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เอกสาร 1 



 
สารบัญ 

          หน้า 
 แบบบญัชีสรุปผลงานย้อนหลัง 3 ป ี     
 ส่วนที่  1   ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ส่วนที่  2   ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการพัฒนางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เค้าโครงเอกสารผลงาน 
ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน  
ส่วนที่ 1 ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
1. ชื่อผลงาน   โครงการความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ในการพัฒนานักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น                     
                   ภายใต้ หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดับช านาญการ 
  

ท่ีมา วันที่  26 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมส านักกฎหมาย ช้ัน 6 อาคารด ารงราชานุสรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) ประธานการประชุม มีนโยบายให้ภาครัฐ/
ท้องถ่ิน และสถาบันการศึกษาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้/ความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน , 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมการพัฒนาชุมชน  ได้ร่วมกันจัดท าหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมนักพัฒนาชุมชนของท้องถ่ิน 
ให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อสร้างหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดับช านาญการ  
2. เพื่อสร้างและพัฒนา นักพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน อบต. อบจ. เทศบาล 

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดบัช านาญการ จากท้องถ่ิน อบต. 
อบจ. และเทศบาลทั่วประเทศ  
2. ระยะเวลาท่ีด าเนินการ  ทดลองหลกัสูตร 11 เดือน (ระหว่างเดือน มิ.ย. 2561 – พ.ค. 2562)    
ณ วิทยาลัยการพฒันาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และฝกึปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ บ้านทะเลน้อย ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง      
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ 

3.1 การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) ได้แก่  
ข้ันที่ 1. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง    
ข้ันที่ 2. การสะท้อน ทบทวน ไตร่ตรอง   
ข้ันที่ 3. สรุปหลักการ หรือทฤษฎี จากการเรียนรู้ข้ันที่ 1 และ 2           
ข้ันที่ 4. การน าสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง (เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การปรับปรุง เข้าสู่ข้ันที่ 1 อีกครั้ง) 
3.2 ใช้วิธีการท างานด้วยกลยุทธ PODCE  ได้แก่ การวางแผนการด าเนินงาน(Planning), การแบ่งงาน        

แบ่งหน้าที่ แบ่งความรับผิดชอบ (Organizing), การก ากับกระบวนงาน (Directing),การประสานงานกบัหน่วยงานและผูท้ี่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การท างานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (Coordinating) และ การก ากับติดตามประเมินผล (Evaluation) 
เป็นระยะโดยใช้กระบวนการ AAR ในทุกช่วงเย็นหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม    

3.3 แนวคิด “พ่ีสอนน้อง” ใช้หลักการตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม บทบาทของพี่ (วิทยากร) ต้องมี       
จิตวิญญาณของนักพัฒนาพร้อมที่ถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นพัฒนากร สู่น้อง (นักพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน) ด้วยการ          
สังเกตพฤติกรรมของกลุม่เปา้หมาย และน าเข้าที่ประชุมเพื่อถอดบทเรียนช่วงเย็นในทุก ๆ วัน หลักส าคัญของแนวคิดน้ีคือ
ต้องให้เกียรติกันและกันในฐานะพี่และน้องต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และบทบาทของน้อง (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม)         
ต้องมีวินัย ตรงต่อเวลา ตั้งใจปฏิบัติและ ไม่แสดงกริยาต่อต้านหรือเบื่อหน่าย 

3.4 แนวคิดการบูรณาการหน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็นกลไกสร้างให้เกิดแนวคิด “เปิดพ้ืนท่ีให้มีหน่วยงานต่าง ๆ         
ท้ังภาครัฐ ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และผู้น าชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม” 

3.5 แนวคิด “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” การฝึกอบรมที่ค านึงถึงภารกิจหลักและการปฏิบัติงานของกลุ่มเป้าหมาย
เป็นหลักในการออกแบบหลักสูตรและฝึกอบรม 

โมเดลการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น,        
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และกรมการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนานักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ภายใต้ หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ดังน้ี 

 /โมเดลขับเคลื่อน
... 



 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
4. สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ 
 สร้างหลักสูตร  

1. ประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน (วัตถุประสงค์และเป้าหมาย) 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อจัดท าร่างกรอบหลักสูตร (ภาควิชาการ 4 วัน : ภาคสนาม 3 วัน : ภาคสรุป 2 วัน 
3. จัดท าแผนการขับเคลื่อนงาน (เพือ่แบ่งงาน แบ่งหน้าที่ แบ่งสัดส่วนความรบัผิดชอบของทัง้ 3 หน่วยงาน) 
4. จัดท าปฏิทินเวลาเพื่อก ากบักระบวนการ 
5. ประสาน และส ารวจพื้นที่ในการลงภาคสนาม อ.แกลง จ.ระยอง กับ จังหวัด อ าเภอ และผู้น าชุมชน 
6. จัดท าบันทึกเสนอความก้าวหน้าในแตล่ะระยะให้กบัผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับ 
7. สร้างเครือข่ายกลุ่ม line ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
การทดลองหลักสูตร  
1. วางแผนและทดลองหลักสูตร ครัง้ที่ 1 โดย ให้ท้องถ่ินรับสมคัรนักพัฒนาชุมชนทอ้งถ่ิน  

จ านวน 67 คน (รุ่นที่ 21)  ด าเนินการเมือ่วันที่ ๑๔– ๒๒ ม.ค. 256๒      
2. ผลการทดลอง พบว่า ความพึงพอใจและการเรียนรู้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด 4.55 และ 4.57 ตามล าดับ 
3. ประชุมร่วมกันทัง้ 3 หน่วยงานเพือ่ถอดบทเรียน/ปรบัปรุงและพฒันาหลักสูตร            

การใช้หลักสูตร 
1. รับสมัครครั้งที่ 2 มผีู้สมัครเข้ารับการอบรม 85 คน (รุ่นที่ 22) วันที่ 20 – 28 พ.ค. 62 

1.   การวางแผนการด าเนินงาน 

(planning) 
- จัดท าแผนขับเคลื่อนหลักสูตร 
ของทีมงานและเครือข่ายหน่วยงาน 

2. การแบ่งงาน/แบ่งหน้าที่/แบ่ง
ความรับผิดชอบ  

(Organization)  
-จัดท าค าสั่งกรม ตัวแทนสถาบันฯ 
-วิเคราะห์ ประชุม ยกร่างหลักสูตรฯ 

3. การก ากับกระบวนงาน 

(Directing) 
-จัดท าปฏิทินการก ากับงาน 
-ประชุมติดตามงาน 

4. การประสานงาน 

(Co-coordinating) 
-ประสานหน่วยงานภาคีที่บูรณาการ
ร่วมกัน 
-ประสานวิทยากร 
-ประสานพจ./พอ./พก./ผู้น าชุมชน
ในพื้นที่ภาคสนาม 

5. การติดตามและประเมินผล 

(Evaluation) 
-บริหารเครือข่ายด้วยกลุ่ม Line 
-ถอดบทเรียน (AAR) 
-ระบบ Coach และMentor 

ออกแบบหลักสตูรอบรมฯ  9 วัน  
- ภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ ๔ วัน 
- ลงพ้ืนที่ภาคสนาม  ๓ วัน  
- ภาคสรุป ๒ วัน 

-ถอดบทเรียนกระบวนการฝึกของ
ทีมวิทยากรทุกวัน                  

ด้วย เครื่องมือ AAR 
-วัดผลประเมินผลความพึงพอใจ

และการเรียนรู้ 
กลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด  

การบริหารคน งาน และ เงิน      
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการฯ รุ่นละ 9 วัน จ านวน

งบประมาณรุ่นละ 590,000 บาท  

 P O D C E 

 

 

 

หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน (ประเภทวิชาการ ระดับหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดับช านาญการ)ปฏิบัติการ/ระดับช านาญการ)  
รุ่นที่ 21รุ่นที่ 21 

Act / Concrete 
Experience Module ๑ ภาวะผู้น าและทักษะการพูดในที่ชุมชน 
- ระบบ Mentor 

- เรียนรูก้ารพูด มีความมั่นใจ และปรับปรุงบุคลิกภาพให้สมาร์ท  

Reflect / Reflective Observation                 

Module ๒ กลยุทธ และเทคนิคการขับเคล่ือนงานในชุมชน  

- การปรับเปลี่ยน Mind set  
- Work shop การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเช่ือมโยงได ้

Conceptualize / Abstract Conceptualization 

Experiential  
Learning 

Module ๓ ทักษะการใช้เครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในที่ชุมชน  
 

- มีทักษะวทิยากรกระบวนการ, 
การใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ที่ได้รับ 
  Apply /Active Experiment 

Module ๔ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- เรียนรู้กระบวนการพัฒนาชุมชน 5 ขั้น 

- จัดเวทีประชาคม และการเขียนโครงการ 

โมเดลขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชนท้องถิน่
ท้องถิ่น 

/2. ประชุม... 

2 



  
2. ประชุมประเมินผล/ถอดบทเรียนทีมงานเป็นระยะ เพือ่ใหเ้กดิการเรียนรู้ และการพฒันาปรับปรงุหลักสูตร 
3. จัดระบบการเป็น Coach ของทมีงาน,หน่วยงานภาคีเครือข่าย และระบบ Mentor ใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรม 
4. จัดระบบกตกิาการอยู่ร่วมกันในรูปแบบของกลุม่ กว. และ การคัดเลือกคณะกก.รุ่นของผู้เข้ารับการฝกึอบรม 
5. เสริมสร้างหลักสูตรด้วยกิจกรรมจิตอาสาตัง้ปณิธานท าความดีด้วยหัวใจ 
6. ติดตามประเมินผล/ถอดบทเรียน ร่วมกับผู้เข้ารบัการฝึกอบรม,ทมีพี่เลี้ยง ด้วยเครือ่งมอื AAR  
7. จัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหารเพื่อเสนอผู้บงัคับบญัชาตามล าดับ, ประชาสัมพันธ์ทัง้ Offline และ Online  

             การน าหลักสูตรไปอบรม เป็นการสร้างนักพฒันาชุมชนท้องถ่ิน สร้างความร่วมมือ ด้วยอบรม 3 Parts (ภาควิชาการ/
ภาคสนามและภาคสรุป) รวม 9 วัน/รุ่น ไดท้ดลองหลักสูตร 1 รุน่ และใช้หลักสูตร 5 รุ่น ปรากฏว่า ผลการตอบรบัต่อหลกัสูตร
เป็นหลกัสูตรภาคบงัคับ และมีคนสมัครเรยีนอย่างตอ่เนือ่ง โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินได้เปิดรับสมัครนักพฒันาชุมชน
ท้องถ่ินมผีูส้มัครเข้าฝกึอบรมจ านวน 643 คน ได้แบ่งการฝึกอบรมเป็น 4 รุ่น  ในปงีบประมาณ 2562 (ค่าใช้จ่ายจากท้องถ่ิน)  
5. ส่วนของงานท่ีผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ  
 1. ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย และมีค าสัง่กรมฯ แต่งตั้งใหเ้ป็นตัวแทนของสถาบันการพฒันาชุมชนในการศึกษา
วิเคราะห์ ประชุม ยกร่างหลักสูตร และจัดท าแผนปฏิบัตกิารเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร, กระบวนการและทีมงาน 
 2. จัดระบบ Coach และ Mentor ให้กับทีมงานและหน่วยงานที่บูรณาการร่วม  
 3. ประสานงาน ส ารวจพื้นที่ภาคสนาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางวิชาการ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
 4. ท ารายละเอียด (Scrip) ก ากบังานใหเ้ป็นไปตามกระบวนการของหลกัสูตร 
 5. ถอดบทเรียนด้วยเครื่องมือ AAR ทุกระยะ เพื่อปรับปรงุและติดตามประเมินผลหลกัสูตร 
 6. ร่วมกับทีมงานในการท า KM และ Model หลักสูตรฝึกอบรมนกัพัฒนาชุมชนทอ้งถ่ิน 
 7. สรุปผลการฝึกอบรม และจัดท าบทสรุปผู้บริหาร เพื่อเสนอผู้บงัคับบญัชาตามล าดับ 
6. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

๖.1 เชิงปริมาณ  มีหลักสูตรนักพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน เป็นหลักสูตรหลัก/ประจ า ใช้เป็นมาตรฐานระดับประเทศ  
๖.2 เชิงคุณภาพ  พบว่า  นักพัฒนาชุมชนที่ผ่านหลักสูตรแลว้มีการเปลี่ยนแปลง ทุ่มเท ศรัทธาในงานของตนเอง 

7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 เป็นโครงการหลักสูตรฝึกอบรมต้นแบบ ของโครงการความรว่มมือกระทรวงมหาดไทย และเป็นมาตรฐานการ
ก าหนดต าแหน่งที่ นักพัฒนาชุมชน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดับช านาญการ ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี ้
8. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ต้องศึกษาค้นคว้า หาความรู้ แนวคิดที่ทันสมัย เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาให้ค าปรึกษาจัดท าตัวแบบ ในการสร้าง
หลักสูตร  ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการค้นคว้า ใช้วิริยะอุตสาหะ 
 2. การบูรณางานของหน่วยงาน 3 หน่วยงาน มีแนวคิดที่ยุ่งยาก ที่มีภารกิจที่ต่างกัน จึงต้องตั้งใจ,ทุ่มเท และความนิ่ง 
9. ข้อเสนอแนะ 
 ๙.1 เชิงนโยบาย ขยายความร่วมมือไปสูห่น่วยงานอื่นทีม่ีนกัพัฒนาชุมชน เช่น NGO,นักพัฒนาสังคม เพือ่
ประโยชน์ในความร่วมมือ และหากขยายผลไปยังภาคเอกชน จะส่งผลกระทบตอ่ชุมชนประเทศไทยในพื้นที่มากขึ้น 
 9.2 เชิงปฏิบัติ เมื่ออบรมผ่านไปสกัระยะ (3 รุ่น) น าผลมาปรับปรุงหลักสูตรฯใหม้ีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน ต่อไป 

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
ลงช่ือ…………………………………………………………….. 

                                    ผู้เสนอผลงาน  (นางปาริชาติ  สุรบัณฑิตวงศ์) 
ได้ตรวจสอบแล้วขอรบัรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกบัความเป็นจรงิทุกประการ 

ลงช่ือ…………………………………………………………….. 
(นายร่องกี้  พลเยี่ยม) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันการพฒันาชุมชน 
…5../……มิ.ย..…../…2562………..  
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ส่วนท่ี 2    ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพ่ือพัฒนางาน 

 เรื่อง “ต าบลเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต้นแบบ ระดับอ าเภอ” 
1. หลักการและเหตุผล 
     แผนชาติ 20 ปี ภายใต้แผนแม่บทไดก้ าหนดโครงการเร่งด่วนบริหารจัดการ แผนต าบล มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดย
มอบหมายหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับแผนฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ ที่  1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน            
(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชน ให้มีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
จากการศึกษาระบบฐานข้อมูลกรมฯ พบว่า ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 471,480 ครัวเรือน จาก 23,589 หมู่บ้าน       
มีรายได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 เป็นรายได้ที่เกิดข้ึนของครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. เกิดการ
เกื้อกูล มีจิตอาสาในชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชน และการมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
 ปี 2562 จึงเกิดการ  CHANGE องค์กร : ชุมชนเข้มแข็ง เข้าสู่ระยะของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”
ภายใต้การพัฒนา 13 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้วยชุมชนมีจิตอาสา การวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน การจัดท าบัญชีครัวรือน 
การบริหารจัดการขยะ ด้านความมั่งค่ัง ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน การประกอบสัมมาชีพ 
การออม การบริหารจัดการหนี้ และด้านความยั่งยืนในการมีวิสาหกิจชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน การแก้ไขปัญหา
ความยากจนผ่านกองทุนชุมชน  ด้านสุขภาวะ ดูแลผู้สูงอายุ ชุมชนปลอดอบายมุข กรมฯ จึงได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความความสุขมวลรวมเพิ่มข้ึนจ านวน 7,463 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 85 ของฐานข้อมูล
หมู่บ้านเป้าหมาย 8,780 หมู่บ้าน และท่านอธิบดีกรมฯ ยังให้ความส าคัญว่างานจะส าเร็จได้ด้วยการส่งเสริม “การ
ท างานเป็นทีมอย่างมีความสุข” 
 ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะพัฒนาการอ าเภอช านาญการพิเศษ เพื่อต่อยอดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง       
สู่ระดับต าบล จึงเสนอด้วยแนวคิดว่า “พื้นที่เป็นตัวตั้ง ศูนย์กลางอ านาจในการบริหารจัดการอยู่ที่ชุมชน ประชาชนทุกคนเป็น
เจ้าของ” ด้วยการจัดท าโครงการ “ต าบลเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต้นแบบ ระดับอ าเภอ” 
2. บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ     
     2.1 บทวิเคราะห์ พบว่า การน้อมน าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดสังคมแห่งวิถีชีวิต  
เศรษฐกิจพอเพียง มีครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน มีรายได้เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีรายได้   
ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนรายได้ และจิตอาสาในชุมชน เกิดเครือข่าย
แข็งแรง มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ รวมถึงการวางแนวทางส่งเสริมการออมในภาคประชาชน และการจัดสวัสดิการ
เพื่อดูแลซึ่งกันและกัน น าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
     2.2 ภายใตแ้นวคิดหลักการทรงงานของ ร.9 “ระเบิดจากข้างใน” และ “การเปิดพ้ืนท่ีการมีส่วนร่วม” ให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ และประชาชน เข้ามามีบทบาท ในการพัฒนาศักยภาพกลไก การบริหารจัดการชุมชนให้เป็นชุมชนเกื้อกูล จิตอาสา 
ที่มีการน้อมน าหลักการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต และ “การท างานเป็นทีม” 
  2.3 ข้อเสนอ หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นพัฒนาการอ าเภอช านาญการพิเศษ ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญในการวางแผนขับเคลื่อน ก าหนดกลไก ประสาน บรูณาการ การท างานในรูปแบบประชารัฐ และการพัฒนาทักษะของ
ทีมงาน ด้วยการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แนวคิด ตามข้อ 2.2 ต่อยอดสู่ต าบลเศรษฐกิจพอเพียง
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ทั้งอ าเภอ ภายใต้โครงการ “ต าบลเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต้นแบบ ระดับอ าเภอ” ดังนี ้
             2.3.1. เตรียมความพร้อม (ส ารวจฐานข้อมูลและสร้างกลไกการขับเคลื่อน)  : ระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน   
       1) ส ารวจพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง,ข้อมูลครัวเรือนยากจน, ปราชญ์สัมมาชีพ, กองทุนชุมชน
และข้อมูลจิตอาสาของทุกหน่วยงาน เช่น กพสม.,กพสต.,อช.,ผู้น า อช.,อสม.,อปพร.,ลูกเสือชาวบ้าน,วัด,นักเรียน เป็นต้น 

     2) จัดระบบฐานข้อมูล (Big Data) และประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ  
   3) น าเสนอโครงการต่อนายอ าเภอ/เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับอ าเภอ, ภาคีเครือข่ายประชารัฐเข้าร่วม และวางแผนขับเคลื่อนในระดับอ าเภอ 
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/4) เปิดพื้นที…่ 



   4) เปิดพื้นที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม โดยแต่งตั้ง/ทบทวนชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับต าบล/หมู่บ้าน และค้นหาผู้น าชุมชน, เยาวชน, คนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา 

   5) ประชุมระดับอ าเภอก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ระดับต าบล  เช่น ต าบลที่มีหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ ,ต าบลที่ได้รับรางวัลด้านการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
    6) ประกาศหลักเกณฑ์ รับสมัคร และคัดเลือกต าบลเป้าหมาย น าร่อง 1 จุด 
    7) ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือนต าบลเป้าหมาย/        
ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล/หมู่บ้าน และทีมงาน เพื่อวางแผนขับเคลื่อน, การก ากับดูแล และระบบติดตามประเมินผล   
     8) ตั้งระบบกลุม่เครื่อข่ายด้วย Line ,เว็บไซต,์ face book เพื่อประสาน/ขับเคลื่อนงาน และประชาสัมพนัธ์  
  2.3.2 ด าเนินการ (การขับเคลื่อนงาน) : ระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน  
    1) ประกาศวาระแห่งชุมชน (MOU) ระดับอ าเภอ/Kick off 
    2) จัดเวทีประชาคมระดับต าบลเป้าหมาย/จัดท าแผนขับเคลื่อน โดยรักษาเกณฑ์ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของ
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Way of thinking) เพิ่มเติมกิจกรรมที่ชุมชน
อาสาด้วยความสมัครใจ สามารถท าได้อย่างน้อยอีก 1 กิจกรรม ได้แก่ 
        - ธนาคารความด ี; ครัวเรือนก าหนดเมนูความดีสาธารณะ และบันทึกลงในสมุดบัญชีความดี 
     - โรงเรียนสัมมาชีพชุมชน ระดับต าบล  เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้า  เกิดการสร้างรายไดชุ้มชน 
     - มีระบบฐานข้อมูลและสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชนได้ 
     - การพัฒนาต่อยอดขยายผลตลาดประชารัฐ เพื่อเช่ือมต่อกับหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน 
        - ค้นหากลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่จิตอาสาที่จะสืบสาน รักษา และ ต่อยอด  เป็นต้น ฯลฯ 
    3) ประชุมครัวเรือนต าบลฯ ต้นแบบ น าร่อง เพื่อปรับ Mind Set และ ขับเคลื่อนกิจกรรม 
    4) ปักหมุดสมาชิกที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต/ท าความดีสาธารณะ 
 ด้วยการสร้าง Google map และประชาสัมพันธ์ทั้ง online และ offline 
    5) การแลกเปลี่ยนเล่าเรื่องการท าความดีสาธารณะ/โหวตครัวเรือนท าความดีประจ าเดือน และจัดท า
คลังความดี (KM) เพื่อเรียนรู้/เผยแพร่ โดย ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับอ าเภอ ต าบล และภาคีเครือข่ายพลังประชารัฐ
  2.3.3 หลังด าเนินการ (สู่ความยั่งยืน) : ระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน 
    1) ระยะท่ี 1 รายงานผล/น าเสนอโมเดล ต าบลเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต้นแบบ ระดับ
อ าเภอ ด้วยการถอดบทเรียน/KM ของชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับอ าเภอ/ต าบล และทีมงาน สพอ. (team spirit) 
    2) ประกาศต าบลเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต้นแบบ ระดับอ าเภอ (ครู ก.)  
    3) ระยะท่ี 2  การขยายผลสู่ต าบลอื่นๆ ที่สนใจ (ครูข.),ประสานและรับสมัคร อปท.ที่มีความสนใจ
    4) ศึกษาดูงาน/ถอดบทเรียน/สู่ปฏิบัติและการขยายผล  
    5) ระยะท่ี 3 เช่ือมร้อยภายในต าบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แก้จน ลดความเสี่ยง และสร้างวินัยการเงินของประชาชน 
    6) จัดมหกรรมแสดงผลส าเร็จทั้งอ าเภอ ด้วยกิจกรรมสืบสาน รักษา และต่อยอดเพื่อเทิดพระเกียรติฯ  
    7) ประเมินผลโครงการ ด้วยชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับอ าเภอ/ต าบล, ประชารัฐ ร่วมกับทีมงาน 
    8) ถอดบทเรียน/KM ทีมงานทุกระยะ และ จัดท าบทสรุปผู้บริหารรายงานผล/ประชาสัมพันธ์  
3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   1. ท าให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ประชาชนมีความสุข และน าไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 
   2. เกิดการเรียนรู้/มสี่วนร่วมของทีมงาน (Team spirit), พลังประชารฐั และหน่วยงานต่างๆ 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ    4.1 เชิงปรมิาณ  ระดบัอ าเภอ 878 แห่ง มีต าบลต าบลเศรษฐกิจพอเพยีง มัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
จ านวน 7,255ต าบล และกรมฯ จะมทีุกครัวเรือนปฏิบัติตามหลกัปรัชญาของเศรษกจิพอเพียงแห่งวิถีชีวิต ร้อยละ 100 
          4.2 เชิงคุณภาพ  มีโมเดล “ต าบลเศรษฐกิจพอเพยีง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  ต้นแบบ ระดบัอ าเภอ” 
5. ระยะเวลาท่ีท าให้ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานประสบความส าเร็จ ภายใน 1 ป ี
๖. การด าเนินงานตามประมวลจริยธรรม ด้วยการท างานดว้ยความโปร่งใส รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 

      (ลงช่ือ)........................................................... 
       (นางปาริชาติ  สุรบัณฑิตวงศ์) 
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ผู้เสนอแนวคิด 



แบบบัญชีสรุปผลงานย้อนหลัง 3 ปี 
ของ...นางปาริชาติ  สุรบัณฑิตวงศ์.........ต าแหน่ง............นกัวิชาการผู้ช่วยผู้อ านวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน....................สังกัด.....สถาบันการพฒันาชุมชน............. 

 
ป ี ช่ือผลงาน/ผลการ

ปฏิบัติงาน 
ความเป็นมา/สาเหตุ ความรู้/แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้ ความส าเรจ็ของงาน ระบุช่ือหลกัฐาน/เอกสารที ่

บ่งช้ีให้เห็นความส าเรจ็ของงาน 
2562 โครงการความร่วมมือของ 

3 ห น่ ว ย ง า น  ใน ก า ร
พัฒ นานักพัฒ นาชุมชน
ท้องถ่ิน  ภายใต้ หลักสูตร
นักพัฒนาชุมชน (ประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ/
ระดับช านาญการ)  
 9 วัน/รุ่น โดย 
ทดลอง 1 รุ่น (รุ่นที่ 21) 
น าไปใช้ 5 รุ่น (รุ่นที่ 22-26 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)   
มีนโยบายให้ภาครัฐ/ท้องถ่ิน 
และสถาบนัการศึกษาสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้และมสี่วน
ร่วมระหว่างกรมการพัฒนา
ชุมชน,กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินและ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

1. การเรียนรูจ้ากประสบการณ์ 
(Experiential Learning)          
4 ข้ันตอน 
2. ใช้วิธีการท างานด้วยกลยุทธ 
PODCE  ได้แก่ Planning, 
Organizing, Directing, 
Coordinating และ Evaluation 
3. แนวคิด “พี่สอนน้อง” 
4. แนวคิดการบูรณาการหน่วยงาน
ด้วยการเปิดพื้นที่ใหห้น่วยงาน    
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 

1. ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ  
- มีหลักสูตรนักพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน   
เป็ นห ลั กสู ตรหลั ก /ประจ า  ใช้ เป็ น
มาตรฐานระดับประเทศ  
2. ผลส าเร็จของงานเชิงคุณภาพ 
 พบว่า  นักพัฒนาชุมชนที่ผ่านหลักสูตร
แล้วมีการเปลี่ยนแปลง ทุ่มเท ศรัทธา   
ในงานของตนเอง 

1 บันทึกความร่วมมอืการท างาน 
ของ 3 หน่วยงาน 
2.  การสรปุผลและรายงานต่อ
ผู้บังคับบญัชาตามล าดับ 
 

2562 
 

บรหิารงาน/ร่างหลกัสูตร
และออกแบบงานการ
ฝึกอบรมโครงการนัก
บรหิารงานพัฒนาชุมชน
ระดับสูง (นพส.)  
รุ่นที่ ๓6 
ด าเนินการ 35 วัน 
(26 มีค. – 3 พค.62.) 

กรมการพฒันาชุมชน 
ก าหนดการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบรหิารงานพัฒนาชุมชน
ระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ ๓6 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ข้าราชการด ารงต าแหน่ง
ระดับช านาญการพเิศษ 
(ชกพ.) ที่ยังไมเ่คยเข้ารบัการ
อบรมหลักสูตรนักบรหิารงาน
พัฒนาชุมชนระดบัสงู (นพส.) 
หรือเทียบเท่า จ านวน 96 คน 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม  
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
2. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ           
นักการศึกษา (ใช้ในกรณีทีผู่้เข้า
อบรมมีความหลากหลายด้าน
แนวคิดและพฤติกรรมที่      
แตกต่างกัน) 
3. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
4. การท างานเป็นทีม 

1. วัดผลการประเมินความพงึพอใจอยู่
ในระดับมากทีสุ่ด ร้อยละ 100 
2.ออกแบบงานดผลความรู้ โดยการ
มอบงานทั้งรายบุคคลและรายกลุม่  
3.สามารถในการน าเสนอสื่อสารเชิงกล
ยุทธได้  

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน 
หลักสูตร 96 คน  

- ผลการประเมินความรู้ที่ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อยู่ใน
ระดับ ดีมากที่สุด 

- เป็นผู้บริหารที่มีความสุข 
และมีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
จัดท ายุทธศาสตร์ภาค จ านวน 6 
ภาค สามารถใช้ประกอบการเรียนรู้
ในการจัดท ายุทธศาสตรจ์ังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

/2562… 



2562 บูรณาการและความ
ร่วมมือของ 6 หน่วยงาน 
ได้แก่ กรมการพัฒนา
ชุมชน (กองการเจ้าหน้า 
และสถาบนัการพฒันา) 
และสถาบนัการศึกษา
ระดับปรญิญาตรี จ านวน 
4 แห่ง ในการจัดท า 
หลักสูตร “ตามรอย
พัฒนากร” 
ด าเนินการ 3 วัน 
(11-13 มีค.62) 

  เป็นโครงการรเิริม่ของ
กรมการพฒันาชุมชน โดย 
กองการเจ้าหน้าที่ และ 
สถาบันการศึกษา 4 แห่ง 
(มศว./ม.ราชภัฏพระนคร/    
ม.ราชภัฏสวนดุสิต และ       
ม.ธรรมศาสตร์ บรเิวณ
ใกล้เคียงเพื่อให้นักศึกษาที่มี
ความสนใจในการท างานด้าน
การพัฒนาชุมชน เพือ่ที่จะ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติการรบั
ราชการและการท างานใน
ชุมชนโดย มีสถาบันฯ 
(ข้าพเจ้าได้รบัมอบหมายให้
เป็นผู้บริหารโครงการ) จึงได้
จัดท าหลักสูตรและก ากบั
กระบวนการฝึกอบรมทั้งหมด
จ านวน 3 วัน 

1. ทฤษฏีทางวิชาการ 
- Experiential Training  

(ความรู้ที่เกิดจากการฝึก
ประสบการณ์) 

- Integrated Training  
(การฝึกอบรมแบบบูรณาการ) 

- Creative Ideas (กาคิด 
สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ จาก
ประสบการณ์) 

2. ทฤษฎีทางพฤติกรรม 
การมสีัมมาคารวะและออ่นน้อม
ถ่อมตน และความมีระเบียบวินัย 

3. แนวคิดการเรียนรู้และม ี
ส่วนร่วม 

4. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน 
การเรียนรู ้

1. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมให้ควาร่วมมือ 
และจากการได้พูดคุย สังเกตแบบมสี่วนร่วม 
พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทของพฒันาการมากยิ่งข้ึน 

2. กลุ่มเป้าหมายกล้าแสดงความ- 
คิดเห็นและมีความสนใจ สังเกตจากการเข้า
ร่วมกิจจรรมทุกกจิกรรม ตลอดหลักสูตร 
 
 

1. การร่วมตัง้ปณิธานของ 
กลุ่มเป้าหมายทัง้ 4 สถาบัน 
จ านวน 40 คน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ที่จะท าความดี และเป็นอนาคต-
ของชาติ 

2. อาจารย์ทีป่รึกษาทั้ง       
4 สถาบัน ให้ความพึงพอใจและ
ตอบรบัเป็นอย่างดีย่ิง 

3. วางแผนฝึกอบรมทีเ่ป็น- 
โครงการต่อเนือ่งในรุ่นต่อไป 
ปีงบประมาณ 2562 

  
ขอรับรองว่าเป็นผลงาน/ผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าที่ได้ปฏิบัติจรงิตามสัดส่วนและช่วงเวลาที่กรมการพฒันาชุมชนก าหนด 
 
          ลงช่ือ.........................................................ผูเ้สนอผลงาน                                                           ลงช่ือ.........................................................ผูบ้ังคับบัญชา 
                   (นางปาริชาติ  สุรบัณฑิตวงศ์)                                                                                                 (นายร่องกี้  พลเยี่ยม)      
   วันที่......5......เดือน....มิ.ย.........พ.ศ. ....2562....................                                                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน 
                                                                                                                                     
 


