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คำนำ
การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่ง
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง การลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการของรัฐ โดยก้าหนดพืนที่เป้าหมายในการด้าเนินงาน จ้านวน 23,589 หมู่บ้าน จาก
พืนที่หมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการให้การศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
ส้ า รวจข้ อ มู ล และจั ด เวที ป ระชาคมท้ า แผนชุ ม ชนในปี 2559 ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ขับเคลื่ อนการพัฒนาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
(ยุ ทธศาสตร์ที่ 1) ซึ่งได้ ก้า หนดกระบวนการขั บเคลื่ อนที่เ ริ่ มต้ นด้ วยการพั ฒนาทั กษะการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชน เพื่อให้กลับไปสร้างทีม และจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน โดยใช้พืนที่ในบ้านปราชญ์ชุมชนหรือศูนย์
เรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อมุ่งหมายให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้ และ
ปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และต่อยอดสู่การรวมกลุ่ม
จัดตังเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งต่อไป
เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจในการด้ า เนิ น งานขั บ เคลื่ อ นการสร้ า ง
สัมมาชี พชุมชนแก่ผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อ งในทุ กภาคส่ วน อาทิ เจ้ าหน้าที่ พัฒนาชุมชนในระดั บ
จังหวัด/อ้าเภอ ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนในทุกระดับ กรมฯ จึงได้จัดท้าแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนเล่มนี สนับสนุนการ
ท้างานทังในระดับส่ว นกลางและระดั บพืนที่ เพื่ อให้ มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนเป็ น
รูปแบบเดียวกัน ส่งผลให้การสร้างสัมมาชีพชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก้าหนด
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคมเป็น 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแผนฯ และรัฐบาลได้ก้าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน จ้านวน 11 ด้าน
ซึ่งมีนโยบายการลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐเป็นหนึ่ง
ในนโยบายส้าคัญ ที่มุ่งหวังแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ปากท้องของประชาชนในระดับล่างที่ เป็นคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยมีแผนงานที่ ส้าคัญ คือ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยที่มีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลัก
บูรณาการไปสู่การปฏิบัติ
ปัจจุบันนีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนภาคการเกษตรใน
ชุมชนมีภาวะความเสี่ยงของอาชีพภาคเกษตรกรรมที่เกิดจากการประกอบอาชีพแบบดังเดิม
เช่น ปลูกพืชเชิงเดี่ยว โรคพืช ราคาผลผลิตตกต่้า การไม่มีอาชีพหรือรายได้เสริม หลังฤดูการ
ผลิตและยังมีการรวมตัว กันเป็นกลุ่มอาชีพค่อนข้างน้อย ส่วนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ยังไม่ได้รับการ
ส่งเสริม และพัฒนาอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนต้องเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพในเมือง
และมีส่วนราชการที่มีสถานที่หรือศูนย์ฝึกอบรมซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ/แหล่ง
เรียนรู้การประกอบอาชี พได้ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ประกอบกับมีปราชญ์ชุมชนด้าน
อาชีพที่เชี่ยวชาญและประสบผลส้าเร็จในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
แต่มีส่วนน้อยที่สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นน้าไปท้าตามให้ส้าเร็จได้
ดังนันด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น การด้าเนินการในปี 2560 นี จึ งมุ่งเน้นที่การ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก นั่นคือ “รำยได้” ที่ต้องท้าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึน โดยการสร้าง
อาชีพจึงเป็นที่มาของ “สัมมำชีพชุมชน” ซึ่งก้าหนดแผนการสร้างสัมมาชีพชุมชนบนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ ีเป้าหมาย คือ ประชำชนได้รับกำรพัฒนำอำชีพและมีรำยได้
23,589 หมู่บ้ำน รวม 471,780 ครัวเรือน นั่นคือ 20% ของหมู่บ้ำนในประเทศไทยโดย
ให้ชำวบ้ำนสอนชำวบ้ำนในสิ่งที่เขำอยำกทำ ฝึกปฏิบัติจริงให้สำมำรถนำไปเป็นอำชีพได้
เพราะข้อเท็จจริงในทุกพืนที่จะมีคนเก่งในแต่ละอาชีพอยู่แล้ว เช่น ท้า นาได้ผลผลิตสูง ท้าสวน
เก่ง หรือทางช่างแกะสลัก และการแปรรูปอื่นๆ ซึ่งจะคัดเลือกและจัดเวทีฝึกทักษะการสอนการ
น้าเสนอให้กับคนเก่งเหล่านี ยกให้เป็น “วิทยำกรสัมมำชีพชุมชน” หลังจากนันกลับไปสร้างทีม
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วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านเพิ่มเติมอีกหมู่บ้านละ4 คน แล้วเปิดรับลูกศิษย์ที่สนใจ
อยากฝึกอาชีพในแต่ละประเภทอาชีพหมู่บ้านละ 20 คน รวมเป็น 471,780 คนหรือครัวเรือน
เมื่อผ่านการฝึกปฏิบัติแล้วขันพืนฐานที่สุดก็จะสามารถสร้างอาชีพบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสร้างรายได้เลียงตนเองและครอบครัวได้ ขณะที่ส่วนหนึ่งมีความก้าวหน้าก็จะมีแหล่ง
ทุนสนับสนุนต่อยอดอาชีพสร้างผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ขึนมาเข้าสู่ระบบ OTOP เพื่อขยาย
ตลาดในวงกว้างต่อไปดังนัน จึงได้ก้าหนดด้าเนินกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของประชารัฐโดยใช้พืนที่เป้าหมาย
ตามพืนที่ในความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท จ้านวน 23,589 หมู่บ้าน เป็น
พืนที่ด้าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายดังกล่าวมีโอกาสในการ
เรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้เกิดสัมมาชีพ ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานราก
เติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

นิยำมศัพท์
1. สั ม มำชี พ หมายถึ ง อาชี พ ที่ ไ ม่ เ บี ย ดเบี ย นตนเอง ไม่ เ บี ย ดเบี ย นผู้ อื่ น ไม่ เ บี ย ดเบี ย น
สิ่งแวดล้อม และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย เป็นความพยายามที่จะปรับจากการท้ามาหากินเป็น
ท้ามาค้าขาย โดยไม่ได้เอาก้าไรสูงสุดเป็นตัวตัง หรือเป็นเป้าหมายสุดท้าย และต้ องค้านึงถึง
ความเป็น ธรรมทางสังคม กล่า วคือ ความสุ ข ของตนและคนท้ า งาน รวมถึ งประโยชน์ข อง
ผู้บริโภค และผู้รับบริการเป็นหลัก
2. ปรำชญ์ชุมชน หมายถึง ผู้ที่ประกอบสัมมาชีพ จนมีความรู้ความช้านาญในการประกอบ
อาชีพ หรือมีความเชี่ยวชาญในอาชีพนันๆประสบความส้าเร็จและมีความมั่นคงในอาชีพ เป็นที่
ยอมรับของคนในชุมชน พร้อมมีจิตอาสาที่จะถ่ายทอดและขยายผลไปยังบุคคลอื่นๆ ในชุมชน
3. วิทยำกรสัมมำชีพชุมชน หมายถึง ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร “วิทยากร
ผู้น้าสัมมาชีพ”จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทัง 11 แห่ง
4. ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน หมายถึง ทีมปราชญ์ชุมชนของหมู่บ้านๆ ละ 5
คน ประกอบด้วย วิทยากรผู้น้าสัมมาชีพ 1 คน และปราชญ์ชุมชนที่เข้าร่วมเป็นทีมเพิ่มเติมอีก
หมู่บ้านละ 4 คน
5. ผู้นำสัมมำชีพชุมชนระดับตำบล หมายถึง วิทยากรสัมมาชีพชุมชนตามข้อ 3 ที่ผ่านการ
พัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)ต้าบลละ 1-2 คน
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6. ครั วเรื อนเป้ ำหมำยที่ ต้องกำรฝึ กอำชี พ หมายถึ ง ครั วเรื อนในหมู่ บ้ านตามยุ ทธศาสตร์ ที่ 1
(23,589 หมู่บ้าน) จ้านวนหมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน ที่แสดงความประสงค์ต้องการเข้ารับการ
ฝึกอาชีพตามแบบส้ารวจความต้องการฝึกอาชีพของคนในชุมชน
7. ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน หมายถึง ครัวเรือนในหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่ 1 (23,589
หมู่บ้าน) จ้านวนหมู่บ้านละ 20 ครัวเรือนที่ผ่านการอบรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนใน
ระดับหมู่บ้าน จ้านวน 5 วัน และหมายความรวมถึง ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเพิ่มเติม อีกอย่าง
น้อย 10 ครัวเรือน ทีข่ ยายผลตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
8. ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำง หมายถึง ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดในระดับจังหวัด หรือระดับภาค
9. ทีมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนสัมมำชีพชุมชน หมายถึง กลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน 4
องค์ก ร ได้แ ก่ คณะกรรมการบริ หารส้า นั กงานกลางศูน ย์ป ระสานงานองค์ ก ารชุม ชนหรื อ
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ)/ศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับอ้าเภอ (ศอช.อ.)/ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต้าบล (ศอช.ต.) สมาคม
ผู้น้าสตรีพัฒนาชุมชนไทยหรือคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)/คณะกรรมการพัฒนา
สตรีอ้าเภอ (กพสอ.)/ คณะกรรมการพัฒนาสตรีต้าบล (กพสต.) สมาคมผู้น้าอาสาพัฒนาชุมชน
ไทยหรือคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับ จังหวัด/อ้าเภอ และสมาคมกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตหรือคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด/อ้าเภอ
หรือผู้แทนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
10. กลุ่มอำชีพ หมายถึง กลุ่มที่จัดตังขึนใหม่จากการรวมตัวของผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้าน
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 (23,589 หมู่บ้าน) ตังแต่ 5 ครัวเรือนขึนไป ซึ่งผ่านการส่งเสริมการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน จ้านวน 5 วัน ที่มีการประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภท
อาชีพเดียวกันมาร่วมกันด้าเนิน การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ประกอบอาชีพ

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
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ส่วนที่ 2
ขั้นตอน กระบวนกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
กำรสร้ ำงสัมมำชีพชุมชน...เป็นกระบวนกำรให้ชำวบ้ำนสอนชำวบ้ำน ซึ่งมี โครงกำรที่ต้อง
ดำเนินกำรต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ใน 3 ลักษณะคือ โครงการหลัก จ้านวน 5 โครงการโครงการ
สนั บ สนุ น จ้ า นวน 3 โครงการและ โครงการยกระดั บ ต่ อ ยอด จ้ า นวน 7 โครงการโดยมี
รายละเอียด ดังนี

โครงกำรหลัก จำนวน 5 โครงกำร ประกอบด้วย
1. โครงกำรพัฒนำผู้นำสัมมำชีพ :
1.1 ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตรวจสอบปราชญ์ชุมชนเป้าหมายที่จะเข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตร “วิทยากรผู้น้าสัมมาชีพ” จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ซึ่งต้องตรงกับ
จ้านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพืนที่ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
พัฒ นาตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งในภาคการเกษตรและชนบท จ้ า นวน 23,589
หมู่บ้านๆ ละ 1 คน รวมทังสิน 23,589 คน และเป็นบุคคลเดียวกับฐำนข้อมูลตำมแบบ
รำยงำนปรำชญ์ชุมชนหรือผู้ประสบควำมสำเร็จ หรือเชี่ยวชำญในอำชีพเพื่อเตรียมเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมเป็นวิทยำกรสัมมำชีพ ที่จังหวัดได้รวบรวมส่งให้กรมฯ เรียบร้อยแล้วหรือหำก
มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ จั ก ได้ บุ ค คลที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นสั ม มำชี พ ชุ ม ชนได้ ขอให้ จั ง หวั ด
ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขฐำนข้อมูล และแจ้งให้กรมฯ ทรำบตำมแบบทะเบียนข้อมูลทีม
วิทยำกรสัมมำชีพชุมชน
1.2 ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ แจ้งให้ปราชญ์ชุมชนเป้าหมายในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพืนที่ความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 จ้านวน 23,589 หมู่บ้านๆ ละ 1 คน
เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรผู้น้าสัมมาชีพ” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ซึ่ง
เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมที่กรมการพัฒนาชุมชนก้าหนด จ้านวนรุ่นละ 4 วัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้าน
การถ่ายทอดความรู้และการจัดกระบวนการสัมมาชีพ และสามารถกลับไปท้าหน้าที่เป็น “วิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน” ในระดับหมู่บ้านได้อย่างมีคุณภาพ

2. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับจังหวัด :
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ด้าเนินการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรสัมมำชีพ
ชุมชนระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทีมปราชญ์ชุมชนตามประเภทอาชีพและ
วางแผนปฏิบัติการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้าน

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
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กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย ปราชญ์ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพืนที่ความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 และผ่านการอบรมหลักสูตร “วิทยากรผู้น้า
สัมมาชีพ”จ้านวน 23,589 หมู่บ้านๆละ 1 คน รวมทังสิน 23,589 คนโดยมีกรอบการเรียนรู้ตำม
ตำรำงที่ 1
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) ดำเนินกำร 1 วัน
ตำรำงที่ 1 กรอบกำรเรียนรูก้ ำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับ
จังหวัด (1 วัน)
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนกำร

1. สร้าง
ความรู้
ความเข้าใจ
การสร้าง
สัมมาชีพ
ชุมชน

- เพื่อให้
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
สัมมาชีพ
ชุมชน

- ชีแจงแนวทางโครงการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน
- ให้ความรู้เรื่องสัมมาชีพชุมชน
อธิบายความส้าคัญของการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวกับ
 ควำมเป็นมำของโครงกำร
สร้ำงสัมมำชีพชุมชน
 ควำมสำคัญของกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชน
 กระบวนกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชน
 ฯลฯ

สื่อ/
อุปกรณ์
- เอกสาร
- Power
Point

ข้อเสนอแนะ
- ควรถาม/
ตอบ เพื่อเน้น
ย้าความเข้าใจ
- ควรมุ่งเน้น
การปรับ
กระบวนการ
คิด และ
ทัศนคติที่ดีต่อ
การสร้าง
สัมมาชีพ
ชุมชน
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สื่อ/
อุปกรณ์
2. ฝึกการ - เพื่อให้
- บรรยายให้เห็นความส้าคัญ และ - เอกสาร
วิเคราะห์
วิทยากร
ความจ้าเป็นของการวิเคราะห์ข้อมูล - Power
สถานการณ์ สัมมาชีพ
ความต้องการอาชีพของครัวเรือน
Point
ความ
ชุมชนมีความรู้ เป้าหมายทีต่ ้องการฝึกอาชีพใน
- ตัวอย่าง
ต้องการ
ความเข้าใจ
หมู่บ้าน และให้ข้อมูลสถานการณ์
อาชีพตาม
อาชีพของ และสามารถ ด้านเศรษฐกิจชุมชน ทิศทาง
แนวทาง
ประชาชนใน วิเคราะห์
การตลาดของ OTOP จังหวัดและ สัมมาชีพที่
หมู่บ้าน
ข้อมูลความ
กิจกรรมของบริษัทประชารัฐรัก
ประสบ
ต้องการอาชีพ สามัคคี (จังหวัด) จ้ากัด
ความส้าเร็
ของครัวเรือน - ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลความ จเหมาะ
เป้าหมายที่
ต้องการอาชีพของครัวเรือน
กับพืนที่
ต้องการฝึก
เป้าหมายทีต่ ้องการฝึกอาชีพจาก
อาชีพใน
แบบความต้องการฝึกอาชีพของคน
หมู่บ้าน
ในชุมชนที่ได้ส้ารวจไว้แล้ว โดย
ที่เชื่อมโยงกับ
 กำรจัดกลุ่มควำมต้องกำร
สถานการณ์
อำชีพ
ด้านเศรษฐกิจ
 กำรวิเครำะห์ทิศทำง
ชุมชนและ
กำรตลำดของอำชีพทีจ่ ะ
สอดคล้องกับ
ก่อให้เกิดรำยได้เพื่อใช้เป็น
ศักยภาพและ
ข้อมูลในกำรแนะนำอำชีพ
บริบทชุมชน
แก่ครัวเรือนเป้ำหมำยที่
ต้องกำรฝึกอำชีพ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนกำร

ข้อเสนอแนะ
- ควรถาม/
ตอบ เพื่อเน้น
ย้าความเข้าใจ
- ควรฝึกการ
วิเคราะห์
อาชีพที่
เชื่อมโยงกับ
ตลาด,สร้าง
ผลผลิต สร้าง
ผลิตภัณฑ์เข้า
สู่ระบบOTOP
และการ
ด้าเนินงาน
ของบริษัท
ประชารัฐรัก
สามัคคี
(จังหวัด)
จ้ากัด

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
กิจกรรม
3. จัดกลุ่ม
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชนตาม
ประเภท
อาชีพ

4. จัดท้า
แผนปฏิบัติ
การ
โครงการ
เตรียมความ
พร้อมทีม
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชนระดับ
หมู่บ้านและ
โครงการ
ส่งเสริมการ
สร้าง
สัมมาชีพ
ชุมชนใน
ระดับ
หมู่บ้าน

สื่อ/
อุปกรณ์
- เพื่อจัดกลุ่ม - รวบรวม วิเคราะห์ แยกแยะ และ - เอกสาร
ประเภทอาชีพ จัดกลุ่มประเภทอาชีพของวิทยากร - Power
ของวิทยากร สัมมาชีพชุมชน
Point
สัมมาชีพ
- จัดทำทะเบียนวิทยำกรสัมมำชีพ - กระดาษ
ชุมชนส้าหรับ ชุมชนตำมประเภทอำชีพ
ฟลิปชาร์ต
ใช้สนับสนุน
- ปากกา
การสร้าง
เคมี
สัมมาชีพ
- เทปกาว
ชุมชน
- บัตรค้า
วัตถุประสงค์

- เพื่อให้
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชนจัดท้า
แผนปฏิบัติ
การโครงการ
เตรียมความ
พร้อมทีม
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชนระดับ
หมู่บ้านและ
โครงการ
ส่งเสริมการ
สร้างสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน

กระบวนกำร

- ชีแจงท้าความเข้าใจการด้าเนิน
โครงการเตรียมความพร้อมทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้านและโครงการส่งเสริมการ
สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน
- วิทยากรสัมมาชีพชุมชนจัดท้า
แผนปฏิบัติการ และแนวทางการ
ด้าเนินงานทัง 2 โครงการ
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ข้อเสนอแนะ

- ควรถาม/
ตอบ เพื่อเน้น
ย้าความเข้าใจ
- มอบ
ทะเบียนฯ
ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
ส้าหรับใช้
ประโยชน์ใน
การเสริมทีม
ฝึกอาชีพให้กับ
ครัวเรือนใน
แต่ละหมู่บ้าน
- แบบ
- ควรถาม/
ฟอร์มแผน ตอบ เพื่อเน้น
ปฏิบัติการ ย้าความเข้าใจ
- กระดาษ
ฟลิปชาร์ต
- ปากกา
เคมี
- เทปกาว
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เงื่อนไข : 1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ให้
ด้าเนินการเมื่อกลุ่มเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรผู้น้าสัมมาชีพ”ครบทัง
จังหวัดหรือครบทังอ้าเภอ (กรณีมีจ้านวนกลุ่มเป้าหมายปริมาณมาก) โดยสามารถจัดประชุมเป็น
รุ่นได้เพื่อให้กิจกรรมนี้เป็นจุดเชื่อมต่อกระบวนกำรจัดประชุมเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกร
สัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน
2) ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดท้าฐานข้อมูลวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ตำมแบบฟอร์มที่กรมฯ กำหนด เพื่อน้าไปสู่การต่อยอดการพัฒนาและการใช้ประโยชน์

3. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน :
ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอส่งเสริมและสนับสนุน กำรจัดประชุมเตรียมควำมพร้อม
ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้านให้มีความพร้อม สามารถจัดการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่ ม เป้ ำ หมำย ประกอบด้ ว ย ปราชญ์ ชุ ม ชนในหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพื นที่ ค วาม
รับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคเกษตรและชนบท จ้านวน 23,589 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน รวมทังสิน 117,945 คน
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ดำเนินกำรหมู่บ้ำนละ 3 วัน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
3.1 ด้ า เนิ น การร่ ว มกั บ วิ ท ยากรผู้ น้ า สั ม มาชี พ หมู่ บ้ า นละ 1 คน ที่ ผ่ า นการอบรม
หลักสูตร “วิทยากรผู้น้าสัมมาชีพ”คัดเลือกปราชญ์ชุมชนเพิ่มเติมอีกหมู่บ้านละ 4 คน เพื่อร่วม
ท้าหน้าที่เป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านๆ ละ 5 คน โดยคัดเลือกจากฐำนข้อมูล
ตำมแบบสำรวจปรำชญ์ชุมชนหรือผู้ประสบควำมสำเร็จในอำชีพเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รวบรวมส่งให้กรมฯ เรียบร้อยแล้ว หรือหำกมี
กำรเปลี่ยนแปลง ขอให้ปรับปรุงแก้ไขฐำนข้อมูลและจัดส่งให้กรมฯ ทรำบตำมแบบทะเบียน
ข้อมูลทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน
3.2 ประชุม ปรึกษาหารือเพื่อวางแผน ออกแบบ วิธีการจัดประชุมฯ โดยมีเนือหาที่
ส้า คั ญ ในการประชุ ม เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ เสริ มสร้ า งทั ก ษะที่ จ้า เป็ น ต่ อ การท้า หน้ า ที่ เ ป็ น ที ม
วิทยากรสัมมาชีพ ชุมชนระดับหมู่บ้าน ในการเตรียมความพร้อมให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่
ต้องการฝึกอาชีพต่อไปซึ่งมีกรอบการเรียนรู้ ตำมตำรำงที่ 2

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ตำรำงที่ 2 กรอบกำรเรียนรูก้ ำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมูบ่ ้ำน
(3วัน)
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านประชุมเตรียมความพร้อมตามกรอบการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยมีทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ้าเภอ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับ
อ้าเภอและหน่วยงานภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
กิจกรรม
วันที่ 1-2
1. สร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจการ
สร้าง
สัมมาชีพ
ชุมชน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ทีม
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชนระดับ
หมู่บ้าน มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
สัมมาชีพ
ชุมชน

สื่อ/
อุปกรณ์

ข้อเสนอแนะ

- ชีแจงแนวทางโครงการสร้าง - เอกสาร
สัมมาชีพชุมชน
- Power
Point
- ให้ความรู้เรื่องสัมมาชีพ

- ควรถาม/
ตอบ เพื่อเน้น
ย้าความ
เข้าใจ

กระบวนกำร

ชุมชน อธิบายความส้าคัญของ
การสร้างสัมมาชีพชุมชนใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับ
 ควำมเป็นมำของ
โครงกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชน
 ควำมสำคัญของกำร
สร้ำงสัมมำชีพชุมชน
 กระบวนกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชน
 ฯลฯ

- ควรมุ่งเน้น
การปรับ
กระบวนการ
คิด และ
ทัศนคติที่ดีต่อ
การสร้าง
สัมมาชีพ
ชุมชน
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กรมการพัฒนาชุมชน
กิจกรรม
2. สร้าง
ทีม
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชน
ระดับ
หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ทีม
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชนระดับ
หมู่บ้าน
ขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมการ
สร้างสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับ
หมู่บ้านได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประสบ
ผลส้าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม

กระบวนกำร
- ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค
ของการเป็นวิทยากรผู้นา้
สัมมาชีพ โดยปราชญ์
ชุมชนที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร “วิทยากรผู้น้า
สัมมาชีพ” จากศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชน
- จัดทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บา้ น
พร้อมมอบหมำยภำรกิจ
หน้ำที่ในการส่งเสริม
สนับสนุน ก้ากับและ
ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย
ที่ผ่านการอบรมอาชีพ ซึ่ง
เรียกว่า “ครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน” โดย 1
หมู่บ้านให้แบ่งสัดส่วนของ
ทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน 1 คน ต่อ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
4 ครัวเรือน
- ทบทวนและจัดท้า
แผนปฏิบัติการฝึกอบรม
อาชีพและส่งเสริม
สนับสนุน ก้ากับและ
ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย
ที่ผ่านการอบรมอาชีพ ซึ่ง
เรียกว่า “ครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน”

สื่อ/อุปกรณ์
- เอกสาร
- แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติ
การ
- Power
Point
- กระดาษ
ฟลิปชาร์ต
- ปากกาเคมี
- เทปกาว

ข้อเสนอแนะ
- ควรถาม/ตอบ
เพื่อเน้นย้าความ
เข้าใจ
- ควรสนับสนุน
การเตรียม
ประเด็น/เนือหา
การถ่ายทอด
ความรู้ของ
ปราชญ์ชุมชนที่
ผ่านการอบรม
- จัดท้า
แผนปฏิบัติการ
ตามแบบฟอร์ม
ที่กรมฯ ก้าหนด

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
กิจกรรม
3. การ
วิเคราะห์
สถานการณ์
ความต้องการ
อาชีพของ
ของครัวเรือน
เป้าหมายที่
ต้องการฝึก
อาชีพ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มี
ข้อมูลอาชีพที่
สร้างรายได้
และตรงกับ
ความต้องการ
ของครัวเรือน
เป้าหมายที่
ต้องการฝึก
อาชีพ

กระบวนกำร
- ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้านร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการอาชีพจาก
แบบความต้องการ
ฝึกอาชีพของคนใน
ชุมชนที่ได้ส้ารวจไว้
แล้ว โดยจัดกลุม่
ควำมต้องกำรอำชีพ
แล้วจึงวิเครำะห์ให้
เชื่อมโยงกับตลำด
,สร้ำงผลผลิต สร้ำง
ผลิตภัณฑ์เข้ำสู่
ระบบOTOP และ
กำรดำเนินงำนของ
บริษัทประชำรัฐรัก
สำมัคคี (จังหวัด)
จำกัด
- จัดเตรียมพืนที่
ฝึกอบรม พืนที่ดูงาน
วัสดุ/อุปกรณ์
การสร้างสัมมาชีพ
ชุมชน

สื่อ/อุปกรณ์
- แบบความ
ต้องการฝึก
อาชีพของคนใน
ชุมชน
- กระดาษ
ฟลิปชาร์ต
- ปากกาเคมี
- เทปกาว

ข้อเสนอแนะ
- ควรวิเคราะห์
เปรียบเทียบ
อำชีพเดิมกับ
อำชีพใหม่หรือ
ที่พัฒนำขึ้นว่ำมี
โอกำสสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึ้น
- ผลจากการ
วิเคราะห์จะเป็น
ข้อมูลแนะน้า
เพื่อการตัดสินใจ
คัดเลือกอาชีพ
เพื่อการ
ฝึกอบรมของทีม
วิทยากร
สัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน

15

16
กิจกรรม
วันที่ 3
การเตรียม
ความ
พร้อม
ครัวเรือน
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ฝึกอาชีพ

กรมการพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์

กระบวนกำร

- เพื่อให้
ครัวเรือน
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ฝึกอาชีพมี
ความรู้
ความ
เข้าใจและ
สามารถ
ฝึกอาชีพ
ได้
บรรลุผล
ส้าเร็จ
อย่างเป็น
รูปธรรม

- ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านลงพืนที่เยี่ยม
เยียนครัวเรือนเป้าหมายทีต่ ้องการฝึกอาชีพทัง 20
ครัวเรือน โดยแบ่งตำมสัดส่วนของทีมวิทยำกร
สัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน 1 คน ต่อ 4 ครัวเรือน
เป้ำหมำยที่ต้องกำรฝึกอำชีพ เพื่อ
1) ให้ความรู้เรื่องสัมมาชีพชุมชน อธิบายความส้าคัญ
ของการสร้างสัมมาชีพชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวกับ
 ควำมเป็นมำของโครงกำรสร้ำงสัมมำชีพ
ชุมชน
 ควำมสำคัญของกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
 กระบวนกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนที่เกี่ยวข้อง
2) ทบทวนควำมต้องกำรของครัวเรือนเป้ำหมำยฯ ว่ำ
ยังคงมีควำมสนใจหรือต้องกำรฝึกอำชีพ หรือ
เปลี่ยนแปลงอำชีพหรือไม่ ซึ่งกรณีที่ไม่ต้องกำรฝึก
อำชีพให้ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำนหำ
ครัวเรือนอื่นทดแทน หรือต้องกำรเปลี่ยนอำชีพให้
เปลี่ยนอำชีพตำมคำแนะนำของทีมวิทยำกรสัมมำชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้ำนได้
3) แจ้งวันฝึกอบรมอาชีพ พร้อมท้าข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านและ
ครัวเรือนเป้าหมายทีต่ ้องการฝึกอาชีพ
4) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการติดตามครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน
5) ประสำนกับสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ เพื่อ
จัดเตรียมวัสดุสนับสนุนกำรฝึกอำชีพก่อนเริ่มกำร
อบรมโครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนใน
ระดับหมู่บ้ำน (จำนวน 5 วัน)

สื่อ/
อุปกรณ์
- แบบ
ติดตาม
ครัว
เรือน
สัมมาชี
พชุมชน

ข้อเสนอแนะ

- ทีม
วิทยากร
สัมมาชี
พชุมชน
ระดับ
หมู่บ้าน
ควร
มุ่งเน้น
การให้
ข้อมูล
อาชีพที่
ผ่าน
กระบวน
การ
วิเคราะ
ห์มาแล้ว
เมื่อวันที่
2 ของ
โครงกา
รนี

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

เงื่อนไข : 1) โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านให้
ด้า เนิน การหลั งจากปราชญ์ ชุมชนหมู่บ้ า นละ 1 คนผ่ า นการประชุม เชิ งปฏิ บัติ ก าร
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้วเพื่อให้กิจกรรมนี้เป็นจุดเชื่อมต่อ
กระบวนกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน
2) จัด ท้าฐานข้อมู ลที มวิ ทยากรสัมมาชี พชุม ชนตำมแบบฟอร์ม ที่ก รมฯ
กำหนด เพื่อการน้าไปสู่การต่อยอดการพัฒนาและการใช้ประโยชน์

4. โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน :
ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอส่งเสริมและสนับสนุน กำรส่ งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพ
ชุมชนในระดับหมู่บ้ำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนแก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ำหมำยผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พืนที่ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ้านวน 23,589 หมู่บ้านๆ ละ 20 คน รวมทังสิน 471,780 คน โดย
เน้นผู้แทนครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ดำเนินกำรหมู่บ้ำนละ 5 วัน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
4.1 ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน จ้านวน 5 คน ด้าเนินการจัดฝึกอบรมสัมมาชีพ
ชุมชนรายหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการที่ก้าหนด โดยมีทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ้าเภอ และภาคี
การพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การสนับสนุนโดยมีกรอบการเรียนรู้ ตำมตำรำงที่ 3
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ตำรำงที่ 3 กรอบกำรเรียนรูก้ ำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน (5 วัน)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนกำร

วันที่ 1-3
สร้างความรู้
ความเข้าใจ
ในเรื่อง
อาชีพที่
ต้องการ
เรียนรู้
(ความรู้ทาง
วิชาการ/
ทฤษฎีและ
การสาธิต
อาชีพใน
เบืองต้น)

- เพื่อให้
ครัวเรือน
เป้าหมายที่
ต้องการฝึก
อาชีพมี
ความรู้ความ
เข้าใจ และ
สามารถ
ปฏิบัติอาชีพ
ได้อย่าง
ถูกต้อง

- วิทยากรสัมมาชีพชุมชนผู้เป็น
เจ้าของอาชีพ ด้าเนินการร่วมกับทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบ่ ้าน
บรรยายให้ข้อมูล ชีให้เห็นภาพ
ความส้าคัญของการท้าอาชีพว่าให้
ประโยชน์อย่างไร เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจในการเรียนรู้ แล้วจึง
อธิบายให้ข้อมูลการประกอบอาชีพ
อย่างละเอียดในทุกขันตอน
ตัวอย่ำงเช่น อำชีพกำรปลูกมะนำว
ในวงบ่อ มีสำระควำมรู้ที่ต้องเรียนรู้
ดังนี
 การเลือกพันธุ์มะนาว
 ความรู้เรื่องดิน ที่เหมาะสมกับ
มะนาว
 ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา
 การทาปุ๋ยที่เหมาะสมกับมะนาว
 การตอนกิ่งมะนาว ฯลฯ
ทั้งนี้ กำรอธิบำยควรมีตัวอย่ำงของ
จริงประกอบกำรอธิบำยให้ข้อมูลหรือ
มีกำรสำธิตไปพร้อมกับกำรให้ข้อมูล

สื่อ/
อุปกรณ์
- เอกสาร/
สื่อความรู้
ในเรื่อง
อาชีพ
- กระดาษ
ฟลิปชาร์ต
- ปากกา
เคมี
- เทปกาว
- วัสดุพืช/
สัตว์เป็น
ของจริงที่
น้ามา
ประกอบ
การสาธิต

ข้อเสนอแนะ
- ควรถาม/ตอบ
เพื่อเน้นย้า
ความเข้าใจ
- ควรมุ่งเน้น
การปรับ
กระบวนการคิด
และทัศนคติทดี่ ี
ต่อการประกอบ
อาชีพตาม
แนวทาง
สัมมาชีพชุมชน
- ทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อน
การสร้าง
สัมมาชีพชุมชน
ระดับอ้าเภอ
ควรติดตามและ
ให้ก้าลังใจใน
การฝึกอาชีพ

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
กิจกรรม
วันที่ 4
ศึกษา
ดูงาน
เพิ่มพูน
ความรู้

วันที่ 5
ฝึกปฏิบัติ
ภายใน
ครัวเรือน
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ฝึกอาชีพ

วัตถุประสงค์

กระบวนกำร

สื่อ/อุปกรณ์

ข้อเสนอแนะ

- เพื่อให้ครัวเรือน
เป้าหมายที่
ต้องการฝึกอาชีพ
มีความรู้
ความเข้าใจ และมี
แรงจูงใจต่อการ
ปฏิบัติอาชีพ
ภายในครัวเรือน
เพิ่มมากขึน

- ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่
ต้องการฝึกอาชีพทัง 20 คน
(ครัวเรือนละ 1 คน) เดินทาง
ไปศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้
และสร้างแรงจูงใจด้าน
อาชีพ ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือศูนย์เรียนรู้
ชุมชนหรือบ้านปราชญ์
ชุมชนที่ก้าหนด

- เอกสาร/สื่อ
ความรู้ใน
เรื่องอาชีพ
- กระดาษ
ฟลิปชาร์ต
- ปากกาเคมี
- เทปกาว
- กิจกรรม
อาชีพจริงใน
ที่ดูงาน

- ควรถาม/ตอบ
เพื่อเน้นย้าความ
เข้าใจ
- ควรมุ่งเน้นการ
ปรับ
กระบวนการคิด
และทัศนคติทดี่ ี
ต่อการประกอบ
อาชีพตาม
แนวทาง
สัมมาชีพชุมชน

- เพื่อให้ผู้แทน
ครัวเรือนเป้าหมาย
ที่ต้องการฝึกอาชีพ
สามารถปฏิบัติ
อาชีพได้อย่าง
ถูกต้อง เป็น
รูปธรรม

- ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้านดูแลการฝึก
ปฏิบัติอาชีพ
ณ บ้านครัวเรือนที่ต้องการ
ฝึกอาชีพ
คนละ 4 ครัวเรือน
- ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่
ต้องการฝึกอาชีพทัง 20
ครัวเรือน ด้าเนินการฝึก
ปฏิบัติอาชีพ ณ บ้านของ
ตนเอง โดยมีทมี วิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้าน ให้การสนับสนุนใน
การฝึกปฏิบัติฯ
(สาหรับกรณีทาเป็นกลุ่ม ก็
อาจรวมกลุม่ ปฏิบตั ิจริงในที่
ที่กลุ่มกาหนด)

- วัสดุ
ประกอบ
อาชีพจริงที่
ส้านักงาน
พัฒนาชุมชน
อ้าเภอ
สนับสนุนให้
ครัวเรือน
สัมมาชีพ
ชุมชน
เป้าหมาย

- ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน
ควรให้
ค้าแนะน้า และ
ให้ก้าลังใจ
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4.2 เมื่อด้าเนินการตามกรอบการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน ด้าเนินการ ดังนี
4.2.1 ส่งเสริม ติดตามสนับสนุน และก้ากับให้ 20 ครัวเรือนสามารถน้าความรูจ้ าก
การฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ ให้ก่อเกิดเป็นอาชีพและมีรายได้หรือลดรายจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมีการรายงานผลการติดตามในแบบฟอร์มการติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ก้าหนด
รวบรวมไว้เป็นหลัก ฐาน เพื่อ รองรับการติดตามของเจ้าหน้ าที่พัฒนาชุ มชนอ้าเภอ และที ม
สนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพระดับอ้าเภอ/จังหวัด และประเทศ
4.2.2 สนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนรวมกลุ่ม สามารถประกอบอาชีพได้ อย่างต่อเนื่องตามแนวทางใน
เอกสารเกือกูล 2 (จัดพิมพ์โดยกรมการพัฒนาชุมชน มิถุนายน 2559)

เงื่อนไข : 1) โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านให้ด้าเนินการหลังจาก
ด้าเนินโครงการเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำนเรียบร้อยแล้ว
2) การคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมฝึกอาชีพให้พิจารณาจากทะเบียนครัวเรือนที่
มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์ความจ้าเป็นพืนฐาน (จปฐ.) เป็นอันดับแรกและจากแบบส้ารวจความต้องการฝึก
อาชีพของคนในชุมชนที่สมัครใจและตังใจฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพนันให้เกิดรายได้ จ้านวน
หมู่บ้านละ 20ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 คน) โดยดำเนินกำรคัดเลือกให้แล้วเสร็จในช่วง 3 วัน
ของโครงกำรเตรี ย มควำมพร้ อ มที ม วิ ท ยำกรสั ม มำชี พ ชุ ม ชนระดั บ หมู่ บ้ ำ นหำกมี ก ำร
เปลี่ยนแปลง ขอให้ปรับปรุงแก้ไขฐำนข้อมู ลและจัดส่งให้กรมฯ ทรำบแบบทะเบียนข้อมูล
ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนซึ่งทั้ง 20 ครัวเรือนต้องมีกำรดำเนินงำนจัดเก็บข้อมูล ควำมจำเป็น
พื้นฐำน (จปฐ.) ในปี 2560 เนื่องจำกต้องใช้ข้อมูลรำยได้เฉลี่ยเป็นฐำนในกำรวัดผลตำมตัวชี้วัด
งบประมำณในเดือนกันยำยน 2560
3) การวิเคราะห์ประเภทอาชีพเพื่อฝึกอบรมและก้าหนดสถานที่ศึกษาดูงานโดยดำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จในช่วง 3 วันของโครงกำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้ำนทังนีให้พิจารณาศักยภาพของชุมชนว่าเป็นอาชีพที่จะส้าเร็จได้ สามารถสร้างรายได้จริง ซึ่ง
ต้องเชื่อมโยงกับการตลาดจากข้อมูลเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
จังหวัด และเวทีการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านกรณีวิทยำกร
สัมมำชีพชุมชนในหมู่บ้ำนไม่มีควำมรู้ในเรื่องที่ครัวเรือนเป้ำหมำยต้องกำรฝึกอำชีพให้
พิจำรณำคัดเลือกจำกทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน หรือประสำนขอรับกำร
สนั บ สนุ น จำกวิ ท ยำกรสั ม มำชี พ ชุ ม ชนที่ จั ง หวั ด ได้ จั ด กลุ่ ม ประเภทอำชี พ ไว้ และใน
กำรศึกษำดูงำนให้เน้นหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชน หรือ บ้ำน
ปรำชญ์ชุมชนในอำเภอเดียวกัน

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

เงื่อนไข : ตัวอย่ำงลักษณะอำชีพ อาจเป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริม หรือ อาชีพใหม่ ก็ได้ ตัวอย่าง
การสร้างสัมมาชีพชุมชน เช่น การปลูกผักออร์แกนิกส์ ปศุสัตว์ปลอดภัย แปรรูปผลผลิต หรือ
หัตถกรรม เป็นต้น
4) จัดท้าฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ตามแบบฟอร์มที่กรมฯ ก้าหนด เพื่อการ
น้าไปสู่การต่อยอดการพัฒนา และการใช้ประโยชน์
5) ที ม วิ ท ยำกรสั ม มำชี พ ชุ ม ชนระดั บ หมู่ บ้ ำ นต้ อ งรวบรวมข้ อ มู ล และประสำน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอจัดซื้อวัสดุฝึกอำชีพ เพื่อดำเนินกำรสนับสนุน กำรฝึกอำชีพ ให้
ครัวเรือนเป้ำหมำยนำไปฝึกอำชีพได้จริง ก่อนเริ่มดำเนินกำรฝึกอบรม
6) กรณีงบประมาณไม่เพียงพอหรือต้องการรวมท้าเป็นลักษณะกลุ่ม ก็ให้ด้าเนินการฝึกปฏิบัติใน
รูปของกลุ่ม
7) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ต้องติดตามเยี่ยมเยียน และรายงานผลการ
ประกอบอาชีพตามแบบฟอร์มการติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน รวมทังประสานประชารัฐต้าบล
ให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาด

5. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ :
ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ ด้าเนินการสนับสนุนการจัดตังและพัฒนากลุ่มอาชีพตาม
แนวทางสัมมาชีพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนสัมมาชีพที่
ผ่านการพัฒนามีการรวมกลุ่มจัดตังและพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้
กลุ่มเป้ำหมำย ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพืนที่ยุทธศาสตร์ที่ 1
จ้านวน 23,589 หมู่บ้าน ที่เลือกอาชีพเดียวกัน หรือประเภทอาชีพเดียวกันและที่ผ่านการฝึก
ปฏิบัติอาชีพในระดับหมู่บ้านน้าผลจากการฝึกปฏิบัติอาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
จ้านวน 2,360 กลุ่ม (10 % ของจ้านวนหมู่บ้านเป้าหมาย)
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาส 3 - 4 (เมษายน – กันยายน 2560) ดำเนินกำรอำเภอละ 1 วัน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
5.1 ร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ ชุมชนระดับอ้าเภอ ประชุมหารือเพื่อ
คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพืนที่ความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อด้าเนินการจัดตัง
และพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนตามเป้าหมายที่กรมฯ ก้าหนดซึ่งมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกที่ส้าคัญ ดังนี
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1) มี ค รั ว เรื อ นในหมู่ บ้ า นตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 (23,589 หมู่ บ้ า น) ตั งแต่ 5
ครัวเรือนขึนไป ซึ่งผ่านการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน จ้านวน 5 วันที่มี
การประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทอาชีพเดียวกันมาร่วมกันด้าเนินการ
2) อาชีพตามข้อ 1) มีโอกาสที่จะส้าเร็จได้สามารถสร้างรายได้จริง และมีความ
เชื่อมโยงกับการตลาดตามข้อมูลและแผนของจังหวัด
3) เป็นกลุ่มอาชีพที่จัดตังขึนใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การประกอบอาชีพและสร้างรายได้
5.2 ด้าเนินการประชุมสนับสนุนการจัดตังและพัฒนากลุม่ อาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ
ชุมชน จ้านวน 1 วัน ซึ่งมีกรอบการเรียนรู้ ตำมตำรำงที่ 4
ตำรำงที่ 4 กรอบกำรเรียนรูก้ ำรจัดตั้งและพัฒนำกลุม่ อำชีพตำมแนวทำงสัมมำชีพชุมชน(1 วัน)

กิจกรรม
1. สร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่อง
กระบวนการ
จัดตังและ
พัฒนากลุ่ม
อาชีพตาม
แนวทาง
สัมมาชีพ
ชุมชน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้แทน
ครัวเรือน
เป้าหมายที่
ต้องการฝึก
อาชีพมีความรู้
ความเข้าเข้าใจ
และสามารถ
ด้าเนินตาม
กระบวนการ
จัดตังและพัฒนา
กลุ่มอาชีพตาม
แนวทาง
สัมมาชีพชุมชน
ได้

กระบวนกำร
- ส้านักงานพัฒนาชุมชน
อ้าเภอร่วมกับทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ระดับอ้าเภอ และ
กลุ่มเป้าหมายร่วมกันค้นหา
แนวทางการจัดตังและ
พัฒนากลุ่มอาชีพตาม
แนวทางสัมมาชีพชุมชน โดย
ใช้หลักการ 4 ก (กรรมการ/
กติกา/กองทุน/กิจกรรม)
โดยเชื่อมโยงกับตลำด,สร้ำง
ผลผลิต สร้ำงผลิตภัณฑ์เข้ำ
สู่ระบบOTOP และกำร
ดำเนินงำนของบริษัท
ประชำรัฐรักสำมัคคี
(จังหวัด) จำกัด

สื่อ/อุปกรณ์
- เอกสาร
- Power
Point

ข้อเสนอแนะ
- ควรถาม/
ตอบ เพื่อเน้น
ย้าความเข้าใจ

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนกำร

2. จัดท้า
แผนปฏิบัติ
การจัดตัง
และพัฒนา
กลุ่มอาชีพ
ตามแนวทาง
สัมมาชีพ
ชุมชน

- เพื่อให้ผู้แทน
ครัวเรือนเป้าหมาย
ที่ต้องการฝึกอาชีพ
สามารถ
ด้าเนินการจัดตัง
และพัฒนากลุม่
อาชีพตามแนวทาง
สัมมาชีพชุมชน
ตามกรอบ
ระยะเวลาที่
ก้าหนดได้

- ส้านักงานพัฒนาชุมชน
อ้าเภอร่วมกับทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพระดับ
อ้าเภอ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้
เข้าประชุมจัดท้าแผนปฏิบัติ
การจัดตังและพัฒนากลุม่
อาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ
ชุมชน พร้อมแบ่งภารกิจ
หน้าที่ในการส่งเสริม
สนับสนุน ก้ากับและติดตาม
- ส้ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน
อ้าเภอสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์
ที่ จ้ า เป็ น ในการจั ด ตั งกลุ่ ม
อาชีพตามโครงการ

สื่อ/
อุปกรณ์
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ข้อเสนอแนะ

- เอกสาร
- กระดาษ
ฟลิปชาร์ต
- ปากกา
เคมี
- เทปกาว
- ข้อมูล
กลุ่ม/
องค์กรที่
ให้การ
สนับสนุน
กลุ่มได้

5.3 ด้ าเนิ นการจดทะเบี ยนกลุ่ มอาชี พกั บส้ านั กงานพั ฒนาชุ มชนอ้ าเภอหรื อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5.4 ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพระดับ
อ้าเภอ หรือประชารัฐต้าบล สนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบ
อาชีพ เพื่อให้กลุ่มสามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องตามแนวทางในเอกสารเกือกูล 2 (จัดพิมพ์
โดยกรมการพัฒนาชุมชน มิถุนายน 2559)
เงื่อนไข : 1) กิ จ กรรมการจั ด ตั งและพั ฒ นากลุ่ ม อาชี พ ตามแนวทางสั ม มาชี พ ชุ ม ชน ให้
ด้าเนินการหลังจากโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมนีจะเป็นจุดเชื่อมต่อกระบวนกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำนที่
ยกระดับ/ต่อยอดสู่กำรเป็นกลุ่มอำชีพ
2) จั ด ท้ า ฐานข้ อ มู ล กลุ่ ม อาชี พ ตามแนวทางสั ม มาชี พ ชุ ม ชนที่ จั ด ตั งขึ นตำม
แบบฟอร์มที่กรมฯกำหนด เพื่อน้าไปใช้ในการต่อยอดการพัฒนาและอื่น ๆ

24

กรมการพัฒนาชุมชน

ส่วนที่ 3
กำรสนับสนุนกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
การสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แผนงานยุทธศาสตร์พั ฒนาเศรษฐกิ จฐานรากและชุมชนเข้มแข็ งของรัฐบาล ซึ่งตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลเรื่อง การลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
โดยก้าหนดพืนที่เป้าหมายในการด้าเนินงาน จ้านวน 23,589 หมู่บ้าน จากพืนที่หมู่บ้า น
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยกรมฯ ได้ก้าหนดให้องค์กรส้าคัญ 4 องค์กรทังในระดับประเทศ
จังหวัด และอ้าเภอ ท้าหน้าที่เป็นทีม สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารส้านักงานกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนหรือคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ)/ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอ้าเภอ (ศอช.อ.)/
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต้าบล (ศอช.ต.) สมาคมผู้น้าสตรี พัฒนาชุมชนไทยหรือ
คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี จั งหวั ด (กพสจ.)/คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี อ้ า เภอ (กพสอ.)/
คณะกรรมการพัฒนาสตรีต้าบล (กพสต.) สมาคมผู้น้าอาสาพัฒนาชุมชนไทยหรือคณะกรรมการ
ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อ้าเภอ และสมาคมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหรือ
คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด/อ้าเภอหรือผู้แทนคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยด้าเนินการโครงกำรสนับสนุน จำนวน 3 โครงกำร ดังนี้

1. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทีมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนสัมมำชีพชุมชนระดับประเทศ
สำนักเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน ด้าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้น้าเครือข่ายองค์กรชุมชน
ระดั บประเทศ มีค วามรู้ ความเข้า ใจการด้าเนิน งานสัม มาชี พชุ มชน ตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนได้
กลุ่มเป้ำหมำย
 ประชุมฯ ครังที่ 1 สมาพันธ์องค์การพัฒนาชุมชน 6 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการมูลนิธิ
ร่ มเกล้ าเยาวชนในพระราชู ปถั ม ภ์ สมเด็ จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุ ฎราชกุ มาร
คณะกรรมการบริหารส้านักงานกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน คณะกรรมการสมาคม
ผู้ น้ าสตรี พั ฒนาชุ มชนไทย คณะกรรมการสมาคมผู้ น้ าอาสาพั ฒนาชุ มชนไทย และ
คณะกรรมการสมาคมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการสมาคมผู้น้าอาชีพก้าวหน้า
พัฒนาชุมชน (สิงห์ทอง) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 100 คน

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
 ประชุ มฯ ครั งที่ 2 กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หารส้ านั กงานกลางศู นย์
ประสานงานองค์การชุมชน และเจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาชุมชนส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 30 คน
 ประชุมฯ ครังที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการสมาคมผู้น้าอาสาพัฒนาชุมชน
ไทย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 30 คน
 ประชุมฯ ครังที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการสมาคมผู้น้าสตรีพัฒนาชุมชนไทย
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 40 คน
ระยะเวลำดำเนินกำร
 ประชุมฯ ครังที่ 1ด้าเนินการไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
 ประชุมฯ ครังที่ 2-4 ด้าเนินการไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
 ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพืนที่ 4 ภาค ๆ ละ 2 จังหวัด ไตรมาส 1 – 3
(ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
1.1 ครังที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ระดับประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจการร่วมเป็นทีมสนับสนุน ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
1) คณะกรรมการบริหารส้านักงานกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ท้าหน้าที่
บูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบล เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ้าเภอ
และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนและกลุ่มอาชีพ
2) คณะกรรมการสมาคมผู้ น้ า สตรี พั ฒ นาชุ ม ชนไทย ท้ า หน้ า ที่ ส่ งเสริ ม และ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาอาชี พ ของครั ว เรื อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชน และคั ด เลื อ ก
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
3) คณะกรรมการสมาคมผู้ น้า อาสาพัฒ นาชุ ม ชนไทย ท้ าหน้ าที่ ส่ งเสริม และ
สนับสนุนการด้าเนินงานของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน และ
การยกระดับครัวเรือนยากจนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
4) คณะกรรมการสมาคมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ท้าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และครัวเรือนยากจนให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน
1.2 ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพืนที่ โดยผู้แทนทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
1.3 ครังที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการบริหารส้านักงานกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
1.4 ครังที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสมาคมผู้น้าอาสาพัฒนาชุมชนไทย
1.5 ครังที่ 4ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสมาคมผู้น้าสตรีพัฒนาชุมชนไทย
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กรมการพัฒนาชุมชน

2. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทีมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนสัมมำชีพชุมชนระดับจังหวัด
ส ำนั ก งำนพั ฒนำชุ ม ชนจั ง หวัด ด้ า เนิ น การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การที มสนั บสนุ นการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนระดับจังหวัดได้
กลุ่มเป้ำหมำย จ้านวน 76 รุ่นๆ ละ 50 คน (รวม 3,800 คน) โดย 1 รุ่น ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จ้านวน 12 คน
2. คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) จ้านวน 14 คน
3. คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด จ้านวน 12 คน
4. คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด หรือ
ผู้แทนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ้านวน 12 คน
ระยะเวลำดำเนินกำร
 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด ด้าเนินการไตรมาส 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
 การติดตามของทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
อย่างน้อย 2 ครัง และพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
ด้าเนินการไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
ด้าเนินการไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
2.1 ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด (4 องค์กร) จ้านวน 50 คน ระยะเวลา 1 วัน เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจการด้าเนินงานสัมมาชีพชุมชน ในเรื่องการยกระดับครัวเรือนยากจน การบูรณาการแผนชุมชน
และการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน รวมทังการสนับสนุนการด้าเนินงานสัมมาชีพชุมชนระดับอ้าเภอ
2.2 ก้า หนดภารกิจ องค์ก รที่ เป็ นที มสนับ สนุ นการขับ เคลื่อ นสั มมาชี พชุ มชนระดั บ
จังหวัดตามความเหมาะสม โดยเน้นการสนับสนุน ดังนี
1) คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวั ด (กสพจ.) สนั บสนุนการพัฒนาอาชี พของ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และเป็นแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
2) คณะกรรมการศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชนระดั บ จั ง หวั ด (ศอช.จ.)
สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบล และการเชื่อมโยงแผนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนและกลุ่มอาชีพ
3) คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด สนับสนุนการด้าเนินงานของทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน และการยกระดับครัวเรือนยากจนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
4) คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด หรือผู้แทน
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และครัวเรือน
ยากจนให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน
2.3 จัดท้าแผนปฏิบัติการขององค์กร ที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ในพืนที่ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด
2.4 องค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด 4 องค์กร จัดประชุมเพื่อ
สร้า งความรู้ ความเข้าใจ ให้ แก่ คณะกรรมการฯ เพื่อ ก้า หนดแนวทางและแผนปฏิ บัติ การ
สนับสนุนสัมมาชีพชุมชนขององค์กร
2.5 องค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 4 องค์กร
ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
2.6 ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับองค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตั วอย่าง
จังหวัดละ 1 ครัวเรือน
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
จังหวัดละ 1 ครัวเรือน
2.8 ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดส่งข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างของจังหวัด
ให้ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตังของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และให้ กพ
สจ. จัดส่งข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างให้ กพสภ. เพื่อคัดเลือกเป็นครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนตัวอย่างระดับภาคๆ ละ 3 ครัวเรือน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง

3. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทีมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนสัมมำชีพชุมชนระดับอำเภอ
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนอ ำเภอ ด้ า เนิ น การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การที มสนั บสนุ นการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ้าเภอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ้าเภอ สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนระดับอ้าเภอได้
กลุ่มเป้ำหมำย จ้านวน 878 รุน่ ๆ ละ 50 คน (รวม 43,900 คน) โดย1 รุ่น ประกอบด้วย
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กรมการพัฒนาชุมชน
1. คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ้าเภอ (กพสอ.) จ้านวน 12 คน
2. คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอ้าเภอ (ศอช.อ.) จ้านวน 14 คน
3. คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับอ้าเภอ จ้านวน 12 คน
4. คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอ้าเภอ
หรือผู้แทนคณะกรรมการกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ้านวน 12 คน
ระยะเวลำดำเนินกำร
 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ้าเภอ
ด้าเนินการไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด
 การติดตามของทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ้าเภอ
อย่างน้อย 2 ครัง ด้าเนินการไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
3.1 ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กร 4 องค์กร ที่เป็นทีม
สนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ้าเภอ จ้านวน 50 คน ระยะเวลา 1 วัน เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจการด้าเนินงานสัมมาชีพชุมชน ในเรื่องการยกระดับครัวเรือนยากจน
การบู ร ณาการแผนชุ ม ชน และการเข้ า ถึ งแหล่ ง ทุ น รวมทั งการสนั บ สนุ น การด้ า เนิ น งาน
สัมมาชีพชุมชนระดับต้าบล และหมู่บ้าน/ชุมชน
3.2 ก้าหนดภารกิจองค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับ
อ้าเภอตามความเหมาะสม โดยเน้นการสนับสนุน ดังนี
1) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ้าเภอ (กสพอ.) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และเป็นแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
2) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอ้าเภอ (ศอช.อ.)
สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบล และการเชื่อมโยงแผนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และกลุม่ อาชีพ
3) คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับอ้าเภอ สนับสนุนการด้าเนินงาน
ของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน และการยกระดับครัวเรือนยากจนตามแนวทาง
สัมมาชีพชุมชน
4) คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่ มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตระดับอ้ าเภอ หรือผู้แทน
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และครัวเรือนยากจน
ให้เข้าถึงแหล่งทุนชุมชน

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
3.3 จัดท้าแผนปฏิบัติการขององค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลือ่ นสัมมาชีพชุมชน
ในระดับต้าบล และหมู่บา้ น/ชุมชน ในเรื่องต่อไปนี
1) การบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบล
2) สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
3) การเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน
4) การยกระดับครัวเรือนยากจน
3.4 องค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ้าเภอ ด้าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ
เงื่อนไข : เมื่อคณะกรรมการขององค์กร 4 องค์ก รที่เป็นทีม สนับสนุนการขับเคลื่อ น
สัมมาชีพชุมชนในแต่ละระดับ ซึ่งเป็นผู้แทนที่องค์กรได้ส่งเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้ าใจในการด้า เนิ นงานสั มมาชี พชุ มชนตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง รวมทั งได้ ป รึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ ก้ า หนดวิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การ
ขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว นันให้
ด้าเนินการเพิ่มเติม ดังนี
 จัดประชุมคณะกรรมการองค์กรในทุกระดับ โดยใช้การประชุมปกติขององค์กร
ที่ต้องมีการประชุมกันอยู่แล้ว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด้าเนินงานสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างการรับรู้ถึงวิธีการส่งเสริม สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้อง
 ก้าหนดแผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนร่วมกัน
 ก้าหนดวิธีการติดตาม เพื่อเยี่ยมเยียน ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการ
สร้างสัมมาชีพชุมชนในพืนที่ร่วมกัน
 ขับเคลื่อนการท้างานตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
และกลุ่มอาชีพ สามารถสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนตามเกณฑ์ที่ก้าหนด
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ส่วนที่ 4
กำรยกระดับต่อยอดกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
โครงกำรยกระดับต่อยอดกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนด้าเนินการเพื่อช่วยให้ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนได้มีการพัฒนาภาวะผู้น้า ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และกลุ่มอาชีพได้มีการ
พัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยการประสานและสนับสนุนจากองค์กรภาคประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ด้าเนินการ จ้านวน 7 โครงการดังนี

1. โครงกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล :
การบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบลเป็นบทบาทภารกิจหลักของศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับต้าบล (ศอช.ต.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ด้าเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์
 เพื่อส่งเสริมกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบลและกำรใช้ประโยชน์จำก
แผนชุมชนในกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนที่มุ่งเน้นการบูรณาการปัญหา ความ
ต้องการ จัดกลุ่มเพื่อสร้างน้าหนัก ชี้เป้าเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการ
ปัญหาและตอบสนองความต้องการ โดยมุ่งเน้น ด้านการสร้ างสัมมาชี พ
ชุมชน
 เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับ
ตำบล (ศอช.ต.) เป็นกลไกหลักในกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล
ที่ เชื่ อ มโยงสู่ แ ผนพั ฒนำท้ อ งถิ่ น แผนพั ฒนำอ ำเภอ และแผนพั ฒนำ
จั ง หวัด มุ่ งเน้ น การเพิ่ ม โอกาสเข้ า ถึ งแหล่ งงบประมาณที่ ส นั บ สนุ น การ
ยกระดับ/ต่อยอดการสร้างสัมมาชีพชุมชน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
กลุ่ม เป้ำ หมำย ประกอบด้วย คณะกรรมการศูน ย์ประสานงานองค์ก ารชุ มชนระดับต้ าบล
(ศอช.ต.) จ้านวน 6,095 ต้าบล ๆ ละอย่างน้อย 20 คน โดยมีทีมปฏิบัติการต้าบลหรือประชารัฐ
ต้าบลร่วมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมบูรณาการฯ
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559 ) ตำบลละ 1 วัน
ขั้นตอนกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี
 ระยะที่ 1 ก่อนดำเนินกำร
1.1 ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ ด้าเนินการก้าหนดกลุ่มเป้าหมายและวางรูปแบบ
การจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบล เพื่อเชื่อมโยงกับแผนท้องถิ่นในการสนับสนุนการ
สร้างสัมมาชีพชุมชน

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
1.2 ส้า นัก งานพั ฒนาชุม ชนอ้า เภอ ด้า เนิน การประชุม ทีม ปฏิบั ติก ารต้า บล และ
ประธานคณะกรรมการศูน ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชนระดั บต้ า บล (ศอช.ต.) เพื่อ หารื อ
วางแผนการจั ดเวทีก ารบูรณาการแผนชุม ชนระดั บต้าบลร่วมกั น โดยเฉพาะการเน้ นย้าถึ ง
บทบาท หน้าที่ความผิดชอบที่ส้าคัญต่อการบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบลอาทิเช่น การ
เตรียมทีมวิทยากรกระบวนการและการประสานแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน เป็นต้น
1.3 ส้ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ้ า เภอ ด้ า เนิ น การประชุ ม คณะกรรมการศู น ย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับต้าบล (ศอช.ต.) เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องที่ส้าคัญต่อการ
บูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบล ดังนี
1.3.1 กระบวนการบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบล(ศอช.ต.ต้องรู้บทบาท หน้าที่
ตนเอง และต้องรู้ว่าจะแสดงบทบาทอย่างไรต่อการด้าเนินการบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบล และ
ต้องรู้ที่มาของแผนชุมชน และแผนชุมชนระดับต้าบล)
1.3.2 การก้าหนดแผนปฏิบัติการ
1.3.3 สร้างความเข้าใจโครงร่างเล่มแผนชุมชนระดับต้าบล
1.3.4ก้าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.3.5 การประสานหน่วยงานทังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตาม
แนวทางประรัฐเข้าร่วมเวทีฯ เพื่อเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการในการพัฒนาหมู่บ้าน/ต้าบล
1.3.6 การเตรียมข้อมูล อุปกรณ์ และเครื่องมือ เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค ข้อมูลทั่วไป
ระดับต้าบล และข้อมูลอื่นๆวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคม (ปากกาเคมี กระดาษฟลิปชาร์ท)
1.3.7 การประสานขอรับแผนชุมชนจากทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
1.3.8 การประสานขอรับข้อมูลต้าบลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3.9 ประสานขอรับข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตร
สาธารณสุข กศน. ปศุสัตว์ และอืน่ ๆที่เกี่ยวข้อง
1.4 ส้ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ้ า เภอ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น คณะกรรมการศู น ย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับต้าบล (ศอช.ต.) ด้าเนินการรวบรวมแผนชุม ชน/หมู่บ้าน ให้
ครบทุกหมู่บ้าน แล้วจึงน้ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์จัดกลุ่มปัญหา/ความต้องการ จัดล้าดับ
ความส้าคัญ จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ โดยขอให้เน้นย้าในเรื่องการส่งเสริมอาชีพเป็นล้าดับ
แรก เพื่อเป็นข้อมูลในการยกร่างการบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบล
1.5 ส้ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ้ า เภอ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น คณะกรรมการศู น ย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับต้าบล (ศอช.ต.) ด้าเนินการยกร่างการบูรณาการแผนชุมชน
ระดับต้าบลตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด โดยการจัดประชุมน้าผลการวิเคราะห์แผนชุมชนจากทุก
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หมู่บ้านมารวมกัน แล้ว ยกร่าง “แผนชุมชนระดับต้าบล" ก่อนน้าเสนอ เวทีบูรณาการแผนชุมชน
ระดับต้าบล เพื่อเป็นการลดขันตอนในการท้างาน และท้าให้ผลงานมีคุณภาพเพราะได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองมาก่อน
1.6 ส้ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ้ า เภอ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น คณะกรรมการศู น ย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับต้าบล (ศอช.ต.) ด้าเนินการก้าหนดและเตรียมด้าเนินการ
ประสานการจัดเวทีบูรณาการแผนฯ อาทิเช่น การก้าหนดเวลาและสถานที่ด้าเนินการจัดเวทีฯ
และการมีหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมเวทีตามแนวทางประชารัฐประกอบด้วย ผู้น้าชุมชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีภาครัฐระดับต้าบล และภาคเอกชน เป็นต้น
 ระยะที่ 2 ระหว่ำงดำเนินกำร
๒.๑ แนะน้าคณะกรรมการฯ/ทีมท้างานบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบล
๒.๒ ชีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบล
๒.๓ ด้าเนินการบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบลที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนโดยมีวิธีการ ดังนี
2.3.1 วิทยากรกระบวนการท้าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมเวที ร่วมวิเครำะห์
ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้ำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์ตำบล เพื่อสังเครำะห์เป็นภำพรวมของตำบล
ด้วยเทคนิค SWOT หรือเทคนิคอื่นตำมควำมเหมำะสม โดยน้าแผนชุมชนทุกหมู่บ้าน/ทุก
ชุม ชนในต้า บล มาวิ เ คราะห์ ร่ ว มกั น โดยใช้เ วที ป ระชาคมช่ วยกั น ค้ น หาว่ า ต้ าบลมี ปั ญ หา
อะไรบ้าง มากหรือน้อย จ้าเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขขนาดไหน อย่างไร เป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัย
ในชุมชนเอง หรือเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในต้าบล โดยน้าข้อมูลทัง 2
ประเภทมารวบรวมและประมวลผล ค้นหาศักยภาพของต้าบล จากข้อมูลพืนฐานของชุมชน และ
วิเคราะห์คุณภาพชีวิต รายรับ รายจ่าย เงินออม และหนีสิน ในภาพรวมของต้าบล จากข้อมูลพืนฐาน
ของครัวเรือน เช่น ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค และข้อมูลบัญชีครัวเรือน ฯลฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้รับรู้ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในภาพรวมของต้าบลร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย
2.3.2 น้าข้อมูลทั่วไป และข้อมูลที่เจาะลึกแต่ละด้าน เช่น ทุนชุมชนทังที่เป็น
เงินและไม่ใช่เงิน ธุรกิจชุมชน วัฒนธรรมชุมชน สุขภาพคน ฯลฯ ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน มา
รวบรวมเป็นข้อมูลระดับต้าบล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ้ากัด
ของชุมชนให้มีความแม่นย้า ชัดเจน สามารถน้ามาก้าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางการ
พัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของต้าบล ส้าหรับการวางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อบูรณา
การแผนชุมชนระดับต้าบล มีรายละเอียดการด้าเนินงาน ดังนี

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
1) วิเคราะห์ชุมชน โดยน้าข้อมูลพืนฐานของชุมชนและข้อมูลพืนฐาน
ของครัวเรือน มาวิเคราะห์ เพื่อให้รู้ว่าในต้าบลมีทรัพยากรอะไรบ้างที่จะส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
หรือที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข
2) การค้ น หา โอกาส และแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา สามารถใช้ ข้ อ มู ล
พื นฐานของครั ว เรื อ น วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ ด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น เศรษฐกิ จ สั งคมและ
วัฒนธรรม ด้านการเรียนรู้ ด้านสุขภาวะ ฯลฯ มาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในต้าบล โดยน้ามาบูรณาการและจัดท้าเป็นโครงการต่างๆ ตามประเด็นที่เป็นปัญหาร่วม
3) การก้าหนดเป้าหมายหรือวิสัยทั ศน์ เป็นการก้าหนดทิศทางการพัฒนา
ต้าบล ซึ่งมีทิศทางระยะสัน ระยะกลาง หรือ ระยะยาว โดยใช้ข้อมูลในการค้นหาปัญหา สาเหตุ ความ
จ้าเป็น ความต้องการจัดล้าดับและประเมินตนเอง และน้ามาก้าหนดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของต้าบล
4) การก้าหนดรายละเอียดการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย
การน้าปัญหาที่ชุมชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบในวงกว้าง มาเป็นประเด็น
ในการบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบล ฉะนันจะเห็นว่าการบูรณาการแผน มิใช่การน้าเอาแผน
ของหมู่บ้าน/ชุมชน มารวมกันเท่านัน
5) จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ เพื่อแสวงหาแหล่งงบประมาณให้เหมาะสม
กั บแผนงาน/โครงการ ดั งนั น จึ งต้ องรู้ ว่ า แต่ ละแผนงาน/โครงการ จะขอรั บการสนั บสนุ น
งบประมาณจากหน่วยงานใดหรือก้ าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อจะได้ประสานเชื่อมโยงกับผู้ ที่
เกี่ยวข้องต่อไป โดยจัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ เป็น 3 กลุ่ม ดังนี
 แผนงาน/โครงการที่ท้าเองได้ เช่น การลดรายจ่ายในครัวเรือน ด้วย
การปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่ายที่ไม่จ้าเป็น หรือลดต้นทุนการผลิต ด้วยการท้าปุ๋ยหมัก เป็นต้น
 แผนที่ต้องท้าร่วม เป็นแผนที่ต้องประสานขอรับความร่วมมือ
กับหลายภาคส่วนโดยมีการร่วมกันในด้ านทรัพยากร คน หรือ เงิน เช่น โครงการดูแลสุขภาพ
ชุมชน ร่วมกับส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ โครงการปลูกข้าวพันธุ์ดีร่วมกับส้านักงานเกษตร
อ้าเภอ ด้านการตลาดกับภาคเอกชนหรือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด เป็นต้น
 แผนที่ต้องขอรับการสนับสนุน เป็นแผนที่ต้องมีการประสาน
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและเป็นปัญหา
ร่วมกันหลายพืนที่ หากสามารถจัดท้ารายละเอียดต่างๆ ได้ครบถ้วน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย/ตัวชีวัด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน แผนงาน/โครงการดังกล่าว
ย่อมมีโอกาสได้รับการสนับสนุนสูงกว่า แผนงาน/โครงการที่ไม่ชัดเจน
6) การจัดล้าดับแผนงาน/โครงการ จัดโดยยึดหลักความส้าคัญ ความ
จ้าเป็น หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน ผ่านเวทีประชาคม โดย
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ใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การอภิปรายถึงความส้า คัญของโครงการ การใช้เสียงส่วนใหญ่จากการ
โหวตออกเสียงสนับสนุนในเวทีประชาคม หรือการประเมินข้อมูลด้วยตารางวิเคราะห์คะแนน
ความส้าคัญของแผนงาน/โครงการการบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบล จ้าเป็นต้องวิเคราะห์
ทังปัญหา/อุปสรรค และโอกาสที่จะเกิดขึนรอบด้าน ทังนีเพื่อให้ชุมชนสามารถแสวงหาความ
ร่วมมือ และโอกาสในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนในทุกระดับ ฉะนันรูปแบบการ
น้าเสนอแผนงาน/โครงการก็ควรจะท้าให้สอดคล้องกับแหล่งงบประมาณ โดยจัดท้าเป็นแผนงาน/
โครงการ ซึ่ งครอบคลุ มทั ง ๕ ด้ าน ได้ แก่ ด้ านเศรษฐกิ จ ด้ านสั งคมและคุ ณภาพชี วิ ต ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงและความสงบ และด้านบริหารจัดการ พร้อมทัง
ก้าหนดผู้รับผิดชอบประสานแผนฯ ของแต่ละด้านและให้มีแผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมกำร
สร้ำงสัมมำชีพทัง้ ในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มในภำพรวมของตำบลที่ชัดเจน
7) การยกร่างแผนชุมชนระดับต้าบลเพื่อขอความเห็นชอบคือ การจัดท้า
ร่างแผนชุมชนระดับต้าบลตามมติที่ประชุมของเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบล เพื่อน้าเข้าสู่
เวทีประชาพิจารณ์ในระดับต้าบลอีกครังเพื่อให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ต่อไป
8) จัดท้ารูปเล่มแผนชุมชนระดับต้าบลฉบับสมบูรณ์ จ้านวน 2 - 4 เล่ม
เพื่อส่งมอบให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่ (อบต./เทศบาลต้าบล) เพื่อน้าไปบรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ ส่งให้อ้าเภอเพื่อประสานการปฏิบัติเก็บไว้ที่ต้าบลหรือที่ท้าการของ
ศอช.ต. และอาจส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมทังนี วิธีการส่งมอบควรก้าหนด
รูปแบบให้เป็นทางการ เช่น การยกทีมคณะท้างานไปส่งมอบในที่ประชุมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพืนที่ (อบต./เทศบาลต้าบล)ที่ประชุมอ้ าเภอ หรือส่งมอบโดยตรงกับผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยให้มีพยาน/สร้างความส้าคัญในการส่งมอบ และให้ค้านึงถึง
แนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก้าหนด เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการด้าเนินงาน
 ระยะที่ 3 หลังดำเนินกำร
ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ ส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับต้าบล (ศอช.ต.) ด้าเนินการติดตามความก้าวหน้าในการด้าเนินโครงการ
การประเมินผลส้าเร็จของโครงการและการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการด้าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทุกขันตอน เพื่อให้เกิดการรับรู้ทังแนวดิ่ง แนวราบ และคืนกลับสู่ชุมชน

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
เงื่อนไข : 1) โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบลสามารถด้าเนินการได้ทันทีในไตรมาส
ที่ 1 โดยไม่ต้องรอให้ปราชญ์ชุมชนหมู่บ้านละ 1 คนผ่านการอบรมตามหลักสูตร “วิทยากร
ผู้น้า สัม มาชีพ ”จากศูนย์ ศึก ษาและพั ฒนาชุ มชน ทั ง 11 แห่ง เพื่อให้กิ จกรรมนี้ เป็ นจุ ด
เชื่อมต่องบประมำณหรือกำรยกระดับ/ต่อยอดกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
สนับสนุนกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนของแต่ละพื้นที่
2) ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ จัดท้าไฟล์เอกสารเล่มแผนชุมชนระดับต้าบลแยกราย
ต้าบล จัดส่งจังหวัด เพื่อรวมรวมจัดส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2560

2. โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ :
ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ ด้าเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา
หมู่บ้าน ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็งในการสร้างสัมมาชีพชุมชน
กลุ่มเป้ำหมำย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพืนที่ความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 ทีผ่ ่าน
การคัดเลือกอ้าเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 878 หมู่บ้าน
ระยะเวลำ ด้าเนินการในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
2.1 คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้า น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เฉลี่ยอ้าเภอละ 1 หมู่บ้าน โดยยึดหลักเกณฑ์ ดังนี
2.1.1 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ในพืนที่ความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1
2.1.2 เป็นหมู่บ้านที่มีศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ชื่อเดิมคือศูนย์เรียนรู้ชุมชน) สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
และพัฒนา/ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
2.1.3 ต้ อ งไม่ เ ป็ น หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน
สนับสนุนการด้าเนินงาน ตังแต่ ปี 2552 – 2559 (ทังที่ด้าเนินการโดยงบประมาณของกรมฯ
งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย และจากการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และทุนชุมชน)
2.1.4 มีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อน
การสร้างสัมมาชีพชุมชน
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2.1.5 เป็ น หมู่ บ้ า นที่ มี ก ารสร้ า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชนที่ ป ระสบความส้ า เร็ จ คื อ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 20 ครัวเรือน ทีไ่ ด้รับการฝึกอบรมอาชีพ ประกอบอาชีพท้าให้มีรายได้
และมีการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้
2.2 สร้างความเข้าใจแก่ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน แกนน้าหมู่บ้าน และ
ผู้แทนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ของหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือก ให้มีความเข้าใจแนวทางการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามกระบวนการพัฒนาของกรมฯ ที่ได้ด้าเนินการมา
ตังแต่ปี 2552 เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เช่นเดียวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี
2552-2559ซึ่ งสามารถใช้ เ ป็ น พื นที่ ใ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ หรื อ เป็ น บ้ า นพี่ ใ นการให้
ค้าปรึกษา แนะน้า
2.3 ร่วมกับทีมประชารัฐอ้าเภอสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
2.4 ด้าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือก “พัฒนาตนเองสู่การเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ในไตรมาส 3 งบประมาณ 50,000 บาท ด้วย 3 กิจกรรมส้าคัญ ประกอบด้วย
2.4.1 สนับสนุนและขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเพิ่มเติมจากเดิมอย่างน้อย
10 ครัวเรือน รวมเป็นอย่างน้อย 30 ครัวเรือน(นับรวมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 20 ครัวเรือน
ที่ผ่านการอบรมอาชีพ 5 วันตามโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน)
สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุสนับสนุนอาชีพ 30 ครัวเรือน ตามความเหมาะสม จ้านวน
30,000 บาท/หมู่บ้าน
2.4.2 พัฒนา/ปรับปรุงศูนย์ฯ ในเรื่องที่ส้าคัญ จ้าเป็น เช่น ข้อมูลในศูนย์เรียนรู้ ,
ฐานเรียนรู้,จุดเรียนรู้ ฯลฯ ให้พร้อมบริการ) โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการพัฒนา/
ปรับปรุงศูนย์ฯ จ้านวน 20,000 บาท/หมู่บ้าน
2.4.3 สนับสนุนให้มีการประเมิ นความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) และ
ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้าน ด้วยเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ4 ด้าน 23 ตัวชีวัด
โดยใช้เวทีประชาคม ที่มีตัวแทนของครัวเรือนในหมู่บ้านเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 รวม 2 ครัง
 ครั้ ง ที่ 1 ก่ อ นด้ า เนิ น กิ จ กรรมการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ
พอเพียงต้นแบบ ในไตรมาส 3 เพื่อให้ได้ข้อมูลน้าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้
ตรงตามความต้องการของคนในหมู่บ้าน หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึน โดยการบูรณาการของภาค
ส่วนต่าง ๆ และทุนของชุมชน
 ครั้ งที่ 2 หลั งด้าเนินกิ จกรรมการพั ฒนา ในไตรมาส 4 ( กรกฎาคม-สิ งหาคม
2560 ) เพื่อทราบผลการพัฒนาว่าท้าให้คนในหมู่บ้านมีความสุขเพิ่มขึนมากน้อยเพียงใด ยังมีสิ่ง
ที่ต้องน้าไปด้าเนินการแก้ไขต่อเนื่องหรือไม่ หรือมีปัญหาใดเกิดเพิ่มขึนใหม่ และน้าไปวางแผน
ในการแก้ไขต่อไป รวมทังสนับสนุนให้หมู่บ้านมีการจัดการความรู้ รวบรวมองค์ความรู้ ก้าหนด

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
จุดเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรูท้ ี่เกิดจากการพัฒนาหมู่บ้านแก่
ผู้สนใจได้ น้าไปไว้ในศูนย์เรียนรู้ชุมชน
2.5 สนับสนุนทีมประชารัฐอ้าเภอติดตามประเมินผลการพัฒนา ตามเกณฑ์การประเมิน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 4 ด้าน 23 ตัวชีวัด และส่งผลการประเมินให้จังหวัดประกาศ
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในเดือนกันยายน 2560
2.6 สรุปบทเรียนจัดการความรู้และประเมินผลการด้าเนินงาน

3. โครงกำรสนับสนุนสัมมำชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยำกจน :
ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอด้าเนินการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเพิ่มโอกาส/ความส้าเร็จในการประกอบอาชีพ และมีรายได้ตาม
แนวทางสัมมาชีพชุมชนของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
กลุ่มเป้ำหมำย ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์ค วามจ้าเป็นพืนฐาน (จปฐ.)
ปี 2559 ที่พัฒนาได้ (ไม่รวมครัวเรือนยำกจนที่ไม่สำมำรถพัฒนำได้ เนื่องจำกชรำ พิกำร อยู่
คนเดียวต้องให้กำรสงเครำะห์เพียงอย่ำงเดียว) จ้านวน 10,054 ครัวเรือน
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
3.1 ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน
แบ่งเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี
3.1.1 ครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้ที่อยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบท (23,589 หมู่บ้าน)
3.1.2 ครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้ทไี่ ม่ได้อยู่ในหมู่บา้ นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1
3.2 ส้ารวจความต้องการอาชีพของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โดยร่วมกับผู้แทนทีม
สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชนระดั บ อ้ า เภอปราชญ์ ชุม ชน และครั ว เรื อ นยากจน
เป้าหมาย เรียนรู้ร่วมกันในการค้นหาช่องทางวิธีการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ที่เหมาะสม
3.3 ด้าเนินการจัดประชุมหารือทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ้าเภอ
เพื่อวางแผน สนับสนุน และเป็นที่ปรึกษา ในการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน
3.4 ด้าเนินกิจกรรมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน แบ่งเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี
3.4.1 ครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้ที่อยู่ในหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่ 1 (23,589
หมู่บ้าน) ด้าเนินการ ดังนี
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กรมการพัฒนาชุมชน
1) สนับสนุนให้เข้าร่วมเป็นกลุม่ เป้าหมายใน 20 ครัวเรือนที่เข้ารับการอบรม
สัมมาชีพชุมชนตามโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบ่ ้าน จ้านวน 5 วัน
2) สนับสนุนวัสดุการฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย เพือ่ ต่อยอด
อาชีพหลังจาการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
3.4.2 ครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้ที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บา้ นตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้าเนินการ ดังนี
1) พัฒนากร ปราชญ์ชุมชน อช./ผู้น้า อช. และครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
ร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการสร้างสัมมาชีพชุมชน
2) ครัวเรือนยากจนเป้าหมายเรียนรู้อาชีพจากปราชญ์ชุมชน/ฐานเรียนรู้/
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามความเหมาะสม โดยมีทีมสนับสนุนการขับเคลือ่ นสัมมาชีพชุมชนระดับ
อ้าเภอร่วมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
3) สนับสนุนวัสดุการฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพจากงบประมาณของโครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน
3.5 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมายเป็นราย
ครัวเรือน (ด้าเนินการภายในไตรมาส 3) โดยผู้แทนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ระดับอ้าเภอ ผู้น้าชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ก้าลังใจ ช่วยเหลือให้ครัวเรือนยากจน
เป้าหมายให้สามารถพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพียงพอที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้
3.6 ถอดบทเรียนและติดตามสนับสนุนทางวิชาการแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
3.7 สรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน

4. โครงกำรพัฒนำผู้นำสัมมำชีพชุมชนระดับตำบล :
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินกำรพัฒนำผู้นำสัมมำชีพชุมชนระดับตำบล
กิจกรรมพัฒนาผู้น้าสัมมาชีพชุมชนระดับต้าบลด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
และประเมินมาตรฐานผู้น้าสัมมาชีพชุมชนระดับต้าบลโดยมีวัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการยกระดับผู้น้าสัมมาชีพชุมชน ตามระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย
 เพื่อยกระดับผู้น้าสัมมาชีพชุมชน ให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้น้าสัมมาชีพชุมชน จ้านวน 6,095 คน
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาส 2 – 4 (มกราคม – กรกฎาคม 2560) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กำรพัฒนำผู้นำสัมมำชีพชุมชนระดับตำบลด้วยระบบมำตรฐำนกำรพัฒนำชุมชน
(มชช.) ดำเนินกำรไตรมำส 2 (มกรำคม-มีนำคม 2560) จังหวัดละ 1 วัน

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
2) ประเมินมำตรฐำนผู้นำสัมมำชีพชุมชนระดับตำบล ดำเนินกำรไตรมำส 4
(กรกฎำคม-กันยำยน 2560)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
ส้า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวัด /อ้ า เภอ ประชาสั ม พั น ธ์ รั บ สมั ค รและคั ด เลื อ กผู้ น้ า
สัมมาชีพชุมชนที่ผ่านหลักสูตรวิทยากรผู้น้าสัมมาชีพ จากกรมฯ จ้านวน 6,095 คน เฉลี่ยต้าบลละ
1 คน ด้าเนินการเป็น 2 ขันตอน ดังนี
ขั้นตอนที่ 1
1) ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนแก่ผู้น้าสัมมาชีพชุมชน ที่สมัครและได้รับคัดเลือกเข้าสู่
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนในไตรมาส 2 จ้านวน 1 ครัง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน สามารถพัฒนาภาวะผู้น้าของตนเองโดย สามารถวิเคราะห์
วางแผนด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารสังคม (สร้างทีมปราชญ์ในพืนที่ต้าบลให้สามารถ
สนับสนุนสัมมาชีพชุมชนได้ ) และด้านการบริหารงานเพื่อให้สามารถ สนับสนุนให้ครัวเรือนมี
อาชีพตามที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 85 และมีรายได้เพิ่มขึน ร้อยละ 3
2) กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามกระบวนการ/ขันตอนของระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.)
3) ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอติดตามสนับสนุน ให้ค้าปรึกษา/แนะน้าการพัฒนา
ภาวะผู้น้าของกลุ่มเป้าหมายและตรวจประเมินสรุปความเห็นในการรับรองแก่คณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด
ขั้นตอนที่ 2
1) ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ในระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาประเมินและให้การรับรองมาตรฐานแก่กลุ่มเป้าหมาย ในไตรมาส 4
2) ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายงานผลการด้าเนินงานตามระบบ มชช. ตาม
แบบรายงานศูนย์ข้อมูลกลาง (DOC) 2 ครัง ภายในเดือนมีนาคม (ข้อมูลผู้สมัคร) และกันยายน
(ข้อมูลผู้ผ่านการรับรอง) รวมทังถอดบทเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์
สร้างเครือข่าย จังหวัดละ 1 คน

5. โครงกำรพัฒนำผู้นำชุมชนรุ่นใหม่สืบสำนงำนสัมมำชีพชุมชน :
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ด้าเนินการพัฒนาผู้น้าชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงานสัมมาชีพ
ชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ในชุมชน ให้สามารถเป็นกลไกในการ
บริหารจัดการชุมชนและเป็นผู้น้าชุมชนรุ่นใหม่ที่สืบสานงานสัมมาชีพชุมชน
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กลุ่มเป้ำหมำย จ้านวน 76 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวม 1,520 คน
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
5.1 ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 25532559 ที่ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน และเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ที่ 1
(23,589 หมู่บ้าน) เป็นบ้านต้นแบบ (บ้านพี่) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน
5.2 ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย อายุระหว่าง 18-35 ปี (ซึ่ง
ไม่ได้ด้ารงต้าแหน่งหรือเคยด้ารงต้าแหน่งผู้น้าที่เป็นทางการ เช่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สารวั ตรก้านัน สมาชิก อบต. เป็นต้น) ซึ่งอยู่ในพืนที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ้านวน 3-6 หมู่บ้าน รวม 20 คน เข้ารับการพัฒนา ซึ่งส้านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอาจจะคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านพี่)
ตามข้อ 1 ด้วยก็ได้ จ้านวน 3-5 คน
5.3 จัดหาครัวเรือนรับรองในหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านพี่) เพื่อเป็นที่
พักค้างให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 3 วัน 2 คืน
5.4 ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี
1) หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) กระบวนทัศน์ผู้นา้ ชุมชนรุ่นใหม่
3) แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4) การจัดท้าแผนชุมชนและการน้าปัญหาความต้องการของชุมชนบรรจุไว้ในแผนชุมชน
5) การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
5.5 ให้พัฒนากรและผู้น้าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น้า อช.) ติดตาม สนับสนุนให้ผู้น้า
ชุมชนรุ่นใหม่ไปด้าเนินการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง
6. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรองค์กรสตรีระดับภำคส่งเสริมครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน
ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตังภาค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนา
สตรีภาค (กพสภ.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสตรีของจังหวัดในภาค โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาสตรีภ าค มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจการด้ า เนิ น งาน
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถส่งเสริมองค์กรสตรีในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
กลุ่มเป้ำหมำย คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) 4 ภาค

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาส 1 และ 3 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559 และเมษายน - มิถุนายน 2560)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
6.1 ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตังภาค (จังหวัดเชียงราย ชลบุรี อุดรธานี และ
สตูล) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนผู้รับผิดชอบงานสตรีของจังหวัดในภาค เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการ
พัฒนาสตรี และสนับสนุนการขับเคลื่อนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ดังนี
1) ทบทวนการด้ า เนิน งานของคณะกรรมการพัฒ นาสตรี และการคั ดเลื อ ก
คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับพร้อมกันทั่วประเทศ ในปี 2560
2) การขั บ เคลื่อ นครั ว เรื อ นสัม มาชี พ ชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย (23,589 หมู่บ้าน ในพืนที่ 76 จังหวัด)
3) บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในการสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชน และการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
4) ความเชื่อมโยงของคณะกรรมการพัฒนาสตรีกับกองทุนพัฒนา-บทบาทสตรี
การเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนา-บทบาทสตรี เพื่อพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของสตรี รวมถึงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่สตรี
5) ประสานการด้าเนินงานกับ คณะกรรมการสมาคมผู้น้าสตรีพัฒนา-ชุมชนไทย
ซึ่งเป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ
6.2 จัดท้าแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค ประจ้าปีงบประมาณ
2560 เพื่อส่งเสริมองค์กรสตรีในการสนับสนุนการพัฒนาสตรีการพัฒนาอาชีพของครัวเรือน
สั ม มาชี พ ชุ ม ชน และการคั ด เลื อ กครั ว เรื อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชนตั ว อย่ า งระดั บ จั ง หวั ด ๆ ละ 1
ครัวเรือน และระดับภาคๆ ละ 3 ครัวเรือน
6.3 คณะกรรมการพั ฒนาสตรี ภาค ติ ดตามสนั บสนุ นคณะกรรมการพั ฒนาสตรี จั งหวั ดตาม
แผนปฏิบัติการ
6.4 ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตังภาค ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค พิจารณา
คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน ตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนด เพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง
6.5 ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตังภาค สรุปผลการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนตัวอย่าง และข้อมูลผลการด้าเนินงานของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และส่งให้กรมฯ ภายในเดือนกรกฎาคม2560
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7. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงเครือข่ำยนักจัดกำรควำมรู้ชุมชน :
ส้านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ด้าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย
นักจัดการความรู้ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในการเป็นนักจัดการความรู้ชุมชน
 เพื่อให้นักจัดการความรู้สามารถสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ชุมชนในระดับชุมชนได้
 เพื่อสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ระดับจังหวัด และระดับชุมชน ให้สามารถเป็นทีม
เครือข่ายในการพัฒนา และน้าความรู้ในการจัดความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
กลุ่มเป้ำหมำย ๗๖ จังหวัดๆ ละ ๒ คน รวม ๑๕๒ คน ประกอบด้วย
๑) นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่มีความสนใจและรับผิดชอบงานจัดการความรู้ของส้านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน
๒) ผู้น้าสัมมาชีพที่ผ่านการอบรมหรือเตรียมเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้น้าสัมมาชีพ
จากกรมฯ จังหวัดละ ๑ คน
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
7.๑ กรมฯ ด้าเนินการแจ้งให้จังหวัดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ชุมชน
7.2 จังหวัดคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน 2 คน ได้แก่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่
มีความสนใจและรับผิดชอบงานจัดการความรู้ของส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด1 คน และปราชญ์
ชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ผ่านการอบรม หรือเตรียมเข้ารับการอบรม
หลักสูตรวิทยากรผู้น้าสัมมาชีพจากกรมฯ ๑ คน
7.3 จังหวัดแจ้งรายชื่อกลุม่ เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ กรมฯ ทราบ
7.4 กรมฯ จัดท้าหลักสูตรนักจัดการความรู้ชุมชน และเตรียมวิทยากรตามโครงการ
7.5 กรมฯ ประชุมทีมงานเตรียมความพร้อมในการด้าเนินงานตามโครงการฯ
7.6 กรมฯ จัดหาสถานที่เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ชุมชน
7.7 กรมฯ ด้ าเนิน การจั ดประชุม ฯ ตามหลัก สูต รนั กจั ดการความรู้ จ้า นวน 3 วั น
มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในภารกิจ เพิ่มพูน ทักษะในการจัดการความรู้ และผลักดันให้เกิด
เครือข่ายนักจัดการความรู้ที่สามารถเป็นกลไกในการจัดการความรู้ชุมชนเพื่อยกระดับและ
ขยายผลการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสัมมาชีพให้กับชุมชน
7.8 สรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

ภำคผนวก
 หลักเกณฑ์การประเมินครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แบบฟอร์มรูปเล่มแผนชุมชนระดับต้าบล
 แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
 แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
 แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลกลุ่มอาชีพที่จัดตังขึน
ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
 แบบฟอร์มการติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการสร้างสัมมาชีพชุมชน
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หลักเกณฑ์กำรประเมินครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
*****************************

หลักเกณฑ์กำรประเมินครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำง 3 มี 2 ไม่
3 มี
1. มีสัมมำชีพ
1.1 ครัวเรือนประสบผลส้าเร็จในการประกอบสัมมาชีพสามารถเป็นแบบอย่างได้
1.2 ครัวเรือนมีการจัดท้าบัญชีครัวเรือน
1.3 ครัวเรือนมีการออม
2. มีควำมสัมพันธ์ที่ดี
2.1 สมาชิกในครัวเรือนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยและท้ากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่้าเสมอ
2.2 สมาชิกในครัวเรือนไม่มีการใช้ความรุนแรง
2.3 สมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่ม องค์กร ในชุมชนอย่างน้อย 1 กลุ่ม/องค์กร
3. มีสภำพแวดล้อมเหมำะสม
3.1 มีป้ายครัวเรือนและจัดระเบียบบ้านให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
3.2 มีการบริหารจัดการขยะอย่างเหมาะสมไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
3.3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์

2 ไม่
1. ไม่ติดยำเสพติด
- สมาชิกในครัวเรือนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุขอื่น ๆ
2. ไม่มีหนี้นอกระบบ
- สมาชิกในครัวเรือนไม่มีการกู้ยืมเงินนอกระบบ และไม่มีหนีสินล้นพ้นตัว
เงื่อนไข
1. พิ จ ารณาคั ดเลื อ กจากครั วเรื อ นสั ม มาชี พชุ ม ชนในหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(จ้านวน 23,589 หมู่บ้าน) ที่ผ่านการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
2. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนต้องมีสตรีเป็นผู้มีบทบาทในการประกอบอาชีพด้วย
เกณฑ์ผ่ำนกำรประเมิน
- ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทัง 3 มี 2 ไม่ ครบทุกข้อ

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ผู้ประเมินและวิธีกำรประเมิน
1. ระดับอำเภอ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีอ้าเภอ (กพสอ.) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชน และเป็นแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
- ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ ร่วมกับองค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนระดับอ้าเภอ พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างตามเกณฑ์การประเมิน
อ้าเภอละ 1 ครัวเรือน
- ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ สรุปผลการคัดเลือกและรายงานจังหวัด
2. ระดับจังหวัด
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชน และเป็นแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
- ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับองค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างตามเกณฑ์การประเมิน
จังหวัดละ 1 ครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ตัวอย่าง จังหวัดละ 5,000 บาท
- ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด จัดส่งข้อมูลครัวเรือน
สั ม มาชี พ ชุ ม ชนตั ว อย่ า งของจั ง หวั ด ให้ ส้ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ที่ ตั งของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.)เพื่อคัดเลือกเป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับ
ภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน ภายในเดือนมิถุนายน 2560
3. ระดับภำค
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค ติดตามสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดในการ
ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
- ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตังภาค ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค พิจารณา
คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลใน
ส่วนกลาง
- ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตังภาค สรุปผลการด้าเนินงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และรายงานผลพร้อมข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ส่งกรมฯ ภายในเดือนกรกฎาคม
2560
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แบบประเมินครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำง ปี 2560
1. ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
ชื่อ................................................................นามสกุล................................................................
เพศ.......................อายุ.........................ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.........ซอย..................ถนน.........................หมู่ที่............ต้าบล......................
อ้าเภอ...............................จังหวัด.............................................โทรศัพท์....................................
อาชีพ.................จ้านวนบุคคลในครัวเรือน.............คน กลุ่ม/องค์กรที่เป็นสมาชิก.....................
ด้ำนกำรประเมิน
1. มีสมั มำชีพ

2. มีควำมสัมพันธ์ที่ดี

3. มีสภำพแวดล้อม
เหมำะสม

เกณฑ์กำรประเมิน (ตัวชี้วัด)
1.1 ครัวเรือนประสบผลส้าเร็จในการประกอบ
สัมมาชีพสามารถเป็นแบบอย่างได้
1.2 ครัวเรือนมีการจัดท้าบัญชีครัวเรือน
1.3 ครัวเรือนมีการออม
2.1 สมาชิกในครัวเรือนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย
และท้ากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่้าเสมอ 2.2
สมาชิกในครัวเรือนไม่มีการใช้ความรุนแรง2.3
สมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุม่ องค์กร
ในชุมชนอย่างน้อย 1 กลุ่ม/องค์กร

ผลกำรประเมิน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

3.1 มีป้ายครัวเรือนและจัดระเบียบบ้านให้
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
สะอาดถูกสุขลักษณะ
3.2 มีการบริหารจัดการขยะอย่างเหมาะสมไม่  ผ่าน  ไม่ผ่าน
เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
3.3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ
สาธารณประโยชน์

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ด้ำนกำรประเมิน
4. ไม่ติดยำเสพติด

เกณฑ์กำรประเมิน (ตัวชี้วัด)
สมาชิกในครัวเรือนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และอบายมุขอื่น ๆ

5. ไม่มีหนี้นอกระบบ สมาชิกในครัวเรือนไม่มีการกู้ยมื เงินนอก
ระบบ และไม่มีหนีสินล้นพ้นตัว
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ผลกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

ผลการประเมินผ่านจ้านวน...........................ด้าน .........................ตัวชีวัด
(ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทัง 3 มี 2 ไม่ ครบทุกข้อ )
(ลงชื่อ).......................................................(ทีมสนับสนุนระดับจังหวัด) (ลงชื่อ).......................................................(ทีมสนับสนุนระดับจังหวัด)
(........................................................)
(........................................................)
วัน.............เดือน...................พ.ศ.................
วัน.............เดือน...................พ.ศ.................

(ลงชื่อ).......................................................(ทีมสนับสนุนระดับจังหวัด) (ลงชื่อ).......................................................(ทีมสนับสนุนระดับจังหวัด)
(........................................................)
(........................................................)
วัน.............เดือน...................พ.ศ.................
วัน.............เดือน...................พ.ศ.................
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แผนชุมชนระดับตำบล
ประจำปี พ.ศ. ........

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

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

แผนชุมชนระดับตำบล
ประจำปี พ.ศ. .........
คำอธิบำยเพิ่มเติม – กำรลงวันที่ / เดือน นั้นขอให้ล งวันที่จั ด
ประชำคมเพื่อพิจำรณำแผนชุมชนระดับตำบล แล้วมีมติเห็นชอบ
และรั บ รอง พร้ อ มประกำศใช้ ก ำหนดให้ อ ยู่ ในระหว่ำ งเดื อ น
มี . ค.-พ.ค. ของทุ ก ปี (กรณี ปี 2560 ให้ อ ยู่ ใ นภำยในเดื อ น
มกรำคม)เสร็จแล้วลงลำยมือของประธำนศอช.ต.

ตำบล.......................
อำเภอ.................จังหวัด.....................
คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนตำบล.....................
ได้ประชุมพิจำรณำแผนชุมชนระดับตำบล มีมติเห็นชอบและรับรองแล้ว
เมื่อวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ……..
(ลงชื่อ) ..................................................................
(...........................................................)
ประธำนคณะกรรมกำรศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชน
ตำบล......
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คำนำ
การจัดแผนชุมชนระดับต้าบลฉบับนี มีความส้าคัญยิ่งต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการตนเองของคนในต้าบล ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนทุกหมู่บ้านในต้าบล โดยมีการค้นหา รวบรวมข้อมูลความรู้ และสร้างกระบวนการ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา เพื่ อ ร่ ว มกั น ก้ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเชื่ อ มโยงสู่ ร ะดั บ ต้ า บลที่
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาที่หมู่บ้านและต้าบลเผชิญ
ร่วมกันอยู่ได้ รวมทังก่อเกิดการค้นหาศักยภาพจากทรัพยากรธรรมชาติ ฝีมือ ทักษะของคนใน
ต้ า บล เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาของต้ า บล ลดการพึ่ งพาจากภายนอก เพื่ อ ให้ ชุม ชนเข้ ม แข็ ง และ
พึ่งตนเองได้
ส้ า หรั บ กระบวนการทบทวน และปรั บ ปรุ ง แผนชุ ม ชนระดั บ ต้ า บลของต้ า บล
......................................ได้ก่อเกิดจากกลไกของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต้าบล
(ศอช.ต.)ที่เป็นการมีส่วนร่วมของผู้น้ากลุ่ม/องค์การ ผู้ใหญ่บ้าน ก้านัน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากทุกหมู่บ้าน พร้อมทังการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนราชการ/ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องภายใต้ทีมคณะท้างาน เพื่อร่วมกันบูรณาการปัญหาและ ความต้องการจากทุกหมู่บ้าน
เชื่อมโยงสู่ต้าบล ผ่านเวทีประชาคมต้าบลที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากข้อมูลที่ได้จาก
การจัดเก็บน้ามาการวิเคราะห์ข้อมูลจนไปสู่การก้าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนอง
ต่อปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านเชื่อมโยงสู่ต้าบล โดยก้าหนดออกมา 3 กลุ่มโครงการ/
กิจกรรม คือ โครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการได้เอง โครงการ/กิจกรรมที่ต้องด้าเนินการร่วมกัน
กับหน่วยงานภายนอก และโครงการ/กิจกรรมที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากภายนอก
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต้าบล .................หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนชุ มชน
ระดับต้าบลเล่มนีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้ที่
เกี่ย วข้อ งได้ น้าไปใช้ในการ ประสานเชื่อมโยงสู่แผนพั ฒนาองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาอ้าเภอ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของ
หมู่บ้าน และต้าบลได้อย่างทั่วถึง และอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพึ่งพาตนเองได้ของชุมชนต่อไป
คำอธิบำยเพิ่มเติม – คำนำที่รำ่ งขึ้นนี้
ตำบลสำมำรถนำไปปรับ แก้ไขเพื่อ
ควำมสอดคล้องกับตำบลได้ทั้งนี้กำร
ลงเดือนให้อยู่ระหว่ำงเดือนมีนำคมพฤษภำคม ของทุกปี (กรณีปี 2560
ให้อยู่ในภำยในเดือนมกรำคม)

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต้าบล .................
เดือน................ พ.ศ. ..........

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตำบล
ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
2.1 จุดอ่อน จุดแข็ง
2.2 โอกาส ภัยคุกคาม
2.3 วิสัยทัศน์ (ทิศทางการพัฒนาต้าบล)
2.4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ส่วนที่ 3 โครงกำร/กิจกรรมกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล
3.1 โครงการ/กิจกรรม เรียงตามล้าดับความส้าคัญ
3.2 โครงการ/กิจกรรม แยกแต่ละด้าน
ส่วนที่ 4 กำรทบทวนแผนชุมชนระดับตำบล
ส่วนที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ที่เห็นว่าส้าคัญและควรบรรจุไว้ในเอกสารการบูรณาการแผนชุมชนระดับต้าบล)
ภำคผนวก

51

52

กรมการพัฒนาชุมชน

แผนชุมชนระดับตำบล
ต้าบล………………
อ้าเภอ.................
จังหวัด.....................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตำบล
1.แผนที่ตำบล
คำอธิบำยเพิ่มเติม – แผนที่ตำบลนั้น สำมำรถวำดขึ้นเอง หรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำ
ขึ้นก็ได้ ตำมควำมถนัดและรวดเร็ว แต่ต้องมีรำยละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
1. แสดงอำณำเขตติดต่อ (ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก)
2. ถนนในหมู่บ้ำนสำยหลัก (ลำดยำง,คอนกรีต,ลูกรัง,ดิน)
3. แหล่งน้ำธรรมชำติ (แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง สระ)
4. แหล่งน้ำประปำ บ่อบำดำลสำธำรณะ
5. สถำนที่รำชกำร (วัด โรงเรียน สถำนีอนำมัย ป้อมตำรวจ ศูนย์เด็กฯ มัสยิด
หอกระจำยข่ำว ศำลำหมู่บ้ำน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ศูนย์รวบรวมข้อมูลหมู่บ้ำน)
6. ที่ทำกำรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิก อบต.
2. ประวัติควำมเป็นมำของตำบล
3. พื้นที่ทั้งหมดไร่ หรือ ................................. ตำรำงกิโลเมตร
4. อำณำเขต
ต้าบล.................ตังอยู่ในอ้าเภอ.................. จังหวัด................ห่างจากอ้าเภอ................ ไป
ทางทิ ศ ................ ................กิ โ ลเมตร ห่ า งจากจั ง หวั ด ......................ไปทางทิ ศ
...................................กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ.................................................
ทิศใต้
ติดต่อกับ.................................................
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ.................................................
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ.................................................

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
5. ลักษณะภูมิประเทศ
6. จำนวนประชำกรรวมทังสิน.......คน แยกเป็น ชาย...........คน หญิง..........คน
6.1 ผู้สูงอำยุ (อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึนไป ) รวมทังสิน.................คน แยกเป็น
ชาย.............คนหญิง.............คน
6.2 คนพิกำรรวมทังสิน.............คน แยกเป็น ชาย..........คน หญิง..........คน
7. จำนวนครัวเรือน ......... ครัวเรือน
8. กำรประกอบอำชีพ
8.1 อำชีพหลักของครัวเรือน
8.1.1 อาชีพ..............
8.1.2 อาชีพ..............
8.1.3อาชีพ..............
8.1.4อาชีพ..............
8.2 อำชีพเสริมหรืออำชีพรอง
8.2.1 อาชีพ..............
8.2.2 อาชีพ..............
8.2.3 อาชีพ..............
8.2.4 อาชีพ..............

จ้านวน...........ครัวเรือน
จ้านวน...........ครัวเรือน
จ้านวน...........ครัวเรือน
จ้านวน...........ครัวเรือน
จ้านวน...........ครัวเรือน
จ้านวน...........ครัวเรือน
จ้านวน...........ครัวเรือน
จ้านวน...........ครัวเรือน

9.ผู้ว่ำงงำน จ้านวน........คน แยกเป็น
9.1 กลุ่มอายุ 13 – 18 ปี
9.2 กลุ่มอายุ 19 – 24 ปี
9.3 กลุ่มอายุ 25 ปี ขึนไป

จ้านวน...............คน
จ้านวน...............คน
จ้านวน...............คน

10. ตำบลมีรายได้..........................บาท/ปี รายจ่าย............................บาท/ปี
มีหนี้สิน....................................บาท/ปี
11. รำยได้เฉลี่ยของประชำกร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี.....) จ้านวน.............บาท/คน/ปี
ครัวเรือนยากจน(รายได้ไม่ถึง 30,000 บาท คน/ปี) ปี.....
จ้านวน............. ครัวเรือน
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12. จำนวนกลุ่มกิจกรรม / อำชีพ มีจ้านวน.......กลุ่ม ดังนี
12.1ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ
จ้านวนสมาชิก.......................คน
12.2ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ
จ้านวนสมาชิก.......................คน
12.3 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ
จ้านวนสมาชิก.......................คน
12.4 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ
จ้านวนสมาชิก.......................คน
13.กองทุนในตำบล มีจ้านวน...........กองทุน ดังนี
13.1 ชื่อกองทุน.................. มีจ้านวน.................กองทุน
มีงบประมาณรวม.........................บาท
13.2 ชื่อกองทุน..................มีจ้านวน.................กองทุน
มีงบประมาณรวม.........................บาท
13.3 ชื่อกองทุน..................มีจ้านวน.................กองทุน
มีงบประมาณรวม.........................บาท
13.4 ชื่อกองทุน..................มีจ้านวน.................กองทุน
มีงบประมาณรวม.........................บาท
14. ข้อมูลควำมต้องกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของประชำชน
14.1 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ
จ้านวน
14.2 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ
จ้านวน
14.3 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ
จ้านวน
14.4 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ
จ้านวน

คน
คน
คน
คน

คำอธิบำยเพิ่มเติม – กำรกรอกข้อมู ลควำมต้องกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของประชำชน นั้น
ยกตัวอย่ำงเช่น ประชำชนในตำบลต้องกำรกำรฝึกอำชีพตัดผม ทำขนม และอำชีพช่ำงต่ำงๆ
เป็นต้น ซึ่งผู้นำชุมชนต้องสำรวจสอบถำมควำมต้องกำรของประชำชนในหมู่บ้ำน

ตั้งแต่ข้อ 15 เป็นต้นไป อยู่ในส่วนข้อมูลอื่นๆที่ตำบลเห็นสมควรเพิ่มเติม

15. ข้อมูลคมนำคม/สำธำรณูปโภค
15.1 กำรเดินทำงเข้ำตำบล
คำอธิบำยเพิ่มเติม – กำรกรอกข้อมูลกำรเดินทำงเข้ำหมู่บ้ำนนัน้ ยกตัวอย่ำงเช่น
จำกอำเภอ......ใช้ทำงหลวง (สำย.............) ระยะ .... กิโลเมตร เลี้ยวซ้ำยเข้ำทำง
หลวงหมำยเลข ............ ระยะประมำณ........... กิโลเมตร แยกขวำลงถนนลูกรัง
ระยะทำง .......... กิโลเมตร ถึงตำบล.......... เป็นต้น

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
15.2 สำธำรณูปโภค
คำอธิบำยเพิ่มเติม – กำรกรอกข้อมูลสำธำรณูปโภค นั้น ยกตัวอย่ำง
มีไฟฟ้ำครบทุกครัวเรือน
โทรศัพท์สำธำรณะ
ประปำหมู่บ้ำน
ที่อ่ำนหนังสือ
ศำลำประชำคม
15.3 แหล่งน้ำ
ป้อมตำรวจ
เป็นต้น
คำอธิบำยเพิ่มเติม – กำรกรอกข้อมูลแหล่งน้ำ นั้น ยกตัวอย่ำง
แหล่งน้ำตำมธรรมชำติ
- ลำห้วย
จำนวน..... แห่ง
- คลอง
จำนวน..... แห่ง
- สระ
จำนวน..... แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้ำงขึ้นในหมู่บ้ำน
- บ่อบำดำล
จำนวน..... แห่ง
- สระน้ำ
จำนวน..... แห่ง
เป็นต้น
-

จำนวน..... แห่ง
จำนวน..... แห่ง
จำนวน..... แห่ง
จำนวน..... แห่ง
จำนวน..... แห่ง

ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
2.1 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในหรือสภำพแวดล้อมภำยใน จะทำให้
ตำบลทรำบถึงควำมสำมำรถหรือควำมเป็นตัวตนของตำบล
(1) จุดอ่อน คือ ลักษณะหรือข้อด้อยของตำบลเมื่อเทียบกับตำบลอื่น
(1.1) .....................................................................................................
(1.2) .....................................................................................................
(1.3) .....................................................................................................
(2) จุดแข็ง คือ ศักยภำพควำมสำมำรถหรือข้อเด่นของตำบลเมื่อเทียบกับตำบลอื่น
(2.1) .....................................................................................................
(2.2) .....................................................................................................
(2.3) .....................................................................................................
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คำอธิบำยเพิ่มเติม–ตำบลสำมำรถวิเครำะห์จุดอ่อน/จุดแข็ง
โดยระบุแยกออกเป็นด้ำนๆ ได้ดังนี้
• ด้ำนเศรษฐกิจ
• ด้ำนสังคม (เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
• ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
• ด้ำนควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย
• ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
• ด้ำนสำธำรณสุข

2.2 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก หรือสภำพแวดล้อมภำยนอก จะทำให้ตำบล
ทรำบถึงโอกำสและอุปสรรคกำรทำงำนของตำบล
(1) โอกำส
(1.1) .....................................................................................................
(1.2) .....................................................................................................
(1.3) .....................................................................................................
(2) อุปสรรค
(2.1) .....................................................................................................
(2.2) .....................................................................................................
(2.3) .....................................................................................................
การค้นหาศักยภาพ/ก้าหนดต้าแหน่งหรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของต้าบล (positioning)
(เพื่อประมวลจุดแข็ง โอกาส ศักยภาพ น้าไปสู่การก้าหนดวิสัยทัศน์หรือความฝัน Dream ของต้าบล)
การค้นหาความพร้อม ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆของพืนที่ต้าบลนัน ๆ พิจารณาจาก
ความเป็นภูมิปัญญาหรือคุณค่าของท้องถิ่น เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง(หรือ
เป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชน) ก่อให้เกิดรายได้มากพอสมควร และจะต้องไม่เริ่มจากศูนย์ น้า
ศักยภาพที่มีในพืนที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า

2.3 วิสัยทัศน์ (ทิศทำงกำรพัฒนำ) ...................……………………………………………...
(วิสัยทัศน์ คือ ความต้องการหรือสิ่งสะท้อนถึงทิศทางของการพัฒนาต้าบลในอนาคต/
ภาพในอนาคตของต้าบล ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ต้าบลต้องการจะมุ่งไปในอนาคต
โดยอาศั ยการวิ เคราะห์ จากความรู้ ความสามารถ หรื อสิ่ งที่มี อยู่ ในต้า บลเพื่อ ก้า หนดสิ่ งที่
ต้องการให้เกิดขึนในอนาคต จุดมุ่งหมายส้าคัญของการก้าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาต้าบล)

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ตัวอย่างวิสัยทัศน์ :
- เป็นต้าบลปลอดยาเสพติด พึ่งพาตนเองตามวิถีพอเพียง
- หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/ เชิงวัฒนธรรม/ เชิงวิถีเกษตรอินทรีย์

2.4 ยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือการการท้าความฝันให้ชัด
...................................................................................................................................
(ยุทธศาสตร์ คือ แผนและนโยบายในการท้างานของต้าบลให้เป็นไปเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้
ตัวอย่างยุทธศาสตร์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
ทังนี การเขียนประเด็นยุทธศาสตร์ ควรใช้ข้อความหลักส้าคัญไม่ต้องอธิบายรายละเอียด)

2.5 กลยุทธ์
...................................................................................................................................
(กลยุทธ์ คือ หลัก วิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อน้าไปสู่
จุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์)
ตัวอย่างกลยุทธ์ :
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันในต้าบล
กลยุทธ์ 2 การป้องกันปัญหายาเสพติด (ภายใน/นอกต้าบล)

2.6 กำรวิเครำะห์ปัญหำของตำบล
ลำดับ
ควำม
สำคัญ
ของ
ปัญหำ

ชื่อ
ปัญหำ

สำเหตุของปัญหำ

ข้อมูลบ่งชี้สภำพ ขนำด และ
ควำมรุนแรงของปัญหำ

แนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำ
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ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ปัญหำของตำบล
ลำดับ
ควำม
ชื่อปัญหำ
สำคัญของ
ปัญหำ
1
ปัญหา
ความ
ยากจน

ข้อมูลบ่งชี้สภำพ ขนำด และ
ควำมรุนแรงของปัญหำ

สำเหตุของปัญหำ
- ผลผลิตราคาตกต่้า
-ไม่มีอาชีพเสริม
-ไม่มีการจดบัญชี
ครัวเรือน

แนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำ

- ตกเกณฑ์ จปฐ.ข้อ 23 คนในครัวเรือนมี
รายได้เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 30,000 บาท
ต่อปี 90 คร.
- ตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อ 24 ครัวเรือนไม่มี
การออมเงิน
- ครัวเรือนเป็นหนีนอกระบบ ร้อยละ 75

ส่วนที่ 3โครงกำร/กิจกรรมกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล
3.1 โครงกำร/กิจกรรม เรียงตำมลำดับควำมสำคัญ (รวมทุกด้ำน)

หน่วยงำนอื่น
ทำให้

วิธีกำร
ดำเนินกำร
(ระบุ )
ทำเอง
ทำร่วม

ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร

เป้ำหมำย

ด้ำนควำม
มั่นคงฯ

งบประมำณ

ด้ำนทรัพยำกร
ฯ

ชื่อโครงกำร

ด้ำนสังคม

ลำดับที่

ด้ำนเศรษฐกิจ

ประเภทของแผนด้ำนต่ำงๆ (ระบุ
)

คำอธิบำยเพิ่มเติม - รูปแบบหรือตำรำงกำรนำเสนอสำมำรถปรับให้สอดคล้องกับหน่วยงำน
แหล่งงบประมำณแผนเน้นตำมรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์พัฒนำอำเภอ/จังหวัด หรือหน่วยงำนอื่น ๆ
คำอธิบำยเพิ่มเติม – โครงกำรรวมทุกด้ำนเรียงตำมลำดับควำมสำคัญ ตรงนี้ ให้แต่ละกรอกข้อมูลโครงกำร/
กิจกรรมทุกโครงกำรในลักษณะกำรบูรณำกำรชื่อ/งบประมำณ ระบุพื้นที่เป้ำหมำยที่ดำเนินกำรรวมไว้ในช่อง
เดียวกัน ทั้งที่หมู่บ้ำนทำเอง / หน่วยงำนรำชกำร เช่น อบต./ ปกครอง/พัฒนำชุมชน/เกษตร/สำธำรณสุข ฯลฯ
ให้กำรสนับสนุน และโครงกำรที่หมู่บ้ำนทำร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรโดยเมื่อกรอกข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม
ตำรำงรวมทุกโครงกำรให้แล้วเสร็จ โดยตำรำงต่อๆไป เป็นกำรแยกโครงกำรตำมด้ำนต่ำงๆ ก็ สำมำรถคัดลอก
โครงกำรจำกตำรำงรวมทุกด้ำนนี้ไปวำงตำมแต่ละด้ำนได้เลย ไม่ต้องพิมพ์ใหม่

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

3.2 โครงกำร/กิจกรรม แยกตำมด้ำน
1. ด้ำนเศรษฐกิจ

รำยละเอียด/
วิธีดำเนินกำร

หน่วยงำน
อื่นทำให้

งบประมำณ

ทำร่วม

ชื่อโครงกำร

ทำเอง

ลำดับที่

เป้ำหมำย/
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

วิธีกำรดำเนินกำร
(ระบุ )

หมำย
เหตุ
(หน่วย
ด้าเนิน
งาน)

คำอธิบำยเพิ่มเติม - ควรแยกโครงกำร/แผนงำนที่เป็นกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนไว้ในกลุ่มเดียวกันให้ชัดเจน

2. ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

หน่วยงำนอืน่
ทำให้

งบประมำณ

ทำร่วม

ชื่อโครงกำร

รำยละเอียด/
วิธีดำเนินกำร

ทำเอง

ลำดับที่

เป้ำหมำย/
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

วิธีกำรดำเนินกำร
(ระบุ )

หมำย
เหตุ
(หน่วย
ด้าเนิน
งาน)

3. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงำนอืน่
ทำให้

งบประมำณ

ทำร่วม

ชื่อโครงกำร

รำยละเอียด/
วิธีดำเนินกำร

ทำเอง

ลำดับที่

เป้ำหมำย/
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

วิธีกำรดำเนินกำร
(ระบุ )

หมำย
เหตุ
(หน่วย
ด้าเนิน
งาน)
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4. ด้ำนควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย

หน่วยงำนอื่น
ทำให้

งบประมำณ

ทำร่วม

ชื่อโครงกำร

รำยละเอียด/
วิธีดำเนินกำร

ทำเอง

ลำดับที่

เป้ำหมำย/
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

วิธีกำรดำเนินกำร
(ระบุ )

หมำย
เหตุ
(หน่วย
ด้าเนิน
งาน)

5. ด้ำนบริหำรจัดกำร
เป้ำหมำย/
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

รำยละเอียด/
วิธีดำเนินกำร

หน่วยงำนอื่น
ทำให้

งบประมำณ

ทำร่วม

ชื่อโครงกำร

ทำเอง

ลำดับที่

วิธีกำรดำเนินกำร
(ระบุ )

หมำย
เหตุ
(หน่วย
ด้าเนิน
งาน)

ส่วนที่ 4 กำรทบทวนแผนชุมชนระดับตำบล
(ให้ต้าบลมีการทบทวนแผนชุมชนระดับต้าบลเป็นประจ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครัง เพื่อให้แผน
ชุมชนระดับต้าบลเป็นปัจจุบันและมีข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง)
วัน/เดือน/ปี

ทบทวนครั้งที่

มติที่ประชุม

จำนวนผู้เข้ำร่วม
ประชุม

หมำยเหตุ

คำอธิบำยเพิ่มเติม –กำรทบทวนแผนฯ นั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ครั้งสำคัญ คือ
ทบทวนครั้งที่ 1 (ระหว่ ำงเดือน มี .ค-พ.ค.ของทุกปี)(กรณีปี 2560 ให้อยู่ในภำยในเดือน
ธันวำคม) ประชุมประชำคมตำบลเพื่อพิจำรณำร่ำงแผนชุมชนระดับตำบลตำมที่ คณะกรรมกำรศอช.ต.
จัดทำขึ้น
ทบทวนครั้งที่ 2 (เดือน พ.ค. ของทุกปี)(กรณีปี 2560 ให้อยู่ในภำยในเดือนมกรำคม)
ประชุมประชำคมตำบลเพื่อร่วมพิจำรณำร่ำงแผนฯ อีกครั้ง เพื่อให้ควำมเห็นชอบแผนฯ

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

ภำคผนวก
คำอธิบำยเพิ่มเติม-สำหรับภำคผนวกให้แนบเอกสำรดังนี้
-

บันทึกรำยงำนกำรประชุม
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม (เต็มรูปแบบ)
อำจเลือกจัดทำเฉพำะโครงกำรอันดับที่ 1-5
สรุปข้อมูล จปฐ. ปี 2559 /ข้อมูล กชช.2ค ปี 2558
ภำพกิจกรรม
อื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
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แบบฟอร์มกำรติดตำมครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน
กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน
คำชี้แจง : แบบฟอร์มนี้สาหรับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือน
เป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ ทั้ง 20 ครัวเรือน ในวันที่ 3 ของกิจกรรมเตรียมความพร้อมทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บา้ นโดยแบ่งตามสัดส่วนของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 1 คน ต่อ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 4 ครัวเรือน
โปรดเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงให้สมบูรณ์
1. สถานที่ด้าเนินการ หมู่ที่.......ต้าบล..............อ้าเภอ...............จังหวัด....................................
2. วันที่ด้าเนินการ.....................................................................................................................
3. ผลการติดตามและเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ
จ้านวน 4 ครัวเรือน (ให้ระบุชื่อผู้แทนครัวเรือนที่เข้าอบรมอาชีพฯ)
1) ชื่อ-สกุล..............................................................บ้านเลขที่...................................
อาชีพ....................................................................................................................
ความพร้อม...........................................................................................................
โอกาสของความส้าเร็จ..........................................................................................
แนวโน้มการรวมกลุม่ ............................................................................................
ปัญหาอุปสรรค......................................................................................................
2) ชื่อ-สกุล..............................................................บ้านเลขที่...................................
อาชีพ....................................................................................................................
ความพร้อม...........................................................................................................
โอกาสของความส้าเร็จ..........................................................................................
แนวโน้มการรวมกลุม่ ............................................................................................
ปัญหาอุปสรรค......................................................................................................
3) ชื่อ-สกุล..............................................................บ้านเลขที่...................................
อาชีพ....................................................................................................................
ความพร้อม...........................................................................................................
โอกาสของความส้าเร็จ..........................................................................................
แนวโน้มการรวมกลุม่ ............................................................................................
ปัญหาอุปสรรค......................................................................................................

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
4) ชื่อ-สกุล..............................................................บ้านเลขที่...................................
อาชีพ....................................................................................................................
ความพร้อม...........................................................................................................
โอกาสของความส้าเร็จ..........................................................................................
แนวโน้มการรวมกลุม่ ............................................................................................
ปัญหาอุปสรรค......................................................................................................
4. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5. ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(ผู้แทนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนผู้จดั เก็บข้อมูล)
(......................................................)
วันที่..........เดือน......................ปี...............
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แบบฟอร์มกำรติดตำมครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน
คำชี้แจง : แบบฟอร์มนี้สาหรับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านลงพื้นที่ เข้าร่วมให้การ
สนับสนุนในการฝึกปฏิบัติฯ ของครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ ทั้ง 20 ครัวเรือน ใน
วันที่ 5 ของกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยแบ่งตามสัดส่วน
ของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 1 คน ต่อ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 4 ครัวเรือน
โปรดเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงให้สมบูรณ์
1. สถานที่ด้าเนินการ หมู่ที่.........ต้าบล...............อ้าเภอ...............จังหวัด...................
2. วันที่ด้าเนินการ.......................................................................................................
3. ครัวเรือนเป้าหมายทีต่ ้องการฝึกอาชีพ จ้านวน 4 ครัวเรือน ประกอบด้วย (ระบุชื่อผุ้แทน
ครัวเรือนที่เข้าร่วมการอบรมอาชีพฯ)
1) ชื่อ-สกุล.....................................บ้านเลขที่..............อาชีพ........................
2) ชื่อ-สกุล.....................................บ้านเลขที่..............อาชีพ........................
3) ชื่อ-สกุล.....................................บ้านเลขที่..............อาชีพ........................
4) ชื่อ-สกุล.....................................บ้านเลขที่..............อาชีพ........................
4. ผลการด้าเนินงาน (ระบุว่าครัวเรือนมีความเข้าใจในอาชีพอย่างไร การปฏิบัติจริงเป็นอย่างไร)
1).....................................................................................................................
2).....................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
................................................................................................................................
................................................................................................................................
6. ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................
................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................
(ผู้แทนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนผู้จัดเก็บข้อมูล)
(......................................................)
วันที่..........เดือน......................ปี...............

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
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แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน
บ้าน.................................. หมู่ที่ ................. ต้าบล ..........................................
อ้าเภอ ....................................จังหวัด .................................
จำนวน หมู่บ้ำนละ 5 คน
ที่

ชื่อ - สกุล

เลข
ประจำตัว
ประชำชน

บ้ำน
เลขที่

อำยุ
(ปี)

อำชีพ

เบอร์
โทรศัพท์

ควำมเชี่ยวชำญ/ควำมสำเร็จในอำชีพของ
ปรำชญ์ (ระบุอำชีพตำมกลุ่ม)
การ
การ
ภาคการ แปรรูป
ท่องเที่ยว อื่น ๆ
เกษตร (OTOP
ชุมชน
/SME)

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

แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน
บ้าน.................................. หมู่ที่ ................. ต้าบล ..........................................
อ้าเภอ .................................... จังหวัด .................................
จำนวน หมู่บ้ำนละ 20 ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 คน)
ที่

ชื่อ สกุล

บ้านเลขที่

อายุ
(ปี)

อาชีพ

การศึกษา

เบอร์
โทรศัพท์

อาชีพที่
ต้องการ
ฝึกอบรม
(ระบุ)

ระยะเวลา
ที่ต้องการ
ฝึก

จัดกลุม่
อาชีพ
(ระบุ
เลข)

หมาย
เหตุ

ลงชื่อ……………………………………………………..พัฒนากรประจ้าต้าบล
(.............................................................)
วัน................เดือน.......................พ.ศ. ..............
หมำยเหตุ : จัดกลุ่มอาชีพ หมายถึงให้ระบุเลขลงในช่อง
1) ภาคการเกษตร เช่น ปลูกพืช เกษตรผสมผสาน เลียงสัตว์ ประมง เป็นต้น
2) นอกภาคการเกษตร เช่น งานหัตกรรม ทอผ้า จักสาน OTOP รวมถึงภาคบริการ การตลาด เป็นต้น
3) ด้านการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการสร้างจุดขายที่โดดเด่นของแต่ละชุมชน และสร้างรายได้จากองค์ความรู้ในชุมชน
4) อื่นๆ เช่น พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นต้น

หมำย
เหตุ
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แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลกลุ่มอำชีพที่จัดตั้งขึ้นตำมแนวทำงสัมมำชีพชุมชน
จังหวัด .................................
จำนวนกลุ่มอำชีพ.........กลุ่ม
ที่

ชื่อ
กลุ่ม

วันที่
เดือนปีที่
จด
ทะเบียน

หมูบ่ ้ำน

ตำบล

อำเภอ

เบอร์
โทรศัพท์

ระบุอำชีพ/ผลิตภัณฑ์ตำมกลุ่ม
ภำค
กำรเกษตร

กำรแปรรูป
(OTOP/SME)

กำร
ท่องเที่ยว
ชุมชน

อื่น ๆ

หมำย
เหตุ

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

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
บ้าน................................หมู่ที่............................... ต้าบล..........................
อ้าเภอ..................................จังหวัด.......................
โครงกำร/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน/
วิธีกำร
ดำเนินงำน

กลุ่มเป้ำหมำย

สถำนที่
ดำเนินกำร

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

งบประมำณ

ผลที่
คำดว่ำ
จะได้รบั

ผู้รบั ผิดชอบ

หมำยเหตุ : ใช้จัดท้าตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
และโครงการประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
1. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
2. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
3. นายทวีป บุตรโพธิ์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

คณะทำงำน
1. นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล
2. นายไพบูลย์ บูรณสันติ
3. นายจ้าเริญ แหวนเพ็ชร
4. นางบุบผา เกิดรักษ์
5. นางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน
6. นางสาวนิรตั น์ เกือเส้ง
7. นายอนันต์ เลิศแสง

ผอ.ส้านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี
รักษาการในต้าแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ
ผอ.กง.ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช้านาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช้านาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช้านาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช้านาญการ

ออกแบบปก
นายภานุมาศ ตรีสุวรรณ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบตั งิ าน
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