คานา
การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ตามแผนงานยุ ท ธศาสตร์ พัฒ นาเศรษฐกิ จฐานรากและชุ มชนเข้ มแข็ ง ของรั ฐ บาล
ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง การลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริ ก ารของรั ฐ โดยก้ า หนดพื นที่ เ ป้ าหมายในการด้ า เนิ นงาน จ้ านวน 23,589 หมู่ บ้ า น
จากพื นที่ ห มู่ บ้ านเป้าหมายที่ ผ่ านการให้ การศึ กษาด้ วยหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
การส้ า รวจข้ อ มู ล และจั ด เวที ป ระชาคมท้ า แผนชุ ม ชนในปี 2559 ตามแผนยุ ท ธศาสตร์
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
(ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1) ซึ่ ง ได้ ก้ า หนดกระบวนการขั บ เคลื่ อ นที่ เ ริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการพั ฒ นาทั ก ษะ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ กับปราชญ์ชุ มชน เพื่ อให้ กลั บไปสร้างที ม และจั ดฝึ กอบรมอาชี พ
ให้กับครัวเรือนเป้ าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน โดยใช้พืนที่ในบ้านปราชญ์ชุมชนหรือ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อมุ่งหมายให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้ และ
ปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และต่อยอดสู่การรวมกลุ่ ม
จัดตังเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งต่อไป
เพื่ อ เป็ นการเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการด้ าเนิ น งานขั บ เคลื่ อนการสร้ า ง
สัม มาชี พ ชุ มชนแก่ ผู้ ที่ มีส่วนเกี่ ย วข้องในทุ กภาคส่ วน อาทิ เจ้ าหน้ าที่ พั ฒ นาชุ มชนในระดั บ
จัง หวั ด /อ้ าเภอ ที มวิ ทยากรสัมมาชี พชุ มชนระดั บ หมู่บ้ าน และที มสนั บ สนุ นการขั บเคลื่ อน
สัมมาชีพชุมชนในทุกระดับ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดท้าแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนเล่มนี
เพื่อสนับสนุนการท้างานทังในระดับส่วนกลางและระดับพืนที่ เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนเป็นรูปแบบเดียวกัน ส่งผลให้การสร้างสัมมาชีพชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
กรมการพัฒนาชุมชน
ตุลาคม 2559
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล าในสั งคมเป็ น 1 ใน 10 ยุ ทธศาสตร์
การพั ฒนาตามแผนฯ และรัฐบาลได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่ นดิ น จานวน 11 ด้ าน
ซึ่ ง มี น โยบายการลดความเหลื่ อ มล าของสั ง คมและการสร้ างโอกาสเข้ าถึ ง บริ ก ารของรั ฐ
เป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญ ที่มุ่งหวังแก้ไ ขปัญหาเกี่ ยวกับ ปากท้องของประชาชนในระดับล่าง
ที่เป็นคนส่ วนใหญ่ของประเทศ โดยมี แผนงานที่ สาคัญ คือ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิ จฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยที่มีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลัก
บูรณาการไปสู่การปฏิบัติ
ปัจจุบันนีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนภาคการเกษตร
ในชุมชนมีภาวะความเสี่ยงของอาชีพภาคเกษตรกรรมที่เกิดจากการประกอบอาชีพแบบดังเดิม
เช่น ปลูกพืชเชิงเดี่ยว โรคพืช ราคาผลผลิตตกต่า การไม่มีอาชีพหรือรายได้เสริม หลังฤดูกาลผลิต
และยังมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพค่อนข้างน้อย ส่วนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ยังไม่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนต้องเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพในเมือง และมี
ส่วนราชการที่มีสถานที่หรือศูนย์ฝึกอบรมซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ/แหล่งเรียนรู้
การประกอบอาชี พ ได้ แต่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ เ ท่ า ที่ ค วร ประกอบกั บ มี ป ราชญ์ ชุ ม ชน
ด้านอาชีพที่เชี่ยวชาญและประสบผลสาเร็จในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
แต่มีส่วนน้อยที่สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นนาไปทาตามให้สาเร็จได้
ดั ง นั นด้ ว ยเหตุ ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น การด าเนิ น การในปี 2560 นี จึ ง มุ่ ง เน้ น
ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก นั่นคือ “รำยได้” ที่ต้องทาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึน โดยการ
สร้างอาชีพจึงเป็นที่มาของ “สัมมำชีพชุมชน” ซึ่งกาหนดแผนการสร้างสัมมาชีพชุมชนบนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเป้าหมาย คือ ประชำชนได้รับกำรพัฒนำอำชีพและมีรำยได้
23,589 หมู่บ้ำน รวม 471,780 ครัวเรือน นั่นคือ 20% ของหมู่บ้ำนในประเทศไทยโดย
ให้ชำวบ้ำนสอนชำวบ้ำนในสิ่งที่เขำอยำกทำ ฝึกปฏิบัติจริงให้สำมำรถนำไปเป็น อำชีพได้
เพราะข้อเท็จจริงในทุกพืนที่ จะมีคนเก่งในแต่ละอาชีพอยู่ แล้ว เช่น ทานาได้ผลผลิตสู ง ทาสวนเก่ ง
หรื อ ทางช่ า งแกะสลั ก และการแปรรู ป อื่ น ๆ ซึ่ ง จะคั ด เลื อกและจั ด เวที ฝึ กทั กษะการสอน
การนาเสนอให้ กับคนเก่งเหล่ านี ยกให้ เป็น “วิทยำกรสั มมำชี พชุ มชน” หลั ง จากนั นกลั บ ไป
สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านเพิ่มเติมอีกหมู่บ้านละ 4 คน แล้วเปิดรับลูกศิษย์
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กรมการพัฒนาชุมชน

ที่สนใจอยากฝึกอาชีพในแต่ละประเภทอาชีพหมู่บ้านละ 20 คน รวมเป็น 471,780 คนหรื อ
ครัวเรือน เมื่อผ่านการฝึกปฏิบัติแล้วขันพืนฐานที่สุดก็จะสามารถสร้างอาชีพบนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้เลียงตนเองและครอบครัวได้ ขณะที่ส่วนหนึ่งมีความก้าวหน้าก็จะ
มี แ หล่ ง ทุ นสนั บ สนุ นต่ อ ยอดอาชี พ สร้ างผลผลิ ต สร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขึ นมาเข้ าสู่ ร ะบบ OTOP
เพื่ อขยายตลาดในวงกว้ างต่ อไป ดั ง นั น จึ ง ได้ กาหนดด าเนิ นกิ จกรรมสร้ างสั มมาชี พ ชุ มชน
ตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งภายใต้ การบู ร ณาการความร่ วมมื อของประชารั ฐ
โดยใช้ พื นที่ เ ป้ า หมายตามพื นที่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การส่ ง เสริ ม
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงในภาคการเกษตรและชนบท
จานวน 23,589 หมู่ บ้าน เป็นพื นที่ ด าเนิ นการส่ งเสริมและสนับ สนุนให้ ค รัวเรือนในหมู่บ้ าน
เป้าหมายดัง กล่าวมี โอกาสในการเรียนรู้และพั ฒนาอาชีพให้ เกิดสัมมาชี พ ชุมชนเพื่อสร้างรายได้
ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

นิยำมศัพท์
1. สัมมำชี พ หมายถึ ง อาชี พที่ไม่เบียดเบี ยนตนเอง ไม่ เบี ยดเบียนผู้ อื่น ไม่เบียดเบี ยนสิ่งแวดล้อม
และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย เป็นความพยายามที่จะปรับจากการทามาหากินเป็นทามาค้าขาย
โดยไม่ได้เอากาไรสูงสุดเป็นตัวตัง หรือเป็นเป้าหมายสุดท้าย และต้องคานึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม
กล่าวคือ ความสุขของตนและคนทางาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภค และผู้รับบริการเป็นหลัก
2. ปรำชญ์ชุ มชน หมายถึ ง ผู้ที่ ประกอบสั มมาชี พ จนมี ความรู้ความชานาญในการประกอบอาชี พ
หรื อมี ค วามเชี่ ย วชาญในอาชี พ นั น ๆ ประสบความส าเร็ จและมี ค วามมั่ นคงในอาชี พ เป็ น ที่
ยอมรับของคนในชุมชน พร้อมมีจิตอาสาที่จะถ่ายทอดและขยายผลไปยังบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน
3. วิทยำกรสัมมำชีพชุมชน หมายถึง ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร “วิทยากร
ผู้นาสัมมาชีพ”จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
4. ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน หมายถึง ทีมปราชญ์ชุมชนของหมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน
ประกอบด้ วย วิทยากรผู้นาสั มมาชีพ 1 คน และปราชญ์ชุมชนที่เข้าร่ วมเป็นทีมเพิ่มเติมอี กหมู่บ้านละ
4 คน
5. ผู้นำสัมมำชีพชุมชนระดับตำบล หมายถึง วิทยากรสัมมาชีพชุมชนตามข้อ 3 ที่ผ่านการพัฒนา
ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ตาบลละ 1-2 คน
6. ครั วเรื อนเป้ ำหมำยที่ ต้ องกำรฝึ กอำชี พ หมายถึ ง ครั วเรื อนในหมู่ บ้ านตามยุ ทธศาสตร์ ที่ 1
(23,589 หมู่ บ้ าน) จานวนหมู่ บ้านละ 20 ครั วเรื อน ที่ แ สดงความประสงค์ ต้ องการเข้ ารั บ
การฝึกอาชีพตามแบบสารวจความต้องการฝึกอาชีพของคนในชุมชน
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7. ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน หมายถึง ครัวเรือนในหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่ 1 (23,589 หมู่บ้าน)
จ านวนหมู่ บ้ า นละ 20 ครั ว เรื อ นที่ ผ่ า นการ อบรมส่ ง เสริ ม การสร้ า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชน
ในระดับหมู่บ้าน จานวน 5 วัน และหมายความรวมถึงครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย
10 ครัวเรือน ที่ขยายผลตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
8. ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำง หมายถึง ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ที่กาหนดในระดับจังหวัด หรือระดับภาค
9. ทีมสนับสนุน กำรขับเคลื่อนสัมมำชีพชุมชน หมายถึง กลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน
4 องค์กร ได้แ ก่ คณะกรรมการบริหารส านักงานกลางศู นย์ ประสานงานองค์การชุ มชนหรื อ
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ)/ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับอาเภอ (ศอช.อ.)/ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) สมาคมผู้นาสตรีพัฒนาชุมชนไทยหรือคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)/คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ
(กพสอ.)/ คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตาบล (กพสต.) สมาคมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนไทยหรื อ
คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อาเภอ และสมาคมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หรื อคณะกรรมการเครื อข่ ายกลุ่ มออมทรั พย์ เ พื่ อการผลิ ต ระดั บ จั งหวั ด /อ าเภอหรื อผู้ แ ทน
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
10. กลุ่ มอำชีพ หมายถึง กลุ่มที่ จัดตังขึนใหม่จากการรวมตัวของผู้แทนครั วเรือนในหมู่บ้าน
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 (23,589 หมู่บ้าน) ตังแต่ 5 ครัวเรือนขึนไป ซึ่งผ่านการส่งเสริมการสร้าง
สัมมาชีพชุ มชนในระดับหมู่บ้าน จานวน 5 วัน ที่มีการประกอบอาชีพเดียวกั นหรื อประเภท
อาชี พ เดี ย วกั น มาร่ ว มกั น ด าเนิ น การ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
ในการประกอบอาชีพ
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แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

ส่วนที่ 2
กระบวนกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กำรสร้ำงสัมมำชี พชุ มชน...เป็นกระบวนกำรให้ ชำวบ้ำนสอนชำวบ้ำน ซึ่งมีโ ครงกำรที่ต้อ ง
ด ำเนิ น กำรต่ อ เนื่ อ งสั ม พั น ธ์ กั น ใน 3 ลั ก ษณะคื อ โครงการหลั ก จ านวน 5 โครงการ
โครงการสนับสนุน จานวน 3 โครงการ และโครงการยกระดับ ต่อยอด จานวน 7 โครงการ
โดยมีรายละเอียด ดังนี

โครงกำรหลัก จำนวน 5 โครงกำร ประกอบด้วย
1. โครงกำรพัฒนำผู้นำสัมมำชีพ
1.1 ส านั กงานพั ฒ นาชุ มชนจั ง หวั ด ตรวจสอบปราชญ์ ชุ มชนเป้ าหมายที่ จะเข้ ารั บ
การอบรมตามหลักสูตร “วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ” จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ซึ่งต้องตรงกับ
จานวนหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพื นที่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การส่ ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท จานวน 23,589
หมู่ บ้ าน ๆ ละ 1 คน รวมทั งสิ น 23,589 คน และเป็ น บุ ค คลเดี ยวกั บ ฐำนข้ อ มู ล ตำม
แบบรำยงำนปรำชญ์ชุมชนหรือผู้ประสบควำมสำเร็จ หรือเชี่ยวชำญในอำชีพเพื่อเตรียมเข้ำ
รับกำรฝึกอบรมเป็นวิทยำกรสัมมำชีพ ที่จังหวัดได้รวบรวมส่งให้กรมฯ เรียบร้อยแล้วหรือ
หำกมีก ำรเปลี่ยนแปลง เพื่อ จัก ได้บุ คคลที่ จะขับ เคลื่อนสัมมำชีพ ชุมชนได้ ขอให้ จังหวั ด
ด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขฐำนข้ อ มู ล และแจ้ งให้ ก รมฯ ทรำบตำมแบบทะเบี ยนข้ อ มู ล
ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน
1.2 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ แจ้งให้ปราชญ์ชุมชนเป้าหมายในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพืนที่ความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 23,589 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน
เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ซึ่งเป็นไปตามแผนการฝึกอบรมที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด จานวนรุ่นละ 4 วัน เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะด้ านการถ่ายทอดความรู้ และการจัด กระบวนการสั มมาชีพชุมชน และสามารถกลับไป
ทาหน้าที่เป็น “วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” ในระดับหมู่บ้านได้อย่างมีคุณภาพ
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2. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับจังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน
ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อสร้างทีมปราชญ์ชุมชนตามประเภทอาชีพ และวางแผน
ปฏิบัติการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย ปราชญ์ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพื นที่ ความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ ที่ 1 และผ่านการอบรมหลั กสู ตร “วิทยากรผู้นาสั มมาชี พ”
จานวน 23,589 หมู่บ้านๆ ละ 1 คน รวมทังสิน 23,589 คน โดยมีกรอบการเรียนรู้ ตำมตำรำงที่ 1
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) ดำเนินกำร 1 วัน
ตำรำงที่ 1 กรอบกำรเรียนรู้กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับจังหวัด
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนกำร

1. สร้าง
ความรู้
ความ
เข้าใจ
การสร้าง
สัมมาชีพ
ชุมชน

- เพื่อให้
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
สัมมาชีพ
ชุมชน

- ชีแจงแนวทางโครงการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน
- ให้ความรู้เรื่องสัมมาชีพชุมชน
อธิบายความสาคัญของการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในประเด็นที่
เกี่ยวกับ
 ควำมเป็นมำของ
โครงกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชน
 ควำมสำคัญของ
กำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
 กระบวนกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชน
 ฯลฯ

สื่อ/
อุปกรณ์
- เอกสาร
- Power
Point

ข้อเสนอแนะ
- ควรถาม/
ตอบ เพื่อเน้น
ยาความเข้าใจ
- ควรมุ่งเน้น
การปรับ
กระบวนการ
คิด และ
ทัศนคติที่ดีต่อ
การสร้าง
สัมมาชีพชุมชน

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

กิจกรรม
2. ฝึกการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
ความ
ต้องการ
อาชีพของ
ประชาชน
ในหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจ
และสามารถ
วิเคราะห์
ข้อมูลความ
ต้องการอาชีพ
ของครัวเรือน
เป้าหมายที่
ต้องการ
ฝึกอาชีพใน
หมู่บ้าน
ที่เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนและ
สอดคล้องกับ
ศักยภาพและ
บริบทชุมชน

กระบวนกำร
- บรรยายให้เห็นความสาคัญ
และความจาเป็นของการ
วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ
อาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่
ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน
และให้ข้อมูลสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจชุมชน ทิศทาง
การตลาดของ OTOP จังหวัด
และกิจกรรมของบริษัทประชา
รัฐรักสามัคคี (จังหวัด) จากัด
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล
ความต้องการอาชีพของ
ครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึก
อาชีพจากแบบความต้องการฝึก
อาชีพของคนในชุมชนที่ได้
สารวจไว้แล้ว โดย
 กำรจัดกลุ่ม
ควำมต้องกำรอำชีพ
 กำรวิเครำะห์ทิศทำง
กำรตลำดของอำชีพที่จะ
ก่อให้เกิดรำยได้เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในกำรแนะนำ
อำชีพแก่ครัวเรือน
เป้ำหมำยที่ต้องกำร
ฝึกอำชีพ

สื่อ/อุปกรณ์
- เอกสาร
- Power
Point
- ตัวอย่าง
อาชีพตาม
แนวทาง
สัมมาชีพที่
ประสบ
ความสาเร็จ
เหมาะกับ
พืนที่

ข้อเสนอแนะ
- ควรถาม/
ตอบ เพื่อเน้น
ยาความเข้าใจ
- ควรฝึกการ
วิเคราะห์
อาชีพที่
เชื่อมโยงกับ
ตลาด,สร้าง
ผลผลิต สร้าง
ผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ระบบ
OTOP
และการ
ดาเนินงาน
ของบริษัท
ประชารัฐ
รักสามัคคี
(จังหวัด)
จากัด
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กิจกรรม
3. จัดกลุ่ม
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชนตาม
ประเภทอาชีพ

วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดกลุ่ม
ประเภทอาชีพของ
วิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนสาหรับใช้
สนับสนุน
การสร้าง
สัมมาชีพชุมชน

กระบวนกำร
- รวบรวม วิเคราะห์
แยกแยะ และจัดกลุ่ม
ประเภทอาชีพของ
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน
- จัดทำทะเบียน
วิทยำกรสัมมำชีพ
ชุมชนตำมประเภท
อำชีพ

สื่อ/อุปกรณ์
- เอกสาร
- Power Point
- กระดาษ
ฟลิปชาร์ท
- ปากกาเคมี
- เทปกาว
- บัตรคา

4. จัดทา
แผนปฏิบัติ
การโครงการ
เตรียมความ
พร้อมทีม
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชนระดับ
หมู่บ้านและ
โครงการ
ส่งเสริมการ
สร้างสัมมาชีพ
ชุมชนใน
ระดับหมู่บ้าน

- เพื่อให้วิทยากร
สัมมาชีพชุมชน
จัดทาแผนปฏิบัติ
การโครงการ
เตรียมความพร้อม
ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้านและ
โครงการส่งเสริม
การสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนใน
ระดับหมู่บ้าน

- ชีแจงทาความเข้าใจ
การดาเนินโครงการ
เตรียมความพร้อมทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้านและ
โครงการส่งเสริมการ
สร้างสัมมาชีพชุมชนใน
ระดับหมู่บ้าน
- วิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนจัดทาแผน
ปฏิบัติการ และแนวทาง
การดาเนินงาน
ทัง 2 โครงการ

- แบบ
ฟอร์มแผน
ปฏิบัติการ
- กระดาษ
ฟลิปชาร์ท
- ปากกาเคมี
- เทปกาว

ข้อเสนอแนะ
- ควรถาม/
ตอบ เพื่อเน้น
ยาความเข้าใจ
- มอบ
ทะเบียนฯ
ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
สาหรับใช้
ประโยชน์ใน
การเสริมทีม
ฝึกอาชีพให้กับ
ครัวเรือนใน
แต่ละหมู่บ้าน
- ควรถาม/
ตอบ เพื่อเน้น
ยาความเข้าใจ

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

เงื่ อ นไข : 1) โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยากรสั ม มาชี พ ชุ ม ชนระดั บ จั ง หวั ด
ให้ ด าเนิ นการเมื่ อกลุ่ มเป้ าหมายผ่ านการฝึ กอบรมหลั กสู ต ร “วิ ท ยากรผู้นาสั มมาชี พ ”
ครบทังจังหวัด หรือครบทังอาเภอ (กรณีมีจานวนกลุ่มเป้ าหมายปริมาณมาก) โดยสามารถจั ด
ประชุมเป็นรุ่นได้ เพื่อให้กิจกรรมนี้เป็นจุดเชื่อมต่อกระบวนกำรจัดประชุมเตรียมควำมพร้อม
ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน
2) ส านั กงานพัฒ นาชุ มชนจั งหวั ด จั ดท าฐานข้อมู ลวิ ท ยากรสั มมาชี พชุ มชน
ตำมแบบฟอร์มที่กรมฯ กำหนด เพื่อนาไปสู่การต่อยอดการพัฒนาและการใช้ประโยชน์

3. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอส่งเสริมและสนับสนุน กำรจัดประชุมเตรียมควำมพร้อม
ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดั บ หมู่ บ้ านให้ มี ค วามพร้ อม สามารถจั ด การฝึ กอบรมอาชี พ ให้ กับ ประชาชนในหมู่ บ้ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย ปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพืนที่ความรับผิดชอบ
ของยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 การส่ งเสริ มการขั บเคลื่ อนการพั ฒนาตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ในภาคการเกษตรและชนบท จานวน 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 ดาเนินการร่วมกั บ วิท ยากรสั มมาชีพ ชุมชน หมู่ บ้ านละ 1 คน ที่ผ่ านการอบรม
หลักสูตร “วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ” คัดเลือกปราชญ์ชุมชนเพิ่มเติมอีกหมู่บ้านละ 4 คน เพื่อร่วม
ทาหน้าที่เป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านๆ ละ 5 คน โดยคัดเลือกจากฐำนข้อมูล
ตำมแบบสำรวจปรำชญ์ชุมชนหรือผู้ประสบควำมสำเร็จในอำชีพเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รวบรวมส่งให้กรมฯ เรียบร้อยแล้ว หรือหำกมี
กำรเปลี่ยนแปลง ขอให้ปรับปรุงแก้ไขฐำนข้อมูลและจัดส่งให้กรมฯ ทรำบตำมแบบทะเบียน
ข้อมูลทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน
3.2 ประชุ ม ปรึ กษาหารื อเพื่ อวางแผน ออกแบบ วิ ธีการจั ด ประชุ มฯ โดยมี เ นื อหา
ที่ ส าคั ญ ในการประชุ ม เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ การท าหน้ า ที่
เป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ในการเตรียมความพร้อมให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
ที่ต้องการฝึกอาชีพต่อไปซึ่งมีกรอบการเรียนรู้ ตำมตำรำงที่ 2
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ตำรำงที่ 2 กรอบกำรเรียนรู้กำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านประชุมเตรียมความพร้อมตามกรอบการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยมีทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอาเภอ
และหน่วยงานภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
กิจกรรม
วันที่ 1-2
1. สร้างความรู้
ความเข้าใจการ
สร้างสัมมาชีพ
ชุมชน

วัตถุประสงค์

กระบวนกำร

- เพื่อให้ทีม
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชน
ระดับหมู่บ้าน
มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
สัมมาชีพ
ชุมชน

- ชีแจงแนวทางโครงการ
สร้างสัมมาชีพชุมชน
- ให้ความรู้เรื่องสัมมาชีพ
ชุมชน อธิบายความสาคัญ
ของการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวกับ
 ควำมเป็นมำของ
โครงกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชน
 ควำมสำคัญของ
กำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชน
 กระบวนกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชน
 ฯลฯ

สื่อ/
อุปกรณ์

ข้อเสนอแนะ

- เอกสาร - ควรถาม/ตอบ
- Power เพือ่ เน้นยา
Point
ความเข้าใจ
- ควรมุ่งเน้นการ
ปรับกระบวนการ
คิด และทัศนคติ
ที่ดีต่อการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

กิจกรรม
2. สร้าง
ทีม
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชน
ระดับ
หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ทีม
วิทยากร
สัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน
ขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมการ
สร้างสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับ
หมู่บ้านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ประสบ
ผลสาเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม

กระบวนกำร
- ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ของ
การเป็นวิทยากรผู้นาสัมมาชีพ
โดยปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตร “วิทยากรผู้นา
สัมมาชีพ” จากศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชน
- จัดทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน พร้อมมอบหมำย
ภำรกิจหน้ำที่ในการส่งเสริม
สนับสนุน กากับและติดตาม
ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมอาชีพ ซึ่งเรียกว่า
“ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน” โดย
1 หมู่บ้านให้แบ่งสัดส่วนของ
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้าน 1 คน ต่อ ครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน 4 ครัวเรือน
- ทบทวนและจัดทาแผนปฏิบัติ
การฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริม
สนับสนุน กากับและติดตาม
ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมอาชีพ ซึ่งเรียกว่า
“ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน”

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

ข้อเสนอแนะ
- ควรถาม/ตอบ
เพื่อเน้นยาความ
เข้าใจ
- ควรสนับสนุน
การเตรียม
ประเด็น/เนือหา
การถ่ายทอด
ความรู้ของ
ปราชญ์ชุมชนที่
ผ่านการอบรม
- จัดทา
แผนปฏิบัติการ
ตามแบบฟอร์ม
ที่กรม ฯ
กาหนด
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สื่อ/
อุปกรณ์
3. การ
- เพื่อให้มีข้อมูล - ทีมวิทยากรสัมมาชีพ - แบบ
วิเคราะห์
อาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้าน
ความ
สถานการณ์ ที่สร้างรายได้และ ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล ต้องการ
ความต้องการ ตรงกับความ
ความต้องการอาชีพ
ฝึกอาชีพ
อาชีพของของ ต้องการของ
จากแบบความต้องการ ของคนใน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ฝึกอาชีพของคนใน
ชุมชน
เป้าหมายที่
เป้าหมายที่
ชุมชนที่ได้สารวจไว้แล้ว - กระดาษ
ต้องการ
ต้องการ
โดยจัดกลุ่มควำม
ฟลิปชาร์ท
ฝึกอาชีพ
ฝึกอาชีพ
ต้องกำรอำชีพ แล้วจึง - ปากกา
วิเครำะห์ให้เชื่อมโยง เคมี
กับตลำด,สร้ำงผลผลิต - เทปกาว
สร้ำงผลิตภัณฑ์
เข้ำสู่ระบบ OTOP
และกำรดำเนินงำน
ของบริษัทประชำรัฐรัก
สำมัคคี (จังหวัด)
จำกัด
- จัดเตรียมพืนที่
ฝึกอบรม พืนที่ดูงาน
วัสดุ/อุปกรณ์
การสร้างสัมมาชีพ
ชุมชน
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนกำร

ข้อเสนอแนะ
- ควรวิเคราะห์
เปรียบเทียบ
อำชีพเดิมกับ
อำชีพใหม่หรือ
ที่พัฒนำขึ้นว่ำ
มีโอกำสสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึ้น
- ผลจากการ
วิเคราะห์จะเป็น
ข้อมูลแนะนา
เพื่อการตัดสินใจ
คัดเลือกอาชีพเพื่อ
การฝึกอบรม
ของทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน
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กิจกรรม
วันที่ 3
การ
เตรียม
ความ
พร้อม
ครัวเรือน
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ฝึกอาชีพ

วัตถุประสงค์

กระบวนกำร

- เพื่อให้
ครัวเรือน
เป้าหมายที่
ต้องการฝึก
อาชีพมี
ความรู้
ความเข้าใจ
และ
สามารถ
ฝึกอาชีพได้
บรรลุผล
สาเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม

- ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านลงพืนที่
เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพทัง
20 ครั ว เรื อ น โดยแบ่ ง ตำม สั ด ส่ ว นของที ม
วิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่ บ้ำน 1 คน ต่อ
4 ครัวเรือนเป้ำหมำยที่ต้องกำรฝึกอำชีพ เพื่อ
1) ให้ ค วามรู้ เรื่ อ งสั ม มาชี พ ชุ ม ชน อธิ บ า ย
ความสาคัญของการสร้างสัมมาชีพชุมชนในประเด็น
ที่เกี่ยวกับ
 ควำมเป็นมำของโครงกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชน
 ควำมสำคัญของกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
 กระบวนกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง
2) ทบทวนควำมต้องกำรของครัวเรือนเป้ำหมำยฯ
ว่ำยังคงมีควำมสนใจหรือต้องกำรฝึกอำชีพ หรื อ
เปลี่ยนแปลงอำชีพหรือไม่ ซึ่งกรณีที่ไม่ต้องกำรฝึก
อำชีพให้ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน
หำครัวเรือนอื่นทดแทน หรือต้องกำรเปลี่ยนอำชีพ
ให้ เ ปลี่ ย นอำชี พตำมค ำแนะนำของที ม วิ ท ยำกร
สัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำนได้
3) แจ้งวันฝึกอบรมอาชีพ พร้อมทาข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่ างทีม วิท ยากรสัม มาชีพ ชุม ชนระดับ หมู่ บ้า น
และครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ
4) กรอกข้อมูล ในแบบฟอร์ม การติด ตามครั วเรือ น
สัมมาชีพชุมชน
5) ประสำนกับสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ เพื่อ
จัดเตรียมวัสดุสนับสนุนกำรฝึกอำชีพก่อนเริ่มกำร
อบรมโครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนใน
ระดับหมู่บ้ำน (จำนวน 5 วัน)

สื่อ/
อุปกรณ์

ข้อเสนอ
แนะ

- แบบ
ติดตาม
ครัว
เรือน
สัมมาชีพ
ชุมชน

- ทีม
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชน

ระดับ
หมู่บ้าน
ควร
มุ่งเน้น
การให้
ข้อมูล
อาชีพ
ที่ผ่าน
กระบวน
การ
วิเคราะห์

มาแล้ว
เมื่อวันที่
2 ของ
โครงการ
นี
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เงื่ อ นไข : 1) โครงการเตรี ย มความพร้ อมที มวิ ท ยากรสั มมาชี พ ชุ มชนระดั บ หมู่ บ้ า น
ให้ ดาเนินการหลั งจากปราชญ์ชุ มชนหมู่ บ้านละ 1 คน ผ่ านการประชุมเชิง ปฏิ บั ติการ
วิทยากรสั มมาชี พชุมชนระดับ จัง หวัด เรี ยบร้อยแล้วเพื่อ ให้ กิจ กรรมนี้ เป็ น จุ ดเชื่อ มต่ อ
กระบวนกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน
2) จัดทาฐานข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ตำมแบบฟอร์ม
ที่กรมฯ กำหนด เพื่อการนาไปสู่การต่อยอดการพัฒนาและการใช้ประโยชน์

4. โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน
สานักงานพั ฒนาชุมชนอาเภอส่งเสริ มและสนับสนุนกำรส่ งเสริ มกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
ในระดั บ หมู่ บ้ ำ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม อาชี พ ตามแนวทางสั ม มาชี พ ชุ ม ชน
แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ มเป้ ำหมำย ผู้ แ ทนครั วเรื อนเป้ าหมายที่ ต้ องการฝึ กอาชี พ ในหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
ตามพืนที่ยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 23,589 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน รวมทังสิน 471,780 คน
โดยเน้นผู้แทนครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ดำเนินกำรหมู่บ้ำนละ 5 วัน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
4.1 ที มวิ ทยากรสั มมาชี พชุ มชนระดั บหมู่ บ้ าน จานวน 5 คน ด าเนิ นการจั ดฝึ กอบรม
สัมมาชีพชุมชนรายหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด โดยมีทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอ และ
ภาคี ก ารพั ฒ นาจากหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ วมให้ การสนั บ สนุ น โดยมี กรอบการเรี ย นรู้
ตำมตำรำงที่ 3

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

ตำรำงที่ 3 กรอบกำรเรียนรู้กำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน
กิจกรรม
วันที่ 1-3
สร้างความรู้
ความเข้าใจ
ในเรื่อง
อาชีพที่
ต้องการ
เรียนรู้
(ความรู้ทาง
วิชาการ
ประกอบ
ด้วย
แนวคิด
ทฤษฎี
หลักการ
และการ
สาธิตอาชีพ
ในเบืองต้น)

วัตถุ
ประสงค์

- เพื่อให้
ครัว
เรือน
เป้า
หมายที่
ต้องการ
ฝึก
อาชีพมี
ความรู้
ความ
เข้าใจ
และ
สามารถ
ปฏิบัติ
อาชีพ
ได้อย่าง
ถูกต้อง

กระบวนกำร
- วิทยากรสัมมาชีพชุมชนผู้เป็นเจ้าของ
อาชีพ ดาเนินการร่วมกับทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
ถ่ายทอดความรู้ ในประเด็น ดังนี
 เล่ำควำมเป็นมำของอำชีพ
(ชี้ให้เห็นภาพความสาคัญของการทาอาชีพว่าให้
ประโยชน์อย่างไร เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
ในการเรียนรู้)
 อธิบำยกระบวนกำร/ขั้นตอน

กำรประกอบอำชีพ และทักษะที่เป็น
นวัตกรรมในกำรพัฒนำอำชีพจนเกิด
รำยได้ให้แก่ครัวเรือน (อธิบายให้ข้อมูลการ
ประกอบอาชีพอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน)
ตัวอย่ำงเช่น อำชีพกำรปลูกมะนำวในวงบ่อ
มีสำระควำมรู้ทตี่ ้องเรียนรู้ ดังนี
1) การเลือกพันธุ์มะนาว
2) ความรู้เรื่องดิน ที่เหมาะสม กับมะนาว
๓) ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา
๔) การทาปุ๋ยที่เหมาะสมกับมะนาว
๕) การตอนกิ่งมะนาว ฯลฯ

 อธิบำยควำมสำคัญของกำรจัดกำร
อำชีพเพื่อพัฒนำและสร้ำงรำยได้ โดย
เชื่อมโยงกับกำรตลำดหรือกำรสนับสนุน
จำกหน่วยงำนหรือประชำรัฐจังหวัด
ทั้งนี้ การอธิบายควรมีตัวอย่างของจริง
ประกอบการอธิบายให้ข้อมูลหรือมีการ
สาธิตไปพร้อมกับการให้ข้อมูล

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

ข้อเสนอแนะ
- ควรถาม/ตอบ
เพื่อเน้นยา
ความเข้าใจ
- ควรมุ่งเน้น
การปรับ
กระบวนการคิด
และทัศนคติที่ดี
ต่อการประกอบ
อาชีพตาม
แนวทาง
สัมมาชีพชุมชน
- ทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อน
การสร้าง
สัมมาชีพชุมชน
ระดับอาเภอ
ควรติดตามและ
ให้กาลังใจใน
การฝึกอาชีพ
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กิจกรรม
วันที่ 4
ศึกษา
ดูงาน

วันที่ 5
ฝึกปฏิบัติ
ภายใน
ครัวเรือน
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ฝึกอาชีพ

วัตถุประสงค์

กระบวนกำร

สื่อ/อุปกรณ์

ข้อเสนอแนะ

- เพื่อให้ครัวเรือน
เป้าหมายที่
ต้องการฝึกอาชีพ
มีโอกาสศึกษา
ข้อมูลอาชีพและ
ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการ
ขันตอนการ
ประกอบอาชีพ
ที่ต้องการ
ฝึกอบรม

- ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย
ที่ต้องการฝึกอาชีพทัง 20
คน (ครัวเรือนละ 1 คน)
เดินทางไปศึกษาดูงาน
เพิ่มพูนความรู้และสร้าง
แรงจูงใจด้านอาชีพ ณ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนหรือ
บ้านปราชญ์ชุมชน
ที่กาหนด

- เอกสาร/
สื่อความรู้ใน
เรื่องอาชีพ
ที่ดูงาน
- กิจกรรม
อาชีพที่ดูงาน

- ควรถาม/ตอบ
เพื่อเน้นยา
ความเข้าใจ
- ควรมุ่งเน้น
การปรับ
กระบวนการคิด
และทัศนคติที่ดี
ต่อการประกอบ
อาชีพตาม
แนวทาง
สัมมาชีพชุมชน

- เพื่อให้ผู้แทน
ครัวเรือน
เป้าหมายที่
ต้องการฝึกอาชีพ
สามารถปฏิบัติ
อาชีพได้อย่าง
ถูกต้อง เป็น
รูปธรรม

- ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย
ที่ต้องการฝึกอาชีพทัง 20
ครัวเรือน ดาเนินการฝึก
ปฏิบัติอาชีพ ณ บ้านของ
ตนเอง โดยมีทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้าน ให้การกากับดูแล
การฝึกปฏิบัติฯ ตาม
ขันตอนการประกอบ
อาชีพที่ต้องการฝึก
คนละ 4 ครัวเรือน
(สาหรับกรณีทาเป็นกลุ่ม
ก็อาจรวมกลุ่มปฏิบัติจริง
ในที่ที่กลุ่มกาหนด)

- วัสดุ
ประกอบ
อาชีพจริงที่
สานักงาน
พัฒนาชุมชน
อาเภอ
สนับสนุนให้
ครัวเรือน
สัมมาชีพ
ชุมชน
เป้าหมาย

- ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน
ควรให้
คาแนะนา และ
ให้กาลังใจ
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4.2 เมื่อดาเนินการตามกรอบการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน ดาเนินการ ดังนี
4.2.1 ส่งเสริม ติดตามสนับสนุน และกากับให้ 20 ครัวเรือนสามารถนาความรู้
จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ ให้ก่อเกิดเป็นอาชีพและมีรายได้หรื อลดรายจ่ายได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมี การรายงานผลการติด ตามในแบบฟอร์มการติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุ มชน
ที่กาหนดรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน เพื่อรองรับการติดตามของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอ และ
ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอาเภอ/จังหวัด และประเทศ
4.2.2 สนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้
ครั วเรื อ นสั มมาชี พ ชุ มชนรวมกลุ่ ม สามารถประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ า งต่ อเนื่ อ งตามแนวทาง
ในเอกสารเกือกูล 2 (จัดพิมพ์โดยกรมการพัฒนาชุมชน มิถุนายน 2559)
เงื่อนไข : 1) โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านให้ดาเนินการหลังจาก
ดาเนินโครงการเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำนเรียบร้อยแล้ว
2) การคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมฝึกอาชีพ ให้พิจารณาจากทะเบียนครัวเรือน
ที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ความจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.) เป็นอันดั บแรกและจากแบบสารวจความต้องการ
ฝึ ก อาชี พ ของคนในชุ มชนที่ สมั ครใจและตั งใจฝึ กอาชี พเพื่ อประกอบอาชี พนั นให้ เกิ ดรายได้
จานวนหมู่บ้ านละ 20 ครัวเรื อน (ครัวเรือนละ 1 คน) โดยด ำเนิน กำรคัด เลื อกให้แ ล้ว เสร็ จ
ในช่ วง 3 วั น ของโครงกำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชี พชุมชนระดั บหมู่ บ้ำน
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง ขอให้ปรับปรุงแก้ไขฐำนข้อมูลและจัดส่งให้กรมฯ ทรำบ ตำมแบบ
ทะเบียนข้อมูลครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน ซึ่งทั้ง 20 ครัวเรือนต้องมีกำรดำเนิน งำนจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ควำมจ ำเป็ นพื้ นฐำน (จปฐ.) ในปี 2560 เนื่ องจำกต้ องใช้ ข้ อมู ลรำยได้ เฉลี่ ยเป็ นฐำน
ในกำรวัดผลตำมตัวชี้วัดงบประมำณในเดือนกันยำยน 2560
3) การวิเคราะห์ประเภทอาชีพเพื่อฝึกอบรมและกาหนดสถานที่ศึกษาดูงาน โดยต้องดำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จในช่วง 3 วันของโครงกำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้ ำน ทังนี ให้ พิจารณาศักยภาพของชุ มชนว่าเป็นอาชีพที่จะสาเร็จได้ ส ามารถสร้างรายได้ จริ ง
ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการตลาดจากข้อมูลเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
จังหวัด และเวทีการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน กรณีวิทยำกร
สั ม มำชี พ ชุ ม ชนในหมู่ บ้ ำนไม่ มีค วำมรู้ ใ นเรื่ อ งที่ ค รั ว เรื อ นเป้ ำหมำยต้ อ งกำรฝึ ก อำชี พ
ให้พิจำรณำคัดเลื อกจำกที มวิทยำกรสัมมำชี พชุมชนระดับหมู่บ้ ำน หรือประสำนขอรับกำร
สนับสนุนจำกวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนที่จังหวัดได้จัดกลุ่มประเภทอำชีพไว้ และในกำรศึกษำดูงำน
ให้เน้นหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชน หรือบ้ำนปรำชญ์ชุมชนในอำเภอ
เดียวกัน
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เงื่อนไข : ตัวอย่ำงลักษณะอำชีพ อาจเป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริม หรือ อาชีพใหม่ ก็ได้
ตัวอย่างการสร้างสัมมาชีพชุมชน เช่น การปลูกผักออร์แกนิกส์ ปศุสัตว์ปลอดภัย แปรรูป
ผลผลิต หรือหัตถกรรม เป็นต้น
4) จัดทาฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ตามแบบฟอร์มที่กรมฯ กาหนด
เพื่อการนาไปสู่การต่อยอดการพัฒนา และการใช้ประโยชน์
5) ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำนต้องรวบรวมข้อมูล(ตำมข้อ 3)
และประสำนสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอจัดซื้อวัสดุฝึกอำชีพเพื่ อดำเนินกำรสนับสนุ น
กำรฝึกอำชีพให้ครัวเรือนเป้ำหมำยนำไปฝึกอำชีพได้จริง ก่อนเริ่มดำเนินกำรฝึกอบรม
6) กรณีงบประมาณไม่เพียงพอหรือต้องการรวมทาเป็นลักษณะกลุ่ม ก็ ให้ดาเนินการ
ฝึกปฏิบัติในรูปของกลุ่ม
7) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ต้องติดตามเยี่ยมเยียน และรายงานผล
การประกอบอาชีพตามแบบฟอร์มการติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุ มชน รวมทังประสาน
ประชารัฐตาบลให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาด

5. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการสนับสนุนการจัดตังและพัฒนากลุ่มอาชี พ
ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนสัมมาชีพ
ที่ผ่านการพัฒนามีการรวมกลุ่มจัดตังและพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้
กลุ่มเป้ำหมำย ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพืนที่ยุทธศาสตร์ที่ 1
จานวน 23,589 หมู่ บ้าน ที่เ ลื อกอาชีพ เดี ย วกั น หรือประเภทอาชี พเดีย วกั น และที่ ผ่านการ
ฝึกปฏิบัติอาชีพในระดับหมู่บ้านนาผลจากการฝึกปฏิบัติอาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
จานวน 2,360 กลุ่ม (10 % ของจานวนหมู่บ้านเป้าหมาย)
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาส 3 - 4 (เมษายน – กันยายน 2560) ดำเนินกำรอำเภอละ 1 วัน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
5.1 ร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอาเภอ ประชุมหารือ เพื่อคัดเลือก
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี ยงตามพืนที่ความรั บผิดชอบของยุ ทธศาสตร์ที่ 1 เพื่ อดาเนินการจัดตั งและ
พั ฒนากลุ่ มอาชี พตามแนวทางสั มมาชี พชุ มชนตามเป้ าหมายที่ กรมฯ ก าหนดซึ่ งมี หลั กเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกที่สาคัญ ดังนี

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

1) มีครัวเรือนในหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่ 1 (23,589 หมู่บ้าน) ตังแต่ 5 ครัวเรือนขึนไป
ซึ่งผ่ านการส่ งเสริมการสร้างสัมมาชีพ ชุมชนในระดั บหมู่ บ้าน จานวน 5 วั นที่ มีการประกอบ
อาชีพเดียวกันหรือประเภทอาชีพเดียวกันมาร่วมกันดาเนินการ
2) อาชี พตามข้อ 1) มี โอกาสที่ จะส าเร็จได้ สามารถสร้างรายได้ จริ ง และมีความเชื่อมโยง
กับการตลาดตามข้อมูลและแผนของจังหวัด
3) เป็นกลุ่มอาชีพที่ จัดตังขึนใหม่ โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่ อช่วยเหลือซึ่งกันและกั น
ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้
5.2 ดาเนินการประชุมสนับสนุนการจัดตังและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
จานวน 1 วัน ซึ่งมีกรอบการเรียนรู้ ตำมตำรำงที่ 4
ตำรำงที่ 4 กรอบกำรเรียนรู้กำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพตำมแนวทำงสัมมำชีพชุมชน
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

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

- เพื่อให้ผู้แทน
ครัวเรือน
เป้าหมายที่
ต้องการฝึก
อาชีพมีความรู้
ความเข้าเข้าใจ
และสามารถ
ดาเนินตาม
กระบวนการ
จัดตังและ
พัฒนากลุ่ม
อาชีพตาม
แนวทาง
สัมมาชีพชุมชน
ได้

กระบวนกำร

สื่อ/อุปกรณ์ ข้อเสนอแนะ

- สานักงานพัฒนาชุมชน
- เอกสาร
อาเภอร่วมกับทีมสนับสนุน - Power
การขับเคลื่อนสัมมาชีพ
Point
ระดับอาเภอ และ
กลุ่มเป้าหมายร่วมกัน
ค้นหาแนวทางการจัดตัง
และพัฒนากลุ่มอาชีพตาม
แนวทางสัมมาชีพชุมชน
โดยใช้หลักการ 4 ก
(กรรมการ/กติกา/กองทุน/
กิจกรรม) โดยเชื่อมโยงกับ
ตลำด, สร้ำงผลผลิต
สร้ำงผลิตภัณฑ์เข้ำสู่
ระบบ OTOP และ
กำรดำเนินงำนของบริษัท
ประชำรัฐรักสำมัคคี
(จังหวัด) จำกัด

- ควรถาม/
ตอบ เพื่อเน้น
ยาความเข้าใจ
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กระบวนกำร

สื่อ/อุปกรณ์

2. จัดทา
แผนปฏิบัติ
การจัดตัง
และพัฒนา
กลุ่มอาชีพ
ตามแนวทาง
สัมมาชีพ
ชุมชน

- เพื่อให้ผู้แทน
ครัวเรือนเป้าหมาย
ที่ต้องการฝึกอาชีพ
สามารถ
ดาเนินการจัดตัง
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพตามแนวทาง
สัมมาชีพชุมชน
ตามกรอบ
ระยะเวลาที่
กาหนดได้

- สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอร่วมกับทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพระดับ
อาเภอ ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ผู้เข้าประชุมจัดทา
แผนปฏิบัติการจัดตังและ
พัฒนากลุ่มอาชีพตาม
แนวทางสัมมาชีพชุมชน
พร้อมแบ่งภารกิจหน้าที่ใน
การส่งเสริม สนับสนุน กากับ
และติดตาม
- สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์
ที่จาเป็นในการจัดตังกลุ่ม
อาชีพตามโครงการ

- เอกสาร
- กระดาษ
ฟลิปชาร์ท
- ปากกาเคมี
- เทปกาว
- ข้อมูล
กลุ่ม/องค์กร
ที่ให้การ
สนับสนุน
กลุ่มได้

ข้อเสนอ
แนะ

5.3 ดาเนินการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพกับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอร่วมกับทีมสนับสนุนการขั บเคลื่อนสัมมาชีพระดับอาเภอ
หรื อประชารั ฐ ต าบล สนั บ สนุ นให้ ชุ มชนจั ด ระบบบริ ห ารการจั ด การเงิ นทุ นประกอบอาชี พ
เพื่ อให้ กลุ่ มสามารถประกอบอาชี พได้ อย่างต่ อเนื่ องตามแนวทางในเอกสารเกื อกู ล 2 (จั ดพิ มพ์ โดย
กรมการพัฒนาชุมชน มิถุนายน 2559)
เงื่อนไข : 1) กิ จ กรรมการจั ด ตั งและพั ฒ นากลุ่ ม อาชี พ ตามแนวทางสั ม มาชี พ ชุ ม ชน
ให้ดาเนินการหลังจากโครงการส่ งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านเรียบร้อย
แล้วกิจกรรมนีจะเป็น จุดเชื่อมต่อกระบวนกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดั บ
หมู่บ้ำนที่ยกระดับ/ต่อยอดสู่กำรเป็นกลุ่มอำชีพ
2) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล กลุ่ ม อาชี พ ตามแนวทางสั ม มาชี พชุ ม ชนที่ จั ด ตั งขึ น
ตำมแบบฟอร์มที่กรมฯกำหนด เพื่อนาไปใช้ในการต่อยอดการพัฒนาและอื่น ๆ

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

ส่วนที่ 3
กำรสนับสนุนกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
การสนั บ สนุ นการสร้ างสั มมาชี พ ชุ มชน โดยยึ ด หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่งตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล เรื่องการลดความเหลื่อมลาทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
โดยกาหนดพื นที่ เ ป้ าหมายในการดาเนิ นงาน จานวน 23,589 หมู่บ้ าน จากพื นที่ห มู่ บ้ าน
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยกรมฯ ได้กาหนดให้องค์กรสาคัญ 4 องค์กร ทังในระดับประเทศ
จั ง หวั ด และอ าเภอ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ที ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชน ได้ แ ก่
คณะกรรมการบริห ารสานั กงานกลางศูนย์ ป ระสานงานองค์ การชุ มชน หรื อคณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ)/ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอาเภอ
(ศอช.อ.)/ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) สมาคมผู้นาสตรีพัฒนาชุมชนไทย
หรือคณะกรรมการพัฒนาสตรีจัง หวัด (กพสจ.)/คณะกรรมการพัฒ นาสตรีอาเภอ (กพสอ.)/
คณะกรรมการพั ฒนาสตรีต าบล (กพสต.) สมาคมผู้ นาอาสาพัฒนาชุ มชนไทย หรือคณะกรรมการ
ชมรมอาสาพัฒ นาชุ มชนระดั บจั ง หวั ด/อาเภอ และสมาคมกลุ่มออมทรัพ ย์เ พื่ อการผลิ ตหรื อ
คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด/อาเภอ หรือผู้แทนคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยดาเนินการโครงกำรสนับสนุน จำนวน 3 โครงกำร ดังนี้

1. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทีมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนสัมมำชีพชุมชนระดับประเทศ
สำนัก เสริมสร้ำงควำมเข้ มแข็งชุมชน ดาเนิ นการประชุมเชิงปฏิ บัติ การทีมสนั บสนุ น
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นาเครือข่ายองค์กรชุมชน
ระดั บ ประเทศ มี ความรู้ ความเข้ าใจการด าเนิ นงานสั มมาชี พ ชุ มชน ตามหลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนได้
กลุ่มเป้ำหมำย
 ประชุมฯ ครั งที่ 1 สมาพั นธ์ องค์ การพั ฒนาชุมชน 6 องค์ กร ได้แก่ คณะกรรมการมู ลนิ ธิ
ร่ มเกล้ าเยาวชนในพระราชู ปถั ม ภ์ สมเด็ จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุ ฎราชกุ มาร
คณะกรรมการบริหารสานักงานกลางศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน คณะกรรมการสมาคม
ผู้ น าสตรี พั ฒนาชุ มชนไทย คณะกรรมการสมาคมผู้ น าอาสาพั ฒ นาชุ มชนไทย และ
คณะกรรมการสมาคมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการสมาคมผู้นาอาชีพก้าวหน้า
พัฒนาชุมชน (สิงห์ทอง) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จานวน 100 คน
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 ประชุ ม ฯ ครั งที่ 2 กลุ่ มเป้ าหมาย ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งานกลาง
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จานวน 30 คน
 ประชุมฯ ครังที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการสมาคมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนไทย
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จานวน 30 คน
 ประชุมฯ ครังที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการสมาคมผู้นาสตรีพัฒนาชุมชนไทย
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จานวน 40 คน
ระยะเวลำดำเนินกำร
 ประชุมฯ ครังที่ 1 ดาเนินการไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
 ประชุมฯ ครังที่ 2-4 ดาเนินการไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
 ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ในพืนที่ 4 ภาค ๆ ละ 2 จังหวัด ไตรมาส 1 – 3
(ตุลาคม 2559 –มิถุนายน 2560)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
1.1 ครังที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ระดับประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจการร่วมเป็นทีมสนับสนุน ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี
1) คณะกรรมการบริ หารส านั กงานกลางศู นย์ประสานงานองค์ การชุ มชน ท าหน้าที่
บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ
และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนและกลุ่มอาชีพ
2) คณะกรรมการสมาคมผู้ น าสตรี พั ฒ นาชุ ม ชนไทย ท าหน้ า ที่ ส่ ง เสริ มและ
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 นาอาสาพั ฒ นาชุ ม ชนไทย ท าหน้ าที่ ส่ ง เสริ มและ
สนั บ สนุ นการด าเนิ น งานของที ม วิ ท ยากรสั ม มาชี พ ชุ ม ชนระดั บ หมู่ บ้ า น
และการยกระดับครัวเรือนยากจนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
4) คณะกรรมการสมาคมกลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิ ต ทาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุ น
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และครัวเรือนยากจนให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน
1.2 ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพืนที่ โดยผู้แทนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
1.3 ครังที่ 2 ประชุมเชิงปฏิ บัติการคณะกรรมการบริหารส านักงานกลางศูนย์ ประสานงาน
องค์การชุมชน
1.4 ครังที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสมาคมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนไทย
1.5 ครังที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสมาคมผู้นาสตรีพัฒนาชุมชนไทย

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

2. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทีมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนสัมมำชีพชุมชนระดับจังหวัด
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั ง หวั ด ด าเนิ น การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การที มสนั บสนุ น
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรที่เป็นทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ระดับจังหวัดได้
กลุ่มเป้ำหมำย จานวน 76 รุ่นๆ ละ 50 คน (รวม 3,800 คน) โดย 1 รุ่น ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จานวน 12 คน
2. คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) จานวน 14 คน
3. คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด จานวน 12 คน
4. คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด หรือ
ผู้แทนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 12 คน
ระยะเวลำดำเนินกำร
 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด ดาเนินการไตรมาส 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
 การติดตามของทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
อย่างน้อย 2 ครัง และพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
ดาเนินการไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
ดาเนินการไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
2.1 ส านักงานพั ฒนาชุมชนจั งหวั ด จั ดประชุ มเชิ งปฏิ บัติ การที มสนั บสนุ นการขั บเคลื่ อน
สั มมาชี พชุ มชน ระดั บจั งหวั ด (4 องค์ กร) จานวน 50 คน ระยะเวลา 1 วั น เพื่ อสร้ างความรู้
ความเข้าใจการดาเนินงานสัมมาชีพชุมชน ในเรื่องการยกระดับครัวเรือนยากจน การบูรณาการแผนชุมชน
และการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน รวมทังการสนับสนุนการดาเนินงานสัมมาชีพชุมชนระดับอาเภอ
2.2 กาหนดภารกิจองค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
ตามความเหมาะสม โดยเน้นการสนับสนุน ดังนี
1) คณะกรรมการพั ฒนาสตรี จัง หวั ด (กสพจ.) สนั บสนุนการพั ฒนาอาชี พของ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และเป็นแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
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2) คณะกรรมการศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชนระดั บ จั ง หวั ด (ศอช.จ.)
สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล และการเชื่อมโยงแผนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุ น
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนและกลุ่มอาชีพ
3) คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด สนับสนุนการดาเนินงานของ
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน และการยกระดับครัวเรือนยากจนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
4) คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด หรือผู้แทน
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และครัวเรือนยากจน
เป้าหมายให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน
2.3 จัดทาแผนปฏิบัติการขององค์กร ที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ในพืนที่ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด
2.4 องค์กรที่ เป็ นทีมสนั บสนุนการขับ เคลื่อนฯ ระดับ จัง หวั ด 4 องค์ กร จั ดประชุ ม
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่คณะกรรมการฯ เพื่อกาหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการ
สนับสนุนสัมมาชีพชุมชนขององค์กร
2.5 องค์ กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับ เคลื่อนสั มมาชีพชุ มชนระดับ จังหวัด 4 องค์กร
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
2.6 สานักงานพัฒ นาชุ มชนจัง หวั ด ร่ วมกับองค์กรที่ เป็นทีมสนับ สนุ นการขั บเคลื่อน
สัมมาชีพ ชุมชนระดับ จังหวัด ที่เกี่ ยวข้ อง พิจารณาคัด เลื อกครัวเรื อนสัมมาชี พชุ มชนตัวอย่าง
จังหวัดละ 1 ครัวเรือน
2.7 ส่ง เสริมและสนับ สนุนการประกอบอาชีพ ของครั วเรือนสัมมาชี พชุมชนตัวอย่าง
จังหวัดละ 1 ครัวเรือน
2.8 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดส่งข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างของจังหวัด
ให้ สานักงานพัฒนาชุ มชนจั งหวั ด ซึ่งเป็นที่ตั งของคณะกรรมการพั ฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และให้
กพสจ. จัดส่งข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างให้ กพสภ. เพื่อคัดเลือกเป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ตัวอย่างระดับภาคๆ ละ 3 ครัวเรือน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง

3. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทีมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนสัมมำชีพชุมชนระดับอำเภอ
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนอ ำเภอ ด าเนิ น การประชุ มเชิ ง ปฏิ บั ติ การที มสนั บ สนุ น
การขับเคลื่อนสั มมาชีพชุมชนระดับอาเภอ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรที่ เป็นทีมสนับสนุ น
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอาเภอ สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ระดับอาเภอได้

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

กลุ่มเป้ำหมำย จานวน 878 รุ่นๆ ละ 50 คน (รวม 43,900 คน) โดย 1 รุ่น ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ (กพสอ.) จานวน 12 คน
2. คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอาเภอ (ศอช.อ.) จานวน 14 คน
3. คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับอาเภอ จานวน 12 คน
4. คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอาเภอ
หรือผู้แทนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 12 คน
ระยะเวลำดำเนินกำร
 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอาเภอ
ดาเนินการไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว
 การติดตามของทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอาเภอ
อย่างน้อย 2 ครัง ดาเนินการไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
3.1 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ องค์กร 4 องค์กร ที่เป็น
ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอาเภอ จานวน 50 คน ระยะเวลา 1 วัน เพื่อ
สร้ างความรู้ ความเข้ าใจการดาเนินงานสั มมาชีพ ชุ มชน เรื่ องการยกระดับ ครัวเรือนยากจน
การบู ร ณาการแผนชุ มชน และการเข้ าถึ ง แหล่ ง ทุ น รวมทั งการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน
สัมมาชีพชุมชนระดับตาบล และหมู่บ้าน/ชุมชน
3.2 กาหนดภารกิจองค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอาเภอ
ตามความเหมาะสม โดยเน้นการสนับสนุน ดังนี
1) คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี อาเภอ (กสพอ.) สนับ สนุ นการพั ฒ นาอาชี พของ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และเป็นแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
2) คณะกรรมการศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชนระดั บ อ าเภอ (ศอช.อ.)
สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล และการเชื่อมโยงแผนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุ น
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และกลุ่มอาชีพ
3) คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับอาเภอ สนับสนุน การดาเนินงาน
ของที มวิท ยากรสั มมาชีพ ชุ มชนระดับ หมู่บ้ าน และการยกระดั บครั วเรือนยากจนเป้ าหมาย
ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
4) คณะกรรมการเครื อข่ ายกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ตระดั บอาเภอ หรื อผู้ แทน
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
ให้เข้าถึงแหล่งทุนชุมชน
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3.3 จัดทาแผนปฏิบัติการขององค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ในระดับตาบล และหมู่บ้าน/ชุมชน ในเรื่องต่อไปนี
1) การบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
2) สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
3) การเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน
4) การยกระดับครัวเรือนยากจน
3.4 องค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอาเภอ ดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ
เงื่อ นไข : เมื่ อคณะกรรมการขององค์กร 4 องค์กรที่เป็ นที ม สนั บสนุ นการขั บเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนในแต่ละระดับ ซึ่งเป็นผู้แทนที่องค์กรได้ส่งเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั งได้ ป รึ กษาหารื อร่ วมกั น เพื่ อกาหนดวิ ธีการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นการขั บ เคลื่ อน
การสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการเพิ่มเติม
ดังนี
 จัดประชุ มคณะกรรมการองค์ กรในทุกระดับ โดยใช้ การประชุมปกติของ
องค์ กรที่ต้ องมี การประชุ มกั นอยู่ แล้ ว เพื่ อสร้างความรู้ ความเข้ าใจในการด าเนิ นงาน
สัมมาชี พชุมชนตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง และสร้ างการรับ รู้ถึง วิธีการ
ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้อง
 ก าหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการสร้ า ง
สัมมาชีพชุมชนร่วมกัน
 กาหนดวิธีการติดตาม เพื่อเยี่ยมเยียน ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อน
การสร้างสัมมาชีพชุมชนในพืนที่ร่วมกัน
 ขับเคลื่อนการทางานตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
และกลุ่มอาชีพ สามารถสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนตามเกณฑ์ที่กาหนด
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ส่วนที่ 4
กำรยกระดับต่อยอดกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
กำรยกระดับ ต่ อ ยอดกำรสร้ ำงสั มมำชี พ ชุ มชน เป็ นโครงการที่ ช่ วยให้ที มวิ ท ยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน มีการพัฒนาภาวะผู้นา ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และกลุ่มอาชีพ
มีการพั ฒ นาอาชี พ อย่ างต่ อเนื่ อง โดยการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นจากองค์ กรภาคประชาชน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งกาหนดดาเนินการ จานวน 7 โครงการ ดังนี

1. โครงกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล
การบู รณาการแผนชุ มชนระดั บต าบลเป็นบทบาทภารกิจหลั กของศูนย์ป ระสานงาน
องค์ การชุ มชนระดั บ ต าบล (ศอช.ต.) ซึ่ ง เป็ นไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย
การดาเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล และกำรใช้ประโยชน์จำกแผนชุมชน
ในกำรสร้ ำ งสั ม มำชี พ ชุ ม ชนที่ มุ่ ง เน้ น การบู ร ณาการปั ญ หา ความต้ อ งการ จั ด กลุ่ ม
เพื่อสร้างน้าหนัก ชี้เป้าเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการปัญหาและตอบสนองความต้องการ
โดยมุ่งเน้นด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชน
2) เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมกำรศูน ย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับตำบล
(ศอช.ต.) เป็นกลไกหลักในกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล ที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนำท้องถิ่น
แผนพัฒ นำอ ำเภอ และแผนพั ฒ นำจั งหวั ด มุ่ ง เน้ นการเพิ่ มโอกาสเข้าถึ ง แหล่ งงบประมาณ
ที่สนับสนุนการยกระดับ/ต่อยอดการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
กลุ่ มเป้ ำหมำย ประกอบด้ วย คณะกรรมการศู นย์ ป ระสานงานองค์ การชุ มชนระดั บ ต าบล
(ศอช.ต.) จานวน 6,095 ตาบล ๆ ละอย่างน้อย 20 คน โดยมีทีมปฏิบัติการตาบลหรือประชารัฐตาบล
ร่วมสนับสนุนการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559 ) ดำเนินกำรตำบลละ 1 วัน
ขั้นตอนกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี
ระยะที่ 1 ก่อนดำเนินกำร
1.1 ส านั ก งานพั ฒ นาชุ มชนอาเภอ ด าเนิ นการกาหนดกลุ่ ม เป้ าหมายและวาง
รู ป แบบการจั ด เวที บู ร ณาการแผนชุ ม ชนระดั บ ต าบล เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ แผนท้ อ งถิ่ น
ในการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
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1.2 ส านั กงานพั ฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการประชุมทีมปฏิบั ติการต าบล และ
ประธานคณะกรรมการศู นย์ ป ระสานงานองค์ การชุ มชนระดั บ ต าบล (ศอช.ต.) เพื่ อหารื อ
วางแผนการจัดเวทีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบลร่วมกัน โดยเฉพาะการเน้นยาบทบาท
หน้ าที่ ค วามผิ ด ชอบที่ ส าคั ญ ต่ อ การบู ร ณาการแผนชุ ม ชนระดั บ ต าบล เช่ น การเตรี ย มที ม
วิทยากรกระบวนการ และการประสานแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
เป็นต้น
1.3 ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ ด าเนิ น การประชุ ม คณะกรรมการศู น ย์
ประสานงานองค์ การชุ มชนระดั บ ต าบล (ศอช.ต.) เพื่ อสร้ างความเข้ าใจในเรื่ องที่ ส าคั ญ ต่ อ
การบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล ดังนี
1.3.1 กระบวนการบูรณาการแผนชุ มชนระดั บตาบล (ศอช.ต. ต้ องรู้ บทบาท
หน้ าที่ ต นเอง และต้ องรู้ ว่ าจะแสดงบทบาทอย่ างไรต่ อการด าเนิ นการบู รณาการแผนชุ มชน
ระดับตาบล และต้องรู้ที่มาของแผนชุมชน และแผนชุมชนระดับตาบล)
1.3.2 กาหนดแผนปฏิบัติการ
1.3.3 สร้างความเข้าใจโครงร่างเล่มแผนชุมชนระดับตาบล
1.3.4 กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.3.5 ประสานหน่วยงานทังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตามแนวทาง
ประรัฐเข้าร่วมเวทีฯ เพื่อเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการในการพัฒนาหมู่บ้าน/ตาบล
1.3.6 เตรียมข้ อมูล อุปกรณ์ และเครื่ องมื อ เช่ น ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค ข้อมูลทั่วไป
ระดับตาบล และข้อมูลอื่น ๆ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคม (ปากกาเคมี กระดาษฟลิปชาร์ท)
1.3.7 ประสานขอรับแผนชุมชนจากทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
1.3.8 ประสานขอรับข้อมูลตาบลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3.9 ประสานขอรับข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
เช่น เกษตร สาธารณสุข กศน. ปศุสัตว์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 ส านั กงานพั ฒ นาชุ ม ชนอาเภอ ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น คณะกรรมการศู น ย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ดาเนินการรวบรวมแผนชุมชน/หมู่บ้าน ให้
ครบทุกหมู่บ้าน แล้วจึงนามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์จัดกลุ่มปัญหา/ความต้องการ จัดลาดับ
ความส าคัญ จั ดกลุ่มแผนงาน/โครงการ โดยขอให้เน้นยาในเรื่องการส่ งเสริมอาชีพเป็นลาดับแรก
เพื่อเป็นข้อมูลในการยกร่างการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
1.5 ส านั กงานพั ฒ นาชุ ม ชนอาเภอ ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น คณะกรรมการศู น ย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ดาเนินการยกร่างการบูรณาการแผนชุมชน
ระดั บต าบลตามแบบฟอร์มที่ กาหนด โดยการจั ดประชุ มนาผลการวิ เ คราะห์ แ ผนชุ มชนจาก
ทุกหมู่บ้านมารวมกัน แล้ วยกร่าง “แผนชุมชนระดับตาบล" ก่อนนาเสนอ เวทีบูรณาการแผนชุมชน
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ระดับตาบล เพื่อลดขันตอนการทางาน และทาให้ผลงานมีคุณภาพเพราะได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองมาก่อน
1.6 ส านั กงานพั ฒ นาชุ ม ชนอาเภอ ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น คณะกรรมการศู น ย์
ประสานงานองค์การชุ มชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ดาเนินการกาหนดและเตรียมดาเนินการ
ประสานการจัดเวทีบูรณาการแผนฯ อาทิเช่น การกาหนดเวลาและสถานที่ดาเนินการจัดเวทีฯ
และการมีหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมเวทีตามแนวทางประชารัฐ ประกอบด้วย ผู้นาชุมชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีภาครัฐระดับตาบล และภาคเอกชน เป็นต้น
ระยะที่ 2 ระหว่ำงดำเนินกำร
๒.๑ แนะนาคณะกรรมการฯ/ทีมทางานบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
๒.๒ ชีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
๒.๓ ดาเนินการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบลที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน โดยมีวิธีการ ดังนี
2.3.1 วิท ยากรกระบวนการทาหน้ าที่ กระตุ้ นให้ผู้ เ ข้าร่วมเวที ร่ว มวิ เครำะห์
ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้ำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์ตำบล เพื่อสังเครำะห์เป็น ภำพรวมของตำบล
ด้วยเทคนิค SWOT หรือเทคนิคอื่นตำมควำมเหมำะสม โดยนาแผนชุมชนทุกหมู่บ้าน/ ทุกชุมชน
ในตาบลมาวิ เคราะห์ ร่วมกัน โดยใช้ เ วที ประชาคมช่วยกั นค้ นหาว่า ต าบลมี ปั ญหาอะไรบ้ าง
มากหรือน้อย จาเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขขนาดไหน อย่างไร เป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยในชุมชน
เอง หรือเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในตาบล โดยนาข้อมูลทัง 2 ประเภท
มารวบรวมและประมวลผล ค้ นหาศั กยภาพของต าบล จากข้อมูลพืนฐานของชุ มชน และวิ เคราะห์
คุณภาพชีวิต รายรั บ รายจ่ าย เงิ นออม และหนีสิ น ในภาพรวมของต าบล จากข้ อมู ลพื นฐานของ
ครัวเรือน เช่น ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค และข้อมูลบัญชีครัวเรือน ฯลฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้รับรู้ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในภาพรวมของตาบลร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย
2.3.2 นาข้อมูลทั่วไป และข้อมูลที่เจาะลึกแต่ละด้าน เช่น ทุนชุมชนทังที่เป็น
เงินและไม่ใ ช่เ งิน ธุ รกิ จชุ มชน วั ฒนธรรมชุมชน สุ ขภาพคน ฯลฯ ของแต่ล ะหมู่บ้ าน/ชุ มชน
มารวบรวมเป็นข้อมูลระดับตาบล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจากัด
ของชุมชนให้มี ความแม่นยา ชั ดเจน สามารถนามากาหนดวิ สัยทั ศน์ เป้าหมาย และทิศ ทาง
การพั ฒนาชุ มชนได้อย่างเหมาะสมกับบริ บทของตาบล ส าหรับ การวางแผนแก้ไ ขปัญหาเพื่ อ
บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล มีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี
1) วิเคราะห์ชุมชน โดยนาข้อมูลพืนฐานของชุมชนและข้อมูลพืนฐานของ
ครัวเรื อน มาวิเคราะห์ เพื่ อให้รู้ว่าในตาบลมีทรั พยากรอะไรบ้ างที่จะส่งเสริ มสัมมาชีพชุมชน
หรือที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข
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2) การค้นหา โอกาส และแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถใช้ข้อมูลพืนฐาน
ของครัวเรือน วิเคราะห์คุณภาพชีวิตในมิติด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้าน
การเรียนรู้ ด้านสุขภาวะ ฯลฯ มาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตาบล
โดยนามาบูรณาการและจัดทาเป็นโครงการต่างๆตามประเด็นที่เป็นปัญหาร่วม
3) การกาหนดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ เป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาตาบล
ซึ่งมี ทิศทางระยะสั น ระยะกลาง หรื อ ระยะยาว โดยใช้ ข้อมูลในการค้ นหาปัญหา สาเหตุ ความจาเป็ น
ความต้องการจัดลาดับและประเมินตนเอง และนามากาหนดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของตาบล
4) การกาหนดรายละเอียดการวางแผนเพื่อแก้ไขปั ญหา ประกอบด้วย
การนาปัญหาที่ชุมชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบในวงกว้าง มาเป็นประเด็น
ในการบู ร ณาการแผนชุ ม ชนระดั บ ต าบล ฉะนั นจะเห็ น ว่ าการบู ร ณาการแผน มิ ใ ช่ ก ารน า
แผนของหมู่บ้าน/ชุมชน มารวมกันเท่านัน
5) จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ เพื่อแสวงหาแหล่งงบประมาณให้เหมาะสมกับ
แผนงาน/โครงการ ดังนัน จึงต้องรู้ว่า แต่ละแผนงาน/โครงการ จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่ วยงานใดหรื อก าหนดหน่ วยงานเจ้ า ภาพ เพื่ อจะได้ ป ระสานเชื่ อมโยงกั บ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ เป็น 3 กลุ่ม ดังนี
 แผนงาน/โครงการที่ ท าเองได้ เช่ น การลดรายจ่ ายในครั วเรื อน
ด้วยการปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น หรือลดต้นทุนการผลิต ด้วยการทาปุ๋ยหมัก เป็นต้น
 แผนที่ ต้ องท าร่ วม เป็ นแผนที่ ต้ องประสานขอรั บ ความร่ วมมื อ
กับหลายภาคส่วนโดยมีการร่วมกันในด้านทรัพยากร คน หรือ เงิน เช่น โครงการดูแลสุขภาพ
ชุมชน ร่วมกับสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ โครงการปลู กข้าวพันธุ์ดี ร่วมกับสานั กงานเกษตร
อาเภอ ด้านการตลาดกับภาคเอกชนหรือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด เป็นต้น
 แผนที่ ต้ องขอรั บ การสนั บ สนุ น เป็ นแผนที่ ต้ อ งมี ก ารประสาน
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและเป็นปัญหา
ร่วมกันหลายพืนที่ หากสามารถจัดทารายละเอียดต่างๆ ได้ครบถ้วน และสอดคล้องเชื่อมโยง
กับ ยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย/ตั วชี วัด ของหน่ วยงานที่ เ กี่ย วข้ องได้ ชัด เจน แผนงาน/โครงการ
ดังกล่าว ย่อมมีโอกาสได้รับการสนับสนุนสูงกว่า แผนงาน/โครงการที่ไม่ชัดเจน
6) การจั ด ล าดั บ แผนงาน/โครงการ จั ด โดยยึ ด หลั ก ความส าคั ญ
ความจาเป็น หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน ผ่านเวทีประชาคม
โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การอภิปรายถึงความสาคัญของโครงการ การใช้เสียงส่วนใหญ่จากการ
โหวตออกเสียงสนับสนุนในเวทีประชาคม หรือการประเมินข้อมูลด้วยตารางวิเคราะห์คะแนน
ความสาคัญของแผนงาน/โครงการการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล จาเป็นต้องวิเคราะห์
ทังปัญหา/อุปสรรค และโอกาสที่จะเกิดขึนรอบด้าน ทังนี เพื่อให้ชุมชนสามารถแสวงหาความร่วมมือ
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และโอกาสในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง
กั บ เป้ า หมายของหน่ วยงานที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ นในทุ ก ระดั บ ฉะนั นรู ป แบบการน าเสนอ
แผนงาน/โครงการก็ควรจะทาให้สอดคล้องกับแหล่งงบประมาณ โดยจัดทาเป็นแผนงาน/โครงการ
ซึ่งครอบคลุมทัง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงและความสงบ และด้านบริหารจัดการ พร้อมทังกาหนดผู้รับผิดชอบ
ประสานแผนฯ ของแต่ละด้านและให้มีแผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพทั้งใน
ระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มในภำพรวมของตำบลที่ชัดเจน
7) การยกร่างแผนชุมชนระดับตาบลเพื่อขอความเห็นชอบคือ การจัดทา
ร่างแผนชุมชนระดับตาบลตามมติที่ประชุมของเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล เพื่อนาเข้าสู่
เวทีประชาพิจารณ์ในระดับตาบลอีกครังเพื่อให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ต่ อไป
8) จัดทารูปเล่มแผนชุมชนระดับตาบลฉบับสมบูรณ์ จานวน 2 - 4 เล่ม
เพื่ อส่ งมอบให้ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในพื นที่ (อบต./เทศบาลต าบล) เพื่อนาไปบรรจุ
ในข้อบัญญัติงบประมาณ ส่งให้อาเภอเพื่อประสานการปฏิบัติเก็บไว้ที่ตาบลหรือที่ทาการของ
ศอช.ต. และอาจส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมทังนี วิธีการส่งมอบควรกาหนด
รูปแบบให้เป็นทางการ เช่น การยกทีมคณะทางานไปส่งมอบในที่ประชุมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ นในพืนที่ (อบต./เทศบาลต าบล)ที่ ประชุ มอาเภอ หรื อส่ งมอบโดยตรงกั บผู้ แ ทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยให้มีพยาน/สร้างความสาคัญในการส่งมอบ และให้คานึงถึง
แนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด เพื่อไม่ให้เกิดความซาซ้อนในการดาเนินงาน
ระยะที่ 3 หลังดำเนินกำร
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ดาเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ
การประเมินผลสาเร็จของโครงการและการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทุกขันตอน เพื่อให้เกิดการรับรู้ทังแนวดิ่ง แนวราบ และคืนกลับสู่ชุมชน
เงื่ อนไข : 1) โครงการบู รณาการแผนชุ มชนระดับ ต าบลสามารถด าเนินการได้ ทั นที ใ น
ไตรมาสที่ 1 โดยไม่ต้องรอให้ปราชญ์ชุมชนหมู่บ้านละ 1 คน ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
“วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ”จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทัง 11 แห่ง เพื่อให้กิจกรรมนี้
เป็ น จุ ด เชื่ อ มต่ อ งบประมำณหรื อ กำรยกระดั บ /ต่ อ ยอดกำรพั ฒ นำจำกหน่ ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนของแต่ละพื้นที่
2) ส านั กงานพั ฒนาชุ มชนอาเภอ จั ดท าไฟล์ เอกสารเล่ มแผนชุ มชนระดั บต าบล
แยกรายตาบล จัดส่งจังหวัด เพื่อรวมรวมจัดส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2560
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2. โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
สานั กงานพั ฒ นาชุ มชนอาเภอ ด าเนิ นการพัฒ นาหมู่ บ้านเศรษฐกิ จพอเพีย งต้นแบบ
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น แนวทาง
ในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็งในการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน
กลุ่มเป้ำหมำย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพืนที่ความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ผ่าน
การคัดเลือกอาเภอละ 1 หมู่บ้าน รวม 878 หมู่บ้าน
ระยะเวลำ ดาเนินการในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
2.1 คั ดเลื อกหมู่ บ้ านที่ มีความพร้อมในการพัฒ นาตนเอง เพื่ อยกระดับ เป็ นหมู่ บ้ าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เฉลี่ยอาเภอละ 1 หมู่บ้าน โดยยึดหลักเกณฑ์ ดังนี
2.1.1 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ในพืนที่ความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1
2.1.2 เป็นหมู่บ้านที่มีศูนย์เรีย นรู้ และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
(ชื่อเดิมคือศูนย์เรี ยนรู้ชุมชน) สามารถใช้เป็นเครื่องมื อในการพัฒนาครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
และพัฒนา/ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
2.1.3 ต้ องไม่ เ ป็ นหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบที่ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
สนั บสนุ นการด าเนิ นงาน ตั งแต่ ปี 2552 – 2559 (ทั งที่ ด าเนิ นการโดยงบประมาณของกรมฯ
งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย และจากการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และทุนชุมชน)
2.1.4 มีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อน
การสร้างสัมมาชีพชุมชน
2.1.5 เป็ น หมู่ บ้ า นที่ มี ก ารสร้ า งสั ม มาชี พ ชุ ม ชนที่ ป ระสบความส าเร็ จ คื อ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 20 ครัวเรือน ที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ ประกอบอาชีพทาให้มีรายได้
และมีการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้
2.2 สร้างความเข้าใจแก่ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน แกนนาหมู่บ้าน และ
ผู้ แ ทนครั วเรื อนสั ม มาชี พ ชุ มชน ของหมู่ บ้ า นที่ ผ่ า นการคั ด เลื อก ให้ มีค วามเข้ าใจแนวทาง
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามกระบวนการพัฒนาของกรมฯ ที่ได้ดาเนินการ
มาตังแต่ปี 2552 เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เช่นเดียวกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ปี 2552-2559 ซึ่ง สามารถใช้ เป็นพืนที่ในการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ หรือเป็นบ้านพี่ใ นการให้
คาปรึกษา แนะนา
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2.3 ร่วมกับทีมประชารัฐอาเภอสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
2.4 ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือก “พัฒนาตนเองสู่การเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ในไตรมาส 3 งบประมาณ 50,000 บาท ด้วย 3 กิจกรรมสาคั ญ
ประกอบด้วย
2.4.1 สนับสนุนและขยายผลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเพิ่มเติมจากเดิมอย่างน้อย
10 ครัวเรือน รวมเป็นอย่างน้อย 30 ครัวเรือน (นับรวมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 20 ครัวเรือน
ที่ผ่านการอบรมอาชีพ 5 วั นตามโครงการส่ งเสริมการสร้างสัมมาชีพ ชุมชนในระดับหมู่ บ้าน)
สนั บ สนุ น งบประมาณเป็ น ค่ า วั ส ดุ ส นั บ สนุ น อาชี พ 30 ครั ว เรื อ น ตามความเหมาะสม
จานวน 30,000 บาท/หมู่บ้าน
2.4.2 พัฒนา/ปรับปรุงศูนย์ ฯ ในเรื่องที่สาคัญจาเป็น เช่น ข้อมูลในศูนย์เรียนรู้
ฐานเรี ย นรู้ หรื อ จุ ด เรี ย นรู้ ฯลฯ ให้ พ ร้ อ มบริ ก าร) โดยสนั บ สนุ นงบประมาณเป็ น ค่ า วั ส ดุ
ในการพัฒนา/ปรับปรุงศูนย์ฯ จานวน 20,000 บาท/หมู่บ้าน
2.4.3 สนั บสนุ นให้ มีการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่ บ้ าน/ชุ มชน (GVH) และ
ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้าน ด้วยเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ4 ด้าน 23 ตัวชีวัด
โดยใช้เวทีประชาคม ที่มีตัวแทนของครัวเรือนในหมู่บ้านเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 รวม 2 ครัง
 ครั้ ง ที่ 1 ก่ อ นด าเนิ น กิ จกรรมการพั ฒ นาหมู่ บ้ านหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จ
พอเพียงต้นแบบ ในไตรมาส 3 เพื่อให้ได้ข้อมูลนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
ให้ ต รงตามความต้ องการของคนในหมู่ บ้ าน หรื อสภาพปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ น โดยการบู ร ณาการ
ของภาคส่วนต่าง ๆ และทุนของชุมชน
 ครั้งที่ 2 หลังดาเนินกิจกรรมการพัฒนา ในไตรมาส 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2560 )
เพื่อทราบผลการพัฒนาว่าทาให้คนในหมู่บ้านมีความสุขเพิ่มขึนมากน้อยเพียงใด ยังมีสิ่งที่ต้อง
นาไปด าเนิ นการแก้ ไ ขต่ อเนื่ อ งหรื อไม่ หรื อ มี ปั ญ หาใดเกิ ด เพิ่ มขึ นใหม่ และนาไปวางแผน
ในการแก้ ไ ขต่ อ ไป รวมทั งสนั บ สนุ น ให้ ห มู่ บ้ านมี การจั ด การความรู้ รวบรวมองค์ ค วามรู้
กาหนดจุดเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาหมู่บ้าน
แก่ผู้สนใจได้นาไปไว้ในศูนย์เรียนรู้ชุมชน
2.5 สนับสนุนทีมประชารัฐอาเภอติดตามประเมินผลการพัฒนา ตามเกณฑ์การประเมิน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 4 ด้าน 23 ตัวชีวัด และส่งผลการประเมินให้จังหวัดประกาศ
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในเดือนกันยายน 2560
2.6 สรุปบทเรียนจัดการความรู้และประเมินผลการดาเนินงาน
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3. โครงกำรสนับสนุนสัมมำชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยำกจน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเพิ่มโอกาส/ความสาเร็จในการประกอบอาชีพ และมีรายได้ตาม
แนวทางสัมมาชีพชุมชนของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
กลุ่มเป้ำหมำย ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ค วามจาเป็นพืนฐาน (จปฐ.)
ปี 2559 ที่พัฒนาได้ (ไม่รวมครัวเรือนยำกจนที่ไม่สำมำรถพัฒนำได้ เนื่องจำกชรำ พิกำร
อยู่คนเดียวต้องให้กำรสงเครำะห์เพียงอย่ำงเดียว) จานวน 10,054 ครัวเรือน
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
3.1 กาหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน
แบ่งเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี
3.1.1 ครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้ ที่อยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี ยงตามยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่ ง เสริ มการขั บ เคลื่อนการพัฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งในภาคการเกษตร
และชนบท (23,589 หมู่บ้าน)
3.1.2 ครัวเรื อนยากจนที่พัฒ นาได้ ที่ไม่อยู่ ในหมู่บ้ านหมู่บ้ านเศรษฐกิจพอเพีย ง
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1
3.2 ส ารวจความต้ องการอาชี พ ของครั วเรื อนยากจนเป้ า หมาย โดยร่ วมกั บ ผู้ แ ทน
ทีมสนับสนุนการขั บเคลื่อนสัมมาชี พชุมชนระดับอาเภอ ปราชญ์ชุมชน และครัวเรือนยากจน
เป้าหมาย เรียนรู้ร่วมกันในการค้นหาช่องทางวิธีการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ที่เหมาะสม
3.3 ดาเนินการจัดประชุมหารือทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอาเภอ
เพื่อวางแผน สนับสนุน และเป็นที่ปรึกษา ในการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน
3.4 ดาเนินกิจกรรมสนั บสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน แบ่งเป็ น 2 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี
3.4.1 ครั ว เรื อ นยากจนที่ พั ฒ นาได้ ที่ อ ยู่ ใ นหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ดาเนินการ ดังนี
1) สนั บสนุ นให้ เข้ าร่ วมเป็ นกลุ่ มเป้ าหมาย 20 ครั วเรื อน ที่ เข้ ารั บการอบรม
สัมมาชีพชุมชนตามโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน จานวน 5 วัน
2) สนับสนุนวัสดุการฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย เพื่อต่อยอดอาชีพ
หลังจากการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
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3.4.2 ครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้ ที่ ไม่อยู่ในหมู่ บ้านตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 ดาเนินการ
ดังนี
1) พัฒนากร ปราชญ์ชุมชน อช./ผู้นา อช. และครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
ร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการสร้างสัมมาชีพชุมชน
2) ครัวเรือนยากจนเป้าหมายเรียนรู้อาชีพจากปราชญ์ชุมชน/ฐานเรียนรู้ /
ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ชุ ม ชนตามความเหมาะสม โดยมี ที ม สนั บ สนุ นการขั บ เคลื่ อ นสั มมาชี พ ชุ ม ชน
ระดับอาเภอร่วมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
3) สนับสนุนวัสดุการฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย เพื่อส่งเสริม
การประกอบอาชีพ จากงบประมาณโครงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน
3.5 ติ ด ตามความก้ า วหน้ า การบริ ห ารจั ด การชี วิ ต ครั ว เรื อ นยากจนเป้ า ห มาย
เป็นรายครัวเรือน (ดาเนินการภายในไตรมาส 3) โดยผู้แทนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนระดับอาเภอ ผู้นาชุมชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้กาลังใจ ช่วยเหลือให้ครัวเรือน
ยากจนเป้าหมาย ให้สามารถพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพียงพอที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้
3.6 ถอดบทเรียนและติดตามสนับสนุนทางวิชาการแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
3.7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

4. โครงกำรพัฒนำผู้นำสัมมำชีพชุมชนระดับตำบล
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินกำรพัฒนำผู้นำสัมมำชีพชุมชนระดับตำบล
กิจกรรมพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชนระดับตาบลด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
และประเมินมาตรฐานผู้นาสัมมาชีพชุมชนระดับตาบลโดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่ อสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การยกระดั บ ผู้ น าสั ม มาชี พ ชุ ม ชน
ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย
2) เพื่อยกระดับผู้นาสัมมาชีพชุมชน ให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้นาสัมมาชีพชุมชน จานวน 6,095 คน
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาส 2 – 4 (มกราคม – กรกฎาคม 2560) ซึ่งแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กำรพัฒนำผู้นำสัมมำชีพชุมชนระดับตำบล ด้วยระบบมำตรฐำนกำรพัฒนำชุมชน
(มชช.) ดาเนินการไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2560) ดาเนินการจังหวัดละ 1 วัน
2) ประเมินมำตรฐำนผู้นำสัมมำชีพชุมชนระดับตำบล ดาเนินการไตรมาส 4
(กรกฎาคม-กันยายน 2560)
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด /อ าเภอ ประชาสั ม พั น ธ์ รั บ สมั ค รและคั ด เลื อ ก
ผู้ น าสั มมาชี พ ชุ มชนที่ ผ่ านหลั กสู ตรวิ ท ยากรผู้ น าสั มมาชี พ จากกรมฯ จ านวน 6,095 คน
เฉลี่ยตาบลละ 1 คน ดาเนินการเป็น 2 ขันตอน ดังนี
ขั้นตอนที่ 1
1) สานักงานพัฒนาชุมชนจั งหวัดจัด ประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนแก่ผู้นาสัมมาชีพชุมชน ที่สมัครและได้รับคัดเลือกเข้าสู่
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนในไตรมาส 2 จานวน 1 ครัง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน สามารถพัฒนาภาวะผู้นาของตนเองโดย สามารถวิเคราะห์ วางแผน
ด้ านการบริ ห ารตนเอง ด้ านการบริ ห ารสั ง คม (สร้ างที มปราชญ์ ใ นพื นที่ ต าบลให้ ส ามารถ
สนั บ สนุ นสัมมาชี พ ชุมชนได้ ) และด้ านการบริห ารงานเพื่ อให้ สามารถ สนั บสนุ นให้ ครั วเรื อน
มีอาชีพตามที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 85 และมีรายได้เพิ่มขึน ร้อยละ 3
2) กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตนเองตามกระบวนการ/ขันตอนของระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
3) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอติดตามสนับสนุน ให้คาปรึกษา/แนะนาการพัฒนา
ภาวะผู้นาของกลุ่มเป้าหมายและตรวจประเมินสรุปความเห็นในการรับรองแก่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด
ขั้นตอนที่ 2
1) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ในระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาประเมินและให้การรับรองมาตรฐานแก่กลุ่มเป้าหมาย ในไตรมาส 4
2) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รายงานผลการดาเนินงานตามระบบ มชช. ตาม
แบบรายงานศูนย์ข้อมูลกลาง (DOC) 2 ครัง ภายในเดือนมีนาคม (ข้อมูลผู้สมัคร) และกันยายน
(ข้อมูลผู้ผ่านการรับรอง) รวมทั งถอดบทเรียนกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อเผยแพร่ ความรู้ประชาสัมพันธ์
สร้างเครือข่าย จังหวัดละ 1 คน

5. โครงกำรพัฒนำผู้นำชุมชนรุ่นใหม่สืบสำนงำนสัมมำชีพชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดาเนินการพัฒนาผู้นาชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงานสัมมาชีพชุมชน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ในชุมชน ให้สามารถเป็นกลไกในการบริหาร
จัดการชุมชนและเป็นผู้นาชุมชนรุ่นใหม่ที่สืบสานงานสัมมาชีพชุมชน
กลุ่มเป้ำหมำย จานวน 76 รุ่น ๆ ละ 20 คน รวม 1,520 คน

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
5.1 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ปี 2553-2559 ที่ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน และเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (23,589 หมู่บ้าน) เป็นบ้านต้นแบบ (บ้านพี่) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ จังหวัดละ
1 หมู่บ้าน
5.2 ส านั กงานพั ฒนาชุมชนจั งหวัด คั ดเลื อกกลุ่ มเป้ าหมาย อายุร ะหว่ าง 18-35 ปี
(ซึ่งไม่ได้ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งผู้นาที่เป็นทางการ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สารวัตรกานัน สมาชิก อบต. เป็นต้น) ซึ่งอยู่ในพืนที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ที่ 1
จานวน 3-6 หมู่บ้าน รวม 20 คน เข้ารับการพัฒนา ซึ่งสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอาจจะคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านพี่) ตามข้อ 1 ด้วยก็ได้ จานวน 3-5 คน
5.3 จัดหาครัวเรือนรับรองในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบฯ (บ้านพี่) เพื่อเป็นที่พักค้าง
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จานวน 3 วัน 2 คืน
5.4 ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องต่อไปนี
1) หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) กระบวนทัศน์ผู้นาชุมชนรุ่นใหม่
3) แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4) การจัดทาแผนชุมชนและการนาปัญหาความต้องการของชุมชนบรรจุไว้ในแผนชุมชน
5) การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
5.5 ให้พัฒนากรและผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ติดตาม สนับสนุนให้ผู้นาชุมชนรุ่นใหม่
ไปดาเนินการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง

6. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรองค์กรสตรีระดับภำคส่งเสริมครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตังภาค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนา
สตรี ภ าค (กพสภ.) และเจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานสตรี ข องจั ง หวั ด ในภาค
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค มีความรู้ ความเข้าใจการดาเนิ นงาน
สั ม มาชี พ ชุ ม ชนตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง และสามารถส่ ง เสริ ม องค์ ก รสตรี
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
กลุ่มเป้ำหมำย คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) 4 ภาค
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาส 1 และ 3 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559 และเมษายน - มิถุนายน 2560)
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
6.1 สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดที่ตังภาค (จังหวัดเชียงราย ชลบุ รี อุดรธานี และสตูล)
จั ดประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การคณะกรรมการพั ฒนาสตรี ภาค (กพสภ.) และเจ้ าหน้ าที่ พั ฒนาชุ มชน
ผู้รับผิ ดชอบงานสตรี ของจังหวัดในภาค เพื่ อสร้างความรู้ ความเข้ าใจ แนวทางการพัฒนาสตรี และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ดังนี
1) ทบทวนการด าเนิ นงานของคณะกรรมการพั ฒ นาสตรี แ ละการคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับพร้อมกันทั่วประเทศ ในปี 2560
2) การขับเคลื่อนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย (23,589 หมู่บ้าน ในพืนที่ 76 จังหวัด)
3) บทบาทของคณะกรรมการพั ฒนาสตรี ในการสนับสนุนครัวเรื อนสัมมาชีพชุมชน
และการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
4) ความเชื่อมโยงของคณะกรรมการพัฒนาสตรีกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของสตรี รวมถึงการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่สตรี
5) ประสานการด าเนิ นงานกั บ คณะกรรมการสมาคมผู้ นาสตรี พัฒนาชุ มชนไทย
ซึ่งเป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับประเทศ
6.2 จัดทาแผนปฏิบัติ การของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค ประจาปีงบประมาณ 2560
เพื่อส่งเสริมองค์กรสตรีในการสนับสนุนการพัฒนาสตรีการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชน และการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ๆ ละ 1 ครัวเรือน และ
ระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน
6.3 คณะกรรมการพั ฒนาสตรี ภาค ติ ดตามสนั บสนุ นคณะกรรมการพั ฒนาสตรี จั งหวั ด
ตามแผนปฏิบัติการ
6.4 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ ตังภาค ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค พิ จารณา
คัด เลือกครั วเรื อนสัมมาชี พ ชุมชนตัวอย่างระดั บ ภาค ๆ ละ 3 ครั วเรื อน ตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง
6.5 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตังภาค สรุปผลการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ตั วอย่ าง และข้ อมู ล ผลการด าเนิ นงานของครั วเรื อนสั มมาชี พ ชุ มชนตั วอย่ าง เพื่ อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และส่งให้กรมฯ ภายในเดือนกรกฎาคม 2560

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

7. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงเครือข่ำยนักจัดกำรควำมรู้ชุมชน
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย
นักจัดการความรู้ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในการเป็นนักจัดการความรู้ชุมชน
2) เพื่อให้นักจัดการความรู้สามารถสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ชุมชนในระดับชุมชนได้
3) เพื่อสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ระดับจังหวัด และระดับชุมชน ให้สามารถ
เป็นทีมเครือข่ายในการพัฒนา และนาความรู้ในการจัดความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
กลุ่มเป้ำหมำย จานวน ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๒ คน รวม ๑๕๒ คน ประกอบด้วย
๑) นั กวิ ชาการพั ฒนาชุ มชนที่ มี ความสนใจและรั บผิ ดชอบงานจั ดการความรู้ ของ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน
๒) ผู้ น าสั มมาชี พที่ ผ่ านการอบรมหรื อเตรี ยมเข้ ารั บการอบรมหลั กสู ตรวิ ทยากร
ผู้นาสัมมาชีพจากกรมฯ จังหวัดละ ๑ คน
ระยะเวลำดำเนินกำร ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี
7.๑ กรมฯ ด าเนินการแจ้ งให้ จัง หวัดคั ดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่ วมโครงการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ชุมชน
7.2 จังหวัดคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 2 คน ได้แก่ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ที่ มี ความสนใจและรั บผิ ดชอบงานจั ดการความรู้ ของส านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ด 1 คน และ
ปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ผ่านการอบรม หรือเตรียมเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้นาสัมมาชีพจากกรมฯ ๑ คน
7.3 จังหวัดแจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ กรมฯ ทราบ
7.4 กรมฯ จัดทาหลักสูตรนักจัดการความรู้ชุมชน และเตรียมวิทยากรตามโครงการ
7.5 กรมฯ ประชุมทีมงานเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานตามโครงการฯ
7.6 กรมฯ จัดหาสถานทีเ่ พื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ชุมชน
7.7 กรมฯ ด าเนิ นการจั ด ประชุ มฯ ตามหลั กสู ต รนั กจั ด การความรู้ จานวน 3 วั น
มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในภารกิจ เพิ่มพูน ทักษะในการจัดการความรู้ และผลักดันให้เกิด
เครื อข่ ายนักจัดการความรู้ที่ส ามารถเป็นกลไกในการจั ดการความรู้ ชุมชนเพื่ อยกระดับ และ
ขยายผลการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสัมมาชีพให้กับชุมชน
7.8 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
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ภำคผนวก
 หลักเกณฑ์การประเมินครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 แบบฟอร์มรูปเล่มแผนชุมชนระดับตาบล
 แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
 แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
 แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลกลุ่มอาชีพที่จัดตังขึน
ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
 แบบฟอร์มการติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการสร้างสัมมาชีพชุมชน

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

หลักเกณฑ์กำรประเมินครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
*****************************

หลักเกณฑ์กำรประเมินครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำง 3 มี 2 ไม่
3 มี
1. มีสัมมำชีพ
1.1 ครัวเรือนประสบผลสาเร็จในการประกอบสัมมาชีพสามารถเป็นแบบอย่างได้
1.2 ครัวเรือนมีการจัดทาบัญชีครัวเรือน
1.3 ครัวเรือนมีการออม
2. มีควำมสัมพันธ์ที่ดี
2.1 สมาชิกในครัวเรือนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยและทากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
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. ไม่มีหนีน้ อกระบบ
- สมาชิกในครัวเรือนไม่มีการกู้ยืมเงินนอกระบบ และไม่มีหนีสินล้นพ้นตัว
เงื่อนไข
1. พิจารณาคัดเลือกจากครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (จานวน 23,589 หมู่บ้าน)
ที่ผ่านการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
2. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนต้องมีสตรีเป็นผู้มีบทบาทในการประกอบอาชีพด้วย
เกณฑ์ผ่ำนกำรประเมิน
- ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทัง 3 มี 2 ไม่ ครบทุกข้อ
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ผู้ประเมินและวิธีกำรประเมิน
1. ระดับอำเภอ
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ (กพสอ.) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
และเป็นแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
- สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ร่วมกับองค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสั มมาชีพชุมชน
ระดั บ อาเภอ พิ จารณาคั ด เลื อกครั วเรื อนสั มมาชี พ ชุ ม ชนตั วอย่ า งตามเกณฑ์ การประเมิ น
อาเภอละ 1 ครัวเรือน
- สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ สรุปผลการคัดเลือกและรายงานจังหวัด
2. ระดับจังหวัด
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวั ด (กพสจ.) สนับสนุนการพัฒนาอาชี พของครั วเรือนสัมมาชี พ
ชุมชน และเป็นแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
- สานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวั ดร่วมกับองค์ กรที่เป็นทีมสนั บสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชี พ
ชุมชนระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างตามเกณฑ์ การประเมิน
จังหวัดละ 1 ครัวเรือน ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ตัวอย่าง จังหวัดละ 5,000 บาท
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด จัดส่งข้อมูลครัวเรือน
สั ม มาชี พ ชุ ม ชนตั ว อย่ า งของจั ง หวั ด ให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ที่ ตั งของ
คณะกรรมการพัฒ นาสตรีภ าค (กพสภ.) เพื่อคัด เลื อกเป็นครั วเรื อนสัมมาชีพ ชุมชนตั วอย่าง
ระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน ภายในเดือนมิถุนายน 2560
3. ระดับภำค
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค ติดตามสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดในการ
ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตังภาค ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค พิจารณา
คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับ ภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน เพื่อเข้ารับโล่รางวั ล
ในส่วนกลาง
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตังภาค สรุปผลการดาเนินงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และรายงานผลพร้อมข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ส่งกรมฯ ภายในเดือนกรกฎาคม 2560

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

แบบประเมินครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำง ปี 2560
1. ข้อมูลครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำง
ชื่อ................................................................นามสกุล.............................................................
เพศ.......................อายุ.........................ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.........ซอย..................ถนน.........................หมู่ที่............ตาบล...................
อาเภอ...............................จังหวัด.............................................โทรศัพท์................................
อาชีพ.................จานวนบุคคลในครัวเรือน.............คน กลุ่ม/องค์กรที่เป็นสมาชิก ..................
ด้ำนกำรประเมิน
1. มีสัมมำชีพ

เกณฑ์กำรประเมิน (ตัวชี้วัด)
1.1 ครัวเรือนประสบผลสาเร็จในการประกอบ
สัมมาชีพสามารถเป็นแบบอย่างได้
1.2 ครัวเรือนมีการจัดทาบัญชีครัวเรือน
1.3 ครัวเรือนมีการออม

ผลกำรประเมิน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน

2. มี
ควำมสัมพันธ์ที่ดี

2.1 สมาชิกในครัวเรือนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย  ผ่าน  ไม่ผ่าน
และทากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
2.2 สมาชิกในครัวเรือนไม่มีการใช้ความรุนแรง  ผ่าน  ไม่ผ่าน
2.3 สมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กร  ผ่าน  ไม่ผ่าน
ในชุมชนอย่างน้อย 1 กลุ่ม/องค์กร

3. มี
สภำพแวดล้อม
เหมำะสม

3.1 มีป้ายครัวเรือนและจัดระเบียบบ้านให้
สะอาดถูกสุขลักษณะ
3.2 มีการบริหารจัดการขยะอย่างเหมาะสมไม่
เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
3.3 มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ
สาธารณประโยชน์

 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
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ด้ำนกำรประเมิน
4. ไม่ติดยำเสพติด

เกณฑ์กำรประเมิน (ตัวชี้วัด)
สมาชิกในครัวเรือนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และอบายมุขอื่น ๆ

5. ไม่มีหนี้นอกระบบ สมาชิกในครัวเรือนไม่มีการกู้ยืมเงิน
นอกระบบ และไม่มีหนีสินล้นพ้นตัว

ผลกำรประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

ผลกำรประเมินผ่ำนจำนวน...........................ด้ำน .........................ตัวชี้วัด
(ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทัง 3 มี 2 ไม่ ครบทุกข้อ )
(ลงชื่อ).......................................................(ทีมสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด)
(........................................................)
วัน.............เดือน...................พ.ศ. ................

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

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

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

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

แผนชุมชนระดับตำบล
ประจำปี พ.ศ. ........

ตำบล.......................
อำเภอ...............จังหวัด....................
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แผนชุมชนระดับตำบล
ประจำปี พ.ศ. .........
ค ำอธิ บ ำยเพิ่ ม เติ ม – กำรลงวั น ที่ / เดื อ น นั้ น ขอให้ ล งวั น ที่
จั ด ประชำคมเพื่ อ พิ จ ำรณำแผนชุ มชนระดั บ ต ำบล แล้ ว มี ม ติ
เห็น ชอบและรับรอง พร้อมประกำศใช้ กำหนดให้อยู่ในระหว่ำง
เดื อ นมี . ค.-พ.ค. ของทุ ก ปี (กรณี ปี 2560 ให้ อ ยู่ ใ นภำยใน
เดือนมกรำคม) เสร็จแล้วลงลำยมือของประธำนศอช.ต.

ตำบล.......................
อำเภอ.................จังหวัด.....................
คณะกรรมกำรศู น ย์ ประสำนงำนองค์ก ำรชุ มชนต ำบล.....................ได้ป ระชุ ม
พิจำรณำแผนชุมชนระดับตำบล มีมติเห็นชอบและรับรองแล้ว
เมื่อวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ……..
(ลงชื่อ) ................................................................
(...........................................................)
ประธำนคณะกรรมกำร
ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนตำบล......

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

คำนำ
การจั ด แผนชุมชนระดั บ ตาบลฉบั บนี มี ค วามสาคั ญยิ่ งต่ อการส่ง เสริ มและสนั บสนุ น
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการตนเองของคนในตาบล ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนทุกหมู่บ้านในตาบล โดยมีการค้นหา รวบรวมข้อมูลความรู้ และสร้างกระบวนการ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา เพื่ อ ร่ ว มกั น ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นเชื่ อ มโยงสู่ ร ะดั บ ต าบล
ที่ส อดคล้ องกับ ปั ญหาและความต้ องการที่ แท้ จริง สามารถแก้ ไขปัญ หาที่ห มู่ บ้านและตาบล
เผชิญ ร่ วมกั นอยู่ไ ด้ รวมทั งก่ อเกิ ด การค้ นหาศั กยภาพจากทรั พ ยากรธรรมชาติ ฝี มือ ทักษะ
ของคนในตาบล เพื่อแก้ไขปัญหาของตาบล ลดการพึ่งพาจากภายนอก เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ ง
และพึ่งตนเองได้
ส าหรั บ กระบวนการทบทวน และปรั บ ปรุ ง แผนชุ ม ชนระดั บ ต าบลของต าบล
......................................ได้ก่อเกิดจากกลไกของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล
(ศอช.ต.)ที่เป็นการมีส่วนร่วมของผู้นากลุ่ม/องค์การ ผู้ใหญ่บ้าน กานัน และองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น จากทุ ก หมู่ บ้ าน พร้ อมทั งการส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น จากส่ ว นราชการ/ภาคเอกชน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใต้ ที ม คณะท างาน เพื่ อ ร่ ว มกั น บู ร ณ าการปั ญ หาและ ความต้ อ งการ
จากทุกหมู่บ้ านเชื่อมโยงสู่ ตาบล ผ่านเวทีประชาคมตาบลที่ สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกั น
จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บนามาการวิเคราะห์ข้อมูลจนไปสู่การกาหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ ตอบสนองต่ อปั ญหาและความต้องการของหมู่ บ้านเชื่ อมโยงสู่ต าบล โ ดยกาหนด
ออกมา 3 กลุ่มโครงการ/กิจกรรม คือ โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการได้เอง โครงการ/กิจกรรม
ที่ ต้ อ งด าเนิ น การร่ วมกั น กั บ หน่ วยงานภายนอก และโครงการ/กิ จ กรรมที่ ต้ องขอรั บ การ
สนับสนุนจากภายนอก
ศูนย์ ประสานงานองค์ การชุมชนระดับต าบล .................หวั งเป็ นอย่างยิ่งว่า แผนชุ มชน
ระดับตาบลเล่มนี จะเป็ นประโยชน์ แก่หน่ วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ในการ ประสานเชื่อมโยงสู่ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ
แผนพัฒนาอาเภอ จั งหวั ด/กลุ่ มจังหวั ด เพื่อการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของ
หมู่บ้าน และตาบลได้อย่างทั่วถึง และอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพึ่งพาตนเองได้ของชุมชนต่อไป
คำอธิบำยเพิ่มเติม – คำนำที่ร่ำงขึ้นนี้
ตำบลสำมำรถนำไปปรับ แก้ไขเพื่อ
ควำมสอดคล้องกับตำบลได้ทั้งนี้กำรลง
เดือนให้อยู่ระหว่ำงเดือนมีนำคมพฤษภำคม ของทุกปี (กรณีปี 2560
ให้อยู่ในภำยในเดือนมกรำคม)

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล .................
เดือน................ พ.ศ. ..........
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สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตำบล
ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
2.1 จุดอ่อน จุดแข็ง
2.2 โอกาส ภัยคุกคาม
2.3 วิสัยทัศน์ (ทิศทางการพัฒนาตาบล)
2.4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

ส่วนที่ 3 โครงกำร/กิจกรรมกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล
3.1 โครงการ/กิจกรรม เรียงตามลาดับความสาคัญ
3.2 โครงการ/กิจกรรม แยกแต่ละด้าน

ส่วนที่ 4 กำรทบทวนแผนชุมชนระดับตำบล
ส่วนที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ที่เห็นว่าสาคัญและควรบรรจุไว้ในเอกสารการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล)
ภำคผนวก

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

แผนชุมชนระดับตำบล
ตาบล………………
อาเภอ.................
จังหวัด.....................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตำบล
1. แผนที่ตำบล
คำอธิบำยเพิ่มเติม – แผนที่ตำบลนั้น สำมำรถวำดขึ้น เอง 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 ศูน ย์เด็กฯ มัสยิด
หอกระจำยข่ำว ศำลำหมู่บ้ำน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ศูนย์รวบรวมข้อมูลหมู่บ้ำน)
6. ที่ทำกำรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิก อบต.
2. ประวัติควำมเป็นมำของตำบล
3. พื้นที่ทั้งหมดไร่ หรือ ................................. ตำรำงกิโลเมตร
4. อำณำเขต
ตาบล.................ตังอยู่ในอาเภอ.................. จังหวัด................ห่างจากอาเภอ......... ...........
ไปทางทิ ศ ................ ................กิ โ ลเมตร ห่ างจากจั ง หวั ด ......................ไปทางทิ ศ
...................................กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ.................................................
ทิศใต้
ติดต่อกับ.................................................
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ.................................................
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ.................................................
5. ลักษณะภูมิประเทศ
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6. จำนวนประชำกรรวมทังสิน.......คน แยกเป็น ชาย...........คน หญิง..........คน
6.1 ผู้สูงอำยุ (อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึนไป ) รวมทังสิน.................คน แยกเป็น
ชาย.............คนหญิง.............คน
6.2 คนพิกำร รวมทังสิน.............คน แยกเป็น ชาย..........คน หญิง..........คน
7. จำนวนครัวเรือน ......... ครัวเรือน
8. กำรประกอบอำชีพ
8.1 อำชีพหลักของครัวเรือน
8.1.1 อาชีพ..............
8.1.2 อาชีพ..............
8.1.3 อาชีพ..............
8.1.4 อาชีพ..............
8.2 อำชีพเสริมหรืออำชีพรอง
8.2.1 อาชีพ..............
8.2.2 อาชีพ..............
8.2.3 อาชีพ..............
8.2.4 อาชีพ..............

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

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

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

10. ตำบลมีรายได้..........................บาท/ปี รายจ่าย............................บาท/ปี
มีหนี้สิน....................................บาท/ปี
11. รำยได้เฉลี่ยของประชำกร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี.....) จานวน.............บาท/คน/ปี
ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง 30,000 บาท คน/ปี) ปี.....
จานวน............. ครัวเรือน
12. จำนวนกลุ่มกิจกรรม / อำชีพ มีจานวน.......กลุ่ม ดังนี
12.1 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ
จานวนสมาชิก.......................คน
12.2 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ
จานวนสมาชิก.......................คน
12.3 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ
จานวนสมาชิก.......................คน
12.4 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ
จานวนสมาชิก.......................คน

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

13. กองทุนในตำบล มีจานวน...........กองทุน ดังนี
13.1 ชื่อกองทุน.................. มีจานวน.................กองทุน
มีงบประมาณรวม.........................บาท
13.2 ชื่อกองทุน..................มี จานวน.................กองทุน
มีงบประมาณรวม.........................บาท
13.3 ชื่อกองทุน..................มี จานวน.................กองทุน
มีงบประมาณรวม.........................บาท
13.4 ชื่อกองทุน..................มี จานวน.................กองทุน
มีงบประมาณรวม.........................บาท
14. ข้อมูลควำมต้องกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของประชำชน
14.1 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ
จานวน
14.2 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ
จานวน
14.3 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ
จานวน
14.4 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ
จานวน

คน
คน
คน
คน

ค ำอธิ บ ำยเพิ่ มเติ ม – กำรกรอกข้ อมู ลควำมต้ องกำรพั ฒนำฝี มื อแรงงำนของประชำชน นั้ น
ยกตัวอย่ำงเช่น ประชำชนในตำบลต้องกำรกำรฝึกอำชีพตัดผม ทำขนม และอำชีพช่ำงต่ำง ๆ เป็น
ต้น ซึ่งผู้นำชุมชนต้องสำรวจสอบถำมควำมต้องกำรของประชำชนในหมู่บ้ำน

ตั้งแต่ข้อ 15 เป็นต้นไป อยู่ในส่วนข้อมูลอื่น ๆ ที่ตำบลเห็นสมควรเพิ่มเติม

15. ข้อมูลคมนำคม/สำธำรณูปโภค
15.1 กำรเดินทำงเข้ำตำบล
คำอธิบำยเพิ่มเติม – กำรกรอกข้อมูลกำรเดินทำงเข้ำหมู่บ้ำนนั้น ยกตัวอย่ำงเช่น
จำกอำเภอ......ใช้ทำงหลวง (สำย.............) ระยะ .... กิโลเมตร เลี้ยวซ้ำยเข้ำทำง
หลวงหมำยเลข ............ ระยะประมำณ........... กิโลเมตร แยกขวำลงถนนลูกรัง
ระยะทำง .......... กิโลเมตร ถึงตำบล.......... เป็นต้น
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15.2 สำธำรณูปโภค
คำอธิบำยเพิ่มเติม – กำรกรอกข้อมูลสำธำรณูปโภค นั้น ยกตัวอย่ำง
-

มีไฟฟ้ำครบทุกครัวเรือน
โทรศัพท์สำธำรณะ จำนวน..... แห่ง
ประปำหมู่บ้ำน
จำนวน..... แห่ง
ที่อ่ำนหนังสือ
จำนวน..... แห่ง
ศำลำประชำคม จำนวน..... แห่ง
ป้อมตำรวจ
จำนวน..... แห่ง
เป็นต้น

15.3 แหล่งน้ำ
คำอธิบำยเพิ่มเติม – กำรกรอกข้อมูลแหล่งน้ำ นั้น ยกตัวอย่ำง
แหล่งน้ำตำมธรรมชำติ
- ลำห้วย
จำนวน..... แห่ง
- คลอง
จำนวน..... แห่ง
- สระ
จำนวน..... แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้ำงขึ้นในหมู่บ้ำน
- บ่อบำดำล
จำนวน..... แห่ง
- สระน้ำ
จำนวน..... แห่ง
เป็นต้น

ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
2.1 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในหรือสภำพแวดล้อมภำยใน จะทำให้ตำบลทรำบ
ถึงควำมสำมำรถหรือควำมเป็นตัวตนของตำบล
(1) จุดอ่อน คือ ลักษณะหรือข้อด้อยของตำบลเมื่อเทียบกับตำบลอื่น
(1.1) .....................................................................................................
(1.2) .....................................................................................................
(1.3) .....................................................................................................
(2) จุดแข็ง คือ ศักยภำพควำมสำมำรถหรือข้อเด่นของตำบลเมื่อเทียบกับตำบลอืน่
(2.1) .....................................................................................................
(2.2) .....................................................................................................
(2.3) .....................................................................................................

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

คำอธิบำยเพิ่มเติม– ตำบลสำมำรถวิเครำะห์จุดอ่อน/จุดแข็ง
โดยระบุแยกออกเป็นด้ำน ๆ ได้ดังนี้
• ด้ำนเศรษฐกิจ
• ด้ำนสังคม (เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้ดอ้ ยโอกำสกำรศึกษำศำสนำ 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/กาหนดตาแหน่งหรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของตาบล (positioning)
(เพื่อประมวลจุดแข็ง โอกาส ศักยภาพ นาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์หรือความฝัน Dream ของตาบล)
การค้นหาความพร้อม ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ของพื้นที่ตาบลนั้น ๆ พิจารณาจาก
ความเป็ นภูมิ ปั ญ ญาหรื อคุ ณค่ าของท้ องถิ่ น เป็นสิ่ ง ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อประชาชนในวงกว้ าง
(หรือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชน) ก่อให้เกิดรายได้มากพอสมควร และจะต้องไม่เริ่มจากศูนย์
นาศักยภาพที่มีในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า

2.3 วิสัยทัศน์ (ทิศทำงกำรพัฒนำ) ...................……………………………………………...
(วิสัยทั ศน์ คือ ความต้องการหรือสิ่ งสะท้อนถึงทิศ ทางของการพั ฒนาตาบลในอนาคต/
ภาพในอนาคตของตาบล ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ตาบลต้องการจะมุ่งไปในอนาคต
โดยอาศั ย การวิ เ คราะห์ จ ากความรู้ ความสามารถ หรื อ สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นต าบลเพื่ อ ก าหนด
สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต จุดมุ่งหมายสาคัญของการกาหนดวิสัยทัศน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาตาบล)
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ตัวอย่างวิสัยทัศน์ :
- เป็นตาบลปลอดยาเสพติด พึ่งพาตนเองตามวิถีพอเพียง
- หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/ เชิงวัฒนธรรม/ เชิงวิถีเกษตรอินทรีย์

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

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

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
- ผลผลิตราคาตกต่า
- 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 3 โครงกำร/กิจกรรมกำรบูรณำกำรแผนชุมชนระดับตำบล
3.1 โครงกำร/กิจกรรม เรียงตำมลำดับควำมสำคัญ (รวมทุกด้ำน)

หน่วยงำนอื่น
ทำให้

วิธีกำร
ดำเนินกำร
(ระบุ )
ทำเอง
ทำร่วม

ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร

ด้ำนควำม
มั่นคงฯ

เป้ำหมำย

ด้ำนทรัพยำกร
ฯ

งบประมำณ

ด้ำนสังคม

ชื่อ
โครงกำร

ด้ำนเศรษฐกิจ

ลำดับที่

ประเภทของแผนด้ำนต่ำง ๆ
(ระบุ )

คำอธิบำยเพิ่มเติม - รูปแบบหรือตำรำงกำรนำเสนอสำมำรถปรับให้สอดคล้องกับหน่วยงำนแหล่งงบประมำณ
เน้นตำมรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตำมประเด็นยุทธศำสตร์พัฒนำอำเภอ/จังหวัด หรือหน่วยงำนอืน่
ๆ
ค ำอธิบ ำยเพิ่ มเติม – โครงกำรรวมทุกด้ำนเรียงตำมลำดับ ควำมสำคัญ ตรงนี้ ให้กรอกข้อมู ลโครงกำร/
กิจกรรมทุกโครงกำรในลักษณะกำรบูรณำกำร ชื่อ/งบประมำณ ระบุพื้น ที่เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรรวมไว้
ในช่ องเดียวกัน ทั้งที่ หมู่ บ้ำนทำเอง / หน่ว ยงำนรำชกำร เช่น อบต./ ปกครอง/พัฒนำชุม ชน/เกษตร/
สำธำรณสุข ฯลฯ ให้กำรสนับสนุน และโครงกำรที่หมู่บ้ำนทำร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่น ๆ
โดยเมื่อกรอกข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมตำรำงรวมทุกโครงกำรให้แล้วเสร็จ โดยตำรำงต่อ ๆ ไป เป็นกำรแยก
โครงกำรตำมด้ำนต่ำง ๆ ก็สำมำรถคัด ลอกโครงกำรจำกตำรำงรวมทุกด้ำนนี้ไปวำงตำมแต่ละด้ำนได้เลย
ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ แล้วจึงจัดทำข้อมูลส่วนอื่น ๆ ให้ครบถ้วน
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3.2 โครงกำร/กิจกรรม แยกตำมด้ำน
1. ด้ำนเศรษฐกิจ
เป้ำหมำย/
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

รำยละเอียด/
วิธีดำเนินกำร

หน่วยงำน
อื่นทำให้

งบประมำณ

ทำร่วม

ชื่อโครงกำร

ทำเอง

ลำดับที่

วิธีกำรดำเนินกำร
(ระบุ )

หมำย
เหตุ
(หน่วย
ดาเนิน
งาน)

คำอธิบำยเพิม่ เติม - ควรแยกโครงกำร/แผนงำนที่เป็นกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนไว้ในกลุม่ เดียวกันให้ชดั เจน

2. ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต

รำยละเอียด/
วิธีดำเนินกำร

หน่วยงำน
อื่นทำให้

งบประมำณ

ทำร่วม

ชื่อโครงกำร

ทำเอง

ลำดับที่

เป้ำหมำย/
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

วิธีกำรดำเนินกำร
(ระบุ )

หมำย
เหตุ
(หน่วย
ดาเนิน
งาน)

3. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

งบประมำณ

หน่วยงำนอื่น
ทำให้

ชื่อโครงกำร

รำยละเอียด/
วิธีดำเนินกำร

ทำร่วม

ลำดับที่

เป้ำหมำย/
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

วิธีกำรดำเนินกำร
(ระบุ )

ทำเอง
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หมำย
เหตุ
(หน่วย
ดาเนิน
งาน)
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4. ด้ำนควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย

เป้ำหมำย/
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

รำยละเอียด/
วิธีดำเนินกำร

หน่วยงำนอืน่
ทำให้

งบประมำณ

ทำร่วม

ชื่อโครงกำร

ทำเอง

ลำดับที่

วิธีกำรดำเนินกำร
(ระบุ )

หมำย
เหตุ
(หน่วย
ดาเนิน
งาน)

5. ด้ำนบริหำรจัดกำร

หน่วยงำนอืน่
ทำให้

งบประมำณ

ทำร่วม

ชื่อโครงกำร

รำยละเอียด/
วิธีดำเนินกำร

ทำเอง

ลำดับที่

เป้ำหมำย/
ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

วิธีกำรดำเนินกำร
(ระบุ )

หมำย
เหตุ
(หน่วย
ดาเนิน
งาน)

ส่วนที่ 4 กำรทบทวนแผนชุมชนระดับตำบล
(ให้ตาบลมีการทบทวนแผนชุมชนระดับตาบลเป็นประจา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
แผนชุมชนระดับตาบลเป็นปัจจุบันและมีข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง)
วัน/เดือน/ปี

ทบทวนครั้งที่

มติทปี่ ระชุม

จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม

หมำยเหตุ

คำอธิบำยเพิ่มเติม – กำรทบทวนแผนฯ นัน้ แบ่งออกได้เป็น 2 ครั้งสำคัญ คือ
1) ทบทวนครั้งที่ 1 (ระหว่ำงเดือน มี.ค-พ.ค. ของทุกปี) (กรณีปี 2560 ให้อยู่ในภำยในเดือนธันวำคม)
ประชุมประชำคมตำบลเพื่อพิจำรณำร่ำงแผนชุมชนระดับตำบลตำมที่ คณะกรรมกำรศอช.ต.จัดทำขึ้ น
2) ทบทวนครั้งที่ 2 (เดือน พ.ค. ของทุกปี) (กรณีปี 2560 ให้อยู่ในภำยในเดือนมกรำคม)
ประชุมประชำคมตำบลเพื่อร่วมพิจำรณำร่ำงแผนฯ อีกครั้ง เพื่อให้ควำมเห็นชอบแผนฯ
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ภำคผนวก
คำอธิบำยเพิ่มเติม-สำหรับภำคผนวกให้แนบเอกสำรดังนี้
- บันทึกรำยงำนกำรประชุม
- รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม (เต็มรูปแบบ)

อำจเลือกจัดทำเฉพำะโครงกำรอันดับที่ 1-5
- สรุปข้อมูล จปฐ. ปี 2559 /ข้อมูล กชช.2ค ปี 255 8
- ภำพกิจกรรม
- อื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
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แบบฟอร์มกำรติดตำมครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน
กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน
ค ำชี้ แ จง : แบบฟอร์ มนี้ ส าหรั บที มวิ ทยากรสั มมาชี พชุ มชนระดั บหมู่ บ้ าน ลงพื้ นที่ เยี่ ยมเยี ยน
ครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ ทั้ง 20 ครัวเรือน ในวันที่ 3 ของกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ทีมวิ ทยากรสั มมาชี พชุ มชนระดับหมู่ บ้ าน โดยแบ่ งตามสั ดส่ วนของที มวิ ทยากรสั มมาชี พชุ มชน
ระดับหมู่บ้าน 1 คน ต่อ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 4 ครัวเรือน
โปรดเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงให้สมบูรณ์
1. สถานที่ดาเนินการ หมู่ที่.......ตาบล..............อาเภอ...............จังหวัด....................................
2. วันที่ดาเนินการ.....................................................................................................................
3. ผลการติดตามและเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ จานวน 4 ครัวเรือน
(ให้ระบุชื่อผู้แทนครัวเรือนที่เข้าอบรมอาชีพฯ)
1) ชือ่ -สกุล..............................................................บ้านเลขที่.....................................
อาชีพ......................................................................................................................
ความพร้อม.............................................................................................................
โอกาสของความสาเร็จ...........................................................................................
แนวโน้มการรวมกลุ่ม..............................................................................................
ปัญหาอุปสรรค.......................................................................................................
2) ชือ่ -สกุล..............................................................บ้านเลขที่....................................
อาชีพ......................................................................................................................
ความพร้อม.............................................................................................................
โอกาสของความสาเร็จ............................................................................................
แนวโน้มการรวมกลุ่ม..............................................................................................
ปัญหาอุปสรรค.......................................................................................................
3) ชือ่ -สกุล..............................................................บ้านเลขที่....................................
อาชีพ.....................................................................................................................
ความพร้อม............................................................................................................
โอกาสของความสาเร็จ..........................................................................................
แนวโน้มการรวมกลุ่ม............................................................................................
ปัญหาอุปสรรค......................................................................................................
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4) ชือ่ -สกุล..............................................................บ้านเลขที่.....................................
อาชีพ......................................................................................................................
ความพร้อม.............................................................................................................
โอกาสของความสาเร็จ............................................................................................
แนวโน้มการรวมกลุ่ม..............................................................................................
ปัญหาอุปสรรค.......................................................................................................
4. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. ข้อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(ผู้แทนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน)
(......................................................)
วันที่..........เดือน......................ปี...............
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แบบฟอร์มกำรติดตำมครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน
คำชี้แ จง : แบบฟอร์มนี้ สาหรับที มวิทยากรสัมมาชีพ ชุมชนระดั บหมู่ บ้านลงพื้นที่ เข้าร่ วมให้
การสนั บ สนุ น ในการฝึ กปฏิ บั ติ ฯ ของครั วเรื อนเป้ าหมายที่ ต้ องการฝึ กอาชี พ ทั้ ง 20 ครั วเรื อน
ในวันที่ 5 ของกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยแบ่งตามสัดส่วน
ของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 1 คน ต่อ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 4 ครัวเรือน
โปรดเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงให้สมบูรณ์
1. สถานที่ดาเนินการ หมู่ที่.........ตาบล...............อาเภอ...............จังหวัด.................................
2. วันที่ดาเนินการ.....................................................................................................................
3. ครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ จานวน 4 ครัวเรือน ประกอบด้วย
(ระบุชื่อผูแ้ ทนครัวเรือนที่เข้าร่วมการอบรมอาชีพฯ)
1) ชือ่ -สกุล.....................................บ้านเลขที่..............อาชีพ......................................
2) ชือ่ -สกุล.....................................บ้านเลขที่..............อาชีพ......................................
3) ชือ่ -สกุล.....................................บ้านเลขที่..............อาชีพ.....................................
4) ชือ่ -สกุล.....................................บ้านเลขที่..............อาชีพ.......................................
4. ผลการดาเนินงาน (ระบุว่าครัวเรือนมีความเข้าใจในอาชีพอย่างไร การปฏิบัติจริงเป็นอย่างไร)
1)...................................................................................................................................
2)..................................................................................................................................
5. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(ผู้แทนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน)
(......................................................)
วันที่..........เดือน......................ปี...............
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แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน
บ้าน.................................. หมู่ที่ ................. ตาบล ..........................................
อาเภอ ....................................จังหวัด .................................
จำนวน หมู่บ้ำนละ 5 คน
ที่ ชื่อ - สกุล

เลข
ประจำตัว
ประชำชน

บ้ำน
เลขที่

อำยุ
(ปี)

อำชีพ

เบอร์
โทรศัพท์

ควำมเชี่ยวชำญ/ควำมสำเร็จในอำชีพ
ของปรำชญ์ (ระบุอำชีพตำมกลุ่ม)
ภำคกำร
เกษตร

กำร
แปรรูป
(OTOP
/SME)

กำร
ท่องเที่ยว
ชุมชน

อื่นๆ

หมำย
เหตุ

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

แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน
บ้าน.................................. หมู่ที่ ................. ตาบล ..........................................
อาเภอ .................................... จังหวัด .................................
จำนวน หมู่บ้ำนละ 20 ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 คน)
ที่

ชื่อ - สกุล

บ้ำนเลขที่

อำยุ
(ปี)

อำชีพ

กำรศึกษำ

เบอร์
โทรศัพท์

อำชีพที่
ต้องกำร
ฝึกอบรม
(ระบุ)

ระยะเวลำ
ที่ต้องกำร
ฝึก

จัด
กลุ่ม
อำชีพ
(ระบุ
เลข)

หมำย
เหตุ

ลงชื่อ……………………………………………………..พัฒนากรประจาตาบล
(.............................................................)
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) ด้านการท่องเทีย่ วชุมชน รวมถึงการสร้างจุดขายที่โดดเด่นของแต่ละชุมชน และสร้างรายได้จากองค์ความรู้ในชุมชน
4) อื่น ๆ เช่น พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นต้น
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แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน

แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลกลุ่มอำชีพที่จัดตั้งขึ้นตำมแนวทำงสัมมำชีพชุมชน
จังหวัด .................................
จำนวนกลุ่มอำชีพ.........กลุ่ม
ที่

ชื่อ
กลุ่ม

วันที่
เดือนปีที่
จด
ทะเบียน

หมู่บ้ำน

ตำบล

อำเภอ

เบอร์
โทรศัพท์

ระบุอำชีพ/ผลิตภัณฑ์ตำมกลุ่ม
ภำค
กำรเกษตร

กำรแปรรูป
(OTOP/SME)

กำร
ท่องเที่ยว
ชุมชน

อื่น ๆ

หมำย
เหตุ

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

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน
บ้าน................................หมู่ที่............................... ตาบล..........................
อาเภอ..................................จังหวัด.......................
โครงกำร/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ขั้นตอน/
วิธีกำร
ดำเนินงำน

กลุ่มเป้ำหมำย

สถำนที่
ดำเนินกำร

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

งบประมำณ

ผลที่
คำด
ว่ำจะ
ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ : ใช้จัดทาตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
และโครงการประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
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กรมการพัฒนาชุมชน

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
1. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
2. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
3. นายทวีป บุตรโพธิ์
4. นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล
5. นายไพบูลย์ บูรณสันติ

ผู้รวบรวม/เรียบเรียง
1. นายจาเริญ แหวนเพ็ชร
2. นางบุบผา เกิดรักษ์
3. นางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน
4. นางสาวนิรัตน์ เกือเส้ง
5. นายอนันต์ เลิศแสง

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผอ.สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี
รักษาการในตาแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ
ผอ.กง.ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

ออกแบบปก
นายภานุมาศ ตรีสุวรรณ
ปีที่พิมพ์
จำนวนที่พิมพ์
จัดทำโดย

จัดพิมพ์โดย

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ตุลาคม 2559
30,000 เล่ม
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชัน 5
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
บริษัท บีทีเอสเพรส จากัด
121/30 หมู่ที่ 4 ซอยรามอินทรา 19 ถนนรามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

แนวทางการสร้ างสัมมาชีพชุมชน
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