คำนำ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ด าเนิ น โครงการสร้ า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการ
พัฒนาอาชีพและมีรายได้ เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมี
ความสุข ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา) ด้านการลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ และ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมฯ
ได้กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงาน จานวน ๒๐,๑๔๐ หมู่บ้าน ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” ที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้ กั บ ปราชญ์ ชุ ม ชนด้ า นอาชี พ จากนั้ น กลั บ ไปสร้ า งที ม และจั ด การฝึ ก อบรมอาชี พ ให้ กั บ
ครัวเรือนที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้านเป้าหมาย ตลอดจนติดตาม สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอาชีพ มีความรู้และปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพ
ที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อย่างมั่นคง
แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 เล่มนี้ จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในการ
นาแนวคิด วิธีการ ไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน
และสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการสร้ า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชนแก่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้ก ารสร้างสัมมาชีพชุมชนเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
กรมการพัฒนาชุมชน
ตุลาคม 25๖๐
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ภาคผนวก
แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
หลักเกณฑ์การประเมินครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด
ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับอาเภอ
ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับตาบล
แบบฟอร์มรูปเล่มแผนชุมชนระดับตาบล
“การวิเคราะห์อาชีพ” กับการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำรบัญตำรำง
หน้า
ตารางที่ ๑ กรอบการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ตารางที่ ๒ กรอบการเรียนรู้การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
ตารางที่ ๓ กรอบการเรียนรู้การขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ตารางที่ ๔ กรอบการเรียนรู้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
ตารางที่ 5 กรอบการเรียนรู้กิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
ตารางที่ ๖ กรอบการเรียนรู้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

๘
๑๓
๑๗
๒๔
๒๘
๓๔

แนวทางการสรางสัมมาชีพชุมชน ป ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๑

....................................

บทนํา

ความเปนมา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กําหนดให
การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เปน ๑ ใน ๑๐ ยุทธศาสตร ที่มุงลดปญหา
ความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน แกไขปญหา
ความยากจน เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
นโยบายการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ของรั ฐ บาล (พลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา
นายกรัฐมนตรี) กําหนดใหการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึง
บริการของรัฐเปน ๑ใน ๑๑ ดาน ที่มุงแกไขปญหาเกี่ยวกับปากทองของประชาชนในระดับลางที่
เปนคนสวนใหญของประเทศโดยมีแผนงานที่สําคัญ คือ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเขมแข็ง ซึ่งไดมอบใหกระทรวงมหาดไทยที่มีกรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานหลัก
บูรณาการไปสูการปฏิบัติ และเพื่อใหการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการของ
นายกรัฐ มนตรี เห็ น ผลเป น รู ป ธรรมโดยเร็ว และมี ค วามยั่ ง ยื น กระทรวงมหาดไทยกํ าหนด
โครงการ “ลดความเหลื่อ มล้ํา แบ งปน ความสุ ข”เป น ๑ ใน ๘ กลุมโครงการเนน หนัก ที่ให
ความสําคัญเปนพิเศษในเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยโครงการดังกลาวเนนการสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
แกปญหาหนี้สินนอกระบบ ความยากจนระดับครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิตและขยายโอกาส
คนยากจนในการเขาถึงทรัพยากรและการใหบริการของรัฐ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยขางตน กรมการพัฒนา
ชุมชนไดกําหนดใหการพัฒนาอาชีพครัวเรือน เปน ๑ ใน ๓ ปจจัยขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนา
ชุมชน ป ๒๕๖๐ (CDD Agenda 2017) มุงผลให “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชน
ใชชีวิตอยูในชุมชนอยางมีความสุข” และดําเนินการภายใต “โครงการสรางสัมมาชีพชุมชนตาม
หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง” เพื่ อยกระดั บ เศรษฐกิ จฐานราก คื อ “รายได ” ทํ าให
ประชาชนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวย
การสร างอาชี พ ผ านกระบวนการ “สรางสั ม มาชี พ ชุ มชน” ภายใต แนวคิ ด “ชาวบ านสอน
ชาวบ าน” สอนอาชีพที่ เขาตองการอยากทํ าประกอบการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาเปนแนวทาง ซึ่งกระบวนการ “สรางสัมมาชีพชุมชน” เริ่มตนดวยการพัฒนาทักษะ
การถายทอดองคความรูให กั บปราชญ ชุ มชนด านอาชีพ จากนั้ นกลั บไปสรางที ม และจั ดการ
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กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ฝ ก อบรมอาชี พ ให กั บ ครั วเรื อ นที่ ต อ งการฝ ก อาชี พ ในหมู บ า นเป า หมาย ตลอดจนติ ด ตาม
สนับสนุนอยางตอเนื่อง เพื่อใหครัวเรือนที่เขารับการฝกอาชีพมีความรูและปฏิบัติอาชีพไดจริง
จนพัฒนาเปนอาชีพที่สรางรายไดใหกับครัวเรือนไดอยางมั่นคง ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไดดําเนินการสรางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการบูรณาการ
ความรวมมือ ของประชารัฐ ในพื้ น ที่ ค วามรับ ผิ ดชอบของยุ ทธศาสตรที่ 1 การสงเสริม การ
ขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงในภาคเกษตรและชนบท จํานวน
23,589 หมูบานประชาชนไดรับการพัฒนาอาชีพและมีรายได รวม 471,780 คน/ครัวเรือน
และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กําหนดหมูบานเปาหมาย จํานวน 20,140 หมูบาน โดย
เปนหมูบานในพื้นที่เปาหมายเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 16,512 หมูบาน และ
หมู บ า นเป า หมายใหม ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 จํ า นวน 3,628 หมู บ าน ประชาชน
เปาหมายจะไดรับการพัฒนาอาชีพและมีรายไดรวม ๕๒๓,๖๔๐ คน/ครัวเรือน

นิยามศัพท
สั ม มาชี พ หมายถึ ง อาชี พ ที่ ไ ม เบี ย ดเบี ย นตนเอง ไม เบี ย ดเบี ย นผู อื่ น ไม เบี ย ดเบี ย น
สิ่งแวดลอม และมีรายไดมากกวารายจาย เปนความพยายามที่จะปรับจากการทํามาหากินเปน
ทํามาคาขาย โดยไมไดเอากําไรสูงสุดเปนตัวตั้งหรือเปนเปาหมายสุดทาย และตองคํานึงถึง
ความเป น ธรรมทางสั งคม กล าวคื อ ความสุ ข ของตนและคนทํ างาน รวมถึ งประโยชน ข อง
ผูบริโภค และผูรับบริการเปนหลัก
ปราชญชุมชน หมายถึง ผูที่ประกอบสัมมาชีพจนมีความรูความชํานาญในการประกอบ
อาชีพ หรือมีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น ๆ ประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงในอาชีพ เปนที่
ยอมรับของคนในชุมชนพรอมมีจิตอาสาที่จะถายทอดและขยายผลไปยังบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ปราชญชุมชนที่ผานการอบรม หลักสูตร “วิทยากรผูนํา
สัมมาชีพ” จากศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ปราชญชุมชนของหมูบาน ๆ ละ 5 คน ประกอบดวย
วิทยากรผูนําสัมมาชีพ 1 คน และปราชญชุมชนที่เขารวมเปนทีม เพิ่มเติมอีกหมูบานละ 4 คน
หมูบานเปาหมายสัมมาชีพชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1หมายถึง หมูบา นเปาหมาย
เดิ ม ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 จํ า นวน 16,512 หมู บ า น และหมู บ า นเป า หมายใหม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 3,628 หมูบานรวม 20,140 หมูบาน
หมูบานเปาหมายเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายถึง หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพื้ น ที่ ค วามรับ ผิด ชอบของยุ ท ธศาสตร ที่ 1 การส งเสริม การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท จํานวน ๑๖,๕๑๒ หมูบาน (รอยละ 70
ของ 23,589 หมูบาน)
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หมูบานเปาหมายใหม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายถึงหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน หรือหมูบานที่มคี รัวเรือนมี
รายไดต่ํากวาเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)หรือหมูบานที่มีความพรอมที่อยูนอกพื้นที่ความ
รับผิดชอบของยุทธศาสตรที่1การสงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคเกษตรและชนบท จํานวน ๓,๖๒๘ หมูบาน
ครั ว เรื อ นเป า หมาย หมายถึ ง ครั ว เรื อ นที่ อ ยู ใ นหมู บ า นเป า หมายสั ม มาชี พ ชุ ม ชน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมูบานละ2๖ ครัวเรือน ที่แสดงความประสงคตองการเขารับการ
ฝกอาชีพตามแบบสํารวจความตองการฝกอาชีพของคนในชุมชน
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ครัวเรือนเปาหมายที่ผานการอบรมอาชีพ โครงการ
สงเสริมการสรางสัมมาชีพชุม ชนในระดั บหมู บานและโครงการขยายผลการสรางครัวเรือ น
สัมมาชีพชุมชน
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง หมายถึง ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ผานการคัดเลือก
ตามเกณฑที่กําหนดในระดับจังหวัด หรือระดับภาค
ที ม สนั บ สนุ นการขั บ เคลื่ อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชน หมายถึ ง ผู นํ าชุ ม ชน กลุ ม องค ก ร หรื อ
เครือขายการพัฒ นาชุมชนที่มีศักยภาพ ซึ่งอยูในพื้นที่ เปาหมายในการสรางสัมมาชีพชุมชน
ประจําป งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ และได รับ คํ าสั่ งแต งตั้งเป น ที ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
สัมมาชีพชุมชน โดยในแตละทีมอาจจะประกอบดวย ปราชญชุมชน ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน
(ผูนํา อช.) คณะกรรมการพัฒ นาสตรี คณะกรรมการศูนยประสานงานองคกรชุมชน (ศอช.)
คณะกรรมการเครือขาย OTOP คณะกรรมการเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต หรืออื่น
ๆ ตามศักยภาพของแตละพื้นที่
กลุมอาชีพ หมายถึง กลุมที่จัดตั้งขึ้นใหมจากการรวมตัวของผูแทนครัวเรือนในหมูบาน
เปาหมาย ตั้งแต 5 ครัวเรือนขึ้นไป ซึ่งผานการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบ าน
ที่ มี ก ารประกอบอาชี พ เดี ย วกั น หรื อ ประเภทอาชี พ เดี ย วกั น มาร ว มกั น ดํ า เนิ น การ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ
……………..………………….……………..………………….
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กระบวนการสรางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป้าหมาย

ประชาชนได้รบั การพัฒนาอาชีพและมีรายได้

โครงการหลัก
แนวคิด
ยึดพืนทีครัวเรือน
รายได้
ตํ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
โดยให้
“ชาวบ้ านสอน
ชาวบ้ าน”
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการสนับสนุน

ส่วนกลาง : สพช. /ไตรมาส ๑

สร้างทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
หน่วย
(๓ กิจกรรม) ไตรมาส ๑,๓ ดําเนินการ
จังหวัด

พัฒนาผูน้ าํ สัมมาชีพชุมชน
๓,๖๒๘หมู่บ้าน (คน)
๔๘ รุ่น ๆ ละ ๔ วัน

หน่วยดําเนินการ : อําเภอ/ไตรมาส ๑
เตรียมความพร้อมทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน
๓,๖๒๘ หมู่บา้ นๆ ละ๕ คน
จํานวน ๑๘,๑๔๐ คน

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค

วย
๔ ภาคๆ ละ ๔๐ คน รวม ๑๖๐ คน ดําหน่
เนินการ
ไตรมาส ๑,๓
จังหวัดทีต่ ้ังภาค

หน่วยดําเนินการ : อําเภอ/ไตรมาส ๒
บูรณาการแผนชุมชนระดับ
ตําบลสร้างสัมมาชีพชุมชน

สร้างสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมู่บา้ น
๓,๖๒๘หมู่บ้านๆ ละ ๒๖ คน
จํานวน ๙๔,๓๒๘ คน

๕,๕๔๐ ตําบล ๆ ละ ๑ วัน

หน่วย
ดําเนินการ

อําเภอ

หน่วยดําเนินการ : อําเภอ/ไตรมาส ๑-๒
สนับสนุ นสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน
จํานวน ๑,๖๙๙ กลุ่ม
หน่วย
ดําเนินการ
ไตรมาส ๑,๓
อําเภอ

ขยายผลการสร้าง
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
๑๖,๕๑๒ หมู่บ้านๆ ละ ๒๖ คน
จํานวน ๔๒๙,๓๑๒ คน
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ตัวชี้ วัด
๑.จํานวนประชาชนที่
ได้ รับการส่งเสริม
อาชีพ ๕๒๓,๖๔๐ คน
(คร.)
๒. ร้ อยละ ๘๕ ของ
ประชาชนได้ รับการ
ส่งเสริมอาชีพ
ประกอบอาชีพตาม
แนวทางสัมมาชีพ
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ส่วนที่ ๒

....................................

กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
การสรางสัมมาชีพชุมชนขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางเปนกระบวนการ ภายใตแนวคิด

“ชาวบานสอนชาวบาน” สอนอาชีพที่เขาตองการอยากทําประกอบการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง ที่เริ่มตนดวยการพัฒนาทักษะการถายทอดองคความรูใหกับ
ปราชญชุมชนดานอาชีพ จากนั้นกลับไปสรางทีมและจัดการฝกอบรมอาชีพใหกับครัวเรือนที่
ตองการฝกอาชีพในหมูบานเปาหมาย ตลอดจนติดตาม สนับสนุนอยางตอเนื่อง เพื่อใหครัวเรือน
ที่เขารับการฝกอาชีพมีความรูและปฏิบัติอาชีพไดจริง จนพัฒนาเปนอาชีพที่สรางรายไดใหกับ
ครัวเรือนไดอยางมั่นคง
กรมการพัฒนาชุมชนไดกําหนดกิจกรรม/โครงการภายใตกระบวนการสรางสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยมีกิจกรรม/โครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน แบงเปน 4 โครงการ
หลัก และ 4 โครงการสนับสนุน ดังนี้
4 โครงการหลัก ไดแก
1. พัฒนาผูนําสัมมาชีพ
2. เตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
3. สรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
4. ขยายผลการสรางครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
4 โครงการสนับสนุน ไดแก
1. การสรางทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) สงเสริมครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน
3. บูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลสรางสัมมาชีพชุมชน
4. สนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแกครัวเรือนยากจน
โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
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๑. โครงการพัฒนาผูนําสัมมาชีพ

วัตถุประสงค เพื่อสรางผูนําสัมมาชีพใหสามารถถายทอดความรูดานอาชีพ โดยตระหนักถึง
ความสําคัญบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการวิเคราะหอาชีพ
เพื่อเชื่อมโยงการตลาดของชุมชนได
กลุมเปาหมาย ปราชญชุมชนในหมูบานเปาหมายใหม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน
3,628 หมูบาน ๆ ละ 1 คน รวม 3,628 คน
ระยะเวลา รุน ๆ ละ ๔ วัน (ไตรมาสที่ 1 : ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560)
วิธี ก ารดํ าเนิ น งาน โครงการพั ฒนาผู นํ าสั มมาชี พ ดํ าเนิ นการในรู ปแบบการจั ดฝ กอบรม
หลักสูตร “วิทยากรผูนําสัมมาชีพ” จํานวน ๔๘ รุน ๆ ละ ๔ วันโดยศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน
สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน ทั้ง ๑๑ แหง ประกอบดวย ๓ หมวดวิชา ไดแก
๑. ปรัชญา หลักการ และแนวคิดสูสัมมาชีพชุมชน
๒. องคความรูสูการสรางสัมมาชีพ
๓. ทักษะการถายทอดองคความรูสัมมาชีพ
ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
๑. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํารวจและคัดเลือกกลุมเปาหมายเพื่อเขารับการ
ฝกอบรม หลักสูตร “วิทยากรผูนําสัมมาชีพ” หมูบ านละ ๑ คน โดยการพิ จารณาคัดเลือ ก
กลุมเป าหมาย เน น ผูที่มี ความเชี่ ยวชาญหรือมี ความชํานาญในการประกอบอาชีพ ประสบ
ความสําเร็จในการดํ าเนิ นอาชี พจนเป นที่ ยอมรับ มี ความพรอมในการถายทอดองคความรู
สูสาธารณะ (จิตอาสา) หรือสรางเครือขาย และควรคํานึงถึงความพรอมของกลุมเปาหมายใน
การเปนแกนหลักสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนใหเกิดไดจริง ทั้งนี้ ตองเปนบุคคลเดียวกับ
ฐานขอมูลแบบสํารวจขอมูลปราชญชุมชนดานอาชีพเพื่อเตรียมเปนวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ จังหวัด ได รวบรวมสงให ก รมฯ เรีย บรอ ยแลว หรือหากมี การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหไดบุคคลที่สามารถขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนได ขอใหจังหวัดดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขฐานขอมูลและแจงใหกรมฯ ทราบ
๒. ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน ประสานจังหวัดสงกลุมเปาหมายเขารับการฝกอบรม
และดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตร “วิทยากรผูนําสัมมาชีพ” รุนละ ๔ วัน ตามแผนการ
ฝกอบรมของศูนยศึกษาฯ แตละแหง
๓. กลุ ม เป าหมายที่ ผ านการฝ ก อบรมหลั ก สูต ร “วิ ท ยากรผู นําสั ม มาชี พ ” แล วจะ
เรียกวา “วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” และมีภารกิจที่ตองดําเนินการตอไป ดังนี้
๑) ถายทอดความรูการเปน “วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” ที่ไดรับจากการฝกอบรม
ตามหลักสูตร “วิทยากรผูนําสัมมาชีพ” ใหกับทีมปราชญชุมชนที่ไดสํารวจไวแลวหมูบานละ ๔ คน
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ในโครงการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพื่อพัฒนาทีมใหมีทักษะการถายทอด
และเทคนิคการนําเสนอ พรอมที่จะกาวสูการเปนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
๒) ทําหนาที่เปนแกนนําหลักในการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในโครงการ
สงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน และติดตาม สนับสนุน การประกอบอาชีพ
ของครัวเรือนเปาหมายใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
๓) ประสานทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการสนับสนุน สงเสริม ขยายผลและตอยอดการ
สรางสัมมาชีพชุมชนในหมูบานเพื่อไปสูความยั่งยืน
ตัวชี้วัดกิจกรรม รอยละ 90 ของกลุมเปาหมายที่เขารับการฝกอบรมสามารถเปนวิทยากร
สัมมาชีพ ถายทอดความรูดานอาชีพได


๒. โครงการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

วัตถุประสงค เพื่อสรางทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบานใหมีความพรอมและ
สามารถจัดการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนในหมูบานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย
๑. ปราชญ ชุมชนที่อยูในหมูบ านเปาหมายใหม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จํานวน
3,628 หมูบาน ๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น ๑๘,๑๔๐ คน ประกอบดวย
1) ปราชญชุมชนที่ผานการฝกอบรม หลักสูตร “วิทยากรผูนําสัมมาชีพ” โครงการ
พัฒนาผูนําสัมมาชีพ หมูบานละ 1 คน
2) ปราชญชุมชน จากฐานขอมูลแบบสํารวจขอมูลปราชญชุมชนดานอาชีพเพื่อ
เตรียมเปนวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ไดสํารวจไวแลว หมูบานละ
4 คน เพื่อรวมทําหนาที่เปนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในหมูบาน
๒. ประชาชนที่เปนผูแทนครัวเรือนที่อยูในหมูบานเปาหมายใหม ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ที่มีความตองการและสนใจฝกอบรมอาชีพ จํานวน 3,628 หมูบาน ๆ ละ 26 คน/
ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น ๙๔,๓๒๘ คน/ครัวเรือน
ระยะเวลา จํานวน ๒ วัน (ไตรมาส ๑ : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560)
ขั้นตอนการดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ดําเนินโครงการเตรียมความพรอม
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ตามขั้นตอนดังนี้
1. ทําความเขาใจแนวทางการดําเนินโครงการจากเอกสารแนวทางการสรางสัมมาชีพ
ชุมชน ป 2561
2. จัดทําแผนการดําเนินโครงการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
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3. ประสานกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอม ประกอบดวย
๑) ปราชญชุมชนที่เปนกลุมเปาหมาย หมูบานละ 5 คน
๒) ผูแทนครัวเรือนในหมูบานเปาหมาย หมูบานละ 26 คน/ครัวเรือน
๓) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่และหนวยงานภาคีการพัฒนา
ที่จําเปนและเกี่ยวของ
4. ดําเนิ นโครงการเตรียมความพรอมทีม วิท ยากรสัมมาชีพ ชุม ชน ในรูป แบบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใหมีทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ และหนวยงาน
ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรมดวย ตามกรอบการเรียนรู ตารางที่ ๑ ดังนี้
ตารางที่ ๑ กรอบการเรียนรูการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน (๒ วัน)

กิจกรรม
วันที่หนึ่ง
1. เสริมสราง
การเรียนรู
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู
การปฏิบตั ิ
(SEP :Way
of Life)

วัตถุประสงค

๑. เสริมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. กระตุนใหเกิด
ความตระหนักใน
การปรับเปลี่ยนการ
ใชชีวิตและการ
พัฒนาหมูบานที่
สมดุลตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. เสริมสราง พัฒนาทักษะการเปน
ทักษะวิทยากร วิทยากรสัมมาชีพ
สัมมาชีพ
ชุมชนแกทีมวิทยากร
ชุมชน
สัมมาชีพชุมชน
เพื่อใหสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติหนาที่
วิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กระบวนการ

สื่อ/อุปกรณ

ขอเสนอแนะ

บรรยายใหความรูใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับ
• หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
• การนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัติ

- สื่อ Power
Point
- เอกสาร
- คลิปวิดีโอ
- กรณีศึกษา

- วิทยากร
ควรถาม/
ตอบเพื่อเนน
ย้ําความ
เขาใจ

• ปราชญชุมชนที่ผานการ
อบรมหลักสูตร “วิทยากร
ผูนําสัมมาชีพ” ถายทอด
ความรูและเทคนิคของการ
เปนวิทยากรใหแกปราชญ
ชุมชนที่จะรวมเปนทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน
• ปราชญชุมชนที่จะรวมเปน
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ฝกปฏิบัติการทําหนาที่เปน
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน

- สื่อ Power
Point
- เอกสาร
- กระดาษ
ฟลิปชารต
- ปากกาเคมี
- กระดาษกาว

- ทีมงาน
สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
อําเภอ ทํา
หนาที่เปนพี่
เลี้ยงและ
สนับสนุนให
การดําเนิน
กิจกรรม
บรรลุตาม
วัตถุประสงค
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กิจกรรม
๓. วิเคราะห
อาชีพที่
ครัวเรือน
เปาหมาย
ตองการ

วันที่สอง
1. เตรียม
ความพรอม
ครัวเรือน

วัตถุประสงค
เพื่อพิจารณา
สถานการณอาชีพที่
ครัวเรือนเปาหมาย
ตองการฝกอบรม
เชื่อมโยงกับปจจัยที่
เกี่ยวของและ
โอกาสของการ
ประสบความสําเร็จ
ไดอยางแทจริง

กระบวนการ
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
แตละหมูบาน ดําเนินการ
ดังนี้
• รวมกันวิเคราะหขอมูล
อาชีพที่ครัวเรือนเปาหมาย
มีความตองการและสนใจ
ฝกอบรมอาชีพ จากแบบ
สํารวจผูที่มีความสมัครใจ
และตองการฝกอาชีพฯ ที่ได
สํารวจไวแลว โดยพิจารณา
โอกาสประสบความสําเร็จ
โดยใชหลักการตลาด (4P)
ประกอบกับทิศทางการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจของ
จังหวัด/อําเภอ ความ
สอดคลองกับความรูของ
ปราชญชุมชนในหมูบาน
หรือหมูบานใกลเคียงใน
อําเภอเดียวกัน ศักยภาพ
ชุมชน ทุนชุมชน
ความสามารถในการสราง
รายได การเชื่อมโยงกับ
การตลาด มีแหลงเรียนรูที่
สะดวกตอการเรียนรู และ
เปนอาชีพที่สอดคลองตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
• สรุปผลการวิเคราะหฯเพื่อ
เตรียมนําเสนอ สรางความ
เขาใจกับครัวเรือนเปาหมาย

สื่อ/อุปกรณ
- แบบสํารวจ
ผูที่มีความ
สมัครใจและ
ตองการฝก
อาชีพฯ ของ
หมูบาน
เปาหมาย
- ขอมูล
ศักยภาพ
ชุมชน
- ขอมูลแสดง
ทิศทางการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ
จังหวัด/
อําเภอ
- กระดาษ
ฟลิปชารต
- ปากกาเคมี
- กระดาษกาว

ขอเสนอแนะ
- ทีมงาน
สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
อําเภอ ทีม
สนับสนุน
การ
ขับเคลื่อน
สัมมาชีพ
ชุมชน และ
หนวยงาน
ภาคีที่รวม
กิจกรรม รวม
ใหคําปรึกษา
แนะนํา
เพื่อใหการ
วิเคราะห
อาชีพฯ
สอดคลองกับ
ความเปนจริง
และมีโอกาส
ประสบ
ผลสําเร็จ

เพื่อใหครัวเรือน
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
เปาหมาย มีความรู หมูบ านละ 5 คน ไปพบ
ความเขาใจเกี่ยวกับ ผูแทนครัวเรือนเปาหมาย

-กระดาษ A๔
- กระดาษ
ฟลิปชารต

- ทีมงาน
สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
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กิจกรรม
เปาหมายเพื่อ
สงเสริมการ
สรางสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับ
หมูบาน

วัตถุประสงค
แนวทางการสราง
สัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง และรวม
ดําเนินกิจกรรม
สงเสริมการสราง
สัมมาชีพชุมชนใน
ระดับหมูบานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ
หมูบานละ 26 คน และ
- ปากกาเคมี
ดําเนินการดังนี้
- กระดาษกาว
• สรางความเขาใจเกีย่ วกับ
การสรางสัมมาชีพชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในประเด็นตอไปนี้
- ความเปนมา
- ความสําคัญ
- กระบวนการสราง
สัมมาชีพชุมชน
และอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
• นําเสนอผลการวิเคราะห
อาชีพที่ครัวเรือนเปาหมาย
ตองการฝกอบรม
• ทบทวนความตองการของ
ครัวเรือนเปาหมายวายังคงมี
ความสนใจหรือตองการฝก
อาชีพ หรือเปลี่ยนแปลง
อาชีพหรือไม ซึ่งกรณีที่ไม
ตองการฝกอาชีพใหทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมูบานหาครัวเรือน
อื่นทดแทน หรือตองการ
เปลี่ยนอาชีพใหเปลี่ยน
อาชีพตามคําแนะนําของทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมูบานได
• กําหนดเนื้อหาการ
ฝกอบรม สถานที่ฝกอบรม/
ศึกษาดูงาน และวางแผน
ปฏิบตั กิ ารฝกอาชีพที่จะ
ฝกอบรมรวมกับครัวเรือน
เปาหมาย
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ขอเสนอแนะ
อําเภอ ทีม
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
สัมมาชีพ
ชุมชน และ
หนวยงาน
ภาคีที่รวม
กิจกรรม รวม
ใหคําปรึกษา
แนะนํา
- ทีมวิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชน สํารวจ
วัสดุอุปกรณ
สําหรับการ
ฝกปฏิบัติ
อาชีพที่
รวมกัน
คัดเลือก
- สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
อําเภอเตรียม
จัดหาวัสดุ
อุปกรณ
สําหรับการ
ฝกปฏิบัติ
อาชีพให
ครัวเรือน
เปาหมาย

แนวทางการสรางสัมมาชีพชุมชน ป ๒๕๖๑

กิจกรรม
2. จัดทํา
แผนปฏิบตั ิ
การติดตาม
สนับสนุนการ
ประกอบ
อาชีพของ
ครัวเรือน
สัมมาชีพ
ชุมชน

วัตถุประสงค
เพื่อใหการขับเคลื่อน
การสรางสัมมาชีพ
ชุมชนดําเนินการได
อยางตอเนื่อง เกิดผล
เปนรูปธรรม

กระบวนการ
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ในแตละหมูบานและทีม
สนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนในพื้นที่
จัดทําแผนปฏิบตั ิการ
ติดตามสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของ
ครัวเรือนเปาหมายที่ผาน
การอบรมอาชีพ เพื่อให
สามารถประกอบอาชีพได
อยางตอเนื่อง สรางรายได
ใหครัวเรือนไดจริง

สื่อ/อุปกรณ
-กระดาษ A๔
- กระดาษ
ฟลิปชารต
- ปากกาเคมี
- กระดาษกาว

ขอเสนอแนะ
- ทีมวิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชน ทํา
หนาที่
ติดตาม
สนับสนุน
ครัวเรือน
เปาหมาย
ตามสัดสวน
1 คน ตอ ๕
- ๖ คน/
ครัวเรือน

ตัวชี้วัดกิจกรรม ปราชญชุมชนที่ไดรับการพัฒนาเปนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมูบาน จํานวน 18,140 คน
เงื่อนไข : 1. ใหดํ าเนินโครงการเตรียมความพรอมที มวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หลังจาก
ปราชญชุมชนหมูบานละ 1 คน ผานการฝกอบรมหลักสูตร “วิทยากรผูนําสัมมาชีพ” ตาม
โครงการพัฒนาผูนําสัมมาชีพแลว
2. การคัดเลือกครัวเรือนเปาหมายที่จะเขารวมการฝกอาชีพ ตองพิจารณา
จาก1) ครั ว เรือ นที่ มี รายได ต่ํ า กวา เกณฑ ค วามจํ า เป นพื้ น ฐาน (จปฐ.)ป 2560 ที่
สามารถพัฒนาได 2) ครัวเรือนที่มีรายไดนอย หรือ3) ครัวเรือนที่มีความตองการและ
สนใจฝกอาชีพเพื่อประกอบเปนอาชีพที่สามารถสรางใหเกิดรายไดใหครอบครัว หมูบาน
ละ 2๖ ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 คน) และทั้ง 2๖ ครัวเรือนตองมีการจัดเก็บขอมูล
ความจํ า เป น พื้ น ฐาน (จปฐ.) ในป 256๑ เนื่ อ งจากต อ งใช ข อ มู ล รายได เฉลี่ ย
เปนฐานในการวัดผลตามตัวชี้วัดงบประมาณในเดือนกันยายน 256๑
๓. การวิเคราะหอาชีพจะตองเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของและดําเนินการโดยผูที่
มี ค วามรู เชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ ในการประกอบอาชี พ นั้ น ๆ จนประสบ
ความสําเร็จอยางแทจริง และควรใหมีผูแทนจากหนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐ เอกชน ที่
มีความรูและมีบทบาทภารกิจในการสงเสริมสนับสนุน การประกอบอาชีพของชุมชน
รวมใหขอมูลและรวมวิเคราะหอาชีพดวย เพื่อใหการวิเคราะหอาชีพที่ตองการอบรม
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เป น ไปในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต อ ง และมี โอกาสประสบความสํ า เร็ จ ได จ ริ ง เช น ผู แ ทนจาก
สํานักงานเกษตรจังหวัด/อําเภอ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ สถาบันการเงินในพื้นที่ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
๔. การกําหนดเนื้อหาการฝกอบรมอาชีพ วิทยากรหลักที่ทําหนาที่สอนอาชีพ
สถานที่อบรมและศึกษาดูงาน ดําเนินการใหแลวเสร็จในชวงโครงการเตรียมความพรอม
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน กรณีวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในหมูบานไมมีความรูในเรื่อง
ที่ครัวเรือนเปาหมายตองการฝกอาชีพใหพิ จารณาคัดเลือกจากทีมวิทยากรสัมมาชี พ
ชุมชนระดับ หมูบ าน หรือประสานขอรับการสนั บสนุนจากวิทยากรสัมมาชีพ ชุมชน
ที่อําเภอ/จังหวัดไดจัดทําฐานขอมูลไว และในการศึกษาดูงานใหเนนหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ หรือศูนยเรียนรูชุมชน หรือบานปราชญชุมชนในอําเภอเดียวกัน
๕. จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ที ม วิ ท ยากรสั ม มาชี พ ชุ ม ชนตามแบบฟอร ม ที่ ก รมฯ
กําหนด เพื่อนําไปสูการตอยอดการพัฒนาและการใชประโยชน


๓. โครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนแกประชาชนกลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายประชาชนที่เปนผูแทนครัวเรือนที่อยูในหมูบานเปาหมายใหม ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ มี ค วามต อ งการและสนใจฝ ก อบรมอาชี พ จํ านวน 3,628 หมู บ าน ๆ ละ
26 ครัวเรือน ๆ ละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๙๔,๓๒๘ คน
ระยะเวลา จํานวน ๓ วัน (ไตรมาส 2 : มกราคม 2561 – มีนาคม 2561)
ขั้นตอนการดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ดําเนินโครงการสงเสริมการสราง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน ตามขั้นตอนดังนี้
1. ทําความเขาใจแนวทางการดําเนินโครงการจากเอกสารแนวทางการสรางสัมมาชีพ
ชุมชน ป 2561
2. จัดทําแผนการดําเนิน โครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
3. ประสานกลุมเปาหมาย (ตามโครงการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน)
และผูเกี่ยวของ ประกอบดวย
๑) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมูบานละ 5 คน
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๒) ประชาชนที่ เป น ผู แ ทนครัว เรือ นที่ มี ความต อ งการและสนใจฝ ก อบรมอาชี พ
หมูบานละ 26 ครัวเรือน
๓) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่และหนวยงานภาคีการพัฒนา
ที่จําเปนและเกี่ยวของ
4. ดําเนินโครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน ในรูปแบบการ
ฝกอบรม โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบาน จํานวน 5 คน ทําหนาที่เปนแกนนําหลัก
ในการจัดกระบวนการเรียนรู ทีมงานสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ และหนวยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรม และสนับสนุน
ในสวนที่เกี่ยวของ การอบรมภายใตโครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
แบงออกเปน 3 ขั้นตอน
ขั้น ตอนที่ 1 การใหความรูภาควิชาการหรือทฤษฎี เทคนิควิธีการ และความรูที่
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพที่ครัวเรือนตองการฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูและเพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจในการ
กลับไปพัฒนาอาชีพตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
หรือบานปราชญชุมชนที่ประกอบอาชีพจนประสบความสําเร็จ หรือศูนยเรียนรูและขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เขมแข็ง ในพื้นที่
ขั้นตอนที่ 3 ฝกปฏิบัติการประกอบอาชีพที่ฝกอบรม
ตามกรอบการเรียนรู ตารางที่ ๒ ดังนี้
ตารางที่ ๒ กรอบการเรียนรูการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน (๓ วัน)
กิจกรรม
วันที่หนึ่ง
เสริมสราง
ความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับ
อาชีพที่
กลุมเปาหมาย
ตองการ
ฝกอบรม

วัตถุประสงค

กระบวนการ

สื่อ/อุปกรณ

ขอเสนอแนะ

เพื่อให
กลุมเปาหมายมี
ความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับ
อาชีพที่ตองการ
ฝกอบรม และ
สามารถนําไป
ปฏิบัติเปนอาชีพ
ไดจริง และ
ถูกตองอยางเปน
ขั้นเปนตอน

วิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ผูเชี่ยวชาญในอาชีพที่
กลุมเปาหมายตองการ
ฝกอบรมดําเนินการรวมกับ
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ดังนี้
• ใหความรูเกี่ยวกับอาชีพที่
ครัวเรือนตองการฝกอบรม
สาระสําคัญประกอบดวย
- ความเปนมาและ
ความสําคัญของอาชีพ

- สื่อ Power
Point
- เอกสาร
- คลิปวิดีโอ
- กรณีศึกษา

- ควรจัด
กระบวนการ
เรียนรูทั้ง
ลักษณะการ
บรรยาย การ
สาธิตและ
ทดลองฝก
ปฏิบัติรวม
ดวยเพื่อ
เสริมความ
เขาใจในการ
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กิจกรรม

วันที่สอง
ศึกษาดูงานและ
เสริมสรางการ
เรียนรูป รัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูการ
ปฏิบตั ิ (SEP :
Way of Life)

วัตถุประสงค

กระบวนการ
- วิธีการ/กระบวนการ
ประกอบอาชีพ อยางเปน
ลําดับขั้นตอน
- เทคนิคหรือทักษะที่
จําเปน
- ความรูที่เปน
องคประกอบและเกี่ยวของ
กับการประกอบอาชีพให
ประสบความสําเร็จ เชน
ความรูดานการตลาด การ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
การสรางมูลคาเพิ่มให
สินคาและการบริหาร
จัดการเปนตน
• ยกตัวอยางหรือสาธิตการ
ประกอบอาชีพรวมดวย
เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความ
เขาใจเพิ่มมากขึ้น และ
สามารถปฏิบัติตามได

สื่อ/อุปกรณ

๑. เพิ่มพูนความรู
และเพื่อใหเกิด
แรงบันดาลใจใน
การกลับไปพัฒนา
อาชีพตนเองตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.เสริมสราง
ความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. กระตุนใหเกิด
ความตระหนักใน

• กลุมเปาหมาย
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
ประสบการณกับผูที่
ประกอบอาชีพจนประสบ
ความสําเร็จ/ผูปฏิบัติจริง
ณ หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือบานปราชญ
ชุมชน หรือศูนยเรียนรู
และขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่
เขมแข็งในพื้นที่
• ใหความรูเรื่องการนอม
นําปรัชญาของเศรษฐกิจ

- กิจกรรม
การประกอบ
อาชีพและ
กิจกรรม
เสริมสราง
การเรียนรู
ดานการนอม
นําหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู
การปฏิบัติ
จากสถานที่
จริง
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เรียนรู

- ควรมุง
การปรับ
ทัศนคติที่ดี
ตอการ
ประกอบ
อาชีพตาม
แนวทาง
สัมมาชีพ
ชุมชน ตาม
หลักปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
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กิจกรรม

วันที่สาม
ฝกปฏิบตั อิ าชีพ

วัตถุประสงค
การปรับเปลี่ยน
การใชชีวิตและ
การพัฒนา
หมูบานที่สมดุล
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

กระบวนการ
พอเพียงสูการปฏิบัติจน
เปนวิถีชีวิต

สื่อ/อุปกรณ

ขอเสนอแนะ

เพื่อให
กลุมเปาหมายที่
เขารับการ
ฝกอบรมอาชีพ
สามารถปฏิบัติ
อาชีพไดอยาง
ถูกตอง

กลุมเปาหมายดําเนินการ
ฝกปฏิบัติอาชีพ ณ บาน
ของตนเองหรือสถานที่ที่
เหมาะสม โดยมีทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมูบาน กํากับ
ดูแลการฝกปฏิบัตขิ อง
กลุมเปาหมายอยางใกลชิด
โดยอาจแบงความ
รับผิดชอบตามสัดสวน
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน ๑
คน ตอ ๕ - ๖ คน/ครัวเรือน

- วัสดุ
อุปกรณ
สําหรับใชใน
การประกอบ
อาชีพที่
ฝกอบรม

- ทีม
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
สัมมาชีพ
ชุมชน รวม
ติดตาม
สนับสนุนการ
ฝกปฏิบัติ
อาชีพของ
ครัวเรือน
เปาหมายและ
ใหกําลังใจ

๕. เมื่อดําเนินการตามกรอบการเรียนรูเสร็จเรียบรอยแลว
๑) ที ม วิ ท ยากรสั ม มาชี พ ชุ ม ชนระดั บ หมู บ า นและที ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
สัมมาชีพในพื้นที่ มีหนาที่ ติดตาม สนับสนุน และสงเสริมใหครัวเรือนเปาหมาย 2๖ ครัวเรือน
สามารถนําความรูที่ไดรบั จากการฝกอบรมไปประกอบอาชีพ เกิดเปนอาชีพ และมีรายไดหรือลด
รายจายไดอยางตอเนื่อง ทั้งในดานความรูที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพนั้นเพิ่มเติมเพื่ อ
พัฒนาศักยภาพดานการผลิตและการบริหารจัดการ หรือจะเปนการชวยเหลือแกไขปญหา หรือ
การสงเสริมดานการตลาดและการจัดหาแหลงทุนสนับสนุน
๒) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สนับสนุน สงเสริมใหครัวเรือนเปาหมายที่ผานการ
ฝกอบรม ที่ ประกอบอาชีพ เดีย วกั นหรือประเภทเดี ยวกันและประกอบอาชีพ อยางต อเนื่อ ง
ใหมีการรวมกลุม และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเปนกลุมอาชีพตามหลัก 5 ก เพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูระบบการลงทะเบียน OTOP
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๓) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพในพื้นที่และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
สนับสนุนใหชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบอาชีพ สงเสริมชองทางการตลาด
เพื่อใหกลุมสามารถประกอบอาชีพและสรางรายไดอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. จํานวนประชาชนเปาหมายไดรับการสงเสริมอาชีพ จํานวน 94,328 คน/ครัวเรือน
2. รอยละ 85 ประชาชนเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมอาชีพ นําความรูไปประกอบ
อาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน และมีรายไดเพิ่มขึ้น
เงื่อนไข : 1. โครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบานใหดําเนินการ
หลังจากดําเนินโครงการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เรียบรอยแลว
๒. จัดทําฐานขอมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ตามแบบฟอรมที่กรมฯ กําหนด
เพื่อนําไปสูการตอยอดการพัฒนา และการใชประโยชน
๓. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบานตองรวบรวมขอมูล และประสาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ในการจัดซื้อวัสดุฝกอาชีพเพื่อดําเนินการสนับสนุนการ
ฝกอาชีพใหครัวเรือนเปาหมายนําไปฝกอาชีพไดจริงกอนเริ่มดําเนินการฝกอบรม
๔. กรณี ต อ งการรวมกั น เป น กลุ ม หรื อ งบประมาณไม เพี ย งพอ ครั ว เรื อ น
เปาหมายสามารถฝกปฏิบัติอาชีพในลักษณะรวมกันทําแบบกลุมได โดยจะใชสถานที่
ฝกปฏิบัติ ณ บานตนเอง หรือสถานที่ที่กลุมกําหนดก็ได


๔. โครงการขยายผลการสรางครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนแกประชาชนกลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายประชาชนที่เปนผูแทนครัวเรือนที่อยูในหมูบานเปาหมายเดิม ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ ไม เคยเข าร วมโครงการสงเสริมการสรางสั มมาชีพชุ มชนตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมากอนมีความตองการและสนใจฝกอบรมอาชีพ จํานวน ๑๖,๕๑๒ หมูบานๆ ละ
26 ครัวเรือน ๆ ละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น 429,312 คน
ระยะเวลา จํานวน ๓ วัน (ไตรมาส ๑ - 2 : ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม 2561)
ขั้นตอนการดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ดําเนินโครงการขยายผลการสราง
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ตามขั้นตอนดังนี้
1. ทําความเขาใจแนวทางการดําเนินโครงการจากเอกสารแนวทางการสรางสัมมาชีพ
ชุมชน ป 2561
2. จัดทําแผนการดําเนิน โครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
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3. ประสานกลุมเปาหมาย และผูเกี่ยวของ ประกอบดวย
๑) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมูบานละ 5 คน
๒) ประชาชนที่ เป น ผู แ ทนครัว เรือ นที่ มี ความต อ งการและสนใจฝ ก อบรมอาชี พ
หมูบานละ 26 ครัวเรือน
๓) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่และหนวยงานภาคีการพัฒนา
ที่จําเปนและเกี่ยวของ
4. ดําเนินโครงการขยายผลการสรางครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ในรูปแบบการฝกอบรม
โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบาน จํานวน 5 คน ทําหนาที่เปนแกนนําหลักในการจัด
กระบวนการเรียนรู ที มงานสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ทีมสนับสนุ นการขั บเคลื่อนสัมมาชี พ
ชุมชนในพื้นที่ และหนวยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรม และสนับสนุนในสวนที่
เกี่ยวของ การอบรมภายใตโครงการขยายผลการสรางครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน แบงออกเปน 3
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การใหความรูภาควิชาการหรือทฤษฎี เทคนิควิธีการ และความรูที่เกี่ยวของ
กับการประกอบอาชีพที่ครัวเรือนตองการฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาดูงาน เพื่ อเพิ่มพู นความรูและเพื่อใหเกิดแรงบั นดาลใจในการ
กลับไปพัฒนาอาชีพตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมูบ านเศรษฐกิจพอเพี ยง
หรื อบ านปราชญ ชุ มชนที่ ประกอบอาชี พจนประสบความสํ าเร็ จ หรือศู นย เรี ยนรูและขั บเคลื่ อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เขมแข็ง ในพื้นที่
ขั้นตอนที่ 3 ฝกปฏิบัติการประกอบอาชีพที่ฝกอบรม ตามกรอบการเรียนรู ตารางที่ ๓ ดังนี้
ตารางที่ ๓ กรอบการเรียนรูการขยายผลการสรางครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (๓ วัน)
กิจกรรม
วันที่หนึ่ง
เสริมสราง
ความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับ
อาชีพที่
กลุมเปาหมาย
ตองการ
ฝกอบรม

วัตถุประสงค

กระบวนการ

สื่อ/อุปกรณ

ขอเสนอแนะ

เพื่อให
กลุมเปาหมายมี
ความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับ
อาชีพที่ตองการ
ฝกอบรม และ
สามารถนําไป
ปฏิบัติเปนอาชีพ
ไดจริง และ
ถูกตองอยางเปน

วิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ผูเชี่ยวชาญในอาชีพที่
กลุมเปาหมายตองการ
ฝกอบรมดําเนินการรวมกับ
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ดังนี้
• ใหความรูเกี่ยวกับอาชีพที่
ครัวเรือนตองการฝกอบรม
สาระสําคัญประกอบดวย
- ความเปนมาและ

- สื่อ Power
Point
- เอกสาร
- คลิปวิดีโอ
- กรณีศึกษา

- ควรจัด
กระบวนการ
เรียนรูทั้ง
ลักษณะการ
บรรยาย การ
สาธิตและ
ทดลองฝก
ปฏิบัติรวม
ดวยเพื่อเสริม
ความเขาใจ
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กิจกรรม

วันที่สอง
ศึกษาดูงานและ
เสริมสรางการ
เรียนรูป รัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูการ
ปฏิบตั ิ (SEP :
way of life)

วัตถุประสงค
ขั้นเปนตอน

กระบวนการ
ความสําคัญของอาชีพ
- วิธีการ/กระบวนการ
ประกอบอาชีพ อยางเปน
ลําดับขั้นตอน
- เทคนิคหรือทักษะที่
จําเปน
- ความรูที่เปน
องคประกอบและเกี่ยวของ
กับการประกอบอาชีพให
ประสบความสําเร็จ เชน
ความรูดานการตลาด การ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
การสรางมูลคาเพิ่มให
สินคาและการบริหาร
จัดการเปนตน
• ยกตัวอยางหรือสาธิตการ
ประกอบอาชีพรวมดวย
เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความ
เขาใจเพิ่มยิ่งขึ้น และ
สามารถปฏิบัติตามได

สื่อ/อุปกรณ

๑. เพิ่มพูนความรู
และเพื่อใหเกิดแรง
บันดาลใจในการ
กลับไปพัฒนา
อาชีพตนเองตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.เสริมสราง
ความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. กระตุนใหเกิด

• กลุมเปาหมาย
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
ประสบการณกับผูที่
ประกอบอาชีพจนประสบ
ความสําเร็จ/ผูปฏิบัติจริง
ณ หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือบานปราชญ
ชุมชน หรือศูนยเรียนรูและ
ขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เขมแข็ง
ในพื้นที่
• ใหความรูเรื่องการนอมนํา

- กิจกรรมการ
ประกอบ
อาชีพและ
กิจกรรม
เสริมสรางการ
เรียนรูดาน
การนอมนํา
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการ
ปฏิบัติจาก
สถานที่จริง
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ในการเรียนรู

- ควรมุง การ
ปรับ ทัศนคติ
ที่ดีตอการ
ประกอบ
อาชีพตาม
แนวทาง
สัมมาชีพ
ชุมชน ตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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กิจกรรม

วันที่สาม
ฝกปฏิบตั อิ าชีพ

วัตถุประสงค
กระบวนการ
ความตระหนักใน ปรัชญาของเศรษฐกิจ
การปรับเปลี่ยน
พอเพียงสูการปฏิบัติจน
การใชชีวิตและ
เปนวิถีชวี ิต
การพัฒนาหมูบาน
ที่สมดุลตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สื่อ/อุปกรณ

ขอเสนอแนะ

เพื่อให
กลุมเปาหมายที่
เขารับการ
ฝกอบรมอาชีพ
สามารถปฏิบัติ
อาชีพไดอยาง
ถูกตอง

- วัสดุ
อุปกรณ
สําหรับใชใน
การประกอบ
อาชีพที่
ฝกอบรม

- ทีม
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
สัมมาชีพ
ชุมชน รวม
ติดตาม
สนับสนุนการ
ฝกปฏิบัติ
อาชีพของ
ครัวเรือน
เปาหมายและ
ใหกําลังใจ

กลุมเปาหมายดําเนินการ
ฝกปฏิบัติอาชีพ ณ บาน
ของตนเองหรือสถานที่ที่
เหมาะสม โดยมีทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมูบาน กํากับ ดูแลการฝก
ปฏิบัติของกลุมเปาหมาย
อยางใกลชิด โดยอาจแบง
ความรับผิดชอบตาม
สัดสวน วิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน ๑ คน ตอ ๕ – ๖คน/
ครัวเรือน

๕. เมื่อดําเนินการตามกรอบการเรียนรูเสร็จเรียบรอยแลว
๑) ที ม วิ ท ยากรสั ม มาชี พ ชุ ม ชนระดั บ หมู บ า นและที ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
สัมมาชีพในพื้นที่ มีหนาที่ ติดตาม สนับสนุน และสงเสริมใหครัวเรือนเปาหมาย 2๖ ครัวเรือน
สามารถนําความรูที่ไดรบั จากการฝกอบรมไปประกอบอาชีพ เกิดเปนอาชีพ และมีรายไดหรือลด
รายจายไดอยางตอเนื่อง ทั้งในดานความรูที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพนั้นเพิ่มเติมเพื่ อ
พัฒนาศักยภาพดานการผลิตและการบริหารจัดการ หรือจะเปนการชวยเหลือแกไขปญหา หรือ
การสงเสริมดานการตลาดและการจัดหาแหลงทุนสนับสนุน
๒) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สนับสนุน สงเสริมใหครัวเรือนเปาหมายที่ผานการ
ฝกอบรมที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกันและประกอบอาชีพอยางตอเนื่องไดมี
การรวมกลุม และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเปนกลุมอาชีพตามหลัก 5 ก เพื่อเตรียมความ
พรอมเขาสูระบบการลงทะเบียน OTOP
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๓) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพในพื้นที่และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
สนับสนุนใหชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบอาชีพ สงเสริมชองทางการตลาด
เพื่อใหกลุมสามารถประกอบอาชีพและสรางรายไดอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. จํานวนประชาชนเปาหมายไดรับการสงเสริมอาชีพ จํานวน 429,312 คน/ครัวเรือน
2. รอยละ 85 ประชาชนเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมอาชีพ นําความรูไปประกอบ
อาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน และมีรายไดเพิ่มขึ้น
เงื่อนไข : กอนดําเนินโครงการขยายผลการสรางครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน พื้นที่หมูบาน
เปาหมาย ตองดําเนินการเตรียมความพรอมกอนโดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนรวมกับ
ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ดําเนินการดังนี้
๑. วิเคราะหอาชีพที่ครัวเรือนเปาหมายตองการฝกอบรม ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึง
ทิศทางการพั ฒ นาดานเศรษฐกิจของจังหวัด/อําเภอ ศักยภาพชุมชน ทุ นชุมชน โอกาส
ประสบความสําเร็จ ความสามารถในการสรางรายได การเชื่อมโยงกับการตลาด สอดคลอง
กับความรูของปราชญชุมชนในหมูบานหรือหมูบานใกลเคียงในอําเภอเดียวกัน ตลอดจน
การมีแหลงเรียนรูที่สะดวกตอการเรียนรูทั้งที่เปนบานปราชญชุมชนและศูนยเรียนรูและ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอําเภอเดียวกัน
๒. เตรีย มความพร อ มครั วเรือ นเป าหมายที่ จ ะเข ารั บ การอบรมอาชี พ ตาม
แนวทางสัมมาชีพชุมชน โดยไปพบผูแทนครัวเรือนเปาหมาย หมูบานละ 26 คน/ครัวเรือน
(ครัวเรือนที่ 21 – 46 ครัวเรือนละ 1 คน) สรางความเขาใจแนวทางการสรางสัมมาชีพ
ชุมชน นําเสนอผลการวิเคราะหอาชีพที่ครัวเรือนเปาหมายตองการฝกอบรม และรวมกัน
คัดเลือกอาชีพที่จะฝกอบรม โดยนําขอมูลอาชีพ (เดิม) และทักษะพื้นฐานดานการประกอบ
อาชีพของผูแทนครัวเรือนเปาหมายที่จะเขารับการฝกอบรมอาชีพมาประกอบการพิจารณา
พรอมทั้งสํารวจวัสดุอุปกรณสําหรับการฝกปฏิบัติอาชีพที่รวมกันคัดเลือก
๓. กําหนดการฝกอบรมอาชีพ เนื้อหา วัสดุอุปกรณ และวางแผนปฏิบัติการฝก
อาชีพรวมกับครัวเรือนเปาหมาย
๔. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในแตละหมูบานและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพ ชุมชนในพื้ นที่ จัดทํ าแผนปฏิบั ติการติดตามสนับ สนุนการประกอบอาชีพของ
ครัวเรือนเปาหมายที่ผานการอบรมอาชีพ ซึ่งตอมาเรียกวา “ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน”
เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางตอเนื่อง สรางรายไดใหครัวเรือนไดจริง
……………..………………….……………..………………….
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ส่วนที่ ๓

....................................

การสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการสรางสัมมาชีพชุมชน
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเขมแข็งของรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึง
บริการของรัฐ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผานมา กรมฯกําหนดใหองคกรสําคัญ ๔
องคกร ทั้งในระดับประเทศ จังหวัดและอําเภอ ไดแก คณะกรรมการบริหารสํานักงานกลาง
ศูนย ประสานงานองคการชุมชนหรือคณะกรรมการศูน ยประสานงานองคก ารชุม ชนระดั บ
จังหวัด (ศอช.จ)/ศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับอําเภอ (ศอช.อ.)/ศูนยประสานงาน
องคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) สมาคมผูนําสตรีพั ฒ นาชุมชนไทยหรือคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)/คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ (กพสอ.)/คณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบล (กพสต.) สมาคมผูนําอาสาพัฒนาชุมชนไทย หรือคณะกรรมการชมรมผูนําอาสา
พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อําเภอ และสมาคมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตหรือคณะกรรมการ
เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับจังหวัด/อําเภอ หรือผูแทนคณะกรรมการกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิต ทําหนาที่เปนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามบทบาทภารกิจ
ที่กรมฯกําหนดซึ่งในบางจังหวัดพบวา นอกจาก ๔ องคกร ดังกลาวแลว ยังมีผูนํา กลุม องคกร
เครือขายอื่นๆที่มีศักยภาพไดเขามารวมเปนทีมสนับสนุนการขับเคลือ่ นสัมมาชีพชุมชน ในระดับ
จังหวัด อําเภอ อาทิ เครือขาย OTOP เครือขายกองทุนหมูบาน เปนตน
สําหรับ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมการพัฒ นาชุมชนไดดําเนินการสรางและ
ขยายผลการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต (Way of Life) เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ดังนั้น
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการขับเคลื่อนการสรางสัมมาชีพชุมชน รวมทั้งการขับเคลื่อนการ
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต (Way of Life) ทําให
เกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม กรมการพั ฒ นาชุม ชนจึงไดสงเสริมและสนับ สนุนให ผูนํา กลุม
องค ก ร และเครื อ ข ายที่ อ ยู ในความรับ ผิ ด ชอบของกรมฯเข า มาร ว มเป น ที ม สนั บ สนุ น การ
ขับเคลื่อนการสรางสัมมาชีพชุมชน ดังนี้
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๑.

โครงการสรางทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

วัตถุประสงคเพื่อใหทีมสนับสนุนขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนมีทักษะการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสรางสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงสามารถใหการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน
บรรลุตามเปาหมายได
การดําเนินงาน ประกอบดวย ๓ กิจกรรม ดังนี้
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
๒. การติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
๓. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง
กลุมเปาหมาย
เพื่ อให ที มสนั บสนุ นการขั บเคลื่ อนสัมมาชี พชุมชนในระดั บพื้ นที่ มี บทบาทในการ
ชวยเหลือและสนับสนุนการสรางสัมมาชีพชุมชน ทั้งระดับครัวเรือน การรวมกลุม และนําไปสูการ
สรางรายไดที่มั่นคงแกครัวเรือนเปาหมายสัมมาชีพชุมชน การคัดเลือกกลุมเปาหมายในการเขารวม
เป น ที มสนั บสนุ น การขั บเคลื่ อนสั มมาชี พชุ มชน ให จั งหวั ดพิ จารณาจาก ผู นํ า กลุ ม องค กร
เครื อข ายในพื้ น ที่ ตํ าบลที่ มี ห มู บ านเป าหมายสั ม มาชี พ ชุ ม ชน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกอบดวย
๑. ปราชญชุมชนที่อยูในหมูบานเปาหมายสัมมาชีพชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตําบลละ ๑ คน
๒.ผูนํ า กลุม กลุม องค กร เครือขาย ที่ มีศั กยภาพ ในการรวมเป น ทีม สนั บ สนุ น
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ประกอบดวย
๑) ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน (ผูนํา อช.) หรืออาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อยางนอยตําบลละ ๑
คน
๒) คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล (กพสต.) อยางนอยตําบลละ ๑ คน
๓) คณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) อยางนอยตําบลละ ๑ คน
๔) คณะกรรมการเครือขาย OTOP คณะกรรมการเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิตคณะกรรมการเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) หรืออื่น ๆ ตาม
ศักยภาพของผูนํา กลุม องคกร เครือขายการพัฒนาชุมชนที่อยูในตําบลที่มีหมูบานเปาหมาย
สัมมาชีพชุมชน อยางนอยตําบลละ ๑ คน
เงื่อนไข :ใหจังหวัดพิจารณาเลือกกลุมเปาหมาย ลําดับ 1,2 (๑) - (๓)เปนลําดับแรกกอน
หากไมมีให เลือกผูนํา กลุม องคกร เครือขายการพั ฒ นาชุมชนในลําดับ ที่ (๔) ทั้งนี้ ให
จังหวัดพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสมและใหมีจํานวนไมนอยกวากลุมเปาหมายที่
จังหวัดไดรับจัดสรร
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นเตรียมความพรอม
๑. สํานัก งานพั ฒ นาชุมชนจังหวัดจัดเตรียมฐานขอมูลอํ าเภอ ตําบล และหมูบ าน
เปาหมายสัมมาชีพชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ชี้แจงสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการดําเนินงาน และภารกิจเนนหนัก
ของกรมการพัฒนาชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก แกนนํา กลุม องคกร ผานเวทีประชุม
ประจําเดือนของกลุม องคกร ตางๆ ทั้งในระดับจังหวัด/อําเภอ
๓. จังหวัดคัดเลือกกลุมเปาหมายในพื้นที่ตําบลที่มีหมูบานเปาหมายสัมมาชีพชุมชน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรและตามเงื่อนไขที่กําหนดขางตน เขารวม
เปนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
๔. จัดทําคําสั่งแตงตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ทั้งนี้ เพื่อใหเปนกลไก
ในการขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชนใหเปนรูปธรรม และเชื่อมโยงการทํางานในทุกระดับ ควรมีการ
จัดทํ าคํ าสั่ งแต งตั้ งที มสนั บสนุ นฯ ให ครอบคลุ มทั้ งในระดั บจั งหวั ด อํ าเภอ และตํ าบล โดยที ม
สนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในระดับจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้ง สวนทีม
สนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอําเภอและระดับตําบล ใหนายอําเภอเปนผูแตงตั้ง
เงื่อนไข :
๑. เพื่อเปนการเชื่อมโยงการทํางานใหครอบคลุมทุกระดับ คณะทํางานตามคําสั่ง ควรจะ
ประกอบดวย ตัวแทนแกนนํา กลุม องคกร ที่มีศักยภาพ และไดรับการยอมรับจากคนในพื้นที่
รวมถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ เชน ระดับอําเภอ ควรจะมีตัวแทนจากทุกตําบล และระดับจังหวัด
ควรจะมีตัวแทนจากทุกอําเภอ เปนตน โดยเนนการทํางานแบบมีสวนรวม
๒.จํานวนของคณะทํ างานฯ ตามคํ าสั่ง ใหขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละพื้นที่ โดย
คํานึงถึงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว คลองตัว และมีประสิทธิภาพ
ขั้นดําเนินการประกอบดวย

๓ กิจกรรม ดังนี้

๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
วัตถุประสงคทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน มีทักษะ การเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง และมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกั บการดําเนิ นงานสราง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมเปาหมาย ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
ระยะเวลารุนละ ๑ วัน (ไตรมาส ๑ : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560)
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กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. สํานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ตามจํานวนรุนที่ไดรับจัดสรร ระยะเวลารุนละ ๑ วัน
เพื่อสรางความรู ความเขาใจการดําเนินงานสัมมาชีพชุมชน ตามกรอบการเรียนรู ตารางที่ ๔ ดังนี้
ตารางที่ ๔ กรอบการเรียนรูกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด (๑ วัน)
กิจกรรม/หัวขอ
๑. แนวทางการ
ขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. สถานการณ
การดําเนินงาน
สรางสัมมาชีพ

วัตถุประสงค
เพื่อปรับทัศนคติ
ของทีมสนับสนุนฯ
และสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการ
นอมนําหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปสูการปฏิบัติจน
เปนวิถีชีวิต (SEP:
Way of Life)

กระบวนการ
•สพจ.ชี้แจงสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับภารกิจเนนหนัก
ของกรมฯ ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภูเขา ๓ ลูก/
บันได ๓ ขั้น) โดยเชื่อมโยง
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย และ
กรมการพัฒนาชุมชน
•ความสําคัญและบทบาท
ภารกิจของทีมสนับสนุนแต
ละองคกรทัง้ เรื่องการพัฒนา
อาชีพ การบูรณาการแผน
ชุมชน การยกระดับ
ครัวเรือนยากจน การเขาถึง
แหลงทุน ชองทางการตลาด
ฯลฯ รวมทั้งเชื่อมโยงเรื่อง
การจัดการความรู แหลง
เรียนรู ศูนยเรียนรูชุมชน
และการพัฒนาเขาสูระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน
(มชช.) ของทีมสนับสนุนฯ
เพื่อแลกเปลี่ยน
ตัวแทนปราชญชุมชนอยาง
เรียนรูและทบทวน นอย ๓ - ๕ คน เสวนา
การดําเนินงาน
นําเสนอแลกเปลี่ยนขอมูล
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หมายเหตุ

สื่อ/อุปกรณ
- เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
- power
point

- บรรยาย
- เวลา
๐๙.๐๐ ๑๐.๓๐ น.

- power
point
- ครัวเรือน

- เวที เสวนา
ของปราชญ
ชุมชน

แนวทางการสรางสัมมาชีพชุมชน ป ๒๕๖๑

กิจกรรม/หัวขอ
ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๓. การจัดทํา
แผนปฏิบตั กิ าร
ของทีม
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน

วัตถุประสงค
สรางสัมมาชีพ
ชุมชน ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในพื้นที่จังหวัด

กระบวนการ
ในประเด็น ตอไปนี้
- แนวทางการพัฒนาอาชีพ
และการวิเคราะหอาชีพของ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
- การยกระดับครัวเรือนที่มี
รายไดต่ํากวาเกณฑความ
จําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
- การบูรณาการแผนชุมชน
เพื่อเชื่อมโยงแผนการ
สงเสริมสัมมาชีพชุมชนสู
แผนพัฒนาทองถิ่นและ
แผนพัฒนาอื่น ๆ
- การเขาถึงแหลงทุน
ชุมชน/ชองทางการตลาด
- การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ทีมสนับสนุนฯ
และใหแนวคิดการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง/แนว
ทางการพัฒนาอาชีพและ
การวิเคราะหอาชีพของ
ครัวเรือนเปาหมาย
เพื่อใหทีม
๑. แบงกลุมเปนทีมสนับสนุน
สนับสนุนทั้ง
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ตามตําบลเปาหมายสัมมาชีพ
ระดับตําบล
ระดับอําเภอและ ชุมชน
๒. ทีมวิทยากรชี้แจงแนว
ระดับจังหวัด มี
แผนปฏิบัติการใน ทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ใหผูเขารวมประชุมฯเขาใจ
การสงเสริม
ตรงกัน
สนับสุนนการ
สรางสัมมาชีพใน ๓. ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
แตละตําบล รวมกันกําหนด
พื้นที่หมูบาน
เปาหมาย
แผนการสนับสนุนครัวเรือน
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สื่อ/อุปกรณ
สัมมาชีพ
ตัวอยาง

- แบบฟอรม
ตารางแผน
ปฏิบัติการฯ
- ฟลิปชารท
- ปากกาเคมี
- กระดาษ
กาวยน
- บอรดขาตั้ง

หมายเหตุ

- เวลา
๑๐.๓๐ ๑๒.๐๐ น.

- แบงกลุม
ตามทีม
ระดับตําบล/
อําเภอ/
จังหวัด
- เว ล า
๑ ๓ .๐ ๐ ๑๖.๓๐ น.

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

กิจกรรม/หัวขอ

วัตถุประสงค

กระบวนการ
สัมมาชีพชุมชนในพื้นที่
หมูบานเปาหมาย
๔. นําแผนปฏิบัติการฯใน
ระดับตําบลมาใชเปนแนว
ทางการทําแผนปฏิบัติการ
สนับสนุนฯระดับอําเภอ
๕. เมื่อไดแผนปฏิบัติการใน
ระดับอําเภอแลวใหทีม
สนับสนุนในระดับจังหวัด
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ
สนับสนุนระดับจังหวัด พรอม
ทั้งกําหนดแนวทางการติดตาม
และการคัดเลือกครัวเรือน
สัมมาชีพตัวอยางระดับจังหวัด
(ในกรณีที่จังหวัดมีการจัด
ประชุมหลายรุน ใหจังหวัด
รวบรวมขอมูลในแตละรุน
แลวมาจัดทําเปนภาพรวมของ
ทีมสนับสนุนระดับจังหวัด)

สื่อ/อุปกรณ

หมายเหตุ

-ตัวอยางแผนปฏิบัติการของทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ตําบล ............................. อําเภอ........................... จังหวัด...........................
ที่ กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ทําอะไร) (ทําเมื่อไหร)

สถานที่
ขั้นตอน/วิธีดําเนินงาน
ดําเนินการ
(ทําที่ไหน) (ทําอยางไร/ใครรวมทําบาง)

ประโยชนที่คาดวา
จะไดรับ
(ทําแลวไดอะไร)

๒. ที มสนั บสนุ นการขั บเคลื่ อนสั มมาชี พชุ มชนระดั บจั งหวั ด อํ าเภอ และตํ าบล
ดําเนินการติดตามสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่หมูบานเปาหมายสัมมาชีพชุมชน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนปฏิบัติการฯ และตามบทบาทภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
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บทบาท/ภารกิจทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนกํ า หนดภารกิ จ หลั ก ขององค ก รที่ เป น ที ม สนั บ สนุ น การ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ตามความเหมาะสม โดยเนน
การสนับสนุน ดังนี้
๑) ปราชญชุมชนขับเคลื่อนศูนยเรียนรูและขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวบรวมองคความรูและแหลงเรียนรูดานอาชีพ การจัดการความรู และการจัดเวทีสรุปบทเรียน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
๒) คณะกรรมการพัฒนาสตรี สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชน และเปนแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง รวมทั้งรวมกับทีม
สนับสนุนฯในภารกิจอื่นๆ
๓) คณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชน (ศอช.) สนับสนุนการบูรณา
การแผนชุมชนระดับตําบล และการเชื่อมโยงแผนทองถิ่น เพื่อสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนและกลุมอาชีพ รวมทั้งรวมกับทีมสนับสนุนฯในภารกิจอื่นๆ
๔) คณะกรรมการชมรมผูนําอาสาพัฒนาชุมชน สนับสนุนการยกระดับครัวเรือน
ยากจน ที่ มี รายได ต่ํ ากวา เกณฑ ค วามจํ าเป น พื้ น ฐาน (จปฐ.) ตามแนวทางสั ม มาชี พ ชุม ชน
รวมทั้งรวมกับทีมสนับสนุนฯ ในภารกิจอื่น ๆ
๕) คณะกรรมการเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับจังหวัดหรือผูแทน
คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนใหสามารถเขาถึง
แหลงทุนชุมชน รวมทั้งรวมกับทีมสนับสนุนฯในภารกิจอื่นๆ
๖) คณะกรรมการเครือขาย OTOP หรือคณะกรรมการเครือขายอื่น ๆสนับสนุน
ดานการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ การสงเสริมชองทางการตลาด การเขาถึง
ปจจัยการผลิต องคความรู และอื่น ๆ ตามศักยภาพขององคกร เครือขาย
นอกจากนี้ เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทีมสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด จะตองดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับอําเภอ/ตําบล ดังนี้
๑) มีการสรางความรู ความเขาใจใหแกสมาชิกในองคกรของตนเองเพื่อสราง
การรับรูและประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมอยางทั่วถึงและครอบคลุมทุกระดับ
๒) มีการประสานวางแผน/กําหนดวิธีการในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
รวมกับทีมสนับสนุนฯ ระดับอําเภอ/ตําบล อยางใกลชิด
๓) ประสานภาคีรวมใหการสนับสนุนกิจกรรม โดยอาจจะประสานความรวมมือ
ดานงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือภาคีที่เกี่ยวของ
๔) เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของทีมสนับสนุนฯดวยรูปแบบวิธี
ตางๆ เชน นําเสนอในที่ประชุมสวนราชการ วิทยุชุมชน บทความ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เปนตน
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๒.การติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ระดับจังหวัด ดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ติดตามสนับสนุน และพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง
รว มติ ด ตามความก า วหน า ให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษา แก ที ม สนั บ สนุ น ฯ ระดั บ
อําเภอ/ตําบล เปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อเปนการสรางขวัญ
กําลังใจในการทํางาน
สนั บ สนุ น และพิ จ ารณาคั ด เลื อ กครั ว เรื อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชนตั ว อย า งตาม
หลักเกณฑที่กําหนด จังหวัดละ ๑ ครัวเรือน
ทั้งนี้ ในการดําเนินการติดตามการดําเนินงานของทีมสนับสนุนฯ จังหวัด/อําเภอ
อาจจะใชกลไกที่มีอยูในการดําเนินงานเพิ่มเติมได ตัวอยางเชน ใหมีการรายงานผลในเวทีการ
ประชุมตาง ๆ หรือมีการจัดตั้งกลุมไลน (LINE) ทีมสนับสนุนฯ เพื่อใหสมาชิกไดมีการรายงาน
ผลการดําเนินกิจกรรม พรอมภาพถายกิจกรรมเปนระยะๆ เปนตน ซึ่งถือเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ที่จะมีสวนชวยในการกระตุนหรือสรางขวัญกําลังใจในการดําเนินงานที่ไมใชงบประมาณของ
ทางราชการ
๒.๒ จัดเวทีสรุปบทเรียนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
วัตถุประสงค เพื่อสรุปทบทวนผลจากการลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานของ
ทีมสนับสนุนฯ และจัดการความรูการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
กลุมเปาหมาย ผูแทนทีมสนับสนุนฯ ตําบลละ ๑ – ๒ คน
ระยะเวลา จํานวน 1 วัน (ไตรมาส 3 : เมษายน – มิถุนายน 2561)
ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานจั ง หวั ด จั ด เวที ส รุ ป บทเรี ย นที ม สนั บ สนุ น การ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด จังหวัดละ ๑ เวที ตามกรอบการเรียนรู ตารางที่ ๕ ดังนี้
ตารางที่ 5กรอบการเรียนรูกิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนระดับจังหวัด (๑ วัน)
กิจกรรม/หัวขอ
๑. การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
การสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน

วัตถุประสงค
เพื่อใหทีม
สนับสนุนฯไดมกี าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู
และสรุปทบทวนผล
การสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชน และนําไปใช

กระบวนการ
วิทยากรแบงกลุมตาม
จํานวนเหมาะสมของ
จังหวัด และใหแตละกลุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ตาม
ประเด็น ดังนี้
๑. ผลการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
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กิจกรรม/หัวขอ

๒. การจัดการ
ความรูตัวอยาง
ความสําเร็จ
ครัวเรือน
สัมมาชีพ
ตัวอยาง

วัตถุประสงค
ในการปรับปรุงการ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนในพื้นที่ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กระบวนการ
ในพื้นที่เปาหมายและ
ตัวอยางการสนับสนุน
๒. ปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะการดําเนินงาน
สนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน
๓. ตัวแทนกลุมนําเสนอใน
เวทีใหญ
๔. สรุปบทเรียนการ
สนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน
เพื่อใหมีการ
ใหครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
จัดการความรู
ที่ไดรับการคัดเลือกเปน
และไดแบบอยาง ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ความสําเร็จของ ตัวอยางระดับจังหวัด
ครัวเรือน
นําเสนอผลการดําเนินงาน
สัมมาชีพชุมชนไป ตามประเด็น ดังนี้
ใชในการเผยแพร ๑) ความเปนมา/การกอ
เกิด/แนวคิด/ขอมูลทั่วไป
และขยายผล
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ตัวอยาง
๒) วิธีการ/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
สัมมาชีพชุมชน
๓) เทคนิค/เคล็ดลับในการ
ดําเนินงานใหประสบ
ความสําเร็จ
๔) ปจจัยความสําเร็จในการ
ดําเนินงานมีอะไรบาง
๕) บทเรียน/ขอคิดการ
ดําเนินงาน
๖) แนวทางการเผยแพร/
ขยายผล ฯลฯ
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กิจกรรม/หัวขอ
๓. การประเมิน
มาตรฐานการ
พัฒนาชุมชน
(มชช.)

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาทีม
สนับสนุนฯ ใหมี
การพัฒนาตนเอง
และผานระบบ
มาตรฐานการ
พัฒนาชุมชน (มชช.)

กระบวนการ
ทีมสนับสนุนฯที่สมัครเขาสู
ระบบมาตรฐานการพัฒนา
ชุมชน (มชช.)นําเสนอผล
การพัฒนาตนเองตาม
เกณฑชี้วัด ๓ ดาน

สื่อ/อุปกรณ

หมายเหตุ
เวลา ๑๓.๐๐
- ๑๖.๓๐ น.

๓.สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง
ระยะเวลา ไตรมาส 3 : เมษายน – มิถุนายน 2561
ขั้นตอนการดําเนินงาน
สํ านั กงานพั ฒ นาชุ มชนจั งหวั ดร วมกั บองค กรที่ เป นที มสนั บสนุ นการขั บเคลื่ อน
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ดําเนินการดังนี้
๑. พิ จารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางตามเกณฑการประเมินที่
กําหนด จังหวัดละ ๑ ครัวเรือน
๒. สงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพแกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง โดย
สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณประกอบอาชีพแกครัวเรือน จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดกิจกรรม :
1. ทีมสนับสนุนฯ มีแผนและจัดกิจกรรมตามแผนสนับสนุนการสรางสัมมาชีพ
ชุมชนใหบรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนด
2. มีครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง จังหวัดละ ๑ ครัวเรือน
เกณฑชี้วัดการบรรลุเปาหมายการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ระดับจังหวัด
1. มีคําสั่งแตงตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
2. ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดมีแผนปฏิบัติการ
สนับสนุนการสรางสัมมาชีพชุมชน๑ แผน
3. ที มสนับ สนุ น การขับ เคลื่ อนสัม มาชีพ ชุม ชนระดั บจั งหวัด มี การดําเนิ น
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการฯ อยางนอย ๓ กิจกรรม
4. ที ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นระดั บ จั งหวั ด สามารถส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ครัวเรือนเปาหมายสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่จังหวัดใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
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5. มี ก ารคั ด เลื อ กครั ว เรื อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชนตั ว อย า ง และสนั บ สนุ น การ
ประกอบอาชีพครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางจํานวน ๑ ครัวเรือน
6. มีการจัดการความรูครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางระดับจังหวัด จัดทํา
เปนเอกสาร และเผยแพรองคความรูได อยางนอย ๑ ครัวเรือน
ระดับอําเภอ
1. มีคําสั่งแตงตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอําเภอ
2. ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนฯระดับอําเภอ มีแผนปฏิบัติการ
สนับสนุนการสรางสัมมาชีพชุมชนฯ ๑ แผน
3. ที ม สนั บ สนุ นการขั บ เคลื่อ นสัม มาชี พ ชุม ชนระดั บ อํ าเภอ มี ก ารดํ าเนิ น
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ อยางนอย ๓ กิจกรรม
4. ที ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นระดั บ อํ า เภอ สามารถส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ครัวเรือนเปาหมายสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่อําเภอ ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
5. มีการจัดการความรูครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางระดับอําเภอ จัดทํา
เปนเอกสาร และเผยแพรองคความรูได อยางนอย ๑ ครัวเรือน
ระดับตําบล
1. มีคําสั่งแตงตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับตําบล
2. ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนฯระดับตําบล มีแผนปฏิบัติการ
สนับสนุนการสรางสัมมาชีพชุมชนฯ ๑ แผน
3. ที ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชนระดั บ ตํ าบล มี ก ารดํ า เนิ น
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ อยางนอย ๓ กิจกรรม
4. ที ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นระดั บ ตํ า บล สามารถส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ครัวเรือนเปาหมายสัมมาชีพชุมชน ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
5. มีการจัดการความรูครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางระดับตําบล จัดทํา
เปนเอกสาร และเผยแพรองคความรูได อยางนอย ๑ ครัวเรือน

๒.

โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะกรรมการสตรี ภ าค (กพสภ.)
สงเสริม
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
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สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ที่ ตั้ ง ภาค ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และเจาหนาที่พัฒนาชุมชนผูรับผิดชอบงานสตรีของ
จังหวัดในภาค
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให ค ณะกรรมการพั ฒ นาสตรี ภ าค มี ค วามรู ความเข า ใจการ
ดําเนินงานสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถสงเสริมองคกร
สตรีในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
กลุมเปาหมาย คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) 4 ภาค
ระยะเวลาไตรมาส 1 และ 3 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559 และเมษายน - มิถุนายน2560)
ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๑. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค (จังหวัดเชียงราย ชลบุรี อุดรธานี และสตูล)
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนผูรับผิดชอบงานสตรีของจังหวัดในภาค เพื่อสรางความรู ความเขาใจแนวทางการพัฒนา
สตรี และการสนับสนุนการขับเคลื่อนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ คณะกรรมการพั ฒนาสตรีภ าค (กพสภ.) รวมกับสํานักงานพัฒ นาชุมชน
จังหวัดที่ตั้งภาค ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในไตรมาส ๑ ระยะเวลาอยางนอย ๑
วัน โดยมีเนื้อหาสําคัญ ดังนี้
๑) การขับเคลื่อนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในหมูบานเปาหมายสัมมาชีพชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑จํานวน 20,140 หมูบาน ในพื้นที่
76 จังหวัด
๒) ดําเนินการตามบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรีในการสนับสนุนการพัฒนา
อาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และแนวทางการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง
๓) การเชื่อมโยงกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยสนับสนุนใหคณะกรรมการ
พัฒ นาสตรี สมัครเป นสมาชิกกองทุน พัฒ นาบทบาทสตรี และการเขียนโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพั ฒนาบทบาทสตรี เพื่อพัฒ นาศักยภาพและแกไขปญหา
เกี่ยวกับสตรี
๔) จัดทําแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค ประจําป 2561
ครั้งที่ ๒ คณะกรรมการพัฒนาสตรีภ าค (กพสภ.) รวมกับสํานักงานพัฒ นาชุมชน
จังหวัดที่ตั้งภาค ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในไตรมาส ๓ โดยมีเนื้อหาสําคัญ ดังนี้
๑) สรุปทบทวนผลการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสตรีในการสนับสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
๒) การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอยางระดับภาค ๆ ละ ๓ ครัวเรือน
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๒. คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค ดําเนินการติดตามสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนา
สตรีจังหวัดตามแผนปฏิบัติการ ฯ
๓. สํ านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวัด ที่ ตั้ งภาค รวมกั บ คณะกรรมการพั ฒ นาสตรีภ าค
พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน ตามแนวทาง
และหลักเกณฑที่กําหนด เพื่อเขารับการเชิดชูเกียรติในสวนกลาง
๔. สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ที่ ตั้ ง ภาค สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานเพื่ อ เผยแพร
ประชาสัมพันธและรายงานผลพรอมขอมูลการจัดการความรูครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง
ระดับภาค สงใหกรมฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2561
๓.

โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลสรางสัมมาชีพชุมชน

การบู รณาการแผนชุ มชนระดับ ตํ าบลสรางสั มมาชีพ ชุ มชน ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ไดกําหนดดําเนินการใน 2 กิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกันเปนไปตามบทบาทภารกิจของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานศูนยประสานงานองคการชุมชน พ.ศ.2551
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล และการใชประโยชน
จากแผนชุมชนในการสรางสัมมาชีพชุมชนที่มุงเนนการบูรณาการปญหา ความตองการ จัด
กลุมเพื่อสรางน้ําหนัก ชี้เปาเพื่อสรางความรวมมือในการจัดการปญหาและตอบสนองความ
ตองการโดยมุงเนนดานการสรางสัมมาชีพชุมชน และเพื่ อสนับสนุนใหคณะกรรมการศูนย
ประสานงานองคการชุมชน เปนกลไกหลักในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลสราง
สัมมาชีพชุมชนที่เชื่อมโยงสูแผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
มุงเน นการเพิ่ มโอกาสเขาถึง แหล งงบประมาณที่ส นับ สนุ น การยกระดับ /ต อยอดการสราง
สัมมาชีพชุมชนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)
วัตถุประสงค
1) เพื่อกําหนดแนวทาง และวิธีการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการ
แผนชุมชนระดับตําบลสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับพื้นที่
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชน
ระดั บ จั งหวัด (ศอช.จ.) ได มี ส วนรวมในการบู รณาการแผนชุ ม ชนระดั บ ตํ า บลในการสรา ง
สัมมาชีพชุมชน ที่เชื่อมโยงสูแผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาจังหวัด
กลุมเปาหมายคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)
จํานวน 76 จังหวัด ๆ ละอยางนอย 20 คน
ระยะเวลา จังหวัดละ 1 วัน (ไตรมาส 1: ตุลาคม – ธันวาคม 2560 )
ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
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สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
ศู น ย ป ระสานงานองค ก ารชุ ม ชนระดั บ จั งหวั ด (ศอช.จ.) จํ านวน 1 วัน โดยมี ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงาน ประกอบดวย
๑) ทบทวนการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ศอช. และคณะทํางานสงเสริม ศอช.
ทุกระดับ ใหเปนปจจุบัน ตามแบบทะเบียนรายชื่อ ศอช. ที่จัดตั้งในป 2561 (รายละเอียด
ตามหนังสือ ที่ มท 0409.3/ว 2106 ลงวันที่ 19 ต.ค.60)
2) จังหวัด รวมกับ คณะกรรมการ ศอช.จ. กําหนดกลุมเปาหมาย และรูปแบบการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)
รวมกัน เพื่อสงเสริมการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล
สรางสัมมาชีพชุมชนในระดับพื้นที่
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับ
จังหวัด (ศอช.จ.) จํานวน 1 วัน โดยเนนการหารือในประเด็นที่สําคัญตามกรอบการเรียนรู ตาราง
ที่ ๖ ดังนี้
ตารางที่ ๖กรอบการเรียนรูกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนยประสานงาน
องคการชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)(๑ วัน)
กิจกรรม/หัวขอ
๑.ทบทวน
บทบาทภารกิจ
ของศูนย
ประสานงาน
องคการชุมชน

วัตถุประสงค
เพื่อทบทวน
บทบาทภารกิจ
ของ ศอช.และ
สรางความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนงาน
ตามภารกิจที่
สําคัญของรัฐบาล
กระทรวง
มหาดไทย และ
กรมการพัฒนา
ชุมชน

กระบวนการ
• สพจ.ทบทวนบทบาท
ภารกิจของ ศอช. ตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย
วาดวยการดําเนินงานศูนย
ประสานงานองคการชุมชน
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 30
มกราคม พ.ศ. 2551 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการดําเนินกิจการศูนย
ประสานงานองคการชุมชน
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.
2551 เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน ศอช.
• การเชื่อมโยงบทบาท
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-เอกสาร
ประกอบ
บรรยาย
-สื่อ power
point

หมายเหตุ
-บรรยาย
- เวลา
๐๙.๐๐๑๐.๓๐ น.
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กิจกรรม/หัวขอ

๒.แนวทางการ
ขับเคลื่อน
กิจกรรมการบูร
ณาการแผน
ชุมชนระดับ
ตําบลสราง
สัมมาชีพชุมชน
ในระดับพื้นที่

วัตถุประสงค

กระบวนการ
ภารกิจของ ศอช. กับการ
ขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญ
ของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทยและกรม
ฯ เชน สัมมาชีพชุมชน,Way
of Life เปนตน
• วิธีการประเมิน ศอช.ต.ทุก
ตําบล ตามแบบประเมิน 5
หมวด 23 ตัวชี้วัด และ
รายงานผลตามแบบรายงาน
ผลการดําเนินงาน ศอช.ป
2561(รายละเอียดตาม
หนังสือ ที่ มท 0409.3 /ว
2106 ลงวันที่ 19 ต.ค.60)
เพื่อแลกเปลี่ยน • วิทยากรบรรยายสราง
เรียนรูและสราง ความรูความรู ความเขาใจใน
ความรู ความ
ภารกิจตามบทบาท ศอช.ต.
เขาใจในภารกิจ กับการบูรณาการแผนชุมชน
ตามบทบาท
ระดับตําบล
ศอช.ต.บูรณาการ • ชี้แจง วิธีการดําเนินงาน
แผนชุมชน ระดับ ขับเคลื่อนกิจกรรมการบูร
ตําบล
ณาการแผนชุมชนระดับ
ตําบลสรางสัมมาชีพชุมชน
โดยใหสอดคลองกับแนวทาง
ปฏิบัติในการเชื่อมโยงและ
บูรณาการแผนในระดับพื้นที่
1) คณะกรรมการ ศอช.ต.
รวบรวมแผนพัฒนา
หมูบาน/ชุมชนในตําบล
2) คณะกรรมการ ศอช.ต.
จัดเวทีประชาคมเพื่อบูรณา
การแผนชุมชนระดับตําบล
3) คณะกรรมการ ศอช.ต.
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บรรยาย
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-บรรยาย
- เวลา
๑๐.๓๐๑๒.๐๐ น.
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กิจกรรม/หัวขอ

วัตถุประสงค

กระบวนการ
นําแผนชุมชนระดับตําบล
สงตอให องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) และ
หนวยงานระดับอําเภอ
4) คณะกรรมการ ศอช.ต.
เสนอแผนงานกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น
5) คณะกรรมการ ศอช.ต.
จัดทําโครงการเสนอขอ
งบประมาณกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6) คณะกรรมการ ศอช.ต.
ประสานและติดตามแผน
ชุมชนที่ไดรับการบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่นและ
แผนพัฒนาอําเภอเพื่อให
เกิดการสนับสนุน
งบประมาณอยางตอเนื่อง
7) คณะกรรมการ ศอช.ต.
ติดตามวาโครงการขนาด
ใหญจะถูกสงตอใหจังหวัด
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา
จังหวัดหรือไม
๓.การจัดทํา
เพื่อให
๑.ทีมวิทยากรชี้แจงแนว
แผนปฏิบัติการ คณะกรรมการ
ทางการจัดทําแผนปฏิบัติ
สงเสริม
ศอช.จ. มี
การใหผูเขารวมประชุมฯ
สนับสนุนการ
แผนปฏิบัติการใน เขาใจตรงกัน
๒.คณะกรรมการ ศอช.จ.
ขับเคลื่อน
การสงเสริม
รวมกับสํานักงานพัฒนา
กิจกรรมบูรณา สนับสนุนการ
การแผนชุมชน ขับเคลื่อนกิจกรรม ชุมชนจังหวัดรวมกันจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯและ
ระดับตําบลสราง
จัดทําแผนในการติดตาม
สัมมาชีพชุมชน บูรณาการแผน
ในระดับพื้นที่
ชุมชนระดับตําบล ศอช.ต.
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หมายเหตุ

-แบบฟอรม
ตารางแผน
ปฏิบัติการฯ
-ฟลิปชารท
-ปากกาเคมี
-กระดาษกาว
-บอรดขาตั้ง

-แบงกลุม
ตามทีม
ระดับตําบล/
อําเภอ/
จังหวัด
-เวลา
๑๓.๐๐๑๖.๓๐ น.
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กิจกรรม/หัวขอ

วัตถุประสงค
สรางสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับ
พื้นที่

กระบวนการ

สื่อ/อุปกรณ

หมายเหตุ

๔) คณะกรรมการ ศอช.จ. รวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รวมติดตาม และให
การสนับสนุนการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลสรางสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติการ และแผนการติดตาม ศอช.ต.
๕)คณะกรรมการ ศอช.จ. รวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประเมิน ศอช.ต.ตามแบบ
ประเมิน 5 หมวด 23 ตัวชี้วัด โดยจัดระดับ ศอช.ต.บันทึกในแบบรายงานผลการดําเนินงาน ศอช.ป
2561 (รายละเอียดแบบรายงานตามหนังสือ ที่ มท 0409.3/ว 2106 ลงวันที่ 19 ต.ค.60)
๖) สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ร ว มกั บ คณะกรรมการ ศอช.จ. สรุ ป และ
ประเมินผลการดําเนินงาน พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานสงกรมฯ
2.บูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลสรางสัมมาชีพชุมชน
วัตถุประสงค
1) เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลในการสรางสัมมาชีพชุมชน
2) เพื่ อสนับ สนุนให คณะกรรมการศูน ยประสานงานองคการชุมชนระดับตํ าบล
(ศอช.ต.) เปนกลไกสําคัญในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลในการสรางสัมมาชีพชุมชน
ที่เชื่อมโยงสูแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาจังหวัด
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย คณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล
(ศอช.ต.) จํ านวน 5,540 ตํ า บล ๆ ละอย า งน อ ย 20 คน โดยมี ที ม ปฏิ บั ติ ก ารตํ า บลหรื อ
ประชารัฐตําบลรวมสนับสนุนการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลสรางสัมมาชีพชุมชน
ระยะเวลาตําบลละ 1 วัน(ไตรมาส 1 : ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
ขั้นตอนการดําเนินงาน แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 กอนดําเนินการ
1.1 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ดําเนินการกําหนดกลุมเปาหมาย โดยพิจารณา
คัดเลือกตําบลที่มีหมูบานเปาหมายในการสรางสัมมาชีพชุมชน ป 2561 เปนเกณฑลําดับแรก
หากยังไดตําบลเปาหมายไมครบตามที่ไดรับการจัดสรรใหพิจารณาคัดเลือกตําบลที่มีหมูบาน
เปาหมายในการสรางสัมมาชีพชุมชน ป 2560 พรอมวางรูปแบบการจัดเวทีบู รณาการแผน
ชุมชนระดับตําบล เพื่อเชื่อมโยงกับแผนทองถิ่นในการสนับสนุนการสรางสัมมาชีพชุมชน
1.2 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ดําเนินการประชุมทีมปฏิบัติการตําบล ประธาน
คณะกรรมการศู น ย ป ระสานงานองค ก ารชุ ม ชนระดั บ อํ า เภอ (ศอช.อ.) และประธาน
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คณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) เพื่อหารือ วางแผนการ
จั ดเวที การบู รณาการแผนชุ ม ชนระดั บตํ าบลร วมกั น โดยเฉพาะการเน น ย้ํ าบทบาท หน าที่
ความผิ ดชอบที่ สํ าคั ญ ตอการบู รณาการแผนชุ มชนระดั บตํ าบล เชน การเตรียมที มวิทยากร
กระบวนการ และการประสานแผนงาน/โครงการเพือ่ สนับสนุนการสรางสัมมาชีพชุมชน เปนตน
1.3 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการศูนยประสานงาน
องคการชุมชนระดับตํ าบล (ศอช.ต.) เพื่ อสรางความเขาใจในเรื่องที่สํ าคัญตอการบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตําบล ดังนี้
1.3.1 กระบวนการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต. ตองรูบทบาท
หนาที่ ตนเอง และตองรูวาจะแสดงบทบาทอยางไรตอการดําเนิน การบู รณาการแผนชุมชน
ระดับตําบล และตองรูที่มาของแผนชุมชน และแผนชุมชนระดับตําบล)
1.3.2 กําหนดแผนปฏิบัติการ
1.3.3 สรางความเขาใจโครงรางเลมแผนชุมชนระดับตําบล
1.3.4 กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
1.3.5 ประสานหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตาม
แนวทางประรัฐเขารวมเวทีฯ เพื่อเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการในการพัฒนาหมูบาน/ตําบล
1.3.6 เตรียมขอมูล อุปกรณ และเครื่องมือ เชน ขอมูล จปฐ. กชช.2ค ขอมูล
ทั่วไประดับตําบล และขอมูลอื่น ๆ วัสดุ อุปกรณ ในการจัดเวที ประชาคม (เชน ปากกาเคมี
กระดาษฟลิปชารท กระดาษกาว)
1.3.7 ประสานขอรับแผนชุมชนจากทุกหมูบาน/ชุมชน
1.3.8 ประสานขอรับขอมูลตําบลจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.3.9 ประสานขอรับขอมูลตาง ๆ จากหนวยงานภาคีการพัฒนาทีเ่ กี่ยวของ
เชน เกษตร สาธารณสุข กศน. ปศุสัตว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
1.4 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สงเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการศูนยประสานงาน
องคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดําเนินการรวบรวมแผนชุมชน/หมูบาน ใหครบทุกหมูบาน แลว
จึ งนํ ามาวิ เคราะห และสั งเคราะห จั ดกลุ มป ญหา/ความต องการ จั ดลํ าดั บความสํ าคั ญจั ดกลุ ม
แผนงาน/โครงการ โดยขอใหเนนย้ําในเรื่องการสงเสริมอาชีพเปนลําดับแรก เพื่อเปนขอมูลในการยก
รางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล
1.5 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สงเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการศูนยประสานงาน
องคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดําเนินการยกรางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลตาม
แบบฟอรมที่กําหนด โดยการจัดประชุมนําผลการวิเคราะหแผนชุมชนจากทุกหมูบานมารวมกันแลว
ยกราง “แผนชุมชนระดับตําบล" กอนนําเสนอ เวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล เพื่อลดขั้นตอน
การทํางาน และทําใหผลงานมีคุณภาพเพราะไดผานกระบวนการกลั่นกรองมากอน
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1.6 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สงเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการศูนยประสานงาน
องคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดําเนินการกําหนดและเตรียมดําเนินการประสานการจัดเวที
บูรณาการแผนฯ อาทิเชน การกําหนดเวลาและสถานที่ดําเนินการจัดเวทีฯ และการมีหนังสือเชิญ
ผูเขารวมเวทีตามแนวทางประชารัฐประกอบดวย ผูนําชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคีภาครัฐระดับตําบล และภาคเอกชน เปนตน
ระยะที่ 2 ระหวางดําเนินการ
๒.๑ แนะนําคณะกรรมการฯ/ทีมทํางานบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล
๒.๒ ชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล
๒.๓ ดํ าเนิ นการบู รณาการแผนชุ มชนระดั บตํ าบลที่ มุ งเน นการสนั บสนุ นการสร าง
สัมมาชีพชุมชน โดยมีวิธีการ ดังนี้
2.3.1 วิทยากรกระบวนการทําหนาที่กระตุนใหผูเขารวมเวทีรวมวิเคราะหขอมูล
ของแตละหมูบานวิเคราะหสถานการณตําบล เพื่อสังเคราะหเปนภาพรวมของตําบลดวยเทคนิค
SWOT หรือเทคนิคอื่นตามความเหมาะสม โดยนําแผนชุมชนทุกหมูบาน/ทุกชุมชนในตําบลมา
วิเคราะหรวมกัน โดยใชเวทีประชาคมชวยกันคนหาวา ตําบลมีปญหาอะไรบางมากหรือนอย จําเปน
เรงดวนตองแกไขขนาดไหน อยางไร เปนปญหาที่ เกิดจากปจจัยในชุมชนเองหรือเกิดจากป จจั ย
ภายนอกที่ ส งผลกระทบต อคนส วนใหญ ในตํ าบล โดยนํ าข อมู ลทั้ ง 2 ประเภทมารวบรวมและ
ประมวลผล ค นหาศักยภาพของตํ าบล จากขอมู ลพื้นฐานของชุมชน และวิเคราะห คุณภาพชีวิต
รายรับ รายจาย เงินออม และหนี้สิน ในภาพรวมของตําบล จากขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน เชน
ขอมูล จปฐ. ขอมูล กชช.2ค และขอมูลบัญชีครัวเรือน ฯลฯ เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับรูปญหา
และหาแนวทางแกไขในภาพรวมของตําบลรวมกันอยางมีเปาหมาย
2.3.2 นําขอมูลทั่วไป และขอมูลที่เจาะลึกแตละดาน เชน ทุนชุมชนทั้งที่เปนเงิน
และไม ใช เงิ น ธุ รกิ จ ชุ ม ชน วั ฒ นธรรมชุ ม ชน สุ ข ภาพคน ฯลฯ ของแต ล ะหมู บ าน/ชุ ม ชน
มารวบรวมเปนขอมูลระดับตําบล เพื่อใชในการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาส และขอจํากัด ของ
ชุมชนใหมีความแมนยํา ชัดเจน สามารถนํามากําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางการพัฒนา
ชุมชนไดอยางเหมาะสมกับบริบทของตําบล สําหรับการวางแผนแกไขปญหาเพื่อบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตําบล มีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
1) วิ เคราะห ชุ ม ชน โดยนํ าข อมู ลพื้ น ฐานของชุ ม ชนและข อมู ล พื้ น ฐานของ
ครัวเรือน มาวิเคราะห เพื่อใหรูวาในตําบลมีทรัพยากรอะไรบางที่จะสงเสริมสัมมาชีพชุมชน หรือที่
เกี่ยวของกับปญหาที่ชุมชนตองการแกไข
2) การค นหา โอกาส และแนวทางแก ไขป ญ หา สามารถใช ขอมู ลพื้ นฐานของ
ครัวเรือน วิเคราะหคุณภาพชีวิตในมิติดานตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดานการ
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เรียนรู ดานสุขภาวะ ฯลฯ มาเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตําบล โดย
นํามาบูรณาการและจัดทําเปนโครงการตางๆตามประเด็นที่เปนปญหา
3) การกําหนดเปาหมายหรือวิสัยทัศน เปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาตําบลซึ่ง
มีทิศทางระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว โดยใชขอมูลในการคนหาปญหาสาเหตุ ความจําเปน
ความตองการจัดลําดับและประเมินตนเองและนํามากําหนดเปาหมายหรือวิสัยทัศนของตําบล
4) การกําหนดรายละเอียดการวางแผนเพื่อแกไขป ญหา ประกอบดวย การนํ า
ปญหาที่ชุมชนสวนใหญไดรับความเดือดรอนหรือผลกระทบในวงกวาง มาเปนประเด็นในการบูร
ณ าการแผนชุ มชนระดั บตํ าบ ล ฉะนั้ น จะเห็ นว า การบู รณ าการแผน มิ ใช การนํ า
แผนของหมูบาน/ชุมชน มารวมกันเทานั้น
5) จัดกลุ มแผนงาน/โครงการ เพื่ อแสวงหาแหลงงบประมาณให เหมาะสมกั บ
แผนงาน/โครงการ ดังนั้น จึงตองรูวา แตละแผนงาน/โครงการ จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน วยงานใดหรื อ กํ าหนดหน วยงานเจ า ภาพ เพื่ อจะได ประสานเชื่ อมโยงกั บ
ผูที่เกี่ยวของตอไป โดยจัดกลุมแผนงาน/โครงการ เปน 3 กลุม ดังนี้
แผนงาน/โครงการที่ ทํ าเองได เช น การลดรายจ า ยในครั ว เรื อ น
ดวยการปลูกผักสวนครัว ลดรายจายที่ไมจําเปนหรือลดตนทุนการผลิตดวยการทําปุยหมัก เปนตน
แผนที่ตองทํารวม เปนแผนที่ตองประสานความรวมมือกับหลายภาคสวน
โดยมี การร วมกั น ในด านทรั พ ยากร คน หรื อ เงิ น เช น โครงการดู แลสุ ขภาพชุ มชน ร วมกั บ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โครงการปลูกขาวพันธุดีรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอดานการตลาด
กับภาคเอกชนหรือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด เปนตน
แผนที่ ตองขอรับการสนั บสนุ น เปนแผนที่ ตองมีการประสานเชื่อมโยงกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะปญหาที่สงผลกระทบในวงกวางและเปนปญหารวมกันหลายพื้นที่
หากสามารถจั ด ทํ ารายละเอี ย ดต างๆ ได ค รบถ วน และสอดคล องเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร
เปาหมาย/ตัวชี้วัด ของหนวยงานที่เกี่ยวของไดชัดเจน แผนงาน/โครงการดังกลาว ยอมมีโอกาส
ไดรับการสนับสนุนสูงกวา แผนงาน/โครงการที่ไมชัดเจน
6) การจั ดลํ าดั บแผนงาน/โครงการ โดยยึ ดหลั กความสําคั ญความจําเป นหรื อ
ความสามารถในการแกไขปญหาความตองการของชุมชน ผานเวทีประชาคม โดยใชวิธีการตาง ๆ
เช น การอภิ ปรายถึ งความสํ าคั ญ ของโครงการ การใช เสี ยงส วนใหญ จากการโหวตออกเสี ยง
สนับสนุนในเวทีประชาคม หรือการประเมินขอมูลดวยตารางวิเคราะหคะแนนความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล จําเปนตองวิเคราะหทั้งปญหา/อุปสรรค
และโอกาสที่จะเกิดขึ้นรอบดาน ทั้งนี้ เพื่อใหชุมชนสามารถแสวงหาความรวมมือ และโอกาสในการ
ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองกับเปาหมายของ
หนวยงานที่ขอรับการสนับสนุนในทุกระดับ ฉะนั้นรูปแบบการนําเสนอแผนงาน/โครงการก็ควรจะ
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ทําใหสอดคลองกับแหลงงบประมาณ โดยจัดทําเปนแผนงาน/โครงการ ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๕ ดาน
ไดแก ดานเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมความมั่นคงและ
ความสงบ และบริหารจัดการ พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบประสานแผนฯ ของแตละดานและใหมี
แผนงาน/โครงการดานการสงเสริมการสรางสัมมาชีพทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุมใน
ภาพรวมของตําบลที่ชัดเจน
7) การยกรางแผนชุมชนระดับตําบลเพื่อขอความเห็นชอบ คือ การจัดทํารางแผน
ชุมชนระดั บตําบลตามมติที่ ประชุ มของเวที บูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล เพื่ อนํ าเขาสูเวที
ประชาพิจารณในระดับตําบลอีกครั้งเพื่อใหความเห็นชอบ และประกาศใชตอไป
8) จัดทํารูปเลมแผนชุมชนระดับตําบลฉบับสมบูรณ จํานวน 2 - 4 เลม เพื่อสง
มอบให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ (อบต./เทศบาลตํ า บล) เพื่ อ นํ า ไปบรรจุ
ในขอบัญญั ติงบประมาณ สงใหอําเภอเพื่ อประสานการปฏิ บัติเก็บไวที่ตําบลหรือที่ทําการของ
ศอช.ต. และอาจสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามความเหมาะสมทั้งนี้ วิธีการสงมอบควรกําหนด
รูปแบบใหเปนทางการ เชน การยกทีมคณะทํางานไปสงมอบในที่ประชุมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่ (อบต./เทศบาลตําบล)ที่ประชุมอําเภอ หรือสงมอบโดยตรงกับผูแทนหนวยงานที่
เกี่ ยวข อง เป นต น โดยให มี พยาน/สร างความสํ าคั ญในการส งมอบ และให คํ านึ งถึงแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการดําเนินงาน
ระยะที่ 3 หลังดําเนินการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ รวมกับคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชน
ระดับอําเภอ (ศอช.อ.) สงเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชน
ระดับตําบล (ศอช.ต.) ดําเนินการติดตามความกาวหนาในการดําเนินโครงการการประเมิน
ผลสําเร็จของโครงการและการประชาสัมพันธความกาวหนาในการดําเนินการอยางตอเนื่องทุก
ขั้นตอน เพื่อใหเกิดการรับรูทั้งแนวดิ่ง แนวราบ และคืนกลับสูชุมชน
เงื่อนไข : 1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับ
จังหวัด (ศอช.จ.) ให ดํ าเนิ น การกอ นกิจ กรรมบู รณาการแผนชุม ชนระดับ ตํ าบลสรางสั มมาชี พ
เพื่อใหเปนเวทีของการวางแนวทาง และวิธีการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตําบลสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับพื้นที่
2) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด รายงานผลการดําเนินงานในระบบ BPM หลังดําเนินการ
แลวเสร็จ
3) สํ านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด จั ด ทํ าไฟล เ อกสารเล ม แผนชุ ม ชนระดั บ ตํ า บล
ที่เปนตนแบบได จํานวน 1 ตําบล จัดสงใหกรมการพัฒนาชุมชนภายในเดือน กุมภาพันธ 2561
๔.
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โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแกครัวเรือนยากจน เปนผลสืบเนื่องจากการจัดเก็บ
ขอมูล จปฐ. ประจําป พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนปแรกที่ดําเนินการจัดเก็บฯ ทั้งในเขตเมืองและในเขต
ชนบท โดยพบวา มีครัวเรือนยากจนตกเกณฑรายได 38,000 บาท/คน/ป ทั้งที่พัฒนาไดและ
ตองสงเคราะห เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2559 ที่มีจํานวน 22,538 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นเปนจํานวน
126,102 ครัวเรือน ในขณะที่งบประมาณโครงการฯ มีจํานวนนอย และเพื่อใหโครงการ
ครอบคลุม เปาหมายทั่ วประเทศ จึงจําเป น ตองใชรูป แบบ “กลุม” ในการดําเนิน งานแกจ น
สอดคลอ งตามภารกิ จกรมฯ ในการส งเสริมกระบวนการเรีย นรูแ กป ระชาชน เพื่ อ ให บ รรลุ
วิ สั ย ทั ศ น “เศรษฐกิ จ ฐานรากมั่ น คง ชุ ม ชนพึ่ ง ตนเองได ในป 2564 ” โดยการส ง เสริ ม
สนับสนุนใหครัวเรือนยากจนตกเกณฑ จปฐ. เหลานี้มีอาชีพ มีรายไดผานเกณฑ จปฐ.
วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม สนับสนุน ครัวเรือนยากจน มีอาชีพและรายได สามารถพึ่งพาตนเองได
2) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป ดานการแกไขปญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ํา
และสรางการเติบโตจากภายในสอดคลองกับปรัชญากระทรวงมหาดไทย ในการ “บําบัดทุกข บํารุง
สุข” แกประชาชน
3) เพื่อบูรณาการการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาความยากจน
ทั้งระดับสวนกลางและระดับพื้นที่
งบประมาณ การสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแกครัวเรือนยากจน ใชงบประมาณจาก 2 สวน
เพื่อเปนคาวัสดุสนับสนุนการประกอบอาชีพแกครัวเรือนยากจนเทานั้น คือ
1) งบประมาณหมวดงานพืน้ ฐานของกรมการพัฒนาชุมชน งบประมาณ 18,000,000 บาท
(สิบแปดลานบาทถวน) ดําเนินการภายใตชื่อ “โครงการสนับสนุนสัมมาชีพแกครัวเรือนยากจน”
จํานวน 1,156 กลุม
2) งบประมาณพัฒนาภูมิภาค ป 2561 (ตามแผนงาน พัฒนาดานสังคม ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และสิ่ งแวดลอม ( Sufficiency Economy Philosophy :Way of Life) ประกอบดวย ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคใตชายแดน งบประมาณ 9,447,000 บาท (เกาลานสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
ดําเนินการภายใตชื่อ “กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชีวิตแกครัวเรือนยากจน” จํานวน 543
กลุม
** งบประมาณดังกลาว ใชเพื่อเปนคาวัสดุสนับสนุนการประกอบอาชีพแกครัวเรือน
ยากจนเทานั้น **
วิธีการและขั้นตอน
โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแกครัวเรือนยากจน แบงเปน2 กิจกรรม คือ1) สนับสนุน
สัมมาชีพชุมชนแกครัวเรือนยากจน ภูมิภาค/อําเภอ เปนหนวยดําเนินการ ในไตรมาส 1 – 2(*
เวนแตจังหวัดใดมีครัวเรือนยากจนเปาหมายกระจายอยูในพื้นที่หลายอําเภอใหจังหวัดเปนหนวย
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ดําเนินการโดยพิจารณาใหดําเนินการในพื้นที่อําเภอที่มีครัวเรือนยากจนเปาหมายจํานวนมากกอน)
และ 2) ติดตามสนับสนุนทางวิชาการ 4 ภาค สวนกลางโดยสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
เปนหนวยดําเนินการ ในไตรมาส 3 มีวิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. จําแนกสถานะครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. (พัฒนาได ตองสงเคราะห)
ป พ.ศ. 2560 ทั้งหมดในเขตเมืองและเขตชนบท จํานวน 126,102 ครัวเรือน (โครงการฯ นี้สืบ
เนื่องจากการจัดเก็บขอมูลและการนําขอมูล จปฐ. ไปใชประโยชน )
2. คัดเลือกครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. (ตามขอ 1.) เฉพาะที่
พั ฒนาได ทั้ งในและนอกพื้ นที่ หมู บ านตามโครงการสรางสั มมาชี พชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2561 (ทั่วประเทศ จํานวน 20,140 หมูบาน) ใหครบตามจํานวนที่
กรมฯแจงจั ดสรร (โดยครัวเรื อนยากจนเป าหมาย : 1) อยู ในพื้ นที่ หมู บ านตามโครงการสราง
สัมมาชี พ ฯ ครัวเรือนยากจนเปาหมายจะไดรับพิ จารณาเป นกลุมเปาหมายตามโครงการสราง
สัมมาชีพชุมชน ฯ และไดรับความรูเกี่ยวกับสัมมาชีพชุมชนจากการฝกอบรมดวย 2) ไมอยูในพื้นที่
หมูบานตามโครงการสรางสัมมาชีพฯ ครัวเรือนยากจนเปาหมายจะไดรับความรูเกี่ยวกับสัมมาชีพ
ชุมชนจากการสนับสนุนแนะนําของทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน)
3. รวมกลุ มครั วเรื อนยากจนเป าหมาย ให ได ตามจํ านวนที่ กรมฯจั ดสรรโดย 1 กลุ ม
ประกอบดวยครัวเรือนยากจนเปาหมายจํานวน 9 - 15 คน (ผูแทนครัวเรือนละ 1 คน) พิจารณา
จัดตั้งกลุมจากพื้นที่หมูบานที่มีครัวเรือนยากจนเปาหมายจํานวนมากกอน (หากในหมูบาน/ตําบล
มีครัวเรือนยากจนเปาหมายไมเพียงพอใหสามารถรวมครัวเรือนยากจนเปาหมายจากพื้นที่หมูบาน/
ตําบลใกลเคียงได) และใหรวมกลุมอาชีพโดยใชหลักการบริหารจัดการชุมชน ไดเรียนรู ปรึกษา
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน จํานวน 1,๖๙๙ กลุม (สวนครัวเรือนยากจนมีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ป
พ.ศ. 2560 ที่ เหลื อให จั งหวั ดบู รณาการแผนงาน/งบประมาณในพื้ นที่ โดยใช กลไกของศู นย
อํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัด/อําเภอ ( ศจพ.จ. /ศจพ.อ.) เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับการชวยเหลือและพัฒนา )
4. กลุมครัวเรือนยากจนเปาหมาย รวมกันวิเคราะหอาชีพที่จะกอใหเกิดผลผลิตและสราง
รายได โดยการเชื่ อมโยงกั บตลาดในชุ มชน โดยใช ศู นย เรี ยนรู ฯ หรื อสถานที่ เหมาะสมภายใน
หมู บ าน/ตํ าบล เป นที่ ทํ าการกลุ ม (เพื่ อความคล องตั วในการดํ าเนิ นงานสามารถพิ จารณาให
ครัวเรือนยากจนเปาหมายดําเนินการตามอาชีพที่ไดคัดเลือก ณ พื้นที่ของตนเองได)
5. สนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพแกครัวเรือนยากจนเปาหมาย (งบประมาณของโครงการฯ
ทั้งหมดใชเพื่อสนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพเทานั้น)
6. อําเภอรายงานให กรมฯ ทราบตามแบบสรุปผลภาพรวมของอําเภอ/จังหวัด และให
จัดทําแบบรายหมูบานเปนไฟลขอมูลแนบในระบบ BPM ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
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7. ติดตามสนับสนุนทางวิชาการ 4 ภาคสวนกลางโดยสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
เปนหนวยดําเนินการ ในไตรมาส 3
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดโครงการฯ คือ ครัวเรือนยากจนเป าหมาย ไดรับ การสงเสริม สนับสนุ น
สัมมาชีพ ตามจํานวนกลุม ที่กรมฯไดจัดสรรงบประมาณ รวม ๑,๖๙๙ กลุม ดังนี้
- ครัวเรือนยากจนเปาหมาย ไดรับการสงเสริม สนับสนุนสัมมาชีพ จํานวน 1,156 กลุม
(งบประมาณหมวดงานพื้นฐาน)
- ครัวเรือนยากจนเป าหมาย ได รับ การสงเสริม สนับ สนุ นสั มมาชีพ จํานวน 543 กลุ ม
(งบประมาณพัฒนาภูมิภาค ป 2561)
……………..………………….……………..………………….
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ภาคผนวก
 แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
 แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
 แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
 หลักเกณฑ์การประเมินครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561
 ตัวอย่างคาสัง่ แต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับ
จังหวัด
 ตัวอย่างคาสัง่ แต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับอาเภอ
 ตัวอย่างคาสัง่ แต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับตาบล
 แบบฟอร์มรูปเล่มแผนชุมชนระดับตาบล
 “การวิเคราะห์อาชีพ” กับการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
บ้าน......................... หมู่ที่.......... ตาบล.........................
อาเภอ........................... จังหวัด..........................
จานวนหมู่บ้าน ละ 5 คน
ที่

ชื่อ-สกุล

บ้านเลขที่

อายุ

เบอร์
โทรศัพท์

อาชีพ
หลัก

อาชีพที่ปราชญ์มีความ
เชี่ยวชาญ/ประสบความสาเร็จ
(ระบุอาชีพ)

ประเภท
อาชีพ
(ระบุ
เลข)**1

หมาย
เหตุ

แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
บ้าน......................... หมู่ที่.......... ตาบล.........................
อาเภอ........................... จังหวัด..........................
จานวนหมู่บ้าน ละ 26 ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 คน)
ที่

ชื่อ-สกุล

บ้านเลขที่ อายุ

อาชีพ
หลัก

รายได้
เฉลี่ย
(คน)
จปฐ.
2561

จานวน
สมาชิก
ใน
ครัวเรือน

อาชีพที่
อบรม

ประเภท
อาชีพที่
อบรม (ระบุ
เลข)**1

หมายเหตุ

**1 ให้ระบุเลขลงในช่องประเภทอาชีพ
11 คือ ประเภท เกษตร : ปลูกพืช
31 คือ ประเภท ท่องเที่ยวชุมชน
12 คือ ประเภท เกษตร : เลี้ยงสัตว์
41 คือ ประเภท บริการ
13 คือ ประเภท เกษตร : ประมง
51 คือ ประเภท อื่น ๆ
14 คือ ประเภท เกษตร : ผสมผสาน
15 คือ ประเภท อื่น ๆ
21 คือ ประเภท แปรรูป : อาหาร
22 คือ ประเภท แปรรูป : เครื่องดื่ม
23 คือ ประเภท แปรรูป : เครื่องแต่งกาย
24 คือ ประเภท แปรรูป : ของใช้ เครื่องประดับ
25 คือ ประเภท แปรรูป : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
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แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
จังหวัด .................................
จานวนกลุ่มอาชีพ.........กลุ่ม
ที่

ชื่อ
กลุ่ม

วันที่
เดือนปีที่
จด
ทะเบียน

หมูบ่ ้าน

ตาบล

อาเภอ

เบอร์
โทรศัพท์

ระบุอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ตามกลุ่ม
ภาค
การเกษตร

การแปรรูป
(OTOP/SME)

การ
ท่องเที่ยว
ชุมชน

อื่น ๆ

หมาย
เหตุ

ลงชื่อ……………………………………………………..พัฒนากรประจาตาบล
(.............................................................)
วัน................เดือน.......................พ.ศ. ..............

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการสร้างสัมมาชีพชุมชน
บ้าน................................หมู่ที่............................... ตาบล..........................
อาเภอ..................................จังหวัด.......................
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน/
วิธีการ
ดาเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

หมายเหตุ : ใช้จัดทาตามโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
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หลักเกณฑ์การประเมินครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑
*****************************

หลักเกณฑ์การประเมินครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง 3 มี 2 ไม่
3 มี
1. มีสัมมาชีพ
1.1 ครัวเรือนประสบผลสาเร็จในการประกอบสัมมาชีพสามารถเป็นแบบอย่างได้
1.2 ครัวเรือนมีการจัดทาบัญชีครัวเรือน
1.3 ครัวเรือนมีการออม
2. มีความสัมพันธ์ที่ดี
2.1 สมาชิกในครัวเรือนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยและทากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
2.2 สมาชิกในครัวเรือนไม่มีการใช้ความรุนแรง
2.3 สมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่ม องค์กร ในชุมชนอย่างน้อย 1 กลุ่ม/องค์กร
3. มีสภาพแวดล้อมเหมาะสม
3.1 มีป้ายครัวเรือนและจัดระเบียบบ้านให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
3.2 มีการบริหารจัดการขยะอย่างเหมาะสมไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
3.3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์

2 ไม่
1. ไม่ติดยาเสพติด
- สมาชิกในครัวเรือนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุขอื่น ๆ
2. ไม่มีหนี้นอกระบบ
- สมาชิกในครัวเรือนไม่มีการกู้ยืมเงินนอกระบบ และไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
เงื่อนไข
1. พิจารณาคัดเลือกจากครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (จานวน 23,589 หมู่บ้าน)
ที่ผ่านการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
2. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนต้องมีสตรีเป็นผู้มีบทบาทในการประกอบอาชีพด้วย
เกณฑ์ผ่านการประเมิน
- ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 มี 2 ไม่ ครบทุกข้อ
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ผู้ประเมินและวิธีการประเมิน
1. ระดับอาเภอ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ (กพสอ.) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
และเป็นแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
- ส านั ก งานพั ฒนาชุ มชนอาเภอ ร่ วมกั บทีมสนั บสนุนการขั บเคลื่อนสัมมาชี พชุ มชนระดับ
อาเภอ พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างตามเกณฑ์การประเมิน อาเภอละ
1 ครัวเรือน
- สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ สรุปผลการคัดเลือกและรายงานจังหวัด
2. ระดับจังหวัด
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชน และเป็นแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับ
จังหวัด พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างตามเกณฑ์การประเมิน จั งหวัดละ
1 ครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
จังหวัดละ 5,000 บาท
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด และทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด จัดส่งข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างของจังหวัด
ให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ งของคณะกรรมการพั ฒ นาสตรี ภ าค (กพสภ.)
เพื่อคัดเลือกเป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน ภายในเดือน
พฤษภาคม 256๑
3. ระดับภาค
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค ติดตามสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดในการ
ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค พิจารณา
คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน เพื่อเข้ารับโล่รางวัล
ในส่วนกลาง
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค สรุปผลการดาเนินงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และรายงานผลพร้อมข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ส่งกรมฯ ภายในเดือนมิถุนายน 256๑
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แบบประเมินครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ปี 256๑
1. ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
ชื่อ................................................................นามสกุล.............................................................
เพศ.......................อายุ.........................ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.........ซอย..................ถนน.........................หมูท่ ี่............ตาบล...................
อาเภอ...............................จังหวัด.............................................โทรศัพท์................................
อาชีพ.................จานวนบุคคลในครัวเรือน.............คน กลุ่ม/องค์กรที่เป็นสมาชิก..................
ด้านการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน (ตัวชี้วดั )
1. มีสัมมาชีพ
1.1 ครัวเรือนประสบผลสาเร็จในการประกอบ
สัมมาชีพสามารถเป็นแบบอย่างได้
1.2 ครัวเรือนมีการจัดทาบัญชีครัวเรือน
1.3 ครัวเรือนมีการออม
2. มี
2.1 สมาชิกในครัวเรือนมีวิถีชีวิต ประชาธิปไตย
ความสัมพันธ์ทดี่ ี
และทากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
2.2 สมาชิกในครัวเรือนไม่มีการใช้ความรุนแรง
2.3 สมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กร
ในชุมชนอย่างน้อย 1 กลุ่ม/องค์กร
3. มี
3.1 มีป้ายครัวเรือนและจัดระเบียบบ้านให้
สภาพแวดล้อม
สะอาดถูกสุขลักษณะ
เหมาะสม
3.2 มีการบริหารจัดการขยะอย่างเหมาะสมไม่
เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
3.3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ
สาธารณประโยชน์
4. ไม่ติดยา
สมาชิกในครัวเรือนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ
เสพติด
อบายมุขอื่น ๆ
5. ไม่มีหนีน้ อก สมาชิกในครัวเรือนไม่มีการกู้ยืมเงินนอกระบบ และ
ระบบ
ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
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 ผ่าน  ไม่ผ่าน
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 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
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 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
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ผลการประเมินผ่านจานวน...........................ด้าน .........................ตัวชีว้ ดั
(ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 มี 2 ไม่ ครบทุกข้อ )
(ลงชื่อ).......................................................(ทีมสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด)
(........................................................)
วัน.............เดือน...................พ.ศ. ................

(ลงชื่อ).......................................................(ทีมสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด)
(........................................................)
วัน.............เดือน...................พ.ศ. ................

(ลงชื่อ).......................................................(ทีมสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด)
(........................................................)
วัน.............เดือน...................พ.ศ. ................

(ลงชื่อ).......................................................(ทีมสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด)
(........................................................)
วัน.............เดือน...................พ.ศ. ................
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หมายเหตุ : จังหวัด / อาเภอ สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดคาสั่งได้ตามความเหมาะสม
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แผนชุมชนระดับตาบล
ประจาปี พ.ศ. ........

ตาบล.......................
อาเภอ...............จังหวัด....................
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แผนชุมชนระดับตาบล
ประจาปี พ.ศ. .........
ค าอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม – การลงวั น ที่ / เดื อ น นั้ น ขอให้ ล งวั น ที่
จั ด ประชาคมเพื่ อ พิ จ ารณาแผนชุ ม ชนระดั บ ต าบล แล้ ว มี ม ติ
เห็นชอบและรับรอง พร้อมประกาศใช้ กาหนดให้อยู่ในระหว่าง
เดื อ นมี . ค.-พ.ค. ของทุ ก ปี (กรณี ปี 2561 ให้ อ ยู่ ใ นภายใน
เดือนมกราคม) เสร็จแล้วลงลายมือของประธาน ศอช.ต.

ตาบล.......................
อาเภอ.................จังหวัด.....................
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตาบล.....................ได้ประชุม
พิจารณาแผนชุมชนระดับตาบล มีมติเห็นชอบและรับรองแล้ว
เมื่อวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ……..
(ลงชื่อ) ................................................................
(...........................................................)
ประธานคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตาบล......
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คานา
การจัดแผนชุมชนระดับตาบลฉบับนี้ มีความสาคัญยิ่งต่อการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการตนเองของคนในตาบล ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนทุกหมู่บ้านในตาบล โดยมีการค้นหา รวบรวมข้อมูลความรู้ และสร้างกระบวนการ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา เพื่ อ ร่ ว มกั น ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเชื่ อ มโยงสู่ ร ะดั บ ต าบล
ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาที่หมู่บ้านและตาบล
เผชิญร่วมกันอยู่ได้ รวมทั้งก่อเกิดการค้นหาศักยภาพจากทรัพยากรธรรมชาติ ฝีมือ ทักษะ
ของคนในตาบล เพื่อแก้ไขปัญหาของตาบล ลดการพึ่งพาจากภายนอก เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง
และพึ่งตนเองได้
ส าหรั บ กระบวนการทบทวน และปรั บ ปรุ ง แผนชุ ม ชนระดั บ ต าบลของต าบล
......................................ได้ก่อเกิดจากกลไกของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล
(ศอช.ต.)ที่เป็นการมีส่วนร่วมของผู้นากลุ่ม/องค์การ ผู้ใหญ่บ้าน กานัน และองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น จากทุ ก หมู่ บ้ า น พร้ อ มทั้ งการส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น จากส่ว นราชการ/ภาคเอกชน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใต้ ที ม คณะท างาน เพื่ อ ร่ ว มกั น บู ร ณาการปั ญ หาและ ความต้ อ งการ
จากทุกหมู่บ้านเชื่อมโยงสู่ตาบล ผ่านเวทีประชาคมตาบลที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่ วมกัน
จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บนามาการวิเคราะห์ข้อมูลจนไปสู่การกาหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านเชื่อมโยงสู่ตาบล โดยกาหนด
ออกมา 3 กลุ่มโครงการ/กิจกรรม คือ โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการได้เอง โครงการ/กิจกรรม
ที่ ต้ อ งด าเนิ น การร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงานภายนอก และโครงการ/กิ จ กรรมที่ ต้ อ งขอรั บ การ
สนับสนุนจากภายนอก
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล .................หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนชุมชน
ระดับตาบลเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ในการ ประสานเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาอาเภอ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของ
หมู่บ้าน และตาบลได้อย่างทั่วถึง และอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพึ่งพาตนเองได้ของชุมชนต่อไป
คาอธิบายเพิ่มเติม – คานาที่ร่างขึ้นนี้
ตาบลสามารถนาไปปรับ แก้ไขเพื่อ
ความสอดคล้องกับตาบลได้ทั้งนี้การลง
เดือนให้อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมพฤษภาคม ของทุกปี (กรณีปี 2561
ให้อยู่ในภายในเดือนมกราคม)

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล .................
เดือน................ พ.ศ. ..........
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สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตาบล
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 จุดอ่อน จุดแข็ง
2.2 โอกาส ภัยคุกคาม
2.3 วิสัยทัศน์ (ทิศทางการพัฒนาตาบล)
2.4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
3.1 โครงการ/กิจกรรม เรียงตามลาดับความสาคัญ
3.2 โครงการ/กิจกรรม แยกแต่ละด้าน

ส่วนที่ 4 การทบทวนแผนชุมชนระดับตาบล
ส่วนที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ที่เห็นว่าสาคัญและควรบรรจุไว้ในเอกสารการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล)
ภาคผนวก
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แผนชุมชนระดับตาบล
ตาบล………………
อาเภอ.................
จังหวัด.....................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตาบล
1. แผนที่ตาบล
คาอธิบายเพิ่มเติม – แผนที่ตาบลนั้น สามารถวาดขึ้นเอง หรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทา
ขึ้นก็ได้ ตามความถนัดและรวดเร็ว แต่ต้องมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
1. แสดงอาณาเขตติดต่อ (ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก)
2. ถนนในหมู่บ้านสายหลัก (ลาดยาง คอนกรีต ลูกรัง ดิน)
3. แหล่งน้าธรรมชาติ (แม่น้า ห้วย หนอง คลอง บึง สระ)
4. แหล่งน้าประปา บ่อบาดาลสาธารณะ
5. สถานที่ราชการ (วัด โรงเรียน สถานีอนามัย ป้อมตารวจ ศูนย์เด็กฯ มัสยิด หอ
กระจายข่าว ศาลาหมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ศูนย์รวบรวมข้อมูลหมู่บ้าน)
6. ที่ทาการกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.
2. ประวัติความเป็นมาของตาบล
3. พื้นที่ทั้งหมดไร่ หรือ ................................. ตารางกิโลเมตร
4. อาณาเขต
ตาบล.................ตั้งอยู่ในอาเภอ.................. จังหวัด................ห่างจากอาเภอ....................
ไปทางทิ ศ ................ ................กิ โ ลเมตร ห่ า งจากจั ง หวั ด ................. .....ไปทางทิ ศ
...................................กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ.................................................
ทิศใต้
ติดต่อกับ.................................................
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ.................................................
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ.................................................
5. ลักษณะภูมิประเทศ
…………………………………………………………………………………………………………………………
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6. จานวนประชากรรวมทั้งสิ้น.......คน แยกเป็น ชาย...........คน หญิง..........คน
6.1 ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ) รวมทั้งสิ้น.................คน แยกเป็น
ชาย.............คนหญิง.............คน
6.2 คนพิการ รวมทั้งสิ้น.............คน แยกเป็น ชาย..........คน หญิง..........คน
7. จานวนครัวเรือน ......... ครัวเรือน
8. การประกอบอาชีพ
8.1 อาชีพหลักของครัวเรือน
8.1.1 อาชีพ..............
8.1.2 อาชีพ..............
8.1.3 อาชีพ..............
8.1.4 อาชีพ..............
8.2 อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง
8.2.1 อาชีพ..............
8.2.2 อาชีพ..............
8.2.3 อาชีพ..............
8.2.4 อาชีพ..............

จานวน...........ครัวเรือน
จานวน...........ครัวเรือน
จานวน...........ครัวเรือน
จานวน...........ครัวเรือน
จานวน...........ครัวเรือน
จานวน...........ครัวเรือน
จานวน...........ครัวเรือน
จานวน...........ครัวเรือน

9. ผู้ว่างงาน จานวน........คน แยกเป็น
9.1 กลุ่มอายุ 13 – 18 ปี
9.2 กลุ่มอายุ 19 – 24 ปี
9.3 กลุ่มอายุ 25 ปี ขึ้นไป

จานวน...............คน
จานวน...............คน
จานวน...............คน

10. ตาบลมีรายได้..........................บาท/ปี รายจ่าย............................บาท/ปี
มีหนี้สิน....................................บาท/ปี
11. รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี.....) จานวน.............บาท/คน/ปี
ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง 30,000 บาท คน/ปี) ปี.....
จานวน............. ครัวเรือน
12. จานวนกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ มีจานวน.......กลุ่ม ดังนี้
12.1 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ
จานวนสมาชิก.......................คน
12.2 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ
จานวนสมาชิก.......................คน
12.3 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ
จานวนสมาชิก.......................คน
12.4 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ
จานวนสมาชิก.......................คน
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13. กองทุนในตาบล มีจานวน...........กองทุน ดังนี้
13.1 ชื่อกองทุน.................. มีจานวน.................กองทุน
มีงบประมาณรวม.........................บาท
13.2 ชื่อกองทุน..................มีจานวน.................กองทุน
มีงบประมาณรวม.........................บาท
13.3 ชื่อกองทุน..................มีจานวน.................กองทุน
มีงบประมาณรวม.........................บาท
13.4 ชื่อกองทุน..................มีจานวน.................กองทุน
มีงบประมาณรวม.........................บาท
14. ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของประชาชน
14.1 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ
จานวน
14.2 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ
จานวน
14.3 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ
จานวน
14.4 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ
จานวน

คน
คน
คน
คน

ค าอธิ บายเพิ่ มเติ ม – การกรอกข้ อมู ล ความต้ องการพั ฒนาฝี มื อแรงงานของประชาชนนั้ น
ยกตัวอย่างเช่น ประชาชนในตาบลต้องการการฝึกอาชีพตัดผม ทาขนม และอาชีพช่างต่าง ๆ เป็น
ต้น ซึ่งผู้นาชุมชนต้องสารวจสอบถามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน

ตั้งแต่ข้อ 15 เป็นต้นไป อยู่ในส่วนข้อมูลอื่น ๆ ที่ตาบลเห็นสมควรเพิ่มเติม

15. ข้อมูลคมนาคม/สาธารณูปโภค
15.1 การเดินทางเข้าตาบล
คาอธิบายเพิ่มเติม – การกรอกข้อมูลการเดินทางเข้าหมู่บ้านนั้น
ยกตัวอย่างเช่น จากอาเภอ.....................ใช้ทางหลวง (สาย.....................)
ระยะ ............. กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ....................
ระยะประมาณ ........... กิโลเมตร แยกขวาลงถนนลูกรัง ระยะทาง ............
กิโลเมตร ถึงตาบล .................... เป็นต้น
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15.2 สาธารณูปโภค
คาอธิบายเพิ่มเติม – การกรอกข้อมูลสาธารณูปโภค นั้น ยกตัวอย่าง
-

มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน
โทรศัพท์สาธารณะ จานวน..... แห่ง
ประปาหมู่บ้าน
จานวน..... แห่ง
ที่อ่านหนังสือ
จานวน..... แห่ง
ศาลาประชาคม
จานวน..... แห่ง
ป้อมตารวจ
จานวน..... แห่ง
เป็นต้น

15.3 แหล่งน้า
คาอธิบายเพิ่มเติม – การกรอกข้อมูลแหล่งน้า นั้น ยกตัวอย่าง
แหล่งน้าตามธรรมชาติ
- ลาห้วย
จานวน..... แห่ง
- คลอง
จานวน..... แห่ง
- สระ
จานวน..... แห่ง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน
- บ่อบาดาล
จานวน..... แห่ง
- สระน้า
จานวน..... แห่ง
เป็นต้น

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน จะทาให้ตาบลทราบ
ถึงความสามารถหรือความเป็นตัวตนของตาบล
(1) จุดอ่อน คือ ลักษณะหรือข้อด้อยของตาบลเมื่อเทียบกับตาบลอื่น
(1.1) .....................................................................................................
(1.2) .....................................................................................................
(1.3) .....................................................................................................
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(2) จุดแข็ง คือ ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของตาบลเมื่อเทียบกับตาบลอื่น
(2.1) .....................................................................................................
(2.2) .....................................................................................................
(2.3) .....................................................................................................
คาอธิบายเพิ่มเติม– ตาบลสามารถวิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็ง
โดยระบุแยกออกเป็นด้าน ๆ ได้ดังนี้
• ด้านเศรษฐกิจ
• ด้านสังคม (เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม)

• ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
• ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
• ด้านสาธารณสุข

2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก จะทาให้ตาบล
ทราบถึงโอกาสและอุปสรรคการทางานของตาบล
(1) โอกาส
(1.1) .....................................................................................................
(1.2) .....................................................................................................
(1.3) .....................................................................................................
(2) อุปสรรค
(2.1) .....................................................................................................
(2.2) .....................................................................................................
(2.3) .....................................................................................................
การค้นหาศักยภาพ/กาหนดตาแหน่งหรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของตาบล (positioning)
(เพื่อประมวลจุดแข็ง โอกาส ศักยภาพ นาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์หรือความฝัน Dream ของตาบล)
การค้นหาความพร้อม ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ของพื้นที่ตาบลนั้น ๆ พิจารณาจาก
ความเป็นภูมิปัญญาหรือคุณค่าของท้อ งถิ่น เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้ า ง
(หรือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชน) ก่อให้เกิดรายได้มากพอสมควร และจะต้องไม่เริ่มจากศูนย์
นาศักยภาพที่มีในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
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2.3 วิสัยทัศน์ (ทิศทางการพัฒนา) ...................……………………………………………...
(วิสัยทัศน์ คือ ความต้องการหรือสิ่งสะท้อนถึงทิศทางของการพัฒนาตาบลในอนาคต/
ภาพในอนาคตของตาบล ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ตาบลต้องการจะมุ่งไปในอนาคต
โดยอาศั ย การวิ เ คราะห์ จ ากความรู้ ความสามารถ หรื อ สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นต าบลเพื่ อ ก าหนด
สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต จุดมุ่งหมายสาคัญของการกาหนดวิสัยทัศน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาตาบล)
ตัวอย่างวิสัยทัศน์ :
- เป็นตาบลปลอดยาเสพติด พึ่งพาตนเองตามวิถีพอเพียง
- หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/ เชิงวัฒนธรรม/ เชิงวิถีเกษตรอินทรีย์

2.4 ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือการการทาความฝันให้ชัด
..................................................................................................................................................
(ยุทธศาสตร์ คือ แผนและนโยบายในการทางานของตาบลให้เป็นไปเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
ตัวอย่างยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
ทั้งนี้ การเขียนประเด็นยุทธศาสตร์ ควรใช้ข้อความหลักสาคัญไม่ต้องอธิบายรายละเอียด)

2.5 กลยุทธ์
.................................................................................................................................................
(กลยุทธ์ คือ หลัก วิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนาไปสู่
จุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์)
ตัวอย่างกลยุทธ์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันในตาบล
กลยุทธ์ 2 การป้องกันปัญหายาเสพติด (ภายใน/นอกตาบล)
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2.6 การวิเคราะห์ปัญหาของตาบล
ลาดับความ
สาคัญของ
ปัญหา

ชื่อปัญหา

สาเหตุของปัญหา

ข้อมูลบ่งชี้สภาพ
ขนาด และ
แนวทางการ
ความรุนแรงของปัญหา แก้ไขปัญหา

ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาของตาบล
ลาดับความ
สาคัญของ
ปัญหา

1

ชื่อปัญหา

สาเหตุของ
ปัญหา

ปัญหาความ - ผลผลิตราคา
ยากจน
ตกต่า
- ไม่มีอาชีพ
เสริม
- ไม่มีการจด
บัญชีครัวเรือน

ข้อมูลบ่งชี้สภาพ ขนาด และ
ความรุนแรงของปัญหา

- ตกเกณฑ์ จปฐ.ข้อ 23 คนในครัวเรือนมี
รายได้เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 30,000 บาท
ต่อปี 90 คร.
- ตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อ 24 ครัวเรือนไม่มี
การออมเงิน
- ครัวเรือนเป็นหนี้นอกระบบ ร้อยละ 75
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ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
3.1 โครงการ/กิจกรรม เรียงตามลาดับความสาคัญ (รวมทุกด้าน)

หน่วยงานอื่นทาให้

ทาร่วม

ทาเอง

วิธีการ
ดาเนินการ
(ระบุ )

ด้านการบริหาร
จัดการ

เป้าหมาย

ด้านความมั่นคงฯ

งบประมาณ

ด้านสังคม

ชื่อ
โครงการ

ด้านเศรษฐกิจ

ลาดับที่

ด้านทรัพยากรฯ

ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ
(ระบุ )

คาอธิบายเพิม่ เติม - รูปแบบหรือตารางการนาเสนอสามารถปรับให้สอดคล้องกับหน่วยงานแหล่งงบประมาณ
เน้นตามรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอาเภอ/จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ
คาอธิ บายเพิ่ม เติม – โครงการรวมทุ กด้า นเรี ย งตามล าดับความส าคัญตรงนี้ ให้ กรอกข้อมู ล โครงการ/
กิจกรรมทุ กโครงการในลักษณะการบูรณาการ ชื่อ/งบประมาณ ระบุพื้นที่ เ ป้า หมายที่ดาเนินการรวมไว้
ในช่ อ งเดี ย วกั น ทั้ ง ที่ ห มู่ บ้ า นท าเอง/หน่ ว ยงานราชการ เช่ น อบต./ปกครอง/พั ฒ นาชุ ม ชน/เกษตร/
สาธารณสุข ฯลฯ ให้การสนับสนุน และโครงการที่หมู่บ้านทาร่วมกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ
โดยเมื่อกรอกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตารางรวมทุกโครงการให้แล้วเสร็จ โดยตารางต่อ ๆ ไป เป็นการแยก
โครงการตามด้านต่าง ๆ ก็สามารถคัดลอกโครงการจากตารางรวมทุกด้านนี้ไปวางตามแต่ละด้านได้เ ลย
ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ แล้วจึงจัดทาข้อมูลส่วนอื่น ๆ ให้ครบถ้วน

3.2 โครงการ/กิจกรรม แยกตามด้าน
1. ด้านเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
อื่นทาให้

รายละเอียด/
วิธีดาเนินการ

ทาร่วม

งบประมาณ

ทาเอง

ลาดับที่ ชื่อโครงการ

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
ดาเนินการ

วิธีการดาเนินการ
(ระบุ )

หมาย
เหตุ
(หน่วย
ดาเนิน
งาน)

คำอธิบำยเพิ่มเติม - ควรแยกโครงกำร/แผนงำนที่เป็นกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนไว้ในกลุ่มเดียวกันให้ชัดเจน
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2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

หน่วยงาน
อื่นทาให้

รายละเอียด/
วิธีดาเนินการ

ทาร่วม

งบประมาณ

ทาเอง

ลาดับที่ ชื่อโครงการ

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
ดาเนินการ

วิธีการดาเนินการ
(ระบุ )

หมาย
เหตุ
(หน่วย
ดาเนิน
งาน)

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
อื่นทาให้

รายละเอียด/
วิธีดาเนินการ

ทาร่วม

งบประมาณ

ทาเอง

ลาดับที่ ชื่อโครงการ

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
ดาเนินการ

วิธีการดาเนินการ
(ระบุ )

หมาย
เหตุ
(หน่วย
ดาเนิน
งาน)

4. ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
เป้าหมาย/
ระยะเวลา
ดาเนินการ
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รายละเอียด/
วิธีดาเนินการ

หน่วยงานอื่น
ทาให้

งบประมาณ

ทาร่วม

ชื่อโครงการ

ทาเอง

ลาดับที่

วิธีการดาเนินการ
(ระบุ )

หมาย
เหตุ
(หน่วย
ดาเนิน
งาน)
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5. ด้านบริหารจัดการ

รายละเอียด/
วิธีดาเนินการ

หน่วยงานอื่นทา
ให้

งบประมาณ

ทาร่วม

ชื่อโครงการ

ทาเอง

ลาดับที่

เป้าหมาย/
ระยะเวลา
ดาเนินการ

วิธีการดาเนินการ
(ระบุ )

หมาย
เหตุ
(หน่วย
ดาเนิน
งาน)

ส่วนที่ 4 การทบทวนแผนชุมชนระดับตาบล
(ให้ตาบลมีการทบทวนแผนชุมชนระดับตาบลเป็นประจา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
แผนชุมชนระดับตาบลเป็นปัจจุบนั และมีข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง)
วัน/เดือน/ปี

ทบทวนครั้งที่

มติที่ประชุม

จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ

คาอธิบายเพิ่มเติม – การทบทวนแผนฯ นั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ครั้งสาคัญ คือ
1) ทบทวนครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน มี.ค-พ.ค. ของทุกปี) (กรณีปี 2561 ให้อยู่ในภายในเดือนธันวาคม)
ประชุมประชาคมตาบลเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชนระดับตาบลตามที่ คณะกรรมการศอช.ต.จัดทาขึ้น
2) ทบทวนครั้งที่ 2 (เดือน พ.ค. ของทุกปี) (กรณีปี 2561ให้อยู่ในภายในเดือนมกราคม)
ประชุมประชาคมตาบลเพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนฯ อีกครั้ง เพื่อให้ความเห็นชอบแผนฯ
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ภาคผนวก
คาอธิบายเพิ่มเติม-สาหรับภาคผนวกให้แนบเอกสารดังนี้
- บันทึกรายงานการประชุม
- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (เต็มรูปแบบ)
อาจเลือกจัดทาเฉพาะโครงการอันดับที่ 1-5
- สรุปข้อมูล จปฐ. ปี 2560 /ข้อมูล กชช.2ค ปี 2560
- ภาพกิจกรรม
- อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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“การวิเคราะห์อาชีพ” กับ การสร้างสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
........................................................
สัมมาชีพ : สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สูว่ ิถีชีวติ ที่ยั่งยืน

วิเคราะห์อาชีพ
 สถานการณ์ของอาชีพ

วิเคราะห์ตนเอง
 ความสนใจ ความชอบ
 ความรู้ ความสามารถ ความถนัด
 คุณลักษณะที่สอดคล้องกับอาชีพ
 ความพร้อม (เวลา เงินทุน)

# ทิศทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
# แผนพัฒนาจังหวัด/อาเภอ/ท้องถิน่

 การตลาด ๔P
 ศักยภาพชุมชน
# ภูมปิ ัญญา
# แหล่งเรียนรู้/ปราชญ์ด้านอาชีพ
# วัตถุดิบ
# แหล่งทุน (ในชุมชน)

พอ
ประมาณ

มีเหตุผล

ภูมิคุ้มกัน
ความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน
นาไปสู่

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
สมดุล/พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
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 การวิเคราะห์ตนเอง

ก่ อ นที่ จ ะตั ด สิ น ใจเลื อ กประกอบอาชี พ ใดอาชี พ หนึ่ ง ที่ อ าจจะเป็ น อาชี พ เสริ ม หรื อ
อาชี พ หลั ก ควรจะต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาอย่ างลึ ก ซึ้ งเพื่ อ ให้ รู้ ว่ าอาชี พ ใดจะมี ความเหมาะสม
สามารถประกอบเป็นอาชีพ ที่มีความยั่งยืน สร้างรายได้ให้ครอบครัว การตัดสินใจเลือกอาชีพ
จึงควรคานึงถึงหลัก ดังต่อไปนี้
 ความสนใจ ความชอบ ความต้องการ พิจารณาว่าตนเองมีความสนใจ ความชอบ
ความต้องการที่จะประกอบอาชีพใดบ้าง
 ความรู้ ความสามารถ ความถนัด พิจารณาว่าอาชีพที่ส นใจนั้นจะต้ อ งใช้ค วามรู้
ความสามารถ ความถนัด ทักษะอย่างไร ถ้ายังไม่มีหรือยังขาดอยู่จะสามารถหาความรู้ หรือ
ทักษะเพิ่มเติมได้อย่างไร หรือจะแก้ปัญหาโดยหาผู้ร่วมงานที่มีความรู้นั้น ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร
 คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง มี ในการประกอบอาชี พ ที่ ส นใจ เนื่ อ งจากคุ ณ ลั ก ษณะ นิ สั ย
ที่จาเป็นสาหรับผู้ประกอบการในแต่ละอาชีพจะมีความแตกต่างกัน เช่น ผู้ประกอบอาชีพผลิต
สินค้าหรือจาหน่ายสินค้า ควรเป็นผู้มีนิสัยกล้าได้กล้าเสีย มีความอดทน มีความรู้ทันต่อ
เหตุการณ์ รู้ความต้องการของตลาด รู้กลยุทธ์การแข่งขันด้านตลาดผู้ประกอบอาชีพด้าน
บริการ ควรเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความยิ้มแย้มแจ่มใสชอบให้บริการผู้อื่น ๆ อดทน
อดกลั้น เป็นต้น เป็นการพิจารณาว่าตนเองเหมาะกับการประกอบอาชีพใด หรือเหมาะกับการ
ทาหน้าที่ใด
 ความพร้อม ในการประกอบอาชีพ เป็นอาชีพที่สามารถดาเนินการได้โดยมีเงื่อนไข
น้อย เช่น เงินทุน เวลา วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบหลัก เป็นต้น
 การวิเคราะห์อาชีพ

หลังจากการวิเคราะห์ตนเองทาให้รู้จักตนเองดีแล้ว ขั้นต่อไปจะต้องมีความรู้อย่าง
กว้างขวางเกี่ยวกับงานอาชีพ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ คื อ การพยายามท าความเข้ าใจถึ งสภาพแวดล้ อมของ
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ปัจจัยสาคัญ ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์การแข่งขัน ความน่าสนใจโดยรวม ตลอดจนความสามารถในการทากาไร
และความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ ดังนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงาน
อันดับแรกที่สาคัญที่ผู้ประกอบการควรกระทา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดทิศทาง กลยุทธ์
และแผนการดาเนินงาน การวิเคราะห์สถานการณ์หรือเรียกอย่างย่อ ๆ ว่า SWOT ANALYSIS
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพร้อม
ด้านต่าง ๆ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ในส่วนที่เป็น จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses)
ของกิจการ
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดล้อมในการดาเนิน
ธุรกิจที่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
เป็นไปในลักษณะที่เป็นโอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ด้านต่าง ๆ ได้แก่
การเมืองเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย สิ่งแวดล้อม เช่น นโยบายด้านเศรษฐกิจ/สังคม
ของประเทศ แผนพัฒนาจังหวัด/อาเภอ/ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
วิเคราะห์การตลาด
การตลาด (Marketing) คือ กระบวนการของการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการไปยังลูกค้า เป็นกระบวนการทางธุรกิจที่ทาให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
และในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประกอบการก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืน
หลักการตลาด 4P หรือเรียกอีกอย่างว่า ส่วนผสมทางการตลาด ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สินค้าหรือบริการที่จะเสนอให้กับลูกค้า ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้าหรือไม่ คุณภาพของสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย
และสามารถเปรียบเทียบเทียบกับคู่แข่งขันได้หรือไม่
๒. ราคา (Price) การตั้งราคาขายที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ สามารถ
ต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกันได้
๓. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) คือ การนาสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึด
หลักความมีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจาย
สินค้าที่สามารถทาให้เกิดผลกาไรมากที่สุด ต้องกระจายสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
ตัวอย่าง ช่องทางการตลาด เช่น ร้านค้าชุมชน ตลาดนัดในชุมชน พ่อค้าคนกลาง
ร้านค้าประชารัฐ ร้านจาหน่ายสินค้า ต่าง ๆ เช่น ร้านสังฆภัณฑ์ ร้านวัสดุก่อสร้าง ศูนย์สาธิต
การตลาด ร้าน OTOP ร้านอาหาร วัด ตลาดท้องถิ่น (ตลาด 4 ร) โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม
(รีสอร์ท) หน่วยงานราชการ เช่น เทศบาล บริษัทเอกชน/ สถานีบริการน้ามัน และตลาดออนไลน์
๔. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หัวใจสาคัญของการส่งเสริมการตลาด
คือการทาอย่างไรให้สามารถขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากที่สุด
แผนการตลาด คื อ การก าหนดทิ ศทางและแนวทางในการทุ่ มเทความพยายาม
ทางการตลาด ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมิ นผลกิ จกรรมการตลาดไว้ ล่ วงหน้ า
ดังนั้น การวางแผนการตลาด จึงเป็นการกาหนดกลยุทธ์และวิธีในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มุ่ งหวั ง โดยคานึงถึงการใช้ ทรัพยากร
ทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตอบรับกับความเป็นไปและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมในดาเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายใน
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การวางแผนการตลาด ต้องตอบคาถามหลัก ๆ ให้กับผู้ประกอบการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. เป้าหมายทางการตลาดที่ต้องทาให้ได้ในระยะเวลาของแผนคือเรื่องอะไรบ้าง
2. ใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
3. จะนาเสนอสินค้า/บริการอะไรให้กลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าใด และด้วยวิธีการใด
4. จะสร้างและรักษาความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นได้ด้วยวิธีการใดบ้าง
5. ถ้าสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ จะปรับตัวหรือแก้ไขอย่างไรในการ
ตอบค าถามดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ ผ ลิ ต /ผู้ ป ระกอบการจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และวิจารณญาณที่ดี ในการกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวิธีการทางการตลาด
สาหรับกิจการตามองค์ประกอบที่สาคัญของแผนการตลาด
วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน เป็นการตรวจสอบและประเมินข้อมูลแวดล้อมในด้านต่าง ๆ
ที่มีผลส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือดาเนินกิจการให้มีโอกาสประสบความสาเร็จได้
เช่น องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญหรือแหล่งเรียนรู้ กาลังการผลิต วัตถุดิบ วัสดุอุป กรณ์
งบประมาณ แหล่งทุนในชุมชน เป็นต้น
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบสัมมาชีพ

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่เหมาะสาหรับประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ด้วยการยึดหลัก “ทางสายกลาง” ในการการดาเนิน
ชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงของเศรษฐกิจที่เป็นอยู่
แนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบสัมมาชีพ ด้านต่าง ๆ
 การประกอบอาชีพด้านการเกษตร ควรดาเนินชีวิตโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ด้วย
ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดการพออยู่พอกิน ก่อให้เกิดความสุขสบายภายในครอบครัว /
ชุมชน และหากเหลือจากการดารงชีพจึงค่อยนาไปแจกจ่ายและขายต่อเพื่อเป็นรายได้และเก็บ
ออมเป็นเงินทุนต่อไป ซึ่งอาชีพเกษตรที่ดีอาจดาเนินการดังนี้
1. ทาไร่นาสวนผสม เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนอกจากจะได้
พืชผักปลอดสารพิษแล้ว ก็ยังประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากอีกด้วย
2. ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เพื่อลดรายจ่ายด้านอาหารในครอบครัว
3. เลือกใช้ปุ๋ยคอก ทาปุ๋ยหมักใช้เองร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและ
ช่วยปรับปรุงบารุงดินให้ดีขึ้น
4. ปลูกต้นไม้เพื่อใช้สอยอย่าง สะเดา มะขาม และปลูกผลไม้ไว้กินเอง
5. เพาะเห็ดไว้กินเอง
6. ปลูกพืชสมุนไพรไว้เป็นยาสามัญประจาบ้าน
7. เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ดไว้กินไข่ และเก็บขาย
8. เลี้ยงปลาในร่องสวน และนาข้าวทานา
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9. เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว ทาก๊าชชีวภาพจากมูลหมูหรือวัวเพื่อใช้เป็นพลังงานในครอบครัว
10. ทาปุ๋ยน้า ฮอร์โมนไว้ใช้ในนาและสวนเอง
11. พืชผลทางการเกษตร ปลา ไข่ เก็บไว้กินเพียงพอ เหลือจึงแจกและจาหน่าย
หากเกษตรกรทาได้แบบนี้ก็จะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแน่นอน
 การประกอบอาชีพด้านธุรกิจ/ผู้ประกอบการ ควรคานึงถึงความมั่นคงและยั่งยืน
มากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์ ดังนั้นสิ่งที่ควรทา คือ ต้องมีความรอบรู้ในธุรกิจที่ดาเนินการ
อยู่ ศึกษาข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
มีความรอบคอบในการตัดสินใจจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย นอกจากนี้ยังควรต้องมีคุณธรรม
คือ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ ไม่ผลิตสินค้าที่ก่อให้เกิดโทษหรือสร้างปัญหา
ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม สาคัญที่สุดคือ ต้องมีความขยันหมั่นเพียร ดาเนินธุรกิจอย่างอดทน
อุ ต สาหะ พั ฒ นาประสิท ธิภาพการผลิต รวมถึ งปรับปรุงสินค้ าและคุณภาพให้ ทั นกับความ
ต้องการของผู้บริโภค สาหรับการประกอบธุรกิจ มีอาชีพทีน่ ่าสนใจทาแบบพอเพียง เช่น
1. อาชีพนวดแผนไทย ปัจจุบันเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็นชาวไทยด้วยกันหรือชาวต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่สนใจด้านนี้สามารถเรียนรู้การนวดจากการ
เปิดอบรมระยะสั้น ระยะยาว แล้วสามารถมานวดตามบ้าน หรือเปิดร้านนวด ได้เลย ซึ่งอาชีพนี้
น่าสนใจตรงที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย อาศัยแค่ฝีมือล้วน ๆ ก็สร้างงาน สร้างเงินอยู่แบบพอเพียง
ได้แล้ว
2. อาชี พ ขายอาหาร เป็ น หนึ่ งอาชี พ ที่ น่ าสนใจ เพราะเพีย งแค่มี ความรู้ในการ
ทาอาหารหรือขนม ก็สามารถสร้างงาน สร้างเงินได้แล้ว ซึ่งวิธีการอาจไปเรียนรู้จากครูสอน
ทาอาหาร คนที่ทาอาหารอร่อย ๆ หรือเปิดดูตามอินเตอร์เน็ตก็ได้แล้วกลับมาทดลองทากินเอง
ให้อร่อย จากนั้นจึงค่อยเปิดร้าน หรือจะขายทางอินเตอร์เน็ตก็ยังได้ แค่นี้ก็สามารถมีชีวิต
ที่พอเพียงได้แล้ว
3. อาชีพช่างซ่อมรองเท้า ช่างเย็บผ้า /ทอผ้า ช่างฝีมือต่างๆ อาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่
น่าสนใจ แค่ไปเรียนรู้จนชานาญ ซื้ออุปกรณ์มาทาครั้งหนึ่งก็อยู่ไปได้นาน เงินลงทุนก็ไม่มาก
อาศัยใจรักและความประณีต สาหรับร้านเพียงแค่หาย่านที่คนเดินพลุกพล่าน ก็สามารถรับ
ทรัพย์กันทุกวัน อยู่แบบสบาย ๆ พอเพียง ไม่ต้องไปทาให้ใครเขาเดือดร้อน
 ตัวอย่าง สัมมาชีพที่เกิดจากการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน
กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร (กล้วยหักมุก-กล้วยหอม) หมู่ที่ 5 ตาบลเหมืองใหม่
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 ความเป็ นมา คนในชุ ม ชนประกอบอาชี พ บนพื้ น ฐานวิ ถี ชีวิ ต ของตนเอง ได้ แ ก่
เกษตรกรรม โดยการปลูกกล้วยเสริมจากการปลูกมะพร้าวน้าหอม เป็นอาชีพไม่เบียดเบียน
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ตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และผลผลิตจากกล้วยหักมุก กล้วยหอม
ที่เหลือจากการบริโภคสด ได้มีการนามาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับ
ครัวเรือน ยอดจาหน่ายของกลุ่ม ปี 2560 รวมทั้งสิ้น 208,105 บาท โดยการจาหน่าย
ที่ทาการของกลุ่ม โรงเรียน มูลนิธิชัยพัฒนานุรักษ์ พ่อค้ารับไปจาหน่ายตามร้านค้าของฝาก
และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งมีการสั่งซื้อจากประเทศจีนอีกด้วย และกลุ่มมีแผนที่จะนา
ใบกล้วยมาเย็บเป็นกระทงใบตอง และต้นกล้วยมาทาเป็นเชือกกล้วยซึ่งถือเป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
 ความพอประมาณ
- การประกอบอาชีพโดยยึดถือความพอดีของตนเองที่สามารถทาได้
- ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น การปลูกกล้วยหักมุก - กล้วยหอม เสริมจาก
การปลูกมะพร้าวน้าหอมเป็นอาชีพที่อยู่ในวิสัยที่สามารถทาได้
- ใช้ต้นทุนต่าไม่ทาให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
 มีเหตุผล
- ใช้เหตุผลในการตัดสินใจเรื่องอาชีพ โดยดูจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐาน
วิถีชีวิตตนเอง
- คานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การปลูกกล้วยหักมุก – กล้วยหอม
สามารถกินสดได้ แปรรูปได้ ต้นกล้วย ใบกล้วย สามารถใช้ประโยชน์ได้หมด
- การเลือกอาชีพที่ส อดคล้อ งกับบริ บทของตนเอง และอยู่ในพื้นที่ที่เ หมาะ
แก่การเพาะปลูก
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มีภูมิคุ้มกัน
- เตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีทางเลือกอื่นรองรับ
- หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอาชีพ โดยเสริมความมั่นคงในอาชีพด้วย
การปลูกกล้วยหักมุก - กล้วยหอม เป็นอาชีพเสริมในระหว่างรอการเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้าหอม
- มีการปลูกเผือกและสาเกเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้มากขึ้น
- กลุ่มมีการนาเงินของกลุ่มฝากไว้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อประกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นทุนดาเนินการต่อไป
 ความรู้
- ประกอบอาชีพอย่างมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องที่จาเป็นของอาชีพนั้น
- หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการปลูกกล้วยหักมุก
- กล้วยหอม โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูปกล้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเข้า
สู่มาตรฐาน และหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เช่น การจาหน่ายสินค้าออนไลน์
- ร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง เพื่อเสริมองค์ความรู้
ให้กับกลุ่มอาชีพ
- ดาเนินชีวิตอย่างมีสติ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และประกอบอาชีพ อย่างมี
ปัญญา
 คุณธรรม
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเพียร
- มองประโยชน์ส่วนรวม รู้จักแบ่งปัน กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร (กล้วย
หักมุก-กล้วยหอม)
- คัดเลือกวัตถุดิบจากผู้ปลูกที่ปลอดภัยจากสารพิษ
- มีขั้นตอนการผลิตที่สะอาด
- ร่วมทาอาชีพกันเป็นกลุ่มและมีการปันผลกาไรคืนสู่สมาชิก
- จัดสวัสดิการช่วยเหลือชุมชน เช่น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
……………………………………………..
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
1. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
2. นายทวีป บุตรโพธิ์
๓. นายโชคชัย แก้วป่อง

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผอ.สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ผู้รวบรวม/เรียบเรียง
นางวรรณา ลิ่มพานิชย์
นางรัตนาวดี ครุยทอง
นางสาวธวัลรัตน์ เดชบุญมา
นางสมพิศ ปูนจัตุรสั
นางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน
นางสาวนิรัตน์ เกื้อเส้ง
นายอนันต์ เลิศแสง
นายไพรัตน์ จงรักษา

ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ออกแบบปก
นายอรรถวิทย์ สุนทรพานิชกิจ
ปีที่พิมพ์
จานวนที่พิมพ์
จัดทาโดย

จัดพิมพ์โดย

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบตั งิ าน

พฤศจิกายน 25๖1
30,000 เล่ม
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 5
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
บริษัท บีทีเอสเพรส จากัด
121/30 หมู่ที่ 4 ซอยรามอินทรา 19 ถนนรามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
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