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สรุป แผนยทุธศาสตร์กรมการพฒันาชมุชน พศ.2560-2564 

 

1.นโยบายการบริหาร ราชการแผน่ดนิ 11  

ข้อ 1. การปกป้องและเชิดช ูKing  

2. การรักษาความมัน่คงของรัฐ/ตปท. 

3. การลดความเหล่ือมล้า/สร้างโอกาสเข้าถึงรัฐ  

4. การศกึษา/เรียนรู้ การทะนบุารุงศาสนา ศลิปะ/วฒันธรรม  

5. การยกระดบัคณุภาพบริการด้านสาธารณสขุ ฯ  

6. การเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

7. การสง่เสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  

8. การพฒันา/สง่เสริมการวิทย์ฯ/ เทค/ การวิจยั/นวตักรรม  

9. การรักษาความมัน่คงของทรัพยากร /อนรัุกษ์ อย่างยัง่ยืน  

10. การสง่เสริมฯธรรมาภิบาล/ป้องกนัปราบปรามการทจุริต/มิชอบในภาครัฐ 11. การปรับปรุง 

กม./กระบวนการยตุธิรรม  

 

2. แผน 12 วิสยัทศัน์ : มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน แผน 12 มี 10 ยทุธศาสตร์  

1. การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์  

2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้าในสงัคม  

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยัง่ยืน 

4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน  

5. การเสริมสร้างความมัน่คงแหง่ชาตเิพ่ือการพฒันาประเทศสูค่วามมัง่คัง่และยัง่ยืน  

6. การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัทจุริต/มิชอบ  

7. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์  

8.การพฒันาวิทยาศาสตร์ /เทค/ วิจยั /นวตักรรม  

9. การพฒันาภาค เมือง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ  

10. ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพ่ือการพฒันา  
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ความมัน่คง 4 

1.มัน่คงปลอดภยัจากภยั  

2.มัน่คงในเอกราช  

3.มัน่คงการเมือง  

4.มัน่คงอาหาร/พลงั/น้า  

 

ความมัง่คัง่ 3  

1.เศรษฐกิจขยายตวั  

2.เศรษฐกิจแขง่ขนัสงู  

3.ความสมบรูณ์ในทนุ(คน/ ปัญ/เงิน/จกัร/สงั/ธรรมชาต)ิ  

 

ความยัง่ยืน 3  

1.การพฒันาท่ีสร้างความเจริญ  

2.การผลิต/บริโภคเป็นมิตรสวล.  

3.มุง่ประโยชน์สว่นรวม  

 

สรุปแผนยทุธศาสตร์กรมการพฒันาชมุชน 2560-2564 (ฉบบัย่อ) 

2. แผน 12 เป้าหมาย 6 ข้อ  

1. คนไทยท่ีมีคณุลกัษณะเป็นคนไทยท่ีสมบรูณ์มีวินยั/ทศันคติ/พฤติกรรม ตามบรรทดัฐานท่ีดี ของสงัคม  

2. การลดความเหล่ือมล้าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสงัคมท่ีมีคณุภาพ อย่าง

ทัว่ถึง  

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแขง่ขนัได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ และดจิิทลั

มีผู้ประกอบการรุ่นใหมแ่ละเป็นสงัคมผู้ประกอบการ  
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4. ทนุทางธรรมชาตแิละคณุภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนบัสนนุการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบั สิ่งแวดล้อม มี

ความมัน่คงอาหาร พลงังาน และนา เพิ่มพืน้ท่ีป่าไม้ร้อยละ 40 ของพืน้ท่ีประเทศ  

5. มัน่คงในเอกราชและอธิปไตย สงัคมปลอดภยั สามคัคี สร้างภาพลกัษณ์ดี และเพิ่มความเช่ือมัน่ ของ

นานาชาตติอ่ประเทศไทย  

6. มีระบบบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทนัสมยั โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ และมีสว่น

ร่วมจากประชาชน ยทุธศาสตร์ชาต ิกรอบการพฒันาประเทศระยะยาว (ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี พ.ศ.2560-

2579) วิสยัทศัน์ “ ประเทศมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วย การพฒันาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ” น าไปสูก่ารพฒันาให้คนไทยมี ความสขุและตอบสนองตอบตอ่การบรรลซุึง่

ผลประโยชน์แหง่ชาติ  

1.ความมัน่คง = มัน่คง  

2.การสร้างความสามารถในการแขง่ขนั = แขง่ขนั  

3.การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน = สกัคน  

4.การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกนัทางสงัคม = เสมอ/เท่า  

5.การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม = มิตร สวล.  

6.การปรับสมดลุและการพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ = จดัการรัฐ 

3. ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี กบั แผน12 ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  

แผน 12  

1. พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน  

2.สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเทา่เทียมกนัทาง สงัคม  

3..สร้างความสามารถในการแขง่ขนั  

4..สร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบั สิ่งแวดล้อม  
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5..เสริมสร้างความมัน่คง  

6.การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการ ภาครัฐ  

1.ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์  

2.ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้าในสงัคม  

3.ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้ อย่างยัง่ยืน  

4.ยทุธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพฒันา อยา่งยัง่ยืน  

5.ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่คงแหง่ชาตเิพ่ือการพฒันา ประเทศสูค่วามมัง่คัง่และยัง่ยืน 6.

ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทจุริต ประพฤตมิิชอบและธรรมาภิบาลใน

สงัคมไทย 

4. ประเทศไทย 4.0 แนวคดิ ประเทศไทย 4.0 คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เม่ือภายใน เข้มแข็ง

แล้วต้องเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในกบัเศรษฐกิจโลก ซึง่จะนาพาประเทศไทยไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่และ

ยัง่ยืนได้สงัคมไทย เป็นสงัคมท่ีมีความหวงั มีความสขุและความสมานฉนัท์ได้อยา่งแท้จริง เป้าหมาย 

ปรับเปล่ียนประเทศไทย และสร้างความสมดลุทางเศรษฐกิจและสงัคม ให้เกิดความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน 

เช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในกบัเศรษฐกิจโลก 1) เศรษฐกิจภายในประเทศ (Domestic Economy) : การค้า 

การลงทนุ และการจ้างงานในท้องถ่ิน 2) เศรษฐกิจภมูิภาค (Regional Economy) : มอง ASEANในภาพ

ใหญ่ และภาพ CLMVT ท่ีเล็กลง 3) เศรษฐกิจโลก (Global Economy) : เช่ือมโยงและเรียงร้อย ASEAN 

เข้าด้วยกนัให้เป็นพลงัตอ่รอง การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน  

1) การยกระดบันวตักรรม (Innovation Driven Proposition) ของทกุภาคสว่นในประเทศ 2) การสร้าง

สงัคมท่ีมีจิตวิญาณของความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition)  

3) การสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและเครือขา่ย (Community Driven Proposition) กลไกขบัเคล่ือน 3

กลไก  

1) Productive Growth Engine = P : ปรับเปล่ียนประเทศไทยสูป่ระเทศท่ีมีรายได้สงู  

https://image.slidesharecdn.com/6018-161205035126/95/60-4-638.jpg?cb=1480909920


 หน้า 5 

2) Inclusive Growth Engine = I : ประชาชนได้รับประโยชน์ทัง้รายได้ โอกาสและความมัง่คัง่ 3) 

Green Growth Engine = G : การพฒันาและใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

5. แผนยทุธศาสตร์ มหาดไทย พ.ศ. 2560 -2564 แผนยทุธศาสตร์ กรมการพฒันาชมุชน พ.ศ. 2560 - 

2564 วิสยัทศัน์ ประชาชนมีรากฐานการดารงชีวิตและพฒันาสู ่อนาคตได้ อย่างมัน่คงและสมดลุ ตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิสยัทศัน์ เศรษฐกิจฐานรากมัน่คงและชมุชนพึง่ตนเองได้ ภายในปี 2564  

เป้าหมาย ร้อยละ 80ของครัวเรือนในหมูบ้่าน เศรษฐกิจพอเพียง 23,589 หมูบ้่านมีรายได้เฉล่ียสงู กว่า

เกณฑ์ความจาเป็นขัน้พืน้ฐาน (จปฐ.) พนัธกิจ  

๑. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยั และความมัน่คง ภายใน 

๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนและเศรษฐกิจฐานราก  

๓. สง่เสริมการพฒันาเมืองและโครงสร้างพืน้ฐาน  

๔. สง่เสริมและสนบัสนนุการบริหารราชการในระดบัพืน้ท่ี พนัธกิจ  

1. พฒันาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การ พึ่งตนเอง  

2. พฒันาการบริหารจดัการชมุชนให้พึง่ตนเองได้  

3. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้ มัน่คงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. 

พฒันาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสงู และบคุลากรมี อดุมการณ์ในงานพฒันาชมุชนและเช่ียวชาญการท้างาน

เชิง บรูณาการ  

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 5 

 ๑. การเสริมสร้างสงัคมเข้มแข็งและพฒันาเศรษฐกิจฐานราก 

 ๒. การเพิ่มศกัยภาพการพฒันาสภาพแวดล้อมสูอ่นาคต  

 ๓. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายใน  

 ๔. การวางรากฐานการพฒันาองค์กรอยา่งสมดลุ  
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 ๕. การพฒันาภมูิภาค เมืองและพืน้ท่ีเศรษฐกิจ  

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 4  

1สร้างสรรค์ชมุชนให้พึง่ตนเองได้  

2สง่เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตวั  

3เสริมสร้างทนุชมุชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  

4เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสงู *** 1 สร้าง 3 เสริม *** 

6. ความรู้เร่ืองกรมการพฒันาชมุชน ปรัชญาการพฒันาชมุชน ปรัชญาการพฒันาชมุชน เป็นหลกัความเป็น

จริงแหง่ชีวิตท่ีมี ความเช่ือมัน่และศรัทธา ในมนษุยชาติว่ามนษุย์ทกุชีวิต มีคณุคา่ มีความหมาย มีศกัดิศ์รี 

มีศกัยภาพ มีฐานะ แหง่ความเป็นมนษุย์ท่ีไม่ควรได้รับการเหยียบย า้ ดหูมิ่น เหยียดหยาม จากมนษุย์ด้วย 

กนัเอง มีความสามารถจากการเป็นมนษุย์ท่ีควรได้รับการยอมรับ และท้าให้ปรากฎ เป็นจริงในทางปฏิบตัิ

จากเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนัเอง โดยมนษุย์ทกุคนสามารถพฒันาได้ ถ้าได้รับโอกาส ความหมายการพฒันา

ชมุชน การพฒันาชมุชน หมายถึง วิธีการ หรือ โครงการ หรือ ขบวนการ หรือ กระบวนการ ในการสร้างเสริม

ความเข้มแข็งของความสมัพนัธ์แนวราบระหวา่งคนในชมุชน โดย การพฒันาจิตสาธารณะ ศกัยภาพ และ

กระบวนการเรียนรู้ ท่ีสง่เสริมสนบัสนนุให้ สามารถร่วมกนัแก้ไขปัญหาและพฒันาชมุชนของตนเองโดยการ

กระท้าร่วมกนัของ คนในชมุชน ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีกรมการพฒันาชมุชน (ตามกฎกระทรวงแบง่สว่น

ราชการกรมการพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552)  

1. ก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพฒันาชมุชนระดบัชาติ ฯ  

2. จดัทาและพฒันาระบบมาตรฐานการพฒันาชมุชน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสาหรับประเมินความก้าวหน้า

และมาตรฐาน การ พฒันาของชมุชน  

3. พฒันาระบบและกลไกในการสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ การจดัการความรู้ การอาชีพ การออม และการ

บริหารจดัการ เงินทนุของชมุชน  

4. สนบัสนนุและพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศชมุชน สง่เสริมการใช้ประโยชน์และการให้บริการข้อมลู

สารสนเทศชมุชน เพ่ือใช้ในการวางแผนบริหารการพฒันาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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5. ศกึษา วิเคราะห์ วิจยั พฒันา และสร้างองค์ความรู้เพ่ือใช้ในงานพฒันาชมุชน และการจดัทายทุธศาสตร์

ชมุชน  

6. ฝึกอบรมและพฒันาข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ผู้นาชมุชน องค์การชมุชนและเครือข่ายองค์การ

ชมุชนให้มีความรู้  

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรม หรือตามท่ีกระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย คา่นิยมองค์กร A : Appreciationช่ืนชม B : Bravery กล้าหาญ C : Creativity

สร้างสรรค์ D : Discovery ใฝ่รู้ E : Empathy เข้าใจ F : Facilitationเอือ้อานวย S : Simplify ทาให้ง่าย P : 

Practical ปฏิบตัไิด้จริง 

7. ยทุธศาสตร์ 1 สร้างสรรค์ชมุชนให้พึง่ตนเองได้ เป้าประสงค์ : ชมุชนมีศกัยภาพในการจดัการและ พฒันา

ตนเองเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  

กลยทุธ์  

1. สร้างและพฒันาผู้นาสมัมาชีพ  

2. พฒันาเคร่ืองมือเสริมสร้างสมัมาชีพชมุชน  

3. สง่เสริมชมุชนและภาคีร่วมพฒันาเศรษฐกิจฐานราก  

4. พฒันาการบริหารจดัการชมุชน **** สมัมาชีพ****  

ยทุธศาสตร์ 2 สง่เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตวั เป้าประสงค์ :ภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพิ่มคณุคา่และมลูคา่

ให้กบัชมุชน เสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอยา่งเข้มแข็งและยัง่ยืน  

กลยทุธ์  

1. เพิ่มศกัยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  

2. พฒันาผลิตภณัฑ์ชมุชนด้วยองค์ความรู้และนวตักรรม  

3. สง่เสริมชอ่งทางการตลาด **** OTOP**** ยทุธศาสตร์  
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3 เสริมสร้างทนุชมุชนให้มี ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ :ชมุชนสามารถจดัการทนุชมุชน

เพ่ือเป็นฐาน ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม กลยทุธ์ พฒันาระบบบริหารจดัการและการเข้าถึงแหลง่ทนุ

ชมุชน **** ทนุชมุชน **** ยทุธศาสตร์  

4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสงู เป้าประสงค์ :องค์กรมีสมรรถนะสงูในการบริหารการพฒันาชมุชน  

กลยทุธ์  

1. เสริมสร้างศกัยภาพองค์กรเพ่ือยกระดบังานพฒันาชมุชน  

2. พฒันาบคุลากรให้มีคณุภาพ ** บคุลากรทนัสมยั เก่ง ดี และมีความสขุ  

3. ยกระดบัภาพลกัษณ์องค์กร *** ทาศพัท์ท่ีน่าสนใจ ทีมท่ีปรึกษาการพฒันาชมุชนมืออาชีพ (Counseling 

Team) **** องค์กร **** 

8. จาตวัเลขไว้ดีดี ตวัชี ้วดัเป้าหมายแผนยทุธศาสตร์ คา่เป้าหมาย ร้อยละ 80 ของครัวเรือนในหมูบ้่าน

เศรษฐกิจพอเพียง 23,589 หมูบ้่าน มี รายได้เฉล่ียสงูกวา่เกณฑ์ความจาเป็นขัน้พืน้ฐาน (จปฐ.) 8,000 

หมูบ้่าน ตวัชีว้ดัเป้ าประสงค์ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย ร้อยละของผู้นาสามารถขบัเคล่ือนสมัมาชีพชมุชน 60 

% จานวนศนูย์เรียนรู้ชมุชนท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างสมัมาชีพ 300 แหง่ ร้อยละของแผนชมุชนท่ีมี

โครงการสนบัสนนุสร้างสมัมาชีพ 60 % จานวนชมุชนท่ีมีการพฒันาอาชีพเดมิหรือสร้างอาชีพใหม ่8,000 

แหง่ ร้อยละของครัวเรือนยากจนท่ีลดลง 50 % จานวนครัวเรือนสมัมาชีพท่ีเพิ่มขึน้ 188,712 ครัวเรือน 

(40%) ร้อยละของชมุชนท่ีได้นาสารสนเทศไปใช้สร้างสมัมาชีพชมุชน 83 % ร้อยละของผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ มีความสามารถในการบริหารจดัการภมูิ ปัญญาท้องถ่ิน 80 % จานวนผลิตภณัฑ์ OTOP 

ระดบั 1-3 ดาว /กลุม่ปรับตวัสูก่ารพฒันา (กลุม่ D) ได้รับการพฒันาและยกระดบัคณุภาพมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์ 7,000 ผลิตภณัฑ์ ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของรายได้จากการจาหนา่ยผลิตภณัฑ์ชมุชนและท้องถ่ิน 15 

% จานวนครัวเรือนท่ีมีการบริหารจดัการหนีไ้ปสู ่1 ครัวเรือน 1 สญัญา 10,000 ครัวเรือน จานวนกลุม่ออม

ทรัพย์ท่ีมีการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 1,500 กลุม่ จานวนโครงการท่ีกองทนุพฒันาบทบาทสตรีอนมุตัิ

ได้สง่เสริมอาชีพและ เครือข่ายอาชีพ 1,500 โครงการ ได้รับรางวลัจากหนว่ยงานหรือผา่นเกณฑ์มาตรฐาน

ด้านการบริหารจดัการ องค์กร 1 รางวลั ร้อยละของบคุลากรท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์ 87 % ร้อยละความ

ผาสกุของบคุลากร 79 % ร้อยละของชมุชนและเครือขา่ยท่ีมีความเช่ือมัน่ตอ่กรมการพฒันาชมุชน 87 % 
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