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เอกสาร 1 



 
 

สารบัญ 
          หน้า 

 แบบบัญชีสรุปผลงำนย้อนหลัง 3 ปี     
 ส่วนที่  1   ผลงำนที่เป็นผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ   1-2 
 ส่วนที่  2   ข้อเสนอแนวควำมคิด/วิธีกำรพัฒนำงำน   3-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เค้าโครงเอกสารผลงาน 
ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน  
 

ส่วนที่ 1   ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา   
1. ชื่อผลงาน บริหารจัดการหนี้ค้างช าระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตลุำคม 2559 ถึง 30 กันยำยน 2560 
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 

1. พระรำชบัญญัติกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
2. ยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ปี 2560 
3. แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรหนี้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ปี 2560 
4. คู่มือกำรติดตำมหนี้และกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 

4.  สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ 
     4.1 ขั้นเตรียมการ 
 1) จัดเก็บ รวบรวม วิเครำะห์ จ ำแนกข้อมูลลูกหนี้ค้ำงช ำระกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี ปี 2556-2559  
จำกต้นทำงถึงปลำยทำงอย่ำงเป็นระบบ 
 2) จ ำแนกประเภทลูกหนี้และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรหนี้ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรหนี้ 
 3) พัฒนำระบบสำรสนเทศ กำรใช้ และกำรเข้ำถึงข้อมูลในระบบ SARA 
      4.2 ขั้นด าเนินการ 
 1) ทบทวนกลไกกำรขับเคลื่อน คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) 
คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด จัดประชุมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ชี้เป้ำ มอบหมำยและติดตำม
อย่ำงเป็นระบบ 
 2) แต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรและติดตำมหนี้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด แบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 3) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและติดตำมกำรช ำระหนี้คืนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 4) ท ำหนังสือแจ้งเตือนให้ลูกหนี้น ำเงินมำช ำระหนี้ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน 
 5) เยี่ยมเยือน พบปะพูดคุยกับลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืม เพ่ือติดตำม เร่งรัดให้ช ำระหนี้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
 6) เรียกผู้กระท ำกำรทุจริตมำเจรจำให้คืนเงินครบจ ำนวน 
 7) เสนอควำมเห็นต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด เพื่อพิจำรณำอนุมัติ         
กำรด ำเนินคดีกับลูกหนี้ที่เพิกเฉย ไม่ยอมช ำระหนี้หรือผู้กระท ำกำรทุจริต 
      4.3 ตดิตามประเมินผล 
 1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด ทรำบควำมก้ำวหน้ำ
ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน 
 2) รำยงำนผลกำรช ำระคืนเงินกู้ในระบบ SARA ของกรมฯ 
 3) รำยงำนผลกำรช ำระคืนเงินกู้ในท่ีประชุมประจ ำเดือนส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเป็นประจ ำทุกเดือน 
5. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ำมี) 
 1.........................................-.............................................สดัส่วนของผลงำน................. .......................................... 
 2.........................................-.............................................สดัส่วนของผลงำน........................................................... 
6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรำยละเอียดของผลงำนพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงำน)  
 6.1 จัดเก็บ รวบรวม วิเครำะห์ จ ำแนกข้อมูลลูกหนี้ค้ำงช ำระกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีแยกเป็นรำยปี ระหว่ำง     
ปี 2556-2559 แยกเป็นรำยอ ำเภอ จ ำแนกประเภทลูกหนี้ เป็น ลูกหนี้ค้ำงช ำระ (เกินก ำหนด) ครบก ำหนด ใกล้ครบ
ก ำหนด ลูกหนี้ทุจริต และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรหนี้แต่ละประเภท มอบหมำยพนักงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี 
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ SARA และฐำนข้อมูลลูกหนี้ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 6.2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรและติดตำมหนี้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและติดตำมกำรช ำระหนี้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีในพื้นที่รับผิดชอบ 
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 6.3 ท ำหนังสือแจ้งเตือนให้ลูกหนี้น ำเงินมำช ำระ ออกเยี่ยมเยือน พบปะพูดคุย กับลูกหนี้ตำมสัญญำกู้ยืม เพื่อเร่งรัด
ให้ช ำระหนี้คืนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เสนอผลขอควำมเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
ระดับจังหวัด เพื่อพิจำรณำอนุมัติด ำเนินกำรกับลูกหนี้ที่เพิกเฉย 
 6.4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด คณะท ำงำน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีจังหวัด และผู้บังคับบัญชำทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน 
7.  ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมำณ/คุณภำพ)               
 บริหำรจัดกำรหนี้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีได้ร้อยละ 95.42 ของหนี้ค้ำงช ำระปี 2556-2559 (47,062,668 
บำท)  
8. การน าไปใช้ประโยชน์   
 8.1 ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด น ำแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรหนี้ไปปรับใช้ในกำรบริกำรจัดกำรหนี้กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีและกองทุนกำรเงินชุ มชนในควำมรับผิดชอบ         
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8.2 คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอ ำเภอ มีแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำรหนี้ค้ำงช ำระในอ ำเภอได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ         
9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
 9.1 คณะท ำงำนบริหำรจัดกำรและติดตำมหนี้เป็นคณะท ำงำนระดับจังหวัด ท ำให้กำรติดตำมไม่เกิดควำมต่อเนื่อง 
 9.2 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบไม่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ท ำให้กำรจัดท ำเอกสำรในกำรติดตำมหนี้ไม่ครอบคลุม  
 9.3 ลูกหนี้มีหลำยประเภท ไม่มีควำมรับผิดชอบ ไม่รักษำสัญญำ ท ำให้สมำชิกกลุ่มขำดโอกำสได้รับกำรสนับสนุน
เงินทุนในกำรประกอบอำชีพ 
10. ข้อเสนอแนะ  
 คณะท ำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีต ำบลและคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและติดตำมกำรด ำเนินงำน
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอ ำเภอ มีบทบำทส ำคัญในกำรพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรและคุณสมบัติสมำชิ กตำมแนวทำง   
ก่อนส่งโครงกำรให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีระดับจังหวัด พิจำรณำอนุมัติ จะท ำให้กำรใช้จ่ำย
เงินกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีเป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดและสมำชิกสำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมสัญญำ  

  ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
           ลงชื่อ…………………………………………………………….. 
                           (นำงแสงเดือน บุญปวง) 
              ผู้เสนอผลงำน 
                          30/พฤษภำคม/2562 

  ขอรับรองว่ำสัดส่วนหรือลักษณะงำนในกำรด ำเนินกำรของผู้เสนอข้ำงต้นถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง     
ทุกประกำร 

  ลงชื่อ…………………………-………………………………….. ลงชื่อ……………………………-……………………………….. 
                 (………………………………………………………….)        (………………………………………………………….) 
         ผู้ร่วมด ำเนินกำร      ผู้ร่วมด ำเนินกำร 
     …………../…………………../…………..   …………../…………………../………….. 
 
  ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริงทุกประกำร 
 
           ลงชื่อ…………………………………………………………………. 
                             (นำยร่องก้ี พลเยี่ยม) 
              ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรพัฒนำชุมชน 
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ส่วนที่ 2    ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางาน         
เรื่อง  กำรขับเคลื่อนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ควำมยั่งยืน       . 
1. หลักการและเหตุผล           
  กรมกำรพัฒนำชุมชนได้วำงแนวทำง “ก้ำวย่ำงกรมกำรพัฒนำชุมชน ปี 2562” เพ่ือกำรด ำเนินงำน        
ไว้อย่ำงชัดเจน โดยแบ่งเป็น 3 แนวทำง ได้แก่ “ก้ำวย่ำงพ้ืนฐำน” “ก้ำวย่ำงกำรพัฒนำ” และ”กำรก้ำวสู่ควำมเป็นสำกล”     
ซึ่งกำรขับเคลื่อนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทำง “ก้ำวย่ำงกำรพัฒนำ” เพ่ือพัฒนำให้ชุมชนมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ด้วยกำรสร้ำงควำม “มั่นคง” ผ่ำนกิจกรรมจิตอำสำในหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งประเทศ “ท ำควำมดีด้วยหัวใจ” 
กำรมีแผนชุมชนที่มีประสิทธิภำพ มีคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำรขยะ โดยร่วมมือกับหน่วยงำนหลักขับเคลื่อนกำรแก้ปัญหำ
ขยะอย่ำงจริงจัง กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน เน้นไปที่กำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้ประชำชนรู้จักกำรก ำหนดเป้ำหมำยในครัวเรือน 
ขณะที่กำรสร้ำงควำม “มั่งคั่ง” จะส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน โดยพิจำรณำจำกข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ พัฒนำอำชีพ
ให้แก่คนกลุ่มนี้เพ่ือให้เกิดรำยได้ กำรพัฒนำหมู่บ้ำนท่องเที่ยว กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน กำรแก้ปัญหำหนี้นอกระบบ และ
กำรส่งเสริมกำรออม กำรสร้ำงควำม “ยั่งยืน” มุ่งเน้นกำรแก้ปัญหำครัวเรือนยำกจนตำมเป้ำหมำยของ UN กำรส่งเสริม
หมู่บ้ำนปลอดยำเสพติด และกำรสนับสนุนกองทุนสวัสดิกำรชุมชน เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตให้กับคนในชุมชน 
โดยตัวชี้วัดที่แสดงผลส ำเร็จในก้ำวย่ำงพ้ืนฐำนคือ ควำมสุขมวลรวมของประชำชนที่เกิดขึ้น (GVH) ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องพัฒนำกระบวนกำรขับเคลื่อนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีวิธีกำรด ำเนินงำนและผลกำรพัฒนำ              
ที่เป็นรูปธรรม 3 ด้ำน (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) 13 ตัวชี้วัด สำมำรถขยำยผลไปยังหมู่บ้ำนอ่ืน ส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยและ
วิสัยทัศน์กรมกำรพัฒนำชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ   
  2.1 บทวิเคราะห ์             

กำรขับเคลื่อนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงมีปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนหมู่บ้ำน คือ แกนน ำ 
ชุมชน หำกหมู่บ้ำนมีแกนน ำชุมชนที่เป็นแบบอย่ำงในกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต
และเป็นแบบอย่ำงแก่คนในหมู่บ้ำนได้ มีควำมพร้อมที่จะเสียสละให้แก่ส่วนรวม เป็นที่ปรึกษำและเป็นผู้ประสำนระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐกับหมู่บ้ำน ครัวเรือนเป้ำหมำยมีควำมพร้อมควำมต้องกำรที่จะพัฒนำตนเองและครอบครัวในกำรน้อมน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต มีศำสนสถำนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีกำรสืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณีที่สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีของคนในชุมชน มีกำรจัดเวทีประชำคม มีแผนชุมชนที่มีชีวิต ใช้ภูมิปัญญำและ
วัฒนธรรมของหมู่บ้ำนในกำรส่งเสริมอำชีพเพ่ือให้สมำชิกในหมู่บ้ำนมีรำยได้เกิดกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกำรได้รับ    
กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนรำชกำร และชุมชนภำยนอก  
  จำกปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่ำวข้ำงต้น จึงมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่หน่วยงำนในระดับพ้ืนที่อย่ำงส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินกำรและ
บูรณำกำรหน่วยงำนภำคีจะต้องมีแนวทำงกำรขับเคลื่อนและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ีอให้หมู่บ้ำน/ชุมชน      
มีควำมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
   2.2 แนวคิด 

(๑) เศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง (Suffciency Economy) เป็นปรัชญำชี้ถึงแนวทำงกำรด ำรงอยู่และปฏิบัติตนของ 

ประชำชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศ ให้ด ำเนิน      
ไปในทำงสำยกลำง โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้ำวทันต่อยุคโลกำภิวัฒน์อย่ำงยั่งยืนและสมดุล    

ความพอเพียง หมำยถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล รวมถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน 
ในตัวที่ดีพอสมควร ต่อกำรกระทบใด ๆ อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในภำยนอก ทั้งนี้ จะต้องอำศัยควำมรอบรู้  
ควำมรอบคอบ และควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งในกำรน ำวิชำกำรต่ำง ๆ มำใช้ในกำรวำงแผนและกำรด ำเนินกำร ทุกขั้นตอน     

(ท่ีมำ : เว็บไซต์มูลนิธิชัยพัฒนำ  http://www.chaipat.or.th) 
 

http://www.chaipat.or.th/
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  (๒)  การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชน 
    ๑) ตัวชี้วัด 6x2 หมูบ้ำนที่ยึดถือปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรำกฐำนของชีวิต 
          ๒) เกณฑ์กำรประเมินจัดระดับหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหำดไทย ๔ ด้ำน ๒๓ ตัวชี้วัด 
    ๓) เกณฑ์กำรประเมินควำมสุขมวลรวมของหมู่บ้ำน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) 
  ๔) ตัวชี้วัดผลส ำเร็จของกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 3 ด้ำน (มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน) 13 ตัวชี้วัด 
  (3) หลักการมีส่วนร่วม 
  กำรมีส่วนร่วม/กำรพยำยำมแสวงหำฉันทำมติ  (Participation/Consensus Oriented) หมำยถึง           
ในกำรปฏิบัติรำชกำรต้องรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน รวมทั้งเปิดให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำม
เข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจและ    
กำรด ำเนินงำนและร่วมตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ ต้องมีควำมพยำยำมในกำรแสวงหำฉันทำมติหรือข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่ำงกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้ำนที่หำข้อยุติไม่ ได้    
ในประเด็นที่ส ำคัญ 
   2.3 ข้อเสนอเพื่อพัฒนางาน 
   กำรขับเคลื่อนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ควำมยั่งยืน ดังนี้ 
   1. ขั้นเตรียมการ 
   1.1 จัดระบบ จัดเก็บ รวบรวม วิเครำะห์ จ ำแนกข้อมูลเพื่อวำงแผนชี้เป้ำหมำย 
   1.2 ค้นหำพ้ืนที่ต้นแบบกำรขับเคลื่อนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ควำมยั่งยืน และกิจกรรมพัฒนำชุมชน
อ่ืนเพ่ือบูรณำกำรกิจกรรมกำรขับเคลื่อนงำน 
   1.3 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ ทักษำกำรใช้งำนและกำรเข้ำถึงข้อมูล 
   2. ขั้นด าเนินการ 
   2.1 ทบทวนกลไก ศจพ.อ. จัดประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ชี้เป้ำ มอบหมำยภำรกิจและกำรติดตำม
งำนอย่ำงเป็นระบบสม่ ำเสมอ 
   2.2 แต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงระดับต ำบล ระดับหมู่บ้ำน แบ่งภำรกิจ 
ควำมรับผิดชอบ 
   2.3 จัดท ำสื่อ/คู่มือ/แผนกำรสอน ในกำรปฏิบัติงำนแก่ทีมงำนและภำคีเครือข่ำย 
   2.4 ประชุมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทีมงำน คณะท ำงำนและภำคีเครือข่ำย จัดท ำแผนปฏิบัติกำร และ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกกรมกำรพัฒนำชุมชน และงบประมำณจำกหน่วยงำนภำคือ่ืน ๆ  
   2.5 ส่งเสริมภำคีทุกภำคส่วนร่วมขับเคลื่อนในหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง (Win – Win) เชื่องโยง  
“จิตอำสำ”  
   2.6 แกนน ำชุมชน ทีมงำนพัฒนำชุมชน คณะท ำงำนระดับหมู่บ้ำน ต ำบลและภำคีเครือข่ำย ร่วม
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรมตำมภำรกิจ 
   2.7  ศจพ.อ.วำงแผนพัฒนำและติดตำมแบบมีส่วนร่วม 
   3. ขั้นติดตามประเมินผลและเชิดชูเกียรติ 
   3.1 ทบทวนผลกำรขับเคลื่อนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงตำมตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมินหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหำดไทย 4 ด้ำน 23 ตัวชี้วัด เน้นตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 3 ดำ้น 13 ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรม  
   3.2 มอบหมำย ศจพ.อ.และภำคีเครือข่ำย ติดตำมประเมินจ ำแนกรำยพื้นที่ ประเด็นงำนและรำยงำน 
ทั้งเป็นเอกสำรและที่ประชุม 
   3.3 น ำผลกำรด ำเนินกำรและผลกำรประเมิน รำยงำน ชื่นชม มอบรำงวัลตำมโอกำส  
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       3.1 ครอบครัวเป้ำหมำยมีควำมเข้ำใจ เกิดควำมตระหนักในกำรปรับเปลี่ยน กำรใช้ชีวิต และกำรพัฒนำ
หมู่บ้ำนที่สมดลุ สอดคล้องตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  3.2 ครอบครัว และหมู่บ้ำน สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำตนเอง และชุมชนอย่ำงมีทิศทำง 
ที่สอดคล้องตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภำพและบริบทของชุมชน 
      3.3 คนในชุมชนมีส่วนร่วม/มีจิตอำสำ (รับผิดชอบตนเองไม่สร้ำงปัญหำแก่ผู้อ่ืน อุทิศตนเพ่ือส่วนรวม) 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (เชิงปริมำณ/คุณภำพ) 
      4.1 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของครัวเรือนในหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงเป้ำหมำย มีรำยได้เฉลี่ยสูงกว่ำเกณฑ์ควำมจ ำเป็น
พ้ืนฐำน (จปฐ.) 
      4.2 เชิงคุณภาพ 
      ครัวเรือนเป้ำหมำยและหมู่บ้ำนด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดผลส ำเร็จ 3 ด้ำน (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) 13 ตัวชี้วัด
เป็นรูปธรรม และผลกำรประเมินควำมสุขมวลรวมของหมู่บ้ำน/ชุมชน (GVH) เพ่ิมข้ึน 
5. ระยะเวลาที่ท าให้ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานประสบความส าเร็จ 
                สิงหำคม – ธันวำคม 2562 (รวมระยะเวลำ 5 เดือน) 
6. การด าเนินงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
      6.1 พัฒนำกำรอ ำเภอปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติตำมจริยธรรมและจรรยำ
ข้ำรำชกำรกรมกำรพัฒนำชุมชน ค่ำนิยมองค์กำร ABCDEF S&P และกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมคีวำมสุข 
      6.2 น้อมน ำหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช     
บรมนำถบพิตร และพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มำเป็นหลักในกำรปฏิบัติงำน และกำรด ำเนินชีวิต 
      6.3 ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ควำมโปร่งใส เป็นธรรม และกำรบูรณำกำรกับทุกภำคส่วนและ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนเป็นส ำคัญในกำรปฏิบัติงำน 
       6.4 ปฏิบัติงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล และส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
       6.5 สนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รำงวัลแก่บุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนประสบผลส ำเร็จมีผลงำนเด่นชัด 
       6.6 พิจำรณำควำมดีควำมชอบและเสนอกำรพิจำรณำกำรเลื่ อนเงินเดือนของบุคลำกรในส ำนักงำน        
โดยใช้หลักควำมรู้ ควำมสำมำรถ และผลปฏิบัติงำน ด้วยควำมเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีอคติส่วนตัว 
 
 
                                       (ลงชื่อ)……………………………………………………. 

                         (นำงแสงเดือน  บุญปวง)                                                                                            

                                                                                                                ผู้เสนอแนวคิด                                                                                                         

                                                                                                            30/พฤษภำคม/2562 

 
 
 
 



แบบบัญชีสรุปผลงานย้อนหลัง 
ของ  นำงแสงเดือน  บุญปวง   ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร (ผู้ช่วย ผอ.ศพช.พิษณุโลก)  สังกัด ศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนพิษณุโลก สถำบันกำรพัฒนำชุมชน 

ปีงบประมำณ ชื่อผลงำน/ผลกำรปฏิบัติงำน ควำมเป็นมำ/สำเหตุ ควำมรู้/แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้ 
ควำมส ำเร็จของ

งำน 
ระบุชื่อหลักฐำน/เอกสำรที่บ่งชี้ให้เห็น

ควำมส ำเร็จของงำน (ไม่ต้องส่งเอกสำรให้กรม) 
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ชุมชนเกื้อกูล เพ่ิมพูนน้ ำใจ 
สร้ำงวิถีไทยสำมัคคี 
“ตลำดนัดชุมชนเพ่ือสุขภำพ” 

น้อมน ำหลักกำรทรงงำนของ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 มำ
ประยุกต์ใช้ เพ่ือฟ้ืนฟูวิถี
ชุมชนของสังคมไทย 

1.โครงกำรสร้ำงชุมชนเกื้อกูล เพ่ิมพูน
น้ ำใจสร้ำงวิถีไทยสำมัคคี 
2. แนวทำงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ,กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
4.หลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
5. กำรสร้ำงและพัฒนำแกนน ำ 

จ ำนวน 1 
หมู่บ้ำน 

ได้รับคัดเลือกจำกกรมกำรพัฒนำชุมชน ถ่ำยท ำ
สำรคดี “เดินตำมรอยเท้ำพ่อ” ถ่ำยทอดทำง 
ททบ.5 

2560 
 
 

บริหำรจัดกำรหนี้ค้ำงช ำระ
กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
บรรลุเป้ำหมำย ร้อยละ 
95.42 

กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
เป็นกองทุนเพ่ือส่งเสริมให้
สมำชิกสตรีได้เข้ำถึงแหล่ง
ทุนเพ่ือเป็นทุนในกำร
ประกอบอำชีพ 

1. พระรำชบัญญัติกำรบริหำรเงินทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 
3.คู่มือกำรติดตำมหนี้กองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรี ปี 2560 
4. ยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำบทบำท
สตรี ปี 2560 

จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

บริหำรจัดกำรหนี้ค้ำงช ำระกองทุนพัฒนำ
บทบำทสตรีของปี 2556-2559 ได้ร้อยละ 
95.42 เกินเป้ำหมำยที่กรมกำรพัฒนำชุมชน

ก ำหนด 
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำ
ชุมชนต้นแบบตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร 
“ผู้น ำเครือข่ำยกำรพัฒนำ”ปี 
2560 

เป็นกำรบูรณกำรกับ
ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตรในกำร

พัฒนำศักยภำพผู้น ำ 

1. หลักสูตรกำรพัฒนำผู้น ำของกรมกำร
พัฒนำชุมชน 
2. กระบวนทัศน์และภำวะผู้น ำชุมชนยุค
ใหม่ 
3. กำรเสริมสร้ำงบุคลิกภำพผู้น ำ 

ผู้น ำในพ้ืนที่
ให้บริกำรของ
ศูนย์ศกึษำและ
พัฒนำชุมชน

พิษณุโลก  
 

ผู้น ำชุมชนต้นแบบมีควำมรู้ ควำมสำมำรถใน
กำรด ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป็นต้นแบบ 

ขอรับรองว่ำเป็นผลงำน/ผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำที่ได้ปฏิบัติจริงมำซึ่งเป็นผลกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 255๙ หรือปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๐ หรือปีงบประมำณ พ.ศ. 256๑ 
หรือปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ ตำมสัดส่วนที่กรมกำรพัฒนำชุมชนก ำหนด 
 

     ลงชื่อ......................................................... ผู้เสนอผลงำน                                         ลงชื่อ...................................... ...................ผู้บงัคับบัญชำ  
         (นำงแสงเดือน  บุญปวง)                 (นำยร่องก้ี  พลเยี่ยม) 
     ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร (ผู้ช่วย ผอ.ศพช.พิษณุโลก   ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรพัฒนำชุมชน 
     วันที่ 30 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2562   วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ.............. 



 


