แนวทางการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญ

ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2565 (CDD Policy Award 2022)
1. ความเป็นมา

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบร ิหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพั ฒ นา

ที่ สาคั ญ เพื่ อ ปรับ เปลี่ ย นภาครัฐ ที่ ยึ ด หลั ก “ภาครัฐ ของประชาชนเพื่ อ ประชาชนและประโยชน์ ส่ ว นรวม”
โดยภาครัฐ ต้ อ งปรับ วั ฒ นธรรมการทางานให้ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์แ ละผลประโยชน์ ส่ ว นรวมมี ค วามทั น สมั ย

และพร้อ มที่ จ ะปรับ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลา และเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ภาค ส่ ว น

เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มเพื่ อตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้ อ ย่างสะดวก รวดเร็ว กรมการพั ฒ นาชุ มชน
ได้ ขับเคลื่อนภารกิ จที่ได้ รบ
ั มอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ บรรลุว ิสั ยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

“ประเทศไทยมี ความมั่ นคง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ นประเทศพั ฒนาแล้ วด้ วยหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง”
โดยก าหนดภารกิ จ ส าคั ญ ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ประจาปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้ ว ย 1) การขั บเคลื่ อน
การดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
2) การพัฒนาพื้นที่เร ียนรูช้ ุ มชนต้ นแบบ โคก หนอง นา โมเดล 3) การบร ิหารการส่งเสร ิมช่องทางการตลาด

ผลิ ตภั ณฑ์ ชุมชน (OTOP) 4) การพั ฒนาเศรษฐกิ จฐานรากและประชารัฐ 5) การติ ดตามเง ินทุนที่อยู่ระหว่าง
ชาระคื นเง ินยืมตามสั ญญา ปี 2564 โครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 6) การบร ิหารจัดการหนี้

กองทุนพั ฒนาบทบาทสตร ี 7) การบร ิหารงานตามมาตรการส่ งเสร ิมและสนั บสนุนการใช้และสวมใส่ ผ้าไทย
ตามมติ คณะรัฐ มนตร ี เมื่ อวั นที่ 9 มิ ถุนายน 2563 และ 8) การพั ฒ นาบร ิการดิ จิทัล ส าหรับประชาชนและ
ส่งเสร ิมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบร ิการดิจท
ิ ัล “Click ชุมชน”

กรมการพัฒนาชุ มชน จึงได้กาหนดแนวทางการคัดเลือกหน่วยงานต้ นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญ

ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2565 (CDD Policy Award 2022) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ห น่ ว ยงาน

ต้ น แบบการขั บ เคลื ่ อ นนโยบายส าคั ญ ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน เสร ิมสร า้ งให้ เ กิ ด มาตรฐาน การ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

2. ประเภทรางวัล
จานวน 4 รางวัล เง ินรางวัลรวม 1,200,000 บาท
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

จานวน 1 รางวัล

เง ินรางวัล 450,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จานวน 1 รางวัล

เง ินรางวัล 250,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
4. รางวัลชมเชย

จานวน 1 รางวัล
จานวน 1 รางวัล

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

เง ินรางวัล 350,000 บาท
เง ินรางวัล 150,000 บาท
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3. คุณสมบัติหน่วยงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จานวน 76 จังหวัด

4. ขัน
้ ตอนการคัดเลือก/ระยะเวลาดาเนินการ
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดแนวทางการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบ
การขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
ประจาปี พ.ศ. 2565 (CDD Policy Award 2022)
(ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565)

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดทาเอกสารผลงาน
และจัดส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน

(ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565)

คณะกรรมการฯ ระดับเขตตรวจราชการ
พิจารณาเอกสารผลงาน

(ระหว่างวันที่ 5 - 15 กรกฎาคม 2565)

คณะกรรมการฯ ระดับเขตตรวจราชการ

ส่งผลคะแนนการพิจารณา รอบที่ 1 ให้กองการเจ้าหน้าที่
(ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565)

หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 ระดับเขตตรวจราชการ
นาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ

(ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565)

ประกาศผลและมอบรางวัล

(ภายในเดือนสิงหาคม 2565)

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
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5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
 รอบที่ 1 การคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการ
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

มิติที่ 1 บทสรุปผู้บร ิหาร

100

มิติที่ 2 รายงานผลงานโดดเด่ นการดาเนินการขับเคลื่อนภารกิ จสาคัญ ตามนโยบาย

300

ของกรมการพัฒนาชุ มชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 3 ผลงาน (อย่างน้อย 3 ภารกิจ) อาทิเช่น

ผลงานที่ 1 โครงการ....................................................................................................

ภารกิจงานสาคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา
โมเดล

ผลงานที่ 2 โครงการ.....................................................................................................

ภารกิจงานสาคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ผลงานที่ 3 โครงการ.....................................................................................................

ภารกิจงานสาคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) การบร ิหารการส่งเสร ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์

ชุมชน (OTOP) และ 2) การบร ิหารงานตามมาตรการส่งเสร ิมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่
ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

จากตัวอย่างข้างต้น มีจานวน 3 ผลงาน และสอดคล้องกับภารกิจสาคัญ จานวน 4 ภารกิจ
มิติที่ 3 ผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัดตามภารกิจสาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี

100

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) ดังนี้

1. การขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. การพัฒนาพื้นทีเ่ ร ียนรูช้ ุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

3. การบร ิหารการส่งเสร ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
4. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

5. การติดตามเง ินทุนที่อยู่ระหว่างชาระคืนเง ินยืมตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.)

6. การบร ิหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

7. การบร ิหารงานตามมาตรการส่งเสร ิมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติ
คณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2563

8. การพัฒนาบร ิการดิจท
ิ ัลสาหรับประชาชนและส่งเสร ิมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบรการ
ิ
ดิจท
ิ ัล “Click ชุมชน”

หมายเหตุ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไม่ต้องนาเสนอข้อมูลในมิติที่ 3

โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะพิจารณาจากรายงานผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัดตามภารกิจสาคัญ
ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองแผนงาน
รวม
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

500
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 รอบที่ 2 การคัดเลือกระดับกรม
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

มิติที่ 1 บทสรุปผู้บร ิหาร

100

มิติที่ 2 การนาเสนอผลงาน ต่อคณะกรรมการฯ

100

- การขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นองค์การแห่งการเร ียนรู ้ (20 คะแนน)
- แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) (20 คะแนน)

- ผลลัพธ์สาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จ (20 คะแนน)

- การพัฒนาสู่ความยั่งยืน (อธิบายแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต) (20 คะแนน)
- การตอบข้อคาถามของคณะกรรมการฯ (20 คะแนน)
รวม

200

6. แนวทางการจัดทาเอกสารผลงาน

1. ให้ จั ด ท าเอกสารผลงานโดดเด่ นการด าเนิ นการขั บเคลื่ อนภารกิ จส าคั ญ ตามนโ ยบาย

ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 3 ผลงาน (อย่างน้อย 3 ภารกิจ) ดังนี้
1) การขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2) การพัฒนาพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

3) การบร ิหารการส่งเสร ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
4) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

5) การติดตามเง ินทุนที่อยู่ระหว่างชาระคืนเง ินยืมตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจน (กข.คจ.)

6) การบร ิหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

7) การบร ิหารงานตามมาตรการส่งเสร ิมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติ

คณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2563

8) การพัฒนาบร ิการดิจท
ิ ัลสาหรับประชาชนและส่งเสร ิมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบร ิการ

ดิจท
ิ ัล “Click ชุมชน”

2. แบบฟอร์มที่ 1 ข้อมูลของหน่วยงาน

3. แบบฟอร์ม ที่ 2 บทสรุ ปผู้ บร ิหาร ให้ อธิบายโดยสรุ ปตามประเด็ นที่ ก าหนด (ความยาวไม่ เกิ น 5

หน้ากระดาษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษรฟอนต์ Chulabhorn Likit Text Light ขนาด 11)

4. แบบฟอร์ม ที่ 3 รายงานผลงานโดดเด่ น การด าเนิ นการขั บเคลื่ อ นภารกิ จ ส าคั ญ ตามนโยบาย

ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้อธิบายรายละเอียดผลงานโดดเด่ นการดาเนิ นการ
ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ส าคั ญ ตามโยบายของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน จ านวน 3 ผลงาน (อย่ า งน้ อ ย 3 ภารกิ จ )

ตามประเด็ นที่กาหนด (ความยาวผลงาน 3 ผลงาน รวมแล้วต้ องไม่เกิ น 20 หน้ากระดาษ A4 ***ไม่รวมเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์) โดยต้องใช้ตัวอักษรฟอนต์ Chulabhorn Likit Text Light ขนาด 11
5. ให้แนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการนาเสนอผลงานดี เด่น

6. จัดทาเอกสารผลงาน จานวน 10 ชุ ด ส่งให้ กรมการพัฒนาชุ มชน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
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แบบฟอร์มที่ 1 : ข้อมูลของหน่วยงาน

1. ชือ่ หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร.

2. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน)
2.1 ชือ
่ - นามสกุล

ตาแหน่ง

เบอร์มือถือ

ID LINE

2.2 ชือ
่ - นามสกุล

ตาแหน่ง

เบอร์มือถือ

ID LINE

.

แบบฟอร์มที่ 2 : บทสรุ ป ผู้ บ ร ิหาร
คาอธิบาย ให้อธิบายโดยสรุปตามประเด็นที่กาหนด (ความยาว ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษรฟอนต์ Chulabhorn
Likit Text Light ขนาด 11)

 กรอบแนวคิ ด/Concept/Roadmap การขั บเคลื่ อ นภารกิ จ ส าคั ญ ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จนนามาสู่ ผลงานที่โดดเด่ น

 ความเชื่อ มโยงของผลงานโดดเด่ น ที่ ห น่ ว ยงานเสนอ (ทั้ ง 3 ผลงาน) ว่ า ไปสนั บ สนุ น ให้ บ รรลุ ว สิ ั ย ทั ศ น์
ภารกิ จ ของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งไร และตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี ในด้ า นใด

 มี การขั บเคลื่ อนหน่ วยงานสู่ การเป็นองค์ การแห่ งการเร ียนรู ้ ได้ แก่ การพั ฒนาบุ คลากร, การท างานเป็ นที ม,
การสร้างว ิสั ยทัศน์รว่ ม ฯลฯ อย่างไร

 รูปแบบแนวทางการสื่ อสารภายใน/ภายนอกองค์กร และการประชาสั มพันธ์งานพัฒนาชุ มชน
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 สรุปผลงานโดดเด่ น

ชื่อผลงานที่ 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภารกิจงานสาคัญที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ช่อ
ื ภารกิ จสาคั ญ) : …………………………………………………………………………………......
1. แนวคิด/รูปแบบหร ือขั้นตอนหร ือว ิธีในการดาเนินการ

2. ผลลั พ ธ์ส าคั ญ ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าเร็จ และประโยชน์ ที่ส าคั ญต่ อองค์ กร (สพอ./สพจ./กรมฯ)
เคร ือข่าย และประชาชนอย่างไร

3. แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)/ปัจจัยความสาเร็จ

4. เป้าหมายต่ อไปในอนาคต

ชื่อผลงานที่ 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภารกิจงานสาคัญที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ช่อ
ื ภารกิ จสาคั ญ) : …………………………………………………………………………………......
1. แนวคิด/รูปแบบหร ือขั้นตอนหร ือว ิธีในการดาเนินการ

2. ผลลั พ ธ์ส าคั ญ ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าเร็จ และประโยชน์ ที่ส าคั ญต่ อองค์ กร (สพอ./สพจ./กรมฯ)
เคร ือข่าย และประชาชนอย่างไร

3. แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)/ปัจจัยความสาเร็จ

4. เป้าหมายต่ อไปในอนาคต

-3ชื่อผลงานที่ 3 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภารกิจงานสาคัญที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ช่อ
ื ภารกิ จสาคั ญ) : …………………………………………………………………………………......

1. แนวคิด/รูปแบบหร ือขั้นตอนหร ือว ิธีในการดาเนินการ

2. ผลลั พ ธ์ส าคั ญ ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าเร็จ และประโยชน์ ที่ส าคั ญต่ อองค์ กร (สพอ./สพจ./กรมฯ)
เคร ือข่าย และประชาชนอย่างไร

3. แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)/ปัจจัยความสาเร็จ

4. เป้าหมายต่ อไปในอนาคต

แบบฟอร์มที่ 3 : รายงานผลงานโดดเด่นการดาเนินการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญ
ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คาอธิบาย

1. ให้อธิบายรายละเอียดผลงานโดดเด่นการดาเนินการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญตามโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน

จานวน 3 ผลงาน (อย่างน้อย 3 ภารกิจ) ตามประเด็นที่กาหนด
2. ความยาวผลงาน 3 ผลงาน รวมแล้วต้ องไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ) โดยต้ องใช้
ตัวอักษรฟอนต์ Chulabhorn Likit Text Light ขนาด 11

3. ให้แนบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการนาเสนอผลงาน

ชือ
่ ผลงาน/ภารกิจงานสาคัญทีเ่ กี่ยวข้อง จานวน 3 ผลงาน (อย่างน้อย 3 ภารกิจ)
1. ชือ
่ ผลงาน : …………………………………………………………………………………………………............................................………………………………………………………..…………………….
ภารกิจงานสาคัญที่เกี่ยวข้อง (ทาเครอื่ งหมาย  ในช่อง)

 1) การขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2) การพัฒนาพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
 3) การบร ิหารการส่งเสร ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
 4) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

 5) การติดตามเง ินทุนที่อยูร่ ะหว่างชาระคืนเง ินยืมตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
 6) การบร ิหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 7) การบร ิหารงานตามมาตรการส่งเสร ิมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
 8) การพัฒนาบร ิการดิจท
ิ ัลสาหรับประชาชนและส่งเสร ิมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์ม บร ิการดิจท
ิ ัล “Click ชุมชน”
2. ชือ
่ ผลงาน : …………………………………………………………………………………………………............................................………………………………………………………..…………………….
ภารกิจงานสาคัญที่เกี่ยวข้อง (ทาเครอื่ งหมาย  ในช่อง)

 1) การขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2) การพัฒนาพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
 3) การบร ิหารการส่งเสร ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
 4) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
 5) การติดตามเง ินทุนที่อยูร่ ะหว่างชาระคืนเง ินยืมตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
 6) การบร ิหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

 7) การบร ิหารงานตามมาตรการส่งเสร ิมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
 8) การพัฒนาบร ิการดิจท
ิ ัลสาหรับประชาชนและส่งเสร ิมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบร ิการดิจท
ิ ัล “Click ชุมชน”
3. ชือ
่ ผลงาน : …………………………………………………………………………………………………............................................………………………………………………………..…………………….
ภารกิจงานสาคัญที่เกี่ยวข้อง (ทาเครอื่ งหมาย  ในช่อง)
 1) การขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2) การพัฒนาพื้นที่เร ียนรูช้ ุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

 3) การบร ิหารการส่งเสร ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
 4) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
 5) การติดตามเง ินทุนที่อยูร่ ะหว่างชาระคืนเง ินยืมตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
 6) การบร ิหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
 7) การบร ิหารงานตามมาตรการส่งเสร ิมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
 8) การพัฒนาบร ิการดิจท
ิ ัลสาหรับประชาชนและส่งเสร ิมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบร ิการดิจท
ิ ัล “Click ชุมชน”

-2ชื่อผลงานที่ 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภารกิจงานสาคัญที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ช่อ
ื ภารกิ จสาคั ญ ) : ……………………………………………………………………………………………...

1. การด าเนิ นการอย่ างไรเพื่ อน านโยบายไปสู่ การปฏิ บั ติ อย่ างเป็ นรู ปธรรม ( อ ธิ บ า ย ใ น ป ร ะ เ ด็ น

ต่ อไปนี้ 1) การสื่ อสารถ่ ายทอดนโยบาย 2) การสร้างวัฒนธรรม 3)การกาหนดผู้ รบ
ั ผิ ดชอบและการติ ดตาม
ประเมินผล 4) การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับภารกิจ (15 คะแนน)

2. รูปแบบหร ือขั้นตอนหร ือว ิธีในการดาเนินการ /รูปแบบหร ือขั้นตอนหร ือว ิธีการแบบใหม่ที่แตกต่ างจากเดิ มและ
สามารถเป็นต้นแบบให้ แก่หน่วยงานอื่นได้ (ถ้ามี) (10 คะแนน)

3. มี ภาคส่ วนใดบ้างที่เข้ ามามี บทบาทในการขั บเคลื่ อนการดาเนิ นการ มี บทบาทในการขั บเคลื่ อนการดาเนิ นการ
อย่างไร มีกลไกการสร้างเคร ือข่ ายการทางานอย่างไร และมีว ิธีการขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ
ทั้งภายในและภายนอกในการทางานอย่างไร (15 คะแนน)

4. ผลสาเร็จของการดาเนินงานที่มีประโยชน์ที่สาคัญต่ อองค์กร เคร ือข่าย และประชาชนอย่างไร (อธิบายให้ ชด
ั เจน
พร้อมยกตัวอย่าง) (10 คะแนน)
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5. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ/ผลผลิต/ผลลัพธ์ (20 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน และผลที่คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ ณ 30 กันยายน 2565)

6. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา (10 คะแนน)

7. ปัจจัยความสาเร็จ/ว ิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (10 คะแนน)

8. การดาเนิ นการอย่างไรเพื่ อให้ เกิ ดความยั่งยืน (อธิบายแผน/แนวทางในการขยายผล หร ือการบู รณาการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการขยายผล) (10 คะแนน)

ชื่อผลงานที่ 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภารกิจงานสาคัญที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ช่อ
ื ภารกิ จสาคั ญ ) : ……………………………………………………………………………………………...
1. การด าเนิ นการอย่ างไรเพื่ อน านโยบายไปสู่ การปฏิ บั ติ อย่ างเป็ นรู ปธรรม ( อ ธิ บ า ย ใ น ป ร ะ เ ด็ น

ต่ อไปนี้ 1) การสื่ อสารถ่ ายทอดนโยบาย 2) การสร้างวัฒนธรรม 3)การกาหนดผู้ รบ
ั ผิ ดชอบและการติ ดตาม
ประเมินผล 4) การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับภารกิจ (15 คะแนน)

2. รูปแบบหร ือขั้นตอนหร ือว ิธีในการดาเนินการ /รูปแบบหร ือขั้นตอนหร ือว ิธีการแบบใหม่ที่แตกต่ างจากเดิ มและ
สามารถเป็นต้นแบบให้ แก่หน่วยงานอื่นได้ (ถ้ามี) (10 คะแนน)
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3. มี ภาคส่ วนใดบ้างที่เข้ ามามี บทบาทในการขั บเคลื่ อนการดาเนิ นการ มี บทบาทในการขั บเคลื่ อนการดาเนิ นการ

อย่างไร มีกลไกการสร้างเคร ือข่ ายการทางานอย่างไร และมีว ิธีการขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ
ทั้งภายในและภายนอกในการทางานอย่างไร (15 คะแนน)

4. ผลสาเร็จของการดาเนินงานที่มีประโยชน์ที่สาคัญต่ อองค์กร เคร ือข่าย และประชาชนอย่างไร (อธิบายให้ ชด
ั เจน
พร้อมยกตัวอย่าง) (10 คะแนน)

5. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ/ผลผลิต/ผลลัพธ์ (20 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน และผลที่คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ ณ 30 กันยายน 2565)

6. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา (10 คะแนน)

7. ปัจจัยความสาเร็จ/ว ิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (10 คะแนน)

8. การดาเนิ นการอย่างไรเพื่ อให้ เกิ ดความยั่งยืน (อธิบายแผน/แนวทางในการขยายผล หร ือการบู รณาการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการขยายผล) (10 คะแนน)
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ชื่อผลงานที่ 3 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ภารกิจงานสาคัญที่เกี่ยวข้อง (ระบุ ช่อ
ื ภารกิ จสาคั ญ ) : …………………………………………………………………………………………...
1. การด าเนิ นการอย่ างไรเพื่ อน านโยบายไปสู่ การปฏิ บั ติ อย่ างเป็ นรู ปธรรม ( อ ธิ บ า ย ใ น ป ร ะ เ ด็ น

ต่ อไปนี้ 1) การสื่ อสารถ่ ายทอดนโยบาย 2) การสร้างวัฒนธรรม 3)การกาหนดผู้ รบ
ั ผิ ดชอบและการติ ดตาม
ประเมินผล 4) การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับภารกิจ (15 คะแนน)

2. รูปแบบหร ือขั้นตอนหร ือว ิธีในการดาเนินการ /รูปแบบหร ือขั้นตอนหร ือว ิธีการแบบใหม่ที่แตกต่ างจากเดิ มและ
สามารถเป็นต้นแบบให้ แก่หน่วยงานอื่นได้ (ถ้ามี) (10 คะแนน)

3. มี ภาคส่ วนใดบ้างที่เข้ ามามี บทบาทในการขั บเคลื่ อนการดาเนิ นการ มี บทบาทในการขั บเคลื่ อนการดาเนิ นการ

อย่างไร มีกลไกการสร้างเคร ือข่ ายการทางานอย่างไร และมีว ิธีการขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ
ทั้งภายในและภายนอกในการทางานอย่างไร (15 คะแนน)

4. ผลสาเร็จของการดาเนินงานที่มีประโยชน์ที่สาคัญต่ อองค์กร เคร ือข่าย และประชาชนอย่างไร (อธิบายให้ ชด
ั เจน
พร้อมยกตัวอย่าง) (10 คะแนน)

5. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ/ผลผลิต/ผลลัพธ์ (20 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน และผลที่คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ ณ 30 กันยายน 2565)
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6. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา (10 คะแนน)

7. ปัจจัยความสาเร็จ/ว ิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (10 คะแนน)

8. การดาเนิ นการอย่างไรเพื่ อให้ เกิ ดความยั่งยืน (อธิบายแผน/แนวทางในการขยายผล หร ือการบู รณาการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการขยายผล) (10 คะแนน)

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ลงชือ
่ ………………………………………………………….

(..........................................................................)
พัฒนาการจังหวัด ……………………….....…….

