คํานํา
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ดํ า เนิ น โครงการสร า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีเปาหมายใหประชาชนไดรับการ
พัฒนาอาชีพและมีรายได เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใชชีวิตอยูในชุมชนอยางมี
ความสุข ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ
จันทรโอชา) ดานการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ และ
เชื่อมโยงยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมฯ
ไดกําหนดพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงาน จํานวน ๒๐,๑๔๐ หมูบาน ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ภายใตแนวคิด “ชาวบานสอนชาวบาน” ที่เริ่มตนดวยการพัฒนาทักษะการถายทอดองคความรู
ให กั บ ปราชญ ชุ ม ชนด า นอาชี พ จากนั้ น กลั บ ไปสร า งที ม และจั ด การฝ ก อบรมอาชี พ ให กั บ
ครัวเรือนที่ตองการฝกอาชีพในหมูบานเปาหมาย ตลอดจนติดตาม สนับสนุนอยางตอเนื่อง
เพื่อใหครัวเรือนที่เขารับการฝกอาชีพ มีความรูและปฏิบัติอาชีพไดจริง จนพัฒนาเปนอาชีพ
ที่สรางรายไดใหกับครัวเรือนไดอยางมั่นคง
แนวทางการสรางสัมมาชีพชุมชน ป 2561 เลมนี้ จะชวยเสริมสรางความเขาใจในการ
นําแนวคิด วิธีการ ไปใชเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชน
และสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการสร า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชนแก ผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน อันจะสงผลใหการสรางสัมมาชีพชุมชนเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
กรมการพัฒนาชุมชน
ตุลาคม 25๖๐
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ภาคผนวก
แบบฟอรมทะเบียนขอมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบาน
แบบฟอรมทะเบียนขอมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
แบบฟอรมทะเบียนขอมูลกลุมอาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
หลักเกณฑการประเมินครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด
ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับอําเภอ
ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับตําบล
แบบฟอรมรูปเลมแผนชุมชนระดับตําบล
“การวิเคราะหอาชีพ” กับการสรางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ ๑ กรอบการเรียนรูการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ตารางที่ ๒ กรอบการเรียนรูการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
ตารางที่ ๓ กรอบการเรียนรูการขยายผลการสรางครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ตารางที่ ๔ กรอบการเรียนรูกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
ตารางที่ 5 กรอบการเรียนรูกิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
ตารางที่ ๖ กรอบการเรียนรูกจิ กรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
ศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)
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ส่วนที่ ๑
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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 ที่มุงแกไขปญหาเกี่ยวกับปากทองของประชาชนในระดับลาง
ที่เปนคนสวนใหญของประเทศโดยมีแผนงานที่สําคัญ คือ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเขมแข็ง ซึ่งไดมอบใหกระทรวงมหาดไทยที่มีกรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานหลัก
บูรณาการไปสูการปฏิบัติ และเพื่อใหการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและขอสั่งการของ
นายกรั ฐ มนตรี เ ห็ น ผลเป น รู ป ธรรมโดยเร็ ว และมี ค วามยั่ ง ยื น กระทรวงมหาดไทยกํ า หนด
โครงการ “ลดความเหลื่อมล้ํา แบงปนความสุข”เปน ๑ ใน ๘ กลุมโครงการเนนหนักที่ให
ความสําคัญเปนพิเศษในเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยโครงการดังกลาวเนนการสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
แกปญหาหนี้สินนอกระบบ ความยากจนระดับครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิตและขยายโอกาส
คนยากจนในการเขาถึงทรัพยากรและการใหบริการของรัฐ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยขางตน กรมการพัฒนา
ชุมชนไดกําหนดใหการพัฒนาอาชีพครัวเรือน เปน ๑ ใน ๓ ปจจัยขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนา
ชุมชน ป ๒๕๖๐ (CDD Agenda 2017) มุงผลให “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช
ชี วิ ตอยู ในชุ มชนอย างมี ความสุ ข” และดํ าเนิ นการภายใต “โครงการสร างสั มมาชี พ ชุ ม ชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คือ “รายได” ทําให
ประชาชนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
ด วยการสรางอาชีพ ผ านกระบวนการ “สร างสั มมาชี พชุมชน” ภายใต แนวคิ ด “ชาวบ าน
สอนชาวบาน” สอนอาชีพที่เขาตองการอยากทําประกอบการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวทาง ซึ่งกระบวนการ “สรางสัมมาชีพชุมชน” เริ่มตนดวยการพัฒนาทักษะ
การถายทอดองคความรู ใหกับปราชญชุมชนดานอาชี พ จากนั้นกลับไปสรางทีมและจัด การ
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ฝ ก อบรมอาชี พ ให กั บ ครั ว เรื อ นที่ ต อ งการฝ ก อาชี พ ในหมู บ า นเป า หมาย ตลอดจนติ ด ตาม
สนับสนุนอยางตอเนื่องเพื่อใหครัวเรือนที่เขารับการฝกอาชีพมีความรูและปฏิบัติอาชีพไดจริง
จนพัฒนาเปนอาชีพที่สรางรายไดใหกับครัวเรือนไดอยางมั่นคง ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไดดําเนินการสรางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตการบูรณาการ
ความรวมมือของประชารั ฐ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของยุท ธศาสตร ที่ 1 การสงเสริมการ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒนาตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงในภาคเกษตรและชนบท จํ า นวน
23,589 หมูบาน ประชาชนไดรับการพัฒนาอาชีพและมีรายได รวม 471,780 คน/ครัวเรือน
และในป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 กํ า หนดหมู บ า นเป า หมาย จํ า นวน 20,140 หมู บ า น
โดยเปนหมูบานในพื้นที่เปาหมายเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 16,512 หมูบาน
และหมูบานเปาหมายใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 3,628 หมูบาน ประชาชน
เปาหมายจะไดรับการพัฒนาอาชีพและมีรายไดรวม ๕๒๓,๖๔๐ คน/ครัวเรือน

นิยามศัพท
สั ม มาชี พ หมายถึ ง อาชี พ ที่ ไ ม เ บี ย ดเบี ย นตนเอง ไม เ บี ย ดเบี ย นผู อื่ น ไม เ บี ย ดเบี ย น
สิ่งแวดลอม และมีรายไดมากกวารายจาย เปนความพยายามที่จะปรับจากการทํามาหากิน
เปนทํามาคาขาย โดยไมไดเอากําไรสูงสุดเปนตัวตั้งหรือเปนเปาหมายสุดทาย และตองคํานึงถึง
ความเปนธรรมทางสังคม กลาวคือความสุขของตนและคนทํางาน รวมถึงประโยชนของผูบริโภค
และผูรับบริการเปนหลัก
ปราชญชุมชน หมายถึง ผูที่ประกอบสัมมาชีพจนมีความรูความชํานาญในการประกอบ
อาชี พ หรื อมี ความเชี่ ยวชาญในอาชี พนั้ น ๆ ประสบความสํ าเร็ จและมี ความมั่ นคงในอาชี พ
เปนที่ยอมรับของคนในชุมชน พรอมมีจิตอาสาที่จะถายทอดและขยายผลไปยังบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ปราชญชุมชนที่ผานการอบรม หลักสูตร “วิทยากรผูนํา
สัมมาชีพ” จากศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ปราชญชุมชนของหมูบาน ๆ ละ 5 คนประกอบดวย
วิทยากรผูนําสัมมาชีพ 1 คน และปราชญชุมชนที่เขารวมเปนทีม เพิ่มเติมอีกหมูบานละ 4 คน
หมูบานเปาหมายสัมมาชีพชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 หมายถึง หมูบานเปาหมายเดิม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 16,512 หมูบาน และหมูบานเปาหมายใหม ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวน 3,628 หมูบานรวม 20,140 หมูบาน
หมูบานเปาหมายเดิม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายถึง หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพื้นที่ความรับผิดชอบของยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมการขับเคลือ่ นการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท จํานวน ๑๖,๕๑๒ หมูบาน (รอยละ 70 ของ
23,589 หมูบาน)
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หมูบานเปาหมายใหม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายถึง หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน หรือหมูบานที่มีครัวเรือน
มีรายไดต่ํากวาเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) หรือหมูบานที่มีความพรอมที่อยูนอกพื้นที่
ความรับผิดชอบของยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท 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 หมูบานละ 2๖ ครัวเรือน ที่แสดงความประสงคตองการเขารับการ
ฝกอาชีพตามแบบสํารวจความตองการฝกอาชีพของคนในชุมชน
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ครัวเรือนเปาหมายที่ผานการอบรมอาชีพ โครงการ
สงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบานและโครงการขยายผลการสรางครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง หมายถึง ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ผานการคัดเลือก
ตามเกณฑที่กําหนดในระดับจังหวัดหรือระดับภาค
ที ม สนั บ สนุ นการขั บ เคลื่ อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชน หมายถึ ง ผู นํ า ชุ ม ชน กลุ ม องค ก ร หรื อ
เครือขายการพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพ ซึ่งอยูในพื้นที่เปาหมายในการสรางสัมมาชีพชุมชน
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ และได รั บ คํ าสั่ ง แต ง ตั้ ง เป น ที มสนับ สนุน การขั บ เคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน โดยในแตละทีมอาจจะประกอบดวย ปราชญชุมชน ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน
(ผูนํา อช.) คณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะกรรมการศูนยประสานงานองคกรชุมชน (ศอช.)
คณะกรรมการเครือขาย OTOP คณะกรรมการเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต หรืออื่น ๆ
ตามศักยภาพของแตละพื้นที่
กลุมอาชีพ หมายถึง กลุมที่จัดตั้งขึ้นใหมจากการรวมตัวของผูแทนครัวเรือนในหมูบาน
เปาหมาย ตั้งแต 5 ครัวเรือนขึ้นไป ซึ่งผานการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบ า น
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
ยึดพื้นทีครัวเรือน
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

หน่วย
ดําเนินการ
จังหวัดทีต่ ้ังภาค

๔ ภาคๆ ละ ๔๐ คน รวม ๑๖๐ คน
ไตรมาส ๑,๓

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

ขยายผลการสร้าง
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
๑๖,๕๑๒ หมู่บ้านๆ ละ ๒๖ คน
จํานวน ๔๒๙,๓๑๒ คน

อําเภอ/ส่วนกลาง
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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

แนวทางการสรางสัมมาชีพชุมชน ป ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒

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

กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
การสรางสัมมาชีพชุมชนขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางเปนกระบวนการ ภายใตแนวคิด

“ชาวบานสอนชาวบาน” สอนอาชีพที่เขาตองการอยากทําประกอบการนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง ที่เริ่มตนดวยการพัฒนาทักษะการถายทอดองคความรู
ใหกับปราชญชุมชนดานอาชีพ จากนั้นกลับไปสรางทีมและจัดการฝกอบรมอาชีพใหกับครัวเรือน
ที่ ต องการฝ กอาชี พในหมู บ านเป าหมาย ตลอดจนติ ดตาม สนั บสนุ นอย างต อเนื่ อง เพื่ อให
ครัวเรือนที่เขารับการฝกอาชีพมีความรูและปฏิบัติอาชีพไดจริง จนพัฒนาเปนอาชีพที่สรางรายได
ใหกับครัวเรือนไดอยางมั่นคง
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)
วิ ธี ก ารดํ า เนิ นงาน โครงการพัฒนาผูนําสัมมาชี พ ดําเนินการในรู ปแบบการจัดฝ 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” หมูบานละ ๑ คน โดยการพิจารณาคัดเลือก
กลุมเปาหมาย เนนผูที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความชํานาญในการประกอบอาชีพ ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินอาชีพจนเปนที่ยอมรับ มีความพรอมในการถายทอดองคความรู
สูสาธารณะ (จิตอาสา) หรือสรางเครือขาย และควรคํานึงถึงความพรอมของกลุมเปาหมายใน
การเปนแกนหลักสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนใหเกิดไดจริง ทั้งนี้ ตองเปนบุคคลเดียวกับ
ฐานขอมูลแบบสํารวจขอมูลปราชญชุมชนดานอาชีพเพื่อเตรียมเปนวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ จั ง หวั ด ไดรวบรวมสง ใหก รมฯ เรี ย บร อ ยแลว หรื อ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหไดบุคคลที่สามารถขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนได ขอใหจังหวัดดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขฐานขอมูลและแจงใหกรมฯ ทราบ
๒. ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน ประสานจังหวัดสงกลุมเปาหมายเขารับการฝกอบรม
และดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตร “วิทยากรผูนําสัมมาชีพ” รุนละ ๔ วัน ตามแผนการ
ฝกอบรมของศูนยศึกษาฯ แตละแหง
๓. กลุ ม เป าหมายที่ ผา นการฝก อบรมหลัก สูต ร “วิ ท ยากรผู นํา สั ม มาชี พ ” แล ว จะ
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. ปราชญชุมชนที่อยูในหมูบานเปาหมายใหม 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) ปราชญ ชุ ม ชน จากฐานข อ มู ลแบบสํา รวจขอ มู ลปราชญ ชุม ชนด า นอาชีพ
เพื่ อ เตรี ย มเป นวิ ท ยากรสั ม มาชี พ ชุ ม ชน ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ ไ ด สํ า รวจไวแลว
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. ดําเนินโครงการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ในรูปแบบการ
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
ทําหนาที่
เปนพี่เลี้ยง
และสนับสนุน
ใหการดําเนิน
กิจกรรม
บรรลุตาม
วัตถุประสงค
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กิจกรรม
๓. วิเคราะห
อาชีพที่
ครัวเรือน
เปาหมาย
ตองการ

วันที่สอง
1. เตรียม
ความพรอม

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 มีแหลงเรียนรู
ที่สะดวกตอการเรียนรู
และเปนอาชีพที่สอดคลอง
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
• สรุปผลการวิเคราะหฯ
เพื่อเตรียมนําเสนอ สราง
ความเขาใจกับครัวเรือน
เปาหมาย

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
ทีมสนับสนุน
การ
ขับเคลื่อน
สัมมาชีพ
ชุมชน
และ
หนวยงาน
ภาคี ที่รวม
กิจกรรม รวม
ใหคําปรึกษา
แนะนํา
เพื่อใหการ
วิเคราะห
อาชีพฯ
สอดคลองกับ
ความเปนจริง
และมีโอกาส
ประสบ
ผลสําเร็จ

เพื่อใหครัวเรือน
เปาหมาย มีความรู

ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
หมูบานละ 5 คน ไปพบ

-กระดาษ A๔

- ทีมงาน
สํานักงาน
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กิจกรรม
ครัวเรือน
เปาหมายเพื่อ
สงเสริมการ
สรางสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับ
หมูบาน

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

กระบวนการ
ผูแทนครัวเรือนเปาหมาย
หมูบานละ 26 คน และ
ดําเนินการดังนี้
• 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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สื่อ/อุปกรณ
- กระดาษ
ฟลิปชารต
- ปากกาเคมี
- กระดาษกาว

ขอเสนอแนะ
พัฒนาชุมชน
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. ใหดําเนินโครงการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หลังจาก
ปราชญชุมชนหมูบานละ 1 คน ผานการฝกอบรมหลักสูตร “วิทยากรผูนําสัมมาชีพ” ตาม
โครงการพัฒนาผูนําสัมมาชีพแลว
2. การคัดเลือกครัวเรือนเปาหมายที่จะเขารวมการฝกอาชีพ ตองพิจารณา
จาก1) ครั ว เรื อ นที่ มี ร ายได ต่ํ า กว า เกณฑ ค วามจํ า เป น พื้ น ฐาน (จปฐ.)ป 2560
ที่สามารถพัฒนาได 2) ครัวเรือนที่มีรายไดนอย หรือ3) ครัวเรือนที่มีความตองการ
และสนใจฝกอาชีพเพื่อประกอบเปนอาชีพที่สามารถสรางใหเกิดรายไดใหครอบครัว
หมูบานละ 2๖ ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 คน) และทั้ง 2๖ ครัวเรือนตองมีการจัดเก็บ
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ในป 256๑ เนื่องจากตองใชขอมูลรายไดเฉลี่ย
เปนฐานในการวัดผลตามตัวชี้วัดงบประมาณในเดือนกันยายน 256๑
๓. การวิเคราะหอาชีพจะตองเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของและดําเนินการโดยผูที่
มี ค วามรู เชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ ใ นการประกอบอาชี พ นั้ น ๆ จนประสบ
ความสําเร็จอยางแทจริง และควรใหมีผูแทนจากหนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐ เอกชน
ที่มีความรูและมีบทบาทภารกิจในการสงเสริมสนับสนุน การประกอบอาชีพของชุมชน
รวมใหขอมูลและรวมวิเคราะหอาชีพดวย เพื่อใหการวิเคราะหอาชีพที่ตองการอบรม
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เป น ไปในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต อ ง และมี โ อกาสประสบความสํ 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
ที่ครัวเรือนเปาหมายตองการฝกอาชีพใหพิจารณาคัดเลือกจากทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมูบาน หรือประสานขอรับการสนับสนุนจากวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
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

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนแกประชาชนกลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย ประชาชนที่เปนผูแทนครัวเรือนที่อยูในหมูบานเปาหมายใหม ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ มี ค วามต อ งการและสนใจฝ ก อบรมอาชี พ จํ า นวน 3,628 หมู บ า น 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. จัดทําแผนการดําเนินโครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
3. ประสานกลุมเปาหมาย (ตามโครงการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน)
และผูเกี่ยวของ ประกอบดวย
๑) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมูบานละ 5 คน
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๒) ประชาชนที่ เ ป น ผูแ ทนครัว เรือ นที่ มีค วามต อ งการและสนใจฝ กอบรมอาชีพ
หมูบานละ 26 ครัวเรือน
๓) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่และหนวยงานภาคีการพัฒนา
ที่จําเปนและเกี่ยวของ
4. ดําเนินโครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน ในรูปแบบการ
ฝกอบรม โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบ าน จํานวน 5 คน ทําหนาที่เปนแกนนําหลัก
ในการจัดกระบวนการเรียนรู ทีมงานสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ และหนวยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรม และสนับสนุน
ในสวนที่เกี่ยวของ การอบรมภายใตโครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
แบงออกเปน 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 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
ผูเชี่ยวชาญในอาชีพ
ที่กลุมเปาหมายตองการ
ฝกอบรมดําเนินการ
รวมกับทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน ดังนี้
• ใหความรูเกี่ยวกับอาชีพ
ที่ครัวเรือนตองการ
ฝกอบรม สาระสําคัญ
ประกอบดวย
- ความเปนมาและ
ความสําคัญของอาชีพ

- สื่อ Power
Point
- เอกสาร
- คลิปวิดีโอ
- กรณีศึกษา

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

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

วัตถุประสงค

กระบวนการ

สื่อ/อุปกรณ

ขอเสนอแนะ

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

- ควรมุง
การปรับ
ทัศนคติที่ดี
ตอการ
ประกอบ
อาชีพตาม
แนวทาง
สัมมาชีพ
ชุมชน
ตามหลัก
ปรัชญาของ

- วิธีการ/กระบวนการ
ประกอบอาชีพ อยางเปน
ลําดับขั้นตอน
- เทคนิคหรือทักษะ
ที่จําเปน
- ความรูที่เปน
องคประกอบและเกี่ยวของ
กับการประกอบอาชีพ
ใหประสบความสําเร็จ เชน
ความรูดานการตลาด
การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ การสราง
มูลคาเพิ่มใหสินคา และ
การบริหารจัดการ เปนตน
• ยกตัวอยางหรือสาธิต
การประกอบอาชีพรวมดวย
เพื่อใหกลุมเปาหมาย
มีความเขาใจเพิ่มมากขึ้น
และสามารถปฏิบัติตามได
๑. เพิ่มพูนความรู
และเพื่อใหเกิด
แรงบันดาลใจใน
การกลับไปพัฒนา
อาชีพตนเองตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.เสริมสราง
ความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

• กลุมเปาหมาย
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
ประสบการณกับผูที่
ประกอบอาชีพจนประสบ
ความสําเร็จ/ผูปฏิบัติจริง
ณ หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือบานปราชญ
ชุมชน หรือศูนยเรียนรู
และขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เขมแข็งในพื้นที่
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กิจกรรม

วันที่สาม
ฝกปฏิบตั อิ าชีพ

วัตถุประสงค
๒. กระตุนใหเกิด
ความตระหนักใน
การปรับเปลี่ยน
การใชชีวิตและ
การพัฒนา
หมูบานที่สมดุล
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

กระบวนการ
• ใหความรูเรื่องการนอม
นําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ
จนเปนวิถีชีวิต

สื่อ/อุปกรณ
จากสถานที่
จริง

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

ขอเสนอแนะ

เศรษฐกิจ
พอเพียง

- 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 ทั้งในดานความรูที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพนั้นเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพดานการผลิตและการบริหารจัดการ หรือจะเปนการชวยเหลือแกไขปญหา หรือ
การสงเสริมดานการตลาดและการจัดหาแหลงทุนสนับสนุน
๒) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สนับสนุน สงเสริมใหครัวเรือนเปาหมายที่ผานการ
ฝกอบรม ที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกันและประกอบอาชีพอย างตอ เนื่ อ ง
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ใหมีการรวมกลุม และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเปนกลุมอาชีพตามหลัก 5 ก เพื่อเตรียม
ความพรอมเขาสูระบบการลงทะเบียน OTOP
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 เ พี ย งพอ ครั ว เรื อ น
เปาหมายสามารถฝกปฏิบัติอาชีพในลักษณะรวมกันทําแบบกลุมได โดยจะใชสถานที่
ฝกปฏิบัติ ณ บานตนเอง หรือสถานที่ที่กลุมกําหนดก็ได


๔. โครงการขยายผลการสรางครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนแกประชาชนกลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายประชาชนที่เปนผูแทนครัวเรือนที่อยูในหมูบานเปาหมายเดิม ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ไมเคยเขารวมโครงการสงเสริมการสรางสัมมาชี พชุมชนตามหลั กปรั ชญาของ
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
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2. จัดทําแผนการดําเนินโครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
3. ประสานกลุมเปาหมาย และผูเกี่ยวของ ประกอบดวย
๑) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมูบานละ 5 คน
๒) ประชาชนที่ เ ป น ผูแ ทนครัว เรือ นที่ มีค วามต อ งการและสนใจฝ กอบรมอาชีพ
หมูบานละ 26 ครัวเรือน
๓) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่และหนวยงานภาคีการพัฒนา
ที่จําเปนและเกี่ยวของ
4. ดําเนินโครงการขยายผลการสรางครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ในรูปแบบการฝกอบรม
โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบาน จํานวน 5 คน ทําหนาที่เปนแกนนําหลักในการจัด
กระบวนการเรียนรู ทีมงานสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ในพื้นที่ และหนวยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรม และสนับสนุนในสวนที่เกี่ยวของ
การอบรมภายใตโครงการขยายผลการสรางครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน แบงออกเปน 3 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การใหความรูภาควิชาการหรือทฤษฎี เทคนิควิธีการ และความรูที่เกี่ยวของ
กับการประกอบอาชีพที่ครัวเรือนตองการฝกอบรม
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูและเพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจในการ
กลับไปพัฒนาอาชีพตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
บานปราชญชุมชนที่ประกอบอาชีพจนประสบความสําเร็จ หรือศูนยเรียนรูและขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เขมแข็ง 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

วิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ผูเชี่ยวชาญในอาชีพที่
กลุมเปาหมายตองการ
ฝกอบรมดําเนินการรวมกับ
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ดังนี้
• ใหความรูเกี่ยวกับอาชีพที่
ครัวเรือนตองการฝกอบรม
สาระสําคัญประกอบดวย

- สื่อ Power
Point
- เอกสาร
- คลิปวิดีโอ
- กรณีศึกษา

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

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

วัตถุประสงค
ถูกตองอยางเปน
ขั้นเปนตอน

กระบวนการ
- ความเปนมาและ
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

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

- กิจกรรมการ
ประกอบ
อาชีพและ
กิจกรรม
เสริมสรางการ
เรียนรูดาน
การนอมนํา
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการ
ปฏิบัติจาก
สถานที่จริง
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ความเขาใจ
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
๒. กระตุนใหเกิด
ความตระหนักใน
การปรับเปลี่ยน
การใชชีวิตและ
การพัฒนาหมูบาน
ที่สมดุลตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการ
• ใหความรูเรื่องการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติจน
เปนวิถีชีวิต

สื่อ/อุปกรณ

ขอเสนอแนะ

เพื่อให
กลุมเปาหมายที่
เขารับการ
ฝกอบรมอาชีพ
สามารถปฏิบัติ
อาชีพไดอยาง
ถูกตอง

กลุมเปาหมายดําเนินการ
ฝกปฏิบัติอาชีพ ณ บาน
ของตนเองหรือสถานที่ที่
เหมาะสม โดยมีทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมูบาน กํากับ ดูแลการฝก
ปฏิบัติของกลุมเปาหมาย
อยางใกลชิด โดยอาจแบง
ความรับผิดชอบตาม
สัดสวน วิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน 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 ทั้งในดานความรูที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพนั้นเพิ่มเติมเพื่อ
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
ทิศทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจของจังหวัด/อําเภอ ศักยภาพชุมชน ทุนชุมชน โอกาส
ประสบความสําเร็จ ความสามารถในการสรางรายได การเชื่อมโยงกับการตลาด สอดคลอง
กับความรูของปราชญชุมชนในหมูบานหรือหมูบานใกลเคียงในอําเภอเดียวกัน ตลอดจน
การมีแหลงเรียนรูที่สะดวกตอการเรียนรูทั้งที่เปนบานปราชญชุมชนและศูนยเรียนรูและ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอําเภอเดียวกัน
๒. เตรี ย มความพร อ มครั ว เรื อ นเป า หมายที่ จ ะเข า รั 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 และวางแผนปฏิบัติการ
ฝกอาชีพรวมกับครัวเรือนเปาหมาย
๔. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในแตละหมูบานและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ จัดทําแผนปฏิบัติการติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
ครัวเรือนเปาหมายที่ผานการอบรมอาชีพ ซึ่งตอมาเรียกวา “ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน”
เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางตอเนื่อง สรางรายไดใหครัวเรือนไดจริง
……………..………………….……………..………………….
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ส่วนที่ ๓

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

การสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการสรางสัมมาชีพชุมชน
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเขมแข็งของรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้าํ ทางสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึง
บริการของรัฐ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผานมา กรมฯ กําหนดใหองคกรสําคัญ
๔ องคกร ทั้งในระดับประเทศ จังหวัดและอําเภอ ไดแก คณะกรรมการบริหารสํานักงานกลาง
ศูนยประสานงานองคการชุมชนหรือคณะกรรมการศูนยประสานงานองคก ารชุม ชนระดั บ
จังหวัด (ศอช.จ)/ศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับอําเภอ (ศอช.อ.)/ศูนยประสานงาน
องคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) สมาคมผูนําสตรีพัฒนาชุมชนไทยหรือคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)/คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ (กพสอ.)/คณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบล (กพสต.) สมาคมผูนําอาสาพัฒนาชุมชนไทย หรือคณะกรรมการชมรมผูนําอาสา
พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อําเภอ และสมาคมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตหรือคณะกรรมการ
เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับจังหวัด/อําเภอ หรือผูแทนคณะกรรมการกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต ทําหนาที่เปนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามบทบาท
ภารกิจที่กรมฯ กําหนดซึ่งในบางจังหวัดพบวา นอกจาก ๔ องคกร ดังกลาวแลว ยังมีผูนํา กลุม
องคกร เครือขายอื่น ๆ ที่มีศักยภาพไดเขามารวมเปนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ในระดับจังหวัด อําเภอ อาทิ เครือขาย OTOP เครือขายกองทุนหมูบาน เปนตน
สําหรับ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมการพัฒนาชุมชนไดดําเนินการสรางและ
ขยายผลการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต (Way of Life) เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ดังนั้น
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการขับเคลื่อนการสรางสัมมาชีพชุมชน รวมทั้งการขับเคลื่อนการ
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต (Way of Life) ทําให
เกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม กรมการพัฒนาชุมชนจึงไดสงเสริมและสนับสนุนให ผูนํา กลุม
องค ก ร และเครื อ ข า ยที่ อ ยู ใ นความรับ ผิด ชอบของกรมฯ เข า มาร ว มเป น ที มสนั บสนุนการ
ขับเคลื่อนการสรางสัมมาชีพชุมชน ดังนี้

21

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

๑.

โครงการสรางทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

วัตถุประสงค เพื่อใหทีมสนับสนุนขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนมีทักษะการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสรางสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสามารถใหการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน
บรรลุตามเปาหมายได
การดําเนินงาน ประกอบดวย ๓ กิจกรรม ดังนี้
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
๒. การติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
๓. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง
กลุมเปาหมาย
เพื่อใหทีมสนับสนุ นการขับเคลื่ อนสัมมาชีพชุ มชนในระดับพื้ นที่ มีบทบาทในการ
ชวยเหลือและสนับสนุนการสรางสัมมาชีพชุมชน ทั้งระดับครัวเรือน การรวมกลุม และนําไปสูการ
สรางรายไดที่มั่นคงแกครัวเรือนเปาหมายสัมมาชีพชุมชน การคัดเลือกกลุมเปาหมายในการเขารวม
เป นที มสนั บสนุ นการขั บเคลื่ อนสั มมาชี พชุ มชน ให จั งหวั ดพิ จารณาจาก ผู นํ า กลุ ม องค กร
เครื อ ข า ยในพื้ น ที่ ตํ า บลที่ มี หมู บ า นเป า หมายสั มมาชี พ ชุ ม ชน ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกอบดวย
๑. ปราชญชุมชนที่อยูในหมูบานเปาหมายสัมมาชีพชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตําบลละ ๑ คน
๒.ผูนํา กลุม กลุม องคกร เครือขาย ที่มีศักยภาพ ในการรวมเปนทีมสนับสนุน
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 คณะกรรมการเครือขายกลุมออมทรัพยเพือ่
การผลิตคณะกรรมการเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) หรืออื่น ๆ ตาม
ศักยภาพของผูนํา กลุม องคกร เครือขายการพัฒนาชุมชนที่อยูในตําบลที่มีหมูบานเปาหมาย
สัมมาชีพชุมชน อยางนอยตําบลละ ๑ คน
เงื่อนไข :ใหจังหวัดพิจารณาเลือกกลุมเปาหมาย ลําดับ 1,2 (๑) - (๓)เปนลําดับแรกกอน
หากไมมีใหเลือกผูนํา กลุม องคกร เครือขายการพัฒนาชุมชนในลําดับ ที่ (๔) ทั้งนี้ ให
จังหวัดพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสมและใหมีจํานวนไมนอยกวากลุมเปาหมายที่
จังหวัดไดรับจัดสรร
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นเตรียมความพรอม
๑. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดเตรียมฐานขอมูลอําเภอ ตําบล และหมูบาน
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
จัดทําคําสั่งแต งตั้ งทีมสนั บสนุ นฯ ใหครอบคลุมทั้ งในระดั บจั งหวั ด อําเภอ และตําบล 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.จํานวนของคณะทํางานฯ ตามคําสั่ง ใหขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละพื้นที่ โดย
คํานึงถึงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว คลองตัว และมีประสิทธิภาพ
 ขั้นดําเนินการ

ประกอบดวย ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
วัตถุประสงค ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน มีทักษะ การเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานสราง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุมเปาหมาย ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
ระยะเวลา รุนละ ๑ วัน (ไตรมาส ๑ : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560)
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กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการ
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

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

กระบวนการ
• สพจ. ชี้แจงสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับภารกิจ
เนนหนักของกรมฯ
ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ (ภูเขา ๓ ลูก/
บันได ๓ ขั้น) โดยเชื่อมโยง
นโยบายที่สําคัญของ
รัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย และ
กรมการพัฒนาชุมชน
• ความสําคัญและบทบาท
ภารกิจของทีมสนับสนุน
แตละองคกรทั้งเรื่องการ
พัฒนาอาชีพ การบูรณา
การแผนชุมชน การ
ยกระดับครัวเรือนยากจน
การเขาถึงแหลงทุน
ชองทางการตลาด ฯลฯ
รวมทั้งเชื่อมโยงเรื่องการ
จัดการความรู แหลง
เรียนรู ศูนยเรียนรูชุมชน
และการพัฒนาเขาสูระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน
(มชช.) ของทีมสนับสนุนฯ
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สื่อ/อุปกรณ
- เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย
- สื่อ power
point

หมายเหตุ

- บรรยาย
- เวลา
๐๙.๐๐ ๑๐.๓๐ น.

แนวทางการสรางสัมมาชีพชุมชน ป ๒๕๖๑

กิจกรรม/หัวขอ
๒. สถานการณ
การดําเนินงาน
สรางสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

๓. การจัดทํา
แผนปฏิบตั กิ าร
ของทีม
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน

วัตถุประสงค
เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูและทบทวน
การดําเนินงาน
สรางสัมมาชีพ
ชุมชน ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในพื้นที่จังหวัด

กระบวนการ
ตัวแทนปราชญชุมชน
อยางนอย ๓ - ๕ คน เสวนา
นําเสนอแลกเปลี่ยนขอมูล
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
ใหผูเขารวมประชุมฯ เขาใจ
การสงเสริม
สนับสุนนการ
ตรงกัน
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สื่อ/อุปกรณ
- power
point
- ครัวเรือน
สัมมาชีพ
ตัวอยาง

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

หมายเหตุ

- เวทีเสวนา
ของปราชญ
ชุมชน
- เวลา
๑๐.๓๐ ๑๒.๐๐ น.

- แบงกลุม
ตามทีม
ระดับตําบล/
อําเภอ/
จังหวัด
- เวลา
๑๓.๐๐ ๑๖.๓๐ น.

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

กิจกรรม/หัวขอ

วัตถุประสงค
สรางสัมมาชีพ
ในพื้นที่หมูบาน
เปาหมาย

กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ
๓. ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
แตละตําบล รวมกันกําหนด
แผนการสนับสนุนครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชนในพื้นที่
หมูบานเปาหมาย
๔. นําแผนปฏิบัติการฯ
ในระดับตําบลมาใชเปน
แนวทางการทําแผนปฏิบัติ
การสนับสนุนฯระดับอําเภอ
๕. เมื่อไดแผนปฏิบัติการ
ในระดับอําเภอแลวใหทีม
สนับสนุนในระดับจังหวัด
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ
สนับสนุนระดับจังหวัด
พรอมทั้งกําหนดแนวทาง
การติดตามและการคัดเลือก
ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอยาง
ระดับจังหวัด
(ในกรณีที่จังหวัดมีการจัด
ประชุมหลายรุน ใหจังหวัด
รวบรวมขอมูลในแตละรุน
แลวมาจัดทําเปนภาพรวมของ
ทีมสนับสนุนระดับจังหวัด)

หมายเหตุ

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

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ทําอะไร) (ทําเมื่อไหร)

สถานที่
ดําเนินการ
(ทําที่ไหน)

ขั้นตอน/วิธีดําเนินงาน

ประโยชนที่คาดวา
จะไดรับ
(ทําอยางไร/ใครรวมทําบาง) (ทําแลวไดอะไร)
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แนวทางการสรางสัมมาชีพชุมชน ป ๒๕๖๑

๒. ที มสนั บสนุ นการขั บเคลื่อนสัมมาชี พชุ มชนระดับจังหวั ด อํ าเภอ และตําบล
ดําเนินการติดตามสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่หมูบานเปาหมายสัมมาชีพชุมชน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนปฏิบัติการฯ และตามบทบาทภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
บทบาท/ภารกิจทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนกํ า หนดภารกิ จ หลั ก ขององค ก รที่ เ ป น ที ม สนั บ สนุ น การ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ตามความเหมาะสม โดยเนน
การสนับสนุน ดังนี้
๑) ปราชญ ชุ ม ชน ขั บเคลื่ อนศู นย เรี ยนรู และขั บเคลื่อนปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยรวบรวมองคความรูและแหลงเรียนรูดานอาชีพ การจัดการความรู และการจัดเวที
สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
๒) คณะกรรมการพัฒนาสตรี สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุ ม ชน และเปน แกนหลัก ในการคัดเลือกครั วเรือ นสัมมาชี พ ชุ มชนตัว อย าง รวมทั้ งรวมกับ
ทีมสนับสนุนฯ ในภารกิจอื่น ๆ
๓) คณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชน (ศอช.) สนับสนุนการบูรณาการ
แผนชุ มชนระดั บตํ าบล และการเชื่ อมโยงแผนท องถิ่ น เพื่ อสนั บสนุ นครั วเรือนสัมมาชี พชุมชน
และกลุมอาชีพ รวมทั้งรวมกับทีมสนับสนุนฯ ในภารกิจอื่น ๆ
๔) คณะกรรมการชมรมผูนําอาสาพัฒนาชุมชน สนับสนุนการยกระดับครัวเรือน
ยากจน ที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน รวมทั้ง
รวมกับทีมสนับสนุนฯ ในภารกิจอื่น ๆ
๕) คณะกรรมการเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ระดับจังหวัด หรือ
ผูแทนคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนใหสามารถ
เขาถึงแหลงทุนชุมชน รวมทั้งรวมกับทีมสนับสนุนฯ ในภารกิจอื่น ๆ
๖) คณะกรรมการเครือขาย OTOP หรือ คณะกรรมการเครือขายอื่น ๆ สนับสนุน
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
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กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

๓) ประสานภาคีรวมใหการสนับสนุนกิจกรรม โดยอาจจะประสานความรวมมือ
ดานงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือภาคีที่เกี่ยวของ
๔) เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของทีมสนับสนุนฯ ดวยรูปแบบวิธี
ตาง ๆ เชน นําเสนอในที่ประชุมสวนราชการ วิทยุชุมชน บทความ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เปนตน

๒. การติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ระดับจังหวัด ดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ ติดตามสนับสนุน และพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง
 รวมติด ตามความกาวหนา ใหคําแนะนํา ปรึกษา แกทีม สนับสนุนฯ ระดับ
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 ง ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด จังหวัดละ ๑ ครัวเรือน
ทั้งนี้ ในการดําเนินการติดตามการดําเนินงานของทีมสนับสนุนฯ จังหวัด/อําเภอ
อาจจะใชกลไกที่มีอยูในการดําเนินงานเพิ่มเติมได ตัวอยางเชน ใหมีการรายงานผลในเวทีการ
ประชุมตาง ๆ หรือมีการจัดตั้งกลุมไลน (LINE) ทีมสนับสนุนฯ เพื่อใหสมาชิกไดมีการรายงาน
ผลการดําเนินกิจกรรม พรอมภาพถายกิจกรรมเปนระยะๆ เปนตน ซึ่งถือเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ที่ จ ะมี ส ว นช ว ยในการกระตุ น หรือ สร า งขวั ญกํ า ลัง ใจในการดํา เนิ นงานที่ ไ มใ ช ง บประมาณ
ของทางราชการ
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 5 กรอบการเรียนรูกิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนระดับจังหวัด (๑ วัน)
กิจกรรม/หัวขอ
วัตถุประสงค
กระบวนการ
๑. การ
เพื่อใหทีม
วิทยากรแบงกลุมตาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู สนับสนุนฯไดมกี าร จํานวนเหมาะสมของ
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สื่อ/อุปกรณ
- LCD
- ฟลิปชารท

หมายเหตุ
เวลา ๐๙.๐๐
- ๑๐.๓๐ น.
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กิจกรรม/หัวขอ
วัตถุประสงค
กระบวนการ
การสนับสนุนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู จังหวัด และใหแตละกลุม
ขับเคลื่อน
และสรุปทบทวนผล แลกเปลี่ยนเรียนรู ตาม
สัมมาชีพชุมชน การสนับสนุนการ ประเด็น ดังนี้
ขับเคลื่อนสัมมาชีพ ๑. ผลการสนับสนุนการ
ชุมชน และนําไปใช ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ในการปรับปรุงการ ในพื้นที่เปาหมายและ
ตัวอยางการสนับสนุน
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพ ๒. ปญหาอุปสรรคและ
ชุมชนในพื้นที่ใหมี ขอเสนอแนะการดําเนินงาน
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน
๓. ตัวแทนกลุมนําเสนอใน
เวทีใหญ
๔. สรุปบทเรียนการ
สนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน
๒. การจัดการ
เพื่อใหมีการ
ใหครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ความรูตัวอยาง จัดการความรู
ที่ไดรับการคัดเลือกเปน
ความสําเร็จ
และไดแบบอยาง ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ครัวเรือน
ความสําเร็จของ ตัวอยางระดับจังหวัด
สัมมาชีพ
ครัวเรือน
นําเสนอผลการดําเนินงาน
ตัวอยาง
สัมมาชีพชุมชนไป ตามประเด็น ดังนี้
ใชในการเผยแพร ๑) ความเปนมา/การกอ
และขยายผล
เกิด/แนวคิด/ขอมูลทั่วไป
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ตัวอยาง
๒) วิธีการ/ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
สัมมาชีพชุมชน
๓) เทคนิค/เคล็ดลับในการ
ดําเนินงานใหประสบ
ความสําเร็จ
๔) ปจจัยความสําเร็จในการ
ดําเนินงานมีอะไรบาง
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สื่อ/อุปกรณ
- ปากกาเคมี
- กระดาษกาว
- บอรดขาตั้ง

หมายเหตุ

- LCD
เวลา ๑๐.๓๐
- ฟลิปชารท - ๑๒.๐๐ น.
- ปากกาเคมี
- กระดาษกาว
- บอรดขาตั้ง
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กิจกรรม/หัวขอ

วัตถุประสงค

๓. การประเมิน
มาตรฐานการ
พัฒนาชุมชน
(มชช.)

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

กระบวนการ
๕) บทเรียน/ขอคิดการ
ดําเนินงาน
๖) แนวทางการเผยแพร/
ขยายผล ฯลฯ
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 ฒนาชุ มชนจั งหวั ดร วมกั บองค กรที่ เป นที มสนั บสนุ นการขั บเคลื่ อน
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ดําเนินการดังนี้
๑. พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางตามเกณฑการประเมินที่
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
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3. ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ ชุม ชนระดับจั งหวัด มีการดําเนิน
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ อยางนอย ๓ กิจกรรม
4. ที ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นระดั บ จั ง หวั ด สามารถส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ครัวเรือนเปาหมายสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่จังหวัดใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
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 สนุน การขั บเคลื่อ นสัมมาชี พชุ ม ชนระดับอํ า เภอ มี ก ารดําเนิน
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 า บล 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
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๒.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสตรีภาค (กพสภ.)
สงเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และเจาหนาที่พัฒนาชุมชนผูรับผิดชอบงานสตรีของจังหวัดในภาค
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ค ณะกรรมการพั ฒ นาสตรี ภ าค มี ค วามรู ความเข า ใจการ
ดําเนินงานสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถสงเสริมองคกร
สตรีในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
กลุมเปาหมาย คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) 4 ภาค
ระยะเวลา ไตรมาส 1 และ 3 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559 และ เมษายน – มิถุนายน 2560)
ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๑. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค (จังหวัดเชียงราย ชลบุรี อุดรธานี และสตูล)
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนผูรับผิดชอบงานสตรีของจังหวัดในภาค เพื่อสรางความรู ความเขาใจแนวทางการพัฒนา
สตรี และการสนับสนุนการขับเคลื่อนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
 ครั้งที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) รวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชน
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
พัฒนาสตรี สมัครเปนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการเขียนโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพและแกไขปญหา
เกี่ยวกับสตรี
๔) จัดทําแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค ประจําป 2561
 ครั้งที่ ๒ คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) รวมกับสํานักงานพัฒนาชุม ชน
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 า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ที่ ตั้ง ภาค ร ว มกั บ คณะกรรมการพั ฒ นาสตรีภาค
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

การบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลสรางสัมมาชีพชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได กํ า หนดดําเนิน การใน 2 กิ จ กรรมที่มี ความเชื่ อ มโยงกั น เป นไปตามบทบาทภารกิจ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานศูนยประสานงานองคการชุมชน พ.ศ. 2551
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล และการใชประโยชน
จากแผนชุมชนในการสร างสัมมาชี พชุมชนที่มุ งเนนการบูรณาการปญหา ความตองการ
จัดกลุมเพื่อสรางน้ําหนัก ชี้เปาเพื่อสรางความรวมมือในการจัดการปญหาและตอบสนองความ
ต อ งการโดยมุ ง เน น ด า นการสร า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชน และเพื่ อ สนั บ สนุ น ให ค ณะกรรมการ
ศูนยประสานงานองคการชุมชน เปนกลไกหลักในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล
สรางสัมมาชีพชุมชนที่เชื่อมโยงสูแผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
มุงเนนการเพิ่มโอกาสเขาถึง แหลงงบประมาณที่สนับสนุนการยกระดับ/ตอยอดการสรา ง
สัมมาชีพชุมชนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)
วัตถุประสงค
1) เพื่ อ กํ า หนดแนวทาง และวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานขั บ เคลื่อ นกิ จ กรรมการบู รณาการ
แผนชุมชนระดับตําบลสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับพื้นที่
2) เพื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ค ณะกรรมการศู น ย ป ระสานงานองค ก ารชุ ม ชน
ระดั บ จั ง หวั ด (ศอช.จ.) ได มี ส ว นร ว มในการบู รณาการแผนชุ ม ชนระดับ ตํา บลในการสราง
สัมมาชีพชุมชนที่เชื่อมโยงสูแผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาจังหวัด
กลุมเปาหมาย คณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)
จํานวน 76 จังหวัด ๆ ละอยางนอย 20 คน
ระยะเวลา จังหวัดละ 1 วัน (ไตรมาส 1: ตุลาคม – ธันวาคม 2560 )
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กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
ศู น ย ป ระสานงานองค ก ารชุ ม ชนระดับ จั ง หวั ด (ศอช.จ.) จํ า นวน 1 วั น โดยมี ขั้ น ตอนการ
ดําเนินงาน ประกอบดวย
๑) ทบทวนการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ศอช. และคณะทํางานสงเสริม ศอช.
ทุกระดับ ใหเปนปจจุบันตามแบบทะเบียนรายชื่อ ศอช. ที่จัดตั้งในป พ.ศ. 2561 (รายละเอียด
ตามหนังสือ ที่ มท 0409.3/ว 2106 ลงวันที่ 19 ต.ค. 60)
2) จังหวัดรวมกับคณะกรรมการ ศอช.จ. กําหนดกลุมเปาหมายและรูปแบบการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)
รวมกัน เพื่อสงเสริมการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล
สรางสัมมาชีพชุมชนในระดับพื้นที่
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับ
จังหวัด (ศอช.จ.) จํานวน 1 วัน โดยเนนการหารือในประเด็นที่สําคัญ ตามกรอบการเรียนรู
ตารางที่ ๖ ดังนี้
ตารางที่ ๖ กรอบการเรียนรูกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนยประสานงาน
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
ภารกิจ ของ ศอช. ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการดําเนินงานศูนย
ประสานงานองคการชุมชน
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 30
มกราคม พ.ศ. 2551 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ และ
วิธีการดําเนินกิจการศูนย
ประสานงานองคการชุมชน
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.
2551 เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน ศอช.
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สื่อ/อุปกรณ
- เอกสาร
ประกอบ
บรรยาย
- สื่อ power
point

หมายเหตุ
- บรรยาย
- เวลา
๐๙.๐๐ ๑๐.๓๐ น.
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กิจกรรม/หัวขอ

๒. แนวทางการ
ขับเคลื่อน
กิจกรรมการบูร
ณาการแผน
ชุมชนระดับ
ตําบลสราง
สัมมาชีพชุมชน
ในระดับพื้นที่

วัตถุประสงค

กระบวนการ
• การเชือ่ มโยงบทบาท
ภารกิจของ ศอช. กับการ
ขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญ
ของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทยและกรม
ฯ เชน สัมมาชีพชุมชน,
Way of Life เปนตน
• วิธีการประเมิน ศอช.ต.
ทุกตําบล 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
ภารกิจตามบทบาท ศอช.ต.
ความรู ความ
เขาใจในภารกิจ กับการบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตําบล
ตามบทบาท
ศอช.ต.บูรณาการ • ชี้แจง วิธีการดําเนินงาน
แผนชุมชน ระดับ ขับเคลื่อนกิจกรรมการบูร
ณาการแผนชุมชนระดับ
ตําบล
ตําบลสรางสัมมาชีพชุมชน
โดยใหสอดคลองกับแนวทาง
ปฏิบัติในการเชื่อมโยงและ
บูรณาการแผนในระดับพื้นที่
1) คณะกรรมการ ศอช.ต.
รวบรวมแผนพัฒนา
หมูบาน/ชุมชนในตําบล
2) คณะกรรมการ ศอช.ต.
จัดเวทีประชาคมเพื่อบูรณา
การแผนชุมชนระดับตําบล
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หมายเหตุ

- เอกสาร
ประกอบ
บรรยาย
- สื่อ power
point

- บรรยาย
- เวลา
๑๐.๓๐ ๑๒.๐๐ น.
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กิจกรรม/หัวขอ

วัตถุประสงค

กระบวนการ
3) คณะกรรมการ ศอช.ต.
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
ระดับตําบลสราง
แผนปฏิบัติการฯและ
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สื่อ/อุปกรณ

หมายเหตุ

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

- แบงกลุม
ตามทีม
ระดับตําบล/
อําเภอ/
จังหวัด
- เวลา
๑๓.๐๐ ๑๖.๓๐ น.

แนวทางการสรางสัมมาชีพชุมชน ป ๒๕๖๑

กิจกรรม/หัวขอ
สัมมาชีพชุมชน
ในระดับพื้นที่

วัตถุประสงค
บูรณาการแผน
ชุมชนระดับตําบล
สรางสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับ
พื้นที่

กระบวนการ
จัดทําแผนในการติดตาม
ศอช.ต.

สื่อ/อุปกรณ

หมายเหตุ

๔) คณะกรรมการ ศอช.จ. รวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รวมติดตามและ
ใหการสนับสนุนการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลสรางสัมมาชีพ
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) เพื่อสนับสนุนใหคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล
(ศอช.ต.) เปนกลไกสําคัญในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลในการสรางสัมมาชีพชุมชน
ที่เชื่อมโยงสูแผนพัฒนาทองถิ่นแผนพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาจังหวัด
กลุมเปาหมาย ประกอบดวย คณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล
(ศอช.ต.) จํ า นวน 5,540 ตํ า บล ๆ ละอย า งน อ ย 20 คน โดยมี ที ม ปฏิ บั ติ ก ารตํ า บลหรือ
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 พรอมวางรูปแบบการจัดเวทีบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตําบล เพื่อเชื่อมโยงกับแผนทองถิ่นในการสนับสนุนการสรางสัมมาชีพชุมชน
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1.2 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ดําเนินการประชุมทีมปฏิบัติการตําบล ประธาน
คณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับอําเภอ (ศอช.อ.) และประธานคณะกรรมการ
ศู น ย ป ระสานงานองค ก ารชุ ม ชนระดั บ ตํ า บล (ศอช.ต.) เพื่ อ หารื อ วางแผนการ
จั ดเวที การบู รณาการแผนชุ มชนระดั บตํ าบลร วมกั น โดยเฉพาะการเน นย้ํ าบทบาท หน าที่
ความผิ ดชอบที่ สําคั ญตอการบูรณาการแผนชุ มชนระดับตําบล เช น การเตรียมที มวิ ทยากร
กระบวนการ และการประสานแผนงาน/โครงการเพือ่ สนับสนุนการสรางสัมมาชีพชุมชน เปนตน
1.3 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการศูนยประสานงาน
องคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) เพื่อสรางความเขาใจในเรื่องที่สําคัญตอการบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตําบล ดังนี้
1.3.1 กระบวนการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต. ตองรูบทบาท
หนาที่ตนเอง และตองรูวาจะแสดงบทบาทอยางไรตอการดําเนินการบูรณาการแผนชุมชน
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 อุปกรณในการจัดเวทีประชาคม (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 ใหครบทุกหมูบ าน
แลวจึงนํามาวิเคราะห และสังเคราะหจัดกลุมปญหา/ความตองการ จัดลําดับความสําคัญจัดกลุม
แผนงาน/โครงการ โดยขอใหเนนย้ําในเรื่องการสงเสริมอาชีพเปนลําดับแรก เพื่อเปนขอมูลในการยก
รางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล
1.5 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สงเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการศูนยประสานงาน
องคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดําเนินการยกรางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลตาม
แบบฟอรมที่กําหนด โดยการจัดประชุมนําผลการวิเคราะหแผนชุมชนจากทุกหมูบานมารวมกัน
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แลวยกราง “แผนชุมชนระดับตําบล" กอนนําเสนอ เวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล เพื่อลด
ขั้นตอนการทํางาน และทําใหผลงานมีคุณภาพเพราะไดผานกระบวนการกลั่นกรองมากอน
1.6 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สงเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการศูนยประสานงาน
องคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) ดําเนินการกําหนดและเตรียมดําเนินการประสานการจัดเวที
บูรณาการแผนฯ อาทิเชน การกําหนดเวลาและสถานที่ดําเนินการจัดเวทีฯ และการมีหนังสือเชิญ
ผูเขารวมเวทีตามแนวทางประชารัฐประกอบดวย ผูนําชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนท องถิ่น
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 า ง
สัมมาชีพชุมชน โดยมีวิธีการ ดังนี้
2.3.1 วิทยากรกระบวนการทําหนาที่กระตุนใหผูเขารวมเวทีรวมวิเคราะหขอมูล
ของแตละหมูบานวิเคราะหสถานการณตําบล เพื่อสังเคราะหเปนภาพรวมของตําบลดวยเทคนิค
SWOT หรือเทคนิคอื่นตามความเหมาะสม โดยนําแผนชุมชนทุกหมูบาน/ทุกชุมชนในตําบลมา
วิเคราะหรวมกัน โดยใชเวทีประชาคมชวยกันคนหาวา ตําบลมีปญหาอะไรบางมากหรือนอย จําเปน
เรงดวนตองแกไขขนาดไหน อยางไร เปนปญหาที่เกิดจากปจจัยในชุมชนเองหรือเกิดจากป จจัย
ภายนอกที่ ส งผลกระทบต อคนส วนใหญ ในตํ าบล โดยนํ าข อมู ลทั้ ง 2 ประเภทมารวบรวมและ
ประมวลผล คนหาศักยภาพของตําบล จากขอมูลพื้นฐานของชุมชน และวิเคราะหคุณภาพชีวิต
รายรับ รายจาย เงินออม และหนี้สิน ในภาพรวมของตําบล จากขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน เชน
ขอมูล จปฐ. ขอมูล กชช.2ค และขอมูลบัญชีครัวเรือน ฯลฯ เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับรูปญหา
และหาแนวทางแกไขในภาพรวมของตําบลรวมกันอยางมีเปาหมาย
2.3.2 นําขอมูลทั่วไป และขอมูลที่เจาะลึกแตละดาน เชน ทุนชุมชนทั้งที่เปนเงิน
และไม ใ ช เ งิ น ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน วั ฒ นธรรมชุ ม ชน สุ ข ภาพคน ฯลฯ ของแต ล ะหมู บ า น/ชุ มชน
มารวบรวมเปนขอมูลระดับตําบล เพื่อใชในการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาส และขอจํากัด ของ
ชุมชนใหมีความแมนยํา ชัดเจน สามารถนํามากําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางการพัฒนา
ชุมชนไดอยางเหมาะสมกับบริบทของตําบล สําหรับการวางแผนแกไขปญหาเพื่อบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตําบล มีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
1) วิเคราะหชุมชน โดยนําขอมูลพื้นฐานของชุมชนและขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน
มาวิเคราะห เพื่อใหรูวาในตําบลมีทรัพยากรอะไรบางที่จะสงเสริมสัมมาชีพชุมชน หรือ ที่เกี่ยวของ
กับปญหาที่ชุมชนตองการแกไข
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2) การคนหา โอกาส และแนวทางแกไขปญหา สามารถใชขอมูลพื้นฐานของ
ครัวเรือน วิเคราะหคุณภาพชีวิตในมิติดานตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดานการ
เรี ยนรู ด านสุ ขภาวะ ฯลฯ มาเชื่ อมโยงกั บเป าหมายการพั ฒนาคุณภาพชี วิ ตของคนในตําบล
โดยนํามาบูรณาการและจัดทําเปนโครงการตางๆตามประเด็นที่เปนปญหา
3) การกําหนดเปาหมายหรือวิสัยทัศน เปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาตําบล
ซึ่งมีทิศทางระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว โดยใชขอมูลในการคนหาปญหาสาเหตุ ความจําเปน
ความตองการจัดลําดับและประเมินตนเองและนํามากําหนดเปาหมายหรือวิสัยทัศนของตําบล
4) การกําหนดรายละเอียดการวางแผนเพื่อแกไขปญหา ประกอบดวย การนํา
ปญหาที่ชุมชนสวนใหญไดรับความเดือดรอนหรือไดรับผลกระทบในวงกวางมาเปนประเด็น
ในการบู ร ณาการแผนชุ ม ชนระดั บ ตํ า บล ฉะนั้ น จะเห็ น ว า การบู ร ณาการแผน มิ ใ ช ก ารนํ า
แผนของหมูบาน/ชุมชน มารวมกันเทานั้น
5) จัดกลุมแผนงาน/โครงการ เพื่อแสวงหาแหล งงบประมาณให เหมาะสมกั บ
แผนงาน/โครงการ ดังนัน้ จึงตองรูวา แตละแผนงาน/โครงการ จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน ว ยงานใดหรื อ กํ า หนดหน ว ยงานเจ า ภาพ เพื่ อ จะได ป ระสานเชื่ อ มโยงกั บ
ผูที่เกี่ยวของตอไป โดยจัดกลุมแผนงาน/โครงการ เปน 3 กลุม ดังนี้
 แผนงาน/โครงการที่ ทํ า เองได เช น การลดรายจ า ยในครั ว เรื อ น
ดวยการปลูกผักสวนครัว ลดรายจายที่ไมจําเปนหรือลดตนทุนการผลิตดวยการทําปุยหมัก เปนตน
 แผนที่ตองทํารวม เปนแผนที่ตองประสานความรวมมือกับหลายภาคสวน
โดยมีการรวมกันในดานทรัพยากร คน หรือ เงิน เชน โครงการดูแลสุขภาพชุมชน รวมกับสํานักงาน
สาธารณสุ ขอํ าเภอ โครงการปลู กข าวพั นธุ ดี ร วมกั บสํ านั กงานเกษตรอํ าเภอ ด านการตลาด
กับภาคเอกชนหรือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด เปนตน
 แผนที่ตองขอรับการสนับสนุน เปนแผนที่ตองมีการประสานเชื่อมโยงกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะปญหาที่สงผลกระทบในวงกวางและเปนปญหารวมกันหลายพื้นที่
หากสามารถจั ดทํ ารายละเอี ยดต างๆ ได ครบถ วน และสอดคล องเชื่ อมโยงกั บยุ ทธศาสตร
เปาหมาย/ตัวชี้วัด ของหนวยงานที่เกี่ยวของไดชัดเจน แผนงาน/โครงการดังกลาว ยอมมีโอกาส
ไดรับการสนับสนุนสูงกวา แผนงาน/โครงการที่ไมชัดเจน
6) การจัดลําดับแผนงาน/โครงการ โดยยึดหลักความสําคัญความจําเป นหรื อ
ความสามารถในการแกไขปญหาความตองการของชุมชน ผานเวทีประชาคม โดยใชวิธีการตาง ๆ
เช น การอภิ ปรายถึ งความสํ าคั ญของโครงการ การใช เสี ยงส วนใหญ จากการโหวตออกเสี ยง
สนับสนุนในเวทีประชาคม หรือการประเมินขอมูลดวยตารางวิเคราะหคะแนนความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล จําเปนตองวิเคราะหทั้งปญหา/อุปสรรค
และโอกาสที่จะเกิดขึ้นรอบดาน ทั้งนี้ เพื่อใหชุมชนสามารถแสวงหาความรวมมือ และโอกาสในการ
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ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองกับเปาหมายของ
หนวยงานที่ขอรับการสนับสนุนในทุกระดับ ฉะนั้นรูปแบบการนําเสนอแผนงาน/โครงการก็ควรจะ
ทําใหสอดคลองกับแหลงงบประมาณ โดยจัดทําเปนแผนงาน/โครงการ ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๕ ดาน
ไดแก ดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความมั่นคง
และความสงบ และบริหารจัดการ พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบประสานแผนฯ ของแตละดาน และ
ใหมีแผนงาน/โครงการดานการสงเสริมการสรางสัมมาชีพ ทั้งในระดับครัวเรือน และระดับกลุม
ในภาพรวมของตําบลที่ชัดเจน
7) การยกรางแผนชุมชนระดับตําบลเพื่อขอความเห็นชอบ คือ การจัดทํารางแผน
ชุมชนระดับตําบลตามมติที่ประชุมของเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล เพื่อนําเขาสูเวที
ประชาพิจารณในระดับตําบลอีกครั้งเพื่อใหความเห็นชอบ และประกาศใชตอไป
8) จัดทํารูปเลมแผนชุมชนระดับตําบลฉบับสมบูรณ จํานวน 2 - 4 เลม เพื่อสงมอบ
ให องค กรปกครองส วนท องถิ่ นในพื้ นที่ (อบต./เทศบาลตํ าบล) เพื่ อนํ าไปบรรจุ ในข อบั ญญั ติ
งบประมาณ สงใหอําเภอเพื่อประสานการปฏิบัติเก็บไวที่ตําบลหรือที่ทําการของศอช.ต. และอาจสงให
หนวยงานที่เกี่ยวของตามความเหมาะสมทั้งนี้ วิธีการสงมอบควรกําหนดรูปแบบใหเปนทางการ
เชน การยกทีมคณะทํางานไปสงมอบในที่ประชุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ (อบต./
เทศบาลตําบล) ที่ประชุมอําเภอ หรือสงมอบโดยตรงกับผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน โดยใหมี
พยาน/สรางความสําคัญในการสงมอบ และใหคํานึงถึงแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด เพื่อไมให
เกิดความซ้ําซอนในการดําเนินงาน
ระยะที่ 3 หลังดําเนินการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ รวมกับคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชน
ระดับอําเภอ (ศอช.อ.) สงเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชน
ระดับตําบล (ศอช.ต.) ดําเนินการติดตามความกาวหนาในการดําเนินโครงการการประเมิน
ผลสําเร็จของโครงการและการประชาสัมพันธความกาวหนาในการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ทุกขั้นตอน เพื่อใหเกิดการรับรูทั้งแนวดิ่ง แนวราบ และคืนกลับสูชุมชน
เงื่อนไข : 1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับ
จังหวัด (ศอช.จ.) ใหดําเนินการกอนกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลสรางสัมมาชีพ เพื่อให
เปนเวทีของการวางแนวทาง และวิธีการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตําบลสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับพื้นที่
2) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด รายงานผลการดําเนินงานในระบบ BPM
หลังดําเนินการแลวเสร็จ
3) สํ านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ด จั ดทํ าไฟล เ อกสารเล ม แผนชุ ม ชนระดั บ ตํ า บล
ที่เปนตนแบบได จํานวน 1 ตําบล จัดสงใหกรมการพัฒนาชุมชนภายในเดือน กุมภาพันธ 2561
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๔.

โครงการสนับสนุนสัมมาชีพแกครัวเรือนยากจน

โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแกครัวเรือนยากจน เปนผลสืบเนื่องจากการจัดเก็บ
ขอมูล จปฐ. ประจําป พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนปแรกที่ดําเนินการจัดเก็บฯ ทั้งในเขตเมืองและในเขต
ชนบท โดยพบวา มีครัวเรือนยากจนตกเกณฑรายได 38,000 บาท/คน/ป ทั้งที่พัฒนาได
และตองสงเคราะห เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2559 ที่มีจํานวน 22,538 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นเปน
จํานวน 126,102 ครัวเรือน ในขณะที่งบประมาณโครงการฯ มีจํานวนนอย และเพื่อใหโครงการ
ครอบคลุ มเป าหมายทั่ วประเทศ จึ งจํ าเป นต องใช รู ปแบบ “กลุ ม” ในการดํ าเนิ นงานแก จน
สอดคลองตามภารกิจกรมฯ ในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูแก ประชาชน เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได ในป 2564 ” โดยการสงเสริมสนับสนุน
ใหครัวเรือนยากจนตกเกณฑ จปฐ. เหลานี้มีอาชีพ มีรายไดผานเกณฑ จปฐ.
วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม สนับสนุน ครัวเรือนยากจน มีอาชีพและรายได สามารถพึ่งพาตนเองได
2) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร 20 ป ดานการแกไขปญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ํา
และสร างการเติ บโตจากภายในสอดคลองกั บปรัชญากระทรวงมหาดไทย ในการ “บํ าบั ดทุกข
บํารุงสุข” 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 ยกระดับคุณภาพชีวติ
และสิ่งแวดลอม ( Sufficiency Economy Philosophy :Way of Life) ประกอบดวย ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคใตชายแดน งบประมาณ 9,447,000 บาท (เกาลานสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
ดําเนินการภายใตชื่อ “กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชีวิตแกครัวเรือนยากจน” จํานวน 543 กลุม
** งบประมาณดังกลาว ใชเพื่อเปนคาวัสดุสนับสนุนการประกอบอาชีพแกครัวเรือน
ยากจนเทานั้น **
วิธีการและขั้นตอน
โครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแกครัวเรือนยากจน แบงเปน 2 กิจกรรม คือ 1) สนับสนุน
สัมมาชีพชุมชนแกครัวเรือนยากจน ภูมิภาค/อําเภอ เปนหนวยดําเนินการ ในไตรมาส 1 – 2
(* เว นแต จั งหวั ดใดมี ครั วเรื อนยากจนเป าหมายกระจายอยู ในพื้ นที่ หลายอํ าเภอ ให จั งหวั ด
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เปนหนวยดําเนินการโดยพิ จารณาใหดําเนินการในพื้นที่อําเภอที่มีครัวเรื อนยากจนเปาหมาย
จํานวนมากกอน) และ 2) ติดตามสนับสนุนทางวิชาการ 4 ภาค สวนกลางโดยสํานักเสริมสราง
ความเขมแข็งชุมชน เปนหนวยดําเนินการ ในไตรมาส 3 มีวิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. จําแนกสถานะครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. (พัฒนาได ตองสงเคราะห)
ป พ.ศ. 2560 ทั้งหมดในเขตเมืองและเขตชนบท จํานวน 126,102 ครัวเรือน (โครงการฯ นี้
สืบเนื่องจากการจัดเก็บขอมูลและการนําขอมูล จปฐ. ไปใชประโยชน )
2. คัดเลือกครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. (ตามขอ 1.) เฉพาะ
ที่พัฒนาได ทั้งในและนอกพื้นที่หมูบานตามโครงการสรางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2561 (ทั่วประเทศ จํานวน 20,140 หมูบาน) ใหครบตามจํานวน
ที่กรมฯ แจงจัดสรร (โดยครัวเรือนยากจนเปาหมาย : 1) อยูในพื้นที่หมูบานตามโครงการสราง
สัมมาชีพ ฯ ครัวเรือนยากจนเปาหมายจะไดรับพิจารณาเปนกลุมเปาหมายตามโครงการสราง
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 กลไกของ
ศูนยอํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพั ฒนาชนบทตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงจังหวัด/อําเภอ ( ศจพ.จ. /ศจพ.อ.) เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับการชวยเหลือและพัฒนา )
4. กลุ ม ครั ว เรื อ นยากจนเป า หมาย ร ว มกั น วิ เ คราะห อ าชี พ ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด ผลผลิ ต
และสรางรายไดโดยการเชื่อมโยงกับตลาดในชุมชน โดยใชศูนยเรียนรู ฯ หรือสถานที่เหมาะสม
ภายในหมูบาน/ตําบล เปนที่ทําการกลุม (เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสามารถพิจารณาให
ครัวเรือนยากจนเปาหมายดําเนินการตามอาชีพที่ไดคัดเลือก ณ พื้นที่ของตนเองได)
5. สนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพแกครัวเรือนยากจนเปาหมาย (งบประมาณของโครงการฯ
ทั้งหมดใชเพื่อสนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพเทานั้น)
6. อําเภอรายงานใหกรมฯ ทราบตามแบบสรุปผลภาพรวมของอําเภอ/จังหวัด และให
จัดทําแบบรายหมูบานเปนไฟลขอมูลแนบในระบบ BPM ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
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7. ติดตามสนับสนุนทางวิชาการ 4 ภาคสวนกลางโดยสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
เปนหนวยดําเนินการ ในไตรมาส 3
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดโครงการฯ คือ ครัวเรือนยากจนเปาหมาย ไดรับการสงเสริม สนับสนุน
สัมมาชีพ ตามจํานวนกลุม ที่กรมฯไดจัดสรรงบประมาณ รวม ๑,๖๙๙ กลุม ดังนี้
- ครัวเรือนยากจนเปาหมาย ไดรับการสงเสริม สนับสนุนสัมมาชีพ จํานวน 1,156 กลุม
(งบประมาณหมวดงานพื้นฐาน)
- ครัวเรือนยากจนเปาหมาย ไดรับการสงเสริม สนับสนุนสัมมาชีพ จํานวน 543 กลุม
(งบประมาณพัฒนาภูมิภาค ป 2561)
……………..………………….……………..………………….
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ภาคผนวก
 แบบฟอรมทะเบียนขอมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบาน
 แบบฟอรมทะเบียนขอมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

 แบบฟอรมทะเบียนขอมูลกลุมอาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน

 หลักเกณฑการประเมินครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2561
 ตัวอยางคําสัง่ แตงตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับ
จังหวัด
 ตัวอยางคําสัง่ แตงตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับอําเภอ
 ตัวอยางคําสัง่ แตงตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ระดับตําบล
 แบบฟอรมรูปเลมแผนชุมชนระดับตําบล
 “การวิเคราะหอาชีพ” กับการสรางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบฟอรมทะเบียนขอมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบาน
บาน......................... หมูที่.......... ตําบล.........................
อําเภอ........................... จังหวัด..........................
จํานวนหมูบาน ละ 5 คน
ที่

ชื่อ-สกุล

บานเลขที่

อายุ

เบอร
โทรศัพท

อาชีพ
หลัก

อาชีพที่ปราชญมีความ
เชี่ยวชาญ/ประสบความสําเร็จ
(ระบุอาชีพ)

แบบฟอรมทะเบียนขอมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
บาน......................... หมูท ี่.......... ตําบล.........................
อําเภอ........................... จังหวัด..........................
จํานวนหมูบาน ละ 26 ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 คน)
ที่

ชื่อ-สกุล

บานเลขที่ อายุ

อาชีพ
หลัก

รายได
เฉลี่ย
(คน)
จปฐ.
2561

**1 ใหระบุเลขลงในชองประเภทอาชีพ

จํานวน
สมาชิก
ใน
ครัวเรือน

อาชีพที่
อบรม

ประเภท
อาชีพ
(ระบุ
เลข)**1

ประเภท
อาชีพที่
อบรม (ระบุ
เลข)**1

หมาย
เหตุ

หมายเหตุ

11 คือ ประเภท เกษตร : ปลูกพืช
31 คือ ประเภท ทองเที่ยวชุมชน
12 คือ ประเภท เกษตร : เลี้ยงสัตว
41 คือ ประเภท บริการ
13 คือ ประเภท เกษตร : ประมง
51 คือ ประเภท อื่น ๆ
14 คือ ประเภท เกษตร : ผสมผสาน
15 คือ ประเภท เกษตร : อื่น ๆ
21 คือ ประเภท แปรรูป : อาหาร
22 คือ ประเภท แปรรูป : เครื่องดื่ม
23 คือ ประเภท แปรรูป : เครื่องแตงกาย
24 คือ ประเภท แปรรูป : ของใช เครื่องประดับ
25 คือ ประเภท แปรรูป : สมุนไพรที่ไมใชอาหาร
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แบบฟอรมทะเบียนขอมูลกลุมอาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
จังหวัด .................................

จํานวนกลุมอาชีพ.........กลุม
ที่

ชื่อ
กลุม

วันที่
เดือนปที่
จด
ทะเบียน

หมูบ าน

ตําบล

อําเภอ

เบอร
โทรศัพท

ระบุอาชีพ/ผลิตภัณฑตามกลุม
ภาค
การเกษตร

การแปรรูป
(OTOP/SME)

การ
ทองเที่ยว
ชุมชน

อื่น ๆ

หมาย
เหตุ

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

แบบฟอรมแผนปฏิบัติการสรางสัมมาชีพชุมชน

บาน................................หมูที่............................... ตําบล..........................
อําเภอ..................................จังหวัด.......................
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ขั้นตอน/
วิธีการ
ดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย

สถานที่
ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หมายเหตุ : ใชจัดทําตามโครงการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
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หลักเกณฑการประเมินครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑
*****************************

หลักเกณฑการประเมินครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง 3 มี 2 ไม
3 มี
1. มีสัมมาชีพ
1.1 ครัวเรือนประสบผลสําเร็จในการประกอบสัมมาชีพสามารถเปนแบบอยางได
1.2 ครัวเรือนมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน
1.3 ครัวเรือนมีการออม
2. มีความสัมพันธที่ดี
2.1 สมาชิกในครัวเรือนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยและทํากิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ
2.2 สมาชิกในครัวเรือนไมมีการใชความรุนแรง
2.3 สมาชิกในครัวเรือนเปนสมาชิกกลุม องคกร ในชุมชนอยางนอย 1 กลุม/องคกร
3. มีสภาพแวดลอมเหมาะสม
3.1 มีปายครัวเรือนและจัดระเบียบบานใหสะอาดถูกสุขลักษณะ
3.2 มีการบริหารจัดการขยะอยางเหมาะสมไมเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม
3.3 มีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือสาธารณประโยชน

2 ไม
1. ไมติดยาเสพติด
- สมาชิกในครัวเรือนไมเกี่ยวของกับยาเสพติด และอบายมุขอื่น ๆ
2. ไมมีหนี้นอกระบบ
- สมาชิกในครัวเรือนไมมีการกูยืมเงินนอกระบบ และไมมีหนี้สินลนพนตัว
เงื่อนไข
1. พิจารณาคัดเลือกจากครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง (จํานวน 23,589 หมูบาน)
ที่ผานการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบาน
2. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตองมีสตรีเปนผูมีบทบาทในการประกอบอาชีพดวย
เกณฑผานการประเมิน
- ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง ตองผานเกณฑการประเมินทั้ง 3 มี 2 ไม ครบทุกขอ
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ผูประเมินและวิธีการประเมิน
1. ระดับอําเภอ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ (กพสอ.) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
และเปนแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง
- สํ า นั ก งานพั ฒนาชุ มชนอํ าเภอ ร วมกั บทีมสนั บสนุนการขั บเคลื่อนสัมมาชี พชุ มชนระดับ
อําเภอ พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางตามเกณฑการประเมิน อําเภอละ
1 ครัวเรือน
- สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สรุปผลการคัดเลือกและรายงานจังหวัด
2. ระดับจังหวัด
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชน และเปนแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง
- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับ
จังหวัด พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางตามเกณฑการประเมิน จังหวัดละ
1 ครัวเรือน สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง
จังหวัดละ 5,000 บาท
- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด และทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด จัดสงขอมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางของจังหวัด
ให สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ที่ เ ป น ที่ ตั้ ง ของคณะกรรมการพั ฒ นาสตรี ภ าค (กพสภ.)
เพื่อคัดเลือกเปนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน ภายในเดือน
พฤษภาคม 256๑
3. ระดับภาค
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค ติดตามสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดในการ
สงเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง
- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค รวมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค พิจารณา
คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน เพื่อเขารับโลรางวัล
ในสวนกลาง
- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค สรุปผลการดําเนินงานเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
และรายงานผลพรอมขอมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง สงกรมฯ ภายในเดือนมิถุนายน 256๑
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แบบประเมินครัวเรือนสัมมาชีพชมชนตัวอยาง ป 256๑
1. ขอมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง
ชื่อ................................................................นามสกุล.............................................................
เพศ.......................อายุ.........................ป
ที่อยูปจจุบัน เลขที่.........ซอย..................ถนน.........................หมูท ี่............ตําบล...................
อําเภอ...............................จังหวัด.............................................โทรศัพท................................
อาชีพ.................จํานวนบุคคลในครัวเรือน.............คน กลุม/องคกรที่เปนสมาชิก..................
ดานการประเมิน
เกณฑการประเมิน (ตัวชี้วดั )
1. มีสัมมาชีพ
1.1 ครัวเรือนประสบผลสําเร็จในการประกอบ
สัมมาชีพสามารถเปนแบบอยางได
1.2 ครัวเรือนมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน
1.3 ครัวเรือนมีการออม
2. มี
2.1 สมาชิกในครัวเรือนมีวิถีชีวิต ประชาธิปไตย
ความสัมพันธทดี่ ี
และทํากิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ
2.2 สมาชิกในครัวเรือนไมมีการใชความรุนแรง
2.3 สมาชิกในครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมองคกร
ในชุมชนอยางนอย 1 กลุม/องคกร
3. มี
3.1 มีปายครัวเรือนและจัดระเบียบบานให
สภาพแวดลอม
สะอาดถูกสุขลักษณะ
เหมาะสม
3.2 มีการบริหารจัดการขยะอยางเหมาะสมไม
เปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม
3.3 มีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือ
สาธารณประโยชน
4. ไมติดยา
สมาชิกในครัวเรือนไมเกี่ยวของกับยาเสพติด และ
เสพติด
อบายมุขอื่น ๆ
5. ไมมีหนีน้ อก สมาชิกในครัวเรือนไมมีการกูยืมเงินนอกระบบ และ
ระบบ
ไมมีหนี้สินลนพนตัว
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 ผาน  ไมผาน
 ผาน  ไมผาน
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 ผาน  ไมผาน
 ผาน
 ไมผาน
 ผาน
 ไมผาน
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ผลการประเมินผานจํานวน...........................ดาน .........................ตัวชี้วัด
(ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยาง ตองผานเกณฑการประเมินทั้ง 3 มี 2 ไม ครบทุกขอ )
(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 / อําเภอ สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดคําสั่งไดตามความเหมาะสม
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แผนชุมชนระดับตําบล
ประจําป พ.ศ. ........

ตําบล.......................
อําเภอ...............จังหวัด....................
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แผนชุมชนระดับตําบล
ประจําป พ.ศ. .........
คํ า อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม – การลงวั น ที่ / เดื อ น นั้ น ขอให ล งวั น ที่
จั ด ประชาคมเพื่ อ พิ จ ารณาแผนชุ ม ชนระดั บ ตํ า บล แล ว มี ม ติ
เห็นชอบและรับรอง พรอมประกาศใช กําหนดใหอยูในระหวาง
เดื อ นมี . ค.-พ.ค. ของทุ ก ป (กรณี ป 2561 ให อ ยู ใ นภายใน
เดือนมกราคม) เสร็จแลวลงลายมือของประธาน ศอช.ต.

ตําบล.......................
อําเภอ.................จังหวัด.....................
คณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชนตําบล.....................ไดประชุม
พิจารณาแผนชุมชนระดับตําบล มีมติเห็นชอบและรับรองแลว
เมื่อวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ……..
(ลงชื่อ) ................................................................
(...........................................................)
ประธานคณะกรรมการ
ศูนยประสานงานองคการชุมชนตําบล......
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คํานํา
การจัดแผนชุมชนระดับตําบลฉบับนี้ มีความสําคัญยิ่งตอการสงเสริมและสนับสนุน
ใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการจัดการตนเองของคนในตําบล ผานกลไกการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนทุกหมูบานในตําบล โดยมีการคนหา รวบรวมขอมูลความรู และสรางกระบวนการ
วิ เ คราะห ป ญ หา เพื่ อ ร ว มกั น กํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาหมู บ า นเชื่ อ มโยงสู ร ะดั บ ตํ า บล
ที่สอดคลองกับปญหาและความตองการที่แทจริง สามารถแกไขปญหาที่หมูบานและตําบล
เผชิญรวมกันอยูได รวมทั้งกอเกิดการคนหาศักยภาพจากทรัพยากรธรรมชาติ ฝมือ ทักษะ
ของคนในตําบล เพื่อแกไขปญหาของตําบล ลดการพึ่งพาจากภายนอก เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง
และพึ่งตนเองได
สํ า หรั บ กระบวนการทบทวน และปรั บ ปรุ ง แผนชุ ม ชนระดั บ ตํ า บลของตํ า บล
......................................ไดกอเกิดจากกลไกของศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล
(ศอช.ต.)ที่เปนการมีสวนรวมของผูนํากลุม/องคการ ผูใหญบาน กํานัน และองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น จากทุ ก หมู บ า น พร อ มทั้ ง การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น จากสว นราชการ/ภาคเอกชน
ที่ เ กี่ ย วข อ งภายใต ที ม คณะทํ า งาน เพื่ อ ร ว มกั น บู ร ณาการป ญ หาและ ความต อ งการ
จากทุกหมูบานเชื่อมโยงสูตําบล ผานเวทีประชาคมตําบลที่สรางกระบวนการเรียนรูร วมกัน
จากขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บนํามาการวิเคราะหขอมูลจนไปสูการกําหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ตอบสนองตอปญหาและความตองการของหมูบานเชื่อมโยงสูตําบล โดยกําหนด
ออกมา 3 กลุมโครงการ/กิจกรรม คือ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการไดเอง โครงการ/กิจกรรม
ที่ ต อ งดํ า เนิ น การร ว มกั น กั บ หน ว ยงานภายนอก และโครงการ/กิ จ กรรมที่ ต อ งขอรั บ การ
สนับสนุนจากภายนอก
ศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล .................หวังเปนอยางยิ่งวา แผนชุมชน
ระดับตําบลเลมนี้จะเปนประโยชนแกหนวยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ผูที่เกี่ยวของไดนําไปใชในการ ประสานเชื่อมโยงสูแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
แผนพัฒนาอําเภอ จังหวัด/กลุมจังหวัด เพื่อการแกไขปญหา และตอบสนองความตองการของ
หมูบาน และตําบลไดอยางทั่วถึง และอันจะเปนประโยชนตอการพึ่งพาตนเองไดของชุมชนตอไป
คําอธิบายเพิ่มเติม – คํานําที่รางขึ้นนี้
ตําบลสามารถนําไปปรับ แกไขเพื่อ
ความสอดคลองกับตําบลไดทั้งนี้การลง
เดือนใหอยูระหวางเดือนมีนาคมพฤษภาคม ของทุกป (กรณีป 2561
ใหอยูในภายในเดือนมกราคม)

ศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล .................
เดือน................ พ.ศ. ..........

60

แนวทางการสรางสัมมาชีพชุมชน ป ๒๕๖๑

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของตําบล
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูล

2.1 จุดออน จุดแข็ง
2.2 โอกาส ภัยคุกคาม
2.3 วิสัยทัศน (ทิศทางการพัฒนาตําบล)
2.4 ยุทธศาสตร กลยุทธ

สวนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล
3.1 โครงการ/กิจกรรม เรียงตามลําดับความสําคัญ
3.2 โครงการ/กิจกรรม แยกแตละดาน

สวนที่ 4 การทบทวนแผนชุมชนระดับตําบล
สวนที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ที่เห็นวาสําคัญและควรบรรจุไวในเอกสารการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล)
ภาคผนวก
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แผนชุมชนระดับตําบล

ตําบล………………
อําเภอ.................
จังหวัด.....................

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของตําบล
1. แผนที่ตําบล

คําอธิบายเพิ่มเติม – แผนที่ตําบลนั้น สามารถวาดขึ้นเอง หรือใชคอมพิวเตอรชวยทํา
ขึ้นก็ได ตามความถนัดและรวดเร็ว แตตองมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี้
1. แสดงอาณาเขตติดตอ (ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก)
2. ถนนในหมูบานสายหลัก (ลาดยาง คอนกรีต ลูกรัง ดิน)
3. แหลงน้ําธรรมชาติ (แมน้ํา หวย หนอง คลอง บึง สระ)
4. แหลงน้ําประปา บอบาดาลสาธารณะ
5. สถานที่ราชการ (วัด โรงเรียน สถานีอนามัย ปอมตํารวจ ศูนยเด็กฯ มัสยิด หอ
กระจายขาว ศาลาหมูบาน ศูนยเรียนรูชุมชน/ศูนยรวบรวมขอมูลหมูบาน)
6. ที่ทําการกํานัน/ผูใหญบาน สมาชิก อบต.
2. ประวัติความเปนมาของตําบล
3. พื้นที่ทั้งหมดไร หรือ ................................. ตารางกิโลเมตร
4. อาณาเขต
ตําบล.................ตั้งอยูในอําเภอ.................. จังหวัด................หางจากอําเภอ....................
ไปทางทิ ศ ................ ................กิ โ ลเมตร ห า งจากจั ง หวั ด ......................ไปทางทิ ศ
...................................กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ.................................................
ทิศใต
ติดตอกับ.................................................
ทิศตะวันออก
ติดตอกับ.................................................
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ.................................................
5. ลักษณะภูมิประเทศ
…………………………………………………………………………………………………………………………
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6. จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น.......คน แยกเปน ชาย...........คน หญิง..........คน
6.1 ผูสูงอายุ (อายุ 60 ป บริบูรณขึ้นไป ) รวมทั้งสิ้น.................คน แยกเปน
ชาย.............คนหญิง.............คน
6.2 คนพิการ รวมทั้งสิ้น.............คน แยกเปน ชาย..........คน หญิง..........คน
7. จํานวนครัวเรือน ......... 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..............

จํานวน...........ครัวเรือน
จํานวน...........ครัวเรือน
จํานวน...........ครัวเรือน
จํานวน...........ครัวเรือน
จํานวน...........ครัวเรือน
จํานวน...........ครัวเรือน
จํานวน...........ครัวเรือน
จํานวน...........ครัวเรือน

9. ผูวางงาน จํานวน........คน แยกเปน
9.1 กลุมอายุ 13 – 18 ป
9.2 กลุมอายุ 19 – 24 ป
9.3 กลุมอายุ 25 ป ขึ้นไป

จํานวน...............คน
จํานวน...............คน
จํานวน...............คน

10. ตําบลมีรายได..........................บาท/ป รายจาย............................บาท/ป
มีหนี้สิน....................................บาท/ป
11. รายไดเฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ จปฐ. ป.....) จํานวน.............บาท/คน/ป
ครัวเรือนยากจน (รายไดไมถึง 30,000 บาท คน/ป) ป.....
จํานวน............. ครัวเรือน
12. จํานวนกลุมกิจกรรม / อาชีพ มีจํานวน.......กลุม ดังนี้
12.1 ชื่อกลุมกิจกรรม / อาชีพ
จํานวนสมาชิก.......................คน
12.2 ชื่อกลุมกิจกรรม / อาชีพ
จํานวนสมาชิก.......................คน
12.3 ชื่อกลุมกิจกรรม / อาชีพ
จํานวนสมาชิก.......................คน
12.4 ชื่อกลุมกิจกรรม / อาชีพ
จํานวนสมาชิก.......................คน
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13. กองทุนในตําบล มีจํานวน...........กองทุน ดังนี้
13.1 ชื่อกองทุน.................. มีจาํ นวน.................กองทุน
มีงบประมาณรวม.........................บาท
13.2 ชื่อกองทุน..................มีจํานวน.................กองทุน
มีงบประมาณรวม.........................บาท
13.3 ชื่อกองทุน..................มีจํานวน.................กองทุน
มีงบประมาณรวม.........................บาท
13.4 ชื่อกองทุน..................มีจํานวน.................กองทุน
มีงบประมาณรวม.........................บาท
14. ขอมูลความตองการพัฒนาฝมือแรงงานของประชาชน
14.1 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ
จํานวน
14.2 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ
จํานวน
14.3 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ
จํานวน
14.4 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ
จํานวน

คน
คน
คน
คน

คํ าอธิ บายเพิ่ มเติ ม – การกรอกข อมู ล ความต องการพั ฒนาฝ มื อแรงงานของประชาชนนั้ น
ยกตัวอยางเชน ประชาชนในตําบลตองการการฝกอาชีพตัดผม ทําขนม และอาชีพชางตาง ๆ เปน
ตน ซึ่งผูนําชุมชนตองสํารวจสอบถามความตองการของประชาชนในหมูบาน

ตั้งแตขอ 15 เปนตนไป อยูในสวนขอมูลอื่น ๆ ที่ตําบลเห็นสมควรเพิ่มเติม

15. ขอมูลคมนาคม/สาธารณูปโภค
15.1 การเดินทางเขาตําบล
คําอธิบายเพิ่มเติม – การกรอกขอมูลการเดินทางเขาหมูบานนั้น
ยกตัวอยางเชน จากอําเภอ.....................ใชทางหลวง (สาย.....................)
ระยะ ............. กิโลเมตร เลี้ยวซายเขาทางหลวงหมายเลข ....................
ระยะประมาณ ........... กิโลเมตร แยกขวาลงถนนลูกรัง ระยะทาง ............
กิโลเมตร ถึงตําบล .................... เปนตน
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15.2 สาธารณูปโภค
คําอธิบายเพิ่มเติม – การกรอกขอมูลสาธารณูปโภค นั้น ยกตัวอยาง
-

มีไฟฟาครบทุกครัวเรือน
โทรศัพทสาธารณะ จํานวน..... แหง
ประปาหมูบาน
จํานวน..... แหง
ที่อานหนังสือ
จํานวน..... แหง
ศาลาประชาคม
จํานวน..... แหง
ปอมตํารวจ
จํานวน..... แหง
เปนตน

15.3 แหลงน้ํา
คําอธิบายเพิ่มเติม – การกรอกขอมูลแหลงน้ํา นั้น ยกตัวอยาง
แหลงน้ําตามธรรมชาติ
- ลําหวย
จํานวน..... แหง
- คลอง
จํานวน..... แหง
- สระ
จํานวน..... แหง
แหลงน้ําที่สรางขึ้นในหมูบาน
- บอบาดาล
จํานวน..... แหง
- สระน้ํา
จํานวน..... แหง
เปนตน

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูล
2.1 การวิเคราะหปจจัยภายในหรือสภาพแวดลอมภายใน จะทําใหตําบลทราบ
ถึงความสามารถหรือความเปนตัวตนของตําบล
(1) จุดออน คือ ลักษณะหรือขอดอยของตําบลเมื่อเทียบกับตําบลอื่น
(1.1) .....................................................................................................
(1.2) .....................................................................................................
(1.3) .....................................................................................................
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(2) จุดแข็ง คือ ศักยภาพความสามารถหรือขอเดนของตําบลเมื่อเทียบกับตําบลอื่น
(2.1) .....................................................................................................
(2.2) .....................................................................................................
(2.3) .....................................................................................................
คําอธิบายเพิ่มเติม– ตําบลสามารถวิเคราะหจุดออน/จุดแข็ง
โดยระบุแยกออกเปนดาน ๆ ไดดังนี้
• ดานเศรษฐกิจ
• ดานสังคม (เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม)

• ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• ดานความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
• ดานโครงสรางพื้นฐาน

2.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก หรือสภาพแวดลอมภายนอก จะทําใหตําบล
ทราบถึงโอกาสและอุปสรรคการทํางานของตําบล

(1) โอกาส
(1.1) .....................................................................................................
(1.2) .....................................................................................................
(1.3) .....................................................................................................
(2) อุปสรรค
(2.1) .....................................................................................................
(2.2) .....................................................................................................
(2.3) .....................................................................................................
การคนหาศักยภาพ/กําหนดตําแหนงหรือจุดยืนทางยุทธศาสตรของตําบล (positioning)
(เพื่อประมวลจุดแข็ง โอกาส ศักยภาพ นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนหรือความฝน Dream ของตําบล)
การคนหาความพรอม ความเหมาะสมในดานตาง ๆ ของพื้นที่ตําบลนั้น ๆ พิจารณาจาก
ความเปนภูมิปญญาหรือคุณคาของทอ งถิ่น เปนสิ่งที่สงผลกระทบตอประชาชนในวงกว า ง
(หรือเปนเสนเลือดใหญของชุมชน) กอใหเกิดรายไดมากพอสมควร และจะตองไมเริ่มจากศูนย
นําศักยภาพที่มีในพื้นที่มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา
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2.3 วิสัยทัศน (ทิศทางการพัฒนา) ...................……………………………………………...

(วิสัยทัศน คือ ความตองการหรือสิ่งสะทอนถึงทิศทางของการพัฒนาตําบลในอนาคต/
ภาพในอนาคตของตําบล ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงทิศทางที่ตําบลตองการจะมุงไปในอนาคต
โดยอาศั ย การวิ เ คราะห จ ากความรู ความสามารถ หรื อ สิ่ ง ที่ มี อ ยู ใ นตํ า บลเพื่ อ กํ า หนด
สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต จุดมุงหมายสําคัญของการกําหนดวิสัยทัศน เพื่อกระตุนใหเกิด
การรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนาตําบล)
ตัวอยางวิสัยทัศน :
- เปนตําบลปลอดยาเสพติด พึ่งพาตนเองตามวิถีพอเพียง
- หมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ/ เชิงวัฒนธรรม/ เชิงวิถีเกษตรอินทรีย

2.4 ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร หรือการการทําความฝนใหชัด

..................................................................................................................................................
(ยุทธศาสตร คือ แผนและนโยบายในการทํางานของตําบลใหเปนไปเพื่อบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว
ตัวอยางยุทธศาสตร :
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางภูมิคมุ กันและปองกันปญหายาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาแบบมีสวนรวม
ทั้งนี้ การเขียนประเด็นยุทธศาสตร ควรใชขอความหลักสําคัญไมตองอธิบายรายละเอียด)

2.5 กลยุทธ

.................................................................................................................................................
(กลยุทธ คือ หลัก วิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติตามประเด็นยุทธศาสตร เพื่อนําไปสู
จุดมุงหมายตามวิสัยทัศน)
ตัวอยางกลยุทธ :
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางภูมิคุมกันและปองกันปญหายาเสพติด
กลยุทธ 1 การสรางภูมิคุมกันในตําบล
กลยุทธ 2 การปองกันปญหายาเสพติด (ภายใน/นอกตําบล)
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2.6 การวิเคราะหปญหาของตําบล
ลําดับความ
สําคัญของ
ปญหา

ชื่อปญหา

สาเหตุของปญหา

ขอมูลบงชี้สภาพ
ขนาด และ
แนวทางการ
ความรุนแรงของปญหา แกไขปญหา

ตัวอยางการวิเคราะหปญหาของตําบล
ลําดับความ
สําคัญของ
ปญหา

1

ชื่อปญหา

สาเหตุของ
ปญหา

ปญหาความ - ผลผลิตราคา
ยากจน
ตกต่าํ
- ไมมีอาชีพ
เสริม
- ไมมีการจด
บัญชีครัวเรือน

ขอมูลบงชี้สภาพ ขนาด และ
ความรุนแรงของปญหา

- ตกเกณฑ จปฐ.ขอ 23 คนในครัวเรือนมี
รายไดเฉลี่ยนอยกวาคนละ 30,000 บาท
ตอป 90 คร.
- ตกเกณฑ จปฐ. ขอ 24 ครัวเรือนไมมี
การออมเงิน
- ครัวเรือนเปนหนี้นอกระบบ รอยละ 75
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สวนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล
3.1 โครงการ/กิจกรรม เรียงตามลําดับความสําคัญ (รวมทุกดาน)

หนวยงานอื่นทําให

ทํารวม

ทําเอง

วิธีการ
ดําเนินการ
(ระบุ )

ดานการบริหาร
จัดการ

เปาหมาย

ดานความมั่นคงฯ

งบประมาณ

ดานทรัพยากรฯ

ชื่อ
โครงการ

ดานสังคม

ลําดับที่

ดานเศรษฐกิจ

ประเภทของแผนดานตาง ๆ
(ระบุ )

คําอธิบายเพิม่ เติม - รูปแบบหรือตารางการนําเสนอสามารถปรับใหสอดคลองกับหนวยงานแหลงงบประมาณ
เนนตามรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตามประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอ/จังหวัด หรือหนวยงานอื่น ๆ
คํา อธิบายเพิ่ม เติม – โครงการรวมทุ กด า นเรี ย งตามลํ า ดั บความสํ า คั ญตรงนี้ ให กรอกข อมู ล โครงการ/
กิจกรรมทุกโครงการในลักษณะการบู รณาการ ชื่ อ/งบประมาณ ระบุ พื้นที่ เ ป า หมายที่ดํา เนิ นการรวมไว
ในช อ งเดี ย วกั น ทั้ ง ที่ ห มู บ า นทํ า เอง/หน ว ยงานราชการ เช น อบต./ปกครอง/พั ฒ นาชุ ม ชน/เกษตร/
สาธารณสุข ฯลฯ ใหการสนับสนุน และโครงการที่หมูบานทํารวมกับหนวยงานราชการหรือหนวยงานอื่น ๆ
โดยเมื่อกรอกขอมูลโครงการ/กิจกรรมตารางรวมทุกโครงการใหแลวเสร็จ โดยตารางตอ ๆ ไป เปนการแยก
โครงการตามดานตาง ๆ ก็สามารถคัดลอกโครงการจากตารางรวมทุกดานนี้ไปวางตามแตละดานได เ ลย
ไมตองพิมพใหม แลวจึงจัดทําขอมูลสวนอื่น ๆ ใหครบถวน

3.2 โครงการ/กิจกรรม แยกตามดาน

1. ดานเศรษฐกิจ

หนวยงาน
อื่นทําให

รายละเอียด/
วิธีดําเนินการ

ทํารวม

งบประมาณ

ทําเอง

ลําดับที่ ชื่อโครงการ

เปาหมาย/
ระยะเวลา
ดําเนินการ

วิธีการดําเนินการ
(ระบุ )

หมาย
เหตุ
(หนวย
ดําเนิน
งาน)

คําอธิบายเพิ่มเติม - ควรแยกโครงการ/แผนงานที่เปนการสรางสัมมาชีพชุมชนไวในกลุมเดียวกันใหชัดเจน
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2. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

หนวยงาน
อื่นทําให

รายละเอียด/
วิธีดําเนินการ

ทํารวม

งบประมาณ

ทําเอง

ลําดับที่ ชื่อโครงการ

เปาหมาย/
ระยะเวลา
ดําเนินการ

วิธีการดําเนินการ
(ระบุ )

หมาย
เหตุ
(หนวย
ดําเนิน
งาน)

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หนวยงาน
อื่นทําให

รายละเอียด/
วิธีดําเนินการ

ทํารวม

งบประมาณ

ทําเอง

ลําดับที่ ชื่อโครงการ

เปาหมาย/
ระยะเวลา
ดําเนินการ

วิธีการดําเนินการ
(ระบุ )

หมาย
เหตุ
(หนวย
ดําเนิน
งาน)

4. ดานความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
เปาหมาย/
ระยะเวลา
ดําเนินการ
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วิธีดําเนินการ

หนวยงานอื่น
ทําให

งบประมาณ

ทํารวม

ชื่อโครงการ

ทําเอง

ลําดับที่

วิธีการดําเนินการ
(ระบุ )

หมาย
เหตุ
(หนวย
ดําเนิน
งาน)
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5. ดานบริหารจัดการ
เปาหมาย/
ระยะเวลา
ดําเนินการ

รายละเอียด/
วิธีดําเนินการ

หนวยงานอื่นทํา
ให

งบประมาณ

ทํารวม

ชื่อโครงการ

ทําเอง

ลําดับที่

วิธีการดําเนินการ
(ระบุ )

หมาย
เหตุ
(หนวย
ดําเนิน
งาน)

สวนที่ 4 การทบทวนแผนชุมชนระดับตําบล

(ใหตําบลมีการทบทวนแผนชุมชนระดับตําบลเปนประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อให
แผนชุมชนระดับตําบลเปนปจจุบนั และมีขอมูลที่สอดคลองกับขอเท็จจริง)
วัน/เดือน/ป

ทบทวนครั้งที่

มติที่ประชุม

จํานวนผูเขารวมประชุม

หมายเหตุ

คําอธิบายเพิ่มเติม – การทบทวนแผนฯ นั้น แบงออกไดเปน 2 ครั้งสําคัญ คือ
1) ทบทวนครั้งที่ 1 (ระหวางเดือน มี.ค-พ.ค. ของทุกป) (กรณีป 2561 ใหอยูในภายในเดือนธันวาคม)
ประชุมประชาคมตําบลเพื่อพิจารณารางแผนชุมชนระดับตําบลตามที่ คณะกรรมการศอช.ต.จัดทําขึ้น
2) ทบทวนครั้งที่ 2 (เดือน พ.ค. ของทุกป) (กรณีป 2561ใหอยูในภายในเดือนมกราคม)
ประชุมประชาคมตําบลเพื่อรวมพิจารณารางแผนฯ อีกครั้ง เพื่อใหความเห็นชอบแผนฯ
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ภาคผนวก
คําอธิบายเพิ่มเติม-สําหรับภาคผนวกใหแนบเอกสารดังนี้
- บันทึกรายงานการประชุม
- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (เต็มรูปแบบ)
อาจเลือกจัดทําเฉพาะโครงการอันดับที่ 1-5
- สรุปขอมูล จปฐ. ป 2560 /ขอมูล กชช.2ค ป 2560
- ภาพกิจกรรม
- อื่นๆ ตามความเหมาะสม
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“การวิเคราะหอาชีพ” กับ การสรางสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
........................................................
สัมมาชีพ : สรางอาชีพ สรางรายได สูว ิถีชีวติ ที่ยั่งยืน

วิเคราะหอาชีพ
 สถานการณของอาชีพ

วิเคราะหตนเอง
 ความสนใจ ความชอบ
 ความรู ความสามารถ ความถนัด
 คุณลักษณะที่สอดคลองกับอาชีพ
 ความพรอม (เวลา เงินทุน)

# ทิศทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
# แผนพัฒนาจังหวัด/อําเภอ/ทองถิน่

 การตลาด ๔P
 ศักยภาพชุมชน

# ภูมิปญญา
# แหลงเรียนรู/ปราชญดานอาชีพ
# วัตถุดิบ
# แหลงทุน (ในชุมชน)

พอ
ประมาณ

มีเหตุผล

ภูมิคุมกัน
ความรู
รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน สติปญญา แบงปน
นําไปสู

เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม/วัฒนธรรม
สมดุล/พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง
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 การวิเคราะหตนเอง

ก อ นที่ จ ะตั ด สิ น ใจเลื อ กประกอบอาชี พ ใดอาชี พ หนึ่ ง ที่ อ าจจะเป น อาชี พ เสริ ม หรื อ
อาชี พ หลั ก ควรจะต อ งมี ก ารพิ จ ารณาอย างลึ ก ซึ้ ง เพื่ อ ให รู ว าอาชี พ ใดจะมี ความเหมาะสม
สามารถประกอบเปนอาชีพที่มีความยั่งยืน สรางรายไดใหครอบครัว การตัดสินใจเลือกอาชีพ
จึงควรคํานึงถึงหลัก ดังตอไปนี้
 ความสนใจ ความชอบ ความตองการ พิจารณาวาตนเองมีความสนใจ ความชอบ
ความตองการที่จะประกอบอาชีพใดบาง
 ความรู ความสามารถ ความถนัด พิจ ารณาวาอาชีพที่ส นใจนั้นจะตอ งใชค วามรู
ความสามารถ ความถนัด ทักษะอยางไร ถายังไมมีหรือยังขาดอยูจะสามารถหาความรู หรือ
ทักษะเพิ่มเติมไดอยางไร หรือจะแกปญหาโดยหาผูรวมงานที่มีความรูนั้น ๆ ไดหรือไม อยางไร
 คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง มี ในการประกอบอาชี พ ที่ ส นใจ เนื่ อ งจากคุ ณ ลั ก ษณะ นิ สั ย
ที่จําเปนสําหรับผูประกอบการในแตละอาชีพจะมีความแตกตางกัน เชน ผูประกอบอาชีพผลิต
สินคาหรือจําหนายสินคา ควรเปนผูมีนิสัยกลาไดกลาเสีย มีความอดทน มีความรูทันตอ
เหตุการณ รูความตองการของตลาด รูกลยุทธการแขงขันดานตลาดผูประกอบอาชีพดาน
บริการ ควรเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความยิ้มแยมแจมใสชอบใหบริการผูอื่น ๆ อดทน
อดกลั้น เปนตน เปนการพิจารณาวาตนเองเหมาะกับการประกอบอาชีพใด หรือเหมาะกับการ
ทําหนาที่ใด
 ความพรอม ในการประกอบอาชีพ เปนอาชีพที่สามารถดําเนินการไดโดยมีเงื่อนไขนอย
เชน เงินทุน เวลา วัสดุอุปกรณ วัตถุดิบหลัก เปนตน
 การวิเคราะหอาชีพ

หลังจากการวิเคราะหตนเองทําใหรูจักตนเองดีแลว ขั้นตอไปจะตองมีความรูอยาง
กวางขวางเกี่ยวกับงานอาชีพ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ
การวิ เ คราะห ส ถานการณ คื อ การพยายามทํ าความเข าใจถึ ง สภาพแวดล อมของ
การดําเนินธุรกิจในปจจุบัน และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ปจจัยสําคัญ ๆ ที่สงผล
กระทบตอสถานการณการแขงขัน ความนาสนใจโดยรวม ตลอดจนความสามารถในการทํากําไร
และความพรอมในดานตาง ๆ ของผูประกอบการ ดังนั้นการวิเคราะหสถานการณจึงเปนงาน
อันดับแรกที่สําคัญที่ผูประกอบการควรกระทํา เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดทิศทาง กลยุทธ
และแผนการดําเนินงาน การวิเคราะหสถานการณหรือเรียกอยางยอ ๆ วา SWOT ANALYSIS
1. การวิเคราะหปจจัยภายใน หมายถึง การตรวจสอบความสามารถและความพรอม
ดานตาง ๆ มุงเนนการวิเคราะหในสวนที่เปน จุดแข็ง (Strengths) และ จุดออน (Weaknesses)
ของกิจการ
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2. การวิเคราะหปจจัยภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดลอมในการดําเนิน
ธุรกิจที่ผูประกอบการไมสามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
เปนไปในลักษณะที่เปนโอกาส (Opportunities) หรือ อุปสรรค (Threats) ดานตาง ๆ ไดแก
การเมืองเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย สิ่งแวดลอม เชน นโยบายดานเศรษฐกิจ/สังคม
ของประเทศ แผนพัฒนาจังหวัด/อําเภอ/ทองถิ่น หนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน
วิเคราะหการตลาด
การตลาด (Marketing) คือ กระบวนการของการสื่อสารคุณคาของผลิตภัณฑหรือ
บริการไปยังลูกคา เปนกระบวนการทางธุรกิจที่ทําใหลูกคาหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
และในขณะเดียวกันกลุมผูประกอบการก็สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ โดยคํานึงถึง
ประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีความยั่งยืน
หลักการตลาด 4P หรือเรียกอีกอยางวา สวนผสมทางการตลาด ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) คือ สินคาหรือบริการที่จะเสนอใหกับลูกคา ตรงตามความ
ตองการของกลุมเปาหมาย/ลูกคาหรือไม คุณภาพของสินคา รูปแบบผลิตภัณฑมีความทันสมัย
และสามารถเปรียบเทียบเทียบกับคูแขงขันไดหรือไม
๒. ราคา (Price) การตั้งราคาขายที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกคาได สามารถ
ตอสูกับคูแขงขันไดในธุรกิจประเภทเดียวกันได
๓. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือ การนําสินคาไปใหถึงมือของลูกคา โดยยึด
หลักความมีประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจาย
สินคาที่สามารถทําใหเกิดผลกําไรมากที่สุด ตองกระจายสินคาใหตรงกลุมเปาหมายมากที่สุด
ตัวอยาง ชองทางการตลาด เชน รานคาชุมชน ตลาดนัดในชุมชน พอคาคนกลาง
รานคาประชารัฐ รานจําหนายสินคา ตาง ๆ เชน รานสังฆภัณฑ รานวัสดุกอสราง ศูนยสาธิต
การตลาด ราน OTOP รานอาหาร วัด ตลาดทองถิ่น (ตลาด 4 ร) โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม
(รีสอรท) หนวยงานราชการ เชน เทศบาล บริษัทเอกชน/ สถานีบริการน้ํามัน และตลาดออนไลน
๔. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หัวใจสําคัญของการสงเสริมการตลาด
คือการทําอยางไรใหสามารถขายสินคาหรือบริการใหไดมากที่สุด
แผนการตลาด คื อ การกํ าหนดทิ ศทางและแนวทางในการทุ มเทความพยายาม
ทางการตลาด ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมิ นผลกิ จกรรมการตลาดไว ล วงหน า
ดังนั้น การวางแผนการตลาด จึงเปนการกําหนดกลยุทธและวิธีในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่มุ งหวั ง โดยคํานึงถึงการใช ทรัพยากร
ทางการตลาดใหเกิดประโยชนสูงสุดในการตอบรับกับความเปนไปและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมในดําเนินธุรกิจทั้งภายนอกและภายใน
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การวางแผนการตลาด ตองตอบคําถามหลัก ๆ ใหกับผูประกอบการอยางนอย ดังตอไปนี้
1. เปาหมายทางการตลาดที่ตองทําใหไดในระยะเวลาของแผนคือเรื่องอะไรบาง
2. ใครคือลูกคากลุมเปาหมาย ทั้งกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรอง
3. จะนําเสนอสินคา/บริการอะไรใหกลุมเปาหมาย ในราคาเทาใด และดวยวิธีการใด
4. จะสรางและรักษาความพึงพอใจใหกับกลุมเปาหมายเหลานั้นไดดวยวิธีการใดบาง
5. ถาสถานการณไมเปนไปตามที่คาดหวังไว จะปรับตัวหรือแกไขอยางไรในการ
ตอบคํ า ถามดั ง กล า วข า งต น ผู ผ ลิ ต /ผู ป ระกอบการจํ า เป น ต อ งใช ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณและวิจารณญาณที่ดี ในการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ และวิธีการทางการตลาด
สําหรับกิจการตามองคประกอบที่สําคัญของแผนการตลาด
วิเคราะหศักยภาพชุมชน เปนการตรวจสอบและประเมินขอมูลแวดลอมในดานตาง ๆ
ที่มีผลสงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือดําเนินกิจการใหมีโอกาสประสบความสําเร็จได
เชน องคความรู ภูมิปญญา ผูเชี่ยวชาญหรือแหลงเรียนรู กําลังการผลิต วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ
งบประมาณ แหลงทุนในชุมชน เปนตน
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบสัมมาชีพ

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่เหมาะสําหรับประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับ
ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ดวยการยึดหลัก “ทางสายกลาง” ในการการดําเนิน
ชีวิตอยางถูกตองเหมาะสมและสอดคลองกับความเปนจริงของเศรษฐกิจที่เปนอยู
แนวทางการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบสัมมาชีพ ดานตาง ๆ
 การประกอบอาชีพดานการเกษตร ควรดําเนินชีวิตโดยใชทรัพยากรที่มีอยู ดวย
ความรู ความสามารถ เพื่อใหเกิดการพออยูพอกิน กอใหเกิดความสุขสบายภายในครอบครัว/
ชุมชน และหากเหลือจากการดํารงชีพจึงคอยนําไปแจกจายและขายตอเพื่อเปนรายไดและเก็บ
ออมเปนเงินทุนตอไป ซึ่งอาชีพเกษตรที่ดีอาจดําเนินการดังนี้
1. ทําไรนาสวนผสม เพื่อเปนจุดเริ่มตนของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนอกจากจะได
พืชผักปลอดสารพิษแลว ก็ยังประหยัดคาใชจายไปไดมากอีกดวย
2. ปลูกผักสวนครัวไวกินเอง เพื่อลดรายจายดานอาหารในครอบครัว
3. เลือกใชปุยคอก ทําปุยหมักใชเองรวมกับปุยเคมี เพื่อเปนการลดรายจายและ
ชวยปรับปรุงบํารุงดินใหดีขึ้น
4. ปลูกตนไมเพื่อใชสอยอยาง สะเดา มะขาม และปลูกผลไมไวกินเอง
5. เพาะเห็ดไวกินเอง
6. ปลูกพืชสมุนไพรไวเปนยาสามัญประจําบาน
7. เลี้ยงไก เลี้ยงเปดไวกินไข และเก็บขาย
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8. เลี้ยงปลาในรองสวน และนาขาวทํานา
9. เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว ทํากาชชีวภาพจากมูลหมูหรือวัวเพื่อใชเปนพลังงานในครอบครัว
10. ทําปุยน้ํา ฮอรโมนไวใชในนาและสวนเอง
11. พืชผลทางการเกษตร ปลา ไข เก็บไวกินเพียงพอ เหลือจึงแจกและจําหนาย
หากเกษตรกรทําไดแบบนี้ก็จะสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางแนนอน
 การประกอบอาชีพดานธุรกิจ/ผูประกอบการ ควรคํานึงถึงความมั่นคงและยั่งยืน
มากกวาการแสวงหาผลประโยชน ดังนั้นสิ่งที่ควรทํา คือ ตองมีความรอบรูในธุรกิจที่ดําเนินการ
อยู ศึกษาขอมูลขาวสารอยูตลอดเวลาเพื่อที่จะไดทันตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
มีความรอบคอบในการตัดสินใจจะไดไมเกิดขอผิดพลาดไดงาย นอกจากนี้ยังควรตองมีคุณธรรม
คือ มีความซื่อสัตยสุจริตในการประกอบอาชีพ ไมผลิตสินคาที่กอใหเกิดโทษหรือสรางปญหา
ใหกับสังคมและสิ่งแวดลอม สําคัญที่สุดคือ ตองมีความขยันหมั่นเพียร ดําเนินธุรกิจอยางอดทน
อุ ต สาหะ พั ฒ นาประสิท ธิภาพการผลิต รวมถึ ง ปรับปรุง สินค าและคุณภาพให ทั นกับความ
ตองการของผูบริโภค สําหรับการประกอบธุรกิจ มีอาชีพที่นาสนใจทําแบบพอเพียง เชน
1. อาชีพนวดแผนไทย ปจจุบันเปนอาชีพที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ไมวาจะ
เปนชาวไทยดวยกันหรือชาวตางประเทศ ซึ่งผูที่สนใจดานนี้สามารถเรียนรูการนวดจากการ
เปดอบรมระยะสั้น ระยะยาว แลวสามารถมานวดตามบาน หรือเปดรานนวด ไดเลย ซึ่งอาชีพนี้
นาสนใจตรงที่ไมตองลงทุนอะไรเลย อาศัยแคฝมือลวน ๆ ก็สรางงาน สรางเงินอยูแบบพอเพียง
ไดแลว
2. อาชี พ ขายอาหาร เป น หนึ่ ง อาชี พ ที่ น าสนใจ เพราะเพีย งแคมี ความรูในการ
ทําอาหารหรือขนม ก็สามารถสรางงาน สรางเงินไดแลว ซึ่งวิธีการอาจไปเรียนรูจากครูสอน
ทําอาหาร คนที่ทําอาหารอรอย ๆ หรือเปดดูตามอินเตอรเน็ตก็ไดแลวกลับมาทดลองทํากินเอง
ใหอรอย จากนั้นจึงคอยเปดราน หรือจะขายทางอินเตอรเน็ตก็ยังได แคนี้ก็สามารถมีชีวิต
ที่พอเพียงไดแลว
3. อาชีพชางซอมรองเทา ชางเย็บผา/ทอผา ชางฝมือตางๆ อาชีพนี้ก็เปนอาชีพ
ที่นาสนใจ แคไปเรียนรูจนชํานาญ ซื้ออุปกรณมาทําครั้งหนึ่งก็อยูไปไดนาน เงินลงทุนก็ไมมาก
อาศั ย ใจรั ก และความประณี ต สํ า หรั บ ร า นเพี ย งแค ห าย า นที่ ค นเดิ น พลุ ก พลา น ก็ ส ามารถ
รับทรัพยกันทุกวัน อยูแบบสบาย ๆ พอเพียง ไมตองไปทําใหใครเขาเดือดรอน
 ตัวอยาง สัมมาชีพที่เกิดจากการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชน
กลุมแปรรูปผลผลิตการเกษตร (กลวยหักมุก-กลวยหอม) หมูที่ 5 ตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 ความเป นมา คนในชุ ม ชนประกอบอาชี พ บนพื้ น ฐานวิ ถี ชี วิ ต ของตนเอง ได แ ก
เกษตรกรรม โดยการปลูกกลวยเสริมจากการปลูกมะพราวน้ําหอม เปนอาชีพไมเบียดเบียน
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ตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม และผลผลิตจากกลวยหักมุก กลวยหอม
ที่เหลือจากการบริโภคสด ไดมีการนํามาแปรรูปเปนกลวยฉาบ สามารถสรางรายไดเสริมใหกับ
ครัวเรือน ยอดจําหนายของกลุม ป 2560 รวมทั้งสิ้น 208,105 บาท โดยการจําหนาย
ที่ทําการของกลุม โรงเรียน มูลนิธิชัยพัฒนานุรักษ พอคารับไปจําหนายตามรานคาของฝาก
และสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ รวมทั้งมีการสั่งซื้อจากประเทศจีนอีกดวย และกลุมมีแผนที่จะนํา
ใบกลวยมาเย็บเปนกระทงใบตอง และตนกลวยมาทําเปนเชือกกลวยซึ่งถือเปนการใชทรัพยากร
อยางคุมคาและเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
 ความพอประมาณ
- การประกอบอาชีพโดยยึดถือความพอดีของตนเองที่สามารถทําได
- ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น การปลูกกลวยหักมุก - กลวยหอม เสริมจากการ
ปลูกมะพราวน้ําหอมเปนอาชีพที่อยูในวิสัยที่สามารถทําได
- ใชตนทุนต่ําไมทําใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน
 มีเหตุผล
- ใชเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องอาชีพ โดยดูจากปจจัยที่เกี่ยวของบนพื้นฐาน
วิถีชีวิตตนเอง
- คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ การปลูกกลวยหักมุก – กลวยหอม
สามารถกินสดได แปรรูปได ตนกลวย ใบกลวย สามารถใชประโยชนไดหมด
- การเลือกอาชีพที่ส อดคลอ งกับบริ บทของตนเอง และอยูในพื้นที่ที่เ หมาะ
แกการเพาะปลูก
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มีภูมิคุมกัน
- เตรียมพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีทางเลือกอื่นรองรับ
- หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอาชีพ โดยเสริมความมั่นคงในอาชีพดวยการ
ปลูกกลวยหักมุก - กลวยหอม เปนอาชีพเสริมในระหวางรอการเก็บเกี่ยวมะพราวน้ําหอม
- มีการปลูกเผือกและสาเกเปนการเพิ่มผลิตภัณฑทางเลือกใหมากขึ้น
- กลุมมีการนําเงินของกลุมฝากไวกับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อประกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเปนทุนดําเนินการตอไป
 ความรู
- ประกอบอาชีพอยางมีความรูในเรื่องที่เกี่ยวของที่จําเปนของอาชีพนั้น
- หมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวของกับอาชีพการปลูกกลวยหักมุก
- กลวยหอม โดยใชปุยอินทรีย การแปรรูปกลวย การพัฒนาผลิตภัณฑ การเขา
สูมาตรฐาน และหาชองทางการตลาดใหม ๆ เชน การจําหนายสินคาออนไลน
- รวมกับสถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของหลายแหง เพื่อเสริมองคความรู
ใหกับกลุมอาชีพ
- ดําเนินชีวิตอยางมีสติ ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และประกอบอาชีพอยางมี
ปญญา
 คุณธรรม
- มีความซื่อสัตย สุจริต และมีความเพียร
- มองประโยชน ส ว นรวม รู จั ก แบ ง ป น กลุ ม แปรรู ป ผลผลิ ต การเกษตร
(กลวยหักมุก-กลวยหอม)
- คัดเลือกวัตถุดิบจากผูปลูกที่ปลอดภัยจากสารพิษ
- มีขั้นตอนการผลิตที่สะอาด
- รวมทําอาชีพกันเปนกลุมและมีการปนผลกําไรคืนสูสมาชิก
- จัดสวัสดิการชวยเหลือชุมชน เชน ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ
……………………………………………..
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา

1. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช
2. นายทวีป บุตรโพธิ์
๓. นายโชคชัย แกวปอง
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ผูรวบรวม/เรียบเรียง
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นางรัตนาวดี ครุยทอง
นางสาวธวัลรัตน เดชบุญมา
นางสมพิศ ปูนจัตุรสั
นางสาวพิมพชนา พิชาพันธโภคิน
นางสาวนิรัตน เกื้อเสง
นายอนันต เลิศแสง
นายไพรัตน จงรักษา
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