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ในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนและพึ่งตนเองได้ มีกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดี
มีควำมสุขเพิ่มขึ้น
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ราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2564 และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสาระสาคัญ 3 ส่วน ประกอบด้วย
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คงไว้ซึ่งวัตถุป ระสงค์ เป้ าหมาย และตัว ชี้วัดที่กาหนดไว้เดิ ม เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบั ติงานกับ เจ้ าหน้ าที่พัฒ นาชุมชนทุกท่าน กองแผนงาน ได้ว างไฟล์ ข้อมูล พร้อมใช้งานของ
เอกสารฉบับนี้ไว้ที่เว็บไซต์ของกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน http://plan.cdd.go.th
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1. ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 2564
เศรษฐกิจไทยในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 4.0 – 5.0 โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากฐานการขยายตัวที่ต่าผิดปกติในปี 2563 และแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์
ภาคต่างประเทศภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่อนคลายลงรวมถึง
การฟื้ น ตั ว ของอุ ป สงค์ ภ ายในประเทศตามการเริ่ ม ฟื้ น ตั ว ของฐานรายได้ จ ากการส่ ง ออก
การท่องเที่ยว การผลิตภาคเกษตร และแรงขับเคลื่อนจากภาครัฐทั้งการเบิกจ่ายภายใต้กรอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ และการเบิกจ่ายภายใต้พระราชก่าหนด
ให้อ่านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีความไม่แน่นอนสูง และมีความเสี่ยงต่่ากว่าที่คาดการณ์ไว้
หากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความยืดเยื้อและมาตรการ
ควบคุมของประเทศส่ าคัญขยายระยะเวลาออกไป หรือปัญหาในภาคการผลิต ลุกลามไปสู่
วิกฤติการณ์ทางการเงินการคลังในประเทศส่าคัญ รวมทั้งในกรณีที่มาตรการกีดกันทางการค้า
ทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น มี ค วามเป็น ไปได้ ที่ เศรษฐกิ จ จะขยายตั ว ได้ดีกว่า
ที่ ค าดการณ์ ไ ว้ ใ นกรณี ที่ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 สามารถยุ ติ ล งได้
อย่างสิ้นเชิงภายในไตรมาสแรกของปี 2564
2. นโยบายและแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รัฐบาลได้ค่านึงถึง
การด่าเนินภารกิจ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บ ทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ นโนยายและแผนระดั บ ชาติ ว่า ด้ ว ยความมั่ นคงแห่ ง ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายส่าคัญของรัฐบาล ให้ประสบผลส่าเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และ
สนั บ สนุ น ให้ เศรษฐกิจ ของประเทศ มีการฟื้นตัว และขยายตัว อย่างต่อเนื่อง โดยได้ก่าหนด
นโยบายและแนวทางการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ด่าเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและความจ่าเป็น
ของการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้ความส่าคัญกับการจัดท่างบประมาณแบบบูรณาการในทุกมิติ ทั้งมิติกระทรวง/
หน่ ว ยงาน มิ ติ บู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ และมิ ติ บู ร ณาการเชิ ง พื้ น ที่ ให้ มี ค วามเชื่ อ มโยง
สอดคล้ อง สนั บ สนุ น ซึ่งกัน และกัน อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ คุ้มค่า และไม่ซ้่าซ้อน เพื่อให้ การ
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- ร่าง ขับ เคลื่ อนการด่ า เนิ น งานของรั ฐ บาลเกิ ดผลส่ าเร็จ อย่า งเป็น รูป ธรรม ส่ งผลให้ การพั ฒ นา
ประเทศบรรลุเป้าหมายตามที่ก่าหนด
3. ให้ ค วามส่ า คั ญ กั บ กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและความต้ อ งการ
ของประชาชน ทั้งในระดับชาติ ระดับพื้นที่ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น รวมทั้ง
ภารกิ จ ที่ ต้ อ งด่ า เนิ น การในพื้ น ที่ มี ก ารกระจายอย่ า งเป็ น ธรรม โดยยึ ด หลั ก ความโ ปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่มีความชัดเจน และสมเหตุสมผล
4. ให้ ค วามส่ า คั ญ กั บ การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทางการคลั ง ขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการถ่ า ยโอนภารกิ จ การจั ด บริ ก ารสาธารณะระดั บ ท้ องถิ่น
แก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ลดความเหลื่อมล้่าทางการคลังระหว่างท้องถิ่น รวมทั้ง
การพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการจั ดเก็บ รายได้และประสิ ทธิผ ลการใช้จ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติก่าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ่านาจให้แก้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่จะต้องให้มี การ
กระจายอ่านาจเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ให้ความส่าคัญกับการฟื้นฟู บรรเทา และแก้ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการที่รัฐบาลประกาศให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งการแพร่ระบาดส่งผลต่อสุขภาพและการด่ารงชีวิต
ของประชาชน รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท่างบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยให้หน่วย
รับงบประมาณที่ มีเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือ พิจารณาน่าเงินดังกล่าวมาใช้
ด่าเนินภารกิจของหน่วยงานเป็นล่าดับแรก ควบคู่ไปกับการพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอปรับลด
หรื อ ยกเลิ ก การด่ า เนิ น โครงการที่ มี ค วามส่ า คั ญในระดั บ ต่่า หรื อ หมดความจ่ า เป็ น เพื่ อน่า
งบประมาณดังกล่าวมาสนับสนุนนโยบายส่าคัญหรื อโครงการที่มีความส่าคัญเร่งด่วน มีความ
พร้อมในการด่าเนินการสูง รวมทั้งให้ความส่าคัญกับการน่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้ก ารใช้จ่าย
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ่ากัดเกิดประโยชน์สูงสุด
3. วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 รั ฐ บาลได้ ก่ า หนดวงเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย จ่ า นวน
3,300,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เพื่อให้
หน่วยรับงบประมาณมีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒ นาประเทศให้ ส อดคล้ อ งกับ สภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจ และสั ง คมในปั จจุบัน โดยมี
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- ร่าง ประมาณการรายได้สุทธิ จ่านวน 2,677,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.9 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ และก่าหนดวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ่านวน 623,000
ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 3.7 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของประเทศ ซึ่ ง การขาดดุล
งบประมาณจ่านวนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและฐานะการคลังของประเทศ
ในระยะยาว โดยมีโครงสร้างงบประมาณ ดังนี้
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ่านวน 3,300,000 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่านวน 100,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 โดย
วงเงินงบประมาณดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
3.2 รายจ่ า ยประจ า ก่ า หนดไว้ เ ป็ น จ่ า นวน 2,523,131.8 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น
จากปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จ่ า นวน 122,437.4 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5.1
โดยรายจ่ายประจ่าดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.5 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ
75.1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.3 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีรายการที่ต้อง
เสนอตั้งงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งงบประมาณไว้ จ่านวน 62,709.5 ล้านบาท)
3.4 รายจ่ า ยลงทุ น ก่ า หนดไว้ เ ป็ น จ่ า นวน 674,868.2 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่านวน 30,442.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 โดยรายจ่าย
ลงทุน ดังกล่ าวคิดเป็ น สั ดส่ ว นร้ อยละ 20.5 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ 20.1
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.5 รายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้ ได้จัดสรรไว้เป็นจ่านวน 99,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ่านวน 9,829.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 โดยรายจ่าย
ช่าระคืนต้นเงินกู้ดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.0 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ
2.8 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. รายจ่ายจาแนกตามกลุ่มงบประมาณ
โครงสร้ างงบประมาณรายจ่ ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินรวมทั้งสิ้น
3,300,000 ล้านบาท จ่าแนกเป็น 6 กลุ่มงบประมาณ ประกอบด้วย
4.1 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ก่าหนดไว้เป็นจ่านวน 614,616.2 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 18.6 ของวงเงินงบประมาณ
4.2 งบประมาณรายจ่ า ยของหน่ ว ยรั บ งบประมาณ ก่ า หนดไว้ เ ป็ น จ่ า นวน
1,135,182.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.4 ของวงเงินงบประมาณ
4.3 งบประมาณรายจ่ า ยบูรณาการ ก่าหนดไว้เป็นจ่านวน 257,877.9 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.8 ของวงเงินงบประมาณ
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- ร่าง 4.4 งบประมาณรายจ่ า ยบุ ค ลากร ก่ า หนดไว้ เ ป็ น จ่า นวน 776,887.7 ล้ า นบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.6 ของวงเงินงบประมาณ
4.5 งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน ก่าหนดไว้เป็นจ่านวน 221,981.9 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.7 ของวงเงินงบประมาณ
4.6 งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ ก่าหนดไว้เป็นจ่านวน 293,454.3
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.9 ของวงเงินงบประมาณ
5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดท่าขึ้น
ให้ ส อดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผน
ระดับ ชาติว่าด้ว ยความมั่น คงแห่ งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศและ
นโยบายส่ าคัญของรั ฐ บาล เพื่อขับ เคลื่ อนการพัฒ นาประเทศตามแนวทางการพั ฒ นาของ
ยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ่ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์และรายการค่าด่าเนินการภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์และรายการ
ค่าด่าเนินการภาครัฐ ประกอบด้วยแผนงานรวม 61 แผนงาน สาระส่าคัญของยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณและแผนงานตามยุทธศาสตร์โดยสรุป ดังนี้
5.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีความสุข ประเทศชาติ
มีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ป้องกันรักษาความสงบภายในประเทศ พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของประเทศที่จะ
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ส่งเสริม
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ บู ร ณาการความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงกั บ อาเซี ย นและ
นานาชาติ รวมทั้งพัฒ นากลไกการบริ ห ารจัด การความมั่นคงแบบองค์รวม ทั้งนี้ได้จัดสรร
งบประมาณไว้ เ ป็ น จ่ า นวนทั้ ง สิ้ น 416,003.9 ล้ า น หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.6 ของวงเงิ น
งบประมาณ โดยจ่าแนกตามแผนงาน ดังนี้
1) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ จ่านวน
4,729.8 ล้านบาท
2) แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ จ่านวน 28,661.8 ล้านบาท
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- ร่าง 3) แผนงานบูรณาการขับเคลื่ อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ่านวน
9,731.7 ล้านบาท
4) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จ่านวน
435.0 ล้านบาท
5) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ่าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จ่านวน
6,286.4 ล้านบาท
6) แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง จ่านวน
15,354.7 ล้านบาท
7) แผนงานยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาศั ก ยภาพการป้อ งกั น ประเทศ และความพร้ อม
เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ จ่านวน 80,365.2 ล้านบาท
8) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่ง ชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ จ่านวน 11,807.3 ล้านบาท
9) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
จ่านวน 288.7 ล้านบาท
10) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จ่านวน 5,316.0
ล้านบาท
11) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง จ่านวน 1,579.2 ล้านบาท
12) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง จ่านวน 57,616.3 ล้านบาท
13) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ่านวน 193,831.8 ล้านบาท
5.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
จั ดสรรงบประมาณรายจ่ าย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและ
สนั บ สนุ น ให้ เ ศรษฐกิ จ เติ บ โตอย่ า งมี เ สรี ภ าพ โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาภาคการเกษตร อาทิ
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอั จฉริยะ และ
การจั ด การระบบนิ เ วศภาคเกษตร ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต อาทิ
อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการ
ดิ จิ ทั ล อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งจากการพั ฒ นาระบบคมนาคม และการพั ฒ นาระบบนิ เ วศ
ภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
โดยการสร้างผู้ประกอบการอัจ ฉริ ย ะ สร้างโอกาสเข้าถึงทางการเงิน การตลาด ข้อมูล และ
บริ การภาครั ฐ การสร้ างรายได้จ ากการท่องเที่ยว โดยการสร้างความหลากหลายด้านการ
ท่องเที่ยว อาทิ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เชิงธุรกิจ เชิ งสุขภาพ ความงามและ
แพทย์ แ ผนไทย การท่ อ งเที่ ย วส่ า ราญทางน้่ า การท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงภู มิ ภ าค การพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานคมนาคม ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ พลั ง งานและดิ จิ ทั ล การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
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- ร่าง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยพัฒนาเมืองเป็นศูนย์กลางของภาคและเมืองขนาดกลางให้ เป็น
เมืองน่าอยู่ ทั้งนี้ ได้จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจ่านวนทั้งสิ้น 402,310.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 12.2 ของวงเงินงบประมาณ โดยจ่าแนกตามแผนงาน ดังนี้
1) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จ่านวน 6,696.7 ล้านบาท
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จ่านวน 931.0
ล้านบาท
3) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จ่านวน 6,967.9 ล้านบาท
4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ จ่านวน 3,636.6 ล้านบาท
5) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จ่านวน 22,189.5 ล้านบาท
6) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จ่านวน 109,023.8
ล้านบาท
7) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน จ่านวน 647.2 ล้านบาท
8) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จ่านวน 2,380.0 ล้านบาท
9) แผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ และวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล จ่านวน 1,260.8 ล้านบาท
10) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ่านวน 5,790.2 ล้านบาท
11) แผนงานบูรณาการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ่านวน 22,712.7
ล้านบาท
12) แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จ่านวน 22,712.7 ล้านบาท
13) แผนงานยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม จ่านวน 6,019.5 ล้านบาท
14) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
จ่านวน 73,337.9 ล้านบาท
15) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จ่านวน 78,464.7
ล้านบาท
16) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ่านวน 42,335.8 ล้านบาท
5.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยส่าหรับการด่ารงชีวิตในโลก
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้ น การปรั บ เปลี่ ย นค่านิยมและวัฒ นธรรมด้ วยการปลู กฝั งคุณธรรม
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- ร่าง จริยธรรม ค่านิยม รวมทั้งเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองดี การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต เน้นพัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย วัยเรียน/
วั ย รุ่ น วั ย แรงงาน และวั ย สู ง อายุ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ โ ดยปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา การเสริมสร้าง
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี พัฒนา
ระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย พร้อมทั้งกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
การส่งเสริมศักยภาพการกีฬา ทั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจ่านวนทั้งสิ้น 577,755.2 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5 ของวงเงินงบประมาณ โดยจ่าแนกตามแผนงาน ดังนี้
1) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม จ่านวน 1,789.2 ล้านบาท
2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จ่านวน 6,375.1 ล้านบาท
3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ จ่านวน 3,012.3
ล้านบาท
4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี จ่านวน 40,600.3 ล้านบาท
5) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา จ่านวน 3,415.7 ล้านบาท
6) แผนงานยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ สนั บสนุน ด้ า นการพั ฒ นาและเสริม สร้ า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ จ่านวน 31,578.9 ล้านบาท
7) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ่านวน
73,944.5 ล้านบาท
8) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ่านวน 417,039.2 ล้านบาท
5.4 แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อสร้างโอกาสและความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้่า
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกระจายศูนย์กลางความเจริญให้ทั่วถึงทั้งประเทศ
และให้ความส่าคัญกับทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างพลังทางสังคม ส่งเสริมการกระจายอ่านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพิ่มโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นพลังทางสังคมมาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้่าที่ยั่งยืน เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย
รวมทั้งการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง ของชุมชนในการจั ดการตนเอง เพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา สร้างหลักประกันทางสังคม สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริหารสาธารณสุข การศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง และเตรียมความพร้อม
ของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ได้จัดสรร
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- ร่าง งบประมาณไว้เป็นจ่านวนทั้งสิ้น 795,806.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.1 ของวงเงิน
งบประมาณ โดยจ่าแนกตามแผนงาน ดังนี้
1) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม จ่านวน 8,395.8 ล้านบาท
2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่านวน 319,232.8 ล้านบาท
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จ่านวน 23,413.6 ล้านบาท
4) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย จ่านวน 944.3 ล้านบาท
5) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จ่านวน 2,688.9 ล้านบาท
6) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม จ่านวน 288,298.7 ล้านบาท
7) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จ่านวน 83,968.0 ล้านบาท
8) แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะลงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
จ่านวน 3,827.0 ล้านบาท
9) แผนงานยุ ทธศาสตร์ เพื่อสนั บสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม จ่านวน 52,313.3 ล้านบาท
10) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จ่านวน
4,136.4 ล้านบาท
11) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ่านวน 8,587.3 ล้านบาท
5.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อ การพัฒนาทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดล้อม
บนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น โดยการสร้ า งการเติ บ โตบนสั ง คม
เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจภาคทะเล ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการแก้ ไข
ปั ญ หาฝุ่ น ละออง ปั ญ หาหมอกควั น และไฟป่ า ปั ญ หามลพิ ษ และการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ควบคู่ไปกับ การพัฒ นาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ และให้ความส่าคัญกั บการบริหารจัดการทรัพยากรน้่า ทั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณ
ไว้เป็นจ่านวนทั้งสิ้น 118,315.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของวงเงินงบประมาณ
โดยจ่าแนกตามแผนงาน ดังนี้
1) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน
การท่าลายทรัพยากรธรรมชาติ จ่านวน 3,731.4 ล้านบาท
2) แผนงานยุ ทธศาสตร์ สร้ างการเติ บโตอย่ างยั่ งยื นบนสั งคมเศรษฐกิจภาคทะเล
จ่านวน 359.6 ล้านบาท
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- ร่าง 3) แผนงานยุ ทธศาสตร์ จั ดการผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาวะภู มิ อากาศ
จ่านวน 1,102.1 ล้านบาท
4) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม จ่านวน 450.6 ล้านบาท
5) แผนงานยุ ท ธศาสตร์ ย กระดั บ กระบวนทั ศ น์ เ พื่ อ ก่ า หนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ จ่านวน 11.6 ล้านบาท
6) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้่า จ่านวน 66,738.2 ล้านบาท
7) แผนงานยุ ทธศาสตร์ เพื่อสนั บสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ่านวน 13,353.7 ล้านบาท
8) แผนงานพื้ น ฐานด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม จ่านวน 13,802.4 ล้านบาท
9) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ่านวน 18,765.7 ล้านบาท
5.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้ระบบการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒ นาบริ การ
ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ได้แก่ การบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้เป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ การปรับสมดุลภาครัฐ การพัฒนา
ระบบบริหารงานภาครัฐ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบ และการพัฒ นากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ครอบคลุ มทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจ่านวนทั้งสิ้น 556,528.7 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 16.9 ของวงเงินงบประมาณ โดยจ่าแนกตามแผนงาน ดังนี้
1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
จ่านวน 18,184.7 ล้านบาท
2) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล จ่านวน 2,003.4 ล้านบาท
3) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ่านวน 609.1 ล้านบาท
4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จ่านวน 3,514.2 ล้านบาท
5) แผนงานยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ จ่านวน 5,501.5 ล้านบาท
6) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
จ่านวน 430,387.9 ล้านบาท
7) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ่านวน 96,327.9 ล้านบาท
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- ร่าง 5.7 รายการค่าดาเนินการภาครัฐ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อส่ารองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับเหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายส่าหรับกรณีฉุกเฉินหรือจ่าเป็น และบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
ทั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณไว้เป็นจ่านวนทั้งสิ้น 433,279.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.1
ของวงเงินงบประมาณ โดยจ่าแนกตามแผนงาน ดังนี้
1) แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ่าเป็น จ่านวน 139,825.6 ล้านบาท
2) แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ จ่านวน 293,454.3 ล้านบาท
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- ร่าง ส่วนที่ 2
การจัดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ร่าง -

ส่วนที่ 2
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมการพัฒนาชุมชน
การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่ อ ใช้ จ่ า ยในการขั บ เคลื่ อ นการงานตามนโยบายรั ฐ บาล (Agenda) ตามภารกิ จ หน่ ว ยงาน
(Function) และงานในระดั บ พื้ น ที่ (Area) ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งเชื่อ มโยงกั บยุ ท ธศาสตร์ช าติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย
และแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ช าติฉบับแรกของ
ประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบสุขเรียบร้อยในทุกระดับ
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1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ คือ
1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ 3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด
1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นเด็กดี เก่ง และมีคุณภาพ
1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับการดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น
มาเข้าร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทา เพื่อส่วนรวม
1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้ านการสร้ างการเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน
1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครั ฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยมีการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เป็นส่วนสาคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ข องยุ ท ธศาสตร์ ช าติ สู่ แ ผนระดั บ ต่ า ง ๆ ต่ อ ไป เพื่ อ เป็ น กรอบในการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กาหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติ ว่า
“ประเทศชาติ มั่น คง ประชาชนมีค วามสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่า งต่อเนื่อง สังคมเป็น ธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
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แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ช าติ มีจานวน 23 แผน ประกอบด้ว ย 1) ความมั่ น คง
2) การต่างประเทศ 3) การเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริ การแห่ งอนาคต 5) การท่องเที่ ยว
6) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ 20) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ ในการจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศ ได้นายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) รายงานผลการศึกษา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศต่าง ๆ มา
ประกอบการจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ ดังนี้
1) ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ทั้งในเชิงสังคมและ
เชิงเศรษฐกิจรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว
2) ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรม ใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม
3) ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งลดอุปสรรค
ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
4) การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
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แผนการปฏิรู ปประเทศ มี 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุ ข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม
10 ) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) หลักการพัฒนา
ประเทศที่ ส าคั ญในระยะแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 12 ยึ ดหลั ก “ปรั ชญาชองเศรษฐกิ จพอเพี ย ง”
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11
และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพิ่มผลิตภาพบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยกาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาที่ส าคัญ
6 เป้าหมาย ดังนี้
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
4) ทุน ทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่ ง แวดล้ อ มสามารถสนับสนุน การเติ บโตที่เป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และ
เพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสาคัญตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ต้องขับเคลื่อนให้เห็นผลในทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน มนุษย์ มีแนวทางการพัฒ นา
ที่สาคัญ คือ
1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ
6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม มีแนวทางการ
พัฒนาที่สาคัญ คือ
1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพและมีอาชีพ
2) การกระจายการให้บริ การภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3) เสริ มสร้ างศักยภาพชุมชน การพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทาง
การพัฒนาที่สาคัญ คือ
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1) การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลังและด้านการเงิน
2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้า
การลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีแนวทาง
การพัฒนาที่สาคัญ คือ
1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
3) การแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม
4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ คือ
1) การรักษาความมั่นคงภายใน
2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง
4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ คือ
1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกการติดตามและตรวจสอบการเงิน
การคลังภาครัฐ
3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มีแนวทางการพัฒนา
ที่สาคัญ คือ
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์
4) พัฒนาด้านพลังงาน
5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
6) พัฒนาระบบน้าประปา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีแนวทางการ
พัฒนาที่สาคัญ คือ
1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม
2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ คือ
1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
2) การพัฒนาเมือง
3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาที่
สาคัญ คือ
1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
สาหรับสินค้าและบริการของไทย
2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาค
3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริหาร และการลงทุน
ที่โดดเด่นในภูมิภาค
4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้าน
9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
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5. แผนปฏิบัติ ร าชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565) ได้กาหนดทิศทาง
การดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในฐานะกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่ อนงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล (Agenda) งามตามภารกิจ (Function) และงานในระดับพื้นที่ (Area) เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีรากฐานการดารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่า งมั่นคงและสมดุล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย คือ 1) สังคมมีความสงบเรียบร้อยและ
ปลอดภัย 2) ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 3) ชุมชนมีความสุข
4) สภาพแวดล้อมในพื้นที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา 5) องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง
6. แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมการพัฒนาชุมชน
มีภารกิจสาคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีผู้นาชุมชน
อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรชุมชน เป็นกลไกการพัฒนาในการบริหารจัดการ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจ
ฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565” ได้กาหนดเป้าหมายไว้ คือ 1) หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง มีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุขเพิ่มขึ้น จานวน 44,435 หมู่บ้าน
2) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี 3) กองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล
เพิ่มขึ้นจานวน 27,000 กลุ่ม ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา ที่สาคัญ 4 เรื่อง คือ 1) สร้างสรรค์
ชุมชนพึ่งตนเองได้ 2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3) เสริมสร้างทุนชุมชนให้มี
ธรรมาภิบาล 4) เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง เพื่อให้บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็น
กรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. หมู่บ้าน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน 70,440
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยการนาข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2
ค) ข้อมูลชุมชนและข้อมูลสถานการณ์ชุมชน มาวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ใช้แผน
ชุมชนเป็นเครื่องมือ มีการจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล 7,036 ตาบล มีประชาชนได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 120,000 คน มีการพัฒนาศักยภาพผู้นาการเปลี่ยนแปลง 15,000 คน
และมีหมู่บ้านได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 11,414 หมู่บ้าน
2. ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการทุนชุมชน เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย
เข้าถึงแหล่ งทุน ในการประกอบอาชีพ 150,000 คน และแก้ไขปัญหาหนี้สิ น รวมทั้ง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภั ณฑ์ชุมชน 3,995 ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและมีมูล ค่าเพิ่มขึ้น พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว พัฒนา
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 3,800 คน/กลุ่ม ส่งเสริมช่องทางการตลาด
80,016 ครั้ง เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและรายได้เพิ่มขึ้น
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

วงเงินรวมทั้งสิ้น
3,270.2797 ลบ.

โครงการ
(ล้านบาท : ทศนิยม
4 ต่าแหน่ง)

แผนงาน

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ปี 2564

1,463.9044 ล้านบาท

1. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (120,000 คน/ครัวเรือน)
168.9257 ลบ.
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(11,414 หมู่บ้าน)
1,221.7039 ลบ.
3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้น่าการเปลี่ยนแปลง (15,000 คน)
33.7798 ลบ.
4. โครงการจัดท่าและประสาน
แผนพัฒนาต่าบล (7,036 ต่าบล)
39.4950 ลบ.

แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ
ภายในประเทศ

23.4999 ล้านบาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน (23,765 หมู่บ้าน)
23.4999 ลบ.

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
และบ่าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ด้านความมั่นคง

ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย

62.3713 ล้านบาท

1. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(100 ชุมชน)
50.0000 ลบ.
2. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ชุมชนท่องเที่ยวรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(20 ชุมชน)
12.3713 ลบ.

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

787.6339 ล้านบาท

918.3904 ล้านบาท

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถ
เพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐ
ของชุมชนในการบริหารจัดการ
เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน (150,000 คน)
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
76.0200 ลบ.
(ข้อมูล จปฐ. 12,900,000
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ครัวเรือน
(3,995 ผลิตภัณฑ์) 280.2787 ลบ.
ข้อมูล กชช. 2ค 70,440 หมู่บ้าน)
3. โครงการยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่
918.3904 ลบ.
และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
ในการผลิตสินค้าชุมชน (3,800 คน/กลุ่ม))
23.3650 ลบ.
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไก
และโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิน่
(80,016 ครั้ง)
407.9702 ลบ.

แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ในปี 2565

ระดับความส่าเร็จของการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้น
อย่างน้อย ร้อยละ 50 ในปี 2565

ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ และ
ศักยภาพต่ารวจ ระดับสากล (WISPI) ดีขึ้น อยู่
ในล่าดับ 1 ใน 55 ของโลก ภายในปี 2565

การเสริมสร้างทุนทางสังคม

1. อัตราการเติบโตของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก
อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว
ของมูลค่า สินค้า OTOP
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ)
อย่างน้อยร้อยละ 30 ของปีฐาน ในปี 2565
ขยายตัวร้อยละ 10
2. สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (Debt service
ในปี 2565
ratio) ร้อยละ 55 ภายในปี 2565

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
(เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ บรรเทาสาธารณภัย
ภัยพิบัติ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

การสร้างสภาพแวดล้อม และกลไกที่ส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

มิติด้านโอกาสของดัชนีความก้าวหน้าทางสังคม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ในปี 2565

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

ด้านพลังทางสังคม

ภาคีการพัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง

การรักษาความสงบภายในประเทศ

แผนแม่บทย่อย

ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง
4.30 คะแนน ในปี 2565

รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้น
อย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง

ด้านเศรษฐกิจฐานราก

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

1. ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่ม
อย่างต่อเนื่อง
2. กลุ่มประชากรรายได้ต่าที่สุดร้อยละ 40
มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สิน
ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลัก
และเมืองรอง สัดส่วน 80 : 20 ภายในปี 2565

ดัชนีสันติภาพโลก อยู่อันดับ
1 ใน 75 ของโลก ภายใน 2565

ดัชนีความสุขของประชากรไทย
อยู่ในอันดับ 1 ใน 30 ของโลก ในปี 2565

ตัวชี้วัดแผนแม่บท

รายได้จากการท่องเที่ยว
ของเมืองรองเพิ่มขึ้น

ประเทศชาติมีความมั่งคัง่ ในทุกมิติ
และทุกระดับเพิ่มขึ้น

ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข

ด้านการท่องเที่ยว

ด้านความมั่นคง

ประเด็นแผนแม่บท

เป้าหมายแผนแม่บท

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนย่อยกับงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการพัฒนาชุมชน

14.4798 ล้านบาท

โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
(90 หน่วยงาน 6,500 คน)
14.4798 ลบ.

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA ร้อยละ 80
(85 คะแนนขึ้นไป) ในปี 2565

ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และหรือได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า 50 คะแนน ในปี 2565

ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ด้านการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

- ร่าง -
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

วงเงินรวมทั้งสิ้น
3,270.2797 ลบ.

โครงการ
(ล้านบาท : ทศนิยม
4 ตาแหน่ง)

62.3713 ล้านบาท

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

787.6339 ล้านบาท

918.3904 ล้านบาท

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถ
กองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่ง
ของชุมชนในการบริหารจัดการ
สินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
(150,000 คน)
76.0200 ลบ.
(ข้อมูล จปฐ. 12,900,000 ครัวเรือน
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ข้อมูล กชช. 2ค 70,440 หมู่บ้าน)
(3,995 ผลิตภัณฑ์) 280.2787 ลบ.
918.3904 ลบ.
3. โครงการยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่และ
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการ
ผลิตสินค้าชุมชน (3,800 คน/กลุ่ม)
23.3650 ลบ
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและ
โครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น
(80,016 ครั้ง)
407.9702 ลบ.

แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว

แผนงาน

1. โครงการพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(100 ชุมชน)
50.0000 ลบ.
2. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ชุมชนท่องเที่ยวรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(20 ชุมชน)
12.3713 ลบ.

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ปี 2564

1,463.9044 ล้านบาท

1. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (120,000 คน)
168.9257 ลบ.
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง (11,414 หมู่บ้าน)
1,221.7039 ลบ.
3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง (15,000 คน)
33.7798 ลบ.
4. โครงการจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาตาบล (7,036 ตาบล)
39.4950 ลบ.

แผนงานยุทธศาสตร์รักษา
ความสงบภายในประเทศ

23.4999 ล้านบาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(23,765 หมู่บ้าน)
23.4999 ลบ.

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ด้านความมั่นคง

การปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่

การเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน
(การพัฒนาธุรกิจชุมชน)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

ประเด็นปฏิรูปย่อย

การปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

9. ด้านสังคม

การปฏิรูปด้านความเท่าเทียม
และการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม

การปฏิรูปด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน

5. ด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นปฏิรูป

แผนการปฏิรูปประเทศ

ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคล
เป็นตามระบบคุณธรรม (Merit System)
ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น "คนดี คนเก่ง
คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถกู ต้อง"

การปฏิรูปด้านการป้องปราม

11. ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูป ประเด็นย่อย กับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการพัฒนาชุมชน

14.4798 ล้านบาท

โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
(90 หน่วยงาน 6,500 คน)
14.4798 ลบ.

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

- ร่าง -
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- ร่าง ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของรัฐบาล คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ด้ า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ คือ ชุมชน/หมู่บ้านมีขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการชุมชนและพึ่งตนเองได้ มีการสร้างงาน สร้างรายได้ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดี มีความสุขเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 6,158,108,000 บาท ลดลงจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน
128,549,100 บาท คิด เป็นลดลงร้อยละ 2.04 เพื่อดาเนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ภายใต้ 1 ผลผลิต 12 โครงการ โดยได้กาหนดตัวชี้วั ดความสาเร็จและกิจกรรมหลัก
เชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณ แผนงาน เป้ า หมายการให้ บ ริ ก าร
กระทรวงมหาดไทย ตามแผนภาพความเชื่อมโยง ดังนี้
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น

วงเงินรวมทั้งสิ้น
6,158.1080 ลบ.

โครงการ/ผลผลิต
งบประมาณ
(ล้านบาท : ทศนิยม
4 ตาแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการ
กรมการพัฒนาชุมชน

ผลสัมฤทธิ์
กรมการพัฒนาชุมชน

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงมหาดไทย

ผลสัมฤทธิ์
กระทรวงมหาดไทย

แผนงานงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ปี 2564

1,463.9044 ล้านบาท

1. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
168.9257 ลบ.
ตัวชี้วัด :
- จานวนประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ
120,000 คน
- ร้อยละ 85 ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม
อาชีพ ประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1,221.7039 ลบ.
ตัวชี้วัด :
- จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 11,414 หมู่บ้าน
- ร้อยละ 85 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
- มีศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง 11,414 แห่ง
- ร้อยละ 80 ของศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
สามารถให้บริการประชาชนได้
3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
33.7798 ลบ.
- จานวนผู้นาชุมชนได้รับการพัฒนา 15,000 คน
- ร้อยละ 75 ของผู้นาที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสามารถขับเคลื่อนงานตาบล/หมู่บ้าน
ตามภารกิจ
4. โครงการจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาตาบล
39.4950 ลบ.
- จานวนตาบลมีการบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตาบล 7,036 ตาบล
- ร้อยละ 85 ของตาบลมีการบูรณาการ
การจัดทาแผนพัฒนาตาบลสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชน

แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ
ภายในประเทศ

แผนงานบูรณาการพัฒนา
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

23.4999 ล้านบาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
23.4999 ลบ.
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นกิน
ตัวชี้วัด :
- จานวนชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด
23,765 หมู่บ้าน
- ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดินมีกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด

62.3713 ล้านบาท

1. โครงการพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
50.0000 ลบ.
กิจกรรมพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด :
- จานวนชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
100 ชุมชน
- รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ร้อยละ 10
2. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ชุมชนท่องเที่ยวรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
12.3713 ลบ.
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการชุมชนท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด :
- จานวนชุมชนมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
20 ชุมชน
- รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ร้อยละ 10
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787.6339 ล้านบาท

918.3904 ล้านบาท

ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน
ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
918.3904 ลบ.
กิจกรรม :
- ส่งเสริมการบริหารงานพัฒนาชุมชน
- บริการการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล
เพื่อการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัด :
- จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) 12,900,000 ครัวเรือน
- ร้อยละ 90ของครัวเรือนที่มีข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เชื่อถือได้
- จานวนหมู่บ้านที่ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน
(กชช. 2ค) 70,440 หมู่บ้าน
- ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ที่เชื่อถือได้

2,887.8283 ล้านบาท

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
2,887.8283 ลบ.

2. ร้อยละ 85 ของครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้าน/ชุมชน มีอาชีพและรายได้สูงขึ้น

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
เพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐ เพื่อการ
เข้าถึงแหล่งทุน
76.0200 ลบ.
กิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยกองทุนชุมชน
ตัวชี้วัด :
- จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่ง
ทุน 150,000 คน
- ร้อยละ 80 ของกองทุนชุมชนมีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. โครงการยกระดับเกษตรกรรุน่ ใหม่ และ
ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้า
ชุมชน
23.3650 ลบ.
กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน
ตัวชี้วัด :
- จานวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา
3,800 คน/กลุ่ม
- ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
280.2787 ลบ.
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตัวชี้วัด :
- จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
3,995 ผลิตภัณฑ์
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและ
โครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการ
กระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 407.9702 ลบ.
กิจกรรม :
- พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย
- ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด
ตัวชี้วัด :
- จานวนกลไกประชารัฐได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสามารถขับเคลื่อนงานได้ 76 จังหวัด
- จานวนช่องทางการตลาด 80,016 ครัง้
- รายได้จากการจาหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

หมู่บ้าน/ชุมชนมีความสุขเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : 1. ดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85

ชุมชน/หมู่บ้าน มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนและพึ่งตนเองได้ มีการสร้างงาน สร้างรายได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุขเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : 1. หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญของเศรษฐกิจพอเพียง 11,414 หมู่บ้าน
2. ร้อยละ 85 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
3. จานวนผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากที่ได้รับการพัฒนา 7,795 คน/กลุ่ม
4. ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ10 ของปีฐาน (พ.ศ. 2562)

2. ร้อยละ 85 ของครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้าน/ชุมชน มีอาชีพและรายได้สูงขึ้น

(ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม)

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย และมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด : ดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ชุมชนมีความสุข
ตัวชี้วัด : 1. ดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ด้านความมั่นคง

14.4798 ล้านบาท

โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
14.4798 ลบ.
กิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด
ตัวชี้วัด :
- ร้อยละ 60 ของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินพัฒนาชุมชนใสสะอาด
- คะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
(Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
ร้อยละ 86

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี 2564

- ร่าง -

- ร่าง -
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- ร่าง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลดลง จากปี 2563 (คิดเป็นร้อยละ 2.04)

6,158,108,000 บาท
6,286,657,100 บาท
128,549,100 บาท

ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิ น ทั้ ง สิ้ น
6,158,108,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 128,549,100 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.04

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
การจัดทางบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รัฐบาลได้กาหนด
แนวทางการจัดทางบประมาณในลั กษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 61 แผนงาน ได้แก่ 14 แผนงานบูรณาการ 38 แผนงานยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน
บุ ค ลากรภาครั ฐ 6 แผนงานพื้ น ฐาน และรายการค่ า ด าเนิ น การภาครั ฐ 2 แผนงาน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน
6,158,108,000 บาท ซึ่งจาแนกประเภทงบประมาณ ดังนี้
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- ร่าง งบประมาณจาแนกตามแผนงาน การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้จาแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณออกเป็น 4 แผนงาน ดังนี้

 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ งบประมาณ จานวน 1,463,904,400 บาท
คิดเป็นร้อยละ 23.77 เป็นรายจ่ายเพื่อดาเนินโครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล 39,495,000 บาท
2. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
168,925,700 บาท
3. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1,221,703,900 บาท
4. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง 33,779,800 บาท
 แผนงานบูรณาการ งบประมาณจานวน 887,984,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.42
ประกอบด้วยแผนงานบูรณาการ ดังนี้
1. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จานวน
23,499,900 บาท เป็นรายจ่ายเพื่อดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. แผนงานบูร ณาการสร้ า งรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว จานวน 62,371,300 บาท
เป็นรายจ่ายเพื่อดาเนินโครงการ ดังนี้
2.1 โครงการพั ฒ นากระบวนการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วเชิง สร้า งสรรค์
50,000,000 บาท
2.2 โครงการส่ งเสริ มการบริ หารจัดการชุมชนท่องเที่ยวรองรับการขยายตั วของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 12,371,300 บาท
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- ร่าง 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จานวน 787,633,900 บาท
เป็นรายจ่ายเพื่อดาเนินโครงการ ดังนี้
3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อ
ภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน 76,020,000 บาท
3.2 โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน
ในการผลิตสินค้าชุมชน 23,365,000 บาท
3.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 280,278,700 บาท
3.4 โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 407,970,200 บาท
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จานวน 14,479,800 บาท
เป็นรายจ่ายเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
 แผนงานพื้ น ฐาน เป็ น รายจ่ า ยเพื่ อ การด าเนิ น กิ จ กรรมตามผลผลิ ต : เสริ ม สร้ า ง
ขี ด ความสามารถของชุ ม ชนในการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน จ านวน
918,390,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.31 ประกอบด้วย งบดาเนินงาน จานวน 764,521,300 บาท
และงบลงทุน จานวน 153,869,100 บาท
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐ จานวน
2,887,828,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.89 ประกอบด้วย งบบุคลากร จานวน 2,655,326,000 บาท
และงบดาเนินงาน จานวน 232,502,300 บาท
งบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้
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- ร่าง  งบบุคลากร เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ เงินเดือน 6,797 อัตรา
ค่าจ้ างประจ า 92 อัตรา เงิน เพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ ายควบกับเงินเดือน และค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 87 อัตรา รวมจานวน 2,655,326,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.00
 งบดาเนินงาน เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารและดาเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนบุคลากร
ค่าใช้จ่ ายในการบริ หารงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามผลผลิ ต/โครงการ และ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ รวมจานวน 2,637,746,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.83
 งบลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัด ก่อสร้างถนน/โรงจอดรถ
ปรั บ ปรุ ง ส านั ก งาน/บ้ า นพั ก /อาคาร อื่ น ฯ และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง/ครุ ภั ณ ฑ์ ส นั บ สนุ น การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ รวมจานวน 865,035,800 บาท
งบประมาณจาแนกตามผลผลิต/โครงการ ดังนี้
 ผลผลิตเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
งบประมาณ 918,390,400 บาท
กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยสนั บ สนุ น ให้ มีการจั ดทาและใช้ประโยชน์จากข้ อมูล สารสนเทศ ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) และข้อมูลความจาเป็นอื่น ๆ จัดทาแผนชุมชนในระดับต่าง ๆ
ตลอดจนพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานใช้แก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
วัตถุประสงค์ :
1. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้ าน (กชช. 2ค) และข้ อ มู ล ความจ าเป็ น อื่ น ๆ จั ด ท าแผนพั ฒ นาชุ ม ชนในระดั บต่ า ง ๆ
ตลอดจนพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานใช้แก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนมีรายได้เฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย 70,440 หมู่บ้าน 12,900,000 ครัวเรือน
สถานที่ดาเนินการ : หมู่บ้าน/ชุมชน ตาบล ในพื้นที่ 76 จังหวัด
ระยะเวลาดาเนินการ : เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
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- ร่าง กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ แบ่งตามประเภทงบประมาณ ดังนี้
งบดาเนินงาน
764,521,300 บาท
1. กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงานพัฒนาชุมชน
332,894,500 บาท
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
245,049,700 บาท
• ค่าสาธารณูปโภค
75,435,200 บาท
• ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
12,409,600 บาท
2. กิ จ กรรมการบริ ห ารการจั ด เก็ บ และประโยชน์ ข้ อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน
431,626,800 บาท
• การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1) การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
2) การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน : โดยผู้จัดเก็บ สัมภาษณ์หัวหน้า
ครัวเรือนหรือผู้ให้ข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูล จปฐ.
3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
4) การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
• การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
1) จัดพิมพ์แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
2) บันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
3) ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
4) จัดทารายงานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
งบลงทุน
153,869,100 บาท
- ครุภัณฑ์
66,911,000 บาท
1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จานวน 46 คัน
39,284,000 บาท
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 รายการ 27,032,000 บาท
(1. เครื่องแม่ข่าย แบบที่ 2 จานวน 5 เครื่อง 2. พัฒนาโปรแกรมฯ จปฐ.
และ กชช. 2ค 1 ระบบ 3. พัฒนาระบบยืนยันผู้ใช้ทางอินเตอร์เน็ต 1 ระบบ)
3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
595,000 บาท
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จานวน 14 เครื่อง
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- ร่าง - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
86,958,100 บาท
1) ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 3 ชั้น 12 ยูนิต 2 แห่ง 28,936,000 บาท
(ศพช.ชลบุรี/ศพช.นครนายก)
2) ก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัดสงขลา
2,974,000 บาท
3) ก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี
1,735,400 บาท
4) ก่อสร้างถนน/โรงจอดรถ/สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
18,896,400 บาท
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 7 แห่ง 17 รายการ
5) ปรับปรุงสานักงาน/บ้านพัก/อาคาร อื่น ๆ 46 รายการ
34,416,300 บาท
ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
- ครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 12,900,000 ครัวเรือน
- หมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) 70,440 หมู่บ้าน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
- ร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เชื่อถือได้
- ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ที่เชื่อถือได้
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ชุมชน/หมู่บ้านมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนที่มั่นคงและพึ่งตนเองได้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ไขปัญหาได้ตรง
ความต้องการของประชาชน
 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ งบประมาณ 1,463,904,400 บาท
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ
ภายในประเทศ เพื่อให้คนไทย มีความมั่นคง และมีความสุข โดยการส่งเสริมให้ประชาชน/
ชุมชนน้ อมน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงมาใช้ ใ นการพั ฒ นาชุ มชนให้ ยั่ งยืน มีการ
ดาเนินงานที่สาคัญ คือ ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 11,414 หมู่บ้าน ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 120,000 ราย/ครัวเรือน สร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
15,000 คน เพื่อเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และส่งเสริมการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
ที่ น าเสนอความต้ อ งการและสะท้ อ นปั ญ หาของประชาชนในพื้ น ที่ 7,036 ต าบล ทั้ ง นี้
ได้ดาเนินการภายใต้ 4 โครงการ ดังนี้
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- ร่าง 1. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ 168,925,700 บาท
เป้าหมาย : ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 120,000 ราย/ครัวเรือน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ และสามารถมีอาชีพและรายได้
ที่มั่นคง ทาให้คนในครัวเรือนมีความอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง
2. เพื่อ ยกย่ องเชิดชูเกีย รติครัว เรือนสั มมาชีพชุมชนที่ประสบความส าเร็จ
จากการประกอบอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ :
1. ผู้ไม่มีอาชีพหรือผู้ว่างงาน
2. ผู้มีอาชีพอยู่แล้วและต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่
3. ผู้มีรายได้น้อยหรือต้องการอาชีพเสริม
4. ผู้ต้องการต่อยอดอาชีพเดิม หรือกลุ่มอาชีพที่ต้องการพัฒนาอาชีพ
สถานที่ดาเนินการ
กาหนดพื้นที่ดาเนินการ 6,000 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 76 จังหวัด
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน

1. จัดทาฐานข้อมูลทะเบียนเป้าหมาย สารวจพื้นที่ดาเนินการและกลุ่มเป้าหมาย
โดยคานึงถึงความพร้อมของปราชญ์ด้านอาชีพและผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการ
ฝึกปฏิบัติในการประกอบอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
2. สร้ า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ให้ ค รั ว เรื อ น
120,000 คน/ครัวเรือน ในพื้นทีห่ มู่บ้านเป้าหมาย 6,000 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน มีกระบวนการ ดังนี้
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- ร่าง 2.1 สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านละ 5 คน วิเคราะห์อาชีพ จัดทา
เมนูอาชีพ และสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ
2.2 ฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการ ในพื้นที่ 6,000 หมู่บ้าน ๆ ละ
20 คนรวมทั้ ง สิ้ น 120,000 คน โดยที ม วิ ท ยากรสั ม มาชี พ ชุ ม ชนเป็ น ผู้ ฝึ ก อาชี พ ให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพของหมู่บ้ าน ใช้ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และบ้านปราชญ์ เป็นสถานที่
ฝึกอบรม
3. ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ สนับสนุนให้ผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน
ในพื้นที่เป้าหมายรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ เพื่อให้เกิดพลังในการดาเนินงานด้านการผลิต
การตลาด และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อเพิ่ม
หรือพัฒนาผลผลิตให้สามารถขึ้นทะเบียน OTOP ได้
ทั้ ง นี้ การด าเนิ น งานโดยบู ร ณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องในพื้ น ที่
เพื่อร่วมมือให้ความช่วยเหลือ ส่งต่อตามศักยภาพ/ภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และทาให้ประชาชนได้มีอาชีพอย่างแท้จริงตามเป้าหมายที่กาหนด
ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 120,000 คน/ครัวเรือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 85 ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ประกอบอาชีพ
ตามแนวทางสัมมาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รั บ การพัฒ นาอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถ
บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คานิยาม
1. สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียน
สิ่งแวดล้อม มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ เป็นการทามาหากินโดยไม่ได้เอากาไรสูงสุดเป็นตัวตั้งหรือ
เป็นเป้าหมายสุดท้าย และต้องคานึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม กล่าวคือ ความสุขของตนและ
คนทางาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้รับบริการหลัก
2. สัมมาชีพชุมชน หมายถึง ชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซึ่งมีรายได้มากกว่า
รายจ่าย โดยลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับวิถี
ของชุมชนเพื่อความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน
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- ร่าง 2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 1,221,703,900 บาท
เป้าหมาย : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนใช้วิถี
ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทาง ในการ
พั ฒ นาหมู่ บ้ า นให้ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนแบบบู ร ณาการ ที่ เ ข้ ม แข็ ง และพั ฒ นา
เศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชุมชน และประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 11,414 หมู่บ้าน
ในพื้นที่ 878 อาเภอ 76 จังหวัด
สถานที่ดาเนินการ
หมู่บ้านในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ จานวน 11,414 หมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
กิจกรรมและวิธีดาเนินการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
1. หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 11,414 หมู่บ้าน
2. มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล) 11,414 แห่ง
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- ร่าง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
1. ร้อยละ 85 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความสุขมวลรวมตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละ 80 ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล) สามารถ
ให้บริการประชาชนได้
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต นาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุ ข
หมู่บ้านและชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมสมดุล
3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง งบประมาณ 33,779,800 บาท
เป้าหมาย : ชุมชนมีผู้นาแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นาชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็นแกนหลักในการ
บริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นาชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 1,000 ตาบล ๆ ละ 15 คน
รวมทั้งสิ้น 15,000 คน
สถานที่ดาเนินการ
ส่วนกลาง/ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง/ 1,000 ตาบล
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
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- ร่าง 1. จัดทาหลักสูตรและเตรียมความบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน “ผู้นาขั้นพื้นฐาน (Start Up Leader)” เพื่อสร้างทีม
ผู้นาชุมชนให้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานตาบล 1,000 ตาบล ๆ ละ 15 คน จานวน 15,000
คน จานวน 150 รุ่น ๆ ละ 3 วัน
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ น าหลั ก สู ต ร “ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (Smart Leader)”
โดยคัดเลือกผู้นาจากกิจกรรมที่ 2 ที่มีผลงานดีเด่น/ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 150 คน ดาเนินการ 11 วัน
ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้นาชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 15,000 คน
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ : ร้ อ ยละ 75 ของผู้ น าที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาศั กยภาพสามารถ
ขับเคลื่อนงานตาบล/หมู่บ้านตามภารกิจ
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หมู่บ้าน/ชุมชนมีผู้นาและแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล งบประมาณ 39,495,000 บาท
เป้าหมาย : จัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาตาบล เพื่อให้สะท้อนปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่อบู ร ณาการจั ด ท าแผนพั ฒ นาต าบลที่ส ะท้ อนปัญ หาความต้ อ งการของ
ประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาคที่เป็นการบูรณาการ การทางานของทุกหน่วยงานในพื้นที่
กลุ่มเป้า หมาย : คณะกรรมการบริห ารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) คณะกรรมการ
ศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชนระดั บต าบล (ศอช.ต.) และผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องในการจั ดท า
แผนพัฒนาตาบล จานวน 7,036 ตาบล ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 20 คน รวมทั้งสิ้น 140,720 คน
สถานที่ดาเนินการ

พื้นที่ 7,036 ตาบล ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด

ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
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- ร่าง กิจกรรมและวิธีดาเนินการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการ
บริหารงานตาบล แบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
(ศอช.ต.) และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล 7,036 ตาบล ๆ ละไม่น้อยกว่า 20 คน
จานวน 1 วัน
ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตาบลมีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล 7,036 ตาบล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 85 ของตาบลมีการบูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 1 ปี
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ชุมชนมีความสามารถในการบริ หารจัดการชุมชน พึ่งตนเองได้ ใช้แผนชุมชนในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน

37

- ร่าง  แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
งบประมาณ 23,499,900 บาท
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณตามแผนงานบู ร ณาการป้ อ งกั น
ปราบปราม และบ าบั ด รั ก ษาผู้ ติ ด ยาเสพติ ด เพื่ อ เสริ ม สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น จากยาเสพติ ด
โดยป้องกัน เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยใช้
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมและพัฒนา
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน งบประมาณ 23,499,900 บาท
เป้าหมาย : หมู่บ้าน/ชุมชน มีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้ประชาชน โดยใช้กลไกกองทุนแม่
ของแผ่นดินในการขับเคลื่อนงาน
กลุ่มเป้าหมาย
1. คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
22,887 หมู่บ้าน
2. คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชนในหมู่บ้านต้นกล้า
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 878 หมู่บ้าน
3. คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน 76 แห่ง
สถานที่ดาเนินการ : ดาเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด
ระยะเวลาดาเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
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- ร่าง 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่ นดิน 878 อาเภอ จานวน
8,780 คน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 22,887 หมู่บ้าน
1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับ A)
สู่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 76 จังหวัด 1,140 คน
1.3 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ผ่านการบาบัด
76 จังหวัด 1,140 คน
2. พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
2.1 ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การคณะกรรมการหมู่ บ้ านต้ นกล้ ากองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ น
878 อาเภอ 13,170 คน
2.2 สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 878 หมู่บ้าน
3. ติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด 23,765 หมู่บ้าน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมีกลไกในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น มี ก ารเฝ้ า ระวั ง การแพร่ ร ะบาด และสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันคนในชุมชนจากยาเสพติด
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- ร่าง  แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว งบประมาณ 62,371,300 บาท
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว จานวน 62,371,300 บาท โดยมีแผนการดาเนินงานที่สาคัญ คือ พัฒนา
ชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพ มีความพร้อมรองรับ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการสร้างคุณค่าและ
พัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
งบประมาณ 50,000,000 บาท
เป้าหมาย : สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างมูลค่าและความคุ้มค่า
ผ่านการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒ นาชุมชน ผู้ ป ระกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้ มี
ความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
2. เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้ านการท่องเที่ยว
ของไทย ทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ และย่านการค้าที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว รวมทั้ง
จัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ทั้งในและต่างประเทศ ให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้ม
ของตลาดยุคใหม่
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นาชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ให้บ ริการด้านการท่องเที่ยว และผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว 100 ชุมชน
สถานที่ดาเนินการ : หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว 100 ชุมชน ในพื้นที่ 76 จังหวัด
ระยะเวลาดาเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
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- ร่าง 1. ส่ ง เสริ ม กระบวนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว ด้ ว ยแนวคิ ด
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)
1.1 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวด้วยการประยุกต์แนวคิด D-HOPE แก่ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว 100 คน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 100 คน รวม 200 คน จานวน 4 วัน
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ)
ผลิตภัณฑ์เด่น และการทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้จัด
โปรแกรมท่องเที่ย วเชิงสร้ างสรรค์ (Champ) ในการถ่ายทอดความรู้ผ่ านกิจกรรมส่ งเสริ ม
การเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ 100 ชุมชน ๆ ละ 10 คน จานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน
1.3 จั ดกิจ กรรมส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (Decentralized
Hand On Program Exhibition : D-HOPE) เพื่ อ จั ด ท าโปรแกรมถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละ
รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ 100 ชุมชน
1. 4 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานแบบเสริ ม พลั ง
(Empowerment Evaluation : EE) เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ถอดบทเรี ย น และ
ประเมินผลการดาเนินงานชุมชนท่องเที่ยว
2. ขับเคลื่อนผู้นาชุมชนท่องเที่ยวส่งต่อการรับรู้และการตลาด
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนด้านการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่ องทางออนไลน์ให้แก่ คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว 100 คน ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100 คน ผู้ประกอบการ หรือผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
100 คน รวม 300 คน จานวน 3 รุ่น ๆ ละ 100 คน 3 วัน
2.2 ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งชุมชนท่องเที่ยว : ผลิตวีดีโอในรูปแบบ
ละครสั้นหรือสารคดีท่องเที่ยวชุมชน 100 ชุมชน
3. จัดแสดงและจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้ างการรั บรู้
ดึงดูดนักท่องเที่ยวไปยังชุมชน และสร้างโอกาสทางรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวและผลิ ตภัณฑ์
ของชุมชน 100 ชุมชน
ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 100 ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 10
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ชุมชนท่องเที่ยวมีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และสร้าง
คุณค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยว เพื่อการรองรับนักท่องเที่ยว มีรายได้เพิ่มขึ้น
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- ร่าง 2. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว งบประมาณ 12,371,300 บาท
เป้าหมาย : ยกระดับและมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า และพั ฒ นาชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ให้ มี
ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้
2. เพื่อเสริมสร้างช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นาชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว
จานวน 20 ชุมชน
สถานที่ดาเนินการ : หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 20 ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
1. ดาเนินการสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวสู่ธุรกิจท่องเที่ยว : ศึกษา พัฒนา
ชุมชนท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จานวน 20 ชุมชน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาเกษตรปลอดภัยและการ
ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
3. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว 20 ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ร้อยละ 10
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ชุมชนท่องเที่ย วมีศักยภาพในการบริห ารจัดการด้านการท่องเที่ยวเพื่อการรองรับ
นักท่องเที่ยว และมีรายได้เพิ่มขึ้น
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- ร่าง  แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก งบประมาณ 787,633,900 บาท
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก จานวน 787,633,900 บาท มีแผนการดาเนินงานที่สาคัญ คือ สร้างโอกาส
ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 150,000 คน เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้
มาตรฐานเป็ น ที่ ย อมรั บ 3,995 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและทั ก ษะการท าธุ ร กิ จ
ของผู้ประกอบการชุมชน 3,800 คน/กลุ่ม และส่งเสริม/ขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
รวมถึงการจัดทาตลาดที่ใช้กลไกประชารัฐ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชน
โดยดาเนินการภายใต้ 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครั ฐ
เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
งบประมาณ 76,020,000 บาท
เป้ า หมาย : ชุ มชนมี การบริ ห ารจั ดการกองทุ นชุ มชนตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล สร้ างโอกาส
ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้กองทุนชุมชนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ครัวเรือนเป้าหมายสามารถเข้าถึงแหล่งทุน ใช้ประโยชน์จากเงินทุนชุมชน
ให้เกิดความคุ้มค่า
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการกองทุนชุมชน จานวน 76 จังหวัด
878 อาเภอ กองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนโครงการ กข.คจ.) 6,000 กลุ่ม
และประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย 6,000 หมู่บ้าน
สถานที่ดาเนินการ : ส่วนกลาง และในพื้นที่ 76 จังหวัด
ระยะเวลาดาเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
กิจกรรมและวิธีดาเนินการ

43

- ร่าง 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
1.1 เพิ่มศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชนให้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงาน
ที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ 76 จังหวัด จานวน 130 คน ดาเนินการ 4 วัน เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านวิชาการ แนวปฏิบัติและทักษะการส่งเสริมการดาเนินงาน
อย่ างรู้ เท่ าทั นสถานการณ์ ปั จจุ บั นของทุ นชุ มชน สามารถสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
1.2 Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยการประชุม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/
อาเภอ จานวน 1,050 คน ดาเนินการ 3 วันและดาเนินการส่งเสริมกองทุนชุมชนให้มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล จานวน 6,000 หมู่บ้าน/กองทุน
2. ส่ งเสริ มการเข้า ถึ ง แหล่ ง ทุน จ านวน 6,000 หมู่บ้าน ๆ ละ 25 คน รวมทั้ง สิ้ น
150,000 คน เพื่อให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชน และใช้
ประโยชน์จากทุนชุมชนในการสร้างอาชีพและรายได้
ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุน 150,000 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของกองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ มีเงินออม สามารถบริหารจัดการตนเอง พึ่งพาตนเอง
และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
งบประมาณ 280,278,700 บาท
เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพและมาตรฐาน 3,995 ผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ด้านการตลาด
การออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ระบบตลาดได้
2. เพื่อพั ฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ OTOP กลุ่ มปรับตัวสู่ การ
พัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐานขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเยาวชน OTOP ในพื้นที่ 76 จังหวัด
สถานที่ดาเนินการ : ในพื้นที่ 76 จังหวัด และส่วนกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
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- ร่าง กิจกรรมและวิธีดาเนินการ

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการสนับสนุนการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้
และเทคโนโลยี ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่าย
องค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จานวน 3,865 ผลิตภัณฑ์
2. อนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญา และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการ
พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young OTOP) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด 100 ผลิตภัณฑ์ และสร้างความร่วมมือเครือข่ายใน
การคุ้มครองสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
3. พัฒนาและยกระดั บการบริ หารจัดการผลิตภัณ ฑ์ โดยการส่ งเสริมผลิ ตภัณ ฑ์
ภูมิปัญญาผ้าไทย 30 ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สืบสาน รักษาต่อยอดภูมิปัญญา
ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนา 3,995 ผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
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- ร่าง 3. โครงการยกระดั บ ศั ก ยภาพเกษตรกรรุ่ น ใหม่ แ ละผู้ ป ระกอบการ/วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ในการผลิตสินค้าชุมชน
งบประมาณ 23,365,000 บาท
เป้า หมาย : ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการชุมชน ได้รับการพัฒ นาศักยภาพการผลิ ต และช่องทาง
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ตรงกับความต้องการของตลาด มีความสามารถและทักษะนาสินค้าจาหน่ายในตลาดออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP Quadrant D (กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา) จานวน 3,800 คน/กลุ่ม
สถานที่ดาเนินการ : ในพื้นที่ 76 จังหวัด และส่วนกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
กิจกรรมและวิธีดาเนินการ

ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ เสริมสร้างทักษะการนา
สินค้าจาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวน 3,800 คน/กลุ่ม
ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 3,800 คน/กลุ่ม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจชุมชนมีความมั่นคง

46

- ร่าง 4. โครงการส่งเสริ มการพัฒนากลไกและโครงสร้ า งดูดซั บมู ลค่า ทางเศรษฐกิจและการ
กระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น
งบประมาณ 407,970,200 บาท
เป้าหมาย : ขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ได้จาหน่ายสินค้ามากขึ้น
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพในชุมชน
ส่ งเสริ มการตลาดรู ปแบบใหม่ ที่ สามารถตอบสนองความต้ องการของลู กค้ าได้ อย่ างสะดวก
และทั่ วถึ ง โดยความร่ วมมื อภาครั ฐ เอกชนและประชาชน พร้ อมทั้ งพั ฒนากลไกขั บเคลื่ อน
เศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน เกษตรกร กลุ่มอาชีพ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว หมู่บ้าน/
ชุมชนท่องเที่ยว บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด คณะกรรมการประสาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) คณะทางานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชา
รัฐจังหวัด/อาเภอ และภาคีเครือข่ายการพัฒนา
สถานที่ดาเนินการ : ในพื้นที่ 76 จังหวัด และส่วนกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
กิจกรรมและวิธีดาเนินการ

1. ส่งเสริ มและพัฒนาช่องทางการตลาด โดยการจัดรูปแบบตลาดและวิธีการให้
สอดคล้ องกับ สภาพสั ง คม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของประชาชนในแต่ล ะพื้น ที่ใ ห้ เ กิดเครื อ ข่ า ย
การตลาด และพัฒนาองค์ความรู้การตลาดเชิงรุกแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน
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- ร่าง 2. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย เป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ ใช้พื้นที่เป็น
ตัวตั้ง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีกลไกขับเคลื่อนจาก 5 ภาคส่วน คือ รัฐ เอกชน วิชาการ ประชา
สังคม และประชาชน มีการบริหาร จัดการอย่างเป็นระบบ จนก่อให้เกิดรายได้แล้วนารายได้นั้น
มาต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง
ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จานวนช่องทางการตลาด 80,016 ครั้ง
- กลไกประชารัฐได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถขับเคลื่อนงานได้ 76 จังหวัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจชุมชนมีความมั่นคง
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- ร่าง  แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ 14,479,800 บาท
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จานวน 14,479,800 บาท เพื่อพัฒนากลไก กระบวนการและสร้างการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแบบบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยดาเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
เป้าหมาย : กรมการพัฒนาชุมชนปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบแบบบูรณาการ
ทั้งภายในและนอกองค์กร
2. เพื่อให้ หน่ วยงานในสั งกัดกรมฯ ยึดหลั กธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และส่ งเสริ ม
ให้บุคลากรประพฤติตน ทั้งในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ และการดาเนินชีวิต ยึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน
3. เสริมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกรมการพัฒนาชุมชนในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในสังคม ผ่านกระบวนการพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภ าค
76 จังหวัด 90 หน่วยงาน 6,500 คน
สถานที่ดาเนินการ : ในพื้นที่ 76 จังหวัด และส่วนกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
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- ร่าง 1. ส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใส โดยการกาหนดแนวทาง แผนงานติดตามประเมินผล
การดาเนินงาน และการให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
ใสสะอาด ตามกรอบแนวทางที่กาหนด รวมถึงการส่งเสริม การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัล
แก่หน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานดีเด่น
2. พัฒนาข้าราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติ ในการทางาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส เสริมสร้างทักษะในการดาเนินงานแก่บุคลากรในสังกัด
เช่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการทางวินัย
ด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ และการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น และ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯลฯ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประพฤติ มิ ช อบ ซึ่ งจะเป็ น กิ จ กรรมริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ด้ านความโปร่ ง ใส และธรรมาภิ บ าล
ของกรมการพัฒนาชุมชนผ่านภารกิจ และกระบวนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ตาบล หมู่บ้าน
เพื่อสร้างการเรียนรู้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดเป็นเครือข่ายผู้นาที่มีคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
4. การประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงาน และนาผลการประเมินมากาหนด
นโยบาย ปรับปรุงแนวทาง แผนงาน โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใส
ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดผลสาเร็จโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 60 ของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาชุมชนใสสะอาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 86
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
กรมการพัฒนาชุมชนปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธา
ในงานพัฒนาชุมชน
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- ร่าง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และแสดง
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามห้วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน แบ่งเป็นรายไตรมาส
กรมการพั ฒ นาได้รั บ จั ด สรรจากส านั ก งบประมาณในการกาหนดแผนการปฏิ บัติ งานและ
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ เพื่ อ ก ากั บ การบริ ห ารงบประมาณในรอบปี 2564 จ านวน
6,158,108,100 บาท ที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามกฎหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลได้กาหนดไว้
ซึ่งสรุปเป็นตารางการบริหารงบประมาณ การกาหนดเป้าหมายการบริหารงบประมาณของ
กรมการพัฒนาชุมชน เปรียบเทียบกับรัฐบาล ดังนี้
ไตรมาส

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ร้อยละ/(ร้อยละสะสม)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ร้อยละ/(ร้อยละสะสม)

รัฐบาล

กรมฯ

กรมฯ

1

23.00 (23.00)

23.00 (23.00)

22.40 (22.40)

2

31.00 (54.00)

31.00 (54.00)

35.90 (58.30)

3

23.00 (77.00)

23.00 (77.00)

25.46 (83.76)

4

23.00 (100.00)

23.00 (100.00)

16.24 (100.00)
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2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 3,690 ผลิตภัณฑ์

3. ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 20,000 ครั้ง
4. ตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้ 6 ครั้ง
5. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย 76 จังหวัด

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1. ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 20,000 ครั้ง

2. การจัดงาน OTOP CITY 1 ครั้ง

3. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย 76 จังหวัด

ไตรมาส 2
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 490,157,500 บาท (23.65 %)
แผนงานพื้นฐาน
1. จัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) 12,900,000 ครัวเรือน
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
1. สร้างสัมมาชีพชุมชน 30,000 คน
2. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1,710 หมู่บ้าน

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
1. พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว 20 ชุมชน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 2,000 คน/กลุ่ม

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด
1. พัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน 22,887 กองทุน

ไตรมาส 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 526,731,400 บาท (25.42 %)
แผนงานพื้นฐาน
1. ฝึกอบรมการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
1. สร้างสัมมาชีพชุมชน 30,000 คน
2. พัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน 15,000 ราย

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 305 ผลิตภัณฑ์
4. ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 20,000 ครั้ง
5. การเจรจาธุรกิจนักการตลาด OTOP ระดับภาค 2 ครั้ง
6. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค 5 ครั้ง
7. การจัดงาน OTOP Midyear 1 ครั้ง
8. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย 76 จังหวัด
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 6,500 คน

2. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 1,800 คน/กลุ่ม

1. จัดทาแผนพัฒนาตาบล 7,036 ตาบล
2. สร้างสัมมาชีพชุมชน 60,000 คน
3. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 9,704 หมู่บ้าน
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด
1. พัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 878 กองทุน
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว 100 ชุมชน
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน 150,000 คน

ไตรมาส 3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 831,681,000 บาท (40.13 %)
แผนงานพื้นฐาน
1. จัดเก็บข้อมูล (กชช. 2ค.) 70,402 หมู่บ้าน

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของหน่วยงาน
90 หน่วยงาน

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1. ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ 20,000 ครั้ง
2. การจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP
ก้าวไกลด้วยพระบารมี 1 ครั้ง
3. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย 76 จังหวัด

ไตรมาส 4
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 223,779,500 บาท (10.80 %)

ปฏิทินการทางานตามไตรมาส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมตามผลผลิต/โครงการ ที่ส่งเสริมตัวชี้วัดงบประมาณ วงเงินงบประมาณทัง้ สิ้น 2,072,349,400 บาท

- ร่าง -
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- ร่าง ส่วนที่ 3
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปี 2564

- ร่าง -

ส่วนที่ 3
แนวทางการดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6,158,108,100 บาท ภายใต้ ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ แผนงานบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ได้แก่ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ได้แก่ แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 4. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ คือ ชุมชน/หมู่บ้านมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนและพึ่งตนเองได้
มีการสร้ างงาน สร้ างรายได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุ ขเพิ่มขึ้น โดยน้อมนาหลั กปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุ มชน ซึ่งมีกิจกรรมตามผลผลิ ต/โครงการตามโครงสร้ าง
แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิตเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลักบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมย่อยการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
1. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
2. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
3. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
3.1 ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.2 การจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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- ร่าง แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิตเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลักบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมย่อยการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
- การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
1. ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านเกิดแรงจูงใจและความมุ่งมั่นที่จะจัดทาสารสนเทศเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศ
เพื่อพัฒ นาเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอาเภอ จั งหวัดละ 1 หมู่บ้าน ตามแนวทาง
การดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
แจ้งรายชื่อให้กรมฯ ทราบ
2. ส านั กงานพัฒนาชุมชนจั งหวัด ส านั กงานพัฒนาชุมชนอาเภอร่วมกับหมู่บ้านสารสนเทศฯ
กาหนดกรอบแนวคิดการจัดทาสารสนเทศของหมู่บ้าน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาสารสนเทศเป้าหมาย
ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต รายละเอี ย ดการด าเนิ น กิ จ กรรม วิ ธี ก ารขั้ น ตอน
การดาเนินงาน/เงื่อนไขของการจัดทาสารสนเทศของหมู่บ้าน เพื่อจัดทาแผนชุมชนในไตรมาส 2
3. ส านั กงานพัฒ นาชุมชนจั งหวัด ส านั กงานพัฒ นาชุมชนอาเภอและหมู่ บ้านสารสนเทศฯ
ร่วมกันสรุปความรู้จากกระบวนการจัดทาหมู่บ้านสารสนเทศฯ และเผยแพร่การดาเนินงาน
4. กรมฯ กาหนดการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศฯ ในไตรมาส 3-4
กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับจังหวัดจานวน 76 หมู่บ้าน
งบประมาณ
จานวน 1,345,200 บาท ดาเนินการหมู่บ้านละ 17,700 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน
ระยะเวลา
ดาเนินการในไตรมาส 1 - 2 (พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564)
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- ร่าง รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ
1. มีหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตจานวน 76 หมู่บ้าน
2. มีองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดทาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 76 องค์ความรู้
3. มีหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจ
ราชการ จานวน 18 หมู่บ้าน
ตัวชี้วัดกิจกรรม
มีหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด 76 หมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายเสกสรร ประวิเศษ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 08 4778 8774 , 02 141 6298
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- ร่าง -

2. การจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัด อาเภอ ตาบลจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คัดเลื อกตาบล เพื่อดาเนิ น กิจ กรรมการจั ดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อพัฒ นาคุณภาพชี วิ ต
ตามแนวทางการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และแจ้งรายชื่อให้ กรมฯ
ทราบ
2. ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ ร่ ว มกั บ ต าบลเป้ า หมาย
ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบการพัฒนา
สารสนเทศ ก าหนดกรอบแนวคิ ด การจั ด ท าสารสนเทศของต าบล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ท า
สารสนเทศของตาบล และจัดทาแผนพัฒนาตาบลในไตรมาส 2
3. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ และตาบลร่วมกันสรุปความรู้
จากกระบวนการจัดทาสารสนเทศตาบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเผยแพร่การดาเนินงาน
4. กรมฯ กาหนดการประกวดสารสนเทศตาบลต้นแบบในไตรมาส 3-4
กลุ่มเป้าหมาย
ตาบลต้นแบบการจัดการสารสนเทศ 76 ตาบล ในพื้นที่ 76 จังหวัด
งบประมาณ
จานวน 1,345,200 บาท ดาเนินการตาบลละ 17,700 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ ตาบลเป้าหมายจังหวัดละ 1 ตาบล
ระยะเวลา
ดาเนินการในไตรมาส 1 - 2 (พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจานวน 76 ตาบล
2. มีองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดทาสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จานวน 76 องค์ความรู้
3. มีตาบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตตรวจราชการ 18 ตาบล
ตัวชี้วัดกิจกรรม
มีสารสนเทศตาบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพระดับจังหวัด จานวน 76 ตาบล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายบุญครอง เรืองแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 08 0733 5242 , 02 141 6303
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แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
1. โครงการจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล
กิจกรรมหลักจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตาบล
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร
ศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชนระดั บ จั ง หวั ด (ศอช.จ.) โดยมี ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน
ประกอบด้วย
1. ศึ ก ษาและท าความเข้ า ใจระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น งานศู น ย์
ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562
2. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)
3. ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ
จังหวัด (ศอช.จ) โดยมีเนื้อหาที่สาคัญ ในการประชุม ดังนี้
3.1 สร้างความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ ภารกิจ/หน้าที่ และโครงสร้าง ของคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)
3.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562
3.3 สร้างความเข้าใจในแนวทางการสนับสนุนแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาตาบล
ที่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ และเชื่อมโยงกับแผนท้องถิ่น แผนพัฒนา
อาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
3.4 แนวทางการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่เชื่อมโยงสู่แผนในระดับต่าง ๆ
3.5 วางแผนปฏิ บั ติ ก ารตามภารกิ จ หน้ า ที่ เ พื่ อ สนั บ สนุ น แผนพั ฒ นาต าบลให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพและเชื่ อมโยงกับแผนพัฒนาท้ องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาจังหวั ดและ
กลุ่มจังหวัดได้
3.6 อื่น ๆ ตามความจาเป็ น และเหมาะสมต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตาบลให้เกิด
ความสาเร็จและเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาในทุกระดับ
4. สรุปและประเมินผลการดาเนินงานพร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบบริหาร
งบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM)
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กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) จานวน
76 จังหวัด ๆ ละไม่น้อยกว่า 30 คน รวมทั้งสิ้น 2,280 คน
งบประมาณ
จานวน 2,257,200 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
หน่วยดาเนินงาน

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

พื้นที่ดาเนินการ

ระดับจังหวัด จานวน 76 จังหวัด

ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563 ) จานวน 1 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ จังหวัด (ศอช.จ.) มีความรู้ความเข้าใจ
และขับเคลื่อนแผนพัฒนาตาบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตาบล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาววรางคณา อินทรเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นาชุมชนและองค์กรชุมชน
โทรศัพท์ 08 9921 6394, 0 2141 6151
2. นางสาวสาวิตรี ศักดิ์เกิด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 06 5635 4282, 0 2141 6139
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2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาตาบลในการแก้ไขปัญหาความต้องการประชาชนได้
และสามารถเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาอาเภอและแผนพัฒนาจังหวัด
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ สนับสนุนคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)
และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนพัฒนาตาบล จานวน 1 วัน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาและทาความเข้าใจแนวทางการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาตาบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล
พ.ศ. 2562
2. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนา
3. เตรียมความพร้อมโดยการรวบรวมข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล ได้แก่ แผนพัฒนา
หมู่บ้าน แผนชุมชน ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
4. เป็ น ทีมวิทยากรกระบวนการร่ ว มกับ คณะกรรมการศูน ย์ประสานงานองค์ก ารชุ ม ชน
ระดับตาบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
5. ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาตาบล ดังนี้
5.1 นาข้อมูลจาก ข้อ 3 มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ กลั่นกรอง ประมวลผล เพื่อกาหนด
ทิศทางการพัฒนาตาบล และจัดลาดับความสาคัญของแผนงานหรือโครงการระดับตาบล รวมทั้ง
จัดทาแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ที่มีความคาบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้านหรือ
สองชุมชนขึ้นไป เพื่อรองรับการพัฒนาและตอบสนองนโยบายสาคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาในตาบล
5.2 จ าแนกแผนงานหรื อโครงการระดับตาบลที่ส อดคล้ องกับทิศทางการพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับตาบล และจัดทาบัญชีประสานโครงการพัฒนา ส่งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. สนั บสนุ นคณะกรรมการศู นย์ ป ระสานงานองค์ การชุ มชนระดั บต าบล (ศอช.ต.) และ
คณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการจัดทารูปเล่มแผนพัฒนาตาบล
ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
(อปท.) อาเภอ ฯลฯ เพื่อส่งมอบแผนพัฒนาตาบลให้ใช้ประโยชน์ต่อไป

60

- ร่าง รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
7. สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบบริหาร
งบประมาณและบริ ห ารกิ จ กรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM)
ภายใน 7 วัน หลังดาเนินการแล้วเสร็จ
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) และ
คณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล จานวน 7,036 ตาบล ๆ ละไม่น้อยกว่า 20 คน
รวมทั้งสิ้น 140,720 คน
งบประมาณ
จานวน 36,587,200 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
หน่วยดาเนินงาน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ ระดับตาบล จานวน 7,036 ตาบล
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564 ) ตาบลละ 1 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มี แผนพั ฒนาต าบลที่ สะท้ อนปั ญหาประชาชนในพื้ นที่ และเชื่ อมโยงสู่ แผนพั ฒนาท้ องถิ่ น
แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. จานวนตาบลที่มีการบูรณาการแผนพัฒนาตาบล 7,036 ตาบล
2. ร้อยละ 85 ของตาบลมีการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาตาบลสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาววรางคณา อินทรเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นาชุมชนและองค์กรชุมชน
โทรศัพท์ 08 9921 6394, 0 2141 6151
2. นางสาวสาวิตรี ศักดิ์เกิด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 06 5635 4282, 0 2141 6139
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2. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักสร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยสร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชน
1. สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และ
สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทาง
การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1. ศึกษา ทาความเข้าใจ แนวทางการดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564
2. ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับอาเภอ
3. คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดาเนิน
โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
และโครงการสร้ างความมั่ นคงด้านอาชี พและรายได้ ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านกระบวนการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
4.1 ค้นหาปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ จากหมู่บ้าน ตามข้อ 2 หมู่บ้านละ 5 คน โดยพิจารณา
จากผู้ที่มีความชานาญหรือมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ประสบความสาเร็จจากการ
ประกอบอาชีพและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ตลอดจนมีจิตอาสาที่จะถ่ายทอดและขยายผล
ไปยังบุคคลอื่น ๆ
4.2 คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย ที่มีความต้องการฝึกอบรมอาชีพ จากหมู่บ้าน ตามข้อ 2
หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน โดยพิจารณาจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (ตามข้อมูล จปฐ.) และสมัครใจ
เข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพเป็นลาดับแรก
5. สารวจและวิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพและครัวเรือนเป้าหมายร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยความสาเร็จของ
การประกอบอาชีพ โอกาสทางการตลาด หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมกันกาหนดแผนปฏิบัติ
การฝึกอบรมอาชีพ
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
6. สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้าง
สั มมาชีพชุมชนตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และพัฒ นาทักษะการเป็นวิท ยากร
ผู้ถ่ายทอดและการจัดการองค์ความรู้ด้านอาชีพให้ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ (หมู่บ้านละ 5 คน)
เพื่อเตรียมพร้อมในการสร้างอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
7. กาหนดรูปแบบและจัดทาแผนปฏิบัติการการดาเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับหมู่บ้าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่โครงการฯ กาหนด
ขั้นดาเนินการ
8. ดาเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ในรูปแบบการจัดฝึกอบรม
ระยะเวลา 1 วัน โดยให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จานวน 5 คน ทาหน้าที่เป็นแกนหลักในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ประกอบด้วย
8.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระที่สาคัญ ดังนี้
1) หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและการน้ อมนาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร 2) การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และ 3) การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2) ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายคัดเลือก ประกอบด้วย (1) ความสาคัญ/
ความจาเป็น/ความเป็นมา (2) วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการในการประกอบอาชีพ (3) คุณภาพ
มาตรฐาน และ (4) ตลาด/ช่องทางการตลาด
3) วิเคราะห์ อาชีพที่ครั วเรื อนเป้ าหมายต้องการฝึ กอบรม (ปัจจัยความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพ โอกาสทางการตลาด การต่อยอดขยายผล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้ครัวเรือน
เป้าหมายเข้าใจแนวโน้มความสาเร็จจากการประกอบอาชีพ โอกาสทางการตลาด และการพัฒนา
ต่อยอด เพื่อให้การประกอบอาชีพดังกล่าวประสบความสาเร็จ เกิดรายได้และยั่งยืน โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ
8.2 ฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย ณ สถานที่ที่ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึ กอบรม
อาชีพจัดเตรียมไว้ โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ขั้นหลังดาเนินการ
9. สนับสนุน และกากับ ติดตามให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ ติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่ านการ
อบรมอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนฯ ประกอบอาชีพที่ได้ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
10. สนับสนุนให้สถาบันการเงินหรือกองทุนชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนชุมชน
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพและช่องทางการตลาดแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนหรือ
กลุ่มสัมมาชีพชุมชนเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ได้อย่างต่อเนื่อง
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
11. สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมที่ประกอบอาชีพเดียวกัน
หรือประเภทเดียวกัน และประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องได้มีการรวมกลุ่ม และสนับสนุนการจัดตั้ง
และพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพ ตามหลัก 5 ก หรือตามแนวทางการสร้างกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่การ
เป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE) ที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
โดยพิจารณาดาเนินการตามความพร้อมของแต่ละกลุ่ม และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการ
ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ต่อไป
12. บันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ในระบบรายงานของกรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน์)
13. บันทึกผลการดาเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (
Budget and Project Management : BPM)
14. สรุปและรายงานผลการดาเนินกิจกรรม ส่งให้จังหวัด
ส านั กงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด ติ ดตาม สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม และตรวจสอบ
การบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในระบบรายงานของกรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน์)
ของอาเภอให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน
เงื่อนไข
1. การสนับสนุนวัสดุ สาธิตฝึกปฏิบัติอาชีพต้องไม่เป็นลักษณะของการซื้อแจก และจัดทา
บันทึกการรับวัสดุฝึกปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน
2. การดาเนินกิจกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
3. กรณี ค รั ว เรื อ นเป้ า หมายในหมู่ บ้ า นที่ คั ด เลื อ กด าเนิ น กิ จ กรรม ไม่ ค รบ 20 ครั ว เรื อ น
ด้วยข้อจากัดด้านจานวนครัวเรือนของหมู่บ้านที่มีน้อย ให้พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนจากหมู่บ้าน
สัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2560 - 2563 ที่อยู่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมด้วยได้ ทั้งนี้ การพิจารณา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์กรม ฯ ที่กาหนด
กลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น จานวน 150,000 คน ประกอบด้วย
1. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จานวน 6,000 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน
รวมทั้งสิ้น 30,000 คน
2. ประชาชนที่เป็นผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 6,000 หมู่บ้าน ๆ ละ
20 คน/ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 120,000 คน
งบประมาณ
จานวน 150,000,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
หน่วยดาเนินงาน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ ดาเนินการระดับหมู่บ้าน

64

- ร่าง รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) หมู่บ้านละ 1 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนเป้ าหมายที่ได้รั บ การส่ ง เสริ ม อาชี พตามแนวทางสั มมาชีพชุ มชน มี อาชีพและ
มีรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. จานวนประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพ จานวน 120,000 คน/ครัวเรือน
2. ร้อยละ 85 ประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ นาความรู้ไปประกอบอาชีพ
ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน และมีรายได้เพิ่มขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
โทรศัพท์ 08 9040 8118, 0 2141 6110
2. นางสาวธวัลรัตน์ เดชบุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 09 2505 2696, 0 2141 6111
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2. จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ผ่านการพัฒนาได้
มีการรวมกลุ่ม และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้
ให้กับชุมชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษา ทาความเข้าใจ แนวทางการดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564
2. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาหมู่บ้านเป้าหมายการสร้างสัมมาชีพชุมชน ประจาปี
งบประมาณ 2564 มีครัวเรือนที่ผ่านการฝึ กอบรมและประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภท
เดียวกัน ได้ประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างรายได้ และมีความต้องการของตลาด
3. กาหนดรูปแบบและจัดทาแผนปฏิบัติการดาเนินกิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
4. ดาเนินกิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ในรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จานวน 1 วัน โดยมีสาระสาคัญดังนี้
4.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
4.2 ดาเนิ น การจั ดตั้งกลุ่ มตามหลั ก 5 ก และจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒ นากลุ่ ม อาชี พ
โดยพิจารณาดาเนินการตามความพร้อมของแต่ละกลุ่ม
5. ดาเนินการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพกับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. สนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบอาชีพ ส่งเสริมช่องทาง
การตลาด เพื่อให้กลุ่มสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
7. บั น ทึกข้อมูล กลุ่ มอาชีพที่จั ดตั้งในระบบรายงานของกรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน์)
8. บันทึกผลการดาเนิ นงานในระบบบริหารงบประมาณและบริห ารกิจกรรม/โครงการ (
Budget and Project Management : BPM)
9. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานส่งให้จังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตาม ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ในระบบรายงานของกรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน์) ของอาเภอให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน
เงื่อนไข การดาเนินกิจกรรมให้เว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 10 ของหมู่บ้านเป้าหมาย 6,000 หมู่บ้าน ที่มีครัวเรือนซึ่งผ่านการฝึกปฏิบตั ิ
อาชีพในกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน จานวน 12,000 คน
แล้วนาผลจากการฝึกปฏิบัติไปประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง และมีอาชีพเดียวกัน
หรือประเภทเดียวกัน รวมกันเป็นกลุ่ม จานวน 600 กลุ่ม
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วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
งบประมาณ
จานวน 5,220,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการระดับหมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) หมู่บ้านละ 1 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ผ่านการพัฒนาที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน และ
ประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนา 600 กลุ่ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
โทรศัพท์ 08 9040 8118, 0 2141 6110
2. นางสมพิศ ปูนจัตุรัส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 08 1627 9323, 0 2141 6146
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3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค มีความรู้ ความเข้าใจการดาเนินงานสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถส่งเสริมองค์กรสตรีในการสนับสนุน
การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน ระดับอาเภอ
1. ศึกษา ทาความเข้าใจ แนวทางการดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564
2. กาหนดรูปแบบและจัดทาแผนปฏิบัติการดาเนินกิจกรรมคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ประจาปี 2564
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอาเภอ
ลงพื้นที่คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน จานวนอย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 ครัวเรือน โดยคัดเลือก
เป้าหมายครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ดาเนินการตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน และยังไม่
เคยได้รับการคัดเลือกเป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
เพือ่ เข้าร่วมคัดเลือกเป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
4. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากอาเภอต้องจัดทาเอกสารรูปเล่ม จานวน 3 เล่ม
เนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลครัวเรือน ผลการดาเนินงานของครัวเรือน ภาพประกอบของครัวเรือน
และให้อาเภอนาส่งเอกสารให้จังหวัด จานวน 2 เล่ม
วิธีการดาเนินงาน ระดับจังหวัด
1. ส านั กงานพัฒ นาชุมชนจั งหวัด ดาเนินการคัดเลื อกครัว เรือนสั มมาชีพชุมชนตัว อย่าง
ระดับจังหวัด จานวน 1 ครัวเรือน โดยพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารตามที่อาเภอจัดส่ง และลง
พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายประกอบการพิจารณา
2. จัดทาเอกสารรูปเล่ม จานวน 2 เล่ม เนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลครัวเรือน ผลการดาเนินงาน
ของครัวเรือน ภาพประกอบของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ส่งสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค (จังหวัดเชียงราย ชลบุรี ขอนแก่น และจังหวัดสตูล) จานวน 1 เล่ม เพื่อใช้
เป็นเอกสารในการประกอบการพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนตัวอย่างระดับภาค และส่งกรมการพัฒนา
ชุมชน จานวน 1 เล่ม (ภายหลังคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด)
3. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด /อาเภอ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรื อนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจั งหวัด/ภาค โดยดาเนินการ
วิเคราะห์ทักษะ ความถนัด ความสามารถด้านอาชีพ และความต้องการอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด/ภาค เพื่อประเมินความพร้อมในการรับการสนับสนุนการประกอบอาชีพ
ของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ตามความประสงค์ของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน ระดับภาค
1. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค
(กพสภ.) ระยะวลา 2 วัน
2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนครัวเรือน
สั มมาชีพชุมชนตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเป้าหมายสั มมาชีพชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ร่วมกับสานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค
กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค ประจาปี 2564 ในการสนับสนุนงานสัมมาชีพชุมชน
4. ดาเนินการพิจารณาการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อเข้ารับการเชิดชูเกียรติในส่วนกลาง
5. ส านั กงานพัฒนาชุมชนจั งหวัด สรุ ปผลการดาเนินงานเพื่อเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ และ
รายงานผลพร้อมข้อมูลการจัดการความรู้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ส่งให้กรมฯ
ภายในเดือนมิถุนายน 2564
6. บันทึกผลการดาเนิ นงานในระบบบริหารงบประมาณและบริห ารกิจกรรม/โครงการ (
Budget and Project Management : BPM)
เงื่อนไข
การดาเนินกิจกรรมให้เว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 244 คน ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จานวน 228 คน
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค จานวน 16 คน
งบประมาณ
จานวน 780,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการระดับจังหวัด/ภาค
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ภาคละ 2 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน สามารถเป็นตัวอย่างและเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. มีครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด จานวน 76 ครัวเรือน
2. มีครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค จานวน 12 ครัวเรือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาววรางคณา อินทรเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นาชุมชนและองค์กรชุมชน
โทรศัพท์ 08 9921 3784 , 0 2141 6151
2. นางสาวพวงเพชร ทิพย์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 08 4795 0899, 0 2141 6161
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3. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักพัฒนาหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน
1.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนา
หมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
ส านั กงานพัฒ นาชุมชนอาเภอ จั ดสั มมนาการเรี ยนรู้วิถีชีวิ ตเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่ บ้ าน
เศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยน
การใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้ านที่สมดุล สอดคล้ องตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
รายละเอียดดังนี้
1. พิ จารณาคั ดเลื อกครอบครั วพั ฒนาจากครั วเรื อนหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จพอเพี ยงเป้ าหมายที่ มี
ความพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายผล/ครัวเรือนของผู้นาชุมชน และครัวเรือนที่มีความสนใจ ตั้งใจ
เข้าร่วมโครงการฯ และสมัครใจเป็นครอบครัวพัฒนาตัวอย่าง หมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน
2. พิจารณาคัดเลือกผู้แทนจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2552 - 2563 (บ้านพี่)
ที่มีความรู้เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับผู้แทนครอบครัวพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา
โมเดล” เป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ปี 2564 และพัฒนากร เพื่อเป็นที่ปรึกษาและร่วมสนับสนุน
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในการทาหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ขับเคลื่อน
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
3. กาหนดรูปแบบ วิธีการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาจากกรอบ
การเรียนรู้ (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่) ดังนี้
3.1 วิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละขั้นตอนที่กาหนด
3.2 สร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ศาสตร์พระราชา ทฤษฎีใหม่ บันได 9 ขั้น การวางแผน
จั ดการพื้น ที่ในครอบครั ว (มุ่งเน้ น การปรั บ กรอบความคิ ด/กระบวนการทางความคิ ด หรือ
Mindset) แนวทางการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล
ครัวเรือน และชุมชน อาทิเช่น
3.2.1 การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวพัฒนา ได้แก่ 1) อาหารมั่นคง (การปลูกพืช
การเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูป) 2) สิ่งแวดล้อมยั่งยืน (การบริหารจัดการขยะ การจัดสุขลักษณะ
ในบ้าน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) 3) มีภูมิคุ้มกัน (การปฏิบัติศาสนกิจ การบาเพ็ญประโยชน์
และออกกาลังกายเสริมสุขภาพ)
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- ร่าง รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
3.2.2 การบริหารจัดการชุมชน ได้แก่ การรวมกลุ่มเพื่อการผลิต การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ สวัสดิการ การสร้างเครือข่ายการร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การตลาด ฯลฯ
3.2.3 การพัฒนาให้ เป็ นศูนย์ เรี ยนรู้ชุมชน การออกแบบพื้นที่เพื่อการพึ่งตนเองและ
รองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และทฤษฎีใหม่ในรูปอื่น ๆ เช่น การขุดหนอง
การทาคลองไส้ ไก่ การทาฝายชะลอน้ า คันกั้นน้า การบารุ งดิ น การห่ มดิ น พลั งงานทดแทน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างเป็นต้น
3.2.4 การพัฒนาตามแนวทาง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความ “อยู่เย็น
เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) มุ่งเน้น
การอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสาคัญที่ต้องประเมินผล วิธีการประเมิน และกาหนดวัน
ประเมินร่วมกัน
4. จัดสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 วัน ตามรูปแบบ
และวิธีการที่กาหนด ตามข้อ 3 โดยมุ่งเน้นการปรับกรอบความคิด/กระบวนการทางความคิด
(Mindset) ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสาคัญของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
5. ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น การขับ เคลื่ อ นกิจ กรรมการน้ อ มนาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติของครอบครัวพัฒนาเป้าหมาย และขยายผลไปทุกครัวเรือนเต็มพื้นที่
ให้มีทัศนคติและสร้างลักษณะนิสัยพึ่งตนเองตามบริบทและภูมิสังคม
6. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของผู้ แ ทนครอบครั ว พั ฒ นา 30 ครั ว เรื อ น/
ครัวเรือนอื่นที่สนใจ กลุ่มองค์กรชุมชน/เครือข่ายชุมชน และหน่ วยงานภาคีอื่น ๆ เชื่อมโยงกับ
พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการร่วม
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี (ลงแขก)
7. สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานในระบบบริหาร
งบประมาณและบริ ห ารกิ จ กรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM)
ภายใน 7 วัน หลังดาเนินการแล้วเสร็จ
**ทั้งนี้การดาเนินกิจกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid – 19)**
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- ร่าง รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ แ ทนครอบครั ว พั ฒ นาอย่ า งน้ อ ย 30 ครั ว เรื อ น โดยคั ด เลื อ กจาก
ครอบครัวสมาชิกในครอบครัว มีกิจกรรมสมควรเป็นแบบอย่าง และ
สมัครใจเข้าร่วมโครงการสามารถขยายผลสู่ครอบครัวอื่น ๆ ได้ ด้วยการ
จั ด เป็ น จุ ด เรี ย นรู้ ข องชุ ม ชนได้ ต่ อ ไป จ านวนทั้ ง สิ้ น 342,420 คน/
ครัวเรือน (จานวน 11,414 หมู่บ้าน ๆ ละ 30 คน )
งบประมาณ
จานวน 92,453,400 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย จานวน 11,414 หมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครอบครัวพัฒนาเป้าหมายมีความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต
และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดกิจกรรม
จานวนครอบครัวพัฒนาเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 342,420 คน/ครัวเรือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายรังสรรค์ หังสนาวิน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
โทรศัพท์ 08 1171 0557, 0 2141 6105
2. นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 09 0951 0595, 0 2141 6163
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- ร่าง -

1.2 การจัดทาแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างมีทิศทาง
ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ จัดกิจกรรมส่งเสริม การจัดทาแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และ
ชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบท
ของชุมชน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. วางแผนเตรี ยมการดาเนินงาน โดยกาหนดรูปแบบ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาวิ ถีชีวิ ต
เศรษฐกิจพอเพียง โดยต้องประกอบไปด้วยกรอบการเรียนรู้อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลของครัวเรือน เพื่อทาแผนชีวิตของครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน
เพื่อจัดทาหรือทบทวน/ปรับแผนชุมชน สาหรับนาไปเป็นเครื่องมือในการกากับทิศทางการพัฒนา
หมู่บ้านต่อไป
1.2 การประเมินเพื่อตรวจสอบสภาพของหมู่บ้านตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) โดยคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับ
คณะทางานระดับตาบลจัดการประเมิน และกรอกข้อมูลหมู่บ้านตามแนวทางที่กรมฯ กาหนด
หลังจากนั้นคณะทางานระดับอาเภอรับ รองผลการประเมิน พร้อมจัดทาทะเบียน ส่งผลการ
ประเมินให้คณะทางานระดับจังหวัดรับรองผล ทั้งนี้ ต้องจัดทาทะเบียนหมู่บ้าน เพื่อนาไปใช้เป็น
ข้อมูลในการเปรียบเทียบผลกับข้อมูลหลังการพัฒนาต่อไป และนาผลจากการประเมินมาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทาให้ผ่านตัวชี้วัด หรือพัฒนาให้ดีขึ้น
1.3 ประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน ก่อนการ
พัฒนาหมู่บ้าน (ครั้งที่ 1) ผลที่ได้จากการประเมิน (Gross Village Happiness : GVH) นาไปใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทาให้มีความสุ ขน้อย หรือพัฒนาให้ดีขึ้น และให้
รายงานผลการประเมินฯ ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านจัดทาแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับบุคคล
ครัวเรือน รวมถึงระดับชุมชน ที่สอดคล้องกับอาชีพ สภาพการณ์ และผลการประเมินหมู่บ้านจากข้อ 1
3. กาหนดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยนาผลจากการส่งเสริมการจัดทา
แผนชีวิตและแผนชุมชนประกอบด้วย ข้อมูลแผนชีวิตของครอบครัว ข้อมูล แผนชุมชน ข้อมูลจาก
การประเมินเพื่อตรวจสอบสภาพของหมู่บ้านตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) ผลการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุข
มวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน ก่อนการพัฒนาหมู่บ้าน (ครั้งที่ 1) และผลจากการเรียนรู้ร่วมกันปฏิบัติ
ในพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” มาเป็นข้อมูลใน
การวางแผนกิจกรรมการพัฒนาเพื่ อแก้ไขปั ญหาหรื อพั ฒนาให้ ดีขึ้ น โดยมุ่งเน้นการพึ่งตนเอง
หมู่บ้านสามารถดาเนินการได้เอง หรือประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
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- ร่าง รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
4. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของผู้ แ ทนครอบครั ว พั ฒ นา 30 ครั ว เรื อ น/
ครัวเรือนอื่นที่สนใจกลุ่มองค์กรชุมชน/เครือข่ายชุมชน และหน่วยงานภาคีอื่น ๆ เชื่อมโยงกับ
พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการร่วม
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี (ลงแขก)
5. สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานในระบบบริหาร
งบประมาณและบริ ห ารกิ จ กรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM)
ภายใน 7 วัน หลังดาเนินการแล้วเสร็จ
**ทั้งนี้การดาเนินกิจกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid – 19)**
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนครอบครัวพัฒนา แกนนาหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่ม/องค์กร/คุ้มบ้าน ผู้แทน
ครัวเรือนอื่น ๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 30 คน
งบประมาณ
จานวน 92,453,400 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
หน่วยดาเนินงาน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย จานวน 11,414 หมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาสท 1- 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครอบครั ว และหมู่บ้ านเป้ าหมาย สามารถวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อน าไปสู่ การพัฒ นาตนเอง
และชุ ม ชนอย่ า งมี ทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ศั ก ยภาพ
และบริบทของชุมชน
ตัวชี้วัดกิจกรรม
จานวนหมู่บ้านเป้าหมายที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไปสู่การพัฒนาตนเอง 11,414 หมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายรังสรรค์ หังสนาวิน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
โทรศัพท์ 08 1171 0557, 0 2141 6105
2. นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 09 0951 0595, 0 2141 6163
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1.3 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
- การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างมี
ทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ จัดกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้อง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน
ประกอบด้วย
1. วางแผนและกาหนดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ข้อมูลจากการจัดทาแผนชีวิตและแผนชุมชน
ข้อมูลจากการประเมินเพื่ อตรวจสอบสภาพของหมู่บ้ านตามเกณฑ์ ประเมินหมู่บ้ านเศรษฐกิ จ
พอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) ข้อมูลจากผลการประเมินความ
“อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน ก่อนการพัฒนาหมู่บ้าน (ครั้งที่ 1) และ
บริบทพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อพัฒนา
หมู่บ้านให้ดีขึ้น และพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การฝึ กปฏิบัติร่วมกันของคนในหมู่บ้ าน/ชุมชนเป้าหมาย
สาหรับฝึกปฏิบัติร่วมกันในแปลงของครัวเรือน “โคก หนอง นา โมเดล” ลงมือทาโดยการปฏิบัติจริง
ที่สอดคล้องตามความต้องการของหมู่บ้านเป็นหลัก (ยกเว้นครุภัณฑ์ และไม่เป็นลักษณะของการ
ซื้อแจก) กิจกรรมการพัฒนาอาทิเช่น
2.1 การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ตามสภาพของพื้นที่
2.2 การแปรรูปผลิตผลเพื่อเป็นการถนอมอาหาร และใช้ประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ
2.3 การบริ ห ารจั ดการขยะ ลดการใช้ คัดแยกขยะ นากลั บมาใช้ซ้ า หมักขยะเปี ย ก
เพื่อเป็นปุ๋ย หรือถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกื้อกูลกัน
2.4 กิจกรรมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
เป็นต้น
3. ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจน
สมาชิ กในชุ มชนนั้ น เป็ น ส าคั ญ หากมี ความพร้ อมในการด าเนิ น การ เนื่ องจากผลิ ตผลที่ ไ ด้
จากครัวเรือนมีมากเพียงพอที่จะยกระดับการพัฒนาเป็นระดับก้าวหน้า คือ การรวมพลังกันใน
รูป กลุ่ม เพื่อร่วมกันดาเนินงานในด้านต่าง ๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงให้ครัวเรือน
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น
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- ร่าง รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้แทนครอบครัวพัฒนา 30 ครัวเรือน/ครัวเรือน
อื่นที่สนใจ กลุ่มองค์กรชุมชน/เครือข่ายชุมชน และหน่วยงานภาคีอื่น ๆ เชื่อมโยงกับพื้นที่ครัวเรือน
เป้าหมายพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี (ลงแขก)
6. สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานในระบบบริหาร
งบประมาณและบริ ห ารกิ จ กรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM)
ภายใน 7 วัน หลังดาเนินการแล้วเสร็จ
**ทั้งนี้การดาเนินกิจกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid – 19)**
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนครอบครัวพัฒนา แกนนาหมู่บ้าน ผู้แทนครัวเรือนอื่น ๆ และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง
งบประมาณ
จานวน 171,210,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย จานวน 11,414 หมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 2 - 3 (มกราคม – มิถุนายน 2564)
อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 กิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หมู่บ้านเป้าหมายมีกิจกรรมการพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดกิจกรรม
จานวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 11,414 หมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายรังสรรค์ หังสนาวิน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
โทรศัพท์ 08 1171 0557, 0 2141 6105
2. นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 09 0951 0595, 0 2141 6163
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2. ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมิ นผลการพั ฒนา สรุปบทเรียนและค้นหาแนวทาง วิธีพัฒนาต่ อยอด
การส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อประเมินผลการพัฒนา
สรุปบทเรียนและค้นหาแนวทาง วิธีพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านเป้าหมายร่วมกัน ประเมินผลระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน
ตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) โดยระบุผลการดาเนินงานแยกราย
ตัวชี้วัดตามแบบประเมินผล จัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ พออยู่พอกิน
อยู่ดีกินดี และมั่งมีศรีสุข เปรียบเทียบผลกับก่อนการพัฒนา (ครั้ งที่ 1) พร้อมจัดทาทะเบียน
ผลการจัดระดับ การพัฒนาหมู่บ้าน ส่งผลการประเมินให้ คณะทางานจังหวัดรับรองผล และ
ประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้กรมการพัฒนาชุมชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านเป้าหมายร่วมกัน ประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือ
ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) (ครั้งที่ 2) โดยระบุผลการดาเนินงานแยกรายตัวชี้วัด
ตามแบบประเมินผลที่กรมฯ กาหนดเพื่อเปรียบเทียบผลกับก่อนการพัฒนา (ครั้งที่ 1) วางแผนที่
จะพัฒนาหรือขยายผลต่อไป และรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
3. ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ ห มู่บ้ านเป้าหมาย ถอดบทเรียนองค์ความรู้ เพื่อเป็นความรู้
การถ่ายทอดเป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่น และค้นหาข้อบกพร่อง สรุปผลไว้เป็นหลักฐานความรู้
ในการปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป พร้อมทั้งสรุปผลการพัฒนาหมู่บ้าน
ในภาพรวมจัดทาเป็นเอกสารความรู้ อย่างน้อย 1 ฉบับ
4. ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ หมู่บ้ านเป้ าหมายจัดทาป้ายศูนย์เรียนรู้ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี ยง
ตามความเหมาะสม ของพื้นที่
5. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ห มู่ บ้ า นเป้ า หมายขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมการพั ฒ นาในหมู่ บ้ า น
อย่างต่อเนื่อง สามารถต่อยอดขยายผลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน และสามารถขยายผล
การพัฒนาไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการบริหารศูนย์อานวยการปฏิบัติการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานในระบบบริหาร
งบประมาณและบริ ห ารกิ จ กรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM)
ภายใน 7 วัน หลังดาเนินการแล้วเสร็จ
**ทั้งนี้การดาเนินกิจกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid – 19)**
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- ร่าง รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนครอบครัวพัฒนา แกนนาหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่ม/องค์กร/คุ้มบ้าน
ผู้แทนครัวเรือนอื่น ๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 30 คน
งบประมาณ
จานวน 92,453,400 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย จานวน 11,414 หมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 3 - 4 (เมษายน – กันยายน 256)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หมู่บ้านเป้าหมายมีการประเมินผลการพัฒนา สรุปบทเรียนและค้นหาแนวทางวิธี พั ฒ นา
ต่อยอดการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ร้ อ ยละ 85 ของหมู่ บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายรังสรรค์ หังสนาวิน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
โทรศัพท์ 08 1171 0557, 0 2141 6105
2. นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทรศัพท์ 09 0951 0595, 0 2141 6163
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แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1.1 เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างพลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เพื่อเสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอาเภอ ในการใช้พลัง
ชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นาชุมชน และประชาชนในหมู่บ้ าน/
ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้บทเรียนการใช้พลัง เครือข่ายชุมชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. อาเภอร่วมกับประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอาเภอกาหนดกลุ่มเป้าหมาย กาหนด
หลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่ นดิน
ระดับอาเภอ จานวนไม่น้อยกว่า 10 คน ระยะเวลา 1 วัน เช่น แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่
ของแผ่นดินอาเภอ กฎระเบียบเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ การบริหารจัดการ
เครื อข่ ายกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ระดั บ อ าเภอ บทบาทและภารกิ จของเครื อข่ ายกองทุ น แม่
ของแผ่นดินระดับอาเภอในการสนับสนุนส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน การตรวจ
สุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ฯลฯ
2. อาเภอแจ้งประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่าย
ระดับอาเภอตามกาหนด
3. อาเภอจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ
ระยะเวลา 1 วัน
4. อาเภอร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ ดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น
การจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ การรณรงค์หาทุนเพิ่มกองทุนแม่ของแผ่ นดิน กิจกรรมของ
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดเวรยาม
เฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุมชน การรับสมัครสมาชิกเพิ่มการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ฯลฯ
5. อ าเภอรายงานผลการด าเนิ น กิ จ กรรมพร้ อ มภาพถ่ า ยกิ จ กรรมในระบบ BPM (แนบ
ไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ภายใน 1สัปดาห์หลังการดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
6. จังหวัดตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมในระบบบริหารงบประมาณ
และบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM) หลังจากอาเภอ
ดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
7. จังหวัด/อาเภอติดตามผล สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา และกรมฯ ตามลาดับ
กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ
จานวน 8,780 คน 878 อาเภอ
งบประมาณ
จานวน 4,824,600 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนภูมิภาค (ดาเนินการระดับอาเภอ 878 อาเภอ)
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563 )
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. อาเภอมีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอเป็นกลไกและ
พลังสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับภาครัฐ
2. คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นาชุมชน และประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้บทเรียนการใช้
พลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. หมู่บ้าน/ชุมชนได้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้พลัง
เครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอได้รับการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดินทุกเครือข่าย
2. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมีแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ
แบบบูรณาการ 878 อาเภอ
3. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับระดับอาเภอมีการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างน้อยเครือข่ายละ 5 กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสมร เพชรพรรณ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทร. 0 2141 6546
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1.2 เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชน ในการเชื่อมโยงสู่การใช้พลังชุมชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
2. เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้กับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในการเรียนรู้
การถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา เผยแพร่นวัตกรรมและแหล่งบริการ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. จัง หวัด ร่ว มกับ เครือ ข่า ยกองทุน แม่ข องแผ่น ดิน ระดับ จัง หวัด พิจ ารณาคัด เลือ ก
ศูน ย์เ รีย นรู้ก องทุน แม่ข องแผ่น ดิน ระดับ จัง หวัด ตามเป้าหมายที่กาหนดเพื่อพัฒนาเป็น ศูนย์
เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง
2. จั งหวัดประสานอาเภอเพื่อแจ้ ง ศูน ย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้รับการคัดเลือก
ตามเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 15 คน
3. จังหวัดร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดกาหนดเป้าหมาย แนวทาง และ
กิจกรรมการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด สู่ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่
ของแผ่นดินต้นแบบ เช่น การจัดทาและสารวจจุดเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัย
และปัญหาของยาเสพติด การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ให้มีชีวิตโดยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
การถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
4. จังหวัดดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่
ของแผ่นดินระดับจังหวัด ตามแนวทางที่กรมฯ กาหนด
5. จังหวัดและอาเภอติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ กองทุน แม่
ของแผ่นดินระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
5. จังหวัดและอาเภอรายงานผลการดาเนินกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมในระบบบริหาร
งบประมาณและบริ ห ารกิ จ กรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM)
(แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ภายใน 1 สัปดาห์หลังการดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน 1,140 คน
ในพื้นที่ 76 จังหวัด
งบประมาณ
จานวน 1,014,600 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนภูมิภาค (ดาเนินการระดับจังหวัด 76 จังหวัด)
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส (มกราคม – มีนาคม 2564 )
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. จังหวัดมีคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
เป็นกลไกหลักและพลังสาคัญในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้สู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. จังหวัดมีศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง
2. คณะกรรมการศูนย์เรีย นรู้ มีองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการ
พัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้นแบบทั้ง 76 แห่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสมร เพชรพรรณ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
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1.3 สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้แบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ผ่านการบาบัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และเป็นขวัญกาลังใจให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ผ่านการบาบัดมีอาชีพที่สุจริตและไม่กลับไปกระทาผิดซ้า
2. เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การยอมรับการคืนคนดีสู่สังคม
3. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการสนับสนุนอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่าน
การบาบัด
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
ประสานเครือข่ายปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนหรือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
กาหนดศูนย์เรียนรู้/สถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพด้านเกษตร ด้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือ
ด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้ เคี ยงภายในจั งหวัดหรื อพื้ นที่ ใกล้ เคียงนอกจั งหวั ด เพื่อเป็นจุ ดเรี ยนรู้
เสริมสร้างประสบการณ์และฝึกทักษะอาชีพให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบาบัด
2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับจังหวัดประสานกลุ่มเป้ าหมาย จานวน 15 คน เข้าร่วมฝึกอบรมเรียนรู้และเสริมสร้า ง
ทักษะอาชีพ จานวน ๒ วัน ณ ศูนย์เรียนรู้/สถานที่ตามที่ที่กาหนด โดยมีประเด็นเนื้อหา ดังนี้
วันที่หนึ่ง ดาเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้/สถานที่ตามที่ที่กาหนด ในพื้นที่ 76 จังหวัด
(1) ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
(2) ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(3) แนวทางการตัดสินใจเลือกอาชีพและอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้
(4) สรุปกิจกรรมประจาวันและชี้แจงการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้กิจกรรมอาชีพในวันที่สอง
วันที่สอง เดินทางไปยังหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนหรือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หรือ
ศูนย์เรียนรู้/สถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพด้านต่าง ๆ ตามที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ
ในพื้นที่ใกล้เคียงภายในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียงนอกจังหวัด
(1) เรียนรู้และเสริมทักษะอาชีพ
(2) ฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพ
(3) จัดทาแผนความต้องการประกอบอาชีพ
(4) สรุปประเมินผล
3. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมแผนความต้องการประกอบอาชีพ ของกลุ่มเป้าหมาย
และเสนอโครงการตามประเภทอาชีพ (งบประมาณคนละ 4,000 บาท) โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
4. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเสนอขออนุมัติโครงการและรายงานผลให้คณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ทราบ
5. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรายงานผลการอนุมัติโครงการให้คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้
กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ทราบ
6. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดซื้อวัสดุ สาธิตการประกอบอาชีพตามโครงการฯ ที่ผ่าน
การอนุมัติ
7. ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ดร่ วมกั บคณะกรรมการศู นย์ เรี ยนรู้ กองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ น
ระดับจังหวัด ส่งมอบวัสดุสาธิตการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบาบัด
8. ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ดร่ วมกั บคณะกรรมการศู นย์ เรี ยนรู้ กองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ น
ระดับจังหวัด ติดตามและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
9. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบันทึกผลการดาเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหาร
กิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ
ให้กรมฯ ทราบหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบาบัด จานวน 1,140 คน (15/ศูนย์ฯ)
ในพื้นที่ 76 จังหวัด
งบประมาณ
จานวน 6,080,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนภูมิภาค (ดาเนินการระดับจังหวัด 76 จังหวัด)
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2563 )
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบาบัด ได้รับการฝึกอาชีพตามความต้องการและความถนัด
2. เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบาบัด มีอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ร้อยละ 8๐ ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบาบัดมีอาชีพ มีรายได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสมร เพชรพรรณ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
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2. พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่ นดิน
เกี่ยวกับแนวทาง/ขั้นตอนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. เพื่อขยายผลการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สามารถเป็นกลไกในการป้องกัน
ยาเสพติด
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
จังหวัด/อาเภอ ดาเนินกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้
1. จังหวัดแจ้งอาเภอกาหนดเป้าหมายหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านต้นกล้า
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. จังหวัดแจ้งแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่
ของแผ่นดิน ตามแนวทางที่กรมฯ กาหนด ให้อาเภอทราบ
3. อาเภอร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอาเภอ พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นกล้า
กองทุนแม่ของแผ่นดินตามจานวนที่จังหวัดกาหนด โดยพิจารณาคัดเลือกจากหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบเป็นลาดับแรกหรือหมู่บ้านที่มีความพร้อม และเป็นหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ประเมินต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 12 ข้อ ของสานักงาน ป.ป.ส. (เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน)
4. อาเภอร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอาเภอ กาหนดรูปแบบ เนื้อหา และวางแผน
การประชุมฯ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายและแนวทางที่กรมฯ และสานักงาน
ป.ป.ส. กาหนด ระยะเวลา 1 วัน
5. อาเภอประสานผู้นา คณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ แกนนากลุ่มเด็กและ
เยาวชนหมู่บ้านเป้าหมาย อย่างน้อย จานวน 15 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 ตามระยะเวลาที่กาหนด
6. อาเภอร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอาเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
หมู่บ้ านต้นกล้ ากองทุนแม่ ของแผ่ นดิน ปี 2564 ตามแนวทางและระยะเวลาที่ กรมฯ กาหนด
พร้อมรับสมัคร สมาชิก คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
7. อาเภอร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนา
หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามแนวทางขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ 10 ขั้นตอน ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ประชาชนในหมู่บ้าน การเปิดรับสมัคร
สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
8. อาเภอร่ ว มกับ คณะกรรมการหมู่บ้ านต้ นกล้ า กองทุนแม่ ข องแผ่ นดิ น ดาเนินกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างน้อย 5 กิจกรรม
9. จังหวัด/อาเภอร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง
10. จังหวัด/อาเภอรายงานผลการดาเนินกิจกรรมพร้อมภาพกิจกรรมในระบบบริหารงบประมาณ
และบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and project Management : BPM) (แนบไฟล์ข้อมูลและ
รูปภาพ) ภายใน 1 สัปดาห์หลังการดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนภูมิภาค (ดาเนินการระดับจังหวัด 76 จังหวัด)
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาส (มกราคม – มีนาคม 2564 )
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. จังหวัดมีคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด เป็นกลไกหลักและ
พลังสาคัญในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สู่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. จังหวัดมีศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง
2. คณะกรรมการศูนย์เรีย นรู้ มีองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการ
พัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้นแบบทั้ง 76 แห่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสมร เพชรพรรณ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทร. 0 2141 6546
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ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมหลัก : พัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
- ส่ งเสริ มกระบวนการพัฒ นาเศรษฐกิจ ฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้ว ยแนวคิดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการค้าหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น
และการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ในการเป็นกลไกขับเคลื่อน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. เพื่อพัฒ นาศักยภาพของผู้ จั ดโปรแกรมท่ อ งเที่ ยวเชิงสร้า งสรรค์ (Champ) ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายที่ ได้
พิจารณาตามเกณฑ์ การจั ดประเภทการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในประเภท B
เป็นลาดับแรก และพิจารณาประเภท A เป็นลาดับถัดไป โดยพิจารณาข้อมูลการพัฒนาและความ
พร้อมของชุมชนในด้านต่าง ๆ จานวน 76 จังหวัด 100 ชุมชน ตามบัญชีรายชื่อที่จังหวัดพิจารณา
เสนอต่ อกรมการพั ฒนาชุ มชน ภายใต้ จ านวนชุ มชนท่ องเที่ ยวที่ กรมการพั ฒนาชุ มชนจั ดสรร
ให้ดาเนินการ
2. จังหวัดแจ้งให้อาเภอที่มี รายชื่อชุมชนเป้าหมาย ดาเนินการจัดทารายละเอียดโครงการ
เพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ
3. อ าเภอจั ดการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การฯ จ านวน 2 ครั้ ง ในพื้ นที่ ชุ มชนท่ องเที่ ยวเป้ าหมาย
โดยกาหนดให้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติ การค้นหาผู้ประกอบการ (Champ) จานวน 1 ครั้ง
และทดสอบโปรแกรม จานวน 1 ครั้ง ตามแนวทาง D - HOPE โดยมีรายละเอียดในการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นาชุมชน ผู้ประกอบการ และกลุ่มองค์กร
ในชุมชนท่องเที่ยว จานวน 10 คน/ครั้ง เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ
3.2 จั ดกิจ กรรมประชุมเชิงปฏิบั ติ การค้นหาผู้ประกอบการ (Champ) จานวน 1 ครั้ง
ระยะเวลา 3 วัน โดยมีเนื้อหาโดยรวม ดังนี้
3.2.1 บรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมื อ
ปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเอง (Decentralized Hand – On Program Exhibition) เพื ่อ ส่ง เสริม การ
ท่อ งเที ่ย วโดยชุม ชน การเขีย นค าเชิญ ชวนให้น ัก ท่อ งเที ่ย วหรือ ลูก ค้า ที ่ส นใจ การเขีย น
เรื ่อ งราวของผลิต ภัณ ฑ์ (Product Story) เทคนิค การเล่า เรื่อ งราว การจัดทาโปรแกรม
ท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
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3.2.2 แบ่ง กลุ่มฝึกปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) เพื่อ ถ่ายทอด
ประสบการณ์และโปรแกรมการท่องเที่ยว ตามแนวทาง D - HOPE
3.2.3 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทาโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และ
นาเสนอเพื่อขายโปรแกรมให้แก่ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
3.2.4 จัดทาทะเบียนผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และโปรแกรมที่ได้รับการเสนอ
ชื่อจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จานวนไม่น้อยกว่า 10 คน
3.2.5 ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรม จานวน 1 ครั้ง จานวน 3 วัน
โดยกาหนดให้จั ดกิจกรรมทดสอบโปรแกรมดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้จัดกิจกรรมการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการ (Champ) แล้ว ไม่น้อยกว่า 5 – 7 วัน
3.2.6 กาหนดแผนการจัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรมร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มี
กลุ่ มเป้ าหมายเข้าร่ ว มกิจ กรรมทดสอบโปรแกรม ผู้ประกอบการชุมชนที่ได้ระบุไว้ในทะเบียน
ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) จานวน 10 คน
3.3 ด าเนิ นการจั ดกิ จ กรรมทดสอบโปรแกรม จ านวน 1 ครั้ ง ระยะเวลา 3 วั น โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 10 คน ตามกิจกรรมข้อ 3.2.6 ทั้งนี้จังหวัดอาจพิจารณาให้มี เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ ผู้แทนหน่วยงานภาคีพัฒนา ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กรในชุมชนท่องเที่ยว
เข้าร่วมกิจกรรม โดยดาเนินการ ดังนี้
3.3.1 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทดสอบโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ)
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และโปรแกรมการท่องเที่ยว
3.3.2 ปรับ ปรุง โปรแกรมของผู้ป ระกอบการชุม ชน (Champ) และการนาเสนอ
เพื่อขายโปรแกรมให้เหมาะสมและสามารถรองรับบริการนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง
3.3.3 สรุปผลการจัดทาทะเบียนผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และโปรแกรมที่ได้
ผ่านการทดสอบโปรแกรม จานวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ 10 โปรแกรม
3.3.4 จัดทาโปรแกรมภาพรวมเพื่อใช้เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน
4. อาเภอสรุปประเมินผลการดาเนินกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม รายงานผลให้จังหวัดทราบ
5. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ และบันทึกรายงานในระบบ
บริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM)
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ภาคีพัฒนา ผู้นาชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ
และผู้ ป ระกอบการชุ มชน ที่ ได้ รั บการเสนอชื่ อ จากกิ จ กรรมการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการ (Champ) จานวน 100 ชุมชนๆ ละ 2 ครั้งๆ
ละ 10 คน รวมจานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 1,000 คน
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งบประมาณ
จานวน 3,600,000 บาท ชุมชนละ 36,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
ชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย จานวน 100 ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)
ดาเนินการชุมชนละ 2 กิจกรรมๆ ละ 3 วัน รวมระยะเวลา 6 วัน
ผลที่ค าดว่า จะได้ รั บ
ผู้ป ระกอบการชุม ชน (Champ) ในชุม ชนท่อ งเที่ย วเป้า หมายสามารถจัด ทาโปรแกรม
การจัด นิท รรศการแบบกระจายที่ผู้ช มลงมื อ ปฏิบัติด้ว ยตนเองได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และผู ้เ ข้า ร่ว มประชุม เชิง ปฏิบ ัติก ารฯ ได้เ รีย นรู้แ ละแลกเปลี ่ย นประสบการณ์ใ นการ
ถ่ายทอดประสบการณ์และจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวได้
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. จานวนผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 1,000 คน
2. จานวนโปรแกรมท่องเที่ยว/ผลิตภัณฑ์เด่นของผู้ จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1,000 โปรแกรม
3. จานวนแผนการทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยว 1,000 แผน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายสุมิตร พันเรืองเดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทร. 08 4040 5382
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2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการจัดทาโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (Decentralized Hand - On Program Exhibition : D - HOPE)
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
2. เพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้ และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน
และชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายที่ ได้
พิ จารณาตามเกณฑ์ การจั ดประเภทการพั ฒนาชุ มชนท่ องเที่ ยว OTOP นวั ตวิ ถี ในประเภท B
เป็ นล าดั บแรก และพิ จารณาประเภท A เป็ นล าดั บถั ดไป โดยพิ จารณาข้ อมู ลการพั ฒนาและ
ความพร้ อมของชุ มชนในด้ านต่าง ๆ จ านวน 76 จังหวัด 100 ชุมชน ตามบัญชีรายชื่อที่จั งหวั ด
พิจารณาเสนอต่อกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้จานวนชุมชนท่องเที่ยวที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรร
ให้ดาเนินการ
2. จังหวัดแจ้งให้อาเภอที่มีรายชื่อชุมชนเป้าหมาย ดาเนินการจัดทารายละเอียดโครงการ
เพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ
3. อาเภอดาเนิน การจัดกิจ กรรมสนับ สนุนการจัด ทาโปรแกรมการท่อ งเที่ย วโดยชุมชน
บริการนักท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดในการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 อาเภอและหมู่บ้านประชุมจัดทาแผนการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดทาโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบริ การนักท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายตามแนวทาง D – HOPE
โดยกาหนดให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และรายละเอียดโปรแกรมที่ได้รับ
การทดสอบโปรแกรมให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยต้องมีข้อมูลของผู้ประกอบการชุมชน (Champ)
ชุมชนละไม่น้อยกว่า 10 คน/10 โปรแกรม
3.2 ดาเนินการจ้างจัดทากิจกรรมสนับสนุนการจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บริการนักท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย โดยอย่างน้อยต้องมีกิจกรรม ดังนี้
3.2.1 จัด ทาเอกสารแนะนาโปรแกรมการท่อ งเที่ย วเพื่อ ส่ง เสริม การท่อ งเที่ย ว
โดยชุมชน โดยต้องดาเนินการ ดังนี้
1) จั ด ท าข้ อ มู ล และถ่ า ยภาพของผู้ ป ระกอบการชุ ม ชนและผลิ ต ภั ณฑ์
ของผู้ประกอบการชุมชนที่ได้จัดทาโปรแกรม ไม่น้อยกว่า 10 คน/10 โปรแกรม รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ
ที่สาคัญของอาเภอและชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย
2) ออกแบบรูปเล่ม และส่งรูปแบบ ให้อาเภอพิจารณา ตรวจทานความถูกต้อง
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
3) จัด พิม พ์เ อกสาร (Catalog) แนะนาโปรแกรมการท่อ งเที่ย วของชุ ม ชน
ท่อ งเที่ย วเป้า หมาย จานวน 1,000 เล่ม/ชุมชน รวมทั้งจัดทาเป็นเอกสารในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
(Digital File) เพื่อเผยแพร่ในระบบออนไลน์
4) ดาเนินการเผยแพร่เอกสาร (Catalog) แนะนาโปรแกรม โดยแจกจ่ายแก่ภาคี
การพัฒนา ผู้ประกอบการบริษัท ห้าง ร้าน สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ หรือห้องพักในโรงแรมที่
เป็นที่นิยมพักของนักท่องเที่ยว และนาไปเผยแพร่ในงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการ
ชุมชน (Champ)
3.2.2 จัดกิจกรรมพิธีเปิด/จัดนิทรรศการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยต้องดาเนินการ ดังนี้
1) กาหนดแผนการจัดกิจกรรมงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ ประกอบการชุมชน
(Champ) ตามแนวทาง D-HOPE เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วและผู้ ที่ ส นใจ จ านวน 1 ครั้ ง
โดยต้องดาเนินการภายหลังจากได้ดาเนินการจัดทาเอกสาร (Catalog) แนะนาโปรแกรมการ
ท่องเที่ย วเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ย วโดยชุมชนที่มีข้อมูล ของชุมชนและผู้ประกอบการชุมชน
(Champ) จานวนไม่น้อยกว่า 10 คน/10 โปรแกรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2) ระยะเวลาจั ด กิ จ กรรมงานนิท รรศการโปรแกรมของผู้ ป ระกอบการชุมชน
(Champ) ตามแนวทาง D-HOPE ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย จานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
ระยะเวลารวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน
3) กาหนดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ
4) ก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมายในการร่ ว มกิ จ กรรมงานนิ ท รรศการโปรแกรมของ
ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE จักต้องนานักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจ ผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สมาคมที่ดาเนินการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวภายในจังหวัดและผู้สื่อข่าว
เข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการฯ ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย
5) กาหนดให้จัดเตรียมโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ที่ผู้เข้าร่วมได้ลงมือ
ปฏิบัติ โดยเตรียมพื้นที่ในการปฏิบัติและสามารถนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงมือทาเป็นของที่ระลึกใน
งานนิทรรศการฯ
3.2.3 พิจารณาคัดเลื อกกิจกรรมในแผนชุมชนด้านการท่องเที่ยวหรือแผนธุรกิ จของ
ชุมชนท่องเที่ยว นามาดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม (ยกเว้นแผนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์)
4. อาเภอสรุปประเมินผลการดาเนินกิจกรรม รายงานผลให้จังหวัดทราบ
5. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ และบันทึกรายงานในระบบ
บริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM)
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ที่ได้จัดทาโปรแกรมลงพิมพ์เอกสาร (Catalog)
แนะนาโปรแกรมฯ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ภาคีพัฒนา ภาคเอกชน ประชาชน
และนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 100 คน/ชุมชน รวมจานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้ น
10,000 คน
งบประมาณ จานวน 18,500,000 บาท ชุมชนละ 185,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
1) ค่าจัดทาเอกสารแนะนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ย ว
โดยชุมชน จานวน 1,000 เล่ม
2) ค่าจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ)
ตามแนวทาง D - HOPE/จัดนิทรรศการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน
3) ค่ าใช้ จ่ ายในการฝึ กปฏิ บั ติ ด้ วยตนเองตามโปรแกรมการท่ องเที่ ยวในชุ ม ชน
เพื่อบริการให้ผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการ
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทากิจกรรมในแผนชุมชนด้านการท่องเที่ยวหรือแผนธุรกิจ
ของชุมชนท่องเที่ยว ที่ได้คัดเลือกนามาดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม
(ยกเว้นแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์)
5) ค่าอานวยการและบริหารโครงการ
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
ชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย จานวน 100 ชุมชน
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการไตรมาส 3 – 4 (เมษายน – สิงหาคม 2564)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน (Champ) ในชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วเป้ า หมายสามารถจั ด ท าโปรแกรม
การจั ดนิ ทรรศการแบบกระจายที่ ผู้ ชมลงมื อปฏิ บั ติ ด้ วยตนเองรองรั บนั กท่ องเที่ ยวได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอย่างแพร่หลาย
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. เอกสารแนะนาการท่องเที่ยวของชุมชน จานวน 100 ชุมชน
2. ผู้ จั ด โปรแกรมท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ (Champ) ที่ มี กิ จ กรรมรองรั บ ให้ บ ริ ก าร
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว จานวน 100 ชุ ม ชน ๆ ละ 10 คน รวมทั้ ง สิ้ น 1,000 คน
3. โปรแกรมของผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยว (Champ) จานวน 1,000 โปรแกรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายสุมิตร พันเรืองเดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทร. 08 4040 5382
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ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐ
เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนชุมชน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
1.1 พัฒนาศักยภาพกองทุนชุมชน
1.1.1 พั ฒ นาศั ก ยภาพคณะกรรมการกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต โดยโรงเรี ย น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหาร
จัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกิจกรรมเครือข่าย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
และพัฒนากลุ่มของตนเองให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน จัดทาแนวทางการดาเนินงานโครงการตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมพัฒนา
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 8 จังหวัดที่เป็น
ที่ตั้งของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตพิจารณากาหนดวันอบรม
3. สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนกาหนดคุณสมบัติและจานวนผู้เข้าอบรม และจัดทา
หนังสือเชิญผู้เข้าอบรมจาก 76 จังหวัด โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 เป็นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่จังหวัดคัดเลือกให้เป็นกองทุนธรรมาภิบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2 เป็นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับกลุ่มของตนเองได้
3.3 เป็นคณะกรรมการที่มีความเหมาะสมกับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดังนี้
3.3.1 หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต้องเป็นประธาน รองประธาน
หรือคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่สามารถกาหนดทิศทาง และนโยบายการบริหารจัดการ
กลุ่มได้
93

- ร่าง -

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
3.3.2 หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต้องเป็นเหรัญญิก เจ้าหน้าที่
บัญชี หรือคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่สามารถจัดทาบัญชีหรือมีความรู้พื้นฐาน
ด้านบัญชี (มีการฝึกปฏิบัติทาบัญชี ส ร จ)
3.3.3 หลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต้องเป็นประธาน รอง
ประธาน หรือคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่สามารถกาหนดทิศทางการลงทุนและ
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกได้
4. สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนจัดทาหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดอบรมแก่
จังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
5. สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนลงพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนการอบรม และ
สนับสนุนทางวิชาการระหว่างการฝึกอบรม ณ จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต
6. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 8 จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพ ย์เพื่อการ
ผลิต ร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการดังนี้
6.1 วางแผน และเตรียมความพร้อมในการดาเนินการจัดอบรม เช่น อาคาร สถานที่
บ้านพัก ผู้เข้าอบรม วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนทีมวิทยากร
6.2 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 8 จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต ขออนุมัติโครงการและดาเนินงานตลอดจนจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สาหรับการอบรม
7. สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนจัดทาใบกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมและส่งมอบ
ให้กับจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
8. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บันทึก
ผล การดาเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and
Project Management : BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
9. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสรุปผล
การดาเนินงานส่งกรมการพัฒนาชุมชน
เป้าหมาย
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 720 คน
งบประมาณ
จานวน 3,600,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
หน่วยดาเนินงาน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต
พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 8 แห่ง ประกอบด้วย
1. บ้านหนองผักนาก หมู่ 5 ตาบลหนองผักนาก อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
2. บ้านทุ่งสะท้อน หมู่ 6 ตาบลปากแพรก อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
3. บ้านดอนคา หมู่ 2 ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. บ้านโจด หมู่ 6 ตาบลเจ้าท่า อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
5. บ้านปัญจะพัฒนา หมู่ 11 ตาบลแม่สาว อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
6. บ้านขาม หมู่ 2 ตาบลบ้านขาม อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
7. บ้านสระยายชี หมู่ 6 ตาบลเนินปอ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
8. บ้านขอนขว้าง หมู่ 10 ตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ระยะเวลา
ดาเนินการไตรมาส 2 - 3 (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2564)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการกลุ่ มออมทรั พย์ เพื่อการผลิ ตมีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริห ารจัดการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และด้านกิจกรรมเครือข่าย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนากลุ่มของตนให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตร้อยละ 95 ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม
2. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนา
กลุ่มของตนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายวิณัย สืบทรง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 08 9921 7590
2. นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 09 4545 1955
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1.1.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART
Saving Group
2. เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ทีผลการดาเนินงานในระดับดี สามารถดาเนินงาน
ตามแผนมาตรฐาน SMART Saving Group
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. กรมการพัฒนาชุมชน ทบทวนฐานข้อมูลการดาเนินงานตามมาตรฐาน SMART Saving Group
ปี 2558 – 2562
2. กรมการพัฒนาชุมชน จัดทาแนวทางการพัฒนาศักยภาพทรัพย์เพื่อการผลิ ตสู่มาตรฐาน
SMART Saving Group
3. จังหวัดและอาเภอร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีผลการประเมินการ
จั ดระดั บการพั ฒนาอยู่ ในระดั บ 3 ที่ ยั งไม่ ด าเนิ นการเข้ าสู่ กระบวนการฯ ไม่ ซ้ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558 - 2562 (จานวน 760 กลุ่ม ตามทะเบียนจัดสรร)
4. อาเภอดาเนินการจัดเวทีในพื้นที่เป้าหมาย (ไตรมาส 3) ตามกระบวนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐานโดยใช้เครื่องมือ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตนตามหลักธรรมาภิบาล (ออนไลน์) 4 ด้าน 21 ตัวชี้วัด และ 2) แบบประเมิน
กระบวนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SSG) 5 ด้าน 23 ตัวชี้วัด
ขั้นตอนการดาเนินงาน (จานวน 1 วัน)
4.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ
4.2 ทบทวนผลการดาเนินงานของกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ระเบียบของกลุ่ม คณะกรรมการ
กลุ่ม การจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิกและชุมชน ฯลฯ
4.3 ตรวจสอบปัจจุบัน ด้วยเครื่องมือ เครื่องมือแบบประเมินศักยภาพกลุ่ มออมทรั พย์
เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล (ออนไลน์) 4 ด้าน 21 ตัวชี้วัด
4.4 มุ่งสู่อนาคต ด้วยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มตามเกณฑ์การวัดมาตรฐานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต SMART Saving Group : SSG 5 ด้าน23 ตัวชี้วัด
4.5 จัดทาแผนการพัฒนาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมินฯ
5. สรุปรายงานผลให้จังหวัดทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังการดาเนินงานเสร็จสิ้น
6. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรมพร้อมภาพกิจกรรมในระบบบริหาร
งบประมาณและบริ ห ารกิ จ กรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM)
(แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ให้กรมฯ ทราบ ภายใน 15 มิถุนายน 2564
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- ร่าง รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
7. กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน (ส านั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก รการเงิ น ชุ ม ชน) ติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานพร้อมให้คาแนะนา จานวน 18 เขตตรวจ ดาเนินการในไตรมาส 3
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ 3 จานวน 76 จังหวัด (760 แห่ง)
งบประมาณ
จานวน 2,280,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
ที่ทาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 760 แห่ง
ระยะเวลา
ดาเนินการภายในเดือนพฤษภาคม 2564
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้รับการพัฒนาตามกระบวนการ SMART Saving Group : SSG
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ร้อยละ 80 ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีแผนการบริหารจัดการตามมาตรฐาน SMART
Saving Group
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1.นายวิณัย สืบทรง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
โทร.0 2141 6098
2.นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทร. 0 2141 6545
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1.2 ประกาศความสาเร็จกองทุนชุมชนสู่ความเป็นต้นแบบ
1.2.1 เพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สู่แหล่งเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
และเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพสาหรับผู้มีรายได้น้อย
2. เพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้การดาเนินงานโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
ส านั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก รการเงิ น ชุ ม ชน ได้ จั ด ท ารายละเอี ย ดโครงการตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการประกาศ
ความสาเร็จกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรมย่อยที่ 1 การคัดเลือกกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ต้นแบบ จานวน 18
แห่ง งบประมาณ จานวน 60,000 บาท (ดาเนินการโดยสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ในไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564) โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดแนวทาง/เกณฑ์การคัดเลือกการดาเนินงานกองทุนแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
1.2 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนจั ด ท าค าสั่ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายฯ
โดยแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็นประธานในการคัดเลือกของแต่ละเขตตรวจฯ จานวน 18 แห่ง
โดยมีเงื่อนไขสาหรับกองทุนที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
จั งหวั ดคั ดเลื อกกองทุ นแก้ ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.) จั งหวั ดละ 1 กองทุ น
โดยนาเสนอให้แก่คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายฯ ในการลงติดตามการดาเนินงาน โดยมี
หลักเกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่
1) เป็นกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภท
กลุ่มองค์กรชุมชนดีเด่นของกรมการพัฒนาชุมชน
2) เป็น กองทุน แก้ไ ขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่มีก ารบริห ารจัดการเข้มแข็ง
และมี ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล มี ค รั ว เรื อ นที่ ยื ม เงิ น กองทุ น ฯ ไปประกอบอาชี พ และสร้ า งรายได้
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานได้
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
3) ต้องเป็นกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ในจานวน 40 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ล าปาง ล าพู น น่ า น แพร่ พิ ษ ณุ โ ลก เพชรบู ร ณ์ สุ โ ขทั ย นครสวรรค์ อุ ทั ย ธานี ชุ ม พร
นครศรี ธ รรมราช สุ ร าษฎร์ ธ านี กระบี่ ตรั ง ระนอง สตู ล ยะลา บึ ง กาฬ เลย อุ ด รธานี
พระนครศรี อยุ ธ ยา ลพบุ รี สิ งห์ บุ รี อ่างทอง สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี
สุพรรณบุรี นครพนม ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์
ยโสธร และจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ งบประมาณตามโครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการ
ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) สู่ แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ พ.ศ.2563
1.3 คณะกรรมการดาเนินการแจ้งผลการคัดเลือกให้กรมการพัฒนาชุมชน ทราบ
1.4 กรมการพัฒนาชุมชนจัดทาคาสั่งกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับการ
คัดเลือก
งบประมาณ
จานวน 60,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดีเด่น จานวน 40 แห่ง
ระยะเวลา
ดาเนินการในไตรมาส 1 (มกราคม 2564)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายฯกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จานวน 18 แห่ง
ที่สามารถพัฒนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทุนชุมชนต้นแบบ ได้
ตัวชี้วัดกิจกรรม
หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ได้รับการคัดเลือก จานวน 18 แห่ง และ
ได้รับเงินสนับสนุนในการดาเนินงาน
กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 2 สนั บ สนุ น การด าเนิ นงานกองทุ น แก้ ไ ขปัญ หาความยากจน (กข.คจ.)
ต้น แบบ จ านวน 18 แห่ งๆ ละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้ว น) รวมจานวนงบประมาณ
1,080,000 บาท (ดาเนินการโดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ในไตรมาส 2 (กุมภาพันธ์ –
มีนาคม 2564) มีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 กรมฯ สนับสนุนงบประมาณ จานวน 18 กองทุนๆ ละ 60,000 บาท โดยสานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอร่วมกับหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดาเนินกิจกรรม
จัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสาเร็จในการดาเนินงานกองทุนแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยมีเนื้อหาของการนาเสนอ อาทิเช่น ที่มาของกองทุน กข.คจ.
วิธีการบริหารจัดการกองทุน กข.คจ. วิธีการบริหารโครงการ บริหารสัญญา บริหารหนี้ การส่งเสริม
การออมในครั วเรื อน การจัดสวัสดิการชุมชน และปัจจัยความส าเร็จในการดาเนินงานกองทุ น
กข.คจ. เป็นต้น โดยจัดทาสื่อในรูปแบบของ VDO Presentation Facebook Fan page Roll Up
เอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ หนังสือประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยกาหนดสื่อที่จะต้องดาเนินการ
อย่างน้อย 2 รายการ คือ VDO Presentation และ Facebook Fan page
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วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
2.2 คณะกรรมการกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประสานขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากภาคีและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาฯ (ในกรณีที่
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมฯ ไม่สามารถดาเนินการได้หรือไม่เพียงพอ)
2.3 คณะกรรมการกองทุ น แก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน (กข.คจ.) เสนอโครงการพร้ อม
รายละเอียดวัสดุ ตามแผนการพัฒนา ตามข้อ 2.1
2.4 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเสนอโครงการ/กิจกรรมพร้อมรายละเอียดแจ้งจังหวัด
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด ในวงเงินงบประมาณ แห่งละ 60,000 บาท
2.5 คณะกรรมการกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดาเนินการตามโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุน
2.6 สรุปรายงานผลให้จังหวัดทราบฯ หลังจากดาเนินการเสร็จสิ้น ภายใน 1 สัปดาห์
2.7 จังหวัดสรุป และบันทึกผลการดาเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหาร
กิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและ
รูปภาพ ให้กรมฯ ทราบ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากดาเนินงานเสร็จสิ้น ภายใน มีนาคม 2564
กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดีเด่น จานวน 18 แห่ง
งบประมาณ
หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดีเด่น จานวน 18 แห่ง ๆ
ละ จานวน 60,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดีเด่น จานวน 18 แห่ง
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หมู่บ้านกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) มีกิจกรรมในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ในการบริหารจัดการกองทุน (กข.คจ.) ที่เป็นแหล่งเงินทุน
สาหรับผู้ยากจนและผู้มีรายได้น้อย
ตัวชี้วัดกิจกรรม
หมู่บ้านกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) มีสื่อเพื่อใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้ อย่างน้อย 2 รายการ
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- ร่าง รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 3 ส่งเสริมวิชาการการขับเคลื่อนหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล งบประมาณ 60,000 บาท
- กรมฯ (สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน) ติดตามสนับสนุน และจัดการองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดีเด่น
กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดีเด่น จานวน 18 แห่ง
งบประมาณ
จานวน 60,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดีเด่น จานวน
18 แห่ง
ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาสที่ 2 จานวน 1 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ต้นแบบเป็นแหล่งเงินทุนใน
การประกอบอาชีพสาหรับผู้มีรายได้น้อย สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน มีองค์ความรู้
และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best Practice) ที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส าคั ญ ไปในการวางแผนและพั ฒ นาการ
ดาเนินงานกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สามารถเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเงินทุน
ในการประกอบอาชีพสาหรับ ผู้มีรายได้น้อย จานวน 36 แห่ง
2. มี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ ลส าเร็ จ การด าเนิ น งานหมู่ บ้ า นโครงการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความยากจน (กข.คจ.) แห่งละ อย่างน้อย 1 ช่องทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายวิณัย สืบทรง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 08 9921 7590
2. นายณัฐพล ปาลิวนิช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 08 1644 9822
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1.2.2 ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดในการ
บริหารจัดการศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ
2. เพื่อคัดเลื อกและสนั บ สนุ น การขับเคลื่ อนศูนย์ส าธิตการตลาดสู่การเป็นศูนย์สาธิต
การตลาดต้นแบบ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. กรมฯ กาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมการดาเนินโครงการประกาศความสาเร็จกองทุน
ชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ กิจกรรม ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกจาก
ศูนย์สาธิตการตลาดที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและมีหลักธรรมาภิบาล ดาเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม
2. กรมฯ กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์สาธิตการตลาด จานวน 18 แห่ง
3. กรมฯ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ
4. กรมฯ แจ้งจังหวัดคัดเลือกศูนย์สาธิตการตลาด ที่มีผลการดาเนินงานตรงตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ เงื่อนไขดังนี้
1) เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ผ่านการตรวจสุขภาพทางการเงินตามหลักธรรมาภิบาล
ปี พ.ศ. 2563 ที่มีผลการประเมินในระดับ 3 (หากไม่มีให้คัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มี
ผลการประเมินในระดับ 2)
2) เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีศูนย์สาธิตการตลาดที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
และมีหลักธรรมาภิบาล ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
3) ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ากับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับงบประมาณ ตามโครงการศูนย์สาธิต
การตลาดสู่เทรดเดอร์ชุมชน ปี พ.ศ. 2562 และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับงบประมาณ
กิจกรรมยกระดับศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ ปี พ.ศ. 2562 - 2563 และกิจกรรมเครือข่าย
ธุรกิจชุมชนที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. กรมฯและ กรรมการคัดเลือกศูนย์สาธิตการตลาด ดาเนินการเตรียมความพร้อมการคัดเลือก
ศูนย์สาธิตการตลาด
6. กรรมการคัดเลื อกศู น ย์ ส าธิต การตลาดต้น แบบ พร้อมแจ้งรายชื่ อจั งหวั ดที่ ไ ด้รั บ การ
คัดเลือก
7. กรมฯ จั ดสรรงบประมาณสนั บสนุ นการด าเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด 18 แห่ ง ๆ ละ
100,00 บาท ให้จังหวัดดาเนินการ
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- ร่าง รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
8. จั งหวัดแจ้ งศูน ย์ ส าธิตการตลาดที่ได้รับการคัดเลื อกเป็นศูนย์ส าธิต การตลาดต้ น แบบ
ดาเนินการดังนี้
8.1 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาด โดยการจัดทาแผนการพัฒนาศูนย์สาธิต
การตลาดสู่การยกระดับศูนย์สาธิตการตลาดต้น แบบ เช่น การปรับปรุงร้านค้า การวางแผนผัง
ร้านค้า การจัดเรียงสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มาศึกษาวิเคราะห์ใช้ในการวางแผน
พัฒนา
8.2 สารวจความต้องการวัสดุ/อุปกรณ์ ที่จาเป็นต้องใช้ในการยกระดับศูนย์สาธิตการตลาดสู่
การเป็นศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ
8.3 ศูนย์สาธิตการตลาดจัดทาโครงการเสนอจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุน
9. จังหวัดบันทึกผลการดาเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ
Budget and Project Management (BPM) พร้ อ มแนบไฟล์ ข้ อ มู ล และรู ป ภาพให้ ก รมการ
พัฒนาชุมชนทราบ
10. จังหวัดสรุปผลการดาเนินงานส่งกรมฯ
กลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ จานวน 18 แห่ง
งบประมาณ
จานวน 1,8000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือก 18 แห่ง
ระยะเวลา
ดาเนินการไตรมาส 3 (มีนาคม - พฤษภาคม 2564)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ
2. มีศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานแก่ศูนย์สาธิตการตลาด
อื่น ๆ จานวน 18 แห่ง
ตัวชี้วัดโครงการ
ศูนย์สาธิตการตลาดได้รับการยกระดับเป็นศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ จานวน 18 แห่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายวิณัย สืบทรง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 08 9921 7590
2. นางสาวธัญญ์นภัส รวิหิรัณยกรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
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1.2.3 เสริมสร้างศักยภาพกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีกิจกรรมเครือข่ายในการสร้างงาน เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในชุมชนและสมาชิก
2. เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้มีรูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน และ
สามารถจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก และชุมชนได้
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. กรมฯ กาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมการดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายธุรกิจชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น ประเภท
กิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและมีหลักธรรมาภิบาล
2. กรมฯ กาหนดเกณฑ์การคัดเลื อกกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ตดีเด่น ประเภทกิจกรรม
เครือข่ายธุรกิจชุมชน จานวน 18 แห่ง
3. กรมฯ จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ดี เ ด่ น
ประเภทกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน
4. กรมฯ แจ้งจังหวัดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามเงื่อนไข ดังนี้
1) เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ผ่านการตรวจสุขภาพทางการเงินตามหลักธรรมาภิบาล
ปี พ.ศ. 2563
2) เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการดาเนินงานกิจกรรม
เครือข่ายธุรกิจชุมชน
3) เป็นกลุ่มที่ไม่ซ้ากับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับงบประมาณ ตามโครงการศูนย์
สาธิตการตลาดสู่เทรดเดอร์ชุมชน ปี พ.ศ. 2562 และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีศูนย์ สาธิต
การตลาด ปี พ.ศ. 2562 - 2563 และกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชนที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. กรมฯและคณะกรรมการคัดเลื อกกลุ่มออมทรั พย์เพื่อการผลิตดีเด่น ประเภทกิจกรรม
เครือข่ายธุรกิจชุมชน ดาเนินการเตรียมความพร้อมการคั ดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ดีเด่น ประเภทกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน
6. กรรมการคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น ประเภทกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน
พร้อมแจ้งรายชื่อจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือก
7. กรมฯ จั ดสรรงบประมาณสนั บ สนุ นการดาเนินงานกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ตดีเด่น
ประเภทกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน 18 แห่ง ๆ ละ 100,000 บาท ให้จังหวัดดาเนินการ
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
8. จังหวัดแจ้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ดีเด่น ประเภทกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน ดาเนินการดังนี้
- จังหวัดแจ้งกลุ่มเป้าหมายจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพ และจัดทาแผนเพื่อขอรับงบสนับสนุน
การดาเนินงาน
- ส ารวจความต้องการวัส ดุ/ อุป กรณ์ ที่จาเป็นต้องใช้ในการยกระดับกลุ่ มออมทรั พ ย์
เพื่อการผลิตสู่การเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น ประเภทกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน
- จังหวัดจัดทาโครงการฯ เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
9. จังหวัดบันทึกผลการดาเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ
( Budget and Project Management : BPM) พ ร้ อ ม แ น บ ไ ฟ ล์ ข้ อ มู ล แ ล ะ รู ป ภ า พ ใ ห้
กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
10. จังหวัดสรุปผลการดาเนินงานส่งกรมฯ
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น ประเภทกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน
จานวน 18 แห่ง
งบประมาณ
จานวน 1,8000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น ประเภทกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน
จานวน 18 แห่ง
ระยะเวลา
ดาเนินการไตรมาส 3 (มีนาคม – พฤษภาคม 2563)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน ในการสร้างงาน เพิ่มรายได้
ให้กับประชาชนในชุมชนและสมาชิก
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีรูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน และสามารถ
จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก และชุมชนได้
ตัวชี้วัดโครงการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาเนินกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน จานวน 18 แห่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายวิณัย สืบทรง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 08 9921 7590
2. นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0 2141 6189
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1.3 สนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเข้าใจการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดาริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่
ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย และบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
3. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ตระหนัก ถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ประสานงานสถาบันการพัฒนาชุมชน แจ้งศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก สระบุรี ชลบุรี
นครราชสีมา อุบลราชธานี เพชรบุรี และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา เตรียมความพร้อม
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเข้าใจการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี (อพ.สธ.)
ตามแนวทางที่กาหนด
2. กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน 7 แห่ง
และ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ดาเนินงานกิจกรรมฯ
3. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน 7 แห่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และ
เข้ าใจการด าเนิ น งานโครงการ อพ.สธ. และสรุ ปผลการด าเนิ นงานกิ จกรรมทุ กขั้ นตอนส่ ง
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน จานวน 1 เล่ม พร้อมภาพกิจกรรม (ซีดี) จานวน 1 แผ่น
4. ส านั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก รการเงิ น ชุ ม ชน ติ ด ตามสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมประชุ ม
เชิงปฏิบัติการฯ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน 7 แห่ง
5. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 7 แห่ง รวบรวมและสรุปผลการดาเนินกิจกรรม พร้อมผล
การประเมินและภาพกิจกรรม (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) บันทึกในระบบบริหารงบประมาณ
และบริ ห ารกิ จ กรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM) หลั ง จาก
ดาเนินการเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2564
6. สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรมในภาพรวม
รายงานผู้บริหาร
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- ร่าง รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนรอบศูน ย์ ศึกษาและพัฒ นาชุมชน 7 แห่ ง และนักวิช าการพัฒ นาชุมชนจังหวัด
ในเขตพื้นที่บริการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน 7 แห่ง จานวน 280 คน
งบประมาณ
จานวน 819,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
หน่วยดาเนินงาน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก สระบุรี ชลบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี เพชรบุรี
และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก สระบุรี ชลบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี เพชรบุรี
และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
ระยะเวลา
ดาเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) จานวน 2 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในพื้น ที่จั งหวัดที่เป็ น ที่ตั้งของศูนย์ศึ กษาและพัฒ นาชุมชนทั้ง 7 แห่ ง ในพื้นที่
จังหวัดมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพร
ที่หายากในพื้นถิ่นของหมู่บ้าน
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) ในระดับมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายธนพล ทองแตง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 08 4522 2528
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2. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนและนาเงินไปประกอบอาชีพ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. กรมการพัฒนาชุมชน จัดทาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดเป้าหมายกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ
กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จานวน 6,000 กองทุน)
3. กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งจังหวัดคัดเลือก
3.1 กองทุนชุมชนให้เป็นไปตามหลักธรมาภิบาล เป้าหมาย ตามเงื่อนไข
1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการจัดระดับการพัฒนา (ประเมินศักยภาพกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ 21 ตัวชี้วัด (ปี 2563) ระดับ 1 (พอใช้/
ปรั บ ปรุ ง ) เป็ น อั น ดั บ แรก กรณี ไ ม่ มี ร ะดั บ 1 หรื อ มี ไ ม่ เ พี ย งพอ ให้ พิ จ ารณาระดั บ 2
(ปานกลาง) เป็นอันดับถัดไป ให้ครบจานวนเป้าหมายที่กาหนด รวมจานวน 3,000 กลุ่ม
2) กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับการจัดระดับการประเมิน
ศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ 18 ตัวชี้วัด (ปี 2563)
ระดับ 1 (หมู่บ้านที่ต้องปรับปรุง) เป็นอันดับแรกกรณีหมู่บ้านในระดับ 1 มีไม่เพียงพอให้พิจารณา
หมู่บ้านระดับ 2 (ปานกลาง)ให้ครบ จานวนเป้าหมายที่กาหนด รวมจานวน 3,000 กองทุน
(รวมทั้งสิ้น 6,000 กองทุน)
3.2 ประชาชนในหมู่บ้านพื้นที่ตั้งกองทุนชุมชนเป้าหมายที่ยังมิได้เข้าถึงแหล่งทุน จานวน
หมู่บ้านละ 25 คน เพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สถาบันการเงิน
ชุมชน ฯลฯ ที่มีอยู่ในชุมชน
4. จั งหวัดและอาเภอร่ วมกันคัดเลื อกกองทุนชุมชนเป้าหมาย ตามเป้าหมายและเงื่อนไขที่
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด (ตามข้อ 3) ส่งกรมการพัฒนาชุมชน (ภายในเดือนธันวาคม 2563)
5. จังหวัดทบทวนและจัดทาคาสั่งแต่งตั้งทีมคู่หู คู่คิด อย่างน้อยอาเภอละ 1 ทีม ๆ ละ 4 คน
ประกอบด้วย
1) พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน / พัฒนากรผู้ประสานงานตาบล
2) ตัวแทนคณะกรรมการหรือปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
3) ตัวแทนคณะกรรมการหรือปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน
4) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน หรือปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
หน้าที่
1) ส่งเสริมการตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชนด้วยแบบประเมินศักยภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนในการกู้เงินไปประกอบอาชีพ
3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเชิงคุณภาพ
4) ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายกองทุนชุมชน
5) ส่งเสริมให้สมาชิกครัวเรือนให้มีการลด ปลดหนี้จากกองทุนที่กู้ยืม
6) เฝ้าระวังปัญหาข้อร้องเรียนอันอาจจะเกิดขึ้นของกองทุนต่าง ๆ
7) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน และส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชน
8) ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานให้อาเภอทราบตามกาหนด
6. อาเภอและทีมคู่หู คู่คิดประเมิน ศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ในระบบ
ออนไลน์ (รอบแรก) ตามเป้าหมาย ข้อ 3.1 (ไม่ใช้งบประมาณ) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
7. อาเภอและทีมคู่หูคู่คิด ดาเนินการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุข
กองทุนชุมชน (เป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการและสมาชิก จานวน 25 คน ภายในเดือน
เมษายน 2564 (งบประมาณเป็นค่าอาหารว่าง 1 มื้อ) เนื้อหาประกอบด้วย
7.1 วิเคราะห์ปัญหาที่พบของการไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดของกลุ่มเป้าหมายตามข้อ 6
ประเด็นการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เช่น
- การจัดทาบัญชีที่ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่มีการจัดทาบัญชี
- การดาเนินงานของกลุ่มไม่เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
- คณะกรรมการดาเนินการไม่โปร่งใส ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิก
- คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
- ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกหรือครัวเรือนเป้าหมายกู้
- กลุ่มไม่จัดทางบกาไร-ขาดทุน
- ไม่มีการปันผลหรือเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก
ประเด็นการดาเนินงานของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น
- การจัดทาบัญชีลูกหนี้ (ค้างชาระ)
- การจัดทาบัญชีครัวเรือนเป้าหมาย
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
- ทบทวนผู้ที่ได้รับเงินยืมมีชื่ออยู่ในบัญชีครัวเรือนเป้าหมายหรือไม่
- ทบทวนการหมุนเวียนของบัญชีครัวเรือนเป้าหมาย
- ทบทวนครัวเรือนเป้าหมายได้รับเงินยืมเรียงตามลาดับรายได้หรืออื่น ๆ
7.2 จัดทาแผนการพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากระดับ 1 สู่ระดับ 2 และ
จากระดับ 2 สู่ระดับ 3 ส่งกรมการพัฒนาชุมชน ภายในเดือนเมษายน 2564
8. ทีมคู่หูคู่คิดจัดทาแผนปฏิบัติการติดตามแผนการพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
9. ทีมคู่หูคู่คิดจัดทาแผนการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน เป้าหมายตามข้อ 3.2 โดยชี้
เป้ากองทุนที่มีอยู่ในชุมชนให้แก่ประชาชนเป้าหมายที่อยู่ในชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้
จานวน 25 คน
10. ทีมคู่หู คู่คิด ลงพื้นที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตามข้อ 8 และข้อ 9 (จานวน 3 ครั้ง
ต่อ 1 หมู่บ้าน/กองทุน) งบประมาณเป็นค่าพาหนะของทีม ภายในเดือนมิถุนายน 2564 กิจกรรม
ประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสารวจข้อมูลพื้นฐานของประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนและ
แนะนา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชน
ครั้งที่ 2 ติดตามประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนและบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์
ครั้ งที่ 3 ติดตามผลการพัฒ นาตั ว ชี้วัดที่ไม่ผ่ านเกณฑ์ข องกองทุนชุมชนและประเมิ น
ศักยภาพกองทุนชุมชนธรรมาภิบาล 4 ด้าน 21 ตัวชี้วัด (ในระบบออนไลน์)
11. อาเภอสรุปรายงานผลให้จังหวัดทราบภายใน 1 สัปดาห์ หลังการดาเนินงานเสร็จสิ้น
12. จังหวัดบันทึกผลการดาเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM)
พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ และสรุปรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบภายใน 15
กรกฎาคม 2564
13. กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน (ส านั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก รการเงิ น ชุ ม ชน) ติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานพร้อมให้คาแนะนา จานวน 18 เขตตรวจ ดาเนินการในไตรมาส 3
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับ 1 หรือ 2 จานวน 3,000 กลุ่ม
2. กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระดับ 1 หรือ 2
จานวน 3,000 กองทุน
รวมทั้งสิ้น 6,000 กองทุน
3. ประชาชนในพื้นที่กองทุนชุมชนเป้าหมาย กองทุนละ 25 คน
รวม 150,000 คน
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
งบประมาณ
จานวน 18,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
1. ที่ทาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 3,000 แห่ง
2. ที่ ท าการกองทุ น โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน (กข.คจ.)
จานวน 3,000 แห่ง
ระยะเวลา
ดาเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2564
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กองทุน ในชุมชนมีการขับ เคลื่ อนการดาเนินงานเป็นไปตามหลั กธรรมาภิบาลตามเกณฑ์
ที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. ร้อยละ 80 ของกองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ร้อยละ 60 ของประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
กิจกรรมกองทุนเกื้อหนุนความสาเร็จ
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่กองทุนชุมชนเป้าหมายที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ดีเด่นและสามารถสร้างโอกาสแก่ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งทุน
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดทาหลักเกณฑ์การคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น
2. จังหวัดจัดทาคาสั่งพิจารณาคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น
3. จั งหวั ดคั ด เลื อ กกองทุ น ชุ ม ชนดี เ ด่ นจากกองทุ นชุ ม ชนเป้ า หมายที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณ
จากกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และตามเงื่อนไข (ครบทั้ง 3 ข้อ) ดังนี้
1) เป็นกลุ่ม/กองทุน ที่พัฒนาศักยภาพจากระดับ 1 ไประดับ 3 หากไม่มีให้เลือกจาก
ระดับ 1 ไประดับ 2 หรือจากระดับ 2 ไประดับ 3 (ที่คะแนนสูงสุด) ตามข้อมูลที่บันทึกในระบบ
ออนไลน์
2) เป็นกลุ่ม/กองทุน ที่ส่งเสริมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ในพื้นที่) เข้าถึงแหล่งทุนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 (ตามข้อมูลที่บันทึกในระบบออนไลน์
3) เป็นกลุ่ม/กองทุน ที่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กรมการพัฒนาชุมชน
กาหนด
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กิจกรรมกองทุนเกื้อหนุนความสาเร็จ
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
4. จังหวัดประกาศผลการคัดเลือกกองทุนชุมชนดีเด่น ตามเงื่อนไขที่กรมการพัฒนาชุมชน
กาหนด ตามข้อ 3 จังหวัดละ 2 กลุ่ม/กองทุน โดยแบ่งเป็น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น
จานวน 1 กลุ่ม
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนดีเด่น จานวน 1 กองทุน
5. จั ง หวั ด แจ้ ง อ าเภอที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจั ด ท าค าขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
(งบดาเนินงาน)
6. จังหวัดสนับสนุนงบประมาณ (งบสนับสนุนการดาเนินงาน)
7.จังหวัดสรุปรายงานผลการคัดเลื อกให้ กรมการพัฒนาชุมชนและบันทึกผลการดาเนิ นงาน
ในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management :
BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
งบประมาณ
จานวน 3,040,000 บาท (งบสนับสนุนการดาเนินงาน)
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น จานวน 76 กลุ่ม ๆ ละ 20,000 บาท
2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนดีเด่น จานวน 76 กองทุน ๆ ละ
20,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ
ที่ทาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น จานวน 76 แห่ง
ที่ทาการโครงการแก้ ไขปัญหาความยากจนดีเ ด่น จานวน 76 แห่ ง
ระยะเวลา
ดาเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2564
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กองทุนในชุมชนมีการบริห ารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่นและสามารถเกื้อหนุน ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้
ตัวชี้วัดกิจกรรม
มีกองทุนชุมนดีเด่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
จานวน 152 กองทุน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1.นายวิณัย สืบทรง ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
โทร.0 2141 6098
2.นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทร. 0 2141 6545
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2.2 การแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2.2.1 จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนบูรณาการกลไกการทางานในการบริหารจัดการ
หนี้สินของประชาชน
2. เพื่ อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน ในการเป็ น กลไกการบริ ห ารจั ด การกองทุ น
เพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐในการเข้าถึงแหล่งทุนและบริหารจัดการหนี้สินภาคครัวเรือน
ของประชาชน
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดทาแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมที่ 1 จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
พร้อมทะเบียนจัดสรรให้จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
2. จังหวัดดาเนินการคัดเลื อกหมู่บ้ านเพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุ มชน
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนตามแนวทาง
ของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1) หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน มี ศั ก ยภาพ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ ป็ น หมู่ บ้ า นที่ ผ่ า นการจัด ตั้ งศู น ย์จัดการ
กองทุนชุมชน มาก่อน
2) พิจารณาหมู่บ้านที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนที่มี
ความเข้ ม แข็ ง ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลเป็ น แกนหลั ก ในการจั ดตั้ ง เป็ นอั น ดั บ แรก หากไม่ มี ใ ห้
พิจารณากลุ่ม/กองทุน/องค์กรการเงินชุมชนอื่น เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีความ
เข้มแข็ง มีศักยภาพ และสามารถเป็นแกนนาในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นลาดับ
ถัดไป
3) มีกลุ่ม/กองทุน/องค์กรการเงินชุมชน ที่สามารถเข้าร่วมบูรณาการกองทุนชุมชน เพื่อร่วมกัน
บริหารจัดการหนี้ ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่ม/กองทุน
4) มีสถานที่ทาการพร้อมในการขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ทั้งนี้ อาจใช้สถานที่ร่วมกับ
การดาเนินการอื่นของหมู่บ้านก็ได้
5) ผู้นาชุมชน และตัวแทนกลุ่ม/กองทุน/องค์กรการเงินชุมชน ที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ต้องมีประสบการณ์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการบริหารงาน
กองทุนชุมชน เป็นที่ไว้วางใจ มีความซื่อสัตย์ ละมีความสมัครใจในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
3. เข้ าสู่ กระบวนการจั ดตั้ งศู นย์ จั ดการกองทุ นชุ มชน โดยมี เงื่ อนไข คื อ ผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรม
(กลุ่ มเป้ าหมายภาคประชาชน) ต้ อ งเป็ น บุ ค คลเดี ย วกั น ทุ ก ครั้ ง ซึ่ ง แบ่ ง การด าเนิ น งานเป็ น
5 ขั้นตอน ดาเนินการ 4 วัน ดังนี้
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
ขั้น ตอนที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่อสร้ า งความรู้ ค วามเข้า ใจในแนวทางการจัดตั้ง
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน งบประมาณ 1,155,600 บาท ดาเนินการโดยสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ ในไตรมาส 1 ณ หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน จานวน 107 แห่ง ๆ ละ 10,800 บาท โดยอาเภอเตรียมกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
แกนนาสาคัญในการดาเนินการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประกอบด้วย
1) ภาคประชาชน ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชุมชน ประธาน/คณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรการเงิน
ชุมชน (กลุ่ มออมทรั พย์ เพื่อการผลิ ต กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) กลุ่มอาชีพ ฯลฯ) จานวน 107 แห่ง ๆ ละ 16 คน รวม 1,712 คน
2) ภาคีการพัฒนา (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศน. เกษตรฯ สาธารณสุข พัฒนาชุมชน
ตัวแทนสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ฯลฯ) แห่งละ 4 คน รวม 428 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 2,140 คน
เพื่อสร้างความตระหนั กรู้ในสถานการณ์ของกองทุนในชุมชน และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ
แนวทางการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประกอบด้วยมีเนื้อหา ดังนี้
1) สถานการณ์เศรษฐกิจและกองทุนในชุมชน
2) การตรวจสอบ/วิเคราะห์สถานการณ์กองทุนในชุมชน โดยการสารวจข้อมูลกองทุน
ในด้านผลการดาเนินงาน และปัญหาอุปสรรค
3) แนวทางการจัดตั้งและการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
4) กาหนดแผนปฏิบั ติการสนั บสนุ นการจัดตั้งและดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุ มชน
ร่วมกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
5) กาหนดสถานที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบด้านการ
บริหารจัดการหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาดูงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายตามขั้นตอนที่ 1 เดินทาง
ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ (จานวน 36 แห่ง
ตามเอกสารแนบ) และหากประสงค์จะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนอื่นเป็นแห่งที่สอง
เพิ่มเติม ให้พิจารณาพื้นที่ตามความเหมาะสม ระยะเวลา 2 วัน จานวน 107 แห่ง ๆ ละ 39,400 บาท
รวมทั้งสิ้น 4,215,800 บาท ดาเนินการโดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ในไตรมาส 1 มีประเด็น
การศึกษาดูงาน ดังนี้ (รายละเอียดในแนวทางเพิ่มเติม)
1) รูปแบบการบริหารจัดการและกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหาร
จัดการหนี้
2) แนวทางการบริหารจัดการหนี้ (กระบวนการบริหารจัดการหนี้, การปรับโครงสร้างหนี้)
3) แนวทางการพัฒนาและแผนการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
4) ครัวเรือนต้นแบบลดหนี้/ปลดหนี้
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
ขั้ น ตอนที่ 3 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
ดาเนินการ 1 วัน ณ หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน จ านวน 107 แห่ ง ๆ ละ 18,800 บาท รวมทั้งสิ้ น 2,011,600 บาท ดาเนินการโดย
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ในไตรมาส 1 เป็นการจัดประชุมฯ หลังจากที่กลุ่มเป้าหมายตาม
ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นแกนนาสาคัญในการดาเนินการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ได้ไปเรียนรู้
ศึกษาดูงานตามขั้นตอนที่ 2 และนาองค์ความรู้ที่ได้มากาหนดกรอบ ขอบเขต และทิศทางในการ
ดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่ชัดเจน มีรูปแบบการดาเนินการสอดคล้องกับแนวทางที่
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด โดยดาเนินการตามประเด็น ดังนี้
1) กาหนดสถานที่ตั้ง/รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยมีกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต/โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และกลุ่ม/กองทุน/องค์กรการเงินชุมชนอื่น เช่น
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีความพร้อมร่วมดาเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2) จัดทาระเบียบข้อบังคับของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
3) เลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยให้มีคณะกรรมการมาจากตัวแทน
ทุกกลุ่ม/กองทุนที่ร่วมจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร และให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านเป็นที่ปรึกษา
4) จั ดทาแผนการดาเนิ นงานศูนย์ จั ดการกองทุนชุมชน และกาหนดการเปิดศูนย์จั ดการ
กองทุนชุมชน
5) จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/อุปกรณ์ในการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (รายละเอียดใน
แนวทางเพิ่มเติม)
6) มอบหมายภารกิจให้แก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน (ไม่ใช้งบประมาณ)
ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ดาเนินการ ดังนี้ (ไม่ใช้
งบประมาณ)
1) อาเภอสรุปผลการดาเนินงาน ถอดบทเรียน และรายงานผลให้จังหวัดทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์
ภายหลังการดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น)
2) จังหวัดบันทึกผลการดาเนิ นงานในระบบบริหารงบประมาณและบริห ารกิจกรรม/
โครงการ (Budget and Project Management : BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพให้
กรมการพัฒนาชุมชนทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ภายหลังการดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น) ภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 107 แห่ง ๆ ละ 20 คน รวม 2,140 คน ประกอบด้วย
1) ภาคประชาชน ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชุมชน ประธาน/คณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรการเงินชุมชน
(กลุ่ มออมทรัพย์ เพื่อการผลิ ต, กองทุนหมู่ บ้ านและชุมชนเมือง, โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.), กลุ่มอาชีพ ฯลฯ) จานวน 107 แห่ง ๆ ละ 16 คน รวม 1,712 คน
2) ภาคีการพัฒนา (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศน. เกษตรฯ สาธารณสุข พัฒนาชุมชน
ตัวแทนสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ฯลฯ) แห่งละ 4 คน รวม 428 คน
งบประมาณ จานวน 7,383,000 บาท สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 107 แห่ง ๆ
ละ 69,000 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1) ขั้นตอนที่ 1 ค่าใช้จ่ายในประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จานวนเงิน 10,800 บาท
2) ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาดูงาน จานวนเงิน 39,400 บาท
3) ขั้นตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดาเนินการจัดตั้งศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน จานวนเงิน 18,800 บาท
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน จานวน 107 แห่ง
ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จานวน 107 แห่ง สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุนชุมชนได้
2. คณะกรรมการศูน ย์ จั ดการกองทุน ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจสามารถบริห ารจัดการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ร้อยละ 100 ของพื้นที่เป้าหมาย สามารถจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวจุฑามาศ ปลาดศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 08 2916 7928
2. นางสาวกวีธิดา ใจศิริ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 08 3698 1007
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2.2.2 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในการบริหารจัดการหนี้สิน
ของประชาชน
2. เพื่อส่ งเสริมการด าเนิ นชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริ มสร้ างวินัย
ทางการเงินแก่ครัวเรือนผู้มีหนี้สินเป้าหมาย
3. เพื่ อส่ งเสริ มการประกอบอาชีพให้ แก่ ครัวเรือนผู้ มี หนี้ สิ นเป้ าหมายให้ มี รายได้ เพิ่มขึ้น
สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนได้
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารจัดหนี้ได้”
1. กรมฯ จัดทาแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
“สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” พร้อมทะเบียนจัดสรรให้จังหวัด
2. จั งหวัด/อาเภอกาหนดแผนการดาเนินงานโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมฯ
3. อ าเภอและคณะกรรมการศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนเตรี ย มความพร้ อ มด าเนิ น การ
ตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 อาเภอประสานและสนั บ สนุ น ให้ค ณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเตรียม
ความพร้อมในการดาเนินการบริหารจัดการหนี้
3.2 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประชุมวางแผนการดาเนินงานศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนและมอบภารกิจงานให้แก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
3.3 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ดาเนินการสารวจ/ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้
ทั้งหมดของกลุ่ม /กองทุน การเงินที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน พร้อมทั้งจัดทา
ฐานข้อมูลลูกหนี้ของคนในชุมชนเป็นรายครัวเรือน
3.4 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ และจัดประเภทลูกหนี้
3.5 คณะกรรมการศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนคั ด เลื อ กครั ว เรื อ นเป้ า หมายที่ เ ป็ น หนี้
ลงทะเบียนครัวเรือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้
4. อาเภอและคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดาเนินการเข้าสู่กระบวนการบริหาร
จั ดการหนี้ โดยวิธีการปรั บ โครงสร้ างหนี้ พร้อมทั้งจัดเวที “ส านึกดี แผนดี บริห ารหนี้ ไ ด้ ”
เพื่อชี้แจงเกณฑ์การเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จานวน 2 วัน ดังนี้
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- ร่าง รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารจัดหนี้ได้”
4.1 อบรมให้ความรู้การสร้างวินัยทางการเงิน “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ตามหัวข้อดังนี้
การวิเคราะห์/วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน
การสร้างแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมทางการเงิน
การส่งเสริมการออม
การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้
- เทคนิคการลดหนี้ (รู้สภาพหนี้,เทคนิคการยุบ/ย้าย/ขยายเพื่อลดหนี้)
- การวางแผนหนี้สินแบบเชิงรุก
4.2 ประชุมวางแผนการบริหารจัดการหนี้ร่วมกัน
4.3 คณะกรรมการศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนด าเนิ น การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ใ ห้ กั บ
กลุ่มเป้าหมาย (รายละเอียดในแนวทางเพิ่มเติม) ดังเช่น
1) การปรับโครงสร้างหนี้ให้ครัวเรือนที่มีห นี้หลายสั ญญา คงเหลือเพียง 1 สัญญา
มีขั้นตอน ดังนี้
- เจรจาต่อรองการปรับหนี้ ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ (กองทุนชุมชน)
- โอนภาระหนี้สินของลูกหนี้ให้มาอยู่กลุ่ม/กองทุนเพียงกลุ่ม/กองทุนเดียว (ที่เป็นสมาชิก
ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน)
- ปรับสัญญาเงินกู้ทั้งหมดให้เหลือ 1 สัญญา
2) การขยายระยะเวลาการส่งใช้คืนเงินกู้/ยืม
3) การปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่เกินตามที่กฎหมายกาหนด
5. จัดทาแผนการส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยวิเคราะห์ตลาด/ศักยภาพ/ความต้องการ
ในการประกอบอาชีพของครัวเรือนผู้มีหนี้สินเป้าหมาย ดาเนินการเป็นกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
ในรูปแบบ “เงินทุนคืนกลุ่ม” ทั้งนี้ ต้องเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สามารถลดรายจ่าย
และก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ตามความเหมาะสมของภูมิสังคม (ตามภูมิประเทศ วิถีชีวิต ฯลฯ)
กิจกรรมย่อยที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน
1. อาเภอเสนอโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ พร้อมรายละเอียดแจ้งจังหวัด
เพื่อขออนุมัติดาเนินการ ในวงเงินงบประมาณ แห่งละ 55,500 บาท
2. อาเภอร่วมกับคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบ
อาชีพ แก่ครัวเรือนผู้มีหนี้สินเป้าหมายตามกิจกรรมย่อยที่ 1
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- ร่าง รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน
3. รายงานผลการดาเนินงานตามกิจกรรมฯ ดังนี้
3.1 ให้จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานตามแบบรายงานกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ดังนี้
1) รายงานภาวะหนี้สินของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้กรมฯ ภายในวันที่
20 เมษายน 2564
2) รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้กรมฯ
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564
3.2 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมและสรุปผลการดาเนินกิจกรรมฯ พร้อมผลการ
ประเมินและภาพกิจกรรม (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) บันทึกในระบบบริหารงบประมาณและ
บริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM) หลังจากดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
3.3 สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนรวบรวมข้อมูลตามข้อ 3 รายงานผู้บริหารทราบ
กลุ่มเป้าหมาย
ครั ว เรื อ นเป้ า หมายที่ เ ป็ น หนี้ แ ละได้ รั บ การคั ด เลื อ กพร้ อ มลงทะเบี ย นครั ว เรื อ นกั บ
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 214 แห่ง ๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 6,420 คน
งบประมาณ จานวน 15,536,400 บาท สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 214 แห่ง ๆ
ละ 72,600 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. กิจกรรมย่อยที่ 1 ค่าใช้จ่ายในประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” จานวน 214 แห่ง ๆ ละ 17,100 บาท รวมเป็นเงิน
3,659,400 บาท
2. กิจกรรมย่อยที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน จานวน
214 แห่ง ๆ ละ 55,500 บาท รวมเป็นเงิน จานวนเงิน 11,877,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้านพื้นที่ตั้งของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 214 แห่ง รายละเอียด ดังนี้
1. หมู่บ้านที่ได้รับ งบประมาณในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุ นชุมชน
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 107 แห่ง
2. หมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุ มชน
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 107 แห่ง
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- ร่าง -

รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กิจกรรมย่อยที่ 2 สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน
ระยะเวลา
ดาเนินการไตรมาส 2 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครัวเรือนเป้าหมายมีการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดาเนินชีวิต
2. ครัวเรือนเป้าหมายมีการสร้างวินัยทางการเงิน มีการออม และปรับพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น
3. ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพ มีการลดรายจ่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. ร้อยละ 90 ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละ 80 ของครัวเรือนเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (จานวน 5,136 ครัวเรือน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวจุฑามาศ ปลาดศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 08 2916 7928
2. นางสาวกวีธิดา ใจศิริ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 08 3698 1007
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- ร่าง -

2. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ
ในการผลิตสินค้าชุมชน
กิจกรรมหลักพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน
กิจกรรมย่อยพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ตรงกับความต้องการของตลาด
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะการจาหน่าย
สินค้าในตลาดออนไลน์
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิส าหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิ ตภัณ ฑ์
OTOP โดยมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดหลักสูตร ประกอบด้วยวิชา
1.1 การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด
1.2 แนวคิดการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์
1.3 แนวโน้มและความสาคัญของตลาด Online
1.4 การจัดทา Template/Content ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจาหน่ายในตลาดออนไลน์
และฝึกปฏิบัติ
1.5 การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการจาหน่ายในตลาดออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ
1.6 การเป็นผู้ขายในเว็บไซต์ตลาดออนไลน์
1.7 ฝึกปฏิบัติการนาข้อมูลเข้าระบบขายออนไลน์ และ Upload ภาพ/Content ในเว็บไซต์
ตลาดออนไลน์
2. จังหวัดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดละ 50 คน (1 คน ต่อ 1 ราย/กลุ่ม) ที่สามารถใช้
สมาร์ ท โฟนในการเข้ า สู่ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (Social network) ได้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ซึ่งกลุ่ มเป้ าหมายต้องไม่ซ้ากับ หลั กสู ตร Online ที่กรมฯ ดาเนินการในปี 2561-2563 เช่น
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 โครงการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ด้านการจาหน่ายสินค้า Online เป็นต้น พร้อมทั้งแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายจัดเตรียมผลิ ตภัณฑ์
รายละ 1 ชิ้น หรือ 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ และการเขียน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Content)
3. จั ง หวั ด ประสานวิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถตามหลั ก สู ต รที่ ก รมฯ ก าหนด
จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่หรือใกล้เคียงหรือหน่วยงานองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
4. จังหวัดดาเนิน การส่ งเสริ มการพัฒ นาผู้ประกอบการ/วิส าหกิจชุมชนในการผลิ ตสิ น ค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP จานวน 50 คน หลักสูตรละ 2 วัน
5. ในวิ ช าการเป็ น ผู้ ข ายในเว็ บ ไซต์ ต ลาดออนไลน์ ให้ เ พิ่ ม การสอนวิ ธี ก ารถ่ า ยทอดสด
(Live สด) ใน Facebook ด้วย
6. ในวิ ช าการน าข้ อ มู ล เข้ า ระบบขายออนไลน์ แ ละ Upload ภาพ/Content ในเว็ บ ไซต์
ตลาดออนไลน์ อาทิ Facebook Fan page Marketplace Instagram Line official account
หรือช่องทางอื่น ๆ และการนาสินค้า เข้าสู่เว็บไซต์ OTOP Today (http://www.otoptoday.com)
โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่ม OTOP TODAY
ฝากร้านขายของ และกดถูกใจเพจโอทอปทูเดย์ https://www.facebook.com/OTOPTODAYTHAILAND/
7. ให้จังหวัดสรุปผลการดาเนินงาน รายชื่อผู้เข้าประชุมฯ ให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายใน
15 วัน หลังสิ้นสุดการดาเนินงานตามโครงการฯ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพที่ลงทะเบียนปี 2557 - 2563 จังหวัดละ 50 ราย/กลุ่ม
รวมทั้งสิ้น 3,800 ราย/กลุ่ม
งบประมาณ
จังหวัดละ 250,000 บาท รวมทั้งสิ้น 19,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ
ระดับจังหวัด จานวน 76 จังหวัด (สถานที่ราชการ/สถานที่เอกชน)
ระยะเวลา
ดาเนินการในไตรมาส 2 – 3 (มกราคม - มิถุนายน 2564) จานวน 2 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีความสามารถในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานตรงกับ
ความต้องการของตลาด
2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร้อยละ 80 มีช่องทางในการจาหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์
ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
3. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นาสินค้าจาหน่ายในตลาดออนไลน์ จานวน 3,800 ราย/กลุ่ม
2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 10%
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
โทร. 0-2141-6381
2. นางสาวภูษณิศา สุวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
โทร. 0-2141-6080
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3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
กิจกรรมหลักพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมย่อยพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 - 3 ดาว : ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based
OTOP : KBO)
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และ
สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. จั งหวัดทบทวน จั ดทาคาสั่ งแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการเครื อ ข่ ายองค์ความรู้ KBO จังหวั ด
ให้เป็นปัจจุบัน และส่งสาเนาคาสั่งให้กรมฯ เพื่อทราบ
2. จั งหวัดจั ดประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อร่ว มวางแผน
และกาหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นตัวแทนเข้าร่ว มประชุมกับกลุ่มผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย จานวนไม่น้อยกว่า 20 คน หรือตามความเหมาะสม
3. จั งหวั ด โดยคณะกรรมการเครื อข่ ายองค์ ความรู้ KBO จั งหวั ด คั ดเลื อกกลุ่ มเป้ าหมาย
โดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ประเภทปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่มีศักยภาพ หรือระดับ
1 - 3 ดาว ที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557-2563 เป็นประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
จังหวัดละ 20 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. จั ง หวั ด ประสานวิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถด้ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
สร้างนวัตกรรม จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่หรือใกล้ เคียง หรือหน่วยงานองค์กรที่มี ความ
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรม
5. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริมและ
พั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ การเพิ่ มมู ลค่ าผลิ ตภั ณฑ์ สร้ างสรรค์ นวั ตกรรม ในด้ านคุ ณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ รูปแบบ ดีไซน์ การสร้างเรื่องราว (story of product) ช่องทางการตลาด และการสร้าง
แบรนด์ หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน
6. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดทาแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีคณะกรรมการ
เครือข่าย KBO จังหวัด ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนฯ
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย จานวนจังหวัดละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 3,040 คน ประกอบด้วย
1. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หรือระดับ
1 - 3 ดาว เป็นประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP ปี 2557 - 2563 ที่ไม่ซ้ากับ
โครงการอื่น ๆ ของกรมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน
20 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน รวมจังหวัดละ 20 คน
2. คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด ๆ ละ 20 คน
*จานวนกลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด แต่ไม่น้อยกว่า 40 คน
งบประมาณ
จังหวัดละ 140,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,640,000 บาท
หน่วยดาเนินการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ
ระดับจังหวัด จานวน 76 จังหวัด (สถานที่ราชการ/สถานที่เอกชน)
ระยะเวลา
ดาเนินการไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) จานวน 2 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด
2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นาแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไปใช้ในการเพิ่มมูลค่า
เพิ่มผลิตภัณฑ์ ตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีช่องทางการตลาดมากขึ้น
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. คณะกรรมการเครื อ ข่ า ย KBO จั ง หวั ด ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการพั ฒ นา
ขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน จังหวัดละ 1 เครือข่ายๆ ละ 20 คน
2. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดละ 20 กลุ่ม
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
วัตถุประสงค์
1. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และ
สามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม
2. เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้
KBO จังหวัด ๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดาเนินงาน
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. จังหวัดเตรียมความพร้อมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาคีภาครัฐ เอกชน หรือสถาบัน
การศึกษา ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามความต้องการของกลุ่ม
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- ร่าง รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
2. คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาคีภาครัฐ เอกชน หรือสถาบัน
การศึกษา ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามความต้องการของกลุ่ม
3. พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่ มผู้ ผลิ ต ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย ตามแผนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ทิศทางแนวโน้มการตลาด การออกแบบ
ผลิ ตภัณฑ์ การสร้ างแบรนด์ เรื่ องราวของผลิ ตภัณฑ์ การเพิ่มมู ลค่ า ความคิดริเริ่ มนวั ตกรรม
สร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ การลงพื้นที่ไปให้องค์ความรู้
คาแนะนาปรึกษา ณ สถานที่ผลิตในเชิงลึก
4. คณะกรรมการเครื อข่า ย KBO จั งหวัด ติดตามสนับสนุนการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ
การพัฒนา
5. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ทาการทดสอบตลาด
เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด
6. จังหวัดสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย
มีช่องทางในการจัดแสดงและจาหน่ายในตลาด
7. จังหวัดจัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย จานวน 1 ผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์
ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
8. จังหวัดนาผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง และร่วมประกวดผลงานในส่วนกลาง
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดละ 20 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 1,520 ผลิตภัณฑ์
ระยะเวลา
ดาเนินการไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)
งบประมาณ
จังหวัดละ 800,000 บาท รวมทั้งสิ้น 60,800,000 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ ระดับจังหวัด/อาเภอ (สถานที่ราชการ/เอกชน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาสามารถจาหน่ายและแข่งขันทางการตลาดได้
2. จังหวัดมีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จังหวัดละ ๑ ผลิตภัณฑ์
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รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ชุ ม ชน ได้ รั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ รู ป แบบ หรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์
ที่เหมาะสม มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จังหวัดละ 20 ผลิตภัณฑ์ รวมจานวน 1,520 ผลิตภัณฑ์ และผ่านเกณฑ์
ชี้วัด 4 ใน 6 โดยต้องผ่านเกณฑ์ข้อ 1 และ 2 ดังต่อไปนี้
1. เข้าสู่ กระบวนการขอรั บ รองมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ได้ รับ การยอมรั บในระดับ พื้ น ฐาน
และท้องถิ่น
2. มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตซ้าได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนาเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์ และ
น่าสนใจ
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และมีตลาดการจาหน่ายที่ถาวรในช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์สินค้า ที่สามารถนาไปใช้ส่งเสริมการตลาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
โทรศัพท์ 09 5163 0377
2. นางสาววั น ดี ศรี ข วั ญ นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6085
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- ร่าง -

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
กิจกรรมหลัก : พัฒนาชุมชนใสสะอาด
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับภาคประชาชน ด้านความโปร่งใส และการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดาเนินการกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการ
สร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการ
สร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้มีเนื้อหาและกิจกรรมครอบคลุม
ในประเด็น ดังนี้
- การบรรยายหลักธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ
- การบรรยายการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต และการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน
- การอภิปรายแนวทางจัดทากิจกรรมริเริ่มของจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานเกิดความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบโดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
- การประกาศแนวนโยบายสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานและการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ
2. กิจกรรมริเริ่มของจังหวัด
2.1 จัดทาและขับเคลื่อนกิจกรรมริเริ่มของจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานเกิดความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบโดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
2.2 สื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ด้านการสร้างความโปร่ งใส
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั น ผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของกรมฯ เช่น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) การดาเนินงานกองทุน
พัฒ นาบทบาทสตรี ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) สั มมาชีพชุมชน และการดาเนินงานหมู่ บ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

127

- ร่าง รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
2.3 ส่งเสริมให้เครือข่ายผู้นาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
ริเริ่มของจังหวัด
2.4. สรุปการดาเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบรายงานกรมการพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด รวม 6,500 คน
งบประมาณ
จานวน 7,536,800 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
หน่วยดาเนินการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ
ณ สถานที่เป้าหมายตามที่จังหวัดกาหนด
ระยะเวลา
ดาเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส านั ก งานพั ฒ นาชุม ชนจั งหวัด มี ค วามโปร่ง ใสและป้ อ งกั นการทุจ ริต ประพฤติ มิช อบ
โดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
2. บุคลากรในสังกัดกรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัฒนาชุมชน และความโปร่งใส ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนสามารถสื่อสารถ่ายทอดบุคคลอื่น
ได้และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานร่วมกับภาคประชาชน
3. เกิดเครือข่ายผู้นาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. สานักงานพัฒนาชุมชนจั งหวัดขับเคลื่อนกิจกรรมริเริ่มของจังหวัด อย่างน้อย 1 กิจกรรม
เพื่ อให้ ห น่ วยงานเกิ ดความโปร่ งใสและป้ องกั นการทุ จริ ตประพฤติ มิ ชอบโดยการมี ส่ วนร่ วม
ภาคประชาชน
2. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ความเข้าใจสามารถนาไปปรับใช้
ในการทางานร่วมกับภาคประชาชนได้
3. มีเครือข่ายผู้นาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล จังหวัดละ 1 เครือข่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายศุภชัย สุพรรณทอง ผู้อานวยการกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง
โทรศัพท์ 0 2141 6169
2. นางสาวสิริผกา พุ่มพวง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ 0 2141 6178
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- ร่าง ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

- ร่าง -

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564
ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชน/หมู่บ้ าน มีขีดความสามารถในการบริห ารจัดการชุมชนและพึ่งตนเองได้
มีการสร้างงาน สร้างรายได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุขเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด :
1. หมู่บ้านได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 11,414 หมู่บ้าน
2. ร้อยละ 85 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุข
มวลรวมเพิ่มขึ้น
3. จานวนผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากได้รับการพัฒนา 7,795 คน/กลุ่ม
4. ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 10 ของปีฐาน (พ.ศ. 2562)

ตัวชี้วัดสาคัญในการดาเนินกิจกรรม
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564
-------------------

ผลผลิต : เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 12,900,000 ครัวเรือน
ตัวชี้วัดที่ 2 หมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) 70,440 หมู่บ้าน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เชื่อถือได้
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่มีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ที่เชื่อถือได้
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความสงบภายในประเทศ
1. โครงการจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล
กิจกรรมจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนตาบลมีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล 7,036 ตาบล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 85 ของตาบลมีการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาตาบลสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชน
2. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 120,000 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 85 ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ประกอบอาชีพ
ตามแนวทางสัมมาชีพ
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- ร่าง -

3. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 11,414 หมู่บ้าน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 85 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความสุขมวลรวมตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 11,414 แห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสามารถให้บริการประชาชนได้
4. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้นาชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 15,000 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 75 ของผู้นาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนงาน
ตาบล/หมู่บ้านตามภารกิจ
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด 23,765 หมู่บ้าน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่ นดิน มีกลไกในการแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติด
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
1. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ธุรกิจท่องเที่ยว 20 ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าและบริการได้การท่องเที่ยว ร้อยละ 10
2. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว 20 ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าและบริการได้การท่องเที่ยว ร้อยละ 10
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- ร่าง -

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการ
เข้าถึงแหล่งทุน
กิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุน 150,000 คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของกองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิต
สินค้าชุมชน
กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา 3,800 คน/กลุ่ม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา 3,995 ผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้กลับสู่ท้องถิ่น
4.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด
4.2 กิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1. จานวนช่องทางการตลาด 80,016 ครั้ง
2. กลไกประชารัฐได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถขับเคลื่อน
งานได้ 76 จังหวัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายได้จากการจาหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
กิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ 60 ของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาชุมชนใสสะอาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ของกรมการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 86
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- ร่าง ภาคผนวก
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

- ร่าง หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
จึ งทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ยกว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ยการเงิ น การคลั งของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ถ้าเป็นกรณี
ที่บัญญัติไว้แล้วตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ส่วนราชการ
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- ร่าง หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

(๒) รัฐวิสาหกิจ
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอัยการ
(๔) องค์การมหาชน
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ
มี ฐานะเป็ นกรม และให้ หมายความรวมถึ งจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบบริ หาร
ราชการแผ่นดินด้วย
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์ ก ารของรั ฐ บาลตามกฎหมายว่ าด้ วยการจั ด ตั้ งองค์ ก ารของรั ฐบาล กิ จ การของรั ฐ
ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินร้อยละห้าสิบ
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) หรือ
ที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
“ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือ
ทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับ
ไว้ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ต ามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ หรื อ จากนิ ติ ก รรมหรื อ นิ ติ เหตุ หรื อ กรณี อื่ น ใด
ที่ต้องนําส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
“หนี้สาธารณะ” หมายความว่า หนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
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“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั งรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบและประกาศ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ รั ฐต้ องดํ าเนิ น นโยบายการคลั ง การจั ด ทํ างบประมาณ การจั ด หารายได้
การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลั ง และการก่อหนี้ อย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรมในสังคม
และต้ องรั กษาวิ นั ยการเงิ นการคลั งตามที่ บั ญ ญั ติ ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และตามกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
อย่างเคร่งครัด
มาตรา ๗ การกู้เงิน การลงทุน การตรากฎหมาย การออกกฎ หรือการดําเนินการใด ๆ
ของรั ฐที่ มี ผลผู กพั นทรั พย์ สิ นหรื อก่ อให้ เกิ ดภาระทางการเงิ นการคลั งแก่ รั ฐ ต้ องพิ จารณาความคุ้ มค่ า
ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทาง
การคลังของรัฐด้วย
มาตรา ๘ รัฐพึงเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมาย
มาตรา ๙ คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้
อย่างเคร่งครัด
ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ นโยบายการคลั ง การจั ด ทํ างบประมาณ การจั ด หารายได้
การใช้ จ่าย การบริหารการเงินการคลั ง และการก่ อหนี้ คณะรัฐมนตรีต้ องพิ จารณาประโยชน์ ที่ รัฐหรือ
ประชาชนจะได้ รั บ ความคุ้ ม ค่ า และภาระการเงิ น การคลั งที่ เกิ ด ขึ้ น แก่ รั ฐ รวมถึ งความเสี่ ย งและ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ
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คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่ งสร้างความนิ ยมทางการเมื องที่ อาจก่ อให้ เกิ ด
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
หมวด ๒
นโยบายการเงินการคลัง
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา ๑๐ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง
ของรั ฐ” ประกอบด้ วย นายกรั ฐมนตรี เป็ น ประธานกรรมการ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั ง
เป็ นรองประธานกรรมการ ปลั ดกระทรวงการคลั ง เลขาธิ การคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ และให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดวินัยการเงินการคลังเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่น
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
(๒) จัดทําและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง
(๓) เสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การงบประมาณ การจั ด เก็ บ รายได้
การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารทรัพย์สิน และปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของรัฐ
(๔) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ
สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพั นเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
และสัดส่วนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๕๐
(๕) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง
(๖) กํ าหนดอั ตราการชดเชยค่ าใช้ จ่ ายหรื อการสู ญเสี ยรายได้ ของหน่ วยงานของรั ฐในการดํ าเนิ น
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๘
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(๗) ปฏิ บั ติ การอื่ นใดตามที่ พระราชบั ญญั ติ นี้ หรือกฎหมายอื่ นบั ญญั ติ ให้ เป็ นอํ านาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม
ที่คณะกรรมการกําหนด
ส่วนที่ ๒
การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ
มาตรา ๑๓ ให้มีแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสําหรับการวางแผน
การดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งแผนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
และแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย
ให้ คณะกรรมการมี หน้ าที่ จัดทํ าแผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ ง ให้ แล้ วเสร็จภายใน
สามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี
แผนการคลั งระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ระยะเวลาไม่ น้ อยกว่ าสามปี และอย่ างน้ อย
ต้องประกอบด้วย
(๑) เป้าหมายและนโยบายการคลัง
(๒) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ
(๓) สถานะและประมาณการการคลั ง ซึ่ งรวมถึ งประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่ าย
ดุลการคลัง และการจัดการกับดุลการคลังนั้น
(๔) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล
(๕) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล
มาตรา ๑๔ เมื่ อคณะกรรมการจั ดทํ าแผนการคลั งระยะปานกลางตามมาตรา ๑๓ แล้ ว
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๕ การจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้นําแผนการคลังระยะ
ปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย และให้คํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม
นโยบายงบประมาณ เสถี ยรภาพและความยั่ งยื นทางการคลั งของประเทศ ความจําเป็ นที่ จะต้ องใช้ จ่ าย
การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน สถานะของหนี้สาธารณะ และความสามารถในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ
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มาตรา ๑๖ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นํ า แผนการคลั ง ระยะปานกลางที่ ค ณ ะรั ฐ มนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้ว มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทํางบประมาณ และ
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐด้วย
มาตรา ๑๗ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคํานึงถึง
(๑) ความจําเป็นและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ
(๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือ
เงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถนํามาใช้จา่ ยได้
(๓) ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายในปีงบประมาณนั้น
(๔) การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ โดยอิ ส ระของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธรรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐธรรมนู ญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
(๕) กรณี องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ต้องเป็ นไปเพื่ อสนั บสนุ นองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใน
การทําหน้าที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
โดยคํานึงถึงความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตลอดจนความเหมาะสมและ
ความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
มาตรา ๑๘ การตรากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
มาตรา ๑๙ การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ด้วย
มาตรา ๒๐ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําปีนั้น
(๒) งบประมาณรายจ่ายเกี่ ยวกั บบุ คลากรของรัฐและสวัสดิ การของบุ คลากรของรัฐ ต้ องตั้ งไว้
อย่างพอเพียง
(๓) งบประมาณรายจ่ายเพื่ อการชําระหนี้ภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่ กระทรวงการคลังกู้หรือ
ค้ําประกัน ต้องตั้งเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินอย่างพอเพียง
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(๔) ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ
ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด
(๕) ภาระทางการเงินเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการ รวมทั้งความเสียหายจาก
การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามมาตรา ๒๘ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ในโอกาสแรก
ที่กระทําได้
(๖) งบประมาณรายจ่ ายงบกลาง รายการเงิ นสํ ารองจ่ ายเพื่ อกรณี ฉุ กเฉิ นหรื อจํ าเป็ น ให้ ตั้ ง
ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจที่เป็น
ความจําเป็นเร่งด่วนของรัฐ
ในกรณีที่การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้
ให้ แสดงเหตุ ผลความจํ าเป็ นและมาตรการในการแก้ ไขต่ อรั ฐสภาพร้ อมกั บการเสนอร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย
มาตรา ๒๑ การจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ให้ ก ระทํ า ได้ เมื่ อ มี เหตุ ผ ลและ
ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ โดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ถัดไปได้ และให้ระบุที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วย
มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น
ที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง
มาตรา ๒๓ ให้ มี การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายแก่ หน่ วยงานของรั ฐสภา ศาลยุ ติ ธรรม
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้เพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยอิสระ โดยต้องคํานึงถึงการดําเนินงาน รายได้ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใดที่หน่วยงานนั้น
มีอยู่ด้วย
ในกรณี ที่ หน่ วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ ง เห็ นว่างบประมาณที่ ได้ รับจั ดสรรอาจไม่ เพี ยงพอต่ อ
การปฏิบัติหน้าที่ และยื่นคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ ให้แสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องได้รับ
การจั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม และให้ สํ านั กงบประมาณเสนอความเห็ น ประกอบการพิ จารณาของ
คณะกรรมาธิการด้วย
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐตามวรรคหนึ่ ง จั ด ให้ มี ระบบการจั ด ทํ าและการใช้ จ่ ายเงิ น งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล การกํากับดูแลการใช้จ่ายเงิน และระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
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การคลัง โดยรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
และรายได้ที่ได้รับให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๒๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้
มาตรา ๒๕ การเสนอกฎหมายที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องนําเงินรายได้หรือเงินอื่นใด
ส่งคลัง ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีมีความจําเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้
เพื่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของตน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสนอ
กฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๖ การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
จากที่กําหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น
หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะ จะกระทํามิได้ เว้นแต่กรณีการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๗ การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ
หรื อภาระทางการคลั งในอนาคตตามที่ คณะกรรมการกํ าหนด ให้ หน่ วยงานของรั ฐซึ่ งเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ
การดํ าเนิ นการนั้ นจั ดทํ าแผนบริ หารจั ดการกิ จกรรม มาตรการ หรื อโครงการ ประมาณการรายจ่ าย
แหล่งเงินที่ ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชน์ที่ จะได้รับ โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมั ติ
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่การดําเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้
ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ให้จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ เสนอใน
การขออนุมัตติ ่อคณะรัฐมนตรีด้วย
ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ความจําเป็นเร่งด่วน ประโยชน์ที่ได้รับ และภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐซึ่ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม มาตรการ หรื อ โครงการ จั ด ทํ ารายงาน
เปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่ เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทําตามวรรคหนึ่ ง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าการดําเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๒๘ การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดําเนิ นกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
โดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดําเนินการนั้น ให้กระทําได้เฉพาะกรณี
ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น เพื่อฟื้นฟู
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หรือกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรม
ในการมอบหมายตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระทางการคลังของรัฐที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายนั้น และ
แนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐและผลกระทบจากการดําเนินการดังกล่าว
ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกัน
ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
ให้ ห น่ วยงานของรั ฐซึ่ งได้ รั บมอบหมายตามมาตรานี้ ไม่ ว่ าการมอบหมายนั้ น จะเกิ ดขึ้ น ก่ อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือไม่ จัดทําประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้อง
รั บ ภาระทั้ ง หมดสํ า หรั บ กิ จ กรรม มาตรการ หรื อ โครงการนั้ น ๆ และแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการและ
กระทรวงการคลังทราบ
มาตรา ๒๙ ให้ หน่ วยงานของรัฐซึ่ งได้ รับมอบหมายตามมาตรา ๒๘ จัดทํ าบั ญชี สํ าหรับ
การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชีการดําเนินงานทั่วไป
พร้อมทั้ งเสนอรายงานผลการดํ าเนิ นการตามที่ ได้ รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์ต่ อรัฐมนตรี เพื่ อเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๓๐ ให้ กระทรวงการคลั งและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องบริหารจั ดการความเสี่ ยงทาง
การคลังให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
วินัยการเงินการคลัง
ส่วนที่ ๑
รายได้
มาตรา ๓๑ รายได้ ได้แก่ รายได้แผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงเงินที่หน่วยงานของรัฐ
จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่มีกฎหมายบัญญัติให้นําไปใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้
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รายได้ แผ่ นดิ น ได้ แก่ เงินทั้ งปวงที่ หน่ วยงานของรั ฐจั ดเก็ บหรื อได้ รั บไว้ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ และ
ต้องนําส่งคลังตามมาตรา ๓๔
มาตรา ๓๒ การจัดเก็ บรายได้ แผ่นดิ นที่ เป็ นภาษี อากรจะกระทํ าได้ก็ แต่โดยอาศั ยอํานาจ
ตามกฎหมาย และการยกเว้นหรือการลดภาษี อากรใด จะกระทํ าได้ ก็ แต่ โดยอาศั ยอํ านาจตามกฎหมาย
ที่ให้อํานาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย
ในการเสนอยกเว้นหรือลดภาษีอากรตามวรรคหนึ่งต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ ให้หน่วยงานของรัฐผู้เสนอ
จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการยกเว้นหรือลดภาษีอากรด้วย
มาตรา ๓๓ การจั ด เก็ บ ลด และยกเว้ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ที่ เป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มอั น มิ ใช่
ค่าตอบแทนการให้บริการ จะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับ
ตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรือข้ อบั งคั บ หรือได้ รับชํ าระตามอํ านาจหน้ าที่ หรือสั ญญา หรือได้ รับจาก
การให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้นําส่งคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินที่มีผู้มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่าย
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่าย
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับ
นั้นได้ และไม่ต้องนําส่งคลัง
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด
หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือ
เช่นว่านั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้
เมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งที่ได้รับเงินในกรณี
ต่อไปนี้ นําเงินนั้นไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้
(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจําเป็นต้องจ่าย
เพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา
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(๒) เงิ นรายรั บของหน่ วยงานของรั ฐ ที่ เป็ นสถานพยาบาล สถานศึ กษา หรื อสถานอื่ นใดที่
อํานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์
(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
(๔) เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น
การจ่ายเงินตาม (๒) และ (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ ส่วนการจําหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๕ การกั นเงินรายได้ เพื่ อให้ หน่ วยงานของรั ฐนํ าไปใช้ จ่ ายตามวัตถุ ประสงค์ ของ
หน่วยงานนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อนําส่งคลัง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเพื่อนําส่งคลัง
ในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในกรณีที่เห็นสมควร กระทรวงการคลังจะกําหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดสรรกําไรสุทธิหรือกําไรสะสม
เพื่อนําส่งคลังเพิ่มเติมจากวรรคสองในจํานวนที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรก็ได้
ส่วนที่ ๒
รายจ่าย
มาตรา ๓๗ หน่ วยงานของรัฐจะก่อหนี้ ผูกพั นหรือจ่ายเงินได้ก็แต่ โดยอาศัยอํานาจที่ มีอยู่
ตามกฎหมาย
การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินงาน
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นด้วย
มาตรา ๓๘ ให้ ผู้ มี อํ านาจอนุ มั ติ การจ่ ายเงินมี หน้ าที่ ในการตรวจสอบการใช้ จ่ ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย
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มาตรา ๓๙ การเบิ ก เงิ น จากคลั ง การรั บ เงิ น การจ่ ายเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และ
การนําเงินส่งคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๐ เงิ น ที่ ข อเบิ ก จากคลั ง ถ้ าไม่ ได้ จ่ ายหรื อ จ่ ายไม่ ห มด ให้ ห น่ วยงานของรั ฐ
ผู้เบิกนําส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๔๑ ให้ รั ฐ มนตรี มี อํ านาจสั่ งจ่ า ยเงิ น จากคลั งเป็ น เงิ น ทดรองราชการ เพื่ อ ให้
ส่วนราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศหรือ
ตามข้ อผู กพั นในการกู้ เงินจากต่ างประเทศ หรือเป็ นกรณี จํ าเป็ นเร่งด่ วนที่ ไม่ สามารถรอการเบิ กเงินจาก
งบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เมื่อส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว ให้เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปนั้น
ในโอกาสแรกที่กระทําได้
มาตรา ๔๒ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
บัญญัติไว้ โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
มาตรา ๔๓ การก่อหนี้ที่ผูกพันการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นของหน่วยงานของรัฐ
ต้องพิจารณาภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นและข้อผูกพันในการชําระเงินตามสัญญา และประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย
ส่วนที่ ๓
การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ
มาตรา ๔๔ การบริหารจั ดการทรัพย์สิ นที่ อยู่ ในความครอบครองหรือการกํ ากั บดู แลของ
หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐ
และประชาชน ความคุ้ มค่ า และความประหยั ด ซึ่ งต้ องกระทํ าด้ วยความรอบคอบ ระมั ดระวั ง และ
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๔๕ ทรัพย์สินของแผ่นดินและทรัพย์สินที่ ตกเป็ นของแผ่นดิน ไม่ว่าด้ วยเหตุ ใด ๆ
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้น
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ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานอื่นของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของ
แผ่นดินและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณี ที่ทรัพย์สินใดตกเป็นของแผ่นดิน ให้กระทรวงการคลังนําขึ้นบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน
ตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้นต่อไปด้วย
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง กระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐอื่นดําเนินการ
แทนก็ได้
มาตรา ๔๖ การบริหารเงินคงคลังให้ เป็นไปตามที่ กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
โดยต้องรักษาไว้ในระดับที่จําเป็น เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการเบิกจ่ายเพื่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารสภาพคล่องด้วย
มาตรา ๔๗ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ แล้ว การบริหารจัดการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐหรือที่อยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของหน่วยงานของรัฐ ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบ โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย
มาตรา ๔๘ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด โดยต้องดําเนินการด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้
ส่วนที่ ๔
การก่อหนี้และการบริหารหนี้
มาตรา ๔๙ การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหนี้ของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของประเทศและของหน่ วยงานของรั ฐ โดยต้ อ งกระทํ าด้ วยความรอบคอบ และคํ านึ งถึ งความคุ้ มค่ า
ความสามารถในการชําระหนี้ การกระจายภาระการชําระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงินการคลัง
ตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้
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มาตรา ๕๐ ให้ ค ณะกรรมการประกาศกํ าหนดสั ด ส่ ว นดั งต่ อ ไปนี้ เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบใน
การบริหารหนี้สาธารณะ
(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ
(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด
(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ
(๕) สัดส่วนอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ภาระหนี้ของรัฐบาลตาม (๒) ประกอบด้วย ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาล
และหนี้เงินกู้ของหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระที่ต้องชําระในแต่ละปีงบประมาณ
เมื่ อ มี ก ารกํ าหนดสั ด ส่ วนตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการรายงานสั ด ส่ วนดั งกล่ าวให้
คณะรัฐมนตรีทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ให้มีการทบทวนสัดส่วนที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยทุกสามปีและรายงานให้คณะรัฐมนตรี
ทราบด้วย
มาตรา ๕๑ ให้ กระทรวงการคลั งรายงานสั ดส่ วนหนี้ ตามมาตรา ๕๐ ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งต่ อ
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกหกเดือน
ในกรณี ที่การบริหารหนี้สาธารณะไม่สามารถดําเนินการได้ตามสัดส่วนที่กําหนดตามมาตรา ๕๐
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล วิธีการ และระยะเวลาในการทําให้สัดส่วนดังกล่าวอยู่ภายในสัดส่วนที่กําหนดเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี
รายงานตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ เปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๕๒ การกู้ เงินของรั ฐบาล และการค้ํ าประกั นการชํ าระหนี้ ของหน่ วยงานของรั ฐ
โดยรัฐบาล ให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัด
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๙ รัฐบาลจะค้ําประกันการชําระหนี้นั้นไม่ได้
มาตรา ๕๓ การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บั ญญั ติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้ สาธารณะ ให้ กระทรวงการคลังกระทํ าได้ ก็แต่ โดยอาศั ยอํานาจตามกฎหมายที่ ตราขึ้นเป็ นการเฉพาะ
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และเฉพาะกรณี ที่ มี ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องดํ าเนิ นการโดยเร่งด่ วนและอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อแก้ ไขปั ญหาวิกฤติ
ของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน
กฎหมายที่ ตราขึ้ นตามวรรคหนึ่ ง ต้ องระบุ วั ตถุ ประสงค์ ของการกู้ เงิน ระยะเวลาในการกู้ เงิ น
แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
การดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้น
เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
เบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกําหนดได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๔ การเบิ กจ่ายเงินกู้ตามกฎหมายกู้เงินที่ ตราขึ้นเป็นการเฉพาะตามมาตรา ๕๓
ให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัด และใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด
มาตรา ๕๕ การกู้ เงินเพื่ อชดเชยการขาดดุ ลงบประมาณหรือเมื่ อมี รายจ่ ายสู งกว่ารายได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของ
เงินคงคลัง โดยคํานึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย
เมื่ อปรากฏว่าในระหว่างปี งบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ หรือ
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ํากว่าประมาณการ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ตามวรรคหนึ่ง
ลงตามความจําเป็นและเหมาะสม
มาตรา ๕๖ การกู้ เงิ น เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมตามกฎหมายว่ าด้ วยการบริ ห าร
หนี้สาธารณะ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี และต้องใช้
เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้กระทําได้เฉพาะกรณี ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการโดยไม่อาจใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ ายได้ โดยต้ องมี การกํ าหนดวั ตถุ ป ระสงค์ ของการใช้ จ่ ายเงิ น หน่ วยงานของรั ฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการ แผนงานหรือโครงการ และจํานวนเงินกู้ที่ต้องใช้จ่ายตามแผนงานหรือ
โครงการนั้นด้วย
มาตรา ๕๗ การกู้เงินตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ จะกระทําได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่าย
ตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม และเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของ
แผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้ว
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มาตรา ๕๘ เมื่อได้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ แล้ว ให้มีการติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ รัฐมนตรีกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๙ เงินที่กระทรวงการคลังกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ ให้หน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินกู้นําไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการจนเสร็จสิ้น และถ้ามีเงินเหลือหรือ
ไม่มีการดําเนินการหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก ให้นําส่งคลัง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้เบิกเงินกู้ไปใช้จ่าย เนื่องจากแผนงานหรือโครงการเสร็จสิ้น หรือไม่มี
การดํ าเนิ นการ หรือไม่ มี ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องใช้ จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้ นอี ก ให้ กระทรวง
การคลังนําเงินกู้ที่เหลืออยู่ส่งคลัง แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้เบิกเงินจากผู้ให้กู้ ให้ยกเลิกวงเงินกู้
ที่ยังไม่ได้เบิกนั้น
มาตรา ๖๐ ก่ อ นเริ่ ม ปี งบประมาณใด ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ทํ า แผนการกู้ เงิ น และ
การบริหารหนี้ เงินกู้ ที่ จะกระทํ าในปี งบประมาณนั้ น ส่งให้ กระทรวงการคลัง และเมื่ อได้ มี การกู้เงินแล้ ว
ให้รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบด้วย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการกู้เงินประจําปี
งบประมาณและสถานะหนี้เงินกู้คงค้างเสนอต่อกระทรวงการคลัง
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
ส่วนที่ ๕
เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน
มาตรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
การดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณนั้น ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๓๗ วรรคสอง
มาใช้บังคับกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม
เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ให้นํามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น เงินนอกงบประมาณนั้นเมื่อได้ใช้จ่ายในการปฏิบั ติ
หน้าที่หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการนั้นแล้ว มีเงินคงเหลือให้นําส่งคลัง
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โดยมิ ชั กช้ า ทั้ งนี้ การนํ าเงิ น ส่ งคลั งให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบที่ รั ฐมนตรี กํ าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๒ ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร ให้กระทรวงการคลัง
เรียกให้หน่วยงานของรัฐนําเงินดังกล่าวส่งคลัง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๓ การจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระทําได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเท่านั้น
โดยต้ องมี วั ตถุ ประสงค์ ในการจั ดตั้ งที่ ชั ดเจนและเป็ นกรณี ที่ เป็ นกิ จกรรมที่ หน่ วยงานของรั ฐต้ องปฏิ บั ติ
ตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม และเหมาะสมที่จะอนุญาตให้นํา
รายรับจากการดําเนินกิจกรรมนั้นสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ รวมถึงไม่ซ้ําซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว
การขอจั ด ตั้ ง การบริ ห าร การประเมิ น ผล การรวมหรื อ ยุ บ เลิ ก ทุ น หมุ น เวี ย น ให้ เป็ น ไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ส่วนที่ ๖
การคลังท้องถิ่น
มาตรา ๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ในกรณี ที่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นยั งไม่ สามารถจั ดเก็ บรายได้ ให้ เพี ยงพอกั บการดํ าเนิ นการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จําเป็นและเหมาะสม
ไปพลางก่อน
มาตรา ๖๕ การจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการบริหารทรัพย์สิน
ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ต้ อ งทํ าอย่ างโปร่ งใสและตรวจสอบได้ โดยต้ อ งพิ จ ารณาผลสั ม ฤทธิ์
ความคุ้มค่า ความประหยัด และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
มาตรา ๖๖ การจัดทํางบประมาณประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิ จารณา
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดเก็บรายได้
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ในปี งบประมาณนั้ น โดยให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยการจั ด ตั้ งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๗ การก่ อหนี้ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นตามอํ านาจที่ มี อยู่ ตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยการจั ดตั้ งองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นนั้ น ถ้ าเป็ นการกู้ เงินหรือการออกพั นธบั ตร ให้ อยู่ ภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้กําหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้สาธารณะด้วย
การกู้ เงิ น ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ นการกู้ เงิ น จากต่ างประเทศหรื อ กู้ เป็ น เงิ น ตรา
ต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนด้วย
หมวด ๔
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
ในกรณี หน่วยงานของรัฐที่ เป็นทุ นหมุนเวียน ให้ จัดทําบั ญชีและรายงานการเงินตามที่ กฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด
มาตรา ๖๙ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ มี ผู้ ทํ า บั ญ ชี ต ามหลั ก เกณ ฑ์ และคุ ณ สมบั ติ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๐ ให้ หน่ วยงานของรัฐจั ดทํ ารายงานการเงินประจํ าปี งบประมาณซึ่ งอย่ างน้ อย
ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่มีความจําเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทํารายงาน
การเงินประจําปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะกําหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้น
ปฏิบัติด้วยก็ได้
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ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง
ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนําส่ง
กระทรวงการคลังด้วย
มาตรา ๗๑ ให้ สํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ สํ านั ก งานการตรวจ
เงิ น แผ่ น ดิ น เห็ น ชอบตรวจสอบรายงานการเงิ น ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ง ให้ ต ามมาตรา ๗๐ ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
มาตรา ๗๒ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นํ า ส่ งรายงานการเงิ น ประจํ า ปี พ ร้ อ มกั บ รายงานผล
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และกระทรวง
เจ้ า สั งกั ด เว้ น แต่ ก รณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ องค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอั ย การ ให้ นํ า ส่ ง ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี
กระทรวงการคลั ง และสํ านั กงบประมาณ และเปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ด้ วย ทั้ งนี้ ภายในสามสิ บวันนั บแต่ วันที่ ได้ รับรายงานผลการตรวจสอบจากสํ านั กงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๗๓ ให้กระทรวงการคลังจัดทําบัญชีการเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
มาตรา ๗๔ ให้ ก ระทรวงการคลั งจั ด ทํ า รายงานการรั บ จ่ า ยเงิ น งบประมาณประจํ า ปี
งบประมาณที่สิ้นสุด เสนอต่อรัฐมนตรีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๗๕ ให้ ก ระทรวงการคลั งจั ด ทํ ารายงานการเงิ น แผ่ น ดิ น ประจํ าปี งบประมาณ
ซึ่งอย่ างน้ อยต้ องประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดํ าเนิ นงานทางการเงิน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ และจัดส่ง
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
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ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดทํารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจําปี
งบประมาณตามมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วย
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคสอง ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา
ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๗๖ ให้ กระทรวงการคลั งจั ดทํ ารายงานสถานะหนี้ สาธารณะ หนี้ ภาครั ฐ และ
ความเสี่ยงทางการคลัง ในวันสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเพื่อทราบภายใน
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
การจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๗๗ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงาน ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่ วยงานของรัฐ ซึ่ งประกอบด้ วย ข้ อมู ลจากรายงาน
การเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามมาตรา ๗๕ และรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๗๐
ยกเว้นรายงานการเงินของรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ
(๓) รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) รายงานการเงินรวมภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลจากรายงานการเงินรวมของรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐตาม (๑) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจตาม (๒) และรายงานการเงินรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม (๓)
รายงานตาม (๑) ถึง (๔) ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ในกรณีหน่วยงานของรัฐใดไม่ส่งรายงานการเงินภายในระยะเวลาตามมาตรา ๗๐ ให้กระทรวงการคลัง
เปิดเผยไว้ในรายงานตามวรรคหนึ่ง และให้แจ้งไว้ในรายงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย
รายงานการเงิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
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มาตรา ๗๘ ภายในเดื อนมี นาคมของทุ กปี ให้ กระทรวงการคลังจัดทํ ารายงานความเสี่ยง
ทางการคลังประจําปี ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจมหภาค ระบบการเงิน นโยบายของรัฐบาล และผลการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ที่อาจ
ก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น
เมื่ อ กระทรวงการคลั งได้ จั ด ทํ ารายงานความเสี่ ยงทางการคลั งประจํ าปี แ ล้ ว ให้ นํ าเสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๗๙ ให้ ห น่ วยงานของรั ฐจั ดให้ มี การตรวจสอบภายใน การควบคุ มภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๕
การตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๘๐ การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทําด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม
กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ในกรณีมีการกระทําผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ การสั่งลงโทษ
ทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา ๑๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๒ บทบั ญ ญั ติ ในมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕
ไม่ ใช้บั งคับกับกฎหมายที่ กําหนดเกี่ ยวกับการจัดเก็บภาษี อากรหรือค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มขึ้นจากที่ กําหนดไว้
ในกฎหมาย การยกเว้น การลดหย่อนภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือการกันเงินรายได้ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
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มาตรา ๘๓ บทบั ญ ญั ติ ในมาตรา ๒๐ (๔) ไม่ ใช้ บั งคั บกั บการตั้ งงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี สํ าหรับบรรดาภาระทางการเงินที่ มี กฎหมายบั ญญั ติ ให้ ส่ งเงินเข้ าสมทบหรือชดเชยเพื่ อการใด ๆ
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๘๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบั ญ ชี ภาครั ฐและนโยบายการบั ญ ชี ภาครั ฐที่ กํ าหนดไว้ ในมาตรา ๖๘ ภายใน
ระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๕ ให้ กระทรวงการคลั งดํ าเนิ นการจัดให้ มี รายงานการเงินตามมาตรา ๗๗ (๓)
และ (๔) ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๖ บรรดากฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ หรื อหลั กเกณฑ์ ที่ ออกไว้ โดยอาศั ยอํ านาจ
ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดําเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามวรรคหนึ่ งต้ องดํ าเนิ นการให้ แล้ วเสร็จเพื่ อให้ มี ผลใช้ บั งคั บภายในหนึ่ งปี นั บแต่ วั นที่ พระราชบั ญญั ติ นี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๘๗ ในระหว่ างที่ ยั งมิ ได้ มี การกํ าหนดหลั กเกณฑ์ และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ทํ าบั ญ ชี
ตามมาตรา ๖๙ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของหน่วยงานของรัฐซึ่งทําหน้าที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญั ตินี้
ใช้ บั งคั บทํ าหน้ าที่ ต่ อ ไปได้ ทั้ งนี้ ให้ กระทรวงการคลั งจั ดทํ าหลั กเกณฑ์ และคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ทํ าบั ญ ชี
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ
และมั่ น คงอย่างยั่งยืน ตามกฎหมายว่าด้วยวินั ยการเงิน การคลังของรัฐ ซึ่ งกฎหมายดั งกล่ าวอย่ างน้ อยต้อ ง
มีบทบัญ ญัติเกี่ยวกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกําหนดวินัยทางการคลัง
ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหนี้สาธารณะ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญั ตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
(๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
(๓) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๕) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗
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(๖) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๗) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้
ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกิน
ปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
“กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย แล้วแต่กรณี
“ปี ง บประมาณ” หมายความว่ า ระยะเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคมของปี ห นึ่ ง ถึ ง วั น ที่
๓๐ กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณนั้น
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้
เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้อง
นําส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการ
ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ ผู ก พั น อั น เกิ ด จากการกู้ ยื ม การค้ํ า ประกั น การซื้ อ หรื อ การจ้ า งโดยใช้ เครดิ ต หรื อ
จากการอื่นใด
“เงิ น จั ด สรร” หมายความว่ า ส่ ว นหนึ่ ง ของงบประมาณรายจ่ า ยที่ แ บ่ ง สรรให้ จ่ า ย หรื อ
ให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง
“หน่ ว ยรั บ งบประมาณ” หมายความว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ข อรั บ หรื อ ได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ส่วนราชการ
(๒) รัฐวิสาหกิจ
(๓) หน่ ว ยงานของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ องค์ ก รอิ ส ระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
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(๔) องค์การมหาชน
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมี ฐานะเป็ นกรม และให้ ห มายความรวมถึ งจังหวัด และกลุ่ม จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ย บ
บริหารราชการแผ่นดินด้วย
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมี
กฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินร้อยละห้าสิบ
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒)
หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ
และการประเมิ น ผลและการรายงาน ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และสอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
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มาตรา ๗ ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
อย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เป็นสําคัญ
การโอนงบประมาณรายจ่ า ย ให้ ก ระทํ า ได้ เฉพาะกรณี มี ค วามจํ า เป็ น ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้เท่านั้น
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับ
หรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้อํานวยการ และ
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และ
ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมอบหมาย
ผู้บริหารของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณนั้น โดยให้แจ้งสํานักงบประมาณทราบด้วย
หมวด ๒
ลักษณะของงบประมาณ
มาตรา ๑๐ งบประมาณประจําปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสําคัญ
ของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
(๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
(๓) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
(๔) คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(๕) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ
(๖) รายงานเกี่ ย วกั บ สถานะเงิน นอกงบประมาณและแผนการใช้ จ่ ายเงิน นอกงบประมาณ
โดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ
(๗) คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม
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(๘) ผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
(๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
มาตรา ๑๑ ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภานั้น ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้
ตามที่มีกฎหมายให้อํานาจจัดเก็บอยู่แล้วเป็นจํานวนต่ํากว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ให้แถลงวิธีหาเงิน
ส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย แต่ถ้าเป็นจํานวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก่ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย
ในกรณีที่ต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่
ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ผู้อํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๓ การเสนองบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม ต่ อ รั ฐ สภา ให้ ค ณะรัฐ มนตรีเสนอร่า ง
พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติ ม โดยให้ แสดงเหตุ ผลและเงิ น ที่ พึ งได้ มาสํ าหรั บ จ่ ายตาม
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย
วิธีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายที่กําหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อาจจําแนกได้ดังต่อไปนี้
(๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
(๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
(๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
(๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
(๕) งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน
(๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ
(๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
(๘) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสํารองจ่าย
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การจําแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่
หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มี
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นด้วย
มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สําหรับแผนงาน
บูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดําเนินการ
งบประมาณรายจ่ า ยที่ ตั้ ง ไว้ สํ า หรั บ แผนงานบู ร ณาการตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ า ยบุ ค ลากร ได้ แ ก่ งบประมาณรายจ่ า ยที่ กํ า หนดให้ จ่ า ย
เพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ
มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทัน
ภายในปีงบประมาณไม่ได้ โดยต้องกําหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หมวด ๓
หน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการ
มาตรา ๑๙ ให้ ผู้ อํ านวยการมี ห น้ า ที่ แ ละอํ านาจจั ด ทํ างบประมาณกั บ ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งอื่ น
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวกับการงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) กํ าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํากรอบประมาณการรายจ่าย เพื่อให้การจัดทํางบประมาณ
สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๒๓
(๓) เรี ยกให้ หน่ วยรั บงบประมาณเสนอประมาณการรายรั บและรายจ่ ายและสถานะเงิ นนอก
งบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผู้อํานวยการกําหนด
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(๔) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการด้วย
(๕) กําหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจําเป็นของการปฏิบัติงาน
(๖) กําหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร
(๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ
(๘) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นบัญ ญั ติให้เป็นหน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการ หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๐ ให้ผู้อํานวยการเสนองบประมาณประจําปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรี
เสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น
มาตรา ๒๑ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจเรียกให้หน่วยรับ
งบประมาณชี้แจงข้ อเท็ จจริงตามที่ เห็ นสมควร และให้ ผู้ อํ านวยการหรือพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ที่ ผู้ อํ านวยการ
มอบหมายมี อํ า นาจที่ จ ะเข้ า ตรวจสรรพสมุ ด บั ญ ชี เอกสาร และหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยรั บ
งบประมาณได้
มาตรา ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการมอบหมายตามมาตรา ๒๑ เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
การจัดทํางบประมาณ
มาตรา ๒๓ การจัดทํางบประมาณต้องคํานึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของ
ประเทศ ความจําเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และ
ภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ
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มาตรา ๒๔ ในการจั ด ทํ า งบประมาณประจํ าปี ให้ สํ า นั ก งบประมาณเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายงบประมาณประจําปี ประมาณการรายได้ วงเงินงบประมาณรายจ่าย
และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่าวงเงิน
งบประมาณ
(๒) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้
ภาครัฐ ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๓) กําหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ และฐานะการคลังของรัฐบาล
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี
เมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การตาม (๑) แล้ ว ให้ ผู้ อํ า นวยการเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ
ส่วนที่ ๑
การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนด
ให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย
มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่อผู้อํานวยการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด
การยื่ น คํ า ขอตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยตามวรรคหนึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งแสดงวั ต ถุ ป ระสงค์
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนดด้วย
มาตรา ๒๖ ในกรณี ที่ ห น่วยรับ งบประมาณจะต้อ งมีการก่อ หนี้ ผูกพั นงบประมาณมากกว่า
หนึ่งปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการ

164

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

- ร่าง หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

มาตรา ๒๗ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
และยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๒๘ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ทําหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
โดยจะต้องยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ให้ นํ าความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้ บั งคั บ กั บ การยื่ น คํ าขอตั้ งงบประมาณรายจ่ าย
ตามมาตรานี้ด้วย
มาตรา ๒๙ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปหรือสําหรับการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด
การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๓๐ การยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น ถ้าหน่วยรับงบประมาณมิได้ยื่น
ภายในกํ าหนดระยะเวลาตามที่ ผู้ อํานวยการกําหนด หรือ ยื่น คํ าขอโดยไม่มี รายงานเกี่ย วกับ เงิน นอก
งบประมาณตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘ ให้ผู้อํานวยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ได้
ตามที่เห็นสมควร
ส่วนที่ ๒
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้มีการจัดทําแผนงาน
บูรณาการซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดําเนินการ
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ระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ
ที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดความซ้ําซ้อน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแล้ว การจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด
หมวด ๕
การบริหารงบประมาณรายจ่าย
มาตรา ๓๓ เว้น แต่ จ ะมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไว้เป็ น อย่ างอื่ น การบริห ารงบประมาณรายจ่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๓๔ เพื่ อ ประโยชน์ ในการบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ย ให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณ
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
ผู้อํานวยการตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนําไปใช้สําหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นมิได้ เว้นแต่
(๑) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนําไปใช้ได้
(๒) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้ง
ส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้าด้วยกันนั้น
ไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน หรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน
(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ
การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม (๓) และ (๔) ให้กระทํ าได้เท่าที่จําเป็ นและไม่เกิดผลเสียหาย
ต่อการดําเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใด
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๕ (๒) จะโอนหรือนําไปใช้
ในแผนงานหรือรายการอื่ นมิ ได้ เว้นแต่ จะได้ รั บอนุ มั ติ จากผู้ อํ านวยการ แต่ ผู้ อํ านวยการจะอนุ มั ติ มิ ได้
ในกรณี ที่ เป็ นผลให้ เพิ่ มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็น แผนงานหรือโครงการใหม่ เว้น แต่
จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจจัดสรร
ให้ หน่ วยรับงบประมาณเบิ กจ่ายโดยตรง หรือเบิ กจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่ วยรับงบประมาณนั้ น ๆ
ได้ตามความจําเป็น
ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันก็ได้
หมวด ๖
การควบคุมงบประมาณ
มาตรา ๓๗ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อการนี้
ให้ รั ฐ มนตรี โดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี มี อํ า นาจออกระเบี ย บกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย ให้รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณ
เสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้มีอํานาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสรรพสมุด
บั ญ ชี เอกสาร และหลั ก ฐานต่ าง ๆ ของหน่ ว ยรับ งบประมาณได้ โดยให้ ถื อ ว่ าพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่
ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุม
กิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับ
หรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้มีการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด
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ในกรณีของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ
ตามรัฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอั ยการ ให้ ผู้ รัก ษาการตามกฎหมายว่าด้ ว ยการนั้ น มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบ
ในการกํากับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๙ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไป
ตามแผนงานหรื อ รายการและภายในวงเงิน งบประมาณรายจ่ ายตามที่ กํ า หนดไว้ ในกฎหมายว่ า ด้ ว ย
งบประมาณรายจ่าย หรือตามที่มีการโอน หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๐ หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่กําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น
การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณที่ ได้รับ ความเห็ นชอบจากผู้อํานวยการตามมาตรา ๓๔ โดยต้ อ งได้รับ อนุมั ติเงิน จัด สรร
จากผู้อํานวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
และรายจ่ายอื่นที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน
หรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรร
ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน
หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๑ รายการงบประมาณรายจ่ ายตามกฎหมายว่ าด้ วยงบประมาณรายจ่ ายที่ จะต้ อง
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ผู้อํานวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพัน
และวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งจํานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด
เสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารก่ อ หนี้ ผู ก พั น ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ย
งบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการ
ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
และมิใช่กรณีตามมาตรา ๔๑ คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า
หรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดในมาตรา ๔๑ ด้วยโดยอนุโลม
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มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณใด ให้กระทําได้
แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น
ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้
เฉพาะในกรณี ที่ห น่ วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ ผูกพั น ไว้ก่อ นสิ้นปี งบประมาณ และได้มีการกัน เงิน ไว้
ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว
การขยายเวลาขอเบิ ก เงิน จากคลั งตามวรรคสอง ให้ ข ยายออกไปได้ อี ก ไม่ เกิ น หกเดื อ นของ
ปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน
มาตรา ๔๔ ในกรณี ที่ เป็ นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิ กเงินจากคลังให้ กระทํ าได้
แต่เฉพาะภายในเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี
ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกําหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
ก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน แต่หากมีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลัง
ภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน
มาตรา ๔๕ ให้มีเงินทุนจํานวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า “เงินทุนสํารองจ่าย”
เป็นจํานวนห้าหมื่นล้านบาท เงินทุนนี้ให้นําไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่
ราชการแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้จ่ายเงินไปแล้ว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก
หมวด ๗
การประเมินผลและการรายงาน
ส่วนที่ ๑
การประเมินผล
มาตรา ๔๖ ให้ผู้อํานวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
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เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในระบบการติดตามและ
ประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานให้ ป ระกอบด้วย การติ ด ตามและประเมิน ผลก่อ นการจัด สรรงบประมาณ
ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดําเนินงาน
ตามแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่ วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณ
ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนด ให้ผู้อํานวยการจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้ มีห น้ าที่ กํากับ หรือควบคุม กิจการของหน่ วยรับงบประมาณ หรือ
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ
ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้อํานวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร
ส่วนที่ ๒
การรายงาน
มาตรา ๔๙ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจําปี
ที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสํารองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน
มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ
ที่ สิ้ น สุ ด รวมทั้ งผลการปฏิ บั ติ งานให้ ผู้ อํ านวยการทราบภายในสี่ สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี งบประมาณ
เพื่อผู้อํานวยการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๕๑ ให้ ผู้ อํ านวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ ายงบกลางระหว่ างรายการ
ที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ
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รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น
หมวด ๘
ความรับผิด
มาตรา ๕๒ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับงบประมาณ
ผู้ใดจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระทําการดังกล่าวนั้นโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว
ผู้กระทําหรือผู้ยินยอมให้กระทําการดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้เงินงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณได้
จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่หน่วยรับงบประมาณนั้น
บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทําตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมรับผิดกับผู้กระทําการ
ฝ่าฝืนด้วย เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนได้กระทําไปโดยสุจริตไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือระเบียบ
ดังกล่าว
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่ งได้ ทั ก ท้ ว งคํ า สั่ งของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรื อ ได้ บั น ทึ ก ข้ อ โต้ แ ย้ งไว้ เป็ น หนั ง สื อ แล้ ว ว่ า การที่ จ ะปฏิ บั ติ
ตามคําสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
บัญญัติบทนิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ให้ถือว่าบทนิยามหรือการอ้างอิงดังกล่าว
ในกฎหมายนั้ น ยังคงมีค วามหมายหรือเป็ น การอ้างอิ งความหมายตามบทนิ ยามคํ าว่า “รัฐวิสาหกิจ”
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกฎที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ที่ มี ก ารกํ าหนดบทนิ ยามคํ าว่ า “รั ฐวิ ส าหกิ จ ” หมายความว่ า รั ฐวิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ าด้ วยวิ ธี
การงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย
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ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม
บทนิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรคหนึ่งหรือในกฎตามวรรคสอง
ให้แล้วเสร็จ
มาตรา ๕๔ การจั ด ทํ า และการเสนองบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ที่ ได้ ดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ยังไม่แล้วเสร็จในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๕๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับ
งบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๕๖ ให้ ง บประมาณรายจ่ า ยของปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทงบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ค่าใช้จา่ ยชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
และเงิน สํ ารองจ่ายเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จําเป็ น ที่ ยั งมิ ได้ มี การก่ อ หนี้ ผู ก พั น แต่ ได้ มี การกั น เงิน และ
ขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๕๗ ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทงบกลาง ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๕๘ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจแห่ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้
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การออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕๙ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้ ยั งคงใช้ บั งคั บ ต่ อ ไปเพี ยงเท่ าที่ ไม่ ขั ด หรื อแย้ งกั บ กฎหมายว่ าด้ วยวิ นั ยการเงิ น การคลั งของรั ฐหรื อ
พระราชบั ญญั ตินี้จนกว่าจะมีการออกกฎ ระเบี ยบ หรือ หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยวินั ยการเงิน
การคลังของรัฐ
มาตรา ๖๐ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว กรณีที่จะมีการโอนงบประมาณรายจ่าย
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๖๑ ให้ ก ระทรวงการคลั ง นํ า เงิ น ทุ นสํ า รองจ่ า ยตามมาตรา ๒๙ ทวิ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่งคลังให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

- ร่าง หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย
การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดสรร
งบประมาณของประเทศมี ลั ก ษณะที่ มุ่ งเป้ าหมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข องงบประมาณเป็ น สํ าคั ญ และเพื่ อ ให้
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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- ร่าง -
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- ร่าง -
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- ร่าง -
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- ร่าง -
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- ร่าง -
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- ร่าง -
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- ร่าง -
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- ร่าง -
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- ร่าง -
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- ร่าง -
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- ร่าง -
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- ร่าง -
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- ร่าง -
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- ร่าง -
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- ร่าง คณะผู้จัดทา

ที่ปรึกษา
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
นายนิวัติ น้อยผาง
นายดารงค์ มากระจัน
ผู้จัดทา
นายสุทธิพร สมแก้ว

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกองแผนงาน

ผู้อานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
กองแผนงาน
นางสาวนันธิดา นัทธิโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองแผนงาน
นางสาวพิมพิ์ลักษณ์ เฮงสมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองแผนงาน
นางสาวนิภา เซ็มมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองแผนงาน
นางสาวธันยนันท์ ศานติกรวาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองแผนงาน
นางสาวจารุณี โยธา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองแผนงาน
นางสาวจันทนา ตั้งศักดิ์เจริญสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
นางสาวผ่องพรรณ บรรณทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
นางสาววรรณพร บุญมี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ออกแบบปก
นายวราวุธ บุญศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2141 6230 โทรสาร 0 2143 8917

