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ทะเบียนงานวิจยั ศูนย์ขอ้ มูลงานวิจยั และพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (ณ วันที
เรื อง
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
การจัดการเศรษฐกิจครัวเรื อนโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชาวนา จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวทางการพัฒนาเพือยกระดับหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง พออยู ่ พอกิน จังหวัดลพบุรี
การจัดการองค์การเครื อข่ายผู น้ าํ อาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดปัตตานี
การพัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้ชมุ ชนเพือการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดบุรีรัมย์
ปัจจัยการดํารงอยูข่ องสมุนไพรไทยและประโยชน์ของสมุนไพรไทยในการใช้รักษาสุ ขภาพ จังหวัดยโสธร
ปัจจัยการดํารงอยูข่ องสมุนไพรไทยและประโยชน์ของสมุนไพรไทยในการใช้รักษาสุ ขภาพ จังหวัดยโสธร
แนวทางในการพัฒนาคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดขอนแก ่น
การสื อสารเพือสร้างความสมานฉันท์ในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาวะผู น้ าํ และการจัดการความขัดแย้งในการพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา
การปฏิบตั ิงานตามธรรมาภิบาลของบุคลากร อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก ับคุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการพัฒนาชุมชน ในพืนที จังหวัดชายแดนภาคใต้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก ับคุณภาพชีวติ การทํางานของข้าราชการพัฒนาชุมชน ในพืนที จังหวัดชายแดนภาคใต้
การพัฒนาสวัสดิการทางเลือก : กรณี ศึกษาชุมชนในจังหวัดขอนแก ่น
ยุทธศาสตร์การเสริ มสร้างการพึงตนเองแบบมีสว่ นร่วมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหมูบ่ า้ นในจังหวัดหนองบัวลําภู
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจยั การส่งเสริ มภูมิปัญญาท้องถินและวิสาหกิจชุมชน
การศึกษารู ปแบบการทํางานของพัฒนากรในสถานการณ์เปลียนแปลง จังหวัดขอนแก ่น
ปัจจัยบรรยากาศองค์กรทีมีผลต่อวิธีการแบ่งปันความรู ้ของพนักงาน
นวัตกรรมสี ฟ้าธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเด๊าะต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของทีระลึกแฟชันสูต่ ลาดสากล
ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการจัดการความรู ้ในระบบราชการไทย กรณี ศึกษา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
MODEL การพัฒนา OTOP มิติใหม่
รู ปแบบการพัฒนาอาชีพพืชผักอินทรี ยข์ องครอบครัวไทยเพือการพัฒนาทียังยืน
โครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสําเร็ จ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
โครงการค้นหาต้นแบบการต่อยอดและขยายผลความสําเร็ จ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จในการดําเนินงานวิสาหกิจเพือสังคมทีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จในการดําเนินงานวิสาหกิจเพือสังคมทีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
แนวทางการพัฒนากลุม่ อาชีพสูก่ ารเป็ นผู ป้ ระกอบการ OTOP
กรณี ศึกษา กลุม่ แปรรู ปบ้านคลองสอง ตําบลบ้านสร้าง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อความสําเร็ จการขับเคลือนสัมมาชีพชุมชน
โครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมเชือมโยงการจัดทําแผนพัฒนาเชิงพืนทีระดับจังหวัดและอําเภอ
รู ปแบบการทํางานของพัฒนากรทีส่งผลให้ชมุ ชนเข้มแข็ง
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนากลุม่ องค์กรฐานรากเพือรองรับต่อการจัดการปัญหาความยากจนและความเหลือมล้า
การพัฒนารู ปแบบการแก ้ปัญหาความยากจนของชุมชนในประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์ประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. - ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ระยะต้นแผน
โครงการวิจยั การศึกษารู ปแบบการทํางานพัฒนาชุมชนในสถานการณ์ทีเปลียนแปลงกรณี ศึกษา พืนทีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
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รายงานการวิจยั เรื อง การศึกษารู ปแบบการทํางานพัฒนาชุมชนในสถานการณ์ทีเปลียนแปลง กรณี ศึกษา พืนทีการท่องเทียว อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
รายงานผลการศึกษา เรื อง Model การพัฒนา OTOP สูม่ ิติใหม่
รายงานฉบับบสมบูรณ์โครงการประเมิลผลการขับเคลือนโยบายเเละยุทะศาสตร์ ประจําปี
ตามแผนงานบูรณการเสริ มสร้างความเข้มเเข็งเเละยังยืนให้ก ับเศรษฐกิจภายในประเทศ
รายงานการประเมินผลการดําเนินงานน้อมนําเเนวพระราชดําริ ของสมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูแ่ ผนปฏิบตั ิการ วัน ปลูกผักสวนครัว
เพือสร้างความมันคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน
รายงานการศึกษาปัจจัยผลกระทบต่อความสําเร็ จการขับเคลือนสัมมาชีพชุมชน
รายงานวิจยั เรื อง รู ปแบบการส่งเสริ มครัวเรื อนเป้ าหมายตามเเนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นเเบบ กรณี ศึกษา บ้านหนองหว้า หมูท่ ี ตําบลโคกเหล็ก อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานกิจกรรมส่งเสริ มเเละสนับสนุนการวิจยั เรื อง การจัดการความรู ้เพือการบริ หารจัดการน้าสูค่ วามเข้มเเข็งของชุมชนเเละพึงตนเองด้านเเหล่งน้าอย่างยังยืน กรณี ศึกษา โครงการธนาคารน้าใต้ดิน (Ground water bank)
บ้านคํากลาง ตําบลเก ่าขาม อําเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
รู ปแบบการทําาํ งานพัฒนาชุมชนในสถานการณ์ทีเปลียนแปลง กรณี ศึกษา พืนทีเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
รายงานการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม (PAR) Participatory Action Research ศึกษาบทบาทสตรี ในการพัฒนาตลาดน้า ปี ชุมชนระแหง อําเภอลาดหลุดแก ้ว จังหวัดปทุมธานี
โครงการวิจยั การศึกษารู ปแบบการทํางานของพัฒนาชุมชนในสถานการณ์ทีเปลียนแปลง ศึกษาพืนทีเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมุกดาหาร
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจยั บทบาทของการเคหะแห่งชาติในการพัฒนาทีอยูอ่ าศัย สําหรับผู ย้ ากจนในชนบท
รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื อง การศึกษารู ปแบบการทํางานพัฒนาชุมชนในสถานการณ์ทีเปลียนแปลง กรณี ศึกษา เขตพืนทีเทศบาลนครราชสี มา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
รายงาน เรื อง การศึกษารู ปแบบการทํางานพัฒนาชุมชน ในสถานการณ์ทีเปลียนแปลง กรณี ศึกษา พืนทีการท่องเทียว อําเภอกลาง จังหวัดภูเก ็ต
รายงานการวิจยั เรื องศึกษารู ปแบบการทํางานพัฒนาชุมชนในสถานการณ์ทีเปลียนแปลง พืนทีศึกษา องค์การบริ หารส่วนตําบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
โครงการวิจยั การศึกษารู ปแบบการทํางานของพัฒนาชุมชนในสถานการณ์ทีเปลียนแปลงศึกษาพืนทีเขตเทศบาลเมือง จังหวัดศรี สะเกษ
เอกสารสรุ ปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู น้ าํ ชุมชนเพือเสริ มสร้างความเข้มเเข็งของชุมชน ปี
หลักสูตรผู น้ าํ การพัฒนา
รายงานการวิจยั การศึกษารู ปแบบการทํางานพัฒนาชุมชนในสถานการณ์ทีเปลียนแปลงพืนทีชุมชนเทศบาล เทศบาลตําบลป๊ อกแป๊ ก อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
รายงานผลการศึกษา เรื อง Model การพัฒนา OTOP สูม่ ิติใหม่
รายงานฉบับบสมบูรณ์โครงการประเมิลผลการขับเคลือนโยบายเเละยุทะศาสตร์ ประจําปี
ตามแผนงานบูรณการเสริ มสร้างความเข้มเเข็งเเละยังยืนให้ก ับเศรษฐกิจภายในประเทศ
รายงานฉบับบสมบูรณ์โครงการประเมิลผลการขับเคลือนโยบายเเละยุทะศาสตร์ ประจําปี
ตามแผนงานบูรณการเสริ มสร้างความเข้มเเข็งเเละยังยืนให้ก ับเศรษฐกิจภายในประเทศ
การพัฒั นารู ปแบบการเเก ้ปัญหาความยากจนของชุมชนในประเทศไทย
บทบาทของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นในการเสริ มสร้างความเข้มเเข็งของหมูบ่ า้ น/ชุมชน

ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
สถาบันการพัฒนาชุมชน
ศููนย์บริ การวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
คณะทํางานประเมินผลเเละเพยแพร่ผลกระทบโครงการ
กลุม่ งานวิจยั เเละพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครราชสี มา
นางพิมพ์พิสุทธิ อ้วนล้า เเละคณะ
ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมุ ชนอุดรธานี
ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครนายก
ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
สถาบันวิจยั เพือการพัฒนาแห่งประเทศไทย
ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครราชสี มา
ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครศรี ธรรมราช
ศูนย์ศึกษาเเละพัมนาชุมชนนครนายก
ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนอุุบลราชธานี
ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนยะลา
ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนสระบุรี
สถาบันการพัฒนาชุมชน
ศููนย์บริ การวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ศููนย์บริ การวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
วิบูรณย์ รัตนาภรณ์วงศ์
กองวิชาการเเละแผนงาน กรมการปกครอง

