
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

    

๑. โครงการ ๑๓๐ ปี 
กระทรวงมหาดไทย : ความสุข
สร้างได้ด้วยใจอาสา 
 

ความส าคัญ/แนวคิด 
๑. เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕  
๒. พระราชปณิธานขององค์ปฐมเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทย กรมพระยาด ารง
ราชานุภาพ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข”  
๓. การน้อมน าศาสตร์พระราชา ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและพลังทุนชุมชน ผู้น ากลุ่ม
องค์กร และเครือข่ายการพัฒนาชุมชน รวมเป็นพลังสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน 
ในรูปแบบจิตอาสา  
๔. การออม คือ รากฐานส าคัญของการสร้างความเข้มแข็งชุมชน  
เป้าประสงค์  
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
กลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย 
๑. ศูนย์ผู้น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน   
๒. ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน 
๓. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   
แนวทางการด าเนินงาน มีข้ันตอนดังนี้ 
๑. กรมการพัฒนาชุมชนจัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการและแจ้งหน่วยด าเนินการ   
๒. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ศึกษาแนวทางและวางแผนการด าเนินงาน
โครงการร่วมกับกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานและภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน     
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
      ๒.๑ ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามโครงการแก่
ผู้เกี่ยวข้อง   

- เม.ย. – ธ.ค.
๒๕๖๕ 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

 

๑ 

๒ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

      ๒.๒ จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการที่สอดคล้อง
กับภารกิจและเป้าหมายของแต่ละกลไกขับเคลื่อน   
๓. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ และกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ก าหนด  
๔. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ร่วมกับและกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม ถอดบทเรียนความส าเร็จเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาและเป็นแบบอย่างขยายผลการด าเนินงานในวงกว้าง และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
๕. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามล าดับ 
พื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินการ 
๑. หมู่บ้าน/ต าบล ที่เป็นที่ตั้ง ศูนย์ผู้น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
๒. หมู่บ้าน/ต าบล ที่เป็นที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน  
๓. หมู่บ้านที่มีความพร้อมในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ได้แก่ หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง หรือหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. หรือ หมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน หรือหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP   
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีเป้าหมาย หรือใกล้เคียง โดยเป็น 
๑. ครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP 
๒. ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย 
๓. ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ประชาชนและชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
๒. เกิดความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ในการร่วมบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้กับ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในหมู่บ้าน/ชุมชน  
๓. เกิดการขยายผล เครือข่ายการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ของคนในชุมชนอันน าไปสู่

๒ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ ๑ : กิจกรรมศูนย์ผู้น า
จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
 

ความส าคัญ/แนวคิด  
๑. การน าต้นทุนที่เป็นคลังภูมิปัญญาของชุมชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ายการพัฒนาชุมชน เป็นพลังสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ในรูปแบบของผู้น า
จิตอาสา 
๒. แหล่งบ่มเพาะภาวะผู้น า ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การบริหารจัดการชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เครือข่ายผู้น าจิตอาสา เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาชุมชนด้วยจิตส านึกสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม 
แนวทางการด าเนินงาน มีข้ันตอนดังนี ้
๑. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ศึกษาแนวทางและวางแผนการด าเนินงาน
โครงการร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ผู้น าจิตอาสาพัฒนาชุมชนและภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่วน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
      ๑.๑ ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตาม
โครงการแก่คณะกรรมการศูนย์ผู้น าจิตอาสาพัฒนาชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
      ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการที่สอดคล้อง
กับภารกิจของผู้น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน/ศูนย์ผู้น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด   
๒. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ และคณะกรรมการศูนย์ผู้น าจิตอาสา
พัฒนาชุมชน ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ก าหนดเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์โครงการ   
๓. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ผู้น าจิตอาสา
พัฒนาชุมชน ผู้น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม 
ถอดบทเรียนความส าเร็จเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเป็นแบบอย่างขยายผล

ไม่ใช้งบประมาณ เม.ย. – ธ.ค.๖๕ 
๒๕๖๕ 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 
 

๓ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การด าเนินงานในวงกว้างและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
๔. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ตามล าดับ  
เป้าหมาย 
  ๑. การด าเนินงาน 
      - ด าเนินการ Kick off ครั้งแรก ระหว่าง ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
      - ด าเนินการต่อเนื่องอีก จ านวน ๓ ครั้ง ทั้งนี้ สามารถด าเนินการต่อเนื่องได้
ตามความเหมาะสมโดยต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนด  
        มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๓๐ คน/ครั้ง 
  ๒. การด าเนินกิจกรรม 
      - คณะกรรมการศูนย์ผู้น าจิตอาสาพัฒนาชุมชนและผู้น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
ร่วมกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันด าเนินกิจกรรม “๙ จุดหมาย ต้นสาย 
ปลายป่าน” 
      - ศูนย์ผู้น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน ๑ แห่ง ด าเนินการอย่างน้อย ๓ กิจกรรม    
โดยไม่ซ้ ากันและเลือกด าเนินกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมกับภูมิสังคม สภาพ
พ้ืนที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  ๓. จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม 
   ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐ คน  
  ๔. การรายงานผลการด าเนินงาน 
      รายงานผลการด าเนินกิจกรรมทุกครั้ง ประกอบด้วย ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เช่น รายงานการประชุม แผนการจัดกิจกรรม ส าเนาโครงการ สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมและภาพถ่าย เป็นต้น 
พ้ืนที่เป้าหมาย 
     หมู่บ้าน/ต าบล ที่ตั้งศูนย์ผู้น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน จ านวน ๘๗๘ แห่ง ใน ๗๖ จังหวัด  
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีเป้าหมาย หรือใกล้เคียง โดยเป็น 
๑. ครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP 

๔ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

๒. ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย 
๓. ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  

กิจกรรมที่ ๒ : กิจกรรมศูนย์
เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุมชน 

หลักการ/แนวคิด 
๑. เป็นศูนย์เรียนรู้เพ่ือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย ด้ วย
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ ด้านการแก้ไข 
ปรับปรุงคุณภาพของ คน ดิน น้ า ป่า อย่างเป็นระบบ มาพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ ใน
รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 
๒. เป็นสถานที่เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักกสกิรรมธรรมชาติ  
๓. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ เช่น การปลูกพืชสวน 
พืชไร่ หรือการเลี้ยงสัตว์ หรือใช้ภูมิปัญญาในการสร้างรายได้ เช่น งานฝีมือ การแปร
รูป การถนอมอาหาร รวมถึงด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม วิธีการปรับปรุงดิน และการ
ใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น  
๔. มีข้อมูลทางวิชาการ เช่น ชุดความรู้ต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๕. มีจุดเรียนรู้หรือฐานเรียนรู้ หรือสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนความรู้
แก่ผู้สนใจ ตามศักยภาพของพ้ืนที่และสถานที่ 
แนวทางการด าเนินงาน มีข้ันตอนดังนี ้
๑. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ศึกษาแนวทางและวางแผนการด าเนินงาน
โครงการร่วมกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับชุมชน 
และเจ้าของแปลง ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับครัวเรือน และ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยด าเนินการ  
      ๑.๑ ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตาม
โครงการผู้เกี่ยวข้อง 
      ๑.๒ จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการที่สอดคล้อง
กับภารกิจของศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับชุมชนและระดับ

ไม่ใช้งบประมาณ เม.ย. – ธ.ค. 
๒๕๖๕ 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 
 

๕ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ครัวเรือน ตามระยะเวลาที่ก าหนด   
๒. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง 
นา พัฒนาชุมชน ระดับชุมชน และเจ้าของแปลงศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุมชน ระดับครัวเรือน ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ที่ก าหนด เพ่ือบรรลุ
เป้าประสงค์โครงการ   
๓. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ เรียนรู้ โคก 
หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับชุมชน เจ้าของแปลงศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา 
พัฒนาชุมชน ระดับครัวเรือน และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม ถอด
บทเรียนความส าเร็จเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเป็นแบบอย่างขยายผลการ
ด าเนินงานในวงกว้างและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
๔. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามล าดับ  
เป้าหมาย 
  ๑. การด าเนินงาน 
  -Kick off ครั้งแรก ๑ – ๕ เม.ย. ๖๕ HLM: ให้บริการอย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน 
ร้อยละ ๓๐ ของพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน ๑๑,๘๖๙ แห่ง (งบเงินกู้+งบกรมฯ ๖๔/
๖๕) CLM ให้บริการอย่างน้อย ๒ ครั้ง/เดือน จ านวน ๓๓๗ แห่ง 
  - ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับครัวเรือน : HLM เป้าหมาย
ด าเนินการ ร้อยละ ๓๐ ของจ านวนศูนย์เรียนรู้ทั้งหมด หรือเท่ากับ ๑๑,๘๖๙ ศูนย์ฯ 
  ๒. การด าเนินกิจกรรม 
  - ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับชุมชน : CLM ด าเนินกิจกรรม
ให้บริการ อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อเดือน 
        นิยาม : ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับชุมชน (Community 
Lab Model for Quality of Life : CLM) เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต ที่ผู้เรียนสามารถ
น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ให้คนใน

๖ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ชุมชน พัฒนาอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน และขยายผล สร้างเครือข่ายเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
เป็นวงกว้างเพ่ือส่งเสริมการพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  
     - ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับครัวเรือน : HLM ด าเนิน
กิจกรรมให้บริการ อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน 
       นิยาม :  ศูนย์ เรียนรู้  โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับครัว เรือน 
(Household Lab Model for Quality of Life : HLM) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต 
ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 
       กิจกรรมให้บริการของ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน   
       ๑. ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดย “ครูพาท า” เน้นย้ าด้วยการ                     
“ลงมือปฏิบัติ” พ้ืนที่จริง 
       ๒. ให้บริการ จุดเรียนรู้/ฐานเรียนรู้ ที่ เป็นองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้                     
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน  
  ๓. การรายงานผลการด าเนินงาน 
  รายงานผลการด าเนินกิจกรรมทุกครั้ง ประกอบด้วย ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เช่น รายงานการประชุม แผนการจัดกิจกรรม ส าเนาโครงการ สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมและภาพถ่าย เป็นต้น 
พื้นที่เป้าหมาย 
     หมู่บ้าน/ต าบล ที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน  
กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีเป้าหมาย หรือใกล้เคียง โดยเป็น 
๑. ครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP 
๒. ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย 
๓. ครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับครัวเรือน (HLM : ผู้เรียนสามารถ
น าองค์ความรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ดังนี้  

๗ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

      ระดับ ๑ ท าการเกษตรผสมผสาน ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนเป้าหมาย  
      ระดับ ๒ ปรับปรุงพ้ืนที่ รูปแบบ โคก หนอง นา ร้อยละ ๑๐ ของจ านวนเป้าหมาย  
๒. ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ระดับชุมชน (CLM) : ผู้เรียนสามารถน า
องค์ความรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ไปพัฒนาพ้ืนที่และเป็นศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา 
พัฒนาชุมชน ระดับครัวเรือน (HLM) ได้ โดย ๑ CLM ขยายผล ๑ HLM  

กิจกรรมที่ ๓ : กิจกรรมกลุ่ม 
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
 

สถานการณ์ 
๑. กรมฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๑๗ ภายใต้หลักการ “ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” โดยได้เริ่ม
ทดลองด าเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๑๗ และในโอกาสต่อมา กรมฯ  
จึงก าหนดให้วันที่ ๖ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์       
เพ่ือการผลิต และก าหนดให้วันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การ
ประหยัดและการออมของประชาชน 
๒. ปัจจุบันมีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ๑๙,๒๒๒ กลุ่ม จากหมู่บ้านทั้งหมด 
๗๕,๐๘๖ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๐ สมาชิก ๕,๑๔๘,๗๖๖ คน เงินสัจจะสะสม 
จ านวน ๓๔,๙๔๑ ล้านบาท สมาชิกกู้ยืม จ านวน ๑,๑๗๘,๙๖๒ คน เป็นจ านวนเงิน 
๒๔,๓๓๗ ล้านบาท  
๓. เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี วาระการครบรอบ 
๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และครบรอบ ๔๘ ปี วันก่อตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นี้ กรมฯ จึงก าหนดให้กลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมส่วนร่วม
ของชุมชน ตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคม จึงประกาศวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน” ในมหกรรม
การออมลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน (ระดับกรม/จังหวัด) เพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกในครัวเรือนและช่วยเหลือคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับหลัก

ไม่ใช้งบประมาณ เม.ย. – ธ.ค. 
๒๕๖๕ 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 
 

๘ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนวาระชุมชน 
แนวคิด 
  ๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
  ๓. การบริหารจัดการชุมชน ด้วยกระบวนการกลุ่มและการพัฒนาศักยภาพผู้น า 
เป้าประสงค์ 
  ครัวเรือนสามารถพ่ึงตนเองด้วยการออม และมีความมั่นคงทางการเงิน มีคุณภาพ
ชีวิตดี 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ด้านการส่งเสริม
การออมของครัวเรือนในชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน/กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑. ส่งเสริมการออมภาคประชาชน”   
  ๒. รณรงค์จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย 
  ๓. ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

๒ .  โครงการ 130 ปี  มหาดไทย :  
เด็กไทยรวมใจภักดิ์ 
 

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ  
และสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  
โดยมีหนังสือถึงจังหวัดเพ่ือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุน 
ให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการ ดังนี้  

1. 1  ใ ห้ ส ถ านศึ กษ าที่ จั ด ก า ร เ รี ยนก า รสอนระดั บปฐมวั ย ทุ ก แห่ ง  
(ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนระดับปฐมวัย) น าประวัติศาสตร์ชาติไทย 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรีไปเพ่ิมเติมในแผน 
การจัดประสบการณ์ โดยน าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมตามช่วงวัยของนักเรียน  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด าเนินการ
ระหว่าง
กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2565 
2. โรงเรี ยนเริ่ ม
จั ด ก า ร เ รี ย น 
ก า ร ส อ น ใ น 
ภาคเรี ยนที่  1  
ปี ก า ร ศึ ก ษ า 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
(กองส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาท้องถิ่น) 
 
 
 
 

๙ 

๙ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1.2 ให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา ทุกแห่ง บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นเนื้อหาให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ิมเติมจากท่ี
ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.๓ น าสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ไปประกอบการจัดกิจกรรม       
การเรียนการสอน ตามบริบทของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม ตามแนวทาง 
ดังนี้ 
          1) น าไปจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ หรือรายวิชาหน้าที่พลเมือง 
         2) น าไปจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
         3) น าไปจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
         4) น าไปบูรณาการในวิชาอ่ืนตามบริบทของสถานศึกษา  

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนอ่านหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เพ่ือ
ศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง ตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง สังคม  
และประเทศชาติ และส่งเสริมให้ครูน าเนื้อหาสาระจากสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ไป
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุม 
ชมรม เพ่ือสร้างความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิต 
     1.๕ ให้โรงเรียนเริ่มด าเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5 เป็นต้นไป และ
จัดให้มีกิจกรรมการประกวด/แข่งขันต่าง ๆ  
 
 
2. ขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ สารคดีเฉลิม
พระเกียรติราชวงศ์จักรี และสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
     เช่น ประกวดแข่งขัน/ทดสอบความรู้ในหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
งบประมาณ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2565 เป็นต้น
ไป 
3. กิจกรรม
ประกวด/
แข่งขัน ภาค
เรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองส่งเสริมและ
พัฒนา 
การจัดการศึกษา

๑๐ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ประวัติศาสตร์ และสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภาค/ระดับประเทศ 
ดังนี้ 
     2.1 การประกวดแข่งขัน การกล่าวสุนทรพจน์ 
     2.2 การประกวดแข่งขัน การวาดภาพระบายสี 
       2.3 การประกวดแข่งขันโครงงาน 

เจ้าภาพในการ
ด าเนิน กิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 ท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๓. รวมใจเป็นหนึ่งเดียว “MOI 
RUN 2022” 

2.1 กิจกรรมเดิน - ว่ิง รูปแบบ VIRTUAL RUN 
   ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานและประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
   ๒ . ประชาสั มพันธ์ การจั ดกิ จกรรมไปยั งหน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา การจัดท าโปสเตอร์ 
แ ล ะสื่ อ สั ง ค มออน ไล น์  เ พ่ื อ เ ชิ ญช วน ข้ า ร า ช ก า ร  บุ ค ล า ก ร ใน สั ง กั ด  
และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
   ๓. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ และด าเนินการวิ่งสะสมระยะทาง
ตามที่ก าหนด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกสถานที่ วัน เวลา ได้ตามความต้องการ
และความสะดวก โดยสามารถวิ่งสะสมระยะทางได้ ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 
2565 และเมื่อบรรลุเป้าหมายเรียบร้อยจะต้องบันทึกข้อมูลการวิ่งส่งให้ฝ่ายจัดการ
แข่งขันผ่านแอพพลิเคชั่นที่ก าหนด 
   ๔. ออกแบบและจัดท าเสื้อวิ่ง เหรียญ และของที่ระลึกอ่ืน ๆ เพ่ือจัดส่งให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
   ๕. สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม พร้อมทั้งส่งมอบรายได้หลั งจากหัก
ค่าใช้จ่ายให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือจัดกองทุนการศึกษาต่อไป 
2.2 กิจกรรมเดิน - ว่ิง รูปแบบ ON SITE RUN 
   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน และคณะท างาน พร้อมทั้ง

-ค่าสมัครผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม  
- บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป  
คนละ 500 บาท 
- กิตติมศักดิ์  
คนละ  3,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ค่าสมัครผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

ตุลาคม – 
ธันวาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม – 
ธันวาคม 2565 

กองส่งเสริม 
และพัฒนา 
การจัดการศึกษา
ท้องถิ่น  
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๑๑ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพหลัก 
   2. ประชุมวางแผนการจัดเตรียมงาน การก าหนดวัน เวลา สถานที่จัดงาน  
และเส้นทางการเดิน-วิ่ง ตามความพร้อมและเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
   3. ออกแบบ จัดท าเสื้อและเหรียญที่ระลึก โดยจัดส่งเสื้อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่
สมัคร ส าหรับเหรียญที่ระลึกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับในวันจัดงานหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม 
  4. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้มีจิต
ศรัทธา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา การจัดท าโปสเตอร์ และสื่อ
สังคมออนไลน์ หรืออาจจัดให้มีการแถลงข่าวตามความพร้อมและความเหมาะสมของ
แต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมสนับสนุน หรือร่วมบริจาคเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม เช่น การท าเสื้อ การจัดซุ้มอาหาร – เครื่องดื่ม การ
จัดท าเหรียญที่ระลึก เป็นต้น  
   5. สรุปและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมทั้งส่งมอบรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายให้
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือจัดกองทุนการศึกษาต่อไป 

- บุคคลทั่วไป คนละ 
500 บาท 
- กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์  
คนละ 3,000 บาท 
2. ขอรับสนับสนุน
งบประมาณ 
จากภาคเอกชน 
และประชาชน 
 

 

๔. โครงการจัดท า E-book สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indication : GI) 

จัดท าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI)  
ทั้ง 76 จังหวัด และ กทม. ในรูปแบบ E-book เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 
 

สม า ค ม อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนจังหวัด
สนับสนุน  จ านวน  
60,000 บาท 

2 เดือน 
 

สมาคมองค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น
จั ง ห วั ด แ ห่ ง
ประเทศไทย 
 

๕ .  โ ค ร ง ก า ร ส ว น  1 3 0  ปี 
มหาดไทย 
 
 

 1. ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) คัดเลือกตัวแทนระดับ
จังหวัดจ านวน 130 เทศบาล (จังหวัดละ 1-2 เทศบาล) 
2. ขออนุมัติโครงการต่อคณะกรรมาธิการ ส.ท.ท. เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม 
3. เทศบาลที่ได้รับคัดเลือกส่งโครงการระดับเทศบาลให้กับ ส.ท.ท. เพ่ือเป็นหน่วย
ประสานงานกลาง และ ส.ท.ท. สนับสนุนงบประมาณเทศบาลละ 20,000 บาท 
4. เทศบาลที่ได้รับคัดเลือกด าเนินการสร้างหรื อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้าน

1 .  ง บ ป ร ะ ม า ณ
3,000,000 บาท 
จาก ส.ท.ท. 
2. เทศบาลที่ได้รับ
การคัดเลือก สมทบ
ตามลักษณะ 

1 เมษายน  –  
31  ธั น ว า ค ม
2565 
 

 - ส.ท.ท. 
- เทศบาลที่ได้รับ
คั ด เ ลื อก  (130 
เทศบาล) 
 

๑๒ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

พฤกษศาสตร์ที่มีอยู่เดิม จัดท าเป็นสวน 130 ปี มหาดไทย 
5. เทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกรายงานผลต่อ ส.ท.ท. 
6. ส.ท.ท. จัดท าเอกสาร/หนังสือสรุปผลงาน 
7. น าเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/เทศบาล/หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 

และความพร้อม
ด้านงบประมาณของ
แต่ละเทศบาล 

๖. โครงการ 130 ปี  มหาดไทย 
สมุนไพรท้องถิ่น 
 
 

1. ประสานงานกับผู้แทนจังหวัดเพ่ือคัดเลือก อบต.ระดับจังหวัด จ านวน 130 แห่ง 
2. อบต.ที่ได้รับคัดเลือกด าเนินการโครงการอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
3. อบต.ที่ได้รับการคัดเลือกรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่อสมาคมฯ 
4. สมาคมฯ จัดท ารายงานสรุปผลงานเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

งบประมาณจาก
อ บ ต . ที่ ไ ด้ รั บ
คัดเลือก 
 

1 เ ม ษ า ย น  -  
31  ธั น ว า ค ม
2565 
 

สมาคมองค์การ
บริหารส่วนต าบล
แห่งประเทศไทย 
 

 

๑๓ 


