให้ข้อมูลสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานนั้น พช. ดาเนินการใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1)
Web Service ได้แก่ เว็บไซต์กรม จานวนทั้งหมด 980 เว็บไซต์ ที่มีคุณลักษณะสาคัญคือ รองรับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
นาเสนอได้ 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษและจีน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ 2) Application พช.
ให้บ ริการข้อมูลสารสนเทศในลักษณะ APP ที่ชื่อ cddeis ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ผลการเบิกจ่าย ผู้นาชุมชน
ยอดจาหน่าย OTOP กลุ่มออมทรัพย์ ข้อมูล จปฐ. ประชารัฐ สัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กองทุน
พัฒ นาบทบาทสตรี และร้านค้าสุขใจ 3) สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) พช. ได้ดาเนินการหมู่บ้านสารสนเทศ โดย
บุคลากรกรม ร่วมกับผู้นาชุมชนวาดขอบเขตแผนที่หมู่บ้าน และปักหมุดสถานที่สาคัญพร้อมทั้งกาหนดรายละเอียด
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4) Backup policy พช. มีนโยบายให้ข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญมีความพร้อมใช้ จึงได้
จัดสรรงบประมาณสาหรับเช่าวางพื้นที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบเชื่อมโยง ติดตั้งภายนอกอาคารศูนย์ราชการ
เพื่อใช้สารองระบบและสารองฐานข้อมูลสาคัญ เช่น เว็บไซต์กรม ฐานข้อมูลเพื่อบริห ารยุทธศาสตร์ เป็นต้น มี
คุณลักษณะของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แบ่งการดาเนินงาน 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต พช. จัดสรร
งบประมาณเพื่อใช้ในการส่งผ่านข้อมูล 2 ประเภท : สื่อสัญญาณประเภท Leased Line ระดับกรมฯ สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด และศูนย์ศึกษาและสื่อสัญ ญาณประเภท Fiber Optic ใช้ระดับส านักงานพัฒ นาชุมชนอาเภอ 2)
ฮาร์ดแวร์ พช. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จานวน 44 เครื่อง หน่วยเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์
(Storage) และอุป กรณ์สาหรับ เครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์สาหรับระบบ
ระบุต ัว ตนการเข้ า ใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต จ านวน 31 เครื่อ ง ซึ่ งติ ด ตั้ ง ณ ศู น ย์ ค วบคุ ม ระบบคอมพิ ว เตอร์ รวมถึ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อีกจานวน 9 เครื่อง ติดตั้ง ณ บริษัท ที โอ ที จากัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นระบบสารอง
ข้อมูล สาหรับจานวนคอมพิวเตอร์สาหรับบุคลากรใช้ปฏิบัติงาน จานวนรวม 6,945 เครื่อง 3) ซอฟต์แวร์ พช.
มุ่งเน้นการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์สาหรับระบบปฏิบัติการทุกประเภท ที่ใช้ทั้งกับอุปกรณ์สาหรับระบบรักษาความ
ปลอดภัย และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์ แบบพกพา รวมถึงโปรแกรมป้องกันไวรัส 4) ระบบรักษาความ
ปลอดภัย พช. ติดตั้งอุปกรณ์สาหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่ข้อมูลสารสนเทศ และการป้องกันภัยคุกคาม
จากผู้ ไม่ป ระสงค์ดี ดั งนี้ (ก) อุป กรณ์ ไฟร์วอลล์ จานวน 2 เครื่อง (ข) อุป กรณ์ Log file จานวน 2 เครื่อง (ค)
อุปกรณ์สาหรับระบุตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 2 ระดับ ได้แก่ ระดับกรม และระดับจังหวัด (ง) อุปกรณ์ Load
Balance เพื่อป้องกัน Server ทางานหนักเกินไป (จ) ลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสสาหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายจานวน 6,945 ลิขสิทธิ์ และเพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัย ตามข้อ (ก) – (จ) ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานสากล พช. จึงจัดสรรงบประมาณดาเนิน โครงการพัฒ นาระบบบริห ารจัด การด้า นความมั่น คง
ปลอดภัย ของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ซึ่งเป็นการดาเนินงานภายใต้หลักการ CIA ซึ่งได้แก่
การรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องและครบถ้วนของทรัพย์สิน (Integrity) และการเข้าถึงและใช้งาน
ตามความต้องการ (Availability) 5) การบารุงรักษา พช. ได้จัดสรรงบประมาณสาหรับบารุงรักษาอุปกรณ์ตามข้อ 4
เป็นประจาทุกปี
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หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร
5.1 สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร
พช. ประกาศใช้แผนบริหารอัตรากาลัง แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนบริหารความ
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับโครงสร้างอายุข้าราชการและการสูญเสียกาลังคนจากการเกษียณ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาดาเนินการสารวจข้อมูลความต้องการ
ของบุ ค ลากรและน าผลประเมิ น ที่ ได้ มาระบุ ความต้ องการอัต ราก าลั งในเชิงปริม าณ และเชิ งคุ ณ ภาพ ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน 2) พื้นที่ปกติทั่วไป กาหนดอัตรากาลังพัฒนากรต่อจานวนตาบล น้อยกว่า
ร้อยละ 50 (คิดจากสัดส่วนพัฒนากร 1 คน รับผิดชอบ 1 ตาบลเท่ากับร้อยละ 100)
พช. ให้ความสาคัญกับบุคลากรในฐานะทุนมนุษย์ผู้สร้างผลสัมฤทธิ์ในงานให้กับองค์การภายใต้แนวคิดการ
สนับสนุนให้บุคลากรเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน
ของคนภายในองค์การ บุ คลากรเก่ง ดี มีความสุข ภายใต้ระบบการบริหารและการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 – 2564
ซึ่งมีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้ 1) การกาหนดสัดส่วนผู้ปฏิบัติงาน (พัฒนากร) ในพื้นที่ปฏิบัติง าน โดยกรมการ
พัฒ นาชุมชนมีความต้องการจานวนพัฒ นากรต่อพื้นที่รับผิดชอบตาบล ในสัดส่วน พัฒ นากร 1 คน รับผิดชอบ
1 ตาบล แต่ในอัตรากาลังปัจจุบัน สัดส่วนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ในตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน
(พัฒนากร) ต่อพื้นที่ระดับตาบลคิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ พัฒ นากร 1 คน รับผิดชอบ 1.9 ตาบล (คิดจากจานวน
พัฒนากรทั้งหมดต่อจานวนตาบลทั้งหมด ยกเว้นเขตปกครองพิเศษ) ภายใต้ข้อจากัดด้านอัตรากาลัง
การระบุสมรรถนะที่จาเป็ นในการทางานของพัฒนากร ต้องการความรู้ ทักษะ และสมรรถนะพัฒนากร ใน
แบบ “พัฒ นากรเชิงพาณิช ย์ ” นาไปสู่การกาหนดกรอบแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะบุคลากรกรมการพัฒนา
ชุมชน ให้พัฒนากรสามารถเป็นที่ปรึกษาชุมชน สร้างกระบวนการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้แก่ชาวบ้าน ตั้งแต่
ระดับปัจเจก ระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม องค์กร จนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางประชารัฐ
การสรรหาบุคลากรในทุกระดับ กระบวนการสรรหาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่การสรรหาคนเข้า สู่
องค์ก าร การสรรหาเพื ่อ ประเมิน เลื ่อ นระดับ ตาแหน่ง กรมการพัฒ นาชุม ชนได้กาหนดเครื่อ งมือ ในการ
ประเมิน เพื ่อ คัด เลือ กจากเกณฑ์ ความรู้ ทัก ษะ และสมรรถนะที ่เ หมาะสมในการขับ เคลื ่อ นภารกิจ ตาม
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
การรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เข้ามาใหม่ ที่ต้องการใช้เวลาในการเรียนรู้ การพัฒนา การสั่งสมประสบการณ์ เพื่อ
บ่มเพาะความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการทางานจนถึงระดับเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ กรมการ
พัฒนาชุมชน และภารกิจตามพื้นที่กลุ่มจังหวัด ที่มีความหลากหลาย มีความท้าทาย และมีปริมาณงานที่มากขึ้น พช.
จึงฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยงสอนแนะงานให้แก่ “พัฒนาการอาเภอ” ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ
อาเภอ ที่มีทักษะในการบริหารจัดการคนในหน่วยงาน ให้มีความพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ และพร้อมทั้งจิตใจได้แก่
แรงจูงและความสุขในการทางาน มีความผูกพันต่อองค์การ ทาหน้าที่พี่เลี้ยงสอนแนะงาน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์
ทัศนคติ และวิธีการทางานพัฒ นาชุมชน ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ให้มีความพร้อมในการทางานพัฒนาชุมชน
เป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างความสุข และแรงจูงใจในการทางาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้
สาเร็จลุล่วง
พช. ให้ความสาคัญต่อการสารวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานเชิงกายภาพ การมีคุณภาพชีวิตในการ
ทางานของบุค ลากร ส่ง เสริม การจัด สวัส ดิก ารที ่น อกเหนือ ไปจากกฎหมายกาหนดให้แ ก่บุค ลากร โดย
ดาเนิน การสารวจปั จ จัย ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการทางานของบุคลากรในสังกัดกรมฯ ทุกคน ผ่านระบบ
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ออนไลน์ ครอบคลุ ม ในประเด็ น ความปลอดภั ยในการท างาน มลภาวะ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ส านั กงาน ระบบ
สาธารณูปโภค และสวัสดิการที่นอกเหนือไปจากกฎหมายกาหนด ทั้งนี้ ปัจจัยสภาพแวดล้อมจะมีส่วนเหมือนกัน และมี
ส่วนที่แตกต่างกันไป ตามบริบทที่แตกต่างกันของสถานที่ทางาน กรมฯจึงได้บริหารจัดการสภาพแวดล้อมในการทางาน
เพื่อความพึงพอใจในการทางาน โดยได้กาหนดเป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน การดูแลคน สุขภาพ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย (การออกกาลังกาย ตรวจสุขภาพ
ป้องกันฝุ่นละออง /การป้องกันภัย อาชีวอนามัย ป้องกันสารเคมีที่ตกค้าง / การติดตั้งกล้องวงจรปิด ซ้อมอพยพ
สร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิ บัติงานด้วยโครงการ/กิจกรรมที่ มุ่งเน้น การท างานเป็ นที ม
ตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากรรับ การเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่ ทั้งการ
ส่งเสริมระบบพี่เลี้ยงให้คาปรึกษาเรื่องการปฏิบัติงานและการดารงชีวิตตามแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดกิจกรรมสันทนาการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และแข่งขันกีฬาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดกิจกรรมตามวัน
ประเพณีที่สาคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และวันคล้ายวันก่อตั้งกรมฯ
5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร
พช. กาหนดแนวทางในการค้นหาปัจจัย และองค์ประกอบของความผูกพันที่จาแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงานของ
แต่ละหน่วยงาน และแบ่งตามประเภท ระดั บตาแหน่งที่แตกต่างกัน โดยการศึกษา และสารวจปัจจัย โดยช่องทาง
และวิธีการต่าง ๆ ประกอบด้ว ย 1) การประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรผ่านระบบออนไลน์
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การสารวจระดับความคิดเห็นเชิงสถิติตามระเบียบวิธีวิจัย และการเปิดช่องทางรับฟังความ
คิดเห็น 2) การสัมภาษณ์บุคลากรที่ขอลาออก และขอโอนไปยังหน่วยงานอื่น นาไปสู่การกาหนดองค์ประกอบของ
ความผูกพัน ในภาพระดับกรมฯ ประกอบด้วย ลักษณะงาน สมดุลเวลางาน ธรรมาภิบาลองค์การ บรรยากาศในการ
ทางาน การพัฒนา ความก้าวหน้าในอาชีพ สุขภาพ และการเงิน ทั้งนี้ องค์ประกอบความผูกพันจะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละหน่วยงาน และระดับตาแหน่งที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงได้กาหนดองค์ประกอบของความผูกพัน ดังนี้ 1)
แบ่งภาพรวมระดับกรม 2) แบ่งตามรายหน่วยงาน และ 3) แบ่งตามประเภทตาแหน่ง เช่น หน่วยงานระดับอาเภอ
ประกอบด้วยพัฒ นากรระดับ ช านาญการ และระดับปฏิบัติการ (K2-K1) ในหน่วยงานระดับจั งหวัด ประกอบด้วย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับชานาญการ และระดับปฏิบัติการ (K2–K1) เป็นต้น และได้กาหนดแนวทางในการ
ประเมินระดับความผูกพันของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน และระดับตาแหน่ง เป็นประจาทุกปี ได้แก่แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความผูกพันของบุคลากร
พช. ใช้ระบบวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ ออกแบบมาให้เชื่อมโยงกับภารกิจ วิสัยทัศน์ และ
เป้ าประสงค์ขององค์การ เพื่อให้ ถ่ายทอดค่าเป้าหมายและกาหนดตัวชี้วัดจากระดับองค์การสู่ ตัวบุคคลอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพทั่วทั้งองค์การ โดยมุ่งผลสั มฤทธิ์ของการปฏิ บัติงานที่เอื้อประโยชน์แก่ประชาชน และก่อให้เกิด
นวัตกรรมต่าง ๆ ในงานพัฒนาชุมชน ส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน สอดคล้อง เที่ยงตรง และ
เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีและส่งเสริมความผาสุกให้แก่องค์การ นอกจากนั้น ยังได้กาหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางให้สอดคล้องกับทักษะ สมรรถนะที่จาเป็นในแต่ละตาแหน่งแต่ละสายวิชาชีพ เพื่อนาผลการประเมินมาใช้
ประกอบการจัดทาแผนงานการพัฒนาบุคลากร การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง การยกย่องชมเชย การให้รางวัล
และสิ่งจูงใจ
การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร พช.ได้กาหนดทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะสาหรับตาแหน่งทั่ว ทั้ง
องค์ก าร เพื่อ เป็น พื้น ฐานในการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการแนวทางการสืบ ทอดตาแหน่ง และ ร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งภายในและภายนอก ดังที่กล่าวข้างต้นเป็นส่วนสาคัญใน
การกาหนดความต้องการในการพัฒนา (Training Needs) การออกแบบและพัฒนาหลั กสูตรการกาหนดมาตรฐาน
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หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่ง พช. แบ่งการศึกษาอบรมเป็น 2 ลักษณะ คือการศึกษาอบรมแบบ
ทางการกับการศึกษาอบรมแบบไม่เป็นทางการ โดยการศึกษาอบรมแบบทางการเป็นการฝึกอบรมใน ๔ ด้าน คือ 1)
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสาหรับความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ เช่น หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน หลักสูตร
พัฒ นากรก่อนประจาการและส่ งบุ คลากรเข้าอบรมหลั กสู ตรการพัฒ นานั กบริหารระดับสู งของหน่วยงานอื่น ๆ 2)
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเป็นนักทรัพยากร
บุคคลมืออาชีพ หลักสูตรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ การปฏิบัติราชการทางปกครอง หัวหน้ากลุ่มงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 3) ส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นโดยทุนส่ว นตัว และทุนของรัฐ บาลทั้ง
ในและต่างประเทศ 4) ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์การให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะเฉพาะผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ทั้ง E-Learning, E-Books, และคลัง ความรู้ ส าหรับ ลัก ษณะ
การศึกษาอบรมแบบไม่เป็นทางการ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานด้วยการประชุมประจาเดือน การสอน
แนะงาน การมอบหมายความรับผิดชอบ กระดานสนทนา การพัฒ นาระบบพี่เ ลี้ย ง ตลอดจนการส่ง เสริม ให้
บุค ลากรตระหนัก ถึง ความสาคัญ ในการพัฒ นาตนเอง ด้วยแผนพัฒ นารายบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (Individual
Development Plan : IDP)
พช. ก าหนดให้ ส อดคล้ อ งกับ แผนผั งเส้ น ทางความก้ าวหน้ าในงานอาชี พ (Career Path) การพั ฒ นา
บุคลากร เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสมดุล ระหว่างชีวิตกับการทางาน การสร้างแรงจูงใจให้เกิดความผู กพัน กับ
องค์การ โดยปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าของตาแหน่งจากโครงสร้างองค์การ ตาแหน่งงาน ภาระงาน การจัดกลุ่ม
งาน ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของบุคลากร ระดับความผาสุกของบุคลากร ข้อมูลของข้าราชการที่ขอลาออก
หรือขอโอนไปยังหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ในการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้า ภายใต้แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ลดความซ้าซ้อนของสายบังคับบัญชา และก้าวเข้าสู่องค์การสมรรถนะสู ง อาทิเช่น การพัฒนาตาแหน่ง
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานด้วยหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาชุมชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานที่ต่า
กว่าระดับกองในงานด้านวิชาการ แต่มิได้หมายรวมถึง หัวหน้าส่วนราชการระดับอาเภอ (พัฒนาการอาเภอ) และยัง
เป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะก้าวเข้าสู่ผู้บริหารระดับต้นของหน่วยงาน
หมวด ๖ กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร
ก. กำรออกแบบผลผลิต กำรบริกำรและกระบวนกำร
(1) แนวคิดในกำรออกแบบ
พช. มุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ โดยให้ความสาคัญการออกแบบ ระบบงานและการจัดการกระบวนการ
ซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณค่าของผลผลิตและบริการที่ส่งมอบ ให้แ ก่ผู้รับ บริก าร
และผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และอานาจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2552 รวมถึง การตอบสนองต่อความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ข้อกำหนดของผลผลิต กำรบริกำรและกระบวนกำรทำงำน
พช.ได้น าแนวคิด SIPOC MODEL มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการสาคัญ และกระบวนการ
สนับสนุน โดยมุ่งเน้นการเพิ่ มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเพิ่มคุณค่า
ผลผลิตและบริการที่ส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การออกแบบระบบงานเริ่มจากการวิเคราะห์
ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับ ผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในลักษณะสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ พช.และกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ พช. 2) สมรรถนะองค์ความรู้ เทคโนโลยี 3) ความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสีย 4) ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน 5) ผลการทบทวนระบบงานที่ผ่านมา
ร่ว มกั บ การวิเคราะห์ Value Chain ของ พช. ที่ ต้ องสนองต่ อ การบรรลุ วิ สั ยทั ศ น์ น าผลการวิเคราะห์ ที่ ได้ ม า
สังเคราะห์ เพื่อออกแบบระบบงานและกาหนดกระบวนการทั้งกระบวนการที่สาคัญและกระบวนการสนับสนุน ทั้งนี้
ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาทบทวนเพื่อให้ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เปลี่ยนแปลงไปได้
(3) กำรนำกระบวนกำรไปปฏิบัติ
พช. นานโยบายรัฐบาล กระทรวง ยุทธศาสตร์กรมนโยบายของผู้บริหาร และความต้องการความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนความรับผิดชอบ สมรรถนะ บุคลากร รวมทั้ง เทคโนโลยี องค์ความรู้
ของ พช. มาประกอบการพิจารณา และกาหนด กระบวนการภายใน พช. รวม 14 กระบวนการ ประกอบด้วย
กระบวนการส าคัญ จานวน 11 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน จานวน 3 กระบวนการ และนามาจัด ท า
ข้อกาหนดและตัว ชี้วัดที่ส าคัญ ของกระบวนการ ทั้งตัวชี้วัดภายในกระบวนการ และตัวชี้วัด ผลการดาเนินการ
สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของกรมฯ ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และมีระบบการติดตามผล
การดาเนินงานผ่านเวทีการประชุมผู้บริหารระดับสูงทุกวันจันทร์ การประชุมกรมฯ การประชุมสานัก กอง ทุกเดือน
การตรวจติ ด ตามรายไตรมาสของผู้ ต รวจราชการกรม และจั ด เวที ท บทวน ปรับปรุงกระบวนการเพื่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ สู งสุดต่อผู้รั บบริการและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย โดยใช้วงจรการบริหารเชิงคุณ ภาพ PDCA เป็นกรอบใน
การปฏิบั ติ เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม ดังนี้ 1) การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ 2) การนาสู่การปฏิบัติ
3) การติดตาม ประเมินผล 4) การทบทวน ปรับปรุง
(4) กระบวนกำรสนับสนุน
พช. ได้กาหนดกระบวนการสนับสนุนภายใต้ระบบงานที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการทางานที่สาคัญของ
พช. ให้สามารถดาเนินการได้ตามข้อกาหนดที่สาคัญ และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) กาหนด
กระบวนการสนั บสนุ น โดยพิ จารณาจากความต้องการของเจ้าของกระบวนการ แหล่ งที่ มา ทรัพยากร ผู้ ส่ งมอบ
เทคโนโลยี กฎหมาย ระเบี ย บที่เกี่ย วข้อ ง 2) จัด ทาข้อกาหนดที่ส าคัญ เพื่ อให้ มั่น ใจได้ว่ากระบวนการจะเกิ ด
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด 3) กาหนดจุดควบคุมที่สาคัญเพื่อป้องกันความผิดพลาด
และบรรลุผลตามเป้าที่กาหนด 4) กาหนดตัวชี้วัดกระบวนการทั้งตัวชี้วัดภายใน และตัวชี้วัดผลการดาเนินการ เพื่อ
วัดประสิ ทธิผล และประสิ ทธิภาพของกระบวนการ มี การทดสอบกระบวนการจนเกิด ความมั ่น ใจแล้ว สื ่อ สาร
ถ่า ยทอดให้บ ุค ลากรของกรมฯ ได้ร ับ ทราบและน าสู ่ก ารปฏิบ ัติเ ป็น ทีม โดยใช้เ ทคโนโลยีเป็น เครื่อ งมือ
สนับ สนุน การปฏิบ ัติ และมีก ารติด ตาม ทบทวนและปรับ ปรุง กระบวนการให้ เกิดเป็นคู่มือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้นไป ซึ่งส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและ
การป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ พช.ได้กาหนดให้มี กระบวนการสนับสนุน จานวน 3 กระบวนการ ได้แก่
1) กระบวนการพัฒนาบุคลากร 2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ 3) กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) กำรปรับปรุงผลผลิต กำรบริกำรและกระบวนกำร
การปรับปรุงกระบวนการและ สร้างนวัตกรรม พช. ใช้วงจร PDCA เป็นกรอบแนวคิดและเป้าหมายหลักในการ
ปรับปรุงกระบวนการในทุกกระบวนการ ร่วมกับกระบวนการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เช่น การนา Best Practices จากทั้ ง
ภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกมาเป็นตัวแบบ เพื่อทาการทบทวนระบบงานและการจัดการ กระบวนการ
เป็ น ประจ าทุ กปี และทุ กครั้ งที่ มี การเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้ อ มขององค์การ ทั้ งสภาพแวดล้ อมภายในและ
ภายนอก เช่น วิสัยทัศน์ โครงสร้างบุคลากร ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
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เสียนโยบาย กฎหมาย และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ พช. ทบทวน กระบวนการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มี
ผลการดาเนินการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6.2 ประสิทธิผลกำรปฏิบัติกำร
ก. กำรควบคุมต้นทุน
(6) กำรควบคุมต้นทุน
พช. กาหนดวิธีการในการควบคุม ต้นทุนโดยวิ เคราะห์ต้นทุน ทั้งค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (cost unit) และค่า
บ ารุ งรั ก ษา เช่ น อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น งาน คอมพิ ว เตอร์ ฯลฯ โดยน าวงจร PDCA มาใช้ ในการ
ประเมินผลการดาเนินงาน คุณภาพของผลผลิตและการให้บริการที่ผ่านมา เพื่อรักษางบดุลค่าใช้จ่ายให้คงที่ โดย
สารวจอุปกรณ์ เทคโนโลยี เปรียบเทียบ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบารุงรักษา รวมทั้ง
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีต่อไป โดยกาหนดเป้าหมาย การควบคุมต้นทุนที่ชัดเจน มีการประเมินผลการ
ดาเนิน กิจกรรมและเป้ าหมายในการลดต้นทุนของหน่วยงานในสังกัด พช. เพื่อสร้า งความคุ้มค่าและคุ้มทุนต่อ
ผลิตผลของงานและการบริการ
ข. กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
(7)กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
พช. ใช้ SIPOC Model เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการก าหนดการจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน โดยมี ก ารวางแผน
กระบวนการทางานและใช้ตัวแปรในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการ เพื่อวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการดาเนิ นงานภายใต้ปั จจัยส่งมอบผลิ ตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าอย่างเป็นระบบ สาหรับจัดการ
กระบวนการรวมทั้งศึกษา Feed back ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เริ่มจากการกาหนดหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้ส่งมอบที่เป็นมาตรฐานตามระเบียบพัสดุซึ่งต้องขึ้นทะเบียนผู้ส่งมอบ วิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อน พร้อม
กับตรวจประเมินสถานที่ตั้งของผู้ส่งมอบและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อร่วมกันพัฒ นาให้มีผลการดาเนินการที่ดีขึ้น
ต่อไป
ค. กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและต่อภำวะฉุกเฉิน
(8) ควำมปลอดภัย
พช. กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบและทุกจุดเสี่ยงผ่านการประเมินความเสี่ยงและ
ความปลอดภัย โดยมีคณะทางานซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานภายใน พช.จัดทาแผนรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉิน
(BCP) ในภาวะต่างๆ ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย การชุมนุมของกลุ่มคน ความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรองรับความพร้อมต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
(9) กำรเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน
พช. ได้ดาเนิ นซักซ้อมกับ บุคลากรและผู้รับบริการ พร้อมกับการประเมินประสิทธิผลเป็นประจาอย่าง
ต่อเนื่องปีละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง โดยกาหนดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดหาสถานที่ทางานสารอง
ระบบการทางานสารอง ทั้งนี้ พช. กาหนดเป้าหมายในกรณีที่เกิดปัญหาสามารถดาเนินการได้แก้ไขและฟื้นฟู
เพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการได้ตามปกติภายใน 24 ชั่วโมง
(10) กำรจัดกำรนวัตกรรม
พช. ได้ ก าหนดรู ป แบบในการจั ด การนวั ต กรรมผ่ า นกระบวนการจั ด การความรู้ (Knowledge
Management : KM) โดยพช.กาหนดแนวทางให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดประชุมเพื่อแสวงหาและ
คัดเลือกนวัตกรรมที่โดดเด่น โดยพิจารณาจากกระบวนการที่ท้าทาย มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภายใต้ภารกิจ
และอานาจหน้าที่ของพช. และเป็นกระบวนการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อราชการและตรงกับความต้องการของ
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ผู้รับบริการ เมื่อได้นวัตกรรมที่โดดเด่นแล้วจะมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดทาฐานข้อมูล Best Practices เพื่อ
เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งจัดให้มีการสอนงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากนวัตกรรม
ให้ แ ก่ บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานในพช. ผ่ า นการจั ด งานโครงการตลาดนั ด ความรู ้ง านพัฒ นาชุม ชน (CDD
Knowledge Market) “KM เปิดประตูสู่นวัตกรรม” โดยนวัต กรรมของการจัดการกระบวนการที่สาคัญ อาทิ
Service Training System : STS การด าเนิ น งานกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เพื่ อ การผลิ ต สี ข าว White Saving Mobile
Group : WHG Model ฯลฯ
ส่วนที่ 2-2 กำรดำเนินงำนที่โดดเด่นรำยหมวด
หมวด 2 ด้ำนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์และกำรสื่อสำรเพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติ
ก. กระบวนกำรจัดทำยุทธศำสตร์
(1) กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์
ในกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ ของ พช. เริ่มจาก
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ศักยภาพ
และความต้องการกาหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนา
[ต าแหน่ งการพั ฒ นา (Positioning) วิ สั ยทั ศ น์ (Vision)
พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย(Goal) และประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)] กาหนดและจัดลาดับความสาคัญของ
รูปที่ 2 - 1 กระบวนกำรจัดทำยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ การประชุมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ พช.
จนกระทั่งถึงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินการ ดังนี้ (พฤษภาคม)
(1) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์จากผลการดาเนินการปีที่ผ่านมาจาก ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปของ พช. ปัญหา
ความต้ องการของผู้ รั บบริ การและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย รายงานการติ ดตามของผู้ ตรวจราชการกรม ความเสี่ ยงในการ
ดาเนินงาน กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง บุคลากร ข้อมูลรายงานจากคณะกรรมการติดตามประเมินโครงการต่างๆ ของ พช.
(2) ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ พช. กาหนด
รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(3) รวบรวมและศึกษานโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนา
(4) พช. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในบทที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานในแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม
เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT)
ขั้นตอนที่ 2 (มิถุนำยน -สิงหำคม) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ศักยภำพ และควำมต้องกำร พช. ดาเนินการ
ดังนี้
(1) นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสภาพทั่วไปของ พช. ที่ได้มีการปรับปรุงและ
ทบทวนจากส่ วนราชการให้ เป็ นปั จจุบั นแล้ว นโยบายของรั ฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดด้านการพัฒนาชุมชน นโยบายกระทรวงมหาดไทย
และนโยบายผู้บริหาร พช. SDGs การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ฯลฯ มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อหาศักยภาพ โดยใช้รูปแบบ
ที่หลากหลาย เช่น SWOT Analysis การประชุมระดมความคิดเห็น การรับฟังข้อเสนอแนะผ่านทางเอกสาร การรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่มาจากศูนย์ดารงธรรม พช./การ
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ตรวจราชการ/การนิเทศงาน เป็ นต้น เพื่อสะท้อนข้อมูลที่จาเป็นในการจั ดทาแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งพิจารณาผลการ
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมขององค์การ เพื่ อวางตาแหน่ งการพั ฒนา (Positioning) ตลอดจนกาหนดวิสั ยทั ศน์ พั นธกิ จ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ และยกร่างแผนยุทธศาสตร์เบื้องต้น และประมวลสภาพปัญหาความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ
และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนามาวิเคราะห์ในภาพรวมของ พช. เพื่อใช้ประกอบสาหรับการ
กาหนดกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ของ พช.
ขั้นตอนที่ 3 (มิถุนำยน - สิงหำคม) กำรกำหนดยุทธศำสตร์และทิศทำงกำรพัฒนำ พช. ได้ดาเนินการ ดังนี้
(1) กาหนดวิสัยทัศน์ โดยนาข้อมูลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 มากาหนดสิ่งที่ต้องการจะเป็นในอนาคต
โดยประเมินและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ ความสามารถที่
มีอยู่ในปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาจนได้มา ซึ่งวิสัยทัศน์ของ พช. (2) กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย และกล
ยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พช. ได้กาหนดข้อมูลดังกล่าวโดยยึดวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชน
พึ่งตนเองได้ภายใน ปี 2564” เป็นสาคัญ ซึ่งสอดรับและสนับสนุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(3) การกาหนดโครงการ พช. ได้รวบรวมโครงการต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องดาเนินการโดยเน้นความเชื่อมโยงของโครงการตั้งแต่ต้นน้า
กลางน้า และปลายน้า เช่น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 (มิถุนำยน - สิงหำคม) การกาหนดและจัดลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์พช. ดังนี้
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา และวิสัยทัศน์ ซึ่งในการจัดลาดับความสาคัญของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ใช้หลักเกณฑ์การจัดลาดับความสาคัญทางเลือกยุทธศาสตร์ (Strategic Options) ดังนี้
1. ควำมเร่งด่วน (Urgency) ยุทธศาสตร์หรือโครงการที่มีความจาเป็นต้องเร่งพัฒนาหรือปรับปรุงในระยะ 3 – 5 ปี
2. ผลกระทบ (Potential Impact) ยุทธศาสตร์หรือโครงการที่มีผลกระทบด้านบวกทั้งทางเศรษฐกิจและสั งคม
ต่อกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากอะไร
3. ควำมเป็นไปได้ (Actionable) ยุทธศาสตร์หรือโครงการมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสาเร็จหรือได้รับความร่วมมือ
4. ควำมพร้อมของประชำชน (Readiness) ยุทธศาสตร์หรือโครงการพยายามแก้ปัญหาที่ประชาชนให้ความสาคัญหรือไม่
5. กำรเชื่อมโยง (Integration) ยุทธศาสตร์มีการเชื่อมโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ประเทศหรือไม่
และซ้าซ้อนกับยุทธศาสตร์หรือโครงการของหน่วยงานหรือไม่
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยน าวิสัยทัศน์ที่ได้ คือ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี
2564” มาเป็นจุดยืนในการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และให้ความสาคัญในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน
ยกระดับรายได้ของประชาชน ที่อยู่ในระดับเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น บริหารจัดการทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรร
มาภิบาล รวมถึงพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้มีสมรรถนะสูง โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 5 (กันยำยน) การประชุมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ พช.
ได้จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ การทบทวน
แผนยุทธศาสตร์พช. เพื่อนาแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
โดยที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ กองแผนงานในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงได้รวบรวมประเด็น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อเสนอให้ อพช.พิจารณา
รูปที่ 2 - 3 กำรกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์
ขั้นตอนที่ 6 (กันยำยน) การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์
กองแผนงานในฐานะผู้ รับผิ ดชอบโดยตรง นาความคิดเห็ นที่ได้จากการประชุมหารือข้างต้นมาพิจารณาปรับปรุงแผน
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ยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์ และให้คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ เพื่อนาเสนอ
อพช.เห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้มีความสอดคล้องเป็นวงจรและสัมพันธ์กับกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ เนื่องจากต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนปีงบประมาณถัดไป ซึ่งได้นาไปเชื่อมโยงกับการจัดทายุทธศาสตร์ของ
สานัก/กอง สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อาเภอ และการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีและคาของบประมาณของ
องค์การต่อไป โดยสามารถแสดงขั้นตอนในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ ดังตารางที่ 2.1
นอกจากนี้ พช. ได้คานึงถึงความคล่องตัวและความยืดหยุ่นใน
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยการใช้เทคนิคการวางแผนตาม
สถานการณ์ (Scenario Planning) ซึ่งเป็นการกาหนดภาพในอนาคต
ผ่ านการคาดการณ์ สถานการณ์ ต่ าง ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นและส่ งผลต่ อ
องค์การในอนาคต เพื่ อใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับบริบทที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีขั้นตอน ดังรูปภาพที่ 2.4
รูปภำพ 2.4 ขั้นตอนกำรวำงแผนตำมสถำนกำรณ์ของ
2) นวัตกรรม
พช. านกิจกรรมต่าง ๆ
ผู้บริหาร พช. ให้ความสาคัญในการสร้างนวัตกรรม โดยสร้างบรรยากาศในการก่อเกิดนวัตกรรมผ่
เพื่อให้เกิดระบบการเรียนรู้ระดับองค์การ ดังนี้
1) กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกระบบฐำนข้อมูลเครื่องมือกำรวัดระดับกำรพัฒนำชุมชนในจังหวัด เพื่อเป็น
ข้อมูลสนับสนุน การจัดทาแผน กาหนดยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนกระบวนการพัฒ นาชุมชน ซึ่งมีข้อมูลตัวชี้วัด
การพัฒนา 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การเปรียบเทียบผลการพัฒ นาภายในของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (สพจ.)
กั บ การด าเนิ น งานที่ ผ่ านมา และ2) การเปรี ยบเที ยบผลการพั ฒ นาของผลิ ตภั ณ ฑ์ ห รื อสิ นค้ าหรื อบริ การ ทั้ งนี้
การวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวทาให้พบจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพของแต่ละพื้นที่นามากาหนดรูปแบบ
การพัฒ นาที่ห ลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ จึงเกิดโอกาสในการวางตาแหน่งการพัฒ นา
(Positioning) และน าไปสู่ ก ารจั ด ท าแผนงาน/โครงการในลั ก ษณะห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain) ทั้ งต้ น ทาง
กลางทาง และปลายทาง
2) กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนแบบบูรณำกำร พช. ได้นาฐานข้อมูล จปฐ. เรื่องรายได้
ครัวเรือนมาวิเคราะห์ เพื่อหากลุ่มเป้ าหมายขที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (38,000 บาท/คน/ปี) มาวิเคราะห์
เพื่อจัดทา Family Folder เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (38,000 บาท/ปี) โดยการขับเคลื่อน
ผ่าน 4 กระบวนการ ประกอบด้วยชี้เป้าชีวิต จัดทาเข็มทิศชีวิตบริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิต
3) ศูนย์ดำรงธรรม พช. ONLINE ได้เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ โดยพัฒนาระบบดารงธรรม พช.
Online เนื่องจากเดิมการรับเรื่องร้องเรียนมีเพียง 2 ช่องทางหลัก คือ การเข้ามารับบริการด้วยตนเอง (Walk in)
และการโทรแจ้งผ่านหมายเลข 02 141-6047 ซึ่งจากกาพัฒนาระบบข้างต้นได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2560 ส่งผล
ให้ พช. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและสามารถแก้ไขปัญหาหรือส่งต่อปัญหาให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทันที โดยนาข้อมูลไปไว้ในระบบงานรับและติด ตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งได้มีการจัดหมวดหมู่ไว้
4 ประเภทงานบริการ ได้แก่ (1) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (2) บริการรับ – ส่งต่อ (3) บริการด้านข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ (4) บริการให้คาปรึกษา และนามารวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทาเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
4) สร้ ำ งบรรยำกำศกระตุ้ น ให้ เ กิ ด กำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ภำยในองค์ ก ำร โดยจั ด กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และขยายผลไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันภายในส่วนราชการ ทาให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้
และพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ พช.ยังนาข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค ไปขยายผลต่อยอด
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กับระบบ (Geographic Information System : GIS) ของสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เพื่อให้การใช้งานข้อมูลดังกล่าวสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุด
5) ระบบกำรติดตำมกำรนิเทศและประชำพิจำรณ์ในพื้นที่ การลงพื้นที่ของส่วนผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการ และสานัก
กอง ที่เกี่ยวข้อง ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยดาเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด
878 อาเภอ เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนรวม โดยข้อมูลที่ พช. ได้รับจาก
ระบบดังกล่าว ได้จาแนกแยกแยะตามประเภทและกลุ่มปัญหาย่อย งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ตลอดจนหน่วยงานที่ มีส่วน
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันเพื่อบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
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ตำรำงที่ 2.1 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของ พช.

6) ระบบกลไกประชำรัฐและกำรส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จากภารกิจของ พช. ที่ต้องส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ให่กับชุมชน และได้พัฒนารูปแบบการทางานร่วมกับชุมชน โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของชุมชน
ตามศักยภาพและภู มิสั งคมที่แตกต่างกัน จึงได้วางระบบการมีส่ วนร่วมในรูปแบบกลไกประชารัฐ ประกอบด้วยภาครัฐ
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ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ส่ งผลให้ชุมชนมีความสามารถในการแข่งขัน (7.1.3) (7.4.3)
(7.4.4)
จากความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายและวิธีการต่างๆ ดังกล่าว พช. ได้รวบรวมไว้ในระบบงานสารสนเทศของ พช.
(ศูนย์ข้อมูลกลาง) ผ่านการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การตามหลัก SWOT
Analysis และ TOWS Matrix รวมทั้ งการพยากรณ์ จากแนวโน้ม ตลอดจนการวางแผนตามสถานการณ์ โดยมีโอกาสเชิ ง
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนแบบบูรณำกำร เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนและสร้างความมั่นคงในด้าน
อาชีพและรายได้ เชื่อมโยงกับยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนพั ฒนาฯ แผนเฉพาะด้านต่างๆ นโยบายรัฐบาล และสอดคล้ องกั บ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยยึดประชาชน การมีส่วนร่วม และพื้นที่เป็นตัว
ตั้ง (Area Based) (2) นโยบำยรัฐบำลที่เอื้อต่อกำรดำเนินงำน เช่น การบริหารงานในรูปแบบประชารัฐ การพัฒนาบริการ
และผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านอทอปเพื่อการท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวโดยชุมชน การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ การสร้างวินัยทางการเงินในชุมชน เป็นต้น เอื้อให้องค์การสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการขับเคลื่อน
งานตามนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
นอกจากนี้ พช. ยังได้ค้นหาข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่ ความท้าทายขององค์การในการเข้าสู่ Thailand 4.0 และการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี ฯลฯ ที่จะส่งผลให้ความต้องการและกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงไป และวิเคราะห์
ข้อมูลและสารสนเทศสาคัญต่างๆ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมาย
โดยนามาใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาประกอบการกาหนดยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือทั้งหมด 11 รายการ โดยมี
การกาหนดวิธีการวิเคราะห์ ความถี่และผู้รับผิดชอบตามตารางที่ 2.2
3) กำรวิเครำะห์และกำหนดยุทธศำสตร์
ปัจจัยในกำรพิจำรณำ
ปัจจัยนำเข้ำ
 กำรวิเครำะห์ 1. ทิศทำงและโครงสร้ำง
สภำพแวดล้อม
(โอกำส ภัยคุกคำม
จุดแข็ง จุดอ่อน) 2. ข้อมูลบุคลำกร
 โอกำส
เชิงยุทธศำสตร์
สมรรถนะหลัก
3. ภูมิสังคม
ควำมท้ำทำย/
ควำมได้เปรียบ
เชิงยุทธศำสตร์
4. กฎหมำยสำคัญ
ที่เกี่ยวข้อง
5. นโยบำย แผนงำน
ยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
6. กำรดำเนินงำนในอดีต

ควำมต้องกำร/
ควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ควำมต้องกำร/
ควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีกำรรวบรวม/แหล่งข้อมูล
- ระดมความคิดเห็น
- สารวจความคิดเห็น
- การประชุม สัมมนา
- ทะเบียนประวัติ ก.พ.7
- พบปะพูดคุย/การหารือ
- รับฟังความคิดเห็น/แบบสารวจ
- จปฐ
- กชช 2ค.
- ผู้ประกอบการ OTOP
- เอกสาร สิ่งพิมพ์
- ข้อมูลจาก website
- การเข้าร่วมประชุมสัมมนา
- เอกสาร สิ่งพิมพ์
- ข้อมูลจาก website
- เอกสาร สิ่งพิมพ์
- ข้อมูลจาก website

กำรวิเครำะห์/เครื่องมือที่นำมำใช้
- SWOT/TOWS Matrix
- Strategy Map
- Benchmarking
- HR Scorecard
- Succession Planning
- Competency
- SWOT Analysis/TOWS Matrix

ข้อมูลสำรสนเทศที่ได้
- ข้อมูลโครงการสร้างและ
ทิศทาง

ควำมถี่
ผู้เกี่ยวข้อง
ปีละ 1 ครั้ง - ทุกหน่วยงาน
- คณะกรรมการ/
คณะทางานฯ
- ความสามารถการ
ปีละ 1 ครั้ง - สานัก/สถาบันฯ/
ดาเนินงานของกรมฯ
ศูนย์/กอง
- ความพร้อมของ 4 M
- กองการเจ้าหน้าที่
- ลักษณะเฉพาะที่เป็นจุดเด่น ปีละ 1 ครั้ง - หน่วยงานภายใน
- คณะทางานบริหาร
ยุทธศาสตร์กรมฯ
- SWOT Analysis/TOWS Matrix - กฎหมายและระเบียบ
ปีละ 1 ครั้ง - กค - สล เป็นหลัก
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
หน่วยงานอื่นๆ ร่วม
- SWOT Analysis/TOWS Matrix - นโยบาย/ข้อมูลด้านต่าง ๆ ปีละ 1 ครั้ง - กองแผนงาน
- สานัก/สถาบันฯ/
ศูนย์/กอง
- Gap Analysis / 7s
- ผลงานที่ผ่านมา
- 6, 12 เดือน/ - สานัก/สถาบันฯ/
- SWOT / TOWS Matrix
- ภาพลักษณ์และวัฒนธรรม ปีละครั้ง
ศูนย์/กอง
- Past Perfomance Analysis
องค์การ
7. นวัตกรรมและ
- ศึกษาทิศทางความก้าวหน้าทาง - SWOT Analysis/TOWS Matrix - กระบวนการสร้างคุณค่าใน ทุกไตรมาส - สานัก/สถาบันฯ/
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการ
ศูนย์/กอง
ทำงด้ำน IT และด้ำนอื่นๆ - ประชุม/สัมมนา/พบปะพูดคุย
- รับฟังความคิดเห็น
8. ควำมต้องกำรควำม
- ประชุมประชาคม/การสัมมนา - SWOT Analysis/TOWS Matrix - รายงานผลสารวจ
ปีละ 1 ครั้ง - สานัก/สถาบันฯ/
คำดหวังของผู้บริกำรและ - การพบปะพูดคุย/หารือ/
ความพึงพอใจและ
ศูนย์/กอง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับฟังความคิดเห็น/แบบสารวจ
ความคาดหวัง
- ผู้รับบริการและ
- Focus Group
ของผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9. ผลกำรดำเนินงำน
- รายงานผลการดาเนินงาน
- PDCA
- รายงานผลการดาเนินงาน - รอบ 1, 6, 9, - สานัก/สถาบันฯ/
โครงการฯ
และปัญหา/อุปสรรค และ และ 12เดือน ศูนย์/กอง
- รายงานผลการดาเนินงานตาม
แนวทางการแก้ไข
คารับรองการปฏิบัติราชการ
10. กำรประเมินผล
- ผลการประเมิน/สารวจ
- Observation, Interview,
- รายงานการประเมินผล - ปีละ 1 ครั้ง - สานัก/สถาบันฯ/
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ปัจจัยในกำรพิจำรณำ

กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

ปัจจัยนำเข้ำ

11. ควำมเสี่ยงในกำร
ดำเนินงำน

วิธีกำรรวบรวม/แหล่งข้อมูล กำรวิเครำะห์/เครื่องมือที่นำมำใช้
ข้อมูลสำรสนเทศที่ได้
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มี Questionnaire,Rank Order
ต่อการดาเนินงาน
- Authentic Assessment
- Performance Assessment
- ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรม - Risk Analysis
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
การควบคุมภายใน
- PDCA
การเงิน, การปฏิบัติ
และกฎระเบียบ

ควำมถี่

ผู้เกี่ยวข้อง
ศูนย์/กอง

ไตรมาส ละ - หน่วยงานหลัก
1 ครั้ง - กองคลัง
- ก.ตรวจสอบภายใน

ตำรำงที่ 2.2 แสดงกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรวิเครำะห์และกำหนดยุทธศำสตร์ พช.

1) จุ ดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม ได้จากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยใช้ปัจจัย
น าเข้า เทคนิ ค และเครื่ องมื อในการวิเคราะห์ ที่ หลากหลาย เพื่ อวางตาแหน่ งการพั ฒนา (Positioning) และกาหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ พช. ตามตารางที่ 2.3
2) ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ ซึ่ง พช. มีความท้าทายที่ต้องเผชิญกับปัญหาความคาดหวัง และ
ความต้องการของประชาชน ประกอบกับแรงกดดันจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ขณะ เดียวกัน พช. มี
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งนาไปสู่การบรรลุความสาเร็จ ได้แก่ สมรรถนะหลักในการทางานเชิงรุกและการบูรณาการแบบมี
ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาศักยภาพของชุ มชนในด้ านต่างๆ สามารถให้ ความช่ วยเหลื อประชาชนได้ อย่างรวดเร็ว ฉับไว ทั นต่ อ
เหตุการณ์ เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ พช. ประสบความสาเร็จ
3) กำรบริหำรควำมเสี่ยง มีการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และการติดตามผลจากการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดความผิดพลาด นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความยั่งยืนของส่วนราชการและ
จุดบอดที่เกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พช.ก็ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงได้จัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงให้มีแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการที่นาโครงการสาคัญมากาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง
รองรับการเกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินงาน และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ โดยถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
บริ หารจั ดการองค์ การ เพื่ อสร้ างความมั่ นใจในการบริหาร
ยุ ทธศาสตร์ ของ พช.ให้ บรรลุ ผลตามพั นธกิ จ เป้ าประสงค์
ยุ ทธศาสตร์ และบรรลุเป้ าหมาย สู่ ครอบครัวอบอุ่ น ชุ มชน
เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข นอกจากนี้จาก
การที่ผู้บริหารได้มอบนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ได้มีการสะท้อนแนวคิดระหว่างผู้ปฏิบัติกับ
ผู้ บริ หารว่าเป็ นไปในทิ ศทางเดียวกันหรือไม่ และจากการจั ด
ประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ พช. กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ พช. ทา
ให้สามารถปรับกลยุทธ์และกาหนดแนวทางการดาเนินงานให้
เหมาะสมได้ ซึ่งจะท าให้ สามารถปิ ดจุ ดบอดที่อาจเกิด26
ขึ้นใน ตำรำงที่ 2.3 กำรกำหนดกลยุทธ์ของ พช. โดยใช้เทคนิค TOWS
Matrix จจัยที่มีผลกระทบต่อ
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ได้ พร้อมทั้งได้กาหนดแนวทางรองรับและหน่วยงานรับผิดชอบจากปั
หน่วยงาน
ในการวางแผนยุทธศาสตร์ของ พช. ได้ให้ความสาคัญกับ 1) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งใน
ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร และสังคม ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความยั่งยืนขององค์การที่สาคัญ ได้แก่ ความต่อเนื่องใน
การสร้างนวัตกรรมการดาเนินงาน 3) จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ที่สาคัญ
ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่นามากาหนดเป็นสมรรถนะหลักขององค์การในอนาคต จึงได้มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศในการจัดทายุทธศาสตร์โดยนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชนในระดับจังหวัด (Cluster &
Unit Benchmarking) มาใช้ในการวิเคราะห์ และ 4) ความสามารถขององค์การในการนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ปฏิบัติ ทั้งใน
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ด้านการจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และการคาดการณ์ผลการดาเนินการ โดย พช. ได้กาหนดแนวทาง
เพื่อรองรับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์/ลดความเสี่ยงที่คุกคามองค์การ/ลดจุดบอดที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการนาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด
พช.มุ่งเน้นการถ่ายทอดกลยุทธ์ให้บุคลากรในองค์การเข้าใจถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ขององค์การ
ซึ่ง พช.ได้จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อแสดงให้บุคลากรของ พช.ได้รับทราบและเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ขององค์การ ในส่วนที่แต่
ละหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของเป้าประสงค์ต่าง ๆ และนาไปเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
บรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกัน พช. ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และสื่อสารถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวไปสู่บุคลากรทุกระดับ ดังภาพที่ 2.8
(4) ระบบงำนและสมรรถนะหลักของส่วนรำชกำร
การตัดสินใจเลือกระบบงานและสมรรถนะหลักที่จาเป็นในอนาคต พช. พิจารณาภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้ งภายในและภายนอกองค์ การ รวมทั้ งกระบวนงานหลั กที่ ท าให้ องค์ การบรรลุ วิ สั ยทั ศน์ ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ และ
กลุ่มเป้าหมาย ระบบงำนที่ พช. สามารถดาเนินการเองได้เพียงบางส่วน คือ ระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ระบบการกากับ
ติดตามและประเมินผล ระบบงานวิจัย ระบบการพัฒนาบุคลากร กล่าวคือ เป็นระบบงานที่ พช. จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาสนับสนุนเพื่อให้การขับเคลื่อนระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งหากดาเนินการเองอาจจะ
เกิดผลสัมฤทธิ์ไม่คุ้มต่อการลงทุน ระบบงำนที่ พช. ต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรและผู้ส่งมอบ คือ ระบบงานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กล่าวคือ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความทันสมัยเป็นที่
ต้องการของตลาด เช่น การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
การจ้ างภาคเอกชนดาเนิ นการจัดงานส่ งเสริมการขาย เช่น OTOP CITY, OTOP MIDYEAR ฯลฯ ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญใน
การกาหนดสมรรถนะหลักของ พช. 1) มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน 2)
การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ระดับครัวเรือนและ 4) การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานราก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ และการบริหารจัดการด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี
สมรรถนะหลั กของ พช.ที่ พึ งมี ในอนาคต กล่ าวคื อ รูปแบบการ
ทางานของพัฒนากรได้เปลี่ยนแปลงไป สาเหตุจากปัจจัยหลายประการ
อาทิ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒ นธรรม และ
ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี การกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
รูปภำพที่ 2.5 กระบวนกำรตัดสินใจจ้ำงเหมำดำเนินงำน
ส่ งผลให้ ยุ ทธศาสตร์ ตามภารกิ จของ พช. มุ่ งเน้ นไปที่ การส่ งเสริ ม
ของ พช.
ประชาชนในระดับรากหญ้าให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการกาหนดความต้องการความรู้
ทักษะ และสมรรถนะของพัฒนากรในแบบ “นักสร้างสุขชุมชน” นาไปสู่การกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของ พช. ให้พัฒนากรสามารถเป็นที่ปรึกษาชุมชน สร้างกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ชาวบ้าน ตั้งแต่
ระดับปัจเจก ครัวเรือน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย จนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อรองรับการ
ปรับเข้าสู่ระบบราชการ Thailand 4.0
พช. มีความร่วมมือกับผู้ส่งมอบที่สำคัญ ได้แก่ หน่วยงานรับจ้างเหมาบริการ (Outsource) ในส่วนของพันธมิตรที่
ส ำคั ญ ได้ แก่ ส่ วนราชการในสั งกั ด สป.มท. อปท. หน่ วยงานด้ านสั งคม (สธ. กษ. ศธ.พอช.) หน่ วยงานด้ านเศรษฐกิ จ
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(พณ.อต.กค.) และคู่ควำมร่วมมือ ได้แก่ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน เช่น ผู้นาชุมชน
เครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนจิตอาสา ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวทาให้การดาเนินงานและการให้บริการขององค์การมี
ความชัดเจน มีมาตรฐาน และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมการบริหารจัดการขององค์การ
ข. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
(5) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่สำคัญ
พช. ได้กาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ โดยนาประเด็นสาคัญมาพิจารณาเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการกาหนดและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์จะนาไปสู่การบรรลุผลสาเร็จขององค์การ (ตารางที่ 2.4) กล่าวคือ พช. มีการ
นาประเด็นความท้าทาย/ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ [ลักษณะสาคัญขององค์การ ตางรางที่ P-7] มาใช้ในการกาหนด
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเชื่อมโยงไปสู่การวัดผลตามแผนยุทธศาสตร์ อันจะเป็น
โอกาสน าไปสู่ การสร้างนวัตกรรมในผลผลิ ตและบริการ สาหรับการมีเครือข่ายในระดับพื้นที่ถือเป็นความได้เปรียบของ
องค์การในการขับเคลื่ อนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิ บัติ นอกจากนี้ พช. ได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ให้ตอบสนองต่อโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ในการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ยังได้นาความต้องการจาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณาประกอบ เช่น การรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะการดาเนินงาน/ศูนย์ดารงธรรม
พช. Online เป็นต้น รวมทั้งนาความต้องการ ดังกล่าวมากาหนดสมรรถนะหลักในอนาคต ตลอดจนส่งเสริมให้ ผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา/ถ่ายทอด/ติดตามและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผน
ยุทธศาสตร์ สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง อีกทั้ง พช. ยังใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก เช่น ความเชี่ยวชาญในการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารจัดการภูมิปัญญาชุมชน การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ระดับครัวเรือน ในการขับเคลื่อนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสาเร็จ โดยมีตัวอย่างความสาเร็จ เช่น โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ (7.1.2) การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (7.2.5)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) (7.2.2) การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี (7.2.3) การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โดยใช้กลไกประชารัฐ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จากัด (7.1.3) เป็นต้น
การจัดลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้แผนยุทธศาสตร์ พช. มีความเป็นเอกภาพ และมีน้าหนัก
มากยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดให้มีผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้จัดลาดับความสาคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ร่วมกัน
โดยแสดงความคิ ดเห็ นและให้ คะแนนประเมิ นทางเลื อกทาง
ยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสม และมีคุณภาพเป็นประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
พช. ได้จัดลาดับความสาคัญของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
โดยพิ จารณาจาก 1) การตอบสนองต่ อบริ บทเร่ งด่ วนที่ มี
ผลกระทบต่ อองค์การ 2) ภารกิ จหลั กตามวิสั ยทั ศน์ พั นธกิ จ
อานาจหน้าที่ขององค์การ และ 3) ประเด็นสาคัญที่ทุกหน่วยงาน
ในสั งกัดต้องเข้ามามีส่ วนร่วมทั้ งภายในและภายนอกองค์การ
และยังได้กาหนดตัวชี้วัด กรอบระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าประสงค์
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ค่าเป้าหมายเชิงเปรียบเทียบในแต่ละ รูปภำพที่ 2.6 กำรจัดทำกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ พช.
ปี การตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์/ความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ และผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางที่ 2.4
นอกจากนี้ยังมีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนผลผลิตและบริกำรที่สาคัญ คือ ศูนย์ดารงธรรม พช. Online มิติใหม่ โดยมีการ
เพิ่มเติมภารกิจการให้บริการประชาชนแบ่งจากเดิมที่จะเน้นภารกิจเพียงการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการ (CRM) เป็น
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หลัก ได้พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ถึงระดับหมู่บ้านผ่านพัฒนากรผู้ประสานงานตาบล ตลอดจนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลการให้บริการในส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือการจัดทาโครงการ OTOP เคลื่อนที่
(OTOP Mobile) ที่มุ่งเน้นผู้ประกอบการใน Quadrant D (กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ) ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน
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วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์
1. ชุมชนมี
ศักยภาพในการ
จัดการและ
พัฒนาตนเอง
เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ

2. ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพิ่ม
คุณค่าและมูลค่า
ให้กับชุมชน
เสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากของ
ประเทศอย่าง
เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
3. ชุมชน
สามารถจัดการ
ทุนชุมชนเพื่อ
เป็นฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม
4. องค์กรมี
สมรรถนะสูงใน
การบริหารการ
พัฒนาชุมชน

เป้ำประสงค์
เชิงยุทธศำสตร์
1. ผู้นาสัมมาชีพมีความพร้อมเป็นกลไก
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
2. ชุมชนมีความพร้อมในการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน
3. ครัวเรือนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
4. หมู่บ้านพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบการสร้างสัมมาชีพชุมชน
5. ชุมชนใช้สารสนเทศเป็นเครื่องมือพัฒนา
ชุมชน
1. ผู้ผลิต OTOP ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมูลค่า
2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น
1. ชุมชนบริหารจัดการทุนชุมชนสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดอาชีพและ
รายได้

1. องค์กรทันสมัย
2. บุคลากรทันสมัย เก่ง ดี และมีความสุข
3. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี

ตัวชี้วัดที่สำคัญ
1. ร้อยละของผู้นาที่สามารถ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
2. จานวนศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพในการสร้างสัมมาชีพ
3. ร้อยละของแผนชุมชนที่มีโครงการ
สนับสนุนสร้างสัมมาชีพ
4. จานวนชุมชนที่มีการพัฒนาอาชีพ
เดิมหรือสร้างอาชีพใหม่
5. ร้อยละของครัวเรือนยากจนลดลง
6. จานวนครัวเรือนสัมมาชีพที่เพิ่มขึ้น
7. ร้อยละของชุมชนที่ได้นา
สารสนเทศไปใช้สร้างสัมมาชีพชุมชน
1. ร้อยละของผู้ผลิต สามารถในการ
บริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-3 ดาว/
กลุ่ม D ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
1. จานวนครัวเรือนที่มีการบริหาร
จัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
2. จานวนกลุ่มออมทรัพย์ที่มีการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
3. โครงการที่ สกส. อนุมัติได้ส่งเสริม
อาชีพและเครือข่ายอาชีพ
1. ได้รับรางวัลหรือผ่านเกณฑ์
มาตรฐานด้านบริหารจัดการองค์กร
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. ร้อยละความผาสุกของบุคลากร
4. ร้อยละของชุมชนและเครือข่ายที่มี
ความเชื่อมั่นต่อกรมการพัฒนาชุมชน

57

58

59

60

61

62

63

64

ควำมท้ำทำยเชิง
ยุทธศำสตร์
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กรอบระยะเวลำและค่ำเป้ำหมำยเชิงเปรียบเทียบ
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ควำมได้เปรียบ
เชิงทธศำสตร์
(SA)

ผู้รบั บริกำร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ตำรำงที่ 2.4 กำรพิจำรณำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่สำคัญของ พช.
หมำยเหตุ ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ (SC) : พันธกิจ (SC1) 1. ยกระดับรายได้ของเศรษฐกิจครัวเรือนให้มีความมั่นคง 2. ชุมชนพึ่งตนเองได้ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข, ปฏิบัติกำร (SC2) 1. สังคมเกื้อกูล 2. เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 3. เพิ่มมูลค่าและรายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP 4. การ
บริหารจัดการหนี้, (SC3) บุคลำกร 1. การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์ ด้านการบริหารยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ให้ความรู้ ถ่ายทอดได้), สังคม(SC4) 1. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตดี (สังคมเกื้อกูลอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข) 2. สร้างสังคมที่ดารงตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3. สร้างความเชือมั่นกระแสนิยม ในผลิตภัณฑ์ชุมชน
ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ (SA): พันธกิจ (SA1) 1. การทางานเกี่ยวข้องกับพระราชดารัสและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 2. นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเอือ้ กับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน, ปฏิบัติกำร (SA2) 1. สนับสนุนจากภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในด้านการปฏิบัตงิ าน 2. มีการพัฒนา
ผู้นาชุมชน องค์กรและเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง, บุคลำกร (SA3): 1. มีบุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ 2. มี Multi Skill 3. มีทักษะในการประสานงาน 4. มีความเชี่ยวชาญด้านการพาณิชย์, สังคม (SA4) 1. มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม 2. ประชาชนมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจและศรัทธา
สมรรถนะหลักขององค์กำร: ความเชี่ยวขาญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการข้อมูลสารสนเทศระดับครัวเรือน การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กบั ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
ผู้รับบริกำร: C1 ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน, C2 ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ, C3 ผู้นาชุมชน, C4 กลุ่ม/องค์กร, C5 เครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: S1 บุคคลที่ได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินงาน, S2 หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงาน
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กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ มีการกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ซึ่งเป็นเส้นทางสู่ภาพฝันในอนาคต พันธกิจ (Mission) ซึ่ง
เป็นภารกิจเพื่อการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์และภารกิจหลักขององค์การ และประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue) ซึ่งเป็นวาระ
หลักของการพัฒนาในช่วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์ (รูปภาพที่ 2.6) รวมทั้งมีการกาหนดกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม
หลัก ผลผลิต ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
(6) กำรพิจำรณำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
พช. นาการวิเคราะห์ แบบใช้ในการทบทวน การตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ ความ
ได้เปรียบ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบการพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลตามลาดั บความสาคัญของประเด็น
ยุทธศาสตร์และความเร่งด่วนของปัญหาความต้องการในการพัฒนา เพื่อปรับปรุงพัฒนาวางแผนยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 2.6
วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์

แผนงำน/โครงกำรสำคัญ

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

1. ชุมชนมีศักยภาพใน 1. ผู้นาสัมมาชีพมีความพร้อมเป็นกลไก 1. ร้อยละของผู้นาที่สามารถขับเคลื่อน
การจัดการและพัฒนา ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
สัมมาชีพชุมชน
ตนเองเป็นหมู่บ้าน
2. ชุมชนมีความพร้อมในการขับเคลื่อน 2. จานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จาก
เศรษฐกิจพอเพียง
สัมมาชีพชุมชน
การดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ
ต้นแบบ
ฐานรากและประชารัฐ
3. ร้อยละของแผนชุมชนที่มีโครงการ
สนับสนุนสร้างสัมมาชีพ
3. ครัวเรือนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 4. จานวนชุมชนที่มีการพัฒนาอาชีพ
เดิมหรือสร้างอาชีพใหม่
5. ร้อยละของครัวเรือนยากจนลดลง
4. หมู่บ้านพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ 6. จานวนครัวเรือนสัมมาชีพที่เพิ่มขึ้น
พอเพียงต้นแบบการสร้างสัมมาชีพชุมชน
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่ม 1. ผู้ผลิต OTOP ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. ร้อยละของผู้ผลิต สามารถในการ
คุณค่าและมูลค่าให้กับ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมูลค่า
บริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชุมชน เสริมเศรษฐกิจ 2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพได้มาตรฐาน 2. ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-3 ดาว/
ฐานรากของประเทศ
กลุ่ม D ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
3. ชุมชนสามารถจัดการ 1. ชุมชนบริหารจัดการทุนชุมชนสู่การ 1. จานวนครัวเรือนที่มีการบริหาร
ทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานใน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดอาชีพ จัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
การพัฒนาเศรษฐกิจและ และรายได้
2. จานวนกลุ่มออมทรัพย์ที่มีการ
สังคม
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
4. องค์กรมีสมรรถนะสูง 1. องค์กรทันสมัย
1. ได้รับรางวัลหรือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ในการบริหารการพัฒนา
ด้านบริหารจัดการองค์กร
ชุมชน
2. บุคลากรทันสมัย เก่ง ดี และมี
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณภาพ
ความสุข
3. ร้อยละความผาสุกของบุคลากร
3. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี
4. ร้อยละของชุมชนและเครือข่ายที่มี
ความเชื่อมั่นต่อกรมการพัฒนาชุมชน

ค่ำเป้ำหมำยและกำรคำดกำรณ์ผล
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ตำรำงที่ 2.6 แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญตำมวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ พช.

2.2 กำรนำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ
ก. กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ
(7) กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร: พช. มีวิธีกำรในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
พช. ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยแต่งตั้งคณะทางานตามประเด็นยุทธศาสตร์ทาหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์
องค์การ พร้อมจัดทาโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยกาหนดกลุ่ มเป้าหมาย/งบประมาณ/
ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อรวบรวมและ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ตามรูปที่ 2.7
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แผนปฏิ บั ติ กำรที่ ส ำคั ญ ของ พช. มี ทั้ งระยะสั้ น คื อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และระยะยำว คือ แผนปฏิบัติราชการ
4 ปี พ.ศ. 2561-2564 มี การระบุ โครงการ/กิ จกรรม ในแต่ ละ
ประเด็นศาสตร์ รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่ชัดเจน และมี
ความสอดคล้ อง แสดงถึงความส าเร็จในการบรรลุ วัตถุประสงค์ /
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
พช. มีกระบวนการกากับ/ติดตาม/ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามรูปที่ 2.9 ซึ่งเป็นวิธีกำรที่ทำให้มั่นใจว่ำกำรวัดผลโดยรวม
มุ่งผลไปในแนวทำงเดียวกัน ทั้งนี้ กระบวนการติดตามฯ แบ่งเป็น
รูปที่ 2.9 กระบวนกำรกำกับ/ติดตำม/ประเมินผลกำรดำเนินงำนของ พช.
3 ระดับ คือ โดยมุ่งเน้นกากับ/ติดตาม/ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
1. ระดับ พช./สำนัก/สถำบัน/ศูนย์/กอง/กลุ่ม มีระบบการกากับ/ติดตามงาน และประเมินผล คือ 1) ผู้บริหารติดตามการ
รายงานผล ในระบบ Online Realtime: ระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) โดยนักวิชาการกรมฯ
ทุกวัน 2) อธิบดีฯ และรองอธิบดีฯ กากับ/ติดตามงานในการประชุมกรมฯ ทุกเดือนผ่าน TV พช. 3) รอง อพช. กากับ/ติดตาม
งาน ในการประชุมคณะทางานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณของ พช. ทุกสัปดาห์ 4) ผู้อานวยการ
สานัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/กลุ่ม กากับ/ติดตามงานภายในหน่วยงานในการประชุมของหน่วยงานทุกเดือน 5) ผู้บริหาร พช.
ประชุมตรวจติดตามประเมินผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พช. ผ่านระบบ
Web Conference 2 เดือน/ครั้ง 6) ผู้บริหารทุกระดับและนักวิชาการกรมฯ กากับ/ติดตามงานในพื้นที่ทุกเดือน 7) นักวิชาการ
กรมฯ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พช. ในพื้นที่ทุกปี 8) จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุ ทธศาสตร์ในพื้ นที่ ทุกปี 9) คณะทางานฯ ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิ บัติ ภารกิจภาครัฐทุ กปี 10) คณะท างานฯ
ประเมินความเสี่ยงการดาเนินงานทุกปี
2. ระดับสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด (สพจ.) มีระบบการกากับ/ติดตามงาน คือ 1) พัฒนาการจังหวัด (พจ.) ติดตาม
การรายงานผลในระบบ BPM โดยนักวิชาการจังหวัดทุกวัน 2) ผู้ตรวจราชการกรมฯ กากับ/ติดตามงานโดยตรวจราชการกรณี
ปกติทุกวัน ในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อาเภอ และตรวจราชการกรณีพิเศษตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 3) พจ. กากับ/ติดตาม
งานในการประชุม สพจ. ทุกสัปดาห์และทุกเดือน 4) พจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/นักวิชาการจังหวัด กากับ/ติดตามงานในพื้นที่ทุก
สัปดาห์
3. ระดับสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ (สพอ.) มีระบบกากับ/การติดตามงาน คือ 1) พัฒนาการอาเภอ (พอ.) ติดตามงาน
ในการประชุม สพอ. ทุกสัปดาห์และทุกเดือน 2) พอ./นักวิชาการอาเภอ/ผู้นาชุมชน กากับ/ติดตามงานในพื้นที่ทุกวัน 3) พอ.
ติดตามการรายงานผลในระบบ BPM โดยพัฒนากรทุกวัน
(8) กำรนำแผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติ:
มีกำรแปลงแผนปฏิบัติกำรไปสู่กำรปฏิบัติ ผ่านโครงการ 3 ประเภท ได้แก่ (1)
ภารกิ จส าคั ญ ตามนโยบาย (Agenda) (2) ภารกิ จส าคั ญ ตามอ านาจหน้ าที่
(Function) (3) ภารกิ จส าคั ญเชิ งพื้ นที่ (Area) เพื่ อให้ การด าเนิ นงานมี ความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งไปสู่การบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
ร่วมกัน โดยมีการถ่ายทอดและสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการ
รูปที่ 2.7 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร พช.
ทั้งในระดับองค์การ หน่วยงาน และบุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและใช้
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ รูปที่ 2.8 ดังนี้
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1) ระดับองค์กำร การเน้นย้า/สั่งการของผู้บริหารระดับสูงในการประชุมและโอกาสต่าง ๆ และการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ พช. สู่ระดับหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสื่อสารและถ่ายทอด แผนที่ยุทธศาสตร์ ให้บุคลากรได้รับทราบและ
ใช้ประโยชน์ในการกาหนดยุทธศาสตร์ตามภารกิจของหน่วยงานต่อไป
2) ระดับหน่วยงำนภูมิภำค (สพจ. ,สพอ.) มีการลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย คารับรองการ
ปฏิ บั ติราชการ (PA ) แผนที่ยุ ทธศาสตร์ และกรอบตัวชี้วัดผลการ
ปฏิ บั ติ ราชการ เพื่ อให้ การปฏิ บั ติ ราชการเกิ ดผลการปฏิ บั ติ งาน
เป็ นไปตามเป้ าหมายของแต่ละตัวชี้วัดในระดั บสู งสุ ด เพื่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ สุ ขแก่ ประชาชนตามที่ ได้ ให้ ค ารั บรองไว้ และ มี การ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงานสู่ระดับบุคคล เพื่อให้
ทุ กหน่ วยงานได้ ถ่ ายทอดและสื่ อสารทิ ศทางของหน่ วยงานผ่ าน
บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ
3) ระดั บบุ คคล มี การก าหนดบทบาท/หน้ าที่ ของบุ คลากร
แบ่งเป็น (1) บทบาท หน้าที่ และภารกิจของบุคคลที่สนับสนุน ต่อ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชาและระดับ
รูปที่ 2.8 กำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ
ทั้งระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล
หน่วยงาน (2) บทบาท หน้าที่ของบุคคล (Job Description) และ (3)
บทบาท หน้ าที่ ที่ ได้ รั บมอบหมายเป็ นพิ เศษ เพื่ อน ามาก าหนด
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับบุคคลต่อไป
ทั้งนี้ พช. ยังมีการสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการไปยังหน่วยงานภายนอก รวมทั้งผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้มี
ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย โดยกำรถ่ ำยทอดและสื่ อสำรแผนปฏิ บั ติ รำชกำร/แผนปฏิ บั ติกำร ใช้วิธีการที่ หลากหลาย เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media line ,facebook แผ่นพับ สปอตโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการถูกถ่ายทอดสู่หน่วยงาน และบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลต่อการดาเนินการที่ทันต่อสถานการณ์
ทั้งนี้ จากการสื่อสารดังกล่าว ส่งผลให้ พช. มีภาคีการพัฒนาที่หลากหลาย โดยในด้านมิติการทางานภายใต้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และยกระดับมาตรฐานงานพัฒนา
ชุมชนให้ เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง พช. จึงมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding :
MOU) ร่วมกับ 56 หน่วยงาน รวม 33 ฉบับ แบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ 21 ฉบับ ด้านสังคม 3 ฉบับ ด้านสิ่งแวดล้อม 2 ฉบับ และ
ด้านบริการ 7 ฉบับ และเกิดกระบวนการพัฒนาร่วมกันแบบบูรณาการ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นเครื่องบิน , การ
ส่งเสริมช่องทางการจาหน่าย ฯลฯ (7.2.2 ,7.2.3,7.16.2, 7.16.3) ด้วยกระบวนกำรดังกล่ำว ทำให้มั่นใจว่ำผลกำรดำเนินงำน
ที่สำคัญตำมแผนปฏิบัติรำชกำรจะประสบผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(9) กำรจัดสรรทรัพยำกร: พช. มั่นใจว่ำทรัพยำกรด้ำนงบประมำณและด้ำนอื่น ๆ มีพร้อมใช้ในกำรสนับสนุนแผนปฏิบัติ
รำชกำร พช. จนประสบควำมสำเร็จและบรรลุพันธะผูกพันใน
ปัจจุบัน พช. มีวิธีกำรจัดสรรทรัพยำกรดังกล่ำวเพื่อสนับสนุน
แผนปฏิ บั ติ รำชกำร โดยหลั กเกณฑ์ การพิ จารณาจั ดสรร
งบประมาณของ พช. ประกอบด้วย 1) ความสอดคล้องกับภารกิจ
และอานาจหน้าที่ พช. 2) ตอบสนองตัวชี้วัดที่สาคัญของ พช. 3)
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและตอบสนองนโยบายรัฐบาล 4) ความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ พช. 5) มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
รูปภำพที่ 2.9 หลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรทรัพยำกรของ พช.
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เศรษฐกิจและสังคม 6) ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สู งสุ ดต่อประชาชน 7) ระดับความเร่งด่วน/ความสาคัญของความ
ต้องการและปัญหา ทั้งนี้ พช. ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการเพื่อการจัดสรรทรัพยากรด้านงบประมาณและ
ด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย 1) โครงการ/กิจกรรมสาคัญที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์โดยตรง (Flagship) 2) โครงการที่มุ่งผลเป็นเลิศใน
การปฏิ บั ติ (Best practice project) และ3) โครงการเผยแพร่ ความส าเร็ จ (Quick win
project) ตามรูปภาพที่ 2.9
นอกจากนั้ นยั งมี การบริ หารความเสี่ ยงด้ านการเงิ นและด้ านอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
แผนปฏิบัติราชการ เพื่อทาให้เกิดความมั่นใจถึงความสาเร็จของ พช. โดยดาเนินการบริหาร
ความเสี่ยงระดับโครงการ (โครงการ/กิจกรรมที่สาคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พช.) ตาม
มาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนิ น
แผนงาน/โครงการที่สาคัญ ช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่ รูปภำพที่ 2.10 กำรบริหำรควำมเสี่ยงของ พช.
องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ซึ่ง พช. ได้วิเคราะห์
และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามขั้นตอนดังนี้ 1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์การที่จะกระทบต่อผลสาเร็จของ พช. 2)
กาหนดวัตถุประสงค์ 3) ระบุเหตุ/สถานการณ์ที่จะเกิดและผลกระทบ 4) ประเมินความเสี่ยงว่าจะดาเนินการอย่างไรให้เกิดความ
คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด 5) ประเมินมาตรการควบคุมว่าจะใช้แนวทางใดเมื่อเกิดเหตุขึ้น 6)จัดการความเสี่ยงว่าจะดาเนินการ
อย่างไร เช่น จ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือรับไว้เอง 7)รายงานความเสี่ยงให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ 8) การติดตามประเมินผล (รูป
ที่ 2.10) โดย พช. มีการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ตามตารางที่ 2.7
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์/
หน่วยงำนที่
โครงกำรสำคัญ/ด้ำนของงำน
ปัจจัยเสี่ยง
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
รับผิดชอบ
1. ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการ  ข้อมูลขาดความครบถ้วนและถู กต้อง ทาให้ไม่สามารถ  ทาเอกสารและฐานข้อมูล, มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงานฯ เฝ้าระวัง
สสช.
และพัฒนาตนเองเป็นหมู่บ้าน
ศสท.
วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานต่อผู้บริหารได้ทันห้วงเวลา ติดตาม และให้ข้อมูล สพจ., เปิดช่องทางการสร้างเครือข่ายประสานข้อมูลช่องทาง
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
 ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจหลักการและแนวทางการบริหาร Line กลุ่มสัมมาชีพ
จัดเก็บข้อมูลชุมชน
 สร้างผู้นาชุมชนรุ่นใหม่ผ่านโครงการ/กิจกรรม ในชุมชน
 ขาดผู้นาชุมชนรุ่นใหม่
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มคุณค่าและ  กลุ่มเป้ าหมายที่ เข้ าร่วมโครงการ ไม่มี ความพร้อมในการ  จัดทาแนวทางการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย, จัดทาทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย, จัดทาแนวทาง
สภว.
มูลค่าให้กับชุมชน เสริมเศรษฐกิจ พัฒนา
การดาเนินงาน, กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
ฐานรากของประเทศอย่างเข้มแข็ง  ช่ อ งทางการตลาดไม่ ห ลากหลายและครอบคลุ ม  ขยายพื้นที่, คัดเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า, ปรับปรุงโครงสร้าง
และยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นฐานตลาดให้เหมาะสม
3. ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชน  คณะกรรมการ ฯ มี อ งค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจานวน 924
สทอ.
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
สกส.
กองทุน ไม่เพียงพอ
ศูนย์ฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
เศรษฐกิจและสังคม
 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยังขาดการส่งเสริม  จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพของคณะทางานเครือข่ายอาชีพสมาชิก
ในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ ฯ และขาดศัก ยภาพใน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การส่งคืนเงินกองทุน
4. องค์กรมีสมรรถนะสูงในการ  สารสนเทศสนั บ สนุ น งานพั ฒ นาชุ ม ชน ยั ง ขาด  จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาโปรแกรม, ให้ ค วามรู้ แ ก่
ศสท.
บริหารการพัฒนาชุมชน
สพช.
ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทั้งด้านการตรวจสอบข้อมูลและการ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบผ่ า นคู่ มื อ /แนวทางการปฏิ บั ติ ง านการฝึ ก อบรม VDO
ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
Conference หรือทางระบบสานักงานอัตโนมัติ (OA)
 การบรรยายของวิทยากรบางเนื้อหาในหลักสูตร เช่น  พัฒ นาหลักสู ตรในการอบรมให้ สามารถใช้ เครื่องมือ โมเดล BMC สามารถนาไป
การใช้เครื่องมือโมเดล BMC ไม่สามารถนาไปปฏิบัติใน ปฏิบัติได้ทุกสภาพพื้นที่
สภาพบางพื้นที่ได้
5. ด้านระบบงบประมาณ
กค.
 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
 พัฒนาระบบการติดตามงบประมาณให้เป็นระบบ Online realtime
 กากับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
6. ด้านการเงิน การบัญชี และการ  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยงชาญตามสายอาชีพ (ด้านการเงิน พัสดุ การบัญชี)
กค.
พัสดุ
ทาให้ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษานาน

ตำรำงที่ 2.7 กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับโครงกำรของ พช.
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(10) แผนด้ำนทรัพยำกรบุคคล:
พช. ได้ให้ ความส าคั ญกั บการบริ หารทรัพยากรบุ คคลใน 2 ประเด็ น
ได้แก่ การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยคานึงถึง
ภารกิจการบริหารราชการของ พช. ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพื่ อสร้ างบุ คลากรที่ มี ความรู้ ความสามารถที่ สอดคล้ องกับต่ อ
ภารกิจงานและสมรรถนะหลักขององค์การในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
การบริหารราชการขององค์การให้บรรลุเป้าหมายและมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด
พช. ได้ มี การจั ดท าแผนด้ านทรั พยากรบุ คคลอย่ างเป็ นระบบ โดย
วิเคราะห์ทิศทางพัฒนาประเทศ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย รูปภำพที่ 2.11 กระบวนกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
พช. ดเห็ นและความ
วิสั ยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ ตลอดจนทิศทาง/นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของความคิ
ต้องการหลักต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผลการดาเนินงาน ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ พช. ที่
ผ่านมา รวมทั้งวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาพิจารณาประกอบ เพื่อเป็นเครื่องมือ
นาไปสู่ การดาเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และสนับสนุนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ ได้
อย่างถูกต้อง รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ตลอดทั้งปรับปรุงดูแลในด้าน
สุขภาพ สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สร้างความพร้อมและการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 2.8
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
แผนงำน/โครงกำร
องค์กรมีสมรรถนะสูงในการบริหาร 1. โครงการการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
การพัฒนาชุมชน
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน
ประจาปี
3. โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจาการด้าน
บริหารการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด
บุคลาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์

1. ผู้เข้าอบรมทุกคนผ่านการประเมินความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตร
2. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ผ่านอบรมหลักสูตรนี้ในระดับมากขึ้นไป
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
2. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ตามเกณฑ์
หลักสูตรที่กาหนด
4. โครงการพัฒนาทักษะพี่เลี้ยง
กรมฯ มีพี่เลี้ยง และมีข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งความรู้ ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ พร้อมในการทาหน้าที่พี่เลี้ยง
5. โครงการฝึกอบรมนักวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตร 1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถสื่อสารและสังเคราะห์ความรู้ด้วยเทคนิคการเป็น
Note Taker
Note Traker
2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถจดบันทึกความรู้และเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 89
1. ร้อยละ 60
2. ร้อยละ 80
1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
1. ร้อยละ 70
2. ร้อยละ 70

ตำรำงที่ 2.8 ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลกับแผนยุทธศำสตร์
(11) ตัววัดผลกำรดำเนินกำร:

พช. ได้มีกำรกำหนดตั วชี้วัดผลกำรดำเนินกำร เพื่อใช้ในการติดตามความสาเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
ตารางที่ 2.8 โดยมี กระบวนกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน ดังรูปภาพที่ 2.11 แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิ ภาคซึ่งเน้ นการติดตามผลการดาเนิ นงานตามยุ ทธศาสตร์ และการติ ดตามผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณ ดังนี้
1) ส่ วนภู มิ ภำค มี ระบบการติ ดตามงานส าคั ญ 5 ส่ วน คื อ (1) ระบบติ ดตำมผ่ ำนกำรประชุ มทำงไกล (Video
Conference) เป็นการรายงานผลการดาเนิ นโครงการกิจกรรมที่สาคัญที่ผู้บริหารมุ่งเน้นผลสั มฤทธิ์ (2) ระบบฐำนข้อมูล
เปรียบเที ยบเพื่ อกำรพั ฒนำในระดั บจั งหวัด (Cluster & Unit Benchmarking) เพื่อเปรียบเทียบและหาหน่วยงานที่ มี
รูปแบบการทางานที่เป็นเลิศ (3) ระบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแบบอิเล็กทรอนิกส (ศูนย์ข้อมูลกลำง) เป็นการรายงานผล
การดาเนินงานตามภารกิจ ซึ่งสามารถสงขอมูลยอนกลับให้ผูบริหารระดับสูงไดรับทราบสถานการณ ปัญหาอุปสรรค เพื่อแกไข
ปัญหาไดทันต่อเหตุการณ (4) กำรตรวจรำชกำร/กำรนิเทศงำน เป็นการ ตรวจติดตาม ตรวจแนะนา ตรวจสอบโครงการที่มี
ปัญหาอุปสรรคและจาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหาร หรือผู้ตรวจราชการเพื่อการนิเทศงานในระดับพื้นที่ รวมทั้งให้
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ข้อชี้แนะถึงแนวทางการทางานของสพจ./สพอ. ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ
2) ส่วนกลำง มีระบบการติดตามงาน 2 ระดับ คือ (1) ระบบบริหำรงบประมำณและบริหำรกิจกรรม/โครงกำร (Budget
and Project Management : BPM) เป็ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย ในการตรวจสอบ กากับ ติดตามผลการ
ดาเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าของแผนงาน/โครงการทราบความก้าวหน้าการดาเนินงาน และ
นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการทบทวนผลการดาเนินงาน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ พช. ในปีต่อไป (2) ระบบ
กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ พช. (e - Monitoring) เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
ในการตรวจสอบ กากั บ ติดตามผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณของ พช. เพื่ อให้
ผู้บริหารและเจ้าของแผนงาน/โครงการทราบความก้าวหน้าการดาเนินงาน และนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการทบทวนผลการ
ดาเนินงานเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ พช. ในปีต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้มีกำรใช้เวทีกำรหำรือข้อรำชกำรประจำสัปดำห์และกำรประชุมคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อติดตาม เร่งรัด
และกากับผลการดาเนิ นงานของทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภาค โดยได้ มีการจัดเก็ บข้อมู ลการติ ดตามประเมินผลไว้ใน
ฐานข้อมูล และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่สนใจนาไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งใช้ในการทบทวน
ยุทธศาสตร์ และการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวทางที่กาหนด
(12) กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร: ในกรณีที่สถำนกำรณ์บังคับให้ต้องปรับแผน พช. มีวิธีกำรในกำรปรับแผนและนำ
แผนปฏิบัติกำรใหม่ไปปฏิบัติได้อย่ำงรวดเร็ว โดยได้กาหนดแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติกรณีเกิด
ความเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งทาให้ พช. สามารถปรับแผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว
ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกระบวนการปรับแผนปฏิบัติการ พช. ทั้งนี้ พช. ได้มีการทบทวนและปรับแผนปฏิบัติ
การอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ยกตัวอย่างการปรับแผนฯ ระหว่างปีเนื่องจากได้รับมอบหมาย
ภารกิจจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เช่น การปรับการดาเนินงานหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการดาเนินงาน
หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีตามนโยบายรัฐบาล โดยมีการทบทวนการดาเนินงานและปรับปรุงรูปแบบการดาเนินงานเป็น
การขั บเคลื่ อนการด าเนิ นงานโดยชุ มชนในรูปแบบของประชารัฐ การเปลี่ ยนแปลงด้ านโครงสร้างของผู้ สู งอายุ การเข้าสู่
Thailand 4.0 เป็นต้น
ควำมเปลีย่ นแปลงที่มี
ผลต่อกำรปฏิบัติงำน
1.นโยบายการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
2.นโยบายการท่องเที่ยว
การเปลี่ยนจากสังคมชนบท
สู่สังคมเมือง
3.โครงสร้างอานาจส่วนกลาง
ภูมิภาคท้องถิ่น
4. Thailand 4.0
- แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย พ.ศ. 2560
– 2564
5. ความล้าสมัยของระบบ
Digital
6. ปัญหาความไม่สงบใน
ชายแดนภาคใต้
7. ปัญหายาเสพติด
8. ปัญหาการเข้าสู่สังคม

ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลง

แนวทำงกำรดำเนินกำร

ต้องร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายในแต่ละด้านให้บรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2573, ประมวลข้อมูลการขับเคลื่อนงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดทาข้อมูล
ตามตัวชี้วัด  บริบทของผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่มากกยิ่งขั้น
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค
เป็นข้อมูลในการทางานขับเคลื่อนสู่ SDGs ส่งเสริมและพัฒนาโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่าง
ต่อเนื่อง การปฏิรูปโครงสร้าง พช.
กาหนดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ, ประเด็นการพัฒนา
เร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 เตรียมองค์ความรู้ให้ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
จัดทาข้อเสนอโครงการฯ กาหนดแผนการดาเนินงาน

 การปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อสนับสนุนภารกิจและบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป
ต้องร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 โดยสร้างความเข้มแข็งจากภายใน กาหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 และแผนพัฒนา
เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะนาพาประเทศไทยไปสู่ รัฐบาลดิจิทัลฯ
ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนได้
การปฏิรูปโครงสร้าง พช. เพื่อปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
ต้องร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อน “รัฐบาล
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการบริหารจัดการภายในและการให้บริการประชาชน ดิจิทัล สู่ Thailand 4.0”
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีจานวนน้อย
กาหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้, กองทุน
แม่ฯ และการพัฒนาผู้นาฯ รุ่นใหม่ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เกิดปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นและจาเป็นต้องเพิ่ม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
จานวนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ชายแดนภาคใต้, การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ฯ และการพัฒนาผู้นาฯ รุ่นใหม่
เพิ่มผู้นาชุมชน/กลุ่มองค์กร/เครือข่ายรุ่นใหม่
เกิดปัญหาผู้นาชุมชน/กลุ่มองค์กร/เครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานกับ พช.
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ควำมเปลีย่ นแปลงที่มี
ผลต่อกำรปฏิบัติงำน
ผู้สูงอายุ

ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลง

แนวทำงกำรดำเนินกำร

เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น ไม่มีผู้สืบทอดตาแหน่งผู้นาฯ และจาเป็นต้องพัฒนาผู้นา เพิ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ (พัฒนากร)
ฯ รุ่นใหม่
ตำรำงที่ 2.9 แผนรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของ พช.

ข. กำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำร
(13) กำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำร: พช. มีกำรคำดกำรณ์
ผลกำรดำเนินกำรตำมกรอบเวลำของกำรวำงแผนทั้งระยะสั้น
และระยะยำวของส่วนรำชกำรตำมตัววัดหรือตัวชี้วัดผลกำร
ดำเนินกำรที่สำคัญ โดยกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงานโครงการสาคัญ
ในแต่ ละประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ซึ่ งมี ค่ าเป้ าหมายตามกรอบระยะเวลา
ภายใต้ เป้ าประสงค์ เชิ งยุ ทธศาสตร์ ของแต่ ละวั ตถุ ประสงค์ เชิ ง
ยุ ทธศาสตร์ ตามตารางที่ 2.2 เพื่ อให้ การก าหนดตั วชี้ วัดดั งกล่ าวมี
คุณภาพ พช. ได้พิจารณาข้อมูลและค่าสถิติต่าง ๆ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีข้อมูลและค่าตัวเลขที่เป็นแนวทางในการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกรอบระยะเวลา เช่น 1) เส้น
ควำมยำกจนของประเทศไทย (บำท/คน/เดือน) ปี 2531: 879 บาท ปี 2541: 1,533 บาท ปี 2549: 1,533 บาท ปี 2554:
2,415 บาท ปี 2557: 2,647 บาท ปี 2559: 2,667 บาท 2) ธนำคำรโลกจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระดับรำยได้ปำนกลำง
คื อ ครั วเรื อนละ 3,956-12,235 ดอลลาร์ สหรั ฐ หรือ 127,000-394,000 บาทต่ อปี ซึ่ งประเทศที่ มี รายได้ ปานกลางในแถบ
อาเซียน คือ มาเลเซีย ส่วนกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง คือ ประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น ส่วนในสมาชิกอาเซียนมีทั้ง
สิงคโปร์และบรูไน 3) ประเทศไทยมีควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจ ในปี 2560 เป็นอันดับ 3 ของโลก และปี 2561 เป็นอันดับ
1 ของโลก เป็นต้น จึงได้กาหนดตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจและลดความยากจนของประชาชนซึ่งเป็นความท้าท้ายของการดาเนินงาน พช. ที่ต้องบรรลุเป้าหมาย เช่น ร้อยละ
ครัวเรือนยากจนที่ลดลงในแต่ละปี, ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นในแต่ปี เป็นต้น
และจากผลกำรดำเนินกำรที่คำดกำรณ์ไว้ของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่ำนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลที่คำดกำรณ์ของคู่แข่ง/คู่
เทียบ หรือของส่วนรำชกำรในระดับที่เทียบเคียงกันได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำเทียบเคียงที่สำคัญ พบว่า ข้อมูลจาก
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2559:
132,209.79 ล้านบาท และปี 2560: 141,926.97 ล้านบาท โดย พช. มีข้อมูลรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในปี
2559: 125,206.36 ล้านบาท ปี 2560: 153,510.73 ล้านบาท ปี 2561: 190,320.60 ล้านบาท โดยหำกพบว่ำมีควำมแตกต่ำง
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เทียบ หรือกับส่วนรำชกำรในระดับที่เทียบเคียงกันได้ พช. ได้ดาเนินการดังนี้ 1) ประชุ ม
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดแนวทางขับเคลื่อนงานและสร้างโอกาสการขับเคลื่อนงานให้มีค่าเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นจากที่
กาหนดไว้ 2) จัดทาแผนการดาเนินงาน 3) ถ่ายทอดและสื่อสารแผนดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 4) กากับ/ติดตาม/
ประเมินผลการดาเนินงาน และ 5) นารายงานการประเมินผลมาทบทวนและปรับปรุงแนวทางดาเนินงาน

37
34

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์กำรดำเนินกำร
ผู้บ ริห าร พช. ได้ให้ค วามสาคัญ กับ การดาเนิน งานที่ต อบสนองต่อ ความต้อ งการและ ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้มากาหนดนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมายสูงสุด ภายใต้วิสัยทัศน์ พช. “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายใน ปี 2564” โดยการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้เป็นกลไกหลักในการส่งผลผลิตและบริการตามสภาพปัญหาความต้องการและตามระดับการ
พัฒนาของลูกค้า/ผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม รวมถึงการส่งต่อสินค้า/บริการ
ตามนโยบายส าคั ญ ของรั ฐ บาล/กระทรวงมหาดไทย ซึ่ งล้ ว น
เกี่ยวข้องและเอื้อต่อการส่งต่อ สินค้า/บริการขององค์การให้ได้รับ
โอกาสมากขึ้ น ท าให้ 3 ปี ที่ ผ่ านมา กรม พช. มี ผ ลลั พ ธ์ ก าร
ดาเนินงานที่โดดเด่น ดังนี้
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลและกำรบรรลุพันธกิจ
โดยมีผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการ
ตามพันธกิจหลักและตัวชี้วัดด้านการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ที่ทา
ได้จริงเมื่อเทียบกับแผน ในอัตรำที่เพิ่มขึ้น
พั น ธกิ จ ที่ 1 พั ฒ นาระบบกลไกการมี
ส่ ว นร่ ว มและการเรี ย นรู้ ก ารพึ่ ง ตนเอง
พช. มี ห น้ า ที่ ใ นการพั ฒ นาระบบและ
กลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถของ
ประชาชน ชุ ม ชน ผู้ น าชุ ม ชน องค์ ก ร
ชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ยชุ ม ชน พช. จึ ง มี
เป้ า หมายในการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ น า
ชุมชนให้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามเกณฑ์
ที่ ก าหนด และจ านวนชุ ม ชนที่ มี ก าร
พัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ การสร้างอาชีพและรายได้ของครัวเรือน
สัมมาชีพที่เพิ่มขึ้น
พันธกิจที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ พช. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศชุมชนและองค์ความรู้
ในงานพั ฒ นาชุม ชน เพื่ อให้ ชุมชนได้ใช้ในการวางแผนพั ฒ นาได้ อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพภายใต้ห ลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จึงมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ครัวเรือนมีข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบทที่มีคุณภาพเชื่อถือได้
และสามารถนาไปใช้ในการจัดทาแผนชุมชนเพื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพในชุมชน ส่งผลให้มีชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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พั น ธกิ จ ที่ 3 สร้ า งระบบกลไกและกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง พช. ส่ งเสริ ม กระบวนการ
เรี ย นรู้ การอาชี พ การออมและการบริ ห าร
จั ด การเงิน ทุ น ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เศรษฐกิ จ ฐานราก
มั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง จากการส่งเสริมพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของ พช. ส่งผลให้ ประชากร
ทั้งประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีการเก็บออม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง การจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุมชน OTOP บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และการ
บริหารจัดการหนี้ ในระดับ ครัวเรือนได้รับแก้ไขได้อย่างตรงกับความต้องการของคนในชุมชน และเข้าถึงแหล่ ง
เงินทุนได้
พันธกิจที่ 4 พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และ
บุ ค ลากรมี อุ ด มการณ์ ในงานพั ฒ นาชุ ม ชนและ
เชี่ ย วชาญการท างานเชิ ง บู ร ณาการ พช. พั ฒ นา
ศักยภาพและขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้มีความ
เชี่ ย วชาญในงานตามภารกิ จ ที่ ได้ รั บ มอบหมาย มี
ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่งผลให้
เป็ น หน่ ว ยงานในล าดั บ ต้ น ๆ ของประเทศที่ ได้ รั บ
รางวัลเชิดชูเกียรติผ่านเกณฑ์การพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง
7.2 ด้ำนกำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียต่อคุณภำพกำรให้บริกำรตำมกิจกรรมหลักของกรมกำรพัฒนำ
ชุมชนย้อนหลัง 3 ปี
พช. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งต่อสินค้า/บริการ โดยให้ความสาคัญแก่ผู้นากลุ่ม/องค์กรชุมชนแกน
หลัก เป็นกลไกสนับสนุนการส่งต่อสินค้า/บริการ ด้วยความเสียสละแลอุทิศตนในการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน โดย
ประเมินผลและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อ
สร้ างขวั ญก าลั งใจและความภาคภู มิ ใจมา
อย่างต่อเนื่อง อาทิ โล่รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุ มารี แก่ ผู้ น าหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จพอเพี ยง
“อยู่ เย็ น เป็ นสุ ข” โล่ รางวั ลองค์ กรสตรี
ดีเด่นด้านการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรง, โล่
รางวั ลสิ งห์ ทองแก่ ผู้ น า อช.ดี เด่ น, ผู้ น า
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่น (ศอช.ต.) และผู้นากลุ่ม/องค์กรชุมชนดีเด่น
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7.3 ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล คณะ
ผู้ บ ริ ห าร พ ช . มุ่ งเน้ น บุ ค ลาก รโด ยให้
ความสาคัญ ต่อการดาเนิ น งานตามแผนกล
ยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ส่ ว น
ราชการก าหนด ทั้ งด้ านขี ด ความสามารถ
และอัตรากาลังบุคลากร ด้านบรรยากาศใน
การทางาน ด้านการทาให้บุคลากรมีความผูกพัน
และด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้นา
ของส่ วนราชการมี ราย ล ะ เอี ย ด ร ะ ดั บ
ความสาเร็จย้อนหลัง 3 ปี
7.4 ด้ำนกำรนำองค์กำรและกำรกำกับดูแลและกำรกำกับดูแลส่วนรำชกำร
การดาเนิ นงานของ พช. ปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ทุกหน่ วยรับตรวจดาเนินงานตามกฎระเบียบฯ
การเงิน การคลัง มีความถูกต้อง โปร่งใส ในการดาเนินงาน มีผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) อย่ างเคร่ งครั ดและมี กิ จกรรม
สนั บสนุ นการกากับดูแลองค์การที่ครอบคลุ มโดย
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ
และการสร้ า งความโปร่ ง ใส รวมทั้ งให้ การ
สนั บสนุ นชุ มชนที่ ส าคัญโดย การคั ดเลื อกเด็กแรก
เกิด-6 ปี ที่ ด้อยโอกาส เป็ นชุมชนส าคัญในการจัด
กิ จกรรมสนั บสนุ นอย่ างต่ อเนื่ อง โดยการจั ดหา
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ มอบทุนอุปการะทุกจังหวัด การบริจาคสิ่งของและอื่น ๆ โดยมีคนในชุมชนได้รับความ
พึงพอใจในระดับสูง
7.5 ด้ ำ นงบประมำณ กำรเงิ น และกำร
เติบโต
พช. มี ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ส อดรั บ กั บ นโยบายที่
ส าคั ญ ของรั ฐ บาล จึ ง ส่ ง ผลให้ ไ ด้ รั บ การ
จัดสรรงบประมาณแบบก้าวกระโดด เพื่อให้
พช. ได้การขับเคลื่อนงานตามภารกิจได้อย่าง
ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ และประชาชน ชุ ม ชน
องค์กร เครือข่ายได้รับการพัฒ นาอย่างเต็ม
รูปแบบครบวงจรสามารถทาให้ชุมชน ประชาชน มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ชุมชน กลุ่มองค์กร ให้บรรลุ
เป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
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7.6 ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรและกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
พช. มีการทบทวนกระบวนการและนามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเพื่อลดระยะเวลา ลดต้นทุน
ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ของ พช. ตลอดจน
การมีระบบในการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

