ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของหน่วยงาน
1. ชือ
่ ผลงาน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่ความสาเร็จ
ของจังหวัดสกลนคร
2. ชือ
่ หน่วยงาน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สกลนคร
3. ข้อมูลทั่วไปของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
3.1 จานวนบุคลากรทั้งหมด 113 .คน
3.2 จานวนพื้นที่ในความรับผิดชอบ
- จานวนอาเภอ 18 อาเภอ
- จานวนตาบล 124 ตาบล
- จานวนหมู่บ้าน 1,521 หมูบ
่ ้าน
4 .ผู้ประสานงาน
4.1 ผู้อานวยการกลุ่มงานที่รบ
ั ผิดชอบ
ชือ
่ - สกุล นางจิรา บุญบรรจง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุม
่ งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0-4271-1554

โทรสาร 0-4271-1554

โทรศัพท์มือถือ 089-5739102

E-Mail Jira2512@hotmail.com

ID Line …………………- ………………………………….
4.2 นักว ิชาการพัฒนาชุมชนที่รบ
ั ผิดชอบ
ชือ
่ - สกุล นางสาวศิร ิลักษณ์ ถาวร
ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 042711554

โทรสาร 042711554

โทรศัพท์มือถือ 0648766692

E-Mail sirisirithaworn@gmail.com

ID Line 0900383692
หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน
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ส่วนที่ 2 : Prototype การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 Empathize
การดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใช้
ระบบTPMAP (Thai People Map and AnalyticsPlatform) ซึ่งเป็นระบบ Big Data ของภาครัฐ ที่ส ามารถ
ระบุได้ ว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นอยู่ ที่ไหน มีปัญหาในมิติอะไร เช่น การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ รายได้และการ
เข้าถึงบริการภาครัฐ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงาน เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ให้สามารถออกนโยบายแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และกำหนดให้มีกลไกการดำเนินการขจัดความย ากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยศูนย์
อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
(ศจพ.จ.) ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ) ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ และทีมพี่เลี้ยง รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุ กช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP
ที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มคนจนเป้าหมาย
ตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)กลุ่มคนตกหล่นจากระบบ TPMAP และกลุ่มคน
เปราะบาง โดยมีมิติของความยากจน 5 มิติ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ด้านรายได้ ด้าน
การเข้าถึงบริการรัฐ และด้านอื่น ๆ ให้ปัญหาหมดไปภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
จังหวัดสกลนคร มีครัวเรือนยากจนซึ่งเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานขจัด ความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน 8 ,449
ครัวเรือน มีประชากร 24,353 คน จังหวัดสกลนครได้ดำเนินการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณา
การกิจกรรม/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนทุ กครัวเรือนลดลง ส่งผลให้ครัวเรือนซึ่งเป็นเป้าหมายที่
ต้องพัฒนาในปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีเพียงจำนวน 7,510 ครัวเรือน ประชากร 12,422 คน โดยสามารถแยกเป็น
ครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ตัวชี้วัดตามมิติต่างๆ คือ มิติด้านสุขภาพ จำนวน 1,381 ครัวเรือน, มิติด้านความ
เป็นอยู่ จำนวน 1,669 ครัวเรือน,มิติด้านการศึกษา จำนวน 2,504 ครัวเรือน , มิติด้านรายได้ จำนวน 2,559 ครัว
เรือน,มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน 21 ครัวเรือน (บางครัวเรือนตกเกณฑ์มากกว่า 1 ปัญหา/มิติ)
สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในปัจจุบันจังหวัดสกลนคร ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย เพื่อให้ครอบครัว
มีความอยู่รอดไปแล้ว ทั้งสิ้น 7,510 ครัวเรือน และกำหนดขจัดความยากจนสู่ความ“พอเพียง และยั่งยืน”ภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพราะจังหวัดสกลนครมีกระบวนการและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร
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ขั้นที่ 2 Define
กระบวนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดสกลนคร สู่ความ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ภายในเดือนกันยายน 2565
ขั้นที่ 3 Ideate
เพื่อให้การดำเนินงานขจัดความยากจนสู่ความ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ภายในเดือนกันยายน
2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครจึงได้กำหนดแนวทางดำเนินงาน โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนงาน
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัด
สกลนคร ดังนี้
กลไกในการขับเคลื่อนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ของจังหวัดสกลนคร

1. คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) จำนวน 1 คณะ
2. คณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด จำนวน 4 คณะ
3. คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) จำนวน 18 คณะ
4. ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับพื้นที่ (ทีมปฏิบัติการฯตำบล) จำนวน 129 ทีม
5. ทีมพี่เลี้ยง(ดูแลครัวเรือนยากจน) จำนวน 711 ทีม
ขั้นตอนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ของจังหวัดสกลนคร
1. สร้างการรับรู้ โดยจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานและประกาศวาระจังหวัดสกลนคร
ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของจังหวัดสกลนคร
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ทุกครัวเรือน
เพื่อร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย วิเคราะห์สภาพปัญหาและร่วมกันหาทางออกโดยใช้ปฏิบัติการ 4
3. จำแนกประเภทครัวเรือน โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยทีมปฏิบัติการฯ และทีม
พี่เลี้ยงจำแนกครัวเรือนเป้าหมายเป็น 2 ประเภท คือประเภทพัฒนาได้และสงเคราะห์ วิเคราะห์สภาพปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาของครัวเรือนยากจนเป้าหมายเป็นโครงการ/กิจกรรม/รายมิติ
4. บูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดย ศจพอ.ทุกอำเภอประชุมเพื่อบูรณาการ
ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายโดยชี้เป้าให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีอำนาจและหน้าที่เป็นหน่วยงานแก้ไขปัญหา
ทั้งระดับอำเภอและจังหวัด
5. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก้จน โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นรายครัวเรือนแบบพุ่งเป้า
และตรงตามสภาพปัญหารายมิติอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต่างๆแบบบูรณาการ
6. บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook โดยทีมปฏิบัติการตำบลและทีม
พี่เลี้ยงร่วมกันบันทึกผลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายทุกครัวเรือน
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7. ติดตามการดำเนินงาน รายงานผล ประชาสัมพันธ์ โดย ศจพ.อ.รายงานความก้าวหน้าในการ
ให้ความช่วยเหลือครัวเรือน ให้ ศจพ.จ ทราบเป็นประจำทุกเดือน ศจพ.จและ ศจพ.อ.มีการประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานเพื่อสร้างการรับรู้ทุกช่องทาง

ขั้นที่ 4 ผังภาพ Prototype
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ขั้นที่ 5 Test
การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความ
“อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จังหวัดสกลนครจึงได้กำหนดกลไกและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนงาน ดังนี้
5.1. กลไกการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1) คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) จำนวน 1 คณะ
2) คณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด จำนวน 4 คณะ
3) คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) จำนวน 18 คณะ
4) ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
(ทีมปฏิบัติการฯตำบล) จำนวน 129 ทีม
5) ทีมพี่เลี้ยง (ดูแลครัวเรือนยากจน) จำนวน 711 ทีม
5.2 ขั้นตอนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
จังหวัดสกลนคร
1) สร้างการรับรู้ โดยจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานและประกาศวาระจังหวัดสกลนคร
ในกา รขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของจังหวัดสกลนคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ( พฤศจิกายน 2564 - 15 มีนาคม 2565 )
2) วิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ทุกครัวเรือน เพื่อร่วมกับ
ครัวเรือนเ ป้าหมาย วิเคราะห์สภาพปัญหาและร่วมกันหาทางออกโดยใช้ปฏิบัติการ 4 ท. (16 มีนาคม - 15 เมษายน 2565)
3) จำแนกประเภทครัวเรือน โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยทีมปฏิบัติการฯ และทีม
พี่เลี้ยงจำแนกครัวเรือนเป้าหมายเป็น 2 ประเภท คือประเภทพัฒนาได้และสงเคราะห์ วิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข
ปัญหาของครัวเรือนยากจนเป้าหมายเป็นโครงการ/กิจกรรม/รายมิติ (16-25 เมษายน 2565)
4) บูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดย ศจพอ.ทุกอำเภอประชุมเพื่อบูรณาการ
ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายโดยชี้เป้าให้หน่วยงานต่างๆ ที่มอี ำนาจและหน้าที่เป็นหน่วยงานแก้ไขปัญหาทั้งระดับอำเภอ
และจังหวัด (26-30 เมษายน 2565)
5) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก้จน โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นรายครัวเรือนแบบพุ่งเป้า
และตรงตามสภาพปัญหารายมิติอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต่างๆแบบบูรณาการ (15 มีนาคม-30 กันยายน 2565)
6) บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook โดยทีมปฏิบัติการตำบลและทีม
พี่เลี้ยงร่วมกันบันทึกผลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายทุกครัวเรือน (15 มีนาคม-30 กันยายน 2565)

-7-

7) ติดตามการดำเนินงาน รายงานผล ประชาสัมพันธ์ โดย ศจพ.อ.รายงานความก้าวหน้าในการ
ให้ความช่วยเหลือครัวเรือน ให้ ศจพ.จ ทราบเป็นประจำทุกเดือน ศจพ.จและ ศจพ.อ.มีการประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานเพื่อสร้างการรับรู้ทุกช่องทาง (15 มีนาคม-30 กันยายน 2565)

2. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนำแนวคิดหรือต้นแบบการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

จังหวัดสกลนคร มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายโดยชี้เป้าให้หน่วยงานต่างๆ ที่มี
อำนาจและหน้าที่เป็นหน่วยงานแก้ไขปัญหาทั้งระดับตำบล อำเภอและจังหวัด แยกเป็นครัวเรือน/โครงการ/กิจกรรม ประเภท
ต่างๆ ดังนี้
- ครัวเรือนประเภทพัฒนาได้ (ทำเอง)
จำนวน 1,660 ครัวเรือน โครงการที่ช่วยเหลือ 49 โครงการ
- ครัวเรือนประเภทพัฒนาได้ (ทำร่วม)
จำนวน 4,964 ครัวเรือน โครงการที่ช่วยเหลือ 175 โครงการ
- ครัวเรือนประเภทพัฒนาได้ (ทำให้)
จำนวน 274 ครัวเรือน โครงการที่ช่วยเหลือ 41 โครงการ
- ครัวเรือนประเภทสงเคราะห์
จำนวน 612 ครัวเรือน โครงการที่ช่วยเหลือ 58 โครงการ
รวมโครงการ/กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ทั้งหมด 323 โครงการ
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จังหวัดสกลนครมีการบูรณาการงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายในแต่ละมิติทสี่ ่งผลให้
การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสบความสำเร็จ มี
ดังนี้
1.มิติด้านสุขภาพ มีครัวเรือนเป้าหมาย 1,381 ครัวเรือน ช่วยเหลือแล้ว 1,381 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการ/
กิจกรรมที่ช่วยเหลือ ดังนี้
1.1 โครงการโรงเรียนพ่อแม่ (สอนการดูแลลูกก่อนคลอด/หลังคลอด) ณ รพสต. ทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร
ครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหารปรุงสุก สอนพฤติกรรมการบริโภคแก่เด็กในโรงเรียนระดับประถมและ
มัธยม ทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร
1.2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปรุงสุก 124 ตำบล 18 อำเภอ โดย รพ.สต ทุกแห่งในจังหวัด
สกลนคร
1.3 โครงการตลาดปลอดภัย (จำหน่ายอาหารปลอดภัย) อปท.ทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร
1.4 โครงการวิ่งจ้าวสนาม รพ.สต. ทั้ง 18 อำเภอ ในจังหวัดสกลนคร
1.5 โครงการอื่นๆ ฯลฯ
2. มิติด้านความเป็นอยู่ เป้าหมาย 1,669 ครัวเรือน ช่วยเหลือแล้ว 1,669 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการ/
กิจกรรมที่ช่วยเหลือ ดังนี้
2.1 โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านครัวเรือนยากจน จำนวน 59 หลัง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
2.2 โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านครัวเรือนยากจน ทุกตำบล โดยกิ่งกาชาดอำเภอ
2.3. จัดตั้งธนาคารขยะ/กิจกรรมคัดแยกขยะในครัวเรือน จำนวน 124 ตำบล 18 อำเภอ โดย อปท.ทุกแห่ง
2.4. โครงการจัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้เพื่อชุมชนคนขาดแคลน ในพื้นที่ 18 อำเภอ โดย อปท.ทุกแห่ง
2.5. การปรับปรุง ซ่อมแซ่ม บ้านเรือน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุกอำเภอ โดย พมจ. สกลนคร
2.6. โครงการบ้านสร้างสุขสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน โดย กรมการพัฒนาชุมชน
2.7. โครงการอื่นๆ ฯลฯ
3. มิติด้านการศึกษา เป้าหมาย 2,504 ครัวเรือน ช่วยเหลือแล้ว 2,504 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการ/
กิจกรรมที่ช่วยเหลือ ดังนี้
3.1. โครงการรณรงค์ให้เด็กที่จบชั้น ม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อ เข้าสมัครสูร่ ะบบ กศน. 18 อำเภอ
โดย กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ
3.2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 18 อำเภอ โดย กศน.อำเภอทุกอำเภอ
3.3. โครงการปักหมุดผู้พิการทางการศึกษาในเขตพื้นที่ 18 อำเภอ โดย พมจ.สกลนคร
3.4. โครงการอื่นๆ ฯลฯ
4. มิติด้านรายได้ เป้าหมาย 2,559 ครัวเรือน ช่วยเหลือแล้ว 2,559 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการ/
กิจกรรมที่ช่วยเหลือ ดังนี้
4.1. โครงการรณรงค์ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารทุกครัวเรือน ในพื้นที่ 18 อำเภอ โดย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ
4.2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนเข้าถึงแหล่งทุน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, กข.คจ.,
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนหมู่บ้าน) จำนวน 18 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ
4.3. โครงการอบรม 108 เมนูอาชีพทางเลือกแก่ครัวเรือนยากจน ในพื้นที่ 18 อำเภอ (ผ่านระบบออนไลน์) โดย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ
4. 4. โครงการส่งเสริมการรับงานครัวเรือนยากจนทำที่บ้าน ในเขตพื้นที่ 18 อำเภอ โดย สำนักงานแรงงานจังหวัด
สกลนคร
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4.5. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์ปลา โดยสำนักงานเกษตร,
ปศุสัตว์และประมงอำเภอ ทุกอำเภอ
4.6. อบรมอบรมพัฒนาอาชีพ ทุกอำเภอ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
4.7. ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ โดยมูลนิธปิ ่อเต็กตึ๊ง จำนวน
10 ครัวเรือน
4.8. โครงการอื่นๆ ฯลฯ
5. มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ เป้าหมาย 21 ครัวเรือน ช่วยเหลือแล้ว 21 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการ/
กิจกรรมที่ช่วยเหลือ ดังนี้
5.1. มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการจำนวน 7,๑๕๐ ครัวเรือน ในพื้นที่ 18 อำเภอ โดย เหล่ากาชาดจังหวัด
สกลนคร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
5.2. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ 18 อำเภอ โดย อปท.ทุกแห่งในเขตพื้นที่
จังหวัดสกลนคร
5.3. คลินิกหมอครอบครัว เยีย่ มบ้าน เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ ในเขตพื้นที่ 18 อำเภอ โดยทีมปฏิบัติการตำบลและ
พี่เลี้ยงทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
5.4. โครงการอื่นๆ ฯลฯ

(

)
ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
ผู้เสนอผลงาน

- 10 หมายเหตุ สรุปข้อมูลผลงาน ส่วนที่ 2 ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้า กระดาษ A4 โดยใช้อักษร Chulabhorn Likit
Text Light๙ ขนาด ๑1 pt (กาหนดการตั้ งค่าหน้ากระดาษ ระยะขอบด้ านบน ๒.๕ ซม. ด้ านซ้าย ๓ ซม. ด้ านขวา
และด้ านล่าง ๒ ซม. มีข้อมูล/ภาพประกอบ ตามที่เห็ นสมควร) ทั้งนี้ หากมีข้อมูลประกอบอื่น ๆ สามารถใส่ เป็น
ภาคผนวกแนบท้ายแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้
คาอธิบายแบบฟอร์มการเสนอผลงานและหลักเกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณา

ประเด็นผลงาน

(คะแนนรวม 100 คะแนน)

๑. อธิบายแนวคิดและ

๑. การเสนอแนวคิดใหม่ (20 คะแนน)

(Prototype) สานักงาน

(10 คะแนน)

องค์กรแห่งการเร ียนรู ้

(10 คะแนน)

ขั้นตอนการสร้างต้นแบบ
พัฒนาชุมชนจังหวัดให้เป็น
ทาอย่างไร

1.1 เป็นผลงานทีม
่ ีว ิธีการ กระบวนการใหม่ ไม่เคยมีมาก่อน ก่อให้เกิดนวัตกรรม
1.2 มีการประยุกต์ใช้หลัก Design Thinking ในการออกแบบ Prototype
1.2.1 Empathize : เข้าใจปัญหา – มีการทาความเข้าใจบุคลากรในองค์กร

เพื่อให้มองเห็นถึงปัญหาของการสร้างองค์กรแห่งการเร ียนรู ้

1.2.2 Define : กาหนดปัญหาให้ชด
ั เจน – มีการคัดกรองและจัดลาดับ

ความสาคัญของสิ่งทีต
่ ้องการจะแก้ไข

1.2.3 Ideate : ระดมความคิด – มีการระดมสมองออกไอเดีย/หาความคิด

ใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา

1.2.4 Prototype : สร้างต้นแบบที่เลือก – มีการนาไอเดียที่ดีทส
ี่ ุดไปพัฒนา

ต่อเป็นต้นแบบ (แบบจาลอง)

1.2.5 Test : ทดสอบ - มีการทดลองนาต้นแบบที่จะนาไปใช้จร ิงมาปฏิบต
ั ิ

ก่อน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ และนาปัญหาหร ือข้อเสียที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไข
ก่อนนาไปใช้จร ิง

2. รูปแบบผังภาพ Prototype (20 คะแนน)

2.1 สามารถอธิบายให้เห็นแนวคิดภาพรวมทัง้ หมดได้ (10 คะแนน)
2.2 มีรูปแบบที่สวยงาม น่าสนใจ (10 คะแนน)
2. อธิบายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู ้ (40 คะแนน)

ต้นแบบการสร้างองค์กร

แห่งการเร ียนรู ้ (10 คะแนน)

จากการนาแนวคิดหร ือ

แห่งการเร ียนรู ้ ของจังหวัด
ไปทดสอบ

3.1 สามารถตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของบุคลากรในการสร้างองค์กร
3.2 อธิบายกระบวนการทางาน และขั้นตอนทีช
่ ด
ั เจน เป็นรูปธรรม (10 คะแนน)
3.3 บุคลากรทุกระดับในองค์กร มีส่วนร่วมในการออกแบบและดาเนินงาน

(10 คะแนน)

3.4 มีการบร ิหารจัดการทรัพยากรทีม
่ ีอยู่ (เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์เครอื่ งมือ ว ิธีการทางาน เวลาในการดาเนินงาน เป็นต้น) ให้เกิดความคุ้มค่า
(10 คะแนน)

4. การนาไปใช้ประโยชน์ (20 คะแนน)

4.1 มีลาดับขั้นตอนสามารถนาไปปฏิบต
ั ิได้จร ิง (10 คะแนน)

- 11 ประเด็นผลงาน

เกณฑ์การพิจารณา

(คะแนนรวม 100 คะแนน)
4.1.1 ระบุลาดับขั้นตอน แนวทางการปฏิบต
ั ิ ระยะเวลาการดาเนินงาน
4.1.2 มีว ิธีการทดสอบว่าสามารถปฏิบัติได้จร ิงที่พื้นที่

4.2 มีการกาหนดแผนกระบวนงานที่จะสามารถดาเนินการสาเร็จ โดยเกิด

ผลลัพธ์ภายในระยะเวลา 1 ปี อย่างไร (10 คะแนน)

