
การสงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามกลไกประชารัฐ
นายทองคูณ บุญศร

รองผูอํานวยการกลุมประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย



พ.ศ. 2540 วิกฤตตมยํากุง

พ.ศ. 2549 เกิดการปฏิวัติ มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ประเทศ
เขาสูชวงความขัดแยงทางการเมืองที่ยาวนาน

พ.ศ. 2541 – 2548 เปนยุคทองของ SMEs

หลังป 2549 เศรษฐกิจเราเริ่มชะลอตัว

ติดกับดักรายไดปานกลาง และที่นากลัวที่สุดคือเรากําลังจะแกกอนรวย

เกิดอะไรขึ้นบางในชวง 

Thailand 3.0 ?

เศรษฐกิจพอเพียง



กลุมประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั
สํานักเสริมสรางความเขมแขง็ชมุชน

THAILAND 4.0
คือทางออก….

AGENDA รัฐบาล



THAILAND 4.0THAILAND 4.0 การพัฒนาท่ีสมดุล
เศรษฐกจิมหภาค เน้นที�การส่งออกต่างประเทศ
เศรษฐกจิฐานราก กลับมาที�ชนบท สร้างการเตบิโตจากภายใน(ภายใต้ศก.พอเพยีง)



“นโยบายสาน
พลังประชารัฐ”

เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

หนทางกาวเดินไปขางหนา



“ รัฐบาลจะนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรทุกดานและทุก
มิติ….จะไมทิ้งใคร

ไวขางหลัง”

“ เราตองทํางาน
แบบประชารัฐ 
คือ ทุกคนตอง

ชวยกันขับเคลื่อน
ประเทศไทย”

ประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูความพอเพียง 



ประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูความพอเพียง 

เศรษฐกิจฐานราก
ภายใตปรัชญา ศก.พอเพียงประชารัฐ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใตกลไกประชารัฐ
(การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ)



นโยบายสานพลังประชารัฐ รัฐและเอกชนรวมมือเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน มีจุดมุงหมายเดียว คือ ประชาชน



กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย





กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย



กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

คณะทํางานการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารฐั (E3)

พลเอกอนุพงษ เผาจินดา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หัวหนาทีมภาครัฐ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

หัวหนาทีมภาคเอกชน



แนวคิดประชารัฐ

ภาคประชาชน–

ผลิตสินคา
หลากหลาย  
รักบานเกิด

วิชาการ/
ความรู

วิชาการ/
ความรู

ภาคเอกชน
เอกชน ทันสมัย        
บริหารเกง ทุน

ภาครัฐ
ราชการ

คนกระจายเต็ม
พื้นที่ 

ภาคประชาสังคม
คนทํางาน    

เชิงลึก เกาะติดมี
เครือขายมาก

ภาคประชาสังคม
คนทํางาน    

เชิงลึก เกาะติดมี
เครือขายมาก

เศรษฐกิจพอเพียง -อาชีพ /รายได/ความรวมมือ  ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจฐานรากม่ันคง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย



โครงสร้างการดาํเนินงานตามนโยบายสานพลงัประชารัฐ 
ในการขับเคลื�อนการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐ (E3)

คณะทํางานขับเคลื�อนการพฒันา
เศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐ 

ส่วนกลาง
บริษทั ประชารัฐรักสามัคค ี

(ประเทศไทย) จํากดั

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคจีงัหวดั (วสิาหกิจเพื�อ
สังคม) จาํกัด

คณะกรรมการประสานและขับเคลื�อนนโยบายสานพลงัประชารัฐ 
ประจําจังหวดั (คสป.)

ส่วนกลาง 12 คณะ

จังหวัด

บทบาทหน้าที�
- วเิคราะห์ ศักยภาพ เพื�อใช้ประโยชน์ในการ
ขับเคลื�อนงาน
- กาํหนดแนวทางและแผนดาํเนินงาน
- ประสานและบูรณาการ
- ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่
- รายงานผล ปัญหา และอุปสรรคให้รัฐบาลทราบผ่าน 
มท
- แต่งตั�งที�ปรึกษาและคณะทํางาน และอื�น ๆ

บทบาทหน้าที�
- ค้นหาชุมชนที�มีความสมัครใจเข้าร่วม
- บริหารจดัการสร้างรายได้
- ให้คาํแนะนํา เป็นที�ปรึกษาด้านการบริหาร
และพฒันาสินค้า
- หาช่องทางการตลาดและจดัจาํหน่าย
- ส่งเสริมสินค้าชุมชนให้เป็นที�รับรู้
ระดับประเทศ

D1 – D6 E1, E2, E4, E5, E6 E3
ส่งเสริม วสิาหกจิเพื�อสังคม (SE)

1 เป้าหมาย 3 กลุ่มงาน 5 กระบวนการ 76 จังหวดั

กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ประกอบการ

ใช้ศักยภาพจังหวดั ในการทาํงานแบบคู่ขนาน  วเิคราะห์ ค้นหา 
ระบุ ชุมชน/ผลติภัณฑ์ ที�เป็นเป้าหมายการพฒันาของจังหวดั 
มอบหมายผู้รับผดิชอบ ประสานงาน ตดิตามและกาํหนด แนว

ทางการพฒันาอย่างต่อเนื�อง

E3

เกษตร แปรรูป ท่องเที�ยวโดยชุมชน

ภาคีการพัฒนา 5 ภาคส่วน
(รัฐ เอกชน ประชาชน วิชาการ ภาคประชาสังคม)

ภาคีการพัฒนา 5 ภาคส่วน

E1
• ดึงดูดการลงทุนและพฒันาโครงสร้างพื�นฐาน

E2 • ยกระดบัคุณภาพวิชาชีพ

E3 • การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

E4
• ปรับแกก้ฎหมายและกลไกภาครัฐ

E5
• การศึกษาพื�นฐานและการพฒันาผูน้าํ

E6 • ประชารัฐเพื�อสงัคม

D1
• ยกระดบันวตักรรมและ Digitalization

D2
• ส่งเสริม SMEs และ Productivity 

D3
• ส่งเสริมการท่องเที�ยวและ MICE

D4
• ส่งเสริมธุรกิจการคา้และธุรกิจบริการ

D5
• พฒันาคลสัเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที�

เป็น New S Curve

D6
• พฒันาเกษตรสมยัใหม่



โครงสรางคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจํา
จังหวัดผูวาราชการจังหวัด

รองผูวาราชการ
จังหวัด

กรรมการภาครัฐ กรรมภาคเอกชน กรรมการภาคประชาชน
1. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
2. ประธานสภาหอการคาจังหวัด
3. นายกสมาคมสงเสริมธุรกิจการ

ทองเที่ยวจังหวัด
4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัด
5. ผูทรงคุณวุฒิจากองคกร

ภาคเอกชน ไมเกิน 5 คน

1. ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
2. พาณิชยจังหวัด
3. ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
4. อุตสาหกรรมจังหวัด
5. เกษตรและสหกรณจังหวัด
6. คลังจังหวัด
7. ศึกษาธิการจังหวัด
8. ปลัดจังหวัด
9. อัยการจังหวัด
10. นายอําเภอจากทุกอําเภอ

1. ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาค
ประชาชน ไมเกิน 2 คน

2. ผูทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม 
ซึ่งมีกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการรองรับ ไมเกิน 3 
คน

3. ผูทรงคุณวุฒิภาคประชาชนไม
เกิน 4 คน

หัวหนาสํานักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ

รวม



กลยุทธ
ขับเคลื่อน

ภายใตรหัส 1 เปาหมาย
 3 กลุมงาน 5 กระบวนการ 

กระจายสู 76 จังหวัดทั่ว
ประเทศ (1 3 5 76+1) 



ระบบติดตาม รายงาน

กระจายงาน

ชี �เปา้

• สรุป เสนอ ผวจ. ที�ประชมุ คสป.ประจําเดือน และ รายงานสว่นกลาง

• คณะทํางานติดตาม ประเมินผล สรุป

• เจ้าภาพแตล่ะคณะ รายงานผลความก้าวหน้าประจําเดือน                                           

ให้ ผวจ.ทราบ ผา่นเลขานกุารร่วม (หน.สนจ.+ พจ.)

• จดัทํา ทบทวนแผนปฏิบตัิการ แนวทางสนบัสนนุ คสป.-คณะทํางาน ครอบคลมุถึงการติดตาม ประเมิน รายงานผล

• ที�ประชมุ คสป. รับรอง จดัลําดบัความสําคญั มอบหมายเจ้าภาพ (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ) ในแตล่ะพื �นที�/ ผลิตภณัฑ์ 

เชื�อมโยงศกัยภาพจงัหวดั บทบาท คสป. บริษัทประชารัฐฯจงัหวดั และภาคีการพฒันา

• จดัประชมุ คสป.และคณะทํางาน D1-D6 และ E1-E6 ที�เกี�ยวข้อง./ บริษัทประชารัฐฯจงัหวดั ร่วมพิจารณาพื �นที�/ ผลิตภณัฑ์

• สรุปความต้องการ ศกัยภาพ หน่วยงานเจ้าภาพ เชื�อมโยงทั �งบทบาทภารกิจหลกั(Function) และ บทบาทของคณะทํางานภายใต้

นโยบายสานพลงัประชารัฐ (D1-D6 และ E1-E6)    เสนอ ผวจ.พิจารณาเบื �องต้น

•นําข้อมลูพื �นที�/ ผลิตภณัฑ์ เข้าเวทีประชาคม สร้างความเข้าใจ สมคัรใจ

•จดัเก็บ รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ ระบพุื �นที�/ผลิตภณัฑ์

•ฝ่ายเลขานกุารร่วม (สนจ.และ สพจ.) หารือกําหนดแนวทางขบัเคลื�อน / กําหนดบทบาทเลขานกุารและการประสานงาน

เลขานุการร่วม

หน.สนจ. พจ.

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ศักยภาพจังหวัด
(คน งาน เงนิ)

ศักยภาพจังหวัด
(คน งาน เงนิ)

จังหวัด
ศักยภาพกลุ่ม

จังหวัด

D1- D6 E1-E6

งบ Function

งบยุทธศาสตร์จังหวัด

1

2

3

แนวทางการดาํเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐและ      
การขับเคลื�อนการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐ ของจังหวัด

คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลงัประชารัฐ ประจําจังหวัด (คสป.)
ที่ปรึกษา และ คณะทํางาน (ตามความจําเปน : คําสั่ง สนร.ที่ 106/2559 ขอ 2 (6)  )

1
2
3

4

5

6
7

8

9
10



การเชื�อมโยงเครอืขา่ยการพฒันาเศรษฐกจิฐาน
รากและประชารฐั

ระเบยีบวาระที� 3  เร ื�องสบืเนื�อง

ปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

(Sufficiency 
Economy) 

ปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

(Sufficiency 
Economy) 

คณะทํางา
น E 3

คณะทํางา
น E 3

นอ้ม
นํา

แบบกา้วหนา้ : รวมกลุม่
เช ื�อมโยงเครอืข่าย

แบบกา้วหนา้ : รวมกลุม่
เช ื�อมโยงเครอืข่าย

เป็นการสนับสนุนใหป้ระชาชนรวมพลงักนัในรปู
กลุม่

 หรอืสหกรณ ์หรอืการที�ธรุกจิต่าง
 ๆ รวมตวักนัในลกัษณะเครอืข่ายวสิาหกจิ

เป็นการสนับสนุนใหป้ระชาชนรวมพลงักนัในรปู
กลุม่

 หรอืสหกรณ ์หรอืการที�ธรุกจิต่าง
 ๆ รวมตวักนัในลกัษณะเครอืข่ายวสิาหกจิ

บรษิทัประชารฐัฯ สนับสนุน

กจิกรรม

บรษิทัประชารฐัฯ สนับสนุน
การรวมกลุม่ของชมุชนและ
สรา้งเครอืข่ายความรว่มมอื 
ในภมูภิาค และเครอืข่าย

กจิกรรม



ผลการดาํเนินงานการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก
และประชารฐัสรา้งรายไดใ้หช้มุชน ประชาชนมี

ความสขุ

คสป.
บ.ประชา

รฐัฯ

เกษต
ร ท่องเที�ยว

โดยชมุชน

แปร
รปู

- ยกระดบัเกษตรเป็น
ปลอดภยั/
   เกษตรอนิทรยี ์42 
จงัหวดั
- เพิ�มมูลคา่ใหก้บัสนิคา้
เกษตร
657.30 ลา้นบาท
- มชีอ่งทางการจาํหน่าย
เพิ�มขึ �น
6 ชอ่ง
- เขา้รว่มโครงการ
โรงพยาบาล
   อาหารปลอดภยั 20 แห่ง
- รวมกลุ่มเพื�อมอีาํนาจ             
   ในการตอ่รอง 156 กลุ่ม

- สนิคา้มคีณุภาพและมาตรฐาน 
1,448 ผลติภณัฑ ์
- มชีอ่งทางการจาํหน่ายเพิ�มขึ �น 
- บรรจภุณัฑไ์ดร้บัการพฒันา 
182 ชนิด
- เช ื�อมโยงเป็นเครอืขา่ย 16  
เครอืขา่ย

- หมู่บา้นท่องเที�ยวโดย
ชมุชนไดร้บั
   การพฒันาตอ่ยอด เป็นที�

รูจ้กัและ
   มนัีกท่องเที�ยวเพิ�มมาก
ขึ �น   
   จาํนวน 486 ชมุชน
- สนิคา้ชมุชนไดร้บัการ
พฒันา 

1,301 ผลติภณัฑ ์
- เกดิกจิกรรมและอาชพีใน
หมู่บา้น
  ท่องเที�ยวโดยชมุชน 450 
กจิกรรม

3,017 กลุม่
ผูไ้ดร้บัประโยชน ์445,280 

คน
รายได ้1,748.31 ลา้นบาท 



ตวัอย่างกจิกรรมการเชื�อมโยงเป็นเครอืขา่ยการขบัเคลื�อน
ระหวา่งจงัหวดัภเูก็ต – ระนอง

จ.ระนอง เป็นแหล่งนํ �าแร่ธรรมชาติ จ.

ภเูก็ต พฒันาผลิตภณัฑ์ โดยนํากาแฟกับ
นํ �าแร่มา  ผสมกัน (MIXED) เป็น 

Coffee Mineral

ภูเกต็ – พงังา - กระบี�

MOU 3 จงัหวดัอนัดามนั พงังา 
กระบี� ภเูก็ต ทําเสน้ทางท่องเที�ยว
โดยชมุชน

ภเูก็ต – สตลู
จ.สตลู เป็นแหลง่ผลิตนมแพะที�ใหญ่ที�สดุใน
ภาคใต้ ใช้วตัถดุิบจากสตลู ภเูก็ตพฒันา      

บรรจภุณัฑ์ ใช้โลโก้ Satun Goat milk ขายที�
เกาะหลีเป๊ะ จ.สตลู สร้างรายได้ให้กลุม่ชมุชน
ทั �งสองจงัหวดั

10 จงัหวดัภาคใต้
พัฒนาสินค้าผ้าบาติกให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด เชื�อมโยง
และแบ่งปัน  องค์ความรู้ระหว่าง
กลุม่ผ้าบาติก 10 จงัหวดัภาคใต้

จงัหวดัภเูก็ตเป็นศนูยก์ลาง
ในการเชื�อมโยงเครอืขา่ย 
มจีงัหวดัที�เขา้รว่ม 12 
จงัหวดั



ผูเลี้ยงโคขุน

โรงเชือด GMP

แปรรูป

ผลิตสง OEM (QC)

การตลา
ด

การตลา
ด

ตัวอยางการเชื่อมโยงเปนเครือขายของกลุมเปาหมาย 
โคขุนคุณภาพสูง มีจังหวัดที่เกี่ยวของ 9 จังหวัด

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง

อาหารเลี้ยงโค

วัตถุดิบ : กาฬสินธุ  ศรีสะ
เกษ
วัตถุดิบ : กาฬสินธุ  ศรีสะ
เกษ

โรงผลิต : ขอนแกนโรงผลิต : ขอนแกน
5 จังหวัด : ขอนแกน  
สกลนคร กาฬสินธุ ศรีสะเกษ  
ชัยภูมิ

5 จังหวัด : ขอนแกน  
สกลนคร กาฬสินธุ ศรีสะเกษ  
ชัยภูมิ

5 จังหวัด : มหาสารคาม  ศรีสะ
เกษ  
นครพนม  สกลนคร  มุกดาหาร

5 จังหวัด : มหาสารคาม  ศรีสะ
เกษ  
นครพนม  สกลนคร  มุกดาหาร

2 จังหวัด : ขอนแกน  ชัยภูมิ2 จังหวัด : ขอนแกน  ชัยภูมิ

5 จังหวัด : ขอนแกน  ชัยภูมิ   
มุกดาหาร  อุบลราชธานี  ศรีสะ

เกษ

5 จังหวัด : ขอนแกน  ชัยภูมิ   
มุกดาหาร  อุบลราชธานี  ศรีสะ

เกษ

5 จังหวัด : ขอนแกน  
สกลนคร  

มุกดาหาร  ชัยภูมิ ศรีสะเกษ

5 จังหวัด : ขอนแกน  
สกลนคร  

มุกดาหาร  ชัยภูมิ ศรีสะเกษ

1

2

3

4

5



ตวัอย่างการเชื�อมโยงเป็นเครอืขา่ยของ
กลุม่เป้าหมาย

ไหมมจีงัหวดัที�เกี�ยวขอ้ง 12 จงัหวดั

ปลกูหม่อนเลี �ยง
ไหม

ผลติเสน้ไหม 
4 จงัหวดั

การแปรรปูไหม
12 จงัหวดั

ศูนยก์ลางแฟช ั�น                          
(รวม 12 จงัหวดั)
-กลุม่รอ้ยแกน่สาร
สนิธุ ์
-กลุม่เจรญิราชธานี
ศรโีสธร
-กลุม่นครชยับรุนิทร ์

ส่งเสรมิ
การตลาดในประเทศ

-แยก
เอกลกัษณไ์หม
  แต่ละจงัหวดั
ต่างประเทศ
-อบุลราชธานี
-ขอนแกน่

หมู่บา้นวฒันธรรมไหม
3 จงัหวดั

- บรุรีมัย ์
- กาฬสนิธุ ์
- ขอนแกน่

- ท่องเที�ยว
   เชงิ
เกษตร  

- กาฬสนิธุ ์
- ขอนแกน่
- สรุนิทร ์
- ชยัภมูิ

- ผา้และเคร ื�องแตง่
กาย
- เวชสาํอางค ์

- หมู่บา้น
ท่องเที�ยว
   วฒันธรรม
ไหม

ต้น

ทาง
กลางทาง

ปลายทาง



การขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ของกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะเลขานุการรวม E3

ผลที่เกิดขึ้น
กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการดําเนินงานดานการทองเที่ยวของ คสป.+บ.ประชารัฐฯจังหวัด ให

กลุมเปาหมายบริการ Homestay ใหไดมาตรฐานและสอดคลองตามยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยชุมชน
อยางยั่งยืน(CBT Thailand) 

การขยายผลจากการประชุมคณะทํางาน E3 ไปสูหนวยงานระดับ
นโยบายที่สงผลกระทบเชิงบวกตอการทํางาน

ผลที่เกิดขึ้น
กรมการพัฒนาชุมชนแจงจังหวัดใหสงเสริมสนับสนุนกลุมเปาหมายดานการเกษตร ปรับเปลี่ยนมาทํา

เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย และประสานโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ของกระทรวงสาธารณสุขรับซื้อผลิตผลของกลุมเพิ่มรายได

ผลที่เกิดขึ้น
กรมการพัฒนาชุมชน เปนหนวยงานภาคี 1 ใน 15 รวม“รณรงคเทศกาลสงกรานตทุก

ป”
กระทรวงวัฒนธรรม

กรมสรรพากร
ผลที่เกิดขึ้น

 กรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานรับรองวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการทองเที่ยวฯ

E
3



ตัวชี �วัด ระดบัความสําเร็จของการขบัเคลื�อนการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจงัหวดั (รอบที� 1)

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานเชิงประจักษ์ 

1
มีการจดัทําแผนปฏิบตัิการขบัเคลื�อนการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชา
รัฐ ปี 2561 ซึ�งดําเนินการภายใต้กลไกของ คสป. 

มีแผนปฏิบตัิการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ปีงบประมาณ 2561

2
1. ดําเนินการจดัประชมุ คสป. หรือคณะทํางานที� คสป. จดัตั �งขึ �น ทกุเดือน 
2. ลงพื �นที�ทําการขบัเคลื�อนงานอยา่งน้อย 3 ครั �ง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการรายงานจากระบบ
รายงาน BPM

3

1. คดัเลอืกกลุม่เปา้หมายที�จะดําเนินการสนบัสนนุงานตามแนวทางการ
พฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพิ�ม 
2. มีการจดัทําฐานข้อมลูกลุม่เปา้หมายการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ พร้อมทั �งรายละเอียดของแตล่ะกลุม่ทกุเดือน

มีฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ ที�ผา่นการคดัเลอืกและรับรองจาก คสป.

4
1. ขบัเคลื�อนให้จงัหวดัดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการภายใต้กลไกของ คสป.
2. รวมรวมผลการขบัเคลื�อนงานตามนโยบายสานพลงัประชารัฐ ทกุเดือน

มีผลการขบัเคลื�อนงานตามนโยบายมอบหมายเจ้าภาพ
รับผิดชอบ ในรูปแบบรายงานผลการขบัเคลื�อนงานตาม
นโยบายสานพลงัประชารัฐของทกุเดือน

5

1. จงัหวดั โดย คสป. หรือคณะทํางานที� คสป. จดัตั �งขึ �น สนบัสนนุการพฒันา
กลุม่เปา้หมายตามแนวทาง 5 กระบวนการ 
2. จงัหวดั โดย คสป. หรือคณะทํางานที� คสป. จดัตั �งขึ �น สนบัสนนุการพฒันา
กลุม่เปา้หมายตามแนวทาง 5 กระบวนการ จนเกิดรายได้
** จํานวนกลุม่เปา้หมายให้เป็นไปตามเปา้ที�กรมฯ กําหนด

การรายงานรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมสนับสนุน
กลุม่เปา้หมายฯ เป็นประจําทกุเดือน

ขนาดจังหวัด เป้าการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย พัฒนากลุ่มเป้าหมายจนเกดิรายได้

จงัหวดัมีอําเภอ < 10 อําเภอ ต้องคดัเลอืกและพฒันากลุม่เพิ�มจากฐานเดิน 5 กลุม่ ต้องคดัเลอืกและพฒันาจนเกิดรายได้ เพิ�มจากฐานเดิน 2 กลุม่

จงัหวดัมีอําเภอ 10 - 20 อําเภอ ต้องคดัเลอืกและพฒันากลุม่เพิ�มจากฐานเดิน 7 กลุม่ ต้องคดัเลอืกและพฒันาจนเกิดรายได้ เพิ�มจากฐานเดิน 3 กลุม่

จงัหวดัมีอําเภอ > 20 อําเภอ ต้องคดัเลอืกและพฒันากลุม่เพิ�มจากฐานเดิน 8 กลุม่ ต้องคดัเลอืกและพฒันาจนเกิดรายได้ เพิ�มจากฐานเดิน 4 กลุม่



เป้าหมายการพฒันาปี 2561

ขนาดจังหวัด ระดับนอย (กลุม) ระดับปานกลาง (กลุม) ระดับมาก (กลุม)

พัฒนา
กลุมเปาหมาย

กลุมเปาหมายมี
รายได

พัฒนา
กลุมเปาหมาย

กลุมเปาหมายมี
รายได

พัฒนา
กลุมเปาหมาย

กลุมเปาหมายมี
รายได

เล็ก 3 - 4 1 5 2

กลาง 5 1 6 2 7 3

ใหญ 6 2 7 3 8 4

ขนาดจังหวัด ระดับน้อย (กลุ่ม) ระดับปานกลาง (กลุ่ม) ระดับมาก (กลุ่ม)

พฒันา
กลุม่เปา้หมาย

กลุม่เปา้หมายมี
รายได้

พฒันา
กลุม่เปา้หมาย

กลุม่เปา้หมายมี
รายได้

พฒันา
กลุม่เปา้หมาย

กลุม่เปา้หมายมี
รายได้

เล็ก 6 2 8 3 10 4

กลาง 10 3 12 4 13 5

ใหญ่ 12 6 14 7 15 8

จงัหวดั โดย คสป. และบริษัทฯ ร่วมพฒันากลุ่มเปา้หมายวดัและประเมินผล ใน 2 ประเด็น 

ประเด็นที� 1 พฒันากลุ่มเปา้หมายตามแนวทาง 5 กระบวนการ
ประเด็นที� 2 พฒันากลุ่มเปา้หมายตามแนวทาง 5 กระบวนการ จนเกิดรายได้

(กลุ่มเปา้หมายในการพฒันาต้องเพิ�มขึ �นจากฐานข้อมลูเดิม โดยจาํนวนกลุ่มเป้าหมายที�เพิ�มใหเ้ป็นไปตามเป้าที�กรมฯ กาํหนด)
รอบ 1

รอบ 2



กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย



กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เปาหมาย
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

สรางรายไดใหชุมชน ประชาชนมีความสุข



กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


