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เอกสาร 1 



 
 
 

สารบัญ 
          หน้า 

 แบบบัญชีสรุปผลงานย้อนหลัง 3 ปี         
 ส่วนที่  1   ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา   1 - 3 
 ส่วนที่  2   ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการพัฒนางาน   4 - ๕ 

 
 
 
 



บัญชีสรุปผลงานย้อนหลัง 
ของ นางสาวจันทวรรณ อินทรไชยา ต าแหน่ง พัฒนาการอ าเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ)  สังกัด ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 

 

ปี 
ชื่อผลงาน/ผลการ

ปฏิบัติงาน 
ความเป็นมา/สาเหตุ ความรู้/แนวคิด/ทฤษฏีที่ใช้ ความส าเร็จของงาน 

ระบชุื่อหลักฐาน/เอกสารที่บ่งชี้ให้เห็น
ความส าเร็จของงาน (ไม่ต้องส่งเอกสารให้

กรม) 
2559 การขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

อ าเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร  

 

กรมการพัฒนาชุมชนได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ตามแผน
ยุทธศาสตร์การบูรณาการ
การขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (พ.ศ. 2557 - 
2560)  

๑) แนวทางและขั้นตอนการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒) หลักการทรงงานรัชกาล
ที่ 9 “ระเบิดจากข้างใน” 
๓) way off life 
๔) หลักการท างานแบบมีส่วน
รว่ม 
๕) ท างานเป็นทีม 

1) ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 
2) ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  
3) หมูบ่้านสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลและจัดแผนชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพได้ 
4) หมู่บ้านสามารถน า
กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน  

๑) แผนชุมชน จ านวน 12 ต าบล        
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒) ฐานข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ  
๓) ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ  จ านวน 4 ศูนย์ 
๔) การประกาศหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ระดับจังหวัด 
 

2560 การขับเคลื่อนงาน
กองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี อ าเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม 

 

มติคณะรัฐมนตรี ได้
มอบหมายให้การบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือ
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
ดอกเบี้ยต่ า ในการสร้าง
โอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน  

๑) ข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีว่าด้วยการ
บริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี พ.ศ. 2559 
๒) แนวทางการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
๓) หลักการมีส่วนร่วม  
๔) การบูรณาการท างาน 
5) การติดตามประเมินผล 

๑) หนี้คงค้าง ปี 2556-2558 
ได้รับท าสัญญารับสภาพหนี้
ครบทุกกลุ่ม 
2) สามารถด าเนินการอนุมัติ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนที่
ได้รับจัดสรร ร้อยละ 100  
๓) มีแผนป้องกันไม่ให้เกิดหนี้
คงค้างรายใหม่ 
๔) ไม่มีหนี้คงค้าง กลุ่มสตรีที่
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ที่ครบ
ก าหนดส่งในปี 2560 

1) ฐานข้อมูลลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี  
2) เอกสารรับสภาพหนี้คงค้าง ปี 
2556-2558 จ านวน 6 กลุม่ 
3) ฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี จ านวน 6,035 คน  
4) สัญญาเงินทุนหมุนเวียน 19 
โครงการ งบประมาณ 1,759,400 
บาท 
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ปี 
ชื่อผลงาน/ผลการ

ปฏิบัติงาน 
ความเป็นมา/สาเหตุ ความรู้/แนวคิด/ทฤษฏีที่ใช้ ความส าเร็จของงาน 

ระบุชื่อหลักฐานเอกสารที่บ่งชื่อความส าเร็จ
ของงาน 

2561 ผลส าเร็จของการบริหาร
การจัดเก็บข้อมูลความ

จ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 
2561  

 

กรมการพัฒนาชุมชน 
จัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2533 ตามมติ
คณะกรรมการพัฒนา
ชนบทแห่งชาติ เมื่อ วันที่ 
15 กันยายน 2532 และ 
ครม. มีมติเมื่อ 21 
กันยายน 2536 ให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชนบท น าข้อมูล 
จปฐ.ไปใช้ประโยชน์ในการ
ก าหนดนโยบาย วางแผน 
แนวทางการปฏิบัติ อนุมัติ
โครงการ และติดตามการ
พัฒนาชนบท โดยมีการ
ปรับปรุงตัวชี้วัด ทุก 5 ปี 
ให้สอดคล้องกับแผนชาติฯ 

๑) แนวทางการบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ชนบท 
2) การบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม  
3) การบูรณาการท างาน 
4) แนวคิดการท างานเป็นทีม 
5) หลักการบริหารจัดการ
องค์กร 
  

๑) ผลการจัดเก็บข้อมูล
ความจ าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) ปี 2561 สามารถ
จัดเก็บ/บันทึกข้อมูล ได้
อันดับ 1 ของจังหวัด  
2) มีฐานข้อมูล(จปฐ.) ที่
ถูกต้องครบถ้วน และมี
คุณภาพ และหน่วยงาน
ต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือวางแผนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
3) ได้รับการคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่นอันดับ 1  
3) ได้รับการคัดเลือกผู้
จัดเก็บข้อมูลและผู้บันทึก
ข้อมูลดีเด่น อันดับ 2 ของ
จังหวัด 

1) ฐานข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 
2561 ที่ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และมีคุณภาพ  
๒) มีแผนชุมชนระดับต าบล จ านวน 4 ต าบล 
และแผนพัฒนาหมู่บ้าน จ านวน 27 บ้าน 
3) ประกาศผลกาคัดเลือกฯ ดีเด่น ระดับจังหวัด 

 ขอรับรองว่าเป็นผลงาน/ผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าที่ได้ปฏิบัติจริงมาซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 หรือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามสัดส่วนที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด 
 

     ลงชื่อ.........................................................ผู้ เสนอผลงาน                                          
           (นางสาวจันทวรรณ  อินทรไชยา)      
    ต าแหน่ง     พัฒนาการอ าเภอวังยาง            
       วันที่    4    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562                                                       



 
 

เค้าโครงเอกสารผลงาน 
ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน  
 

ส่วนที่ 1   ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา   
๑. ชื่อผลงาน   ผลส าเร็จของการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561  

๒. ระยะเวลาที่ด าเนินการ     20 พฤศจิกายน 2560 – 30 กันยายน 2561 

๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 
    ๑. แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท 
     2. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  
    3. หลักการการท างานแบบบูรณาการ 
    4. แนวคิดการท างานเป็นทีม  
    5 .หลักการบริหารจัดการองค์กร 

๔. สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ  มีข้ันตอนการด าเนินการ สรุปได้ ดังนี้ 
    ๑. ขั้นตอนการเตรียมการ 
   1) ศึกษาคู่มือแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท และหนังสือสั่งการจากกรมการพัฒนาชุมชน  
          ๒) ประชุมทีมงานพัฒนาชุมชน ก าหนดแนวทาง และวางแผนการขับเคลื่อน ในปี 2561 ร่วมกัน  
          3) ประสานงาน บูรณาการงานกับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วมในแต่ละตัวชี้วัด และผู้ที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
          ๔) ก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 มอบหมายให้พัฒนากรประจ าต าบล และอช. ตรวจสอบ
ครัวเรือนเป้าหมาย ตรวจสอบความพร้อมของแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. และอาสาสมัครการจัดเก็บ   
 5) ก าหนดเป็นตัวชี้วัดค ารับรองฯ ระหว่างพัฒนาการอ าเภอ กับพัฒนากร 
          6) วาง Road Map การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 และจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ระดับอ าเภอ/ต าบล  
    2. ขั้นตอนการพัฒนา กลไกการขับเคลื่อน 
          1) จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานฯ ระดับอ าเภอ ต าบล ค าสั่งอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ และค าสั่งผู้บันทึกข้อมูลฯ 
          2) ประชุมคณะท างานบริหารฯ ระดับอ าเภอ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาชนบทของกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด และอ าเภอ  
          ๓) ประชุมคณะท างานตรวจสอบคุณภาพฯ ระดับอ าเภอ ต าบล เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบ
ข้อมูล น าเสนอแผนปฏิบัติการฯ และจัดท าแผนการตรวจสอบติดตามให้สอดคล้องกัน แบ่งพ้ืนที่เป้าหมาย  มอบหมายภารกิจ
ตามบทบาทหน้าที่ 
          ๔) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประสานงานทีมงานสารสนเทศจังหวัดตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้
บันทึกข้อมูล จปฐ. ให้พร้อมรองรับโปรแกรมบันทึกข้อมูล และเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกข้อมูล  
    3. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 ๑) น าเสนอแผนปฏิบัติการฯ ระดับอ าเภอ/ต าบล ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้หัวหน้า
ส่วนราชการ ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทราบแผนปฏิบัติการฯ และสนับสนุนการด าเนินการตามแผนฯ  
    2) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจรายตัวชี้วัดให้กับอาสาสมัครการจัดเก็บ ก าหนดอาสาสมัคร 1 คน ต่อ      
20-25 ครัวเรือน โดยมี อช. และผู้ที่จัดเก็บข้อมูลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ในแต่ละหมู่บ้านเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษา แนะน า
แนวทางกับอาสาสมัครการจัดเก็บรายใหม่ ก าหนดระยะเวลาการจัดเก็บ 1 เดือน 

 3) จัดกิจกรรม D-Day การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 อ าเภอละ 1 จุด 
          4) กิจกรรม kick off จัดเก็บข้อมูล จปฐ. “แบบวันเดียวเสร็จ” พัฒนากร 1 คน ต่อ 1 หมู่บ้าน    
          5) ติดตาม สนับสนุน คณะท างานฯ ระดับต าบล น าเสนอข้อมูลระดับหมู่บ้าน และต าบล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ครับถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลทุกระดับ 
          ๖) น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ CIA เพ่ือน าเสนอผลการจัดเก็บและรับรองฐานข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับอ าเภอ 
          7) ส ารองฐานข้อมูล จปฐ. ปี 2561 และส่งให้จังหวัดต่อไป 
          ๘) สรุปผลการด าเนินงาน ถอดบทเรียน เพ่ือใช้วางแผนการด าเนินงานปีต่อไป 
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    4. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล   
         ๑) ประชุม ติดตามผล คณะท างานฯ ระดับต าบล ทุกอาทิตย์   
         2) มอบหมายให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบ รายงานผลการจัดเก็บและบันทึกผลข้อมูล ทุกวันพฤหัสบดี          
         3) ติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก จากโปรแกรมบันทึกและประมวลผลออนไลน์ http://ebmn.cdd.go.th           
         4) มอบหมายให้พัฒนากร และทีม อช. ลงพื้นทีต่ิดตามกระตุ้นประชาชนให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นจริง 
         5) รายงานผลการจัดเก็บและบนัทึกข้อมูล จปฐ. ในที่ประชุมหวัหน้าสว่นราชการ และวนัประชุมก านัน-ผู้ใหญ่บ้านทุกเดือน  
    5. ขั้นตอนการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์  
         ๑) ก่อนจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาชนบท ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ และในวันประชุมก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน  
         2) ประสานงาน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ (Spot) ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน/ชุมชน๒)  
 3) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และเชิญชวนให้ประชาชนให้ข้อมูล จปฐ. ที่เป็นจริง ในงานอ าเภอยิ้ม และในหมู่บ้านทีด่ าเนิน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในห้วงเวลาการจัดเก็บข้อมูล 
         4) จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทางกลุ่ม Line ในระดับอ าเภอ และกลุ่ม Line ระดับจังหวัด 
         5) ส่งเอกสารสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แผ่น CD และติดตั้งโปรแกรมและฐานข้อมูลที่ผ่านการรับรองให้กับ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. สาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงาน ใช้ในการจัดท าแผนชุมชน แผนต าบล และน าไปใช้ประโยชน์ใน
วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน   

5. ผู้ร่วมด าเนินการ  
    1. นางสาวณปภัช  ทรงบณัฑิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ สัดส่วนของผลงาน  ร้อยละ 10  
    2. นางสาวสุพรรณี  ค าเพชร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 5   

6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ  สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ 85 ส่วนของงานที่ผู้เสนอผลงานเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนี้  
    ๑. ขั้นตอนการเตรียมการ ทุกขั้นตอน 
    2. ขั้นตอนการพัฒนา กลไกการขับเคลื่อน ทุกขั้นตอน 
    3. ขั้นตอนการด าเนินงาน  ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) น าเสนอแผนปฏิบัติการฯ ระดับอ าเภอ/ต าบล ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน 
          2) จัดกิจกรรม D-Day การจัดเก็บข้อมูล ตัวอย่างระดับอ าเภอ 1 จุด 
          ๓) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจรายตัวชี้วัดให้กับอาสาสมัครการจัดเก็บ 
          4) ติดตาม สนับสนุน คณะท างานฯ ระดับต าบล น าเสนอข้อมูลระดับหมู่บ้าน และต าบล 
          5) น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ CIA เพ่ือน าเสนอผลการจัดเก็บและรับรองฐานข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับอ าเภอ 
          6) สรุปผลการด าเนินงาน ถอดบทเรียน เพ่ือใช้วางแผนการด าเนินงานปีต่อไป 
    4. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล  ด าเนินการดังนี้ 
         ๑) ประชุม ติดตามผล คณะท างานฯ ระดับต าบล ทุกอาทิตย์   
         2) ติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก จากโปรแกรมบันทึกและประมวลผลออนไลน์ http://ebmn.cdd.go.th           
          3) รายงานผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ในทีป่ระชุมหัวหน้าสว่นราชการ และวันประชุมก านัน-ผู้ใหญ่บ้านทกุเดือน  
    5. ขั้นตอนการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์  ด าเนินการ ดังนี้ 
         ๑) ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ในที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ และในวันประชุมก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน  
         ๒) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และเชิญชวนให้ประชาชนให้ข้อมูล จปฐ. ที่เป็นจริง ในงานอ าเภอยิ้ม และในการด าเนิน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 
         3) ประสานงาน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ (Spot) ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน/ชุมชน 
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7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
    ๑. เชิงปริมาณ   
           ๑) มีฐานข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จ านวน 3,423 ครัวเรือน อ าเภอวังยางสามารถจัดเก็บได้เกินเป้าหมายที่
จังหวัดก าหนด (เป้าหมาย 3,420 ครัวเรือน) คิดเป็นร้อยละ  100.09     
          ๒) มีแผนชุมชนระดับต าบล จ านวน 4 ต าบล และแผนพัฒนาหมู่บ้าน จ านวน 27 บ้าน 
          3) สว่นราชการ จ านวน  4 สว่นราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนา               
   ๒. เชิงคุณภาพ   
          ๑) มีฐานข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ที่ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ และ
หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
          ๒) โครงการที่บรรจุไว้ในแผนชุมชนระดับต าบล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          ๓) ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงท าให้มีชีวิตที่ดีมีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง 
          4) ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นอันดับ 1 และได้รับการคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้บันทึกข้อมูล
ดีเด่น อันดับ 2 ของจังหวัด 

8. การน าไปใช้ประโยชน์  
    1. ข้อมูล จปฐ. สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการชี้เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
    2. น าไปใช้เป็นแนวทางและการวางแผนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562  
    3. เป็นตัวอย่างในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้กับอ าเภออ่ืนๆ     
    4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาคีการพัฒนา น าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
     1. การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ต้องสร้างความรู้ และความเข้าใจ เพ่ือให้สามารถข้องน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. อาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูล มีความหลากหลาย ท าให้มีปัญหาการสื่อสาร การประสานงาน จึงแก้ไขโดย ให้ อช. แต่ละ
หมู่บ้านเป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า และการประสานงาน 

10. ข้อเสนอแนะ   
       1. ควรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนให้สามารถใช้โปรแกรม CIA ได ้และขยายผลฝึกอบรม ให้นักพัฒนาชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมให้สามารถข้องน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2    ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางาน        

เรื่อง   ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ระดับอ าเภอ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน  
 1. หลักการและเหตุผล  
 รัฐบาลได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐  ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ด้วยการยกระดับ
นวัตกรรม  สร้างสังคมจิตวิญาณผู้ประกอบการ  สร้างความเข้มแข็งชุมชนและเครือข่าย  ลดความเหลื่อมล้ า แบ่งปันความสุข 
เพ่ือยกระดับการด ารงชีวิตของคนไทยให้เกิดความเท่าเทียมกัน เป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ การมีรายได้ แบ่งปันความสุข 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่    
“ม่ังคั่ง ม่ันคง และยั่งยืน” ซึ่งมีความสอดคล้องวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
ในปี 2564” กระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
ราก สร้างความเข้มแข็งชุมชนและเครือข่าย  สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ในปี 2560 กรมการพัฒนา
ชุมชน ได้ด าเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
มั่นคง ยกระดับการด ารงชีวิตของคนไทยให้เกิดความเท่าเทียมกัน เป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ การมีรายได้ แบ่งปัน
ความสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 2. บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ      
     ๒.๑ บทวิเคราะห ์ จากการด าเนินการสร้างสัมมาชีพชุมชน ในปี 2560-2562 ปัญหาที่พบในพ้ืนที่ จากการ
ติดตาม และวิเคราะห์ได้คือทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ยังไม่มีการบูรณาการการท างาน ขาดการเชื่อมโยงสร้างความร่วมมือกัน
เป็นเครือข่าย ท าให้ขาดความมั่นใจในถ่ายทอดความรู้ของตัวเองไปสู่ครัวเรือน ซึ่งกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ใช้หลักให้
ชาวบ้านที่เป็นผู้รู้ปราชญ์ชุมชน สอนชาวบ้านในชุมชน วิทยากรสัมมาชีพชุมชนต้องสามารถเป็นวิทยากรและมีศักยภาพ
ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพไปสู่ครัวเรือนเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หากมีเครือข่ายมาบูรณาการการท างาน เชื่อมโยง
สร้างความร่วมมือกัน จะท าให้วิทยากรสัมมาชีพชุมชนมีความมั่นใจ ส่งผลให้การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความยั่งยืน อย่างแน่นอน 
  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ สร้างพลังเสริมสร้างความมั่นใจให้ทีมวิทยากรสัมมาชีชุมชน เกิดการบูรณาการการ
ท างานร่วมกัน เชื่อมโยงสร้างความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย และส่งเสริมศักยภาพให้สามารถถ่ายทอดความรู้ของตัวเองไปสู่
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนจนสามารถประกอบอาชีพในระดับครัวเรือน และจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่วิถีชีวิตที่
ยั่งยืน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคงและยั่งยืน ในฐานะพัฒนาการอ าเภอ จึงมีข้อเสนอแนวคิดเพ่ือพัฒนางานโดยการ 
“ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน”  
    ๒.2 กรอบแนวคิดข้อเสนอ  
     

ปัจจัยน าเข้า (Input)  กระบวนการ (process)  ผลผลิต (output)  ผลลัพธ์ 
(outcome) 

1. เครือข่าย 
  - ภาคีการพัฒนา 
  - เครือข่าย OTOP 
  - ผู้น าชุมชน  
  - ทุนชุมน 
2. เครื่องมือ/กลไก 
   - แนวทางการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน 
  -หลักสูตร/วิทยากร
สัมมาชีพ 
3. ทีมงาน พช. 
    พอ./พัฒนากร 

 ๑. จัดท าฐานข้อมูลฯ  
๒. สร้างทีมขับเคลื่อน ๑) ทีมอ านวยการ 
  ๒) ทีมปฏิบัติการ ๓) ทีมติดตาม 
๓. จัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
๔. คัดเลือกทีมวิทยากรสัมมาชพีชุมชน
ต้นแบบระดับต าบล  
5. จัดตั้ง“เครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับอ าเภอ” 
6. ๑ ทีมต าบล ๑ กลุ่มอาชีพ และ ๑ 
เครือข่ายอ าเภอ ๑ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพ
ชุมชนต้นแบบ 
8.เชิดชูเกียรติ และจัดกิจกรรมแสดงสินคา้
กลุ่มอาชีพ 1 คร้ัง 

 ๑. ทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนต้นแบบระดบัต าบลๆ
ละ 1 ทีม  
 2. มี “เครือข่ายทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับอ าเภอ” 1 เครือข่าย
3. มีกลุ่มอาชีพเพิ่มข้ึน  
4. ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุน
ชุนตน้แบบระดับอ าเภอ  1 
ศูนย์ 
 

 ๑. ครัวเรือนมี
อาชีพ และมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. มีกลุ่มผู้
ลงทะเบียน 
OTOP 
เพิ่มขึ้น 
3. ชุมชน
เข้มแข็ง 
เศรษฐกิจฐาน
รากมั่นคง  
 



- ๕ - 
 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     มีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนต้นแบบระดับต าบล และเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ ใช้เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิม
พระเกียรติ 
 4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
     ๔.๑ ตวัชี้วัดเชิงปริมาณ 
   1) มีเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ 1 เครือข่าย 
                      2) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนต้นแบบระดับต าบลๆ ละ 1 ทีม  
              3) มีกลุ่มอาชีพเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และมีศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุนชุนต้นแบบระดับอ าเภอ  1 ศูนย ์
     ๔.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
  ๑) เครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพเข้าสู่การพัฒนาเป็นศูนย์
เรียนรู้สัมมาชีพชุนชุนต้นแบบระดับอ าเภอ  
  2) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนต้นแบบระดับต าบล พัฒนาครัวเรือนสัมมาชีพให้เกิดการจัดตั้งกลุ่ม 
                     3) ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน มีอาชีพ มีรายได ้และรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ทุกครัวเรือน  
                     4) มีกลุ่มผู้ลงทะเบียน OTOP เพ่ิมขึ้น ท าให้ชมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากม่ันคง  
 5. ระยะเวลาที่ท าให้ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานประสบความส าเร็จ 
     ระยะเวลาที่ท าให้ข้อเสนอแนวความคิด 3 เดือน (กรกฎาคม –ตุลาคม 2562) วิธีการเพ่ือพัฒนางาน ดังนี้ 
  ขั้นตอนการเตรียมการ 
  1) สร้างการรับรู้กับทีมงานพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้าใจในการด าเนินงานสร้างเครือข่ายทีมวิทยากร 
  2) มอบหมายให้พัฒนากรจัดท าฐานข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพ ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชน 
           3) น าเสนอกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน ต่อนายอ าเภอ เพ่ือขอความร่วมมือในการประสานงานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
  ขัน้ตอนการด าเนินการ 

1) จัดตั้งทีมขับเคลื่อน ทีมอ านวยการ ทีมปฏิบัติการ และทีมติดตาม 
                     ๒) ประชุมชีแ้จงสร้างความรู้ความเข้าทีมขับเคลื่อนฯ ก าหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 
  3) ทีมปฏิบัติการจัดเวทีคัดเลือกวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ต าบลๆ ละ 5 คน เป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ต้นแบบระดับต าบล คัดเลือกต าบลละ 2 คน เป็น “เครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ” 

๔) จัดตั้งเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับอ าเภอ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความรู้ที่เก่ียวข้อง  
ประสานความร่วมมือส่วนราชการ ในการพัฒนาเครือข่าย 4 เรื่อง ดังนี้ สัมมาชีพชุมชน การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ชุมชน และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์มืออาชีพ 

5) ด าเนินการกิจกรรม ๑ ทีมต าบล ๑ กลุ่มอาชีพ และ ๑ เครือข่ายอ าเภอ ๑ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนต้นแบบ         
๖) มอบหมายให้พัฒนากรน ากลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชน ลงทะเบียนกลุ่ม OTOP  

    7) จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติวิทยากรต้อนแบบ กลุ่มอาชีพดีเด่น จัดกิจกรรมแสดงสินค้ากลุ่มอาชีพ 1 ครั้ง 
    8) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ถอดบทเรียน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพดีเด่น และศูนย์เรียนฯ 

ผ่านระบบ Social Network ในรูปแบบต่างๆ 
 6. การด าเนินงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีแนวทางและวิธีการ ดังนี้  
              พัฒนาการอ าเภอท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เสริมสร้างให้ข้าราชการในสังกัด ใช่ค่านิยมองค์กร และน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ยึดการท างานโดย ตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม ขับเคลื่อน
โครงการใสสะอาดระดับอ าเภอ และสร้างความผาสุกในองค์กร 

                  (ลงช่ือ)………………… …………………………………. 
                                                                     (นางสาวจันทวรรณ  อินทรไชยา)                                                                                            
                                                                               ผู้เสนอแนวคิด                                                                                                         
                                                                         4   มิถุนายน  256 


