คำนำ
กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสาคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เพื่อให้เป็นชุมชน
เข้มแข็ง โดยมีผู้นาชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และประชารัฐ เป็นกลไกการพัฒนาในการบริหาร
จัดการชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจ
ฐำนรำกมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565”
การจัดทางบประมาณประจาปี 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐบาล คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมลา และสร้างการเติบโตจากภายใน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รั บจากการใช้จ่าย
งบประมาณ คือ ชุมชน/หมู่บ้านมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนและพึ่งตนเองได้ มีการสร้างงาน
สร้างรายได้ และแก้ไขปัญหาได้ตรงความต้องการของชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึน
แนวทางการดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี จะเป็นคู่มือสาหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทังนี สามารถปรับแนวทางการดาเนิน กิจกรรมได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยให้คงไว้
ซึ่งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชีวัดที่กาหนดไว้เดิม เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานกับทุกท่าน
โดยสามารถค้นหาแนวทางการดาเนินกิจกรรม ผ่านการสแกน QR CODE ได้อีกด้วย

กรมการพัฒนาชุมชน
พฤศจิกายน 2562
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สารบัญ
หน้า
แนวทางการดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
 แผนงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงานบูรณาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
๑. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน
ด้วยกลไกประชารัฐ
๒. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง
ด้วยกลไกประชารัฐ
3. โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
4. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าไทยสู่สากล
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
5. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ภาคใต้)
 แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและ
แหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
2. โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO
(Knowledge - Based OTOP)
3. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
4. โครงการจัดแสดงและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
5. โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิมได้
6. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น
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โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” สอนในสิ่ง (อาชีพ) ที่เขาอยากทา ประกอบกับการน้อมนาหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทาง
 กรอบแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน

 ขั้นตอนการดาเนินงาน

กระบวนงานที่ 1 เตรียมความพร้อมการสร้างสัมมาชีพชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการรั บรู้ เกี่ยวกับแนวทางการสร้างสั มมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการระดับหมู่บ้าน
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นาชุมชน สมาชิกในชุมชน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ (ประกอบด้วย
ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) หรืออาสาพัฒนาชุมชน (อช.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตาบล (กพสต.) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.)
คณะกรรมการเครือข่าย OTOP คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการเครือข่าย
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หรืออื่น ๆ ตามศักยภาพของผู้นา กลุ่ม องค์กร เครือข่ายการพัฒนา
ชุมชน ที่อยู่ในตาบลเดียวกันกับหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน)
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วิธีการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการดังนี้
1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
ผู้นาชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย และร่วมกันวางแผนจัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชน
2. จัดเวทีประชาคม ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้กับสมาชิกในชุมชน
2.2 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
- ค้นหาปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ หมู่บ้านละ 5 คน โดยพิจารณาจากผู้ที่ประกอบสัมมาชีพ
จนมีความรู้ความชานาญในการประกอบอาชีพ หรือมีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น ๆ ที่ประสบความสาเร็จและมี
ความมั่นคงในอาชีพ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และมีจิตอาสาที่จะถ่ายทอดและขยายผลไปยังบุคคลอื่น ๆ
ในชุมชน
- คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย ที่มีความต้องการฝึกอบรมอาชีพ หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน
เพี่อร่วมกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยพิจารณาจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
(ตามข้อมูล จปฐ.) ที่สามารถพัฒนาได้ และสมัครใจเข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพ เป็นลาดับแรก
2.3 สารวจอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามข้อ 2.2 ต้องการฝึกอบรม
2.4 วิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนฯ ต้องการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ปราชญ์ชุมชน
และครัวเรือนเป้าหมายร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยความสาเร็จของการประกอบอาชีพ โอกาสทางการตลาด หรือ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 ปราชญ์ ชุ ม ชนและครั ว เรื อ นเป้ า หมาย ร่ ว มกั น ก าหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารฝึ ก อบรมอาชี พ
ในกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
3. คัดเลือกทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านละ 2 คน เพื่อร่วมทาหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ด้านอาชีพให้แก่ครัวเรือนที่ต้องการฝึกอาชีพ ในฐานะทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน โดย 1) คัดเลือก
“วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” จากหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 2) ให้พิจารณา
ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ ” หรือ “ปราชญ์หลัก” เป็นอันดับแรก 3) มีองค์ความรู้
ในอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมของครัวเรือน 4) มีที่พักอาศัยอยู่ในตาบลหรืออาเภอเดียวกันกับ
หมู่บ้านเป้าหมาย และ 5) สามารถร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
กระบวนงานที่ 2 สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการสร้างสั มมาชีพชุ มชน
ตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง บทบาทภารกิ จและสามารถขั บเคลื่ อนการสร้ า งสั มมาชี พ ชุ ม ชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อให้ ป ราชญ์ ชุ มชนด้ านอาชี พ ได้ แลกเปลี่ ยนองค์ ความรู้ ด้ านอาชี พ และร่ ว มกั นด าเนิ น การ
สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการระดับอาเภอ
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กลุ่มเป้าหมาย
1. ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ หมู่บ้านละ 5 คน
2. ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้าน 2 คน (ดาเนินการคัดเลือกไว้แล้ว ตามกระบวนงาน
ที่ 1 เตรียมการสร้างสัมมาชีพชุมชน ข้อ 3
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอ หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีพัฒนาในพื้นที่ เช่น สานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สานักงานเกษตรอาเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) เป็นต้น อาเภอละ 3 คน
หมายเหตุ ให้พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีการพัฒนาในพื้นที่ร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่เพียงพอตามจานวนที่กาหนด และมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการ
สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
4. เจ้าหน้าที่โครงการ อาเภอละ 1 คน
วิธีการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการดังนี้
1. ดาเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ในรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลา 1 วัน โดยมีสาระสาคัญการเรียนรู้ ดังนี้
1) สร้ างความรู้ ความเข้าใจ หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้ อมน าสู่ การปฏิ บั ติ
อย่างเป็นรูปธรรม ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผัก พืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์
ที่เป็นอาหารของครัวเรือน และแปรรูปผลผลิตในบ้านเพื่อถนอมอาหาร (2) การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
โดยการบริหารจัดการขยะ จัดสุขลักษณะในบ้าน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ (3) การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม โดยการปฏิบัติตามศาสนกิจตามพิธีกรรมความเชื่อเป็นประจา การร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
สาธารณะด้ ว ยจิ ตอาสา และออกก าลั ง กายเสริ ม สุ ข ภาพ (ศึ ก ษารายละเอี ย ดจากแนวทางการขั บ เคลื่ อน
“การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”)
2) สร้ างความรู้ ความเข้าใจ การสร้างสั มมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) สร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทและภารกิจของวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
4) จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ด้ า นอาชี พ ของปราชญ์ ชุ ม ชนฯ ที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ า หมาย
(การจัดการความรู้) โดยถอดองค์ความรู้ของปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพเดียวกัน ผ่านการบอกเล่า
เรื่องราวการประกอบอาชีพ แลกเปลี่ยนเทคนิค/วิธีการที่ทาให้การประกอบอาชีพดังกล่าวได้ผลประกอบการ
คุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อพึงระวังและปัจจัยความสาเร็จที่เกี่ยวข้อง และสรุปเป็นองค์ความรู้
ในการประกอบอาชีพนั้ น เพื่อใช้เป็ น แนวทางการถ่ายทอดอาชีพของปราชญ์ห รือวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
และเป็นชุดความรู้เพื่อเป็นคู่มือประกอบอาชีพ (เมนูอาชีพ) แก่ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว
5) จัดทาเมนูอาชีพ เพื่อนาไปใช้เป็นคู่มือประกอบอาชีพในกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมู่บ้าน และเผยแพร่แก่ผู้สนใจประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมต่อไป โดยการนาองค์ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพที่ได้จ ากการแลกเปลี่ ยนของปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพเดียวกัน ตามข้อ 4)
มาจัดลาดับถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพนั้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย และผู้สนใจสามารถ
ปฏิบัติตามได้จริง โดยให้มีองค์ประกอบของเมนูอาชีพ ดังนี้
1. ชื่อเมนู เช่น ปลูกอ้อยข้ามแล้ง น้าหมักจุลินทรีย์ เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เลี้ยงกบ ปลาแดดเดียว
มะม่วงดองแช่อิ่ม ผักกาดดองเค็ม กล้วยน้าว้าฉาบเค็ม ขนมบัวลอยไข่หวาน ลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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2. ส่วนประกอบ/ส่วนผสม หมายถึง การอธิบายรายละเอียดของวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมต่าง ๆ
พร้อมแสดงปริมาณ สัดส่วน ชัดเจน
3. วัสดุ/อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ ในการประกอบอาชีพหรือการผลิตผลิตภัณฑ์
4. วิธีการทา หมายถึง การอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนในการประกอบอาชีพหรือการผลิต
ผลิตภัณฑ์ ควรต้องอธิบายให้ชัดเจน ครบถ้วน อย่างเป็นลาดับขั้นตอน เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามและ
เกิดผลสาเร็จได้จริง
5. เทคนิค/ข้อพึงระวัง (ถ้ามี) หมายถึง เคล็ดลับต่าง ๆ หรือเทคนิคพิเศษที่สร้างความโดดเด่น
ให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
6. ประโยชน์/สรรพคุณ/การนาไปใช้ (ถ้ามี) ในบางผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากการประกอบ
อาชีพอาจจะต้องมีคาแนะนาที่เป็นลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
7. การติดต่อ หมายถึง การให้ข้อมูลของเจ้าของเมนูอาชีพ (หลัก) หรือผู้ที่มีองค์ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพดังกล่าวข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ - สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อประโยชน์
ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอคาแนะนาจากผู้สนใจ
ทั้งนี้ รูปแบบการจัดทาเมนูอาชีพอาจแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะอาชีพนั้น ๆ
2. คัดเลือกอาชีพที่น่าสนใจ ประเภทอาชีพละ 1 เมนู หรือเท่าที่มีอยู่จริง (ประเภทอาชีพ ได้แก่ เกษตร
แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน และบริการ) จัดส่งให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดาเนินการ ดังนี้ 1) รวบรวม
และเผยแพร่เพื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนภายในจังหวัด และ 2) คัดเลือกส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน
อาเภอละ 1 เมนู โดยไม่ซ้าอาชีพและควรหลากหลายประเภทอาชีพ
3. จัดทาฐานข้อมูลเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพ ชุมชน โดยบันทึกข้อมูลวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
(ปราชญ์ชุมชน หมู่บ้านละ 5 คน) และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน (วิทยากรสัมมาชีพชุมชน
หมู่บ้านละ 2 คน) ในระบบรายงานฐานข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน์)
4. บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดาเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริห าร
กิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management: BPM)
๕. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานส่งจังหวัด
ส านั กงานพัฒ นาชุมชนจั งหวัด ติดตาม สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมสร้างเครือข่าย ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน และตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ของการบันทึกข้อมูลเครือข่าย ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน ในระบบรายงานฐานข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน์) ตามข้อ ๓
กระบวนงานที่ 3 สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์
เพื่ อส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนมี ความรู้ และได้ รั บการพั ฒ นาทั ก ษะด้ านอาชี พ และสามารถน าความรู้
ไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการระดับหมู่บ้าน
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กลุ่มเป้าหมาย
1. ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ หมู่บ้านละ 5 คน
2. ครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน (ผู้แทนครัวเรือนละ 1 คน)
วิธีการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการดังนี้
1. ด าเนิ น กิ จ กรรมสร้ า งและพั ฒ นาสั ม มาชี พ ชุ ม ชนในระดั บ หมู่ บ้ า น ในรู ป แบบการฝึ ก อบรม
ระยะเวลา 2 วัน โดยให้สนับสนุนให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จานวน 5 คน ทาหน้าที่เป็นแกนหลักในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเครือข่ายวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ในพื้ น ที่ ผู้ น าชุ ม ชน (ท้ อ งที่ / ท้ อ งถิ่ น ) และหน่ ว ยงานภาคี พั ฒ นาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
และสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ดังนี้
วันที่หนึ่ง ภาควิชาการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการเรียนรู้ ดังนี้
1. ชี้แจงและทาความเข้าใจ วัตถุประสงค์แ ละการดาเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้า ใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนาสู่การ
ปฏิบัติ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น โคก หนอง นา โมเดล โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
3. ส่งเสริมให้เกิดการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
อย่างเป็นรูปธรรม ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผัก พืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์
ที่เป็นอาหารของครัวเรือน และแปรรูปผลผลิตในบ้านเพื่อถนอมอาหาร 2) การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ ยั่ง ยืน
โดยการบริหารจัดการขยะ จัดสุขลักษณะในบ้าน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ 3) การสร้างภูมิคุ้ มกัน
ทางสังคม โดยการปฏิบัติตามศาสนกิจตามพิธีตามความเชื่อเป็นประจา การร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
สาธารณะด้วยจิตอาสา และออกกาลังกายเสริมสุขภาพ โดยมอบหมายให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 5 คน
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แกนหลั ก ในการน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ นเป็ นวิ ถี ชี วิ ต
และทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ติดตาม สนับสนุนให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 20 ครัวเรือน ปฏิบัติตามอย่างเป็น
รูปธรรม (วิทยากรสัมมาชีพชุมชน 1 คน ต่อ 4 ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน) โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
4. วิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอบรม (ปัจจัยความสาเร็จในการประกอบ
อาชีพ โอกาสทางการตลาด การต่อยอดขยายผล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายเข้าใจ
แนวโน้มความสาเร็จจากการประกอบอาชีพ โอกาสทางการตลาด และการพัฒนาต่อยอด เพื่อให้การประกอบ
อาชีพดังกล่าวประสบความสาเร็จ เกิดรายได้และยั่งยืน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
วันที่สอง ภาคปฏิบัติ : ดาเนินการฝึกอบรมอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย ดังนี้
1. สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ อาชี พ ที่ ค รั ว เรื อ นเป้ า หมายต้ อ งการฝึ ก อบรม
(1. ความสาคัญ/ความจาเป็น/ความเป็นมา 2. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการในการประกอบอาชีพ 3. คุณภาพ
มาตรฐาน 4. ตลาด/ช่องทางการตลาด 5. การพัฒนาต่อยอดขยายผล และอื่น ๆ ที่จาเป็น) โดยอาจสาธิต
วิธีการประกอบอาชีพให้ดูเป็น ตัว อย่ าง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมเกิดการเรียนรู้จากการสั งเกต การฟัง
การกระทาหรือการสาธิตดังกล่าว โดยดาเนินการ ณ บ้านวิทยากรสัมมาชีพชุมชนหรือปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ หรือสถานที่ที่เหมาะสมที่อยู่
ในชุมชนหรือใกล้เคียง โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
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2. ฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย ณ สถานที่ที่ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ
จัดเตรียมไว้ โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ติดตาม
เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติ
2. กากับ ติดตามให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่
ติดตาม สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการอบรมอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบ
อาชีพที่ฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. สนับสนุนให้สถาบันการเงิ นชุมชนหรือกองทุนชุมชน จัดระบบบริหารการจัดการเงินทุ นชุมชน
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพและช่องทางการตลาด แก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนหรือกลุ่มสัมมาชีพ
ชุมชนเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ได้อย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภท
เดียวกัน และประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องได้มีการรวมกลุ่ม และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพ
ตามหลัก 5 ก
5. เตรียมผู้แทนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 1 คน/ครัวเรือน สมัครเข้าร่วมเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล :
การออกแบบ Landscape ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม” โดยพิจารณาครัวเรือนที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีที่ดินทากิน
เป็นของตนเอง 2) น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ใน 3 ด้าน และ
3) ประกอบอาชีพสัมมาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีรายได้เพิ่ม
6. จัดทาฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยบันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายในระบบรายงาน
ฐานข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน์)
7. บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดาเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหาร
กิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management: BPM)
8. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานส่งจังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตาม สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมู่บ้าน และตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ของการบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ในระบบรายงานฐานข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน์) ตามข้อ 6
เงื่อนไข
1. ดาเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หลังจากสร้างเครือข่ายทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. การสนับสนุนวัสดุฝึกปฏิบตั ิอาชีพต้องไม่เป็นลักษณะของการซื้อแจก และจัดทาทะเบียนการรับ
วัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพไว้เป็นหลักฐาน
กระบวนงานที่ 4 จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ผ่านการพัฒนาได้มีการรวมกลุ่ม และสนับสนุน
การจัดตั้งและพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชน
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการระดับหมู่บ้าน
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กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านเป้าหมายที่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนประกอบอาชีพที่ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง มีอาชีพเดียวกัน
หรือประเภทเดียวกัน และรวมกันเป็นกลุ่ม ร้อยละ 10 ของหมู่บ้านเป้าหมาย
วิธีการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการดังนี้
1. คัดเลื อกหมู่บ้ านเป้ าหมายที่ครัว เรือ นสั ม มาชี พชุมชนประกอบอาชีพ ที่ฝึ ก อบรมอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
เป็นอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน และมีความสนใจต้องการรวมเป็นกลุ่มอาชีพ
2. ดาเนินกิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ในรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา
1 วัน โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ
2) ปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตามแนวทางการบริหารกลุ่มอาชีพ 5 ก (ก 1 คือ กลุ่ม/ สมาชิก
ก 2 คือ กรรมการ ก 3 คือ กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับ ก 4 คือ กองทุน และ ก 5 คือ กิจกรรม โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
3) จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
3. สนับสนุนให้กลุ่มที่จัดตั้ง ตามข้อ 2. จดทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพกับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพที่มีผลประกอบการต่อเนื่องได้รับการพัฒนายกระดับสู่การเป็น
ผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน (Community Entrepreneur: CE) ตามแนวทางที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนก าหนด
โดยพิจารณาดาเนินการตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละกลุ่ม
5. สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ร่วมสนับสนุนและส่งเสริม
การประกอบกิจการของกลุ่มอาชีพที่มีผลประกอบการต่อเนื่องให้ได้รับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ใน 5 ด้าน
ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ได้แก่ การเข้าถึง ปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ที่จาเป็น การตลาด
การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ
6. จัดทาฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ โดยบันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งในระบบรายงานฐานข้อมูล ของ
กรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน์)
7. บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดาเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหาร
กิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management: BPM)
8. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานส่งจังหวัด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตาม สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
และตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ของการบันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพในระบบรายงานฐานข้อมูลของ
กรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน์) ตามข้อ 6
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กระบวนงานที่ 5 ต่อยอดและขยายผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชน
ให้สามารถดาเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชนให้มีคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและผู้บริโภค
3. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภาคีพัฒนา ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
4. เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนเข้าใจและน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต
หน่วยดาเนินงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ/จังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการระดับหมู่บ้าน/อาเภอ/จังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย
1. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
2. กลุ่มอาชีพ ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
3. ประชาชนทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน
วิธีการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการดังนี้
1. ต่อยอดการสร้างสัมมาชีพชุมชน
1.1 ประสานหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ เช่น
บริ ษัท ประชารั ฐ รั กสามัคคีจั งหวัด (วิส าหกิจเพื่อสั งคม) จากัด สถาบันการศึก ษา สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมเป็น
ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชน ทั้งในระดับจังหวัดและอาเภอ
1.2 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชน โดยดาเนินการดังนี้
1.2.1 จัดเวทีค้นหาปัญหาและความต้องการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการ และพัฒนาสินค้า/ผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่ มอาชีพให้ มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและผู้บริโภค ทั้งในมิติด้านการบริหารจัดการและด้านการผลิต โดยวิเคราะห์ปัจจัย 5 ด้าน
ประกอบด้วย (1) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต (2) การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (3) การตลาด (4) การสื่อสารสร้าง
การรับรู้ และ (5) การบริหารจัดการ โดยดาเนินการร่วมกับที่ปรึกษาหรือทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
กลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่
1.2.2 วางแผนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตามความต้องการ โดยวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
ตั้งแต่กระบวนการผลิต เน้นการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ และ
การส่งเสริมการตลาดที่เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่ภาคธุรกิจ ผ่าน “กระดานสินค้าชุมชน” และตลาดท้องถิ่น เช่น
ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าประชารัฐสุขใจ shop ตลาดนัดชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน และโรงแรม
1.2.3 ดาเนิ น การพัฒ นาศักยภาพกลุ่ มอาชีพตามแผนการพัฒ นาศักยภาพกลุ่ มที่กาหนด
ในข้อ 1.2.2 โดยดาเนินการร่วมกับที่ปรึกษาหรือทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มอาชีพสัมมาชีพ
ชุมชนในพื้นที่
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1.3 พัฒ นายกระดั บ กลุ่ ม อาชี พสั ม มาชี พชุ มชนสู่ การเป็น ผู้ ป ระกอบการชุ มชน (Community
Entrepreneur: CE) หรือผู้ประกอบการ OTOP ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน
1.4 ประสานแหล่งทุนต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดาเนินกิจการของกลุ่มอาชีพ เช่น กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนชุมชนต่าง ๆ หรือสถาบันการเงินในพื้นที่
1.5 เชื่อมสินค้าชุมชนสู่ภาคธุรกิจ ผ่าน “กระดานสินค้าชุมชน” และตลาดท้องถิ่น เช่น ศูนย์สาธิต
การตลาด ร้านค้าประชารัฐสุขใจ shop ตลาดนัดชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน และโรงแรม เป็นต้น
2. ขยายผลการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
2.1 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทีมวิท ยากรสั ม มาชี พชุม ชน ปฏิบัติตนเป็นแกนหลั ก ในการน้ อ มน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
2.2 สนับสนุนให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 20 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนตัวอย่างในการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผัก พืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน และแปรรูปผลผลิต
ในบ้านเพื่อถนอมอาหาร 2) การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยการบริหารจัดการขยะ จัดสุขลักษณะในบ้าน
และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ 3) การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการปฏิบัติตามศาสนกิจ ตามพิธี
ตามความเชื่ อเป็ น ประจ า การร่ ว มกิจ กรรมบ าเพ็ ญประโยชน์ส าธารณะด้ว ยจิต อาสา และออกก าลั ง กาย
เสริมสุขภาพ และขยายผลสู่ครัวเรือนอื่นในชุมชนให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านชุมชน
2.3 มอบรางวัล /ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครัวเรือนที่น้อมนาหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.4 จั ดกิจ กรรมแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ และศึ กษาดูง านหมู่ บ้า น/ชุ มชนที่ น้ อมนาหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
เชื่อมโยงองค์กรสตรีในการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ในการสนับสนุนงานสัมมาชีพชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ค ณะกรรมการพั ฒ นาสตรีภ าค มีค วามรู้ ความเข้า ใจการดาเนิ น งานสั ม มาชี พ ชุ ม ชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถส่งเสริมองค์กรสตรีในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม
พัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) 4 ภาค ๆ ละ 50 คน รวม 200 คน
วิธีการ
ส านั กงานพัฒ นาชุ มชนจั ง หวัด ที่ตั้ งภาค จัดประชุมเชิงปฏิบั ติ การคณะกรรมการพั ฒ นาสตรี ภ าค
(กพสภ.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสตรีของจังหวัดในภาค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีภาค มีความรู้ ความเข้าใจ การดาเนินงานสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถส่งเสริมองค์กรสตรีในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) 4 ภาค ดาเนินนการจานวน ๒ ครั้ง ในไตรมาส 1
และ 3 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562 และเมษายน - มิถุนายน 2563)
ครั้งที่ ๑ ไตรมาส 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ระยะเวลา
อย่างน้อย ๑ วัน ดาเนินการ ดังนี้
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1. คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค
จัดประชุมฯ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 16,000 หมู่บ้าน ในพื้นที่
76 จังหวัด โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
2. วิทยากรกรมฯ บรรยายในประเด็น ดังนี้
(1) กาหนดบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับในการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
ของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
(2) การเชื่อมโยงกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี
สมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน และพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสตรี
(3) แจ้ งแนวทาง/สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ตัวอย่างระดับภาค ระดับจังหวัด ในที่ประชุมฯ
3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) จัดทาแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการพัฒนา
สตรีภาค ประจาปี 2563 ในการสนับสนุนงานสัมมาชีพชุมชน
4. คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี จั ง หวั ด (กพสจ.)ร่ ว มกั บ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) เพื่อ (1) เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทาง หลักเกณฑ์
การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน (2) แจ้งแนวทางดาเนินการ
ภารกิจของ กพสจ. กพสอ. กพสต. กพสม. (3) จัดทาแผนปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ในการ
สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
5. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจารณา
คั ด เลื อ กบุ ค คลจากหน่ ว ยงาน กลุ่ ม /องค์ ก ร เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ที ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชน
ระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล ดังนี้
(1) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัด (ศอช.จ) คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการ
ชมรมผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด (ผู้นา อช.) หัวหน้ากลุ่มงานของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ได้รั บ
มอบหมาย เป็นหัวหน้าคณะทางาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสัมมาชีพชุมชน เป็นคณะทางาน
และเลขานุการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง
(2) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอาเภอ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนอาเภอ (ศอช.อ) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอ (กพสอ.) คณะกรรมการชมรม
ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนระดับอาเภอ (ผู้นา อช.) พัฒนาการอาเภอ เป็นหัวหน้าคณะทางาน และนักวิชาการพัฒนา
ชุมชนผู้รับผิดชอบงานสัมมาชีพชุมชน เป็นคณะทางานและเลขานุการ โดยนายอาเภอเป็นผู้แต่งตั้ง
(3) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับตาบล ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตาบล (ศอช.ต) คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตาบล (กพสต.) นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนผู้รับผิดชอบตาบล เป็นหัวหน้าคณะทางาน และ ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) เป็นคณะทางานและ
เลขานุการ โดยนายอาเภอเป็นผู้แต่งตั้ง
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6. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอร่วมปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนเป้าหมาย ดังนี้
(1) จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์หมู่บ้าน ด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสถานการณ์ปัญหา
ด้านอาชีพ รายได้
(2) จัดลาดับความสาคัญของปัญหา
(3) ค้นหาความต้องการอาชีพที่เหมาะกับความรู้ภูมิปัญญา ทักษะความถนัดงานของ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ตามบริบทของชุมชน
7. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ร่วมเวทีประชาคมคัดเลือกเมนูอาชีพ เพื่อให้
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนนาไปพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว
8. ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล ร่วมกับสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ ติดตามและให้คาปรึกษาการปฏิบัติการของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน อย่างใกล้ชิด
ต่อเนื่อง สม่าเสมอ
ครั้งที่ ๒ ไตรมาส 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ระยะเวลา
อย่างน้อย ๑ วัน ดาเนินการ ดังนี้
1. ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล ร่วมกับสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ พิจารณาการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับหมู่บ้าน/ตาบล/อาเภอ/
จังหวัด ให้ได้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ๆ ละ 1 ครัวเรือน และรายงานผลให้กรมฯ ทราบ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
2. คณะกรรมการพั ฒ นาสตรี จั ง หวั ด (กพสจ.) ร่ ว มกั บ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด
ส่งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ๆ ละ 1 ครัวเรือน เข้าร่วมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนตัวอย่างระดับภาค
3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค
จัดประชุมฯ เพื่อพิจารณาการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับภาค ให้ได้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ตัวอย่างระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อเข้ารับการเชิดชูเกียรติในส่วนกลาง
4. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค สรุปผลการดาเนินงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และรายงานผลพร้อมข้อมูลการจัดการความรู้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับภาค ส่งให้กรมฯ ภายใน
เดือนมิถุนายน 2563
 2. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับเป็นแกนหลักในการส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ตัวอย่าง และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมาย
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จานวน 76 ครัวเรือน จาก 76 จังหวัด
วิธีการ
ดาเนินการในไตรมาส 3 : เมษายน – มิถุนายน 2563 ดังนี้
1. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ชี้แจงสร้างความ
เข้าใจแนวทางกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
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2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จัดเวทีวิเคราะห์
ทักษะ ความถนัด ความสามารถด้านอาชีพ และความต้องการอาชีพ ของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัว อย่าง
เพื่อประเมินความพร้อมในการรับการสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
3. สานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ตัวอย่าง โดยสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จานวน ๕,๐๐๐ บาท
ตามความประสงค์ของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
4. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)/อาเภอ (กพสอ.)/
ตาบล (กพสต.)/หมู่บ้าน (กพสม.) ติดตามและให้คาปรึกษาการปฏิบัติการของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง สม่าเสมอ
5. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จัดเวทีถอดบทเรียน
และจัดการความรู้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จัดทาเป็นรูปเล่ม รายงานให้กรมฯ ทราบ
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จการดาเนินงานครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ผ่านสื่อทุกช่องทาง
บูรณาการแผนชุมชนส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน
1. บูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
วัตถุประสงค์
เพื่อบู ร ณาการแผนชุมชนระดับตาบลในการสร้างสั มมาชีพชุมชนที่เชื่อมโยงสู่ แผนพัฒ นาท้องถิ่น
แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ สนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล
(ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
จานวน 1 วัน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. พิจารณาคัดเลือกตาบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2563 เป็นเกณฑ์ลาดับแรก
หากยั งได้ตาบลเป้ าหมายไม่ค รบตามที่ ได้รั บการจั ดสรร ให้ พิจารณาคัดเลื อ กต าบลที่มี ห มู่ บ้านเป้า หมาย
ในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2560 - 2562 รวมทั้งตาบลที่ไม่เป็นเป้าหมายการสร้างสัมมาชีพที่ยกระดับ
เป็นเทศบาลที่ยังคงสถานะของกานันผู้ใหญ่บ้านอยู่
2. ศึกษาและทาความเข้าใจแนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่ง
ในเอกสารแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 และแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาตาบล ที่กระทรวงฯ
จะจัดทาให้อย่างละเอียด
3. กาหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล เพื่อเชื่อมประสาน
กับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน เพื่อเป็นการรองรับการจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารตาบลและอาเภอฯ มีหน้าที่
ในการค้นหาผู้มีคุณสมบัติในการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นคณะการการบริหารตาบล โดยพิจารณาจาก
1) คุณสมบัติทั่วไป
- มีภูมิลาเนาหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบล อย่างน้อย 6 เดือน (หน่วยงานราชการรับรอง)
- อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี โดยนับตามปีปฏิทิน ณ วันที่ 1 มกราคมของปีที่มีคาสั่งฯ (เป็นผู้บรรลุ
นิติภาวะ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 กาหนด
คุณสมบัติผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี)
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2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในระดับตาบล หรือมีประสบการณ์ในการจัดทา
แผนพัฒนาในระดับตาบลข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในระดับตาบล เช่น ด้านการเกษตร
ด้านการปศุสัตว์ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการพัฒนาเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
- เป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับตาบล หรือเป็นหรือเคยเป็นคณะทางาน
หรือคณะกรรมการของหน่วยงานราชการหรือองค์กรภาคประชาชนที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนา
ในระดับตาบล เช่น ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
กลุ่ มองค์กรสตรี ร ะดับ ตาบล ผู้ น าอาสาพัฒ นาชุมชน (ผู้ นา อช.) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประธานหรือผู้แทนกลุ่ม หรือองค์กรในระดับตาบลที่มีหน่วยงานราชการรับรองกลุ่มหรือองค์กร เป็นต้น
การเตรียมทีมปฏิบัติการระดับตาบล
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับตาบล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็น ดังต่อไปนี้
๑. สร้างความเข้าใจในกระบวนจัดทาและการบูรณาการแผนชุมชนให้ชัดเจน
๒. ศึกษายุทธศาสตร์จังหวัด ทิศทางการพัฒนา กรอบแผนงาน การกาหนดอัตลักษณ์
๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
๔. กาหนดเป้าหมายการทางาน บทบาทหน้าที่ กระบวนการทางาน และแผนปฏิบัติการของทีมงาน
4. เตรี ย มความพร้ อ มการจั ด เวที ก ารบู ร ณาการแผนชุ ม ชนระดั บ ต าบล ตามแนวทางที่ ก าหนด
โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ
ตาบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริ หารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการรวบรวมข้ อมูลต าบล
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน โดยเน้นแผนงานด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ให้เกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งงบประมาณ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ พร้อมยกร่างเล่มแผนชุมชนระดับตาบล เพื่อเป็นข้อมูลนาเข้าพิจารณาในเวทีบูรณาการ
แผนชุมชนระดับตาบล
5. เป็นทีมวิทยากรกระบวนการร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล
(ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามขั้นตอนที่กาหนด
การจัดทาและการบูรณาการแผนพัฒนาตาบล
นาข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เจาะลึกแต่ละด้าน เช่น ทุนชุมชน ทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน ธุรกิจชุมชน
วัฒนธรรมชุมชน สุขภาพคน ฯลฯ ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน มารวบรวมเป็นข้อมูลระดับตาบล เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจากัดของชุมชนให้มีความแม่นยา ชัดเจน สามารถนามากาหนด
ทิศทาง/เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของตาบล สาหรับการวางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาตาบล มีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
5.๑ วิเคราะห์หมู่บ้าน/ชุมชน โดยนาข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ชุมชนและข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน
มาวิเคราะห์ เพื่อให้รู้ว่าในตาบลมีทรัพยากรอะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข
5.๒ การค้นหา โอกาส และแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน วิเคราะห์
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในมิ ติ ด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม ด้ า นการเรี ย นรู้ ด้ า นสุ ข ภาวะ ฯลฯ
มาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตาบล โดยนามาบูรณาการและจัดทาเป็นโครงการต่าง ๆ
ตามประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมของตาบล ไม่ใช่รายหมู่บ้าน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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5.๓ การก าหนดทิ ศ ทางหรื อ เป้ า หมายการพั ฒ นา เป็ น การก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาต าบล
ซึ่งมีทิศทางระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว โดยใช้ข้อมูลในการค้นหาปัญหา สาเหตุ ความจาเป็นความต้องการ
จัดลาดับและประเมินตนเอง และนามากาหนดเป้าหมายหรือทิศทางของตาบล
5.๔ การกาหนดรายละเอียดการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย การนาปัญหาที่ชุมชนส่วนใหญ่
ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบในวงกว้างมาเป็นประเด็นในจัดทาแผนพัฒนาตาบล ฉะนั้นจะเห็นว่าการ
จัดทาแผนพัฒนาตาบลมิใช่การนาเอาแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน มารวมหรือมาเรียงต่อกันเท่านั้น
5.๕ จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อแสวงหาแหล่งงบประมาณให้เหมาะสมกับแผนงาน/
โครงการ ดังนั้น โดยคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) หรือ คณะกรรมการบริหารงาน
ตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.)
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องรู้ว่าแต่ละแผนงาน/โครงการจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่ว ยงานใด
เพื่อจะได้ประสานเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ทาเองได้ เช่น การลดรายจ่ายในครัวเรือน ด้วยการปลูกผักสวนครัว
ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น หรือลดต้นทุนการผลิต ด้วยการทาปุ๋ยหมัก เป็นต้น
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องทาร่วม เป็นแผนที่ต้องประสานขอรับความร่วมมือกับ
หลายภาคส่วน โดยมีการร่วมกัน ในด้านทรัพยากรคนหรือเงิน เช่น โครงการดูแลสุ ขภาพชุมชน ร่วมกับ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โครงการปลูกข้าวพันธุ์ดีร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอ เป็นต้น
- แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ ต้ อ งขอรั บ การสนั บสนุ น เป็ น แผนที่ ต้ อ งมี ก ารประสาน
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและเป็นปัญหาร่วมกันหลายพื้นที่
หากสามารถจัดทารายละเอียดต่าง ๆ ได้ครบถ้วน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ย่อมมีโอกาสได้รับการสนับสนุนสูงกว่า
แผนงาน/โครงการที่ ไม่ชัดเจน
- การจั ด ล าดั บ แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม จั ด โดยยึ ด หลั ก ความส าคั ญ ความจ าเป็ น
หรื อ ความสามารถในการแก้ ไ ขปั ญ หาความต้ อ งการของชุ ม ชน ผ่ า นเวที ป ระชาคม โดยใช้ วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ
เช่น การอภิปรายถึงความสาคัญของโครงการการ ใช้เสียงส่วนใหญ่จากการโหวตออกเสียงสนับสนุนในเวทีประชาคม
หรือการประเมินข้อมูลด้วยตารางวิเคราะห์คะแนนความสาคัญของแผนงาน/โครงการการบูรณาการแผนชุมชน
ระดับ ตาบล จ าเป็ น ต้องวิเคราะห์ ทั้งปั ญหา/อุปสรรค และโอกาสที่จะเกิดขึ้นรอบด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้ ชุมชน
สามารถแสวงหาความร่วมมือและโอกาสในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้ องกับ เป้ าหมายของหน่ วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ในทุกระดับ ฉะนั้น รูปแบบการนาเสนอ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมก็ควรจะทาให้สอดคล้องกับแหล่งงบประมาณ เช่น แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของจังหวัดนั้น ๆ เป็นต้น
6. สนับสนุนคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการ
บริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการจัดทารูปเล่มแผนชุมชนระดับตาบล ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
และประสานหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เช่น อปท. อาเภอ ฯลฯ โดยการจัดทาบัญชีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตามลาดับความสาคัญ จัดส่งให้คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ตามห้วงระยะเวลา
ที่กาหนด หรืออาจจัดส่งให้หน่วยงานที่มีงบประมาณสนับสนุนได้
7. การประเมินผลแผนพัฒนาตาบล เพื่ อให้แผนพัฒนาตาบลมีประสิทธิภาพ โดยสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอดาเนิ น การตรวจสอบความสมบู รณ์ ข องการด าเนิน การทบทวนและจั ดท าแผนพัฒ นาต า บล
รวมทั้งความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาตาบลตามแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาตาบลที่กรมการ
พัฒนาชุมชนกาหนด แล้วรายงานให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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การรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล กาหนดให้เป็นตัวชี้วัด
งบประมาณของโครงการสร้ างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ย ง
ภายใต้แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของงบประมาณ ปี 2563 ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ดังนี้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนตาบลที่มีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล 6,766 ตาบล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 85 ของตาบลที่มีการบูรณาการแผนชุมชนสร้างสัมมาชีพและนาไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดาเนินการ ดังนี้
1) จั ดทาทะเบี ย นพื้น ที่ตาบลเป้าหมายกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล รายงานให้
กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 (ก่อน) และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน
2563 (หลัง) ตามแบบรายงาน 1
2) จัดทาทะเบียนข้อมูลการนาโครงการในเล่มแผนชุมชนระดับตาบลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
อาชีพตามแบบฟอร์มที่กาหนด พร้อมแนบหลักฐานการดาเนินโครงการ หรือในกรณีประเภทโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุน ควรแสดงหลักฐานการสนับสนุนงบประมาณ อาทิ ถ่ายภาพหน้าปกและหน้าเอกสารที่มีโครงการ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่ปรากฏในเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือเล่มแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นต้น
ทั้งนี้ รวบรวมเอกสารทั้งทะเบียนข้อมูลฯ และหลักฐานการดาเนินโครงการหรือการสนับสนุน
งบประมาณให้จัดทาเป็นไฟล์ข้อมูลรายงานให้สานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดรวบรวมไว้ และสรุปจัดทารายงาน
ส่งกรมฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ตามแบบรายงาน 2
3) รวบรวมหลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง การนาโครงการ/กิ จ กรรมในเล่ ม แผนชุม ชนระดั บต าบลสร้าง
สัมมาชีพชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ โดยระบุโครงการได้ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ โครงการที่ชุมชน
ดาเนินการเอง โครงการที่ชุมชนทาร่วมกับหน่วยงานภายนอก และโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
ทั้งนี้ ในหนึ่งตาบลจะต้องมีประเภทโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงแหล่งงบประมาณ/หน่ว ยงาน
หรือการยกระดับ/ต่อยอดการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนของ
แต่ละพื้นที่ ตามแบบรายงาน 3 รายงานกรมฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
4) ตรวจสอบความครบถ้วนของการรายงานผลการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม (แบบสรุปส่วนที่ 2)
ในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) หลังจากดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ (กิจกรรม
ที่ ด าเนิ น การไตรมาส 2 ภายในวั น ที่ 25 มี น าคม 2563 กิ จ กรรมที่ ด าเนิ นการไตรมาส 3 ภายในวันที่
15 มิถุนายน 2563)
5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดาเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินกิจการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551
พร้อมทั้งเน้นย้าให้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ดาเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตาบล ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน
พร้อมทั้งส่งแผนพัฒนาชุมชนระดับตาบล บัญชีโครงการพัฒนาตาบล ให้กับคณะกรรมการ
บริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสาเนารวบรวมเล่มแผนพัฒนาตาบลไว้เป็นข้อมูลทุกตาบล
8. สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ BPM ภายใน 7 วัน
หลังดาเนินการแล้วเสร็จ
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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พื้นที่ดาเนินการ

ระดับตาบล (ทุกตาบลรวมทั้งเทศบาลที่มีตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน)

ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในไตรมาส 2 - 3 (มกราคม – มิถุนายน 2563 ) ตาบลละ 1 วัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนระดับตาบลบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดกิจกรรม

1. จานวนตาบลที่มีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล 6,766 ตาบล
2. ร้อยละ 85 ของตาบลที่มีการบูรณาการแผนชุมชน สร้างสัมมาชีพและ
นาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
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แบบประเมินแผนพัฒนาตาบลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...............
ตาบล............อาเภอ.................จังหวัด.......................
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ......................ได้ดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการดาเนินการทบทวน
และจั ดทาแผนพัฒนาตาบล ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ........... รวมทั้งความครบถ้วนขององค์ประกอบของ
แผนพัฒนาตาบลตามแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาตาบลของกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยมีผลการตรวจสอบ
แผนพัฒนาตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ........... ดังนี้
มี ไม่มี ความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาตาบล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตาบล
 
1.1 ความเป็นมาของตาบล
 
1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปของตาบล
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
 
2.1 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่ตาบล (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค)
 
2.2 ทิศทางการพัฒนา และกลยุทธ์หรือวิธีปฏิบัติไปสู่ทิศทาง/เป้าหมายของการพัฒนา ของตาบล
 
2.3 วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการวางแผนงาน (CIA)
 
2.4 การวิเคราะห์ปัญหาของตาบล
ส่วนที่ 3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนพัฒนาตาบล
 
3.1 การจัดลาดับความสาคัญของแผนงานโครงการ และแยกวิธีการดาเนินการ (ทาเอง/ทาร่วม/
หน่วยงานอื่นทา)
 
3.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยแยกตามด้าน 5 ด้าน
 
3.3 การนาแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งข้อมูล จปฐ. กชช.2ค และข้อมูล อปท. มาประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 4 การใช้และติดตามแผนพัฒนาตาบล
 
4.1 มีการดาเนินการตามแผน
 
4.2 มีการประสานแผนกับ อปท. และ/หรือ ส่วนราชการในพื้นที่
 
4.3 มีการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผน
ส่วนที่ 5 การทบทวนแผนพัฒนาตาบล
 
5.1 การทบทวนแผน
 
5.2 รายงานการประชุมแผนพัฒนาตาบล

หมายเหตุ : ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเป็นผู้ ตรวจสอบแผนพัฒนาตาบลของแต่ละตาบล และให้
รายงานผลให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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-ตัวอย่างคาสั่ง-

คาสั่งอาเภอ...............................................
ที่
/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)
-------------------------------ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ร ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจั ด ท าและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบูรณาการการ
จัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัด
กลุ่มจังหวัด ภาคและประเทศ ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม ข้อ 9
แห่ งระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการจั ดท าและประสานแผนพั ฒนาพื้ นที่ ในระดั บอ าเภอและต าบล
พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ดังนี้
๑) ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบประจาตาบลที่นายอาเภอมอบหมาย
ประธานกรรมการ
๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล ตาบล.........................
กรรมการ
๓) ..........................................................................
กรรมการ
๔) ..........................................................................
กรรมการ
๕) ..........................................................................
กรรมการ
(3 - 5 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตาบลที่นายอาเภอแต่งตั้ง)
๖) กานัน และผู้ใหญ่บ้านในตาบล
กรรมการ
๗) นาย/นาง/นางสาว................................................
กรรมการ
๘) นาย/นาง/นางสาว................................................
กรรมการ
๙) นาย/นาง/นางสาว.................................................
กรรมการ
๑๐) นาย/นาง/นางสาว..............................................
กรรมการ
๑๑) นาย/นาง/นางสาว..............................................
กรรมการ
(7 - 11 ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายอาเภอแต่งตั้ง)
๑๒) พัฒนากรผู้รับผิดชอบตาบล................................
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ข้ อมูลความ
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนพัฒนาตาบล
(2) รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นในตาบล เพื่อใช้ประกอบการ
จัดทาแผนพัฒนาตาบล
/(3) จัดทาแผน...
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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-2(3) จัดทาแผนพัฒนาตาบล ให้นาข้อมูลจาก (1) และ (2) มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ กลั่นกรอง
ประมวลผล เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาตาบล และจัดลาดับความสาคัญของแผนงานหรือโครงการระดับตาบล
รวมทั้งจัดทาแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีความคาบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้านหรือสองชุมชนขึ้นไป
เพื่อรองรับการพัฒนาและตอบสนองนโยบายสาคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในตาบล
(4) จ าแนกแผนงานหรื อโครงการระดับต าบลที่ส อดคล้ องกับ ทิ ศทางการพัฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับตาบล และจัดทาบัญชีประสานโครงการพัฒนา ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(5) จั ดส่ งแผนพัฒนาตาบล ให้ ก.บ.อ. ใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาอ าเภอ และแผนความ
ต้องการระดับอาเภอ
(6) ทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาตาบลทุกปี เพื่อให้แผนงานหรือโครงการระดับตาบล เป็นปัจจุบัน
(7) อื่น ๆ ตามที่นายอาเภอมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ............................. พ.ศ. ๒๕๖2
(นายอาเภอลงนาม)
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โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรมหลัก พัฒนาหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ ๑ สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ อบรมแกนนาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแกนนำในกำรส่งเสริม สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน สร้ำงกำรเรียนรู้
และจัดกิจกรรมในระดับครัวเรือน กลุ่มอำชีพ กำรบริหำรชุมชน
กลุ่ม เป้า หมาย ประกอบด้วย ผู้ น ำชุมชนจำกหมู่บ้ำนเป้ำหมำย หมู่ล ะ ๒ คน และประธำนชมรม
สมำคมผู้น ำอำสำพัฒ นำชุมชน (ผู้ น ำ อช.) อำเภอ ละ ๑ คน จำนวนแต่ล ะจังหวัด เป็นไปตำมจำนวนของ
หมู่บ้ำนเป้ำหมำยในแต่ละจังหวัด
สถานที่ดาเนินการ
กำรคัดเลื อกสถำนที่ กำรฝึ กอบรมบ่ มเพำะให้ กับกลุ่ มเป้ ำหมำยสำมำรถพิ จำรณำเลื อ กดำเนิน กำร
ในพื้นที่ที่เป็น ศูนย์เรีย นรู้หรือแหล่ งเรียนรู้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒ นำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ในพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ได้ ใช้สถำนที่ในจังหวัดและใช้ทีมวิทยำกรที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำ
ระยะเวลาในการดาเนินการ รุ่นละ ๒ วัน
วิธีปฏิบัติ
๑. กำรค้นหำ สร้ำงผู้นำกำรพัฒนำ
๑) ผู้ น ำกำรพั ฒ นำ คื อ ผู้ ที่ มี บ ทบำทในกำรท ำงำนเพื่ อ ส่ ว นรวมเป็ น ที่ ยอมรับ ของชุ ม ชน
เช่น กม. อช./ผู้นำอช. กพสม. หรือกรรมกำรกลุ่ม/องค์กรต่ำง ๆ ในหมู่บ้ำน ได้แก่ กรรมกำร ศอช.ต กรรมกำร ศรช.
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้นำอื่น ๆ ฯลฯ
๒) คุณสมบัติของผู้นำ เช่น
 ควำมเสียสละ มีภำวะผู้นำ มีจิตใจอยำกทำ
 เป็นนักประสำนงำน เป็นที่ยอมรับของส่วนรวม
 มีใจรักในกำรทำงำนหรือรักกำรเรียนรู้ตลอดเวลำ
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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มีประสบกำรณ์ที่สร้ำงควำมสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มำแล้ว
 เป็นเจ้ำของปัจจัยกำรผลิตที่สำมำรถกำรดำเนินงำนได้ทันที
 ที่สำคัญมีควำมพร้อมและตั้งใจจะทำงำนพัฒนำชุมชน สำมำรถนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทักษะกำรจัดกระบวนกำรพัฒนำหมู่บ้ำน กำรพัฒนำผู้ด้อยโอกำส กำรพัฒนำกลุ่ม/
องค์กร นำไปสู่กำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและกระบวนกำรเรียนรู้ ของประชำชน
ในหมู่บ้ำนได้
๒. วิธีกำรค้นหำ กำรคัดเลือก สำมำรถดำเนินกำรได้หลำยวิธี ดังนี้ (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)
1) กำรจั ด เวที ป ระชำคม โดยประสำนนั ด หมำยผู้ น ำชุ ม ชน (ผู้ ใหญ่ บ้ ำน) เพื่ อ นั ด หมำย
ประชำชนในหมู่บ้ำน ในกำรเปิดรับกำรรับสมัครผู้นำกำรพัฒนำ ตำมคุณสมบัติข้อ 1
กำรจั ด เวที ป ระชำคม โดยประสำนนั ด หมำยผู้ น ำชุ ม ชน (ผู้ ใหญ่ บ้ ำน) เพื่ อ นั ด หมำย
ประชำชนในหมู่บ้ำน เสนอชื่อผู้นำกำรพัฒนำที่ผ่ำนกำรรับรองของคนในชุมชน โดยสมัครใจเพื่อเป็นตัวแทน
เข้ำรับกำรอบรมผู้นำกำรพัฒนำ และให้ที่ประชุมประชำคมพิจำรณำให้กำรเห็นชอบ หรือคัดเลือก เพื่อสร้ำงกำรยอมรับ
๒) ใช้คณะกรรมกำรที่ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ)
ร่วมกันพิจำรณำผู้ที่มีคุณสมบัติและสมัครใจเข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
๓. กำรพัฒนำศักยภำพ
3.1 กำรดำเนินงำนเพื่อจัดฝึกอบรม
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั ง หวั ด พิ จ ำรณำหลั ก สู ต รกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพผู้ น ำชุ ม ชน
ระยะเวลำ 2 วัน/รุ่น และสำหรับจังหวัดที่มีปริมำณกลุ่มเป้ำหมำยจำนวนมำก สำมำรถบริหำรจัดกำรฝึกอบรม
เป็นรุ่น ๆ ละ 2 วัน โดยจำนวนกลุ่มเป้ำหมำยต่อรุ่นให้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมต่อกำรเรียนรู้และกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่กำหนดเป็นสำคัญ
กำรคัดเลือกสถำนที่กำรฝึกอบรมบ่มเพำะให้กับกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถพิจำรณำเลือก
ดำเนินกำรในพื้นที่ที่เป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ได้
กรณี แ บ่ งฝึ ก อบรมเป็ น รุ่น ๆ และจั ดพร้อมกั น ขอให้ ส ำนั กงำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั งหวั ด
ประชุมซักซ้อมทีมวิทยำกรที่ทำหน้ำที่ตำมกรอบกำรเรียนรู้ร่วมกันก่อนปฏิบัติงำน
3.2 รูปแบบ วิธีกำรจัดฝึกอบรมแกนนำพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงกำรกำหนดรูปแบบ
วิธีกำรจัดฝึกอบรมแกนนำพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้ น ตอนนี้ เป็ น ขั้ น ตอนที่ ต้ อ งให้ ค วำมส ำคั ญ เป็ น อย่ ำงมำกเพื่ อ ให้ แ กนน ำพั ฒ นำหมู่ บ้ ำ น
เศรษฐกิจพอเพียงมีศักยภำพอละสำมำรถ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน สร้ำงกำรเรียนรู้และจัด
กิจ กรรมในระดับ ครั วเรือ น กลุ่ ม อำชี พ กำรบริห ำรชุมชน โดยให้ พิ จ ำรณำจำกกรอบกำรเรียนรู้ (สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่) ดังนี้
3.2.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรน้อมนำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัติ (มุ่งเน้นกำรปรับกรอบควำมคิด/กระบวนกำรทำงควำมคิด
หรือ Mindset) ซึ่งอำจเชิญวิทยำกรที่มีประสบกำรณ์ร่วมให้ควำมรู้
3.2.2 กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ซึ่งอำจเชิญวิทยำกรที่มีประสบกำรณ์ร่วมให้ควำมรู้
3.2.3 เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละขั้นตอน
ตำมที่กรมกำรพัฒ นำชุมชนกำหนด (ขั้นตอนนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญ ขอให้ พิจำรณำกำหนดรูปแบบ วิธีกำร
ถ่ำยทอดที่ทำให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิดควำมเข้ำใจและสำมำรถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ได้)
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3.2.4 กำหนดแนวทำงในกำรบริห ำรจัดกำรชุมชน กำรจั ดกำรศูนย์เรียนรู้ชุมชน
เพื่อกำรพัฒนำตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทำงกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
3.2.5 วิธีกำรประเมิน 4 ด้ำน 23 ตัวชี้วัด ซึ่งวิธีกำรนี้เป็นเครื่องมือหรือเกณฑ์กำร
ประเมินเพื่อจัดระดับกำรพัฒ นำของหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพี ยง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำให้ตรงตำม
ศักยภำพของหมู่บ้ำน แยกเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับ 1: “พออยู่ พอกิน” เน้นที่ระดับครัวเรือน มีเป้ำประสงค์เพื่อพัฒนำ
กิจกรรมกำรพึ่งตนเอง ทำกิน ทำใช้ ลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้และมีกำรออม ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน 10 - 16 ตัวชี้วัด
ระดับ 2: “อยู่ดี กินดี” เน้นที่ระบบกำรรวมกลุ่ม มีเป้ำประสงค์เพื่อส่งเสริม
กำรบริหำรจัดกำรพัฒนำในรูปกลุ่ม กำรพัฒนำรำยได้ด้วยระบบกลุ่ม เพิ่มรำยได้และขยำยโอกำสคนในชุมชน
ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน 17 - 22 ตัวชี้วัด
ระดับ 3: “มั่งมี ศรีสุข” เน้นที่ระดับหมู่บ้ำน/ชุมชนและเครือข่ำย มีเป้ำประสงค์
เพื่อให้เป็นต้นแบบหมู่บ้ำนกำรบริหำรกำรพัฒนำด้วยองค์กรเครือข่ำยในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพิ่มโอกำส
กำรประกอบอำชีพ จัดสวัสดิกำรชุมชน ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน 23 ตัวชีวัด
3.๒.๖ กำรประเมินควำม “อยู่เย็น เป็นสุ ข” หรือ ควำมสุ ขมวลรวมของหมู่บ้ำน/
ชุมชน (Gross Village Happiness: GVH) พร้อมทั้งกำรสำธิตตัวอย่ำงกำรประเมินควำมสุขมวลรวมที่ถูกต้อง
ซึ่งกำรประเมิน นี้ เป็ น เครื่องมือใช้ในกำรประเมิ นผลลั พธ์ของกำรพั ฒ นำ โดยกำรจัดเวทีป ระชำคมหมู่บ้ำน
แลกเปลี่ยนข้อมูลควำมเป็นจริงในชุมชน แล้วให้ลงคะแนนควำมเห็นระดับควำมสุขร่วมกัน โดยให้ดำเนินกำร
ทั้งหมด 2 รอบ ดังนี้
1) รอบที่ 1 : ประเมินก่อนลงมือพัฒนำ เพื่อให้หมู่บ้ำนได้รับรู้องค์ประกอบ
ควำมสุขใดบ้ำงที่ต้องทำกิจกรรมหรือวำงแผนในกำรพัฒนำ
2) รอบที่ 2 : ประเมินเมื่อผ่ำนกำรพัฒนำในรอบ 1 ปี (ไตรมำส 4) เพื่อนำ
ผลรอบที่ 2 ไปเปรียบเทียบกับ ผลรอบที่ 1 ซึ่งจะทำให้เห็นถึงผลควำมสุขมวลรวมของหมู่บ้ำน/ชุมชน (Gross
Village Happiness : GVH) หลังจำกกำรดำเนินกำรตำมกิจกรรมหรือแผนที่ว่ำงไว้
3.3 จัดฝึกอบรมแกนนำพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ตำมรูปแบบ และวิธีกำรที่กำหนด
โดยมุ่ งเน้ น กำรปรั บ กรอบควำมคิ ด /กระบวนกำรทำงควำมคิ ด (Mindset) ให้ ก ลุ่ ม เป้ ำ หมำยตระหนั ก ถึ ง
ควำมสำคัญของกำรทำหน้ำที่เป็นแกนนำพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
3.๔ มอบหมำยภำรกิจให้แกนนำพัฒ นำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ พอเพียง ไปขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน โดยวิธีกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำครัวเรือน ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
3.๔.๑ เข้ำใจ ทีมงำนวำงแผนกำรปฏิบัติ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยผู้รอบรู้ มีประสบกำรณ์
เชี่ยวชำญ กำหนดแนวทำงกำรสร้ำงควำมรู้ วิธีเปลี่ยนลักษณะนิสัยกำรดำเนินชีวิตของประชำชนทุกครัวเรือน
ศึกษำ วิเครำะห์ ส ภำพพื้ น ที่ สภำพของชุม ชนท้ องถิ่ น ให้ เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ ว่ำมีส ถำนกำรณ์ เป็ นอย่ำงไร
มีเหตุกำรณ์ ใดบ้ ำง ที่มีแนวโน้ มว่ำจะส่ งผลกระทบต่อควำมเป็น อยู่ของประชำชนอย่ำงไร เพื่อเตรียมสร้ำง
กิจกรรมรณรงค์สร้ำงกำรรับรู้ และควำมตระหนักในกำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของครัวเรือน
3.๔.๒ เข้ำถึง สร้ำงควำมตระหนัก ในสถำนกำรณ์ ที่เป็น อยู่ น ำเสนอแนวคิด กำร
ดำเนินชีวิตตำมหลักปรั ชญำของเศรษฐกิจพอพียง รวมถึงกำรปรับปรุงและพัฒ นำชีวิตด้วยศำสตร์พระรำชำ
ผ่ำนสื่อกำรเรียนรู้หลำกหลำยรูปแบบ กำรสร้ำงควำมรู้ในรูปแบบที่เหมำะสม เช่น แนะนำรำยบุคคล ครัวเรือน
กำรประชุม กำรอบรม กระบวนกำรกลุ่ม กำรสำธิต กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรทำจริง และวำงแผนกำรพัฒนำครัวเรือน
ตัวเองต่อไป
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3.๔.3 พัฒนำ สนับสนุนกำรดำเนินงำนในแต่ละครัวเรือน ในกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อกำร
พึ่งตนเอง โดยต้องกำร ยอมรับ น้อมนำไปปฏิบัติอย่ำงจริงจัง มีเป้ำหมำยชัดเจน มั่นใจในวิธีกำรปฏิบัติ ทบทวน
กำรปฏิบัติ พร้อมปรับปรุงยกระดับให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น
3.๔.4 เสริมแรง สร้ำงกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ประสบควำมสำเร็จ ตำมระดับควำม
ต้องกำร เช่น กำรให้รำงวัล กำรสร้ำงควำมยอมรับ กำรประกำศเป็นต้นแบบเป็นครู เป็นจุดเรียนรู้เพื่อขยำยผล
ต่อเนื่อง
3.๔.5 กำรตรวจติดตำม เพื่อกำรกำกับ ให้กำรปฏิบัติกิจกรรมกำรพัฒนำครัวเรือน
เป็ น ไปตำมแนวทำงและช่วงเวลำที่กำหนด ปรับปรุงวิธีกำรและสนับสนุนครัวเรือนเพื่อให้ ประควำมสำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์
3.๓ กำรประเมินผล ติดตำมกำรกำรปฏิบัติงำน
3.3.1 จัดให้มีกำรประเมินผลควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้นำชุมชนที่เข้ำร่วมกำรอบรม
พัฒ นำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ตำมกรอบหลักสู ตรกำรฝึกอบรม ซึ่งต้องดำเนินกำรประเมินผลก่อนและ
หลังกำรฝึกอบรมเพื่อเป็นกำรวัดประสิทธิผลของกำรฝึกอบรม ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรพัฒ นำปรับปรุง
รูปแบบหลักสูตรกำรฝึกอบรม
3.3.2 ประสำนส ำนักงำนพัฒ นำชุมชนอำเภอ ให้ กำรส่ งเสริมและสนับสนุน กำร
ขับเคลื่อนกิจกรรมกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงของแกนนำที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
3.3.3 ติ ด ตำมกำรปฏิ บั ติ ง ำน พั ฒ นำกรประจ ำต ำบลจั ด ท ำแผนกำรติ ด ตำม
กำรดำเนินงำนของผู้นำชุมชนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมโดยกำหนดควำมถี่ของแผนตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่
3.3.4 สรุ ป และประเมิน ผลกำรดำเนิ น งำน พร้อ มทั้ งรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำน
ในระบบ BPM ภำยใน 7 วัน หลังดำเนินกำรแล้วเสร็จ
กิจกรรมย่อยที่ 2 เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ เกิดควำมตระหนักในกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้ชีวิต และกำรพัฒนำ
หมู่บ้ำนที่สมดุล สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนครอบครัวพัฒนำอย่ำงน้อย 30 ครัวเรือน
วิธีคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย
๑. โดยคัดเลือกจำกครอบครัวที่สมำชิก ในครอบครัวที่มีคุณสมบัติ มีควำมตั้งใจจะเปลี่ยนกำร
ดำเนิ น ชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจ พอเพี ยง มีพื้ น ที่ ในกำรด ำเนิ น กำรหำกต้องกำรท ำกำรเกษตรหรือ พื้ น ที่
เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพ ปฏิบัติตัวสมควรเป็นแบบอย่ำง
๒. สมัครใจเข้ำร่วมโครงกำร และพร้อมที่จะใช้สำมำรถขยำยผลสู่ครอบครัวอื่น ๆ ได้ ด้วยกำร
เป็นจุดเรียนรู้ของชุมชนได้ต่อไป
วิธีการปฏิบัติ
1. ประชุมวำงแผนเตรียมกำรดำเนินงำน
2. แต่งตั้งคณะทำงำน หรือมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรกำหนดรูปแบบ วิธีกำร และ
หลักสูตรในกำรจัดสัมมนำกำรเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยในหลักสูตรต้องประกอบไปด้วยกรอบกำร
เรียนรู้อย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
2.1 กำรสร้ ำงควำมเข้ ำใจ และสร้ ำ งควำมตระหนั ก ถึ งควำมส ำคั ญ ของกำรน้ อ มน ำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัติ
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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2.2 วิธีกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละขั้นตอนที่กำหนด
2.3 แนวทำงกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัติในระดับบุคคล
ครัวเรือน และชุมชน อำทิเช่น กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัวพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำรชุมชน และกำร
จัดกำรศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อกำรพัฒนำตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 เป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำตำมแนวทำง 4 ด้ ำน 23 ตั ว ชี้ วั ด และกำรประเมิ น ควำม
“อยู่เย็น เป็นสุข” หรือ ควำมสุขมวลรวมของหมู่บ้ำน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) มุ่งเน้นกำร
อธิบำยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจถึงควำมสำคัญที่ต้องประเมินผล วิธีกำรประเมิน และกำหนดวันประเมินร่วมกัน
3. จัดสัมมนำกำรเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง อย่ำงน้อยหมู่บ้ำนละ 1 วัน ตำมรูปแบบ
และวิธีกำรที่กำหนด โดยมุ่งเน้นกำรปรับกรอบควำมคิด/กระบวนกำรทำงควำมคิด (Mindset) ให้กลุ่มเป้ำหมำย
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัติในระดับครัวเรือน
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การจัดทาแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ก ำหนดทิ ศ ทำงและเป้ ำ หมำยของกำรพั ฒ นำยกระดั บ ครัว เรือ นและหมู่ บ้ ำ น
ให้สำมำรถน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต สำมำรถพึ่งตนเองได้ เกิดกำรมี
ส่วนร่วมในหมู่บ้ำน นำไปสู่ควำมสำมัคคี ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
วิธีปฏิบัติ
1. ก่อนจัดทำแผนพัฒนำครัวเรือน แผนพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 พัฒนำกร
- รวบรวมข้อมูล จปฐ. / กชช. 2ค และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ประสำนข้อมูลหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข เกษตร ปศุสัตว์ ที่ดิน
เป็นต้น
- ประสำนผู้นำและกำหนดวันจัดทำแผนพัฒนำครัวเรือนและพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมทั้งประสำนหน่วยงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนดังกล่ำว
1.2 แกนน ำกำรพั ฒ นำและครัวเรือนเป้ ำหมำย รวบรวมข้อมูล ของครัวเรือนและหมู่บ้ำน
(ทั้งข้อดีหรือจุดเด่น/ข้อด้อยหรืออุปสรรคของหมู่บ้ำนหรือปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำหมู่บ้ำน)
1.3 ผู้นำอำสำพัฒ นำชุมชน รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเชิงลึกของหมู่บ้ำนและครัวเรือน
เป้ำหมำย
1.4 พัฒนำกรร่วมกับ แกนนำกำรพัฒนำและผู้นำอำสำพัฒ นำชุมชนร่วมกันวิเครำะห์ข้อมูล
เบื้องต้น ในประเด็นข้อเท็จจริงในกำรจัดทำแผนพัฒ นำครัวเรือนและพัฒ นำหมู่บ้ำน กำหนดทิศทำงในกำร
พัฒนำเบื้องต้น จำกข้อมูลข้อเท็จจริง และโอกำสควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำ
2. ระหว่ำงกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำ
2.1 ผู้ น ำกำรพั ฒ นำร่ วมกั บ ผู้ น ำอำสำพั ฒ นำชุ มชน ครัว เรือนเป้ ำหมำย พั ฒ นำกร และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ร่วมเวทีจัดทำแผน โดยดำเนินกำร ดังนี้
2.2 นำเสนอข้อมูลข้อดี ข้อด้อย ปัญหำ อุปสรรค และโอกำสในกำรพัฒนำของครัวเรือนและ
หมู่บ้ำน
2.3 ประเมิน สถำนกำรณ์ ของชุมชน ด้วยกระบวนกำรประเมินควำมอยู่เย็น เป็นสุ ข หรือ
ควำมสุ ข มวลรวมของชุ ม ชน (Gross Village Happiness: GVH) อำศั ย ตั ว ชี้ วั ด เป็ น เป้ ำ หมำยในกำรสร้ ำ ง
ควำมสุข ประชำชนในที่ประชุมกำหนดเกณฑ์ชี้วัด และให้คะแนนกำรประเมิน สรุปผลเพื่อพิจำรณำถึงจุดด้ อย
และจุดแข็ง ที่ทำให้ชุมชนยังต้องจัดกิจกรรม หรือโครงกำรเพื่อยกระดับ เพิ่มควำมสำมำรถ อนุรักษ์ ป้องกัน
และแก้ปัญหำ ในระบบุคคล ครัวเรือน ชุมชน
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๒.๔ นำข้อมูล ทั้งหมดใช้ วิเครำะห์ ข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยของกำรพั ฒ นำ
ยกระดับครัวเรือนและหมู่บ้ำน ให้สำมำรถน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
สำมำรถพึ่งตนเองได้ (เช่น ใช้จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำหมู่บ้ำนกำหนดเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำ กล่ำวคือ
หมู่บ้ ำนมีแหล่ งท่ องเที่ ยวตำมธรรมชำติ โอกำส คือ มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำในหมู่บ้ำนจำนวนมำก ก็กำหนด
เป้ ำหมำยในกำรสร้ำงรำยได้ จำกนั กท่องเที่ ยว ด้ว ยกำรส่ งเสริมหมู่บ้ำนเป็น หมู่บ้ำนท่องเที่ ยว จัดกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยว สนับสนุนกลุ่มอำชีพผลิตสินค้ำและบริกำร เช่น ของกิน ของฝำก ของที่ระลึก เป็นต้น
2.๕ กำหนดเป้ำหมำยของกำรพัฒนำหมู่บ้ำนแล้ว จัดทำแผนงำนโครงกำรที่สำมำรถสนับสนุน
ส่งเสริมเพื่อนำไปสู่เป้ำหมำยนั้น เช่น เป้ำหมำยเป็นหมู่บ้ำนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยส่งเสริมให้ชำวบ้ำนผลิต
สินค้ำหรือบริกำรที่มีวัตถุดิบภำยในพื้นที่เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของหมู่บ้ำน กำรจัดทำโปรแกรมหรือปฏิทิน
ท่องเที่ยวชุมชนในรอบปี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลต่อเนื่องและยั่งยืน จะต้องมีกำรจัดตั้งกลุ่มและระเบียบกำร
บริหำรจัดกำรกลุ่มอำชีพนั้น ๆ ด้วย
2.๖ จัดทำแผนพัฒนำครัวเรือน ที่สอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำยของกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
แต่ต้องยึดหลักพึ่งพำตนเองได้ในระดับครัวเรือน เช่น ครัวเรือนต้องรู้จักตนเอง ให้ครัวเรือนกำหนดเป้ำหมำย
พิจำรณำถึงทรัพยำกรใสนครัวเรือน ควำมรู้ ควำมชำนำญของคนในบ้ำน กำหนดแนวทำงกำรใช้ชีวิต เลือกทำ
อำชีพและกำรปฏิบัติตน ตำมแนวทำนเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ครัวเรือนมีรำยจ่ำยที่ไม่จำเป็นมำก ก็ต้องแก้ไข
ปั ญ หำในรำยจ่ำยนั้ น (ปลูกพื ชผั กสวนครัว ลดรำยง่ำยรำยวัน/ลด ละ เลิ กอบำยมุข ลดรำยจ่ำยฟุ่ มเฟือย/
ทำผลิตภัณฑ์ข้ำวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ลดรำยจ่ำยซึ่งเป็นรำยจ่ำยประจำ) เมื่อลดรำยจ่ำยได้ก็จะมี
เงินออมนั่นเอง
***ทั้ งนี้ ก ำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำครั ว เรื อน ครั ว เรื อ นต้ องมี ค วำมพร้ อ มและสมั ค รใจในกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง ไม่เช่นนั้นผลที่ได้จะไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒ นำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับครัวเรือน
กลุ่ม ชุมชน ที่สอดคล้องกับอำชีพ สภำพกำรณ์ และสภำวะของชุมชน ดังนี้
1. ในระดับครัวเรือนต้องครอบคลุมในสำมเรื่อง ได้แก่ 1) อำหำรมั่นคง (กำรปลูกพืช
กำรเลี้ยงสัตว์ และกำรแปรรูป) 2) สิ่งแวดล้อมยั่งยืน (กำรบริหำรจัดกำรขยะ กำรจัดสุขลักษณะในบ้ำน และ
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ) 3) มีภูมิคุ้มกัน (กำรปฏิบัติศำสนกิจ กำรบำเพ็ญประโยชน์ และออกกำลังกำย
เสริมสุขภำพ)
2. ระดับกลุ่ม เช่น กำรรวมกลุ่มเพื่อกำรผลิต กำรพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ สวัส ดิกำร
กำรตลำด ฯลฯ
3 ระดับชุมชน เน้นสร้ำงเครือข่ำยกำรร่วมมือในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เครือข่ำยกำรตลำด ฯลฯ
2.๗ มอบหมำยภำรกิจให้ครัวเรือนเป้ำหมำยดำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำครัวเรือน โดยมี
กรอบหรือห้วงระยะเวลำกำรติดตำมกำรพัฒนำครัว เรือนว่ำเป็นไปตำมแผนหรือไม่ (ติดตำมโดยผู้นำกำรพัฒนำ
และผู้นำอำสำพัฒนำชุมชนเป็นหลัก)
2.๘ มอบหมำยภำรกิจผู้นำกำรพัฒนำ ผู้นำชุมชน และครัวเรือนเป้ำหมำย ให้ดำเนินกำรตำม
แผนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง (ติดตำมโดยพัฒนำกรและผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน)
2.๙ กำหนดวันดำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำตำมแผนกำรพัฒนำ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมำณ
ทั้งจำกกรมกำรพัฒนำชุมชน และหน่วยงำนภำคี
3. สรุ ป และประเมิ น ผลกำรดำเนิ น งำน พร้อ มทั้ งรำยงำนผลกำรดำเนิ น งำนในระบบ BPM
ภำยใน 7 วัน หลังดำเนินกำรแล้วเสร็จ
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กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชวี ิตเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็น กำรส่งเสริม สนับสนุนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ให้ เกิดกำรพัฒ นำสำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้ และเสำมำรถน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กำรปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
วิธีปฏิบัติ
 กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ
1. แกนนำกำรพัฒ นำ ผู้นำหมู่บ้ำน ผู้นำอำสำพัฒ นำชุมชน พัฒ นำกร สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และควำมมั่นใจในกำรดำเนินชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
๒. แกนนำและผู้นำหมู่บ้ำน ส่งเสริม สนับสนุน และติดตำมให้ครัวเรือนดำเนินกิจกรรมพัฒนำตำม
แผนพัฒ นำครัว เรือน กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมำณ หรือกิจกรรมที่ครัวเรือนสำมำรถดำเนินกำรเองได้ เช่น
กำรจัดทำบัญชีครัวเรือน กำรทำควำมสะอำด กำรปรับภูมิทัศน์บ้ำนเรือน กำรคัดแยกขยะ กำรปลูกพืชผักสวนครัว
เลี้ยงสัตว์ แปรรูปผลผลิตที่ดำเนินในบ้ำน กำรลด ละ เลิกอบำยมุข กำรร่วมกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ เป็นต้น
๓. ผู้น ำกำรพัฒ นำ ผู้น ำหมู่บ้ำน ผู้นำอำสำพัฒ นำชุมชน พัฒ นำกร ส่งเสริม สนับสนุนและร่ว ม
ขับเคลื่อนกิจกรรมกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพำะ กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมำณ
หรือกิจกรรมที่หมู่บ้ำนสำมำรถดำเนินกำรเองได้ เช่น กำรออกกำลังกำย กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรประกอบ
อำชีพ กำรจัดกิจกรรมบำเพ็ญ สำธำรณประโยชน์ จิตอำสำ กำรร่วมแรงช่วยกันทำงำน กำรออมเพื่อกำรสะสม
ทุนสำหรับกำรจัดสวัสดิกำรในอนำคต เป็นต้น
 กิจกรรมที่ใช้งบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน
1. ก่อนดำเนินกำรตำมแผนพัฒ นำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชุมมอบหมำยภำรกิจในกำร
ขับเคลื่อนแผนพัฒ นำ และดำเนิ นกิจกรรม โครงกำรตำมแผน ตำมลำดับควำมส ำคัญของปัญหำและควำม
ต้องกำร
ทีมผู้นำ ผู้ส่งเสริมและผู้ที่รับผิ ดชอบในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรตำมแผน เตรียมกำร เช่น
- จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ตำมโครงกำรฯ
- ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม (รวมทั้งผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน)
- ประสำนผู้นำและกำหนดวันดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
- ประสำนวิทยำกร (ถ้ำมี)
*** ทั้งนี้ กำรคัดเลือกกิจกรรมเพื่อใช้งบประมำณดำเนินกำรตำมแผน ต้องคำนึงถึงโอกำสและ
ควำมเป็ น ไปได้ที่ สำมำรถจะตั้งกลุ่ ม มีผ ลิ ตภัณ ฑ์ ห รือมีรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ ผ ลกำรดำเนินโครงกำร
มีประสิทธิภำพ และเป็นจุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
2. ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
2.1 ผู้นำกำรพัฒนำและครัวเรือนเป้ำหมำยดำเนินกิจกรรมตำมที่ได้รับสนับสนุนงบประมำณ
2.2 ผู้นำกำรพัฒนำร่วมกับครัวเรือนเป้ำหมำย กำหนดทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกลุ่ม
ที่ได้รับสนับสนุนงบประมำณ โดยพัฒนำกร (หรือวิทยำกร) ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำร จัดตั้งกลุ่มและ
วิธีกำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม
2.4 ผู้นำกำรพัฒนำและครัวเรือนเป้ำหมำยดำเนินกำรจัดทำข้อมูลคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม
ระเบียบกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม สวัสดิกำรกลุ่ม แผนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกลุ่ม เป็นต้น
ตัวอย่ำงกิจกรรม โครงกำรสำหรับใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่กำรปฏิบั ติของครอบครัวพัฒ นำเป้ำหมำย และชยำยผลไปทุกครัวเรือนเต็มพื้นที่ ให้ มีทัศนคติ
และสร้ ำงลั กษณะนิ สั ยพึ่ งตนเอง ตำมบริ บทและภู มิ สั งคมทุ กครั วเรื อนจะต้ องปฏิ บั ติ กิ จกรรมในครั วเรื อน
ประกอบด้วย
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1) สร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร โดยกำร
(1) มีกำรปลูกผัก พืชสวนครัว เพื่อใช้เป็นประกอบอำหำรในชีวิตประจำวัน เพื่อลด
ค่ำใช้จ่ำยประจำวันตำมสภำพพื้นที่ของครัวเรือน
(2) มีกำรเลี้ย งสั ตว์ที่เป็นอำหำรของครัวเรือน เช่น ไก่ เป็ด ปลำ กบ หรืออื่น ๆ
ตำมที่สภำพของพื้นที่แต่ละครัวเรือนจะทำได้
(3) มีกำรแปรรูป ผลิตผลในบ้ำนเพื่อเป็นกำรถนอมอำหำร และใช้ประโยชน์ของ
ในครัวเรือนรูปแบบต่ำง ๆ
2) สร้ำงสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยกำร
(1) มีกำรบริหำรจัดกำรขยะ ลดกำรใช้ผลิตภัณฑ์สร้ำงขยะ คัดแยกขยะ นำกลับมำใช้ซ้ำ
หมักขยะเปียกเพื่อเป็นปุ๋ย หรือถังขยะเปียกลดโลกร้อน
(2) มีกำรจัดสุขลักษณะในบ้ำน โดยกำรจัดบริเวณบ้ำน สะอำดเป็นระเบียบไม่เป็น
แหล่ งเพำะเชื้ อโรค และพำหะน ำโรค เช่ น รั้ว กิน ได้ ไม้ด อกไม้ ป ระดั บ สะดวกปลอดภั ยในกำรใช้อุ ปกรณ์
ประกอบอำชีพ
(3) มีกำรใช้ทรัพยำกรในบ้ำนอย่ำงคุ้มค่ำ ประหยัดและเกื้อกูลกัน เช่น น้ำจำกกำร
ซักผ้ำนำไปรดต้นไม้ เป็นต้น
3) สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม โดยกำร
(1) มีกำรปฏิบัติศำสนำกิจตำมพิธีตำมควำมเชื่อเป็นประจำ มีกำรแบ่งปันเอื้อเฟื้อเจือจำน
ระหว่ำงกัน
(2) มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะด้วยจิตอำสำอำสำสมัครเข้ำร่วม
กิจกรรมเพื่อสำธำรณะ ของหมู่บ้ำนกำรปรับปรุง ถนน คู คลองหรือกำรร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำหมู่บ้ำนอื่น ๆ
(3) มีกำรออกกำลังกำยเสริมสุขภำพ เพื่อสุขภำพร่ำงกำยที่เข็งแรง ครัวเรือนต้องมี
กำรออกกำลังกำยในรูปแบบต่ำง ๆ เป็นประจำ
4) ในระดับกลุ่มและชุมชน ให้พิจำรณำดำเนินกำร ตำมศักยภำพ และควำมต้องกำรของ
ครัวเรือน โดยส่งเสริมควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำส่วนรำชกำร องค์กรเอกชน ตลอดจนสมำชิก
ในชุมชนนั้น เป็น สำคัญ หำกมีควำมพร้อมในกำรดำเนินกำร เนื่องจำกผลิตผลที่ได้จำกครัวเรือนมีมำกเพียง
พอที่จะยกระดับกำรพัฒนำเป็นระดับก้ำวหน้ำ คือ กำรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม เพื่อร่วมกันดำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ
ดังนี้
(1) กำรผลิต ประชำชนควรร่วมมือกันในกำรผลิต โดยมีเป้ำหมำยร่วมกัน เช่น กำรแบ่ง
หน้ำที่กำรผลิต วัตถุดิบสำหรับกลุ่มเพื่อแปรรูป เช่น กลุ่มน้ำพริก ต้องใช้วัตถุดิบหลำยชนิด ซึ่งชุมชนปลูกได้เอง
ให้ ส มำชิกปลู กเอง ในคุณ ภำพและปริมำณที่ควบคุมได้ กลุ่ มผักปลอดสำร ทุกครัวเรือนปลู กผั กต่ำง ๆ กัน
มีระบบตรวจสอบแปลงปลูก ทำกำรตลำดด้วยกำรต้นรับพ่อค้ำเข้ำมำรับซื้อในหมู่บ้ำน โดยเฉพำะพ่อค้ำรำยย่อย
ทีซ่ ื้อไม่มำกแต่กลุ่มมี ชนิดของผักหลำกหลำย สำมำรถนำไปขำยปลีกได้ ในทันที่ กลุ่มจัดเตรียมบรรจุถุงเตรียมไว้
(2) กำรตลำด เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมกำรต่ำง ๆ เพื่อกำรขำยผลผลิตให้ได้
ประโยชน์ สูงสุด เช่ น ส่งเสริมกำรจั ดกำรตลำดเพื่อสังคม (Green Marketing) สนับสนุนกำรผลิต จำหน่ำย
อำหำรปลอดภัย ส่งเสริมกำรตลำด เช่น OTOP Trader, OUTLEL ชุมชน E-commerce, Online ฯลฯ
หรื อร่ว มมือ จัด ซื้อข้ำวเปลื อกตรงจำกเกษตรกรและมำสี เอง หรือ ร่ว มมือกั บ
บริษัทเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริม สังคม (CSR) สำมำรถซื้อผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์จำกชุมชน ไปใช้ในโครงกำร
ของบริษัท หรือจัดทำเป็น ร้ำนสหกรณ์รำคำขำยส่ง ประชำชนในชุมชน สำมำรถซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้
ในรำคำต่ำ เพรำะรวมกันซื้อเป็นจำนวนมำก
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(3) กำรเป็ น อยู่ ปั จ จั ย พื้ น ฐำนในกำรด ำรงชี วิ ต ที่ มี ค วำมเป็ น อยู่ ที่ ดี พ อสมควร
กำรแบ่งปัน แลกเปลี่ยน สิ่งที่เหลือกิน เหลือใช้ เช่น จัดกิจกรรมในกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Save the
earth) เช่น ธนำคำรอำหำร ครัว ชุมชน ธนำคำรพั นธุ์พื ช แปลงปลู กรวม ฯลฯ อำหำรกำรกิน ต่ำง ๆ กะปิ
น้ำปลำ เสื้อผ้ำ อื่น ๆ
(๔) สวัสดิกำร ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้ำงสวัสดิกำรของชุมชน จำกกำรสะสม ระดม
ทุนในทุกรูปแบบ เช่น รำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรขยะ กำรสะสมทุนจำกกำรออม เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือ
สมำชิก ผู้ด้อยโอกำสและขำดแคลนในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลเด็ก กำรศึกษำ รักษำพยำบำล
ดูแลคนป่วย คนชรำ เป็นต้น หรือจำกกำรทำธุรกรรมอื่น ๆ เช่น ป่ำชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอำหำรและเพิ่มควำม
อุดมสมบูรณ์ กำรปลูกไม่ในวันที่ลูกคลอดใช้เป็นสวัสดิกำรสำหรับปลูกบ้ำนในวันที่แต่งงำน เป็นต้น
(5) กำรศึกษำ ชุมชนควรมีบทบำทในกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เช่น มีกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
เล่ำเรียนให้แก่เยำวชนของชมชนเอง
(6) สั งคมและศำสนำ ชุ ม ชนควรเป็ น ที่ ร วมในกำรพั ฒ นำสั งคมและจิ ตใจ โดยมี
ศำสนำเป็นที่ยึดเหนี่ยว ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่ออำศัยเป็นศูนย์รวมสร้ำงควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำ เช่น โครงกำรงดเหล้ำ ในงำนบุญ ลด ละ เลิก อบำยมุข กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ซึ่งต่อยอด
ถึงกำรจัดกิจกรรมหมู่บ้ำนท่องเที่ยวในเชิงประเด็นต่ำง ๆ
5. สรุปและประเมินผลกำรดำเนินงำน พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในระบบ BPM
ภำยใน 7 วัน หลังดำเนินกำรแล้วเสร็จ
กิจกรรมย่อยที่ 3 ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การจัดการความรู้และประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม 3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลกำรพัฒนำ สรุปบทเรียนและค้นหำแนวทำง วิธีพัฒนำต่อยอดกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภำพ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนครอบครัวพัฒนำ แกนนำหมู่บ้ำน ผู้แทนกลุ่ม/องค์กร/คุ้มบ้ำน ผู้แทนครัวเรือนอื่น ๆ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงน้อย 30 คน
วิธีการดาเนินงาน
1. สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
๑.๑ สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ เตรียมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
เตรียมควำมพร้อมผู้นำกำรประชุม ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในกำรประชุม เช่น ข้อมูลกำรดำเนินกิจกรรมในหมู่บ้ำน
วัสดุอุปกรณ์ ผู้ร่วมกิจกรรม กำหนดเวลำในกำรดำเนินกำร สถำนที่ พิจำรณำกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร
สิ่ งที่ กลุ่ มเป้ ำหมำยต้ องน ำมำเพื่ อเข้ำร่วมประชุ ม เช่น ข้ อมู ล สถำนกำรณ์ ในปั จจุ บั น ควำมเปลี่ ยนแปลงและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน
๑.๒ ประสำนงำนผู้เกี่ยวข้อง แจ้งกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อทรำบ เข้ำร่วมกำรประชุมฯ ตำมเวลำนัดหมำย
ผ่ำนวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น ทำหนังสือจำกอำเภอ ส่งถึงมือผู้รับพร้อมอธิบำยให้เห็นควำมจำเป็นและควำมสำคัญ
ในกำรร่วมประชุมฯ ครั้งนี้
๑.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอดบทเรียนและประเมินผล กำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๔ ประเมินผลกำรพัฒนำ แบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนกำรประเมินควำม “อยู่เย็น เป็นสุข”
หรือควำมสุขมวลรวมของหมู่บ้ำน/ชุมชน (GVH) เป็นครั้งที่ ๒ โดยใช้ ข้อมูลเกณฑ์กำรประเมินในครั้งที่ ๑ ที่ได้
ดำเนินกำรประเมินไว้ก่อนกำรพัฒนำ เปรียบเทียบผลกำรพัฒนำ ว่ำเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร (ตำมเกณฑ์ของ กพร.
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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ต้ อ งเพิ่ ม ขึ้ น ) บรรลุ เป้ ำหมำย หรื อ ไม่ วิ ธี ก ำรด ำเนิ น กำรเหมำะสม คุ้ ม ค่ ำมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพหรื อ ไม่ รวมทั้ ง
อำจประเมินผลระดับกำรพัฒนำของหมู่บ้ำน ตำมเกณฑ์ของกระทรวงมหำดไทย (4 ด้ำน 23 ตัวชี้วัด) โดยระบุ
ผลกำรดำเนินงำนแยกรำยตัวชี้วัดตำมแบบประเมินผลที่ กำหนดเพื่อเปรียบเทียบผลกับก่อนกำรพัฒนำ (ครั้งที่ 1)
ประเมินผลสำเร็จกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชนท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงครั วเรือน ในแต่ ละหมู่บ้ำนมีจำนวนครัวเรือนที่ปฏิ บัติกิจกรรมในครัวเรือนผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ ๗๐ (ระดับดี) ร้อยละ ๘๐ (ระดับดีมำก) ร้อยละ ๙๐ (ระดับดีเด่น) โดยใช้เกณฑ์ควำมสำเร็จ ดังนี้
แต่ละด้ำนดำเนินกิจกรรมอย่ำงน้อย 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
๑. สร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร ประกอบด้วย
1) มีกำรปลูกผัก พืชสวนครัว เพื่อใช้เป็นประกอบอำหำรในชีวิตประจำวัน เพื่อลด
ค่ำใช้จ่ำยประจำวันตำมสภำพพื้นที่ของครัวเรือน
2) มีกำรเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอำหำรของครัวเรือน เช่น ไก่ เป็ด ปลำ กบ หรืออื่น ๆ ตำมที่
สภำพของพื้นที่แต่ละครัวเรือนจะทำได้
3) มี กำรแปรรู ป ผลิ ตผลในบ้ ำนเพื่ อเป็ นกำรถนอมอำหำร และใช้ ประโยชน์ ของใน
ครัวเรือนรูปแบบต่ำง ๆ
๒. สร้ำงสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ประกอบด้วย
1) มีกำรบริหำรจัดกำรขยะ ลดกำรใช้ผลิตภัณฑ์สร้ำงขยะ คัดแยกขยะ นำกลับมำใช้ซ้ำ
หมักขยะเปียกเพื่อเป็นปุ๋ย หรือถังขยะเปียกลดโลกร้อน
2) มีกำรจัดสุขลักษณะในบ้ำน โดยกำรจัดบริเวณบ้ำน สะอำดเป็นระเบียบไม่เป็น
แหล่ งเพำะเชื้ อโรค และพำหะน ำโรค เช่ น รั้ว กิน ได้ ไม้ด อกไม้ ป ระดั บ สะดวกปลอดภั ยในกำรใช้อุ ปกรณ์
ประกอบอำชีพ
3) มีกำรใช้ทรัพยำกรในบ้ำนอย่ำงคุ้มค่ำ ประหยัดและเกื้อกูลกัน เช่น น้ำจำกกำรซักผ้ำ
นำไปรดต้นไม้ เป็นต้น
3. สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม ประกอบด้วย
1) มีกำรปฏิบัติศำสนำกิจตำมพิธี ตำมควำมเชื่อเป็นประจำ มีกำรแบ่งปันเอื้อเฟื้อ
ระหว่ำงกัน
2) มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะด้วยจิตอำสำอำสำสมัครเข้ำร่วม
กิจกรรมเพื่อสำธำรณะของหมู่บ้ำนกำรปรับปรุง ถนน คู คลองหรือกำรร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำหมู่บ้ำนอื่น ๆ
3) มีกำรออกกำลังกำยเสริมสุขภำพ เพื่อสุขภำพร่ำงกำยที่เข็งแรง ครัวเรือนต้องมี
กำรออกกำลังกำยในรูปแบบต่ำง ๆ เป็นประจำ
๑.๕ ผู้นำกำรประชุม นำพิจำรณำผลกำรประเมินจำกคะแนนประเมินแต่ละด้ำน ถึงสำเหตุที่ทำ
ให้บรรลุผล ทำอย่ำงไร ถือเป็นวิธีกำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพที่สุดหรือไม่ ต้องปรับปรุงสิ่งใดเพื่อหรือไม่ ต้องทำ
กิจกรรมหรือวิธีกำรอย่ำงไรต่อไป
๑.๖ สรุปบทเรียนและค้นหำแนวทำง วิธีพัฒนำต่อยอดกำรส่งเสริมกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียงที่มีประสิทธิภำพ
2. ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ ห มู่ บ้ ำนเป้ ำหมำย จั ดท ำเอกสำรบทเรี ยน วิ ธี กำรปฏิ บั ติ ที่ ป ระสบ
ควำมสำเร็จ ไว้เป็นควำมรู้ แนวทำงในกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำหมู่บ้ำนต่อไป และกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้
เป็นแบบอย่ำงแก่หมู่บ้ำนอื่นเพื่อขยำยผลลต่อไป พร้อมทั้งสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำ
หมู่บ้ำนในภำพรวมจัดทำเป็นเอกสำรควำมรู้ อย่ำงน้อย 1 ฉบับ ตำมรูปแบบที่กรมฯ กำหนด
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้ำนเป้ำหมำย จัดทำป้ำยหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงตำมแบบที่กรมฯ
กำหนด
4. มอบหมำยภำรกิจ ผู้แทนหมู่บ้ำน ใช้แผนพัฒนำ ประสำนกำรบูรณำกำรเพื่อต่อยอดขยำยผล
กำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชน
ท้องถิ่นตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด/อำเภอ/ตำบล
5. สรุปและประเมินผลกำรดำเนินงำน พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในระบบ BPM ภำยใน 7 วัน
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละ 90 ของหมู่บ้ำนที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มีควำมสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ ๓.1.2 คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด สำหรับเข้ำรับพระรำชทำนโล่รำงวัล
เพื่อเชิดชูเกียรติและเพื่อจัดกำรควำมรู้ รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
1. หมู่บ้ ำนเศรษฐกิจพอเพีย ง : รำงวัลโล่พระรำชทำนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จำนวน 76 รำงวัล
2. ผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้นำ อช.) : รำงวัล “สิงห์ทอง” จำนวน 152 รำงวัล
3. องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน : รำงวัล “สิงห์ทอง” จำนวน 76 รำงวัล
4. ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) : รำงวัล “สิงห์ทอง” จำนวน 76 รำงวัล
5. ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำงระดับภำค : รำงวัล “สิงห์ทอง” จำนวน 12 รำงวัล (4 ภำค ๆ ละ
3 รำงวัล)
วิธีการดาเนินงาน
1. สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
1.1 ศึกษำรำยละเอียดแนวทำงกำรคัดสรรกิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ทั้ง 5 ประเภท
ตำมแนวทำงที่กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนด
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำร
จังหวัดดำเนินกำรสรรหำบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรคัดสรรกิจกรรมพัฒนำ
ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประกอบด้วย
- ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ/ผู้แทนภำคประชำชน (ผู้นำหมู่บ้ำน/กิจกรรม
พั ฒ นำชุ ม ชนดี เด่ น ในปี ที่ ผ่ ำนมำ) หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในสำขำต่ ำ ง ๆ เป็ น ต้ น หรื อ อำจแต่ งตั้ งคณะท ำงำน
เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองฯ ให้เหลือจำนวนหนึ่งก่อน แล้วเสนอคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสินอีกครั้งหนึ่งตำมที่
จังหวัดเห็นว่ำเหมำะสม ทั้งนี้ ควรแจ้งให้ทุกอำเภอทรำบล่วงหน้ำด้วย
- สำหรับกำรคัดสรรครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำงระดับภำค ให้พิจำรณำแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพัฒ นำสตรีจังหวัด (กพสจ.) ร่วมเป็นกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกครัวเรือนสัมมำชีพตัวอย่ำง
ตำมเกณฑ์กำรประเมิน ที่กำหนด จังหวัดละ 1 ครัวเรือน
1.3 ประชุมคณะกรรมกำร
จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมกำรคัดสรรกิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อร่วมกัน
จัดทำแผนดำเนินงำน กำหนดกำรตรวจเยี่ยม และหลักเกณฑ์ในกำรคัดสรรฯ ตำมแนวทำงที่กรมกำรพัฒนำ
ชุมชนกำหนด โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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1) หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ให้พิจำรณำคัดเลือกจำก
1.1) หมู่บ้ ำนที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกกรมกำรพัฒ นำชุมชน และจังหวัด
ได้ประกำศเป็นหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่กรมกรมกำรพัฒนำชุมชนสนับสนุนเป็นอันดับแรก (ก่อนปี
2563) หรือหมู่บ้ำนที่หน่วยงำนอื่น ๆ สนับสนุนกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง
โดยต้องผ่ำนกำรประเมินตัวชี้วัดหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมกำรพัฒนำชุมชน
1.2) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชำชนในหมู่บ้ำนมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็น
รูปธรรม
1.3) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนที่เป็นรูปธรรมและสำมำรถต่อยอดได้
เช่น กำรยกระดับรำยได้ของครัวเรือนเป้ำหมำย มีกลุ่มอำชีพเพิ่มขึ้น สำมำรถพัฒนำเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร
OTOP หรือสำมำรถเชื่อมโยงกับบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี จำกัด ได้
1.4) เป็นหมู่บ้ำนที่สำมำรถเป็นต้นแบบในกำรบริหำรจัดกำรชุมชนเพื่อพึ่งตนเองได้
โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
1.5) หมู่บ้ำนที่เคยได้รับรำงวัลดีเด่นแล้ว ให้คงรักษำสถำนะดีเด่นไว้เป็นเวลำ 5 ปี
จึงจะมีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกในระดับจังหวัดได้อีก
1.6) จังหวัดสำมำรถกำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดสรรเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม
โดยพิ จ ำรณำให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทำงกำรคั ด เลื อ กหมู่ บ้ ำนเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบ และพิ จ ำรณำให้
ครอบคลุมกำรดำเนินกิจกรรมพัฒนำชุมชนด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน ตลอดจน
มีกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรจัดทำแผนชุมชนได้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงพิจำรณำจำกกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์
ของกลุ่มจังหวัด ยุทธศำสตร์ของจังหวัดหรือกิจกรรมตำมนโยบำยของหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ โดยจังหวัดสำมำรถ
กำหนดองค์ประกอบหรือตัวชี้วัดหลัก-ย่อย เพิ่มเติม หรือปรับปรุงได้ตำมควำมเหมำะสม พร้อมทั้งให้ค่ำคะแนน
ให้ครอบคลุมทุกมิติ หรือนำระบบมำตรฐำนกำรพัฒนำชุมชน (มชช.) มำใช้ในกำรพิจำรณำประกอบกำรคัดสรรฯ
2) ประเภทผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้นำ อช.) ให้พิจำรณำคัดเลือกจำก
2.1) ต้องเป็นผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้นำ อช.) ที่เป็นแกนนำในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
ตำบล โดยเป็ น ผู้ ริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ประสำนงำน และดำเนินกำรพัฒ นำร่วมกับ ชำวบ้ำน และสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่พัฒ นำชุมชน เพื่อให้กำรพัฒ นำหมู่บ้ำนตำบล บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มีกำรทำงำนโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม แยกเป็น ชำย 1 คน หญิง 1 คน
2.2) มีบทบำทตำมภำรกิจหลักของผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำมแนวทำง
กำรส่งเสริมโดยกรมกำรพัฒ นำชุมชน และต้องหน้ำที่ปฏิบัติงำนในหมู่บ้ำนที่ได้รับกำรคัดเลือก ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรอำสำพัฒนำชุมชน ปี 2547 (ข้อ 16)
2.3) ผู้น ำอำสำพัฒ นำชุมชน (ผู้ นำ อช.) ที่เคยได้รับรำงวัลดีเด่นแล้ ว ให้ คงรักษำ
สถำนะดีเด่นไว้เป็นเวลำ 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกในระดับจังหวัดได้อีก
2.4) คณะกรรมกำรฯ สำมำรถกำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดสรรเพิ่มเติมได้ตำมควำม
เหมำะสม หรือนำระบบมำตรฐำนกำรพัฒนำชุมชน (มชช.) มำใช้ในกำรพิจำรณำประกอบกำรคัดสรรฯ
3) ประเภทองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน ให้พิจำรณำคัดเลือกจำก
3.1) กลุ่ ม /องค์ ก รที่ ก รมกำรพั ฒ นำชุ ม ชนเป็ น หน่ ว ยงำนหลั ก ในกำรสนั บ สนุ น
เช่น คณะกรรมกำรพัฒ นำสตรีหมู่บ้ำน (กพสม.) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต คณะกรรมกำรโครงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) กองทุนแม่ของแผ่นดิน ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มอำชีพ เป็นต้น
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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3.2) กิจกรรมพัฒนำชุมชน ที่เคยได้รับรำงวัลดีเด่นแล้ว ให้คงรักษำสถำนะดีเด่นไว้
เป็นเวลำ 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกในระดับจังหวัดได้อีก
3.3) จังหวัดสำมำรถกำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดสรรเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม
หรือนำระบบมำตรฐำนกำรพัฒนำชุมชน (มชช.) มำใช้ในกำรพิจำรณำประกอบกำรคัดสรรฯ
4) ประเภทศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ให้พิจำรณำคัดเลือกจำก
4.1) ศูน ย์ ป ระสำนงำนองค์กำรชุ มชนระดับ ตำบล (ศอช.ต.) ที่เข้มแข็ ง สำมำรถ
ประสำนบู รณำกำรแผนชุมชนไปสู่ กำรปฏิบัติตำมภำรกิจศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชน (ศอช.) ให้เป็นที่
ประจักษ์อย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นแหล่งศึกษำดูงำนได้
4.2) ผ่ ำนตัว ชี้วัด และเกณฑ์ ก ำรพิ จำรณำประกอบกำรจัด ระดั บ กำรพั ฒ นำศูน ย์
ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) 5 หมวด 23 ตัวชี้วัด ต้องได้คะแนนรวมอยู่ในระดับ 3 (เข้มแข็ง)
4.3) ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ที่เคยได้รับรำงวัลดีเด่นแล้ว
ให้คงรักษำสถำนะดีเด่นไว้เป็นเวลำ 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกในระดับจังหวัดได้อีก
4.4) จังหวัดสำมำรถกำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดสรรเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม
หรือนำระบบมำตรฐำนกำรพัฒนำชุมชน (มชช.) มำใช้ในกำรพิจำรณำประกอบกำรคัดสรรฯ
5) ประเภทครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำงระดับภำค ให้พิจำรณำคัดเลือกจำก
5.1) จังหวัดพิจำรณำจัดตั้งคณะทำงำนคัดเลือกโดยให้คณะกรรมกำรสตรีมีบทบำท
ในกำรคัดเลือก
5.2) เป็นครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้ำน
เป้ำหมำยสัมมำชีพชุมชนที่ยังไม่เคยได้รับรำงวัลครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำงระดับภำค
5.3) จั งหวัด ประกำศเป็ น ครัว เรือ นที่ ได้ รับ คั ด ลื อ กตำมเกณฑ์ ป ระเมิ น ครั ว เรื อ น
สัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำง ให้เป็นครั วเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำงของจังหวัด ๆ ละ 1 ครัวเรือน และส่งรำยชื่อ
ให้คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีภำคดำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกตำมเกณฑ์ประเมินและประกำศผลกำรคัดเลือก
ครัวเรือนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำงระดับภำค ๆ ละ 3 ครัวเรือน รวม 12 ครัวเรือน
ส่งรำยชื่อให้กรมฯ ทรำบเพื่อรับรำงวัล
5.4) จังหวัดสำมำรถกำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดสรรเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม
หรือนำระบบมำตรฐำนกำรพัฒนำชุมชน (มชช.) มำใช้ในกำรพิจำรณำประกอบกำรคัดสรรฯ
1.4 แจ้ งแนวทำงกำรคั ดสรรฯ และแผนกำรด ำเนิน งำน กำหนดกำรตรวจเยี่ย มให้ ระดั บ
อำเภอทรำบ
1.5 ดำเนินกำรคัดสรรฯ ตำมแผนกำรดำเนินงำนที่กำหนด และติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำของ
ระดับอำเภอ
1.6 ประกำศผลกำรคัดสรรกิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ดังนี้
1) กำรประกำศรำงวัลประเภทที่ 1 - 4 ให้จัดทำเป็นประกำศของจังหวัด และจัดทำ
ใบประกำศเกียรติคุณ หรือโล่รำงวัลมอบให้หมู่บ้ำนฯ และกิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่น โดยจัดพิธีมอบรำงวัลใน
กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับจังหวัดหรือในกิจกรรมอื่น ๆ ตำมที่จังหวัดเห็นว่ำเหมำะสม
2) กำรประกำศรำงส ำหรั บ ประเภทที่ 5 ให้ ส่ ง ข้ อ มู ล ครั ว เรื อ นสั ม มำชี พ ชุ ม ชน
ตัวอย่ำงระดับจังหวัด ให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของคณะกรรมกำรพัฒนำสตรีภำค (กพสภ.)
ภำยในเดือนพฤษภำคม 2563 และมอบวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกำรประกอบอำชีพแก่ครัวเรือนสัมมำชีพ
ชุมชนตัวอย่ำง จำนวน 5,000 บำท
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1.7 แจ้งอำเภอดำเนินกำรถอดบทเรียนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมพัฒนำชุมชน
ดีเด่นระดับจังหวัด โดยให้จัดทำเฉพำะประเด็นสำคัญ โดดเด่น และมีภำพประกอบ ตำมแบบฟอร์มที่กำหนด
ส่ งให้ จั งหวัด และจั งหวัด จั ด ส่ งให้ กรมฯ พร้อมส ำเนำประกำศฯ ของจั งหวัด และรำยงำนผลกำรคั ดสรรฯ
ตำมแบบฟอร์มที่กำหนด ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ในกิจกรรมทุกประเภท
2. สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
2.1 ประชำสัมพันธ์และชี้แจงแนวทำงกำรคัดสรรกิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่น โดยกำรจัด เวที
ประชำคมในหมู่บ้ำน หรือเวทีกำรประชุมส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
2.2 พิจำรณำคัดเลือกกิจกรรมพัฒ นำชุมชนดีเด่น ที่มีคุณสมบัติตำมแนวทำงกำรคัดสรรฯ
ที่จังหวัดแจ้ง จำนวน 5 ประเภท ๆ ละ 1 กิจกรรม และแจ้งรำยชื่อส่งให้จังหวัดเพื่อจัดทำกำหนดกำรตรวจเยี่ยม
2.3 อำเภอประสำนกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรคัดสรรฯ ตำมประเภทรำงวัล
ดังนี้
2.4 แจ้งผลกำรคัดสรรฯ ให้กับผู้นำชุมชนที่ชนะเลิศ และดำเนินกำรถอดบทเรียนหมู่บ้ำนและ
กิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
2.5 ประสำนกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย หมู่บ้ำน กลุ่ม องค์กรชุมชน และศูนย์ประสำนงำน
องค์กำรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ระดับจังหวัด จัดทำป้ำยแสดงไว้ที่หมู่บ้ำน/ที่ทำกำรกลุ่ม องค์กร
ชุมชน และเครือข่ำยองค์กรชุมชน ตำมควำมเหมำะสม เพื่อสร้ำงควำมภำคภูมิใจและประชำสัมพันธ์ขยำยผล
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป
กิจกรรมย่อยที่ ๓.1.3 สัมมนาผู้นาองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อให้ ผู้ น ำชุ มชนดี เด่ น ทุ กคนได้ เกิ ดควำมภำคภู มิ ใจอย่ ำงสู งสุ ดด้ วยควำมส ำนึ กในพระมหำ
กรุณำธิคุณและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์
๒. เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้แก่ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคนในกำรเข้ำร่วมพิธีกำรเข้ำเฝ้ำทูลละอองพระบำท
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ให้ดำเนินไปด้วยควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอย่ำงที่สุด
๓. เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคน ได้รับทรำบแนวนโยบำยกำรดำเนินงำนที่สำคัญของกรมกำรพัฒนำ
ชุมชน รวมทั้งองค์ควำมรู้ เทคนิค ประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนต่ำง ๆ ที่สำมำรถนำไปปรับใช้ในกำรพัฒนำตนเอง
พัฒนำกลุ่มองค์กร เครือข่ำย และชุมชน เพื่อให้กำรทำงำนพัฒนำชุมชนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔50 คน ประกอบด้วย
๑. ผู้นำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวน ๗๖ คน
๒. ผู้นำกิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวน ๓๐๔ คน ได้แก่
๒.๑ ผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นชำยและหญิง จำนวน ๑๕๒ คน
๒.๒ ผู้นำกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในกำรพัฒนำหมู่บ้ำนดีเด่น จำนวน ๗๖ คน
๒.๓ ผู้นำศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น จำนวน ๗๖ คน
3. ผู้นำครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำงระดับภำค ประจำปี ๒๕๖2 จำนวน ๑๒ คน
๔.ประธำนเครือข่ำยองค์กำรพัฒนำชุมชน (ผู้แทนสมำพันธ์ฯ/สมำคมฯ) จำนวน 10 คน
5. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน จำนวน 48 คน
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วิธีการดาเนินงาน
 ระดับกรม
1. กรมฯ มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหำดไทย เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และ
ผ่ ำนหนั งสื อถึ งรำชเลขำนุ กำรในพระองค์ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐำธิ รำชเจ้ ำ กรมสมเด็ จ พระเทพรัต นรำชสุ ด ำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อขอพระรำชทำนพระรำชวโรกำสเข้ำเฝ้ำทูลละอองพระบำท
2. ขออนุ มั ติโครงกำรฯ ปรับ รำยละเอียดค่ ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฯ และขออนุ มัติด ำเนิ น งำน
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง ขออนุมัติไปรำชกำร และแจ้งจังหวัดโอนจัดสรรงบประมำณ
3. จัดทำกำหนดกำรเข้ำเฝ้ำฯ รำยชื่อผู้เข้ำเฝ้ำฯ สำเนำคำกรำบบังคมทูล ฯลฯ
4. เรี ย นเชิ ญ ผู้ บ ริ ห ำรกระทรวงมหำดไทย และคณะผู้ บ ริห ำรกรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน รวมทั้ ง
ประธำนชมรมแม่บ้ำนพัฒนำชุมชน ร่วมเข้ำเฝ้ำฯ ตำมกำหนดกำร
5. เชิญชวนสมทบเงินทูลเกล้ำทูลกระหม่อมฯเพื่อโดยเสด็จพระรำชกุศลตำมพระรำชอัธยำศัย
6. แจ้งจังหวัดเพื่อประสำนแจ้งกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งประธำนเครือข่ำยองค์กำรพัฒ นำชุมชน
(ผู้แทนสมำพันธ์ฯ/สมำคมฯ) เข้ำร่วมโครงกำรฯ และร่วมเข้ำเฝ้ำฯ ตำมกำหนดกำร
7. ประสำนกำรดำเนิน งำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขอรับกำรสนับสนุนวิทยำกร
จำกกรมวัง/ประสำนรถตำรวจนำขบวน ประสำนสถำนที่กำรจัดกิจกรรม
8. แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรและคณะทำงำน
9. ประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรและคณะทำงำน เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรดำเนินงำน
10. ดำเนินงำนตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ตำมโครงกำรฯ ดังนี้
10.1 กำรบรรยำยและมอบนโยบำยให้ ควำมรู้เพื่อพัฒ นำผู้นำ ตำมหั วข้อที่เหมำะสมตำม
สถำนกำรณ์
10.2 กำรบรรยำย และซั กซ้ อม ระเบี ยบวิธีป ฏิ บั ติต นในกำรเข้ำเฝ้ ำฯ โดยวิท ยำกรจำก
สำนักพระรำชวัง
10.3 กำรแบ่งกลุ่มเพื่อซักซ้อมระเบียบวิธีปฏิบัติตนในกำรเข้ำเฝ้ำฯ
11. สรุปและประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
 ระดับจังหวัด

1. สำนักงำนพัฒ นำชุมชนจังหวัดแจ้งประสำนสำนักงำนพัฒ นำชุมชนอำเภอที่มีกลุ่มเป้ำหมำย
เข้ำร่วมโครงกำรฯ ตำมกำหนดกำรและแนวทำงที่กรมฯ กำหนด
2. รวบรวมรำยชื่อจำกสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ ตำมข้อ 1. พร้อมข้อมูลตำมแบบรำยงำน
ข้อมูลรวบรวมส่งให้กรมฯ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
 ระดับอาเภอ

1. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเตรียมข้อมูลและนัดหมำยกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรฯ
ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่กรมฯ กำหนด
2. แจ้ งรำยชื่อพร้อมรำยงำนข้อมู ล ตำมแบบรำยงำนข้อมูล จัดส่ งให้ ส ำนักงำนพั ฒ นำชุมชน
จังหวัดภำยในระยะเวลำที่กำหนด
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กิจกรรมย่อยที่ ๓.1.4 มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคนได้เกิดควำมภำคภูมิใจอย่ำงสูงสุดด้วยควำมสำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ และได้น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำง
ในกำรดำเนินชีวิตตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกำศเกียรติคุ ณหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖3 ได้แก่ ผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน
(ผู้นำ อช.) ดีเด่นชำยและหญิง กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในกำรพัฒนำหมู่บ้ำนดีเด่น และศูนย์ประสำนงำน
องค์กำรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น รวมทั้งครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำงระดับภำค ในกำรเผยแพร่
ผลงำนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สำธำรณชนทั้งในและนอกชุมชน
3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ และส่ งเสริมให้ มีเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ ในกำร
ปฏิบั ติงำน พั ฒ นำชุมชน และกิจ กรรมส่ งเสริมกำรสร้ำงสั มมำชีพ ชุมชน ระหว่ำงผู้ นำชุมชน กลุ่ ม /องค์ก ร
เครือข่ำยพัฒนำชุมชนดีเด่น ภำคีกำรพัฒนำ และเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนกำร
บริหำรจัดกำรชุมชนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔50 คน ประกอบด้วย
๑. ผู้นำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖2 จำนวน ๗๖ คน
2. ผู้นำกิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖2 จำนวน ๓๐๔ คน ได้แก่
๒.๑ ผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นชำยและหญิง
จำนวน ๑๕๒ คน
๒.๒ ผู้นำกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในกำรพัฒนำหมู่บ้ำนดีเด่น จำนวน ๗๖ คน
๒.๓ ผู้นำศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น จำนวน ๗๖ คน
๓. ผู้นำครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำงระดับภำค ประจำปี ๒๕๖2
จำนวน ๑๒ คน
๔. ประธำนเครือข่ำยองค์กำรพัฒนำชุมชน (ผู้แทนสมำพันธ์ฯ/สมำคมฯ)
จำนวน 10 คน
5. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน
จำนวน 48 คน
วิธีการปฏิบัติ
 ระดับกรม
1. กำหนดกรอบกำรดำเนินงำน แนวทำง และจัดทำกำหนดกำรพิธีรับโล่รำงวัลฯ ในภำพรวม
2. จัดทำแผนดำเนินงำนโครงกำรฯ ที่สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนของกรมฯ
3. ขออนุมัติโครงกำรฯ ปรับรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฯ และขออนุมัติดำเนินงำน ทั้งในส่วน
ของเอกสำร และพัสดุ
4. ขออนุญำตใช้ลำยมือชื่อของปลัดกระทรวงมหำดไทย และอธิบดีฯ เพื่อจำรึกลงบนโล่รำงวัล “สิงห์ทอง”
5. เรียนเชิญผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงมหำดไทย เป็นผู้อัญเชิญโล่รำงวัลพระรำชทำนหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และมอบโล่รำงวัล “สิงห์ทอง” รวมทั้งโล่รำงวัลครัวเรือน
สัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำงระดับภำค
6. เตรียมควำมพร้อมก่อนดำเนินโครงกำร
6.1 แจ้ งจั งหวัดเพื่อประสำนกำรแจ้งกลุ่ มเป้ำหมำยที่ชนะเลิ ศกำรคัดสรรหมู่บ้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด กิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และครัวเรือนสัมมำชีพ
ชุมชนตัวอย่ำงระดับภำค ประจำปี ๒๕๖2 รวมทั้งประธำนเครือข่ำยองค์กำรพัฒนำชุมชน (ผู้ แทนสมำพันธ์ฯ/
สมำคมฯ) เข้ำร่วมโครงกำรฯ
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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6.2 ตรวจสอบรำยชื่อหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และ
กิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ชำยและหญิ ง กลุ่ม/
องค์กรชุมชนแกนหลั กส ำคัญ ในกำรพั ฒ นำหมู่บ้ำนดีเด่น และศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับตำบล
(ศอช.ต.) ดีเด่น รวมทั้งครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำงระดับภำค เพื่อนำไปจัดทำโล่ ใบลงทะเบียน ป้ำยชื่อ
6.3 กำรประสำนนัดหมำยผู้บริหำร วิทยำกร
6.4 ดำเนินกำรเรื่องเอกสำร ใบลงทะเบียน ใบรำยงำนกำรเดินทำง
6.5 ประสำนกำรจั ดสถำนที่ ตลอดจนโล่ รำงวัล ประเภทต่ำง ๆ เข็มเชิดชูเกียรติฯ กระเป๋ ำ
เอกสำร รถบัสโดยสำร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.6 จัดประชุมซักซ้อมควำมเข้ำใจแก่เจ้ำหน้ำที่โครงกำรที่เกี่ยวข้อง
6.7 จัดทำทำเนียบผู้นำเครือข่ำยพัฒนำชุมชนดีเด่นประจำปี ตำมข้อมูลที่ได้จำกจังหวัด
7. ดำเนินงำนตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ตำมโครงกำรฯ
7.1 วิทยำกรทั้งภำยในกรมฯ และภำยนอกบรรยำยให้ควำมรู้เพื่อพัฒนำผู้นำ ตำมหัวข้อที่เหมำะสม
ตำมสถำนกำรณ์
7.2 แบ่งกลุ่มระดมสมอง และถอดบทเรียนควำมสำเร็จของผู้นำแต่ละประเภท เพื่อเป็นกำร
แบ่งปันประสบกำรณ์กำรทำงำน ให้เครือข่ำยสำมำรถปรับใช้ในพื้นที่ได้
7.3 สร้ำงเครือข่ำยผู้นำในระบบออนไลน์ และช่องทำงต่ำง ๆ
7.4 พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติฯ
7.5 พิธีรับโล่รำงวัลหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และโล่รำงวัล “สิงห์ทอง”
8. สรุปและประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ รวมถึงกำรรำยงำนผลกำรใช้งบประมำณในระบบ BPM
 ระดับจังหวัด

1. ดำเนินกำรประสำนแจ้งสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอที่มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับรำงวัล ให้ดำเนินกำร
นัดหมำยผู้นำเข้ำร่วมกิจกรรมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่กรมฯ กำหนด
2. รวบรวมรำยชื่อจำกสำนักงำนพัฒ นำชุมชนอำเภอตำมข้อ 1. พร้อมข้อมูลตำมแบบรำยงำนผล
เพื่อเตรียมจัดทำทำเนียบฯ ตำมที่กรมฯกำหนด
3. ดำเนินกำรส่งแบบรำยงำนผล ให้กรมฯ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
 ระดับอาเภอ

1. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเตรียมข้อมูลและนัดหมำยกลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำรับรำงวัล ตำมวัน
เวลำ และสถำนที่ที่กรมฯกำหนด
2. รำยงำนข้อมูลตำมแบบรำยงำนฯ และจัดส่งให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดภำยในระยะเวลำที่
กำหนด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคน เกิดควำมภำคภูมิใจอย่ำงสูงสุดด้วยควำมสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณและ
เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์และได้น้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงในกำรดำเนินชีวิต
ตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท
2. ผู้ น ำชุมชนดีเด่น ทุก คน ที่มี ผ ลงำนดีเด่ น ซึ่งผ่ ำนกำรพิ จำรณำจำกกำรคั ดสรรกำรดำเนิน งำน
หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
รวมทั้งครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำงระดับภำค ที่ส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
และประกำศเกียรติคุณเผยแพร่ผลงำนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สำธำรณชนทั้งในชุมชนและนอกชุมชน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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3. มีเครือข่ำยกำรเรียนรู้ร่วมกัน และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนพัฒนำ
ชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน ระหว่ำงผู้นำชุมชนดีเดน ภำคีกำรพัฒนำ และเจ้ำหน้ำที่
พัฒนำชุมชน
4. ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคน ได้รับทรำบแนวนโยบำยกำรดำเนินงำนที่สำคัญของกรมกำรพัฒนำชุมชน
และได้ มี โอกำสแสดงควำมคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะอั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ ส ำมำรถ
ขับเคลื่อนกำรทำงำนพัฒนำชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
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ภายในปี ๒๕๖๕

Change for Good

38
โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ดาเนินการโดยส่วนกลาง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการส่งเสริม
ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการพัฒนาการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิธีการจัดการการผลิตและตลาดอาหารปลอดภัย
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และจัดทารายละเอียดศักยภาพกลุ่มตามแนวทาง D - HOPE
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 272 คน ประกอบด้วย
1. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการเกษตร หรือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
เกษตรอิ น ทรี ย์ ที่ มี ค วามพร้ อ มใน 8 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน ได้ แ ก่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ล าพู น ล าปาง
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน จังหวัดละ 30 คน รวม 240 คน (ที่เข้ารับการฝึกอบรม
ตามกิจกรรมที่ 1)
2. ผู้ แทนบริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี จังหวัด (วิส าหกิจ เพื่ อสั งคม) จ ากั ด 8 จั งหวั ด ๆ ละ 2 คน
รวมจานวน 16 คน
3. เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 8 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวมจานวน 16 คน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณให้ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน
2. จั งหวั ด จั ด ท ารายละเอี ย ดโครงการเพื่ อเสนอขออนุ มั ติ แ ละแจ้ งกลุ่ ม เป้ าหมายเพื่ อ ด าเนิ น การ
ตามโครงการ โดยมีกรอบการดาเนินงาน ดังนี้
วันที่ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการพัฒนาการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
วิธีปฏิบัติ - เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการเกษตรอินทรีย์เป็นผู้บรรยาย
วันที่ 2 จังหวัดนากลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานนอกสถานที่ในจุดที่เป็นต้นแบบเครือข่ายการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย์
วิธีปฏิบัติ - หัวข้อในการศึกษาดูงาน
“วิธีการจัดการการผลิตและตลาดอาหารอินทรีย์”
1) การบริหารการจัดการ เช่น การทาสัญญา การควบคุมคุณภาพผลผลิต ราคา
สินค้า และเงื่อนไข การชาระเงิน เป็นต้น
2) การควบคุมคุณภาพสินค้าและปริมาณการผลิต
3) ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์
๔) อื่น ๆ ตามสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
วันที่ 3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
วิธีปฏิบัติ
1) สร้างความเข้าใจแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ วิเคราะห์ ศักยภาพกลุ่มตามแนวทาง D-HOPE
(Decentralized Hand – On Program Exhibition)
2) จัดทารายละเอียดศักยภาพกลุ่มตามแบบฟอร์มแนวทางของ D-HOPE (Decentralized
Hand – On Program Exhibition)
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๓. จัดส่งรายละเอียดศักยภาพกลุ่มตามแบบฟอร์มแนวทางของ D - HOPE (Decentralized Hand – On
Program Exhibition) ให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นไฟล์ Word ภายใน 7 วัน หลังจากดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
ผ่านทาง cddse9@gmail.com
งบประมาณ 1,241,100 บาท
ดาเนินการโดยจังหวัด ในไตรมาส ๑ – ๔
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย
กิจกรรมที่ 3.1 พัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur: CE)
โดยมีกิจกรรมพัฒนาตามโมเดล CE และจับคู่ธุรกิจ
วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์
(Community Entrepreneur: CE)
กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายจากกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม
ประสบการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณให้ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติและแจ้งกลุ่มเป้าหมาย
3. ประชุมเชิงปฏิบั ติการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒ นากลุ่ มผู้ผ ลิต ผู้ประกอบการ
เกษตรอินทรีย์สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur: CE)
4. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สู่การเป็นผู้ประกอบการ
ชุมชน (Community Entrepreneur : CE)
5. จัดทาแผนธุรกิจกลุ่มของกลุ่มเป้าหมาย
6. ดาเนินการแลกเปลี่ยนแผนธุรกิจกลุ่ม
กิจกรรมที่ 3.2 พัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สู่ผู้ประกอบการชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน
(Community Entrepreneur)
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับกิจกรรมที่ 3.1 พัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน
(Community Entrepreneur : CE) โดยมีกิจกรรมพัฒนาตามโมเดล CE และจับคู่ธุรกิจ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณให้ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติและแจ้งกลุ่มเป้าหมาย
3. สนับสนุนการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จังหวัดละ 10 กลุ่ม ๆ ละ 30,000 บาท ตามแผนพัฒนาธุรกิจกลุ่ม
จากกิจกรรมที่ 3.1 ข้อ 5 โดยสนับสนุนตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 กระบวนการ (การเข้าถึงปัจจัยการผลิต
การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน และการบริหารจัดการ)
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กิจกรรมที่ 3.3 สร้างช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยและรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตร
อินทรีย์ที่มีศักยภาพทางธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการเกษตร หรือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
เกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อมที่ได้รับการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ตั้งแต่กิจกรรมที่ 1 - กิจกรรมที่ 3 (3.1 - 3.2)
ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และ
จังหวัดน่าน
2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีการพัฒนา
3. ผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณให้ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติและแจ้งกลุ่มเป้าหมาย
3. จังหวัดจัดงานนิทรรศการและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 จังหวัดกาหนดการจัดงาน สถานที่จัดงาน รูปแบบการจัดงาน จานวนผู้ที่จะเชิญเข้าร่วมงาน
โดยให้จัดกิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมการจัดนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์”
- กิจกรรมประกาศวาระอาหารปลอดภัย เพื่อแสดงเจตนารมณ์การส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
อาหารปลอดภัย
- กิจกรรมการเจรจาธุร กิจระหว่างกลุ่ มผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการเกษตรอินทรีย์กับภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการขยายผลสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร (4ร)
- กิจกรรมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
3.2 แจ้งกลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์นาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยมาร่วม
จัดนิทรรศการ
3.3 ประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีการพัฒนา ร่วมงาน
3.4 ผู้เกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งนักธุรกิจ ผู้ ประกอบการ
ห้างสรรพสินค้า ร่วมงาน
3.5 ประชาสัมพันธ์การจัดงานเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมงาน
3.6 จังหวัดจัดนิทรรศการและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
3.7 สรุปผลการจัดนิทรรศการและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ดังนี้
1) สรุป ผลของแต่ล ะกิจกรรม รวมถึงจานวนผู้ เข้าร่ว มกิจกรรม รายได้จากการจาหน่าย
อาหารปลอดภัย กรมการพัฒนาชุมชนจัดส่งให้กรมในรูปแบบเอกสารรูปเล่ม 1 เล่ม พร้อมไฟล์ Word ผ่านทาง
cddse9@gmail.com
2) จั ด ท าวี ดี ทั ศ น์ ส รุ ป ผลการจั ด นิ ท รรศการและจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารปลอดภั ย
เพื่อเผยแพร่ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ 1 ช่องทาง เช่น เว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น YOUTUBE FACEBOOK เป็นต้น
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โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเครือข่ายเกษตรปลอดภัย
ดาเนินการโดยส่วนกลาง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาเกษตรปลอดภัยและการส่งเสริม
ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการพัฒนาการผลิตแบบเกษตรปลอดภัย
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิธีการจัดการการผลิตและตลาดอาหารปลอดภัย
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และจัดทารายละเอียดศักยภาพกลุ่มตามแนวทาง D – HOPE
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 306 คน ประกอบด้วย
1. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการเกษตร หรือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
เกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อมใน 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดละ 30 คน รวม 270 คน (ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมตามกิจกรรมที่ 1)
2. ผู้แทนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด 9 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม
จานวน 18 คน
3. เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 9 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวมจานวน 18 คน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณให้ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก
ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี
2. จั งหวัดจั ดทารายละเอีย ดโครงการเพื่อ เสนอขออนุ มัติ และแจ้ งกลุ่ มเป้าหมายโดยมี กรอบการ
ดาเนินงาน ดังนี้
วันที่ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการพัฒนาการผลิตแบบเกษตรปลอดภัย
วิธีปฏิบัติ - เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการเกษตรปลอดภัยเป็นผู้บรรยาย
วันที่ 2 จังหวัดนากลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานนอกสถานที่ในจุดที่เป็นต้นแบบเครือข่ายการผลิ ต
แบบเกษตรปลอดภัย
วิธีปฏิบัติ - หัวข้อในการศึกษาดูงาน
“วิธีการจัดการการผลิตและตลาดอาหารปลอดภัย”
1) การบริหารการจัดการ เช่น การทาสัญญา การควบคุมคุณภาพผลผลิต ราคาสินค้า
และเงื่อนไข การชาระเงิน เป็นต้น
2) การควบคุมคุณภาพสินค้าและปริมาณการผลิต
3) ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
๔) อื่น ๆ ตามสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
วันที่ 3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
วิธีปฏิบัติ
1) สร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มตามแนวทาง D-HOPE
(Decentralized Hand – On Program Exhibition)
2) จัดทารายละเอียดศักยภาพกลุ่มตามแบบฟอร์มแนวทางของ D-HOPE (Decentralized
Hand – On Program Exhibition)

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕
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๓. จัดส่งรายละเอียดศักยภาพกลุ่มตามแบบฟอร์มแนวทางของ D - HOPE (Decentralized Hand – On
Program Exhibition) ให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นไฟล์ Word ภายใน 7 วัน หลังจากดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
ผ่านทาง cddse9@gmail.com
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย
กิจกรรมที่ 3.1 พัฒนาเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur:
CE) โดยมีกิจกรรมพัฒนาตามโมเดล CE และจับคู่ธุรกิจ
วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย
(Community Entrepreneur: CE)
กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายจากกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม
ประสบการณ์การพัฒนาเกษตรปลอดภัยและการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณให้ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก
ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติและแจ้งกลุ่มเป้าหมาย
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตร
ปลอดภัยสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur: CE)
4. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ชุมชน (Community Entrepreneur : CE)
5. จัดทาแผนธุรกิจกลุ่มของกลุ่มเป้าหมาย
6. ดาเนินการแลกเปลี่ยนแผนธุรกิจกลุ่ม
กิจกรรมที่ 3.2 พัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยสู่ผู้ประกอบการชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน
(Community Entrepreneur)
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับกิจกรรมที่ 3.1 พัฒนาเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ชุมชน (Community Entrepreneur : CE) โดยมีกิจกรรมพัฒนาตามโมเดล CE และจับคู่ธุรกิจ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณให้ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก
ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติและแจ้งกลุ่มเป้าหมาย
3. สนับสนุนการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จังหวัดละ 10 กลุ่ม ๆ ละ 30,000 บาท ตามแผนพัฒนาธุรกิจกลุ่ม
จากกิจกรรมที่ 3.1 ข้อ 5 โดยสนับสนุนตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 กระบวนการ (การเข้าถึงปัจจัยการผลิต
การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน และการบริหารจัดการ)
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กิจกรรมที่ 3.3 สร้างช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยที่มี
ศักยภาพทางธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการเกษตร หรือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
เกษตรปลอดภัยที่มีความพร้อมที่ได้รับการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ตั้งแต่กิจกรรมที่ 1 ถึง กิจกรรมที่ 3 (3.1 - 3.2)
ใน 9 จั งหวัดภาคเหนื อตอนล่ าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโ ลก ตาก อุตรดิตถ์ สุ โ ขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์
กาแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี
2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีการพัฒนา
3. ผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณให้ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก
ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติและแจ้งกลุ่มเป้าหมาย
3. จังหวัดจัดงานนิทรรศการและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 จังหวัดกาหนดการจัดงาน สถานที่จัดงาน รูปแบบการจัดงาน จานวนผู้ที่จะเชิญเข้าร่ว มงาน
โดยให้จัดกิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมการจัดนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐพัฒนาเกษตรปลอดภัย”
- กิจกรรมประกาศวาระอาหารปลอดภัย เพื่อแสดงเจตนารมณ์การส่งเสริมการผลิตและการบริโภค
อาหารปลอดภัย
- กิจกรรมการเจรจาธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการขยายผลสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร (4ร)
- กิจกรรมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
3.2 แจ้งกลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์นาผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยมาร่วม
จัดนิทรรศการ
3.3 ประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีการพัฒนา ร่วมงาน
3.4 ผู้ เกี่ย วข้องกับ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งนักธุรกิจ ผู้ ประกอบการ
ห้างสรรพสินค้า ร่วมงาน
3.5 ประชาสัมพันธ์การจัดงานเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมงาน
3.6 จังหวัดจัดนิทรรศการและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
3.7 สรุปผลการจัดนิทรรศการและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ดังนี้
1) สรุปผลของแต่ละกิจกรรม รวมถึงจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รายได้จากการจาหน่ายอาหารปลอดภัย
กรมการพัฒนาชุมชนจัดส่งให้กรมในรูปแบบเอกสารรูป เล่ม 1 เล่ม พร้อมไฟล์ Word ผ่านทาง cddse9@gmail.com
2) จัดทาวีดีทัศน์สรุปผลการจัดนิทรรศการและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย เพื่อเผยแพร่
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ 1 ช่องทาง เช่น เว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น YOUTUBE FACEBOOK เป็นต้น
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แนวทางการดาเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการกระจายรายได้เหลื่อมล้าเป็นอันดับ ๓ ของโลก จากรายงาน Credit
Suisse Global Wealth Databook ปี ๒๕๕๙ รองลงมาจากอันดับ ๒ ประเทศอินเดีย และอันดับ ๑ ประเทศ
รัสเซีย ในขณะที่ปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีการกระจายรายได้เหลื่อมล้าเป็นอันดับ ๔ ของโลก รองลงมาจาก
อันดับ ๓ ประเทศอียิปต์ อันดับ ๒ ประเทศคาซัคสถาน และอันดับ ๑ ประเทศยูเครน อย่างไรก็ตามแม้ประเทศ
ไทยจะมีอันดับที่ดีขึนแต่ยังคงเป็นประเทศที่มีการกระจายรายได้เหลื่อมล้าสูงที่สุดในเอเชีย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
จีนีอยู่ที่ ๙๐.๒ ซึ่งถ้าหากตัวเลขยิ่งเข้าใกล้ ๑๐๐ มากขึนเท่าใด จะหมายถึง คนรวยที่สุด ๑% ของประเทศ
ถือครองทรัพย์สินที่มีทังหมดในประเทศหรือคนที่เหลือไม่มีทรัพย์สินให้ถือครองเลย จากปัญหาดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นถึงความได้เปรีย บและเสีย เปรียบทางเศรษฐกิจและสั งคม คนส่วนใหญ่มีความสุขเพิ่มขึนเมื่อรายได้
เพิ่มขึน แต่ถ้าหากคน ๙๕% ที่ถือครองทรัพย์สินเพียง ๕% ของประเทศยังขาดโอกาสและไม่ได้รับความเป็น
ธรรมเพราะยากจน มีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ ขาดโอกาสทางการศึกษา ภูมิประเทศไม่เอือต่อการประกอบ
อาชีพขาดที่ดิน ท้ากิน ไม่มีทุน ไม่มีความรู้ด้านการตลาด และขาดอ้านาจในการต่อรอง จะส่ งผลกระทบ
ต่อประเทศในระยะยาว คือความสุขของประชาชนลดลง ช่องว่างทางรายได้เพิ่มสูงขึน ก่อให้เกิดปัญหาทาง
สังคม สุขภาพกาย และสุขภาพจิตในที่สุด
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มองเห็นความส้าคัญของปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก้าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๙
การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ มีเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรมมากขึน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ไขปัญหา
ความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ข้อ ๒.๑ พัฒนาอาชีพและ
รายได้ของคนยากจน เพื่อบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตดีขึน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส้ า นั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก รการเงิน ชุม ชน กรมการพั ฒ นาชุมชน
ได้ก้าหนดการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน ในพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ๒๗๔ อ้าเภอ
๕๐๐ หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อ้านาจเจริญ
บึงกาฬ หนองบัวล้าภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม
และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ ๓๘,๐๐๐ บาท/ปี ที่สามารถ
พัฒนาได้ หรือครัวเรือนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
บู ร ณาการ การน้ อ มน้ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปฏิ บั ติ จ นเป็ น วิ ถี ชี วิ ต การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น
ทางการเงิน และการสนับสนุนให้ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายมีอาชีพและมีรายได้ จ้านวน ๑๐,๐๐๐ คน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชน ได้มีอาชีพ มีรายได้ และลดปัญหาความเหลื่อมล้าของคนในสังคม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕

Change for Good

47
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอ้าเภอให้ส ามารถขับเคลื่ อน
กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน
แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย
๓. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายให้มีรายได้เพิ่มขึน
กลุ่มเป้าหมาย
๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จ้านวน ๒๐ จังหวัด ๆ ละ ๑ คน รวม ๒๐ คน
๒. ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอ้าเภอ จ้านวน ๒๗๔ อ้าเภอ ๆ ละ ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน
รวม ๑,๓๗๐ คน (ภาครัฐ จ้านวน ๓ คน และภาคประชาชน จ้านวน ๒ คน)
- ภาครัฐ คัดเลือกมาจากพัฒนากร จ้านวน ๑ คน และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่น ๆ /ท้องถิ่น จ้านวน ๒ คน
- ภาคประชาชน คัดเลือกมาจากปราชญ์ชุมชน/ผู้น้าท้องถิ่นด้านอาชีพและทุนชุมชน จ้านวน ๒ คน
๓. ครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย จ้านวน ๕๐๐ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐ คน รวมทังสิน
๑๐,๐๐๐ คน โดยคัดเลือกตามล้าดับดังต่อไปนี
๑) ครัวเรือนในหมู่บ้ านเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ ๓๘,๐๐๐ บาท/ปี ที่สามารถ
พัฒนาได้ และลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ข้อมูล TPMAP ปี ๒๕๖๒) จากข้อมูลในระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชีเป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ปี 2562 พัฒนา
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
๒) ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ ๓๘,๐๐๐ บาท/ปี ตามข้อมูล
ความจ้าเป็นพืนฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๒ ที่สามารถพัฒนาได้
๓) ครั ว เรื อ นในหมู่ บ้ า นเป้ า หมายที่ มี ร ายได้ ไ ม่ เ กิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตามข้ อ มู ล
ความจ้าเป็นพืนฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๒
๔) ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายที่มีผู้ผ่านการบ้าบัดรักษายาเสพติด
ค้าอธิบายเพิ่มเติม
ครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่สามารถพัฒนาได้ หมายถึง ครัวเรือนในข้อมูล TPMAP
ปี 2562 ที่ไม่ใช่คนชรา พิการ ต้องให้การสงเคราะห์เพียงอย่างเดียว และไม่ประสงค์/ย้ายออก/เสียชีวิต
พื้นที่เป้าหมาย
พืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ๒๗๔ อ้าเภอ ๕๐๐ หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อ้านาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวล้าภู ขอนแก่น อุดรธานี
เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร โดยก้าหนดพืนที่
เป้าหมายตามเงื่อนไขดังนี
1) เป็นหมู่บ้านที่มีครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายตามเงื่อนไขข้างต้น
๒) ต้องไม่ซ้ากับหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ หรือหากซ้าหมู่บ้านต้อง
ไม่ซ้ากลุ่มเป้าหมายเดิม
๓) ต้องไม่ซ้ากับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ หรือหากซ้าหมู่บ้าน
ต้องไม่ซ้ากลุ่มเป้าหมายเดิม
๔) ต้องไม่ซ้ากับหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณตามโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้ มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือหากซ้าหมู่บ้านต้องไม่ซ้ากลุ่มเป้าหมายเดิม
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ที่

จังหวัด

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
อ้านาจเจริญ
บึงกาฬ
หนองบัวล้าภู
ขอนแก่น
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร
รวม

อาเภอ หมู่บ้าน
๒๘
๒๒
๑๗
๒๑
๒๑
๖
๑๕
๔
๘
๕
๒๒
๒๐
๑๑
๗
๑๐
๑๕
๑๔
๑๕
๙
๔
๒๗๔

๕๘
๖๖
๒๓
๕๐
๓๔
๖
๔๐
๔
๒๔
๕
๓๒
๔๖
๑๑
๗
๑๐
๑๕
๑๘
๒๓
๒๐
๘
๕๐๐

จานวนทีมปฏิบัติการฯ
(อาเภอละ ๕ คน)
๑๔๐
๑๑๐
๘๕
๑๐๕
๑๐๕
๓๐
๗๕
๒๐
๔๐
๒๕
๑๑๐
๑๐๐
๕๕
๓๕
๕๐
๗๕
๗๐
๗๕
๔๕
๒๐
๑,๓๗๐

จานวนครัวเรือน
ผู้มีรายได้น้อย
(หมู่บ้านละ ๒๐ คน)
๑,๑๖๐
๑,๓๒๐
๔๖๐
๑,๐๐๐
๖๘๐
๑๒๐
๘๐๐
๘๐
๔๘๐
๑๐๐
๖๔๐
๙๒๐
๒๒๐
๑๔๐
๒๐๐
๓๐๐
๓๖๐
๔๖๐
๔๐๐
๑๖๐
๑๐,๐๐๐

หมายเหตุ : ควรเฉลี่ยอ้าเภอละไม่เกิน ๓ หมู่บ้าน เพื่อให้ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอ้าเภอ
สามารถด้าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประกอบด้วย 6 กิจกรรม
ดังนี
1. ประชุมชีเป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ด้าเนินการโดยส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดและส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอ้าเภอ ด้าเนินการโดยส้านัก
พัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
3. เยี่ ย มเยี ย นครั ว เรื อ นผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยเป้ า หมายเพื่ อ จั ด ท้ า ข้ อ มู ล การแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน
รายครัวเรือน ด้าเนินการโดยส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
4. เวทีเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะอาชีพ ด้าเนินการโดยส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ด้าเนินการโดยส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
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6. ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน ด้าเนินการโดยส้านัก
พัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สถานที่ดาเนินการ
๑. สถานที่เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
2. สถานที่ราชการ/สถานที่เอกชนในระดับจังหวัดและอ้าเภอ
3. หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนหรือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หรือศูนย์เรียนรู้/สถานที่ฝึกอบรม
ให้ความรู้และฝึกอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพืนที่ใกล้เคียงภายในจังหวัดหรือพืนที่ใกล้เคียงนอกจังหวัด
(๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
4. ที่ตังของหมู่บ้านเป้าหมาย ๕๐๐ หมู่บ้าน ในพืนที่ ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะเวลาดาเนินการ ในไตรมาสที่ ๑ – 2
งบประมาณ จ้านวน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดกิจกรรม
๑. ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพ จ้านวน ๑๐,๐๐๐ คน
๒. ร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทีมปฏิบั ติการแก้ไขปั ญหาความยากจนระดับอ้าเภอมีความเข้าใจในการขับเคลื่ อนกิจกรรมฯ
มีความมั่นใจในการให้ค้าแนะน้า และส่งเสริมอาชีพให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย
2. ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีในการร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือน
ตนเอง มีการวางแผนทางการเงิน และมีทัศนคติที่ดีในการปรับเปลี่ยนชีวิตตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึน
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โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 1. ประชุมชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
 1.1 ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ อ้ า นวยการปฏิ บั ติ ก ารขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาชนบท
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) รับทราบแนวทางการด้าเนินโครงการพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตผู้ มีร ายได้น้ อยเพื่อลดความเหลื่ อมล้ าทางสั งคมและสามารถวางแผนการบูรณาการขับเคลื่ อน
การแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดท้าแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
และแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบ
2. ส้ านั กงานพัฒ นาชุ มชนจั งหวั ดศึ กษาแนวทางฯ และด้าเนินงานโครงการ/กิ จกรรมตามห้ วงเวลา
ที่ก้าหนด
3. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานคณะกรรมการบริหาร ศจพ.จ. ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนฯ
ร่วมกัน
4. ส้ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวัดน้าเสนอวัตถุ ประสงค์ ของโครงการฯ และข้อมู ลครั วเรื อนยากจน
เป้าหมายจากระบบ TPMAP
5. ประธานคณะกรรมการบริหาร ศจพ.จ. มอบหมายภารกิจให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนและการให้ความช่วยเหลือคนยากจนหรือผู้มีรายได้น้อย
6. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ร่วมกันจัดท้าแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการระดับ
จังหวัด
7. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสรุปผลการประชุมฯ
8. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแจ้งส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอจัดท้าค้าสั่งทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
ความยากจนระดับอ้าเภอ อ้าเภอละ ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน (ภาครัฐ จ้านวน ๓ คน และภาคประชาชน จ้านวน ๒ คน)
กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการบริหาร ศจพ.จ. จ้านวน 1 คณะ
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
พื้นที่ดาเนินการ
สถานที่ราชการในพืนที่ ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะเวลาดาเนินการ ในไตรมาสที่ ๑ - 2
ผลที่ค าดว่า จะได้ รั บ เกิดการบู ร ณาการแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัด
อย่างตรงจุดและไม่ซ้าซ้อน
ตัวชี้วัดกิจกรรม
จังหวัดมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการระดับจังหวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
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 1.2 ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการระดับอาเภอ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ อ้ า นวยการปฏิ บั ติ ก ารขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาชนบท
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอ้าเภอ (ศจพ.อ.) รับทราบแนวทางการด้าเนินโครงการพัฒนาอาชีพ
และคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและสามารถวางแผนการบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาความยากจนของอ้าเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
๑. ส้ านั กงานพัฒ นาชุมชนอ้าเภอศึกษาแนวทางที่กรมฯ ก้าหนด และประสานคณะกรรมการบริ หาร
ศจพ.อ. ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนฯ ร่วมกัน
๒. ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอน้าเสนอวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
จากระบบ TPMAP
๓. ประธานคณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ. มอบหมายภารกิจให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในอ้าเภอ
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนและการให้ความช่วยเหลือคนยากจนหรือผู้มีรายได้น้อย
๔. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ร่วมกันก้าหนดพืนที่เป้าหมายตามเงื่อนไขที่กรมฯ ก้าหนด และคัดเลือกทีมปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาความยากจนระดับอ้าเภอ
5. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จัดท้าแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการระดับอ้าเภอ
6. ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอสรุปผลการประชุมฯ
7. ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอจัดท้าค้าสั่งทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอ้าเภอ อ้าเภอละ
๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน (ภาครัฐ จ้านวน ๓ คน และภาคประชาชน จ้านวน ๒ คน)
- ภาครัฐ คัดเลือกมาจากพัฒนากร จ้านวน ๑ คน และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่น ๆ /ท้องถิ่น จ้านวน
๒ คน
- ภาคประชาชน คัดเลือกมาจากปราชญ์ชุมชน/ผู้น้าท้องถิ่นด้านอาชีพและทุนชุมชน จ้านวน ๒ คน
ภารกิจ/หน้าที่ของทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอ้าเภอ
๑) ตรวจสอบข้อมูลและจ้ าแนกครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๒๐ คน และจัดท้ า
ฐานข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายให้ครบถ้วนและถูกต้อง
๒) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายตามแนวทางของกิจกรรม ปรับทัศนคติ
ครั วเรื อนผู้ มี รายได้น้ อยเป้ าหมายในการด้ ารงชีวิ ตตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และให้ ค้าแนะน้ า
การวางแผนทางการเงินและการออม
๓) ลงพืนที่เยี่ ยมเยี ยนครั วเรื อนผู้ มีรายได้น้ อยเป้ าหมาย และร่วมกันวิเคราะห์ อาชี พที่ เหมาะสม
โดยบันทึกผลในระบบบันทึกและแสดงข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาคนแบบชีเป้า (TPMAP Logbook)
๔) รวบรวมแผนความต้องการประกอบอาชีพของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายและเสนอโครงการ
ให้อ้าเภอตามประเภทอาชีพเป็นรายหมู่บ้าน
๕) ติดตามและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
๖) สรุปผลและรายงานผลการด้าเนินงานให้ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอทราบ
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ส้ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ้ า เภอร่ ว มกั บ ที ม ปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนระดั บ อ้ า เภอ
และหมู่บ้ านเป้ าหมายคัดเลื อ กครั ว เรื อนผู้ มีรายได้น้ อยเป้า หมายตามเงื่ อนไขที่ กรมฯ ก้าหนด และจัดท้ า
ฐานข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย หมู่บ้านละ 20 คน
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กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ. จ้านวน 1 คณะ
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
พื้นที่ดาเนินการ สถานที่ราชการในพืนที่ 274 อ้าเภอ ในพืนที่ ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะเวลาดาเนินการ ในไตรมาสที่ ๑ - 2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างหน่วยงานราชการในอ้าเภออย่างตรงจุดและไม่ซ้าซ้อน
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. อ้าเภอมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการระดับอ้าเภอ
2. มีฐานข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย 500 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน รวม 10,000 คน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอาเภอ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอ้าเภอมีความรู้ความเข้าใจในการด้าเนินงาน สามารถ
สนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
๑. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนระดับอ้าเภอ อ้าเภอละ ๒ คน ประกอบด้วย พัฒนากร จ้านวน ๑ คน และปราชญ์ชุมชน/ผู้น้าท้ องถิ่ น
ด้านอาชีพและทุนชุมชน จ้านวน ๑ คน เข้าร่วมการประชุมฯ จ้านวน ๒ วัน ณ สถานทีเ่ อกชนที่กรมฯ ก้าหนด
2. กรมการพัฒนาชุมชนจั ดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดั บ
อ้าเภอ จ้านวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๑๔๐ - ๑๕๐ คน โดยมีประเด็นเนือหา ดังนี
วันที่หนึ่ง
(๑) แนวทางการด้าเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคม
(๒) ระบบบันทึกและแสดงข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาคนแบบชีเป้า (TPMAP Logbook)
(๓) การวางแผนทางการเงินและการออม
วันที่สอง
(๑) การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
(๒) การน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
(๓) บทบาทหน้ าที่ ของที มปฏิ บั ติ การแก้ ไขปั ญหาความยากจนระดั บอ้ าเภอ และจั ดท้ าแผนการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน
3. กรมการพัฒนาชุมชนสรุปและบันทึกผลการด้าเนินงานในระบบ Budget and Project Management
(BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓
กลุ่มเป้าหมาย รวมทังสิน ๕๖๘ คน
๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จ้านวน ๒๐ จังหวัด ๆ ละ ๑ คน รวมทังสิน
๒๐ คน
๒. ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอ้าเภอ ๒๗๔ ทีม ๆ ละ ๒ คน รวมทังสิน ๕๔๘ คน
พื้นที่ดาเนินการ สถานที่เอกชนในส่วนภูมิภาค (จ้านวน ๔ จุด ในพืนที่ ๒๐ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ระยะเวลาดาเนินการ ในไตรมาสที่ ๑ - 2
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที ม ปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนระดั บ อ้ า เภอมี ค วามเข้ า ใจในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมฯ
และมีความมั่นใจในการให้ค้าแนะน้าและส่งเสริมอาชีพให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
 3. เยี่ยมเยียนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายเพื่อจัดทาข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอ้าเภอมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน
กิจกรรม
2. เพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย และมีแนวทางในการ
ช่วยเหลือ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
1. ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอร่วมกับทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอ้าเภอประชุม
วางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม (ไม่ใช้งบประมาณ)
2. ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอ้าเภอด้าเนินกิจกรรมเยี่ยมเยียนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน เพื่อจัดท้าข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน โดยมีขันตอน ดังนี
2.1 ที ม ปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนระดั บ อ้ า เภอลงพื นที่ เ ยี่ ย มเยี ย น รั บ ฟั ง ปั ญ หา
และความต้องการของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายทุกครัวเรือน
2.2 ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอ้าเภอร่วมกับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย
วิเคราะห์สาเหตุความยากจน และหาแนวทางให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง
2.3 ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนบันทึกผลในระบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนา
แบบชี เป้ า (TPMAP Logbook) ในหมวดปั ญ หาและความต้ อ งการ โดยมี ส้ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ้ า เภอ
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
3. ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอสรุป ประเมินผล และรายงานผลการด้าเนินงานส่งให้ส้ านั กงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
4. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบันทึกผลการด้าเนินงานในระบบ Budget and Project Management
(BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มเป้าหมาย
ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย 500 หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐ คน รวม 10,000 คน
งบประมาณ
จ้านวน 2,500,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร
หน่วยดาเนินงาน ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
พื้นที่ดาเนินการ ที่ตังของหมู่บ้านเป้าหมาย 500 หมู่บ้าน ในพืนที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะเวลาดาเนินการ ในไตรมาสที่ ๑ - 2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนได้บันทึกข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายในระบบ
อย่างถูกต้อง
2. ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีในการร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือน
ตนเอง
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕
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ตัวชี้วัดกิจกรรม
ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนมีบันทึกสรุปผลการเยี่ยมเยียนการแก้ไขปัญหาความยากจนราย
ครัวเรือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
 4. เวทีเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะอาชีพ
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายปรับเปลี่ยนแนวคิดในการด้าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้เรียนรู้แนวทางการประกอบอาชีพ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
1. ส้ านั กงานพัฒ นาชุมชนอ้าเภอประสานเครือข่ายปราชญ์ ชุมชนในหมู่บ้านสั มมาชีพ ชุมชนหรื อ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หรือศูนย์เรียนรู้/สถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพด้านเศรษฐกิจ
พอเพี ย งในพื นที่ ใ กล้ เ คี ย งภายในจั ง หวั ด หรื อ พื นที่ ใ กล้ เ คี ย งนอกจั ง หวั ด เพื่ อ เป็ น จุ ด เรี ย นรู้ เสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์และฝึกทักษะอาชีพให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย
2. ส้ านั กงานพั ฒนาชุ มชนอ้ าเภอแจ้ งครั วเรือนผู้ มี รายได้ น้ อยเป้ าหมายหมู่ บ้ านละ ๒๐ คน และที ม
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอ้าเภอ จ้านวน ๑ คน เข้าร่วมเวทีเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะอาชีพ
จ้านวน ๒ วัน ณ หมู่บ้าน/สถานที่ตามข้อ 2 โดยมีประเด็นเนือหา ดังนี
วันที่หนึ่ง
(๑) ชีแจงแนวทางการด้าเนินงานกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน
(๒) ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๓) การวางแผนทางการเงินและการออม
วันที่สอง
เรียนรู้และเสริมทักษะการประกอบอาชีพและจัดท้าแผนความต้องการประกอบอาชีพ
3. ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอสรุปผล รวบรวมแผนความต้องการประกอบอาชีพ และรายงาน
ให้ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ
4. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบันทึกผลการด้าเนินงานในระบบ Budget and Project Management
(BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านละ ๒๑ คน ประกอบด้วย ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอ้าเภอ จ้านวน ๑ คน
และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๒๐ คน
งบประมาณ จ้านวน ๒๐,๒๐0,๐๐๐ บาท ตามทะเบียนจัดสรร
พื้นที่ดาเนินการ
หมู่บ้ านสั มมาชีพชุมชนหรื อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หรือศูนย์เรียนรู้/สถานที่ฝึ กอบรม
ให้ความรู้และฝึกอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพืนที่ใกล้เคียงภายในจังหวัดหรือพืนที่ใกล้เคียงนอกจังหวัด
(๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ระยะเวลาดาเนินการ ในไตรมาสที่ ๑ - 2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีในการปรับเปลี่ยนชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕
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ตัวชี้วัดกิจกรรม
ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนผู้มีร ายได้น้อยเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการด้าเนินงาน
ตามโครงการฯ และมีแนวทางในการประกอบอาชีพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยตามแผนความต้องการประกอบอาชีพ
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
1. ส้ านั กงานพัฒ นาชุมชนอ้าเภอเสนอโครงการตามประเภทอาชีพ เป็นรายหมู่ บ้าน (หมู่บ้านละ
๘๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยคนละ ๔,๐๐๐ บาท) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ.
2. ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอเสนอขออนุมัติโครงการจากส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
3. ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอจัดซือวัสดุประกอบอาชีพตามโครงการฯ
4. ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอส่งมอบวัสดุการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย
5. ทีมปฏิบัติการแก้ปั ญหาความยากจนระดับอ้าเภอติดตามและให้ ความช่ว ยเหลื ออย่างต่อ เนื่ อ ง
โดยบันทึกความก้าวหน้าผ่านระบบ TPMAP Logbook
6. ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบันทึกผลการด้าเนินงานในระบบ Budget and Project Management
(BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
กลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๒๐ คน
งบประมาณ จ้านวน ๔0,0๐๐,๐๐๐ บาท ตามทะเบียนจัดสรร
พื้นที่ดาเนินการ ที่ตังของหมู่บ้านเป้าหมาย ๕๐๐ หมู่บ้าน ในพืนที่ ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะเวลาดาเนินการ ในไตรมาสที่ ๑ - 2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายมีอาชีพ จ้านวน 10,000 คน
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีการบันทึกรายงานข้อมูลอาชีพทุกหมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
 6. ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน
วัตถุประสงค์
เพื่อสรุ ปผลการด้ าเนิ นงานและประเมินผลความคุ้ มค่าของโครงการพัฒนาอาชี พและคุ ณภาพชี วิ ต
ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม
๑. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จ้านวน
๒ วัน
๒. กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมฯ จ้านวน ๒ วัน โดยมีเนือหา ดังนี
วันที่หนึ่ง
(๑) ชีแจงวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ
(2) นโยบายการลดความเหลื่อมล้าในสังคมไทย
(3) การแก้ไขปัญหาความยากจนในมิติรายได้
(4) ทุนทางสังคมกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
(5) แลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมอาชีพและรายได้ของหมู่บ้านเป้าหมาย
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕
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วันทีส่ อง
(๑) สั งเคราะห์ องค์ความรู้ และแบ่งกลุ่ มวิเคราะห์ การขับเคลื่ อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้
ของคนยากจน ค้นหาปัจจัยความส้าเร็จ ปัญหา/อุปสรรคของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และความคุ้มค่าของโครงการฯ
(๒) ถอดบทเรียนและน้าเสนอผลการวิเคราะห์ฯ
3. กรมการพัฒนาชุมชนสรุปและบันทึกผลการด้าเนินงานในระบบ Budget and Project Management
(BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
กลุ่มเป้าหมาย รวมทังสิน 60 คน
1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จ้านวน ๒๐ จังหวัด ๆ ละ ๑ คน รวมทังสิน
๒๐ คน
2. ที ม ปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนระดั บ อ้ า เภอ ๒๐ จั ง หวั ด ๆ ละ 1 คน รวม 2๐ คน
3. ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย ๒๐ จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 2๐ คน
พื้นที่ดาเนินการ สถานที่เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
ระยะเวลาดาเนินการ ในไตรมาสที่ ๑ - 2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดการแลกเปลี่ ยนผลการขับเคลื่ อนโครงการฯ ในเวทีและสามารถน้าไปวางแผนเพื่อพัฒนางาน
ในปีต่อไปได้
ตัวชี้วัดกิจกรรม มีสรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕
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กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าไทยสู่สากล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างเครือข่ายกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 20 จังหวัด ๆ ละ 25 คน (จังหวัดละ 5 กลุ่ม ๆ ละ
5 คน) รวม 500 คน
2. เจ้าหน้าที่โครงการฯ 20 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 40 คน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งจัดสรรงบประมาณให้ 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุดรธานี สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร
มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ กาฬสินธุ์ อานาจเจริญ และจังหวัด
มุกดาหาร
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการ เสนอของบประมาณ
3. จังหวัดดาเนินการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าที่มีความพร้อม
สนใจและต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จังหวัดละ 5 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน
4. จังหวัดจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพื่อนามาประกอบการจัดทาแผนพัฒนา ดังนี้
4.1 ข้อมูลวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า (Product)
4.2 ข้อมูลราคาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า (Price)
4.3 ข้อมูลการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า (Promotion)
4.4 ข้อมูลช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า (Place)
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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5. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
(จานวน 2 วัน) โดยมีสาระสาคัญดังนี้
5.1 สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าในการสร้าง
เครือข่ายและการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง
5.2 จัดตั้งเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัดขึ้น เพื่อให้เกิด
การเชื่อมโยงของกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร มีการจัดระเบียบโครงสร้างของเครือข่าย และมีกิจกรรมการบริหาร
จัดการเครือข่ายร่วมกัน
5.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่าย จัดทาแผนพัฒนาตามแนวทางการพัฒนากลุ่มสู่การเป็น
ผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE) โดยนาเอาข้อมูล ของกลุ่มผู้ผลิ ต ผู้ประกอบการ
ตามข้อ 4 มาประกอบในการจัดทาแผนการพัฒนา 3 เรื่อง ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) แผนพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด ๆ ละ 1 แผน โดยการวิเคราะห์ SWOT และพิจารณา
ในเรื่องของโครงสร้างเครือข่าย การบริหารจัดการเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต การตลาด เป็นต้น
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนการพัฒนา
2) แผนพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จานวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 1 แผน โดยการวิเคราะห์ SWOT และ
ทบทวนการจัดตั้งกลุ่มตามหลัก 5 ก เป็นแนวทางในการจัดทาแผนการพัฒนา
3) แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ จานวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 1 แผน เช่น แผนพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลาย พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
แผนที่ได้จะนาไปทบทวน ปรับปรุงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และทีมพัฒนาฯ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล ตามกิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมย่อย
ที่ 2 ต่อไป
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5.4 จังหวัดดาเนินการรวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตามข้อ 4 และรวบรวมแผนพัฒนา
ทั้ง 3 ด้าน ตามข้อ 5.3 เป็นภาพรวมจังหวัด เป็นไฟล์ข้อมูลส่งกรมฯ ภายหลังดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
เสร็จสิ้นแล้ว
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมงานพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างทีมพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัด
2. เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายประชารัฐ ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
ผ้าขาวม้า
กลุ่มเป้าหมาย
1. ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม ภาคราชการ ภาควิ ช าการ ภาคประชาชน บริ ษั ท ประชารั ฐ
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด 20 จังหวัด ๆ ละ 10 คน รวม 200 คน
2. เจ้าหน้าที่โครงการฯ 20 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 40 คน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งจัดสรรงบประมาณให้ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุดรธานี สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร
มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ กาฬสินธุ์ อานาจเจริญ และจังหวัด
มุกดาหาร
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการ เสนอของบประมาณ เพื่อดาเนินงานตามโครงการ
3. จังหวัดเตรียมความพร้อมประสานภาคีเครือข่ายประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาชน และบริษัท ประชารั ฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสั งคม) จากัด
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ที่มีบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้อง และมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า จังหวัดละ 10 คน
เพื่อจัดตั้งทีมพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัด
4. จังหวัดดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมงานพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ดาเนินการ
2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ดาเนินการไตรมาสที่ 1 (เดือนธันวาคม 2562) โดยมีสาระสาคัญดังนี้
(1) สร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการดาเนินโครงการและแนวทางการพัฒนา 3 เรื่อง
คือ 1) การพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด 2ฉ การพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
และ 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
(2) ร่วมกันกาหนดบทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่ายภายในจังหวัด ประกอบด้วย ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาชน และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จากัด ตามบทบาทภารกิจและความรู้ความเชี่ยวชาญในหน่วยงานของตน เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน
ในการพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด การพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
(3) จังหวัดดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งทีมพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ระดับจังหวัด
(4) ภายหลั ง แต่ ง ตั้ ง ที ม พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยผ้ า ฝ้ า ย ผ้ า ขาวม้ า ระดั บ จั ง หวั ด แล้ ว ให้ จั ง หวั ด
ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล ตามกิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมย่อยที่ 2
ครั้งที่ 2 ดาเนินการไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม 2563) โดยมีสาระสาคัญดังนี้
(1) ทีมพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ระดับจังหวัด วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และบทเรียน
ความสาเร็จที่ได้จากการสนับสนุนดาเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาทั้ง 3 เรื่อง
(2) สรุปผลการสนับสนุนตามแผนการพัฒนาเครือข่าย แผนพัฒ นากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
(3) จังหวัดดาเนินการส่งรายงานสรุปผลการสนับสนุนการพัฒนาตามแผนการพัฒนาเครือข่าย
แผนพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิ ต
ผู้ประกอบการ เป็นไฟล์ให้กรมฯ ทราบ
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 กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนารูปแบบ คุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ของผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ า ฝ้ า ย ผ้ า ขาวม้ า และที ม พั ฒ นา
เครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัด
2. เพื่ อ พั ฒ นากลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ฝ้ า ย ผ้ า ขาวม้ า ตามแผนพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
กลุ่มและผลิตภัณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย
1. ทีมพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 20 จังหวัด ๆ ละ 10 คน รวม 200 คน
2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 20 จังหวัด ๆ ละ 25 คน (จังหวัดละ 5 กลุ่ม ๆ ละ
5 คน) รวม 500 คน
3. เจ้าหน้าที่โครงการฯ 20 จังหวัด ๆ ละ 3 คน รวม 60 คน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งจัดสรรงบประมาณให้ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุดรธานี สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร
มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ กาฬสินธุ์ อานาจเจริญ และจังหวัด
มุกดาหาร
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการ เสนอของบประมาณ เพื่อดาเนินงานตามโครงการ
3. จังหวัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล ดาเนินการ
2 วัน (ไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2563) โดยดาเนินการภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมงาน
4. จั ง หวั ด ด าเนิ น การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นายกระดั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู่ ส ากล โดยมี
สาระสาคัญดังนี้ พัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ครั้งที่ 1 (เกิดทีมพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ระดับ
จังหวัด เรียบร้อยแล้ว)
4.1 กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้ าฝ้าย ผ้าขาวม้า ร่วมกับทีมพัฒ นาเครือข่ายผ้ าฝ้ าย
ผ้าขาวม้าระดับจังหวัด วิเคราะห์ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ที่ได้จากการประชุม
เชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้ าย ผ้าขาวม้า มาเป็นแนวทางการพัฒ นา
ร่วมกัน
4.2 แลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ฝ้ า ย ผ้ า ขาวม้ า
ทีมพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัด กับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ (การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การใช้
สี ธ รรมชาติในการผลิต การสร้ างนวัตกรรมในการผลิ ต การแปรรูปผลิ ตภัณฑ์สินค้าเพื่อความหลากหลาย
และการตลาด เป็นต้น)
4.3 ดาเนิ น การตามแผนการพัฒ นา ภายหลั งที่ทบทวนแล้ ว ตามข้ อ 4.1 แล้ ว โดยทีมพั ฒ นา
เครือข่าย (ภาคีเครือข่ายประชารัฐ) ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ดาเนินการระหว่างมกราคม - สิงหาคม
2563 และมีการลงพื้นที่สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ อย่างน้อย 3 ครั้ง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕

Change for Good

62
2. เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อขยายผลองค์ความรู้ในการยกระดับพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ต่อยอด ขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย
1. ทีมพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 20 จังหวัด ๆ ละ 10 คน รวม 200 คน
2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 20 จังหวัด ๆ ละ 25 คน (จังหวัดละ 5 กลุ่ม ๆ ละ
5 คน) รวม 500 คน
3. เจ้าหน้าที่โครงการฯ 20 จังหวัด ๆ ละ 3 คน รวม 60 คน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งจัดสรรงบประมาณให้ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุดรธานี สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร
มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวลาภู บึงกาฬ กาฬสินธุ์ อานาจเจริญ และจังหวัด
มุกดาหาร
2. จังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการ เสนอของบประมาณ เพื่อดาเนินงานตามโครงการ
3. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อขยายผลองค์ความรู้ในการยกระดับ
พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยกาหนดรูปแบบการเสริมสร้างประสบการณ์ วิธีการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้ าง
ประสบการณ์เพื่อขยายผล องค์ความรู้ในการยกระดับพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมของแต่ละ
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
4. ทีมพัฒ นาเครื อ ข่า ยผ้ าฝ้ า ย ผ้ าขาวม้าระดับจั งหวั ด นากลุ่ มผู้ ผ ลิ ต ผู้ ประกอบการ สร้างเสริ ม
ประสบการณ์ ตามรูปแบบที่กาหนดในข้อ 3 และพัฒนา ต่อยอด ขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับ มาปรับประยุกต์
ในการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม และผลิตภัณฑ์
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โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว
ดาเนินการโดยส่วนกลาง

กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว

งบประมาณ 1,632,000 บาท
ดาเนินการระดับจังหวัด เขตพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด 20 ชุมชน ในไตรมาส 2
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ
ภายในจังหวัดหรือแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง แอ่งใหญ่ แอ่งเล็ก ที่เหมาะสมและสามารถสร้างรายได้
ให้ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
กลุ่มเป้าหมาย 1 รุ่น/ 32 คน/ 2 วัน ประกอบด้วย
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 11 จังหวัด 20 ชุมชน
1. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประกอบด้วย
1.1 ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป้าหมาย จานวน 1 หรือ 2 ชุมชน ๆ ละ 5 คน
1.2 ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวภายในจังหวัดหรือแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความโดดเด่น
- จังหวัดที่มีกลุ่มเป้าหมาย จานวน 2 ชุมชน คัดเลือก จานวน 5 คน
- จังหวัดที่มีกลุ่มเป้าหมาย จานวน 1 ชุมชน คัดเลือก จานวน 10 คน
2. ผู้แทนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด จานวน 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานประชารัฐ 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน
4. ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัด 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน
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5. ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน
6. ผู้แทนสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน
7. ผู้แทนสมาคม ชมรมหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยว จังหวัดละ 7 แห่ง ๆ ละ 1 คน
8. เจ้าหน้าที่โครงการ จังหวัดละ 3 คน
ขั้นตอนดาเนินการ ประกอบด้วย

1

ต้นทาง

1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภาคใต้
11 จังหวัด 20 ชุมชน
2. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภาคใต้ 11 จังหวัด 20 ชุมชน ประกอบด้วย
2.1 เขตตรวจราชการ: กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ชุมพร
จำนวน 1 ชุมชน
นครศรีธรรมรำช
จำนวน 2 ชุมชน
พัทลุง
จำนวน 2 ชุมชน
สุรำษฎร์ธำนี
จำนวน 2 ชุมชน
สงขลำ
จำนวน 2 ชุมชน

2.2 เขตตรวจราชการ: กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กระบี่
จำนวน 2 ชุมชน
ตรัง
จำนวน 2 ชุมชน
พังงำ
จำนวน 2 ชุมชน
ภูเก็ต
จำนวน 2 ชุมชน
ระนอง
จำนวน 1 ชุมชน
สตูล
จำนวน 2 ชุมชน

3. โดยคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี A หรือ B หรือที่มีศักยภำพและ
มีควำมพร้อมในกำรรองรับนักท่องเที่ยว
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2
กลางทาง

วิเคราะห์
ข้อมูล

ศักยภำพของพื้นที่
ประเด็นกำรพัฒนำเชิงพื้นที่

4. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานเส้นทาง
ชุมชนท่องเที่ยว ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย จานวน 2 วัน
5. นากิจกรรมย่อยที่ 1 ซึ่งดาเนินการโดยส่วนกลางในไตรมาสที่ 1 มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยมีความสอดคล้อง ดังนี้
5.1) ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ (Positioning) อาทิ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
5.2) ประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Regional Key Areas) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
6. เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ให้จังหวัดจัดทารูปแบบ แนวทางยกระดับมาตรฐาน
เส้นทางชุมชนท่องเที่ยว จานวน 2 แนวทาง ดังนี้
6.1) รูปแบบ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการพัฒนา
ต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ฉะนั้น การสร้างรูปแบบ แนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมธุรกิจการ
ท่ อ งเที่ ย วจะต้ อ งมี ม าตรฐานให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เช่ น สร้ า งมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวสู่สากล เช่น ด้านอาหาร ห้องน้า เรือ รับจ้างนาเที่ยว
พัฒนำ ต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว
6.2) รูปแบบ แนวทางการเชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถีOTOP นวัตวิถี
ต่าง ๆ ภายในจังหวัด หรือแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง แอ่งใหญ่
แอ่งเล็ก ที่มีความเหมาะสม หมายถึง รูปแบบ แนวทางการเชื่อมโยงการ
ท่ องเที่ ย ว ต้ องสามารถช่ ว ยสร้ างจิ น ตนาการ สร้ างแรงจู ง ใจให้ แ ก่
นั กท่ องเที่ ย ว เช่ น ใช้ ภ าพสถานที่ ท่ อ งเที่ ยว ค าบรรยาย กระตุ้ น ให้
นักท่องเที่ยวไปเยือน และช่วยสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างเป็น
ช่วยสร้ำงจินตนำ สร้ำงแรงจูงใจ
รูปธรรม
ให้แก่นักท่องเที่ยว
7. จัดทาข้อมูล รูปแบบเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
โดยกลไกประชารัฐเชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในจังหวัด
หรือแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง แอ่งใหญ่ แอ่งเล็ก ตามแนวทาง
ข้อ 6 อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เส้นทาง (มีงบประมาณสนับสนุน)

3

ปลายทาง

สรุปผลการ
ดาเนินงาน

8. จังหวัดรวบรวมข้อมูล สรุปผลการดาเนินงานตามข้อ 5 – 7 โดยจัดส่งรายงาน จานวน 1 เล่ม พร้อม
ไฟล์ข้อมูล ให้กรมการพัฒนาชุมชน
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กิจกรรมย่อยที่ 3 เชื่อมโยงช่องทำงกำรตลำดชุมชนท่องเที่ยว
งบประมาณ 7,263,600 บาท
ดาเนินการระดับจังหวัด เขตพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด 20 ชุมชน ในไตรมาส 3
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดท่องเที่ยวชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ
กลุ่มเป้าหมาย 11 รุ่น/ 30 คน/ 2 วัน ประกอบด้วย
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภาคใต้ จานวน 20 ชุมชน ๆ ละ 65 คน รวม 1,300 คน ประกอบด้วย
1. ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเป้าหมาย จานวน 5 คน และผู้แทนชุมชนเครือข่ายท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ภายในจังหวัดหรือแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง แอ่งใหญ่ แอ่งเล็ก จานวน 10 คน รวม 15 คน
2. ภาคีเครือข่ายประชารัฐ 5 ภาคส่วน ประกอบด้วย แกนนาชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ชุมชน เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว สื่อมวลชน จานวน 50 คน
ขั้นตอนดาเนินการ ประกอบด้วย

1

ต้นทาง

จัดกิจกรรมเชื่อมโยง
ช่องทางการตลาด

1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภาคใต้
11 จังหวัด 20 ชุมชน
2. จังหวัดจัดทารายละเอีย ดโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ แจ้งอาเภอที่มีห มู่บ้านเป้าหมาย
เพื่อดาเนินการตามโครงการ
3. จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ด้วยกลไกประชารัฐ ดังนี้
3.1 จั ดกิจ กรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้ ชุมชนท่ องเที่ยวเป้าหมาย เพื่ อพัฒ นาช่องทาง
การตลาดด้วยกลไกประชารัฐ เชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยว วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด
ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี โดยจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง
3.2 จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาด ประกอบด้วย
3.2.1 การสื่อสารทางการตลาด โดยสร้างกระแส ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้
3.2.2 กาหนดโปรแกรมการท่องเที่ยว
3.2.3 กาหนดกิจกรรมการท่องเที่ยว
3.2.4 กาหนดเมนูอาหารพื้นถิ่น
3.2.5 กาหนดกิจกรรมการแสดง นักเล่าเรื่อง
3.2.6 อื่น ๆ
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จัดทาแผนพัฒนา
เชื่อมโยงช่องทาง
การตลาด

กลางทาง

พัฒนาช่องทาง
การตลาด

จัดทาสื่อออนไลน์/
ออฟไลน์ อย่างน้อย
3 ช่องน้อย
มีโปรแกรมการท่องเที่ยว
ของผู้ประกอบการ
อย่างน้อย 3 โปรแกรม

นาแผนไปดาเนินการตามข้อ 4
3.3 จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล มุ ม มอง ประสบการณ์ การส่ ง เสริ ม ช่ อ งทางการตลาด
การท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน โดยกลไกประชารั ฐ ของแกนน าชุ ม ชน ผู้ ป ระกอบการและภาคี เ ครื อ ข่ า ยประชารั ฐ
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาเชื่อมโยงช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีโดยกลไกประชารัฐ (นาแผนไป
ดาเนินการตามข้อ 4 โดยมีงบประมาณสนับสนุน)
4. พัฒนาช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีโดยกลไกประชารัฐ
4.1 นาแผนพัฒนาช่องทางการตลาดตามข้อ 3.3 ไปดาเนินการส่งเสริม พัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม
4.2 จั ด ท าสื่ อ ออนไลน์ / ออฟไลน์ เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งช่ อ งทางการตลาดชุ มชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยกลไกประชารัฐ โปรโมทการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคล
ทั่ว ไป เช่น สร้ างการรั บ รู้ แก่นั กท่องเที่ยวผ่ าน Social media อาทิ Website Facebook หรือสื่ อออฟไลน์
อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ โดยต้องทาอย่างน้อย 3 ช่องทาง
4.3 มีกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยว
ของผู้ประกอบการท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 โปรแกรม ต่อ 1 ชุมชน

3

ปลายทาง

สรุปผลการ
ดาเนินงาน

5. จังหวัดรวบรวมข้อมูล สรุปผลการดาเนินงานตามข้อ 3 - 4 โดยจัดส่งรายงาน จานวน 1 เล่ม
พร้อมไฟล์ข้อมูล ให้กรมการพัฒนาชุมชน
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกองทุนชุมชน
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจในสังคมไทย นับเป็นปัญหาเรือรัง น้ามาซึ่งปัญหาในด้านต่าง ๆ
และเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ฯลฯ และ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจึงเป็นทางออก เพื่อลดความเหลื่อมล้า สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชน
มีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึน โดยเศรษฐกิจฐานราก คือ ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นที่สามารถพึ่งตนเอง
มีการช่วยเหลือเอือเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่ เอือให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ
ในพืนที่ทังสังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีชุมชน
เป็นผู้ก้าหนดแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการด้วยตนเอง เริ่มต้นจากการสร้างทุ นชุมชนและกองทุน
ชุมชนที่เข้มแข็ง มีการผลิตพืนฐาน การแปรรูป การบริการ การตลาด และความจ้าเป็นพืนฐานต่าง ๆ ส้าหรับ
ประชาชนในพืนที่อย่างพอเพียง และพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นธุรกิจของชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่ งเสริ มและพัฒ นาเศรษฐกิจ ชุ มชนฐานรากให้ มีความมั่ นคงและมี เสถี ยรภาพ โดยให้ ความส้ าคัญกั บ การ
เสริมสร้างทุนชุมชน ให้เข็มแข็งและมีธรรมาภิบาลรวมถึงการพัฒนาทุน ชุมชนไปสู่การเป็นธุรกิจชุมชนเป็นการ
สร้างพลังชุมชนใช้พลังจากชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนนั่นเอง โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชน
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคง ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่ 16การพัฒนาความ
เสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้ า งความเป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ า ในสั งคมนอกจากนี ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ประเด็นย่อยที่ 4.2 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ส้านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตังกองทุนชุมชนต่า ง ๆ ขึน
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงิน การลงทุนประกอบอาชีพและการจัดสวัสดิการ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการจัดตังมาเป็น
ระยะเวลานาน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจ้านวน 23,212 กลุ่ม สมาชิก 3.4 ล้านคน จ้านวนเงินสัจจะ
สะสม 30,818 ล้านบาท โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ด้าเนินการตังแต่ปี พ.ศ. 2536 จ้านวน
29,232 หมู่บ้าน จ้านวนเงิน 8,694 ล้านบาท ปัจจุบันกองทุนชุมชนเจริญเติบโตมากขึนทังจ้านวนเงินทุน
และจ้านวนสมาชิก กิจกรรมเครือข่ายที่ลงทุนโดยกองทุนชุมชนที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจของชุมชนเองได้
อีกทังมีสมาชิกกองทุนกู้ยืมไปเป็นจ้านวนมาก และหากมีการบริหารจัดการที่ไม่เข้มแข็งอาจก่อให้เกิดปัญหา
ในการช้ารระหนีของสมาชิกรวมทังปัญหาการทุจริตได้ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดท้าโครงการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน(การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน) ขึนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการออม มีอาชีพและมีรายได้ที่เพิ่มขึน น้าไปสู่
คุณภาพชีวิตที่ดี
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมกองทุนชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและน้าเงินทุนไปประกอบอาชีพได้
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. กรมฯ จัดท้าแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม
2. กรมฯ จัดท้าฐานข้อมูลกองทุนชุมชน เดือนธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
2.1 จัดท้าฐานข้อมูลการบริหารโครงการ บริหารสัญญาและการบริหารหนี (อิเล็กทรอนิกส์)
2.2 จัดท้าแบบประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล (อิเล็กทรอนิกส์)
2.3 จัดท้ารูปแบบการจัดท้าบัญชีกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) อิเล็กทรอนิกส์
3. กรมฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการพัฒนากองทุนชุมชน จ้านวน
4 วัน เดือนมกราคม 2563 เนือหาประกอบด้วย
1) ทิศทางการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน ปี พ.ศ 2563
2) ความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ 2553
3) ความรู้ความเข้าใจในระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการด้าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต พ.ศ 2555
4) ความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการบริหารสัญญาบริหารหนีตามหลักธรรมาภิบาล
5) เวทีวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและค้นหาแนวทางการพัฒนากองทุนชุมชนให้ เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
6) วิธีการจัดท้าฐานข้อมูลการบริหารโครงการบริหารสัญญาบริหารหนีตามหลักธรรมาภิบาลด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
7) วิธีการประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8) วิธีการจัดท้าบัญชีกองทุนชุมชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9) แนวทางการคัดเลือกประชาชนผู้มีรายได้ต่้ากว่าเส้นความยากจนเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึ ง
แหล่งทุน
กลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 228 คน ประกอบด้วย
1. นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 152 คน
2. ปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญงานทุนชุมชน จ้านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 76 คน
สถานที่ดาเนินการ โรงแรมเอกชน (ส่วนกลาง)
หน่วยดาเนินการ ส้านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
4. จังหวัดทบทวนและจัดท้าค้าสั่งแต่งตังทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) อย่างน้อยอ้าเภอละ
1 ทีม ๆ ละ 4 คน ประกอบด้วย
1) พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน
2) ปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3) ปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และ
4) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
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คุณสมบัติ Move for fund team :
1) เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในชุมชน
2) มีต้นทุนทางสังคมในชุมชนที่ดี
3) เป็นแบบอย่างที่ดี
4) ไม่มีภาระหนีสินเกินตัว
5) กระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้
6) มีความเสียสละ
7) มีความสามารถในการสื่อสาร/โน้มน้าวจิตใจมีทัศนคติในเชิงบวก
บทบาทหน้าที่
1) ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดท้าแผนปฏิบัติการ
2) ส่งแบบข้อมูลลูกหนี พร้อมทังอธิบายวิธีการจัดเก็บให้คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
3) รวมรวมแบบข้อมูลลูกหนีจากคณะกรรมการมาวิเคราะห์และประมวลผล
4) ประชุม ทีม Move for fund team เพื่อประมวลผลข้อมูลและน้าผลมาวางแผนให้ค้าแนะน้า
แก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน
5) ทีมฯ ลงพืนที่เป้าหมายตามแผนในการจัดเวที Mobile Clinic สร้างสุขกองทุน ชุมชนเพื่อให้
ค้าแนะน้าและแก้ไขปัญหาในเรื่องการบริหารโครงการ บริหารหนีและบริหารสัญญา แก่คณะกรรมการและสมาชิก
6) ทีมฯ ติดตามผลการด้าเนินงาน
7) รายงานผลตามล้าดับชัน
5. จังหวัดด้าเนินการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน (Move for fund team) ภายหลังจากกรมฯ จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
บุคลากรด้านการพัฒนากองทุนชุมชน (ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563) จ้านวน 2 วัน
เนื้อหาของการประชุม
วันที่หนึ่ง
* ทบทวนผลการตรวจสุขภาพกองทุนชุมชนประจ้าปี 2562
* จัดเวทีวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา ของการไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชีวัดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
21 ตัวชีวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 18 ตัวชีวัด
* ก้าหนดทิศทางการพัฒนากองทุนชุมชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้เข้าสู่ธรรมาภิบาล
* สร้ างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการบริห ารและการใช้
จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553
* สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการด้าเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555
* วางแผนการด้าเนินงานและการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ในการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
(จ้านวนกลุ่มเป้าหมายตามทะเบียนจัดสรร) รายละเอียดดังนี
- การสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้รับทราบการเข้าถึงแหล่งทุน
- การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เงื่อนไข
1. ประชาชนในหมู่บ้านที่รายได้ต่้ากว่าเส้นความยากจน 32,000 บาท/คน/ปี
2. ประชาชนที่ไม่มีแหล่งเงินทุนเพื่อกู้เงินไปประกอบอาชีพ
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3. ประชาชนในหมู่บ้านที่ยังมิได้มีการออม
4. ครัวเรือนยากจนตามทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย
วันที่สอง
* ความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการ บริหารสัญญา บริหารหนีตามหลักธรรมาภิบาล
* การบันทึกข้อมูลการบริหารโครงการ บริหารสัญญา บริหารหนีตามหลักธรรมาภิบาลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
* การประมวลผลข้อมูลจากระบบการบันทึกข้อมูลการบริหารโครงการ บริหารสัญญา บริหารหนี
ตามหลักธรรมาภิบาล
* การจัดท้าบัญชีกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) ระบบอิเล็กทรอนิกส์
* จัดท้าแผนปฏิบัติการ ในประเด็น
1. การพัฒนากองทุนชุมชนมุ่งสู่ธรรมาภิบาล
2. การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
3. กองทุนเกือหนุนความส้าเร็จ
* มอบภารกิจทีมคู่หูคู่คิด (Move for fund team)
6. จังหวัดสรุป และบันทึกผลการด้าเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM)
พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ให้กรมฯ ทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากด้าเนินงานเสร็จสิน)
งบประมาณ จ้านวน 6,868,800 บาท
กลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 3,664 คน ประกอบด้วย
1. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) อ้าเภอละ 4 คน จ้านวน 878 อ้าเภอ รวม 3,512 คน
2. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานทุนชุมชนจังหวัด จ้านวน 76 จังหวัด ๆ ละ
2 คน รวม 152 คน
หน่วยดาเนินงาน ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ สถานที่เอกชน
ระยะเวลาดาเนินการ ภายในเดือนมกราคม 2563 (ตามเงื่อนไขข้อที่ 5)
ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละ 90 ของผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน
7. กรมฯ ติดตามการด้าเนิ น งานก่อน ระหว่าง และหลั งของการด้าเนินการ จ้านวน 36 จังหวัด
เดือนมกราคม - มีนาคม 2563
8. กรมฯ สรุปและรายงานผลผู้บริหาร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ กองทุนในชุมชนมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
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 กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้าถึงแหล่งทุน
2. เพื่อให้กองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 กิจกรรม 1 พัฒนากองทุนชุมชนมุ่งสู่ธรรมาภิบาล
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. อ้าเภอเตรียมความพร้อมการด้าเนินกิจกรรม รายละเอียดดังนี
- ทบทวนผลการตรวจสุ ขภาพทางการเงิน ของกองทุนชุ มชน (กลุ่ มออมทรัพย์เ พื่ อการผลิ ต และ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชีวัด ปี 2562
- เตรียมกลุ่มเป้าหมาย รวมจ้านวน 20 คน ประกอบด้วย
1) ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) จ้านวน 4 คน
2) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่กลุ่มไม่ผ่า นเกณฑ์ตัวชีวัดบังคับ ปี พ.ศ 2562 หรือ
จัดอยู่ในระดับ 1 หรือจัดอยู่ในระดับ 2
3) คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนที่กองทุนไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชีวัดบังคับ ปี พ.ศ 2562
หรือจัดอยู่ในระดับ 1 หรือระดับ 2 หากไม่มีหรือมีไม่เพียงพอให้คัดเลือก ระดับ 3
2. อ้าเภอด้าเนินการจัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ช่วงระหว่าง
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 (ภายหลังจากการเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ขับเคลื่อนงาน
พัฒ นาทุน และองค์กรการเงิน ชุมชน (Move for fund team) ในระดับจังหวัดเสร็จสิ นแล้ ว จ้านวน 1 วัน
เนือหาประกอบด้วย
* การน้าผลการตรวจสุขภาพกองทุนชุมชนประจ้าปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ
* ให้ค้าแนะน้าจากปัญหาที่พบ เช่น
- การจัดท้าบัญชีที่ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่มีการจัดท้าบัญชี
- การด้าเนินงานของกลุ่ม/กองทุน ไม่เป็นไปตามระเบียบ
- คณะกรรมการด้าเนินการไม่โปร่งใส ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิก
- คิดดอกเบียเกินกว่าที่กฎหมายก้าหนด
- ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกหรือครัวเรือนเป้าหมายกู้
* สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ 2553
* สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการด้าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต พ.ศ 2555
* สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการ บริหารสัญญา การบริหารหนีตามหลักธรรมาภิบาล
3. ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ รายงานผลให้จังหวัดทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากด้าเนินงานเสร็จสิน)
4. จั ง หวั ด สรุ ป และบั น ทึ ก ผลการด้ า เนิ น งานในระบบ Budget and Project Management (BPM)
พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ให้กรมฯ ทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากด้าเนินงานเสร็จสิน)
งบประมาณ จ้านวน 8,604,400 บาท
กลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 878 อ้าเภอๆ ละ 20 คน รวม 17,560 คน ประกอบด้วย
1. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) อ้าเภอละ 4 คน จ้านวน 878 อ้าเภอ รวม 3,512 คน
2. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (กข.คจ.) อ้าเภอละ 16 คน จ้านวน 878 อ้าเภอ รวม 14,048 คน
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หน่วยดาเนินงาน ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
พื้นที่ดาเนินการ สถานที่ราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ จ้านวน 1 วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 (ตามเงื่อนไขข้อที่ 2)
 กิจกรรมที่ 2 เพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้
ตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. จังหวัดร่วมกับอ้าเภอด้าเนินการคัดเลือกกลุ่มหมาย ตามเงื่อนไข
1) คัดเลือกจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการจัดระดับการพัฒนา (ประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ 21 ตัวชีวัด (ปี 2562) ระดับ 1 (พอใช้/ปรับปรุง) เป็นอันดับแรก
กรณีไม่มีระดับ 1 หรือมีไม่เพียงพอ ให้พิจารณาระดับ 2 (ปานกลาง) เป็นอันดับถัดไป ให้ครบจ้านวนเป้าหมาย
ที่ก้าหนด (ตามทะเบียนจัดสรร) รวมจ้านวน 4,600 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน รวม 92,000 คน (878 อ้าเภอ)
2) คัดเลือกจากหมู่บ้าน กข.คจ. ที่ได้รับการจัดระดับการประเมิน (ประเมินศักยภาพโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ 18 ตัวชีวัด (ปี 2562) ระดับ 1 (หมู่บ้านที่ต้องปรับปรุง)
เป็นอันดับแรกกรณีหมู่บ้านในระดับ 1 มีไม่เพียงพอ ให้พิจารณาหมู่บ้านระดับ 2 (ปานกลาง) ให้ครบจ้านวน
เป้าหมายที่ก้าหนด (ตามทะเบียนจัดสรร) รวมจ้านวน 4,400 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน รวม 66,000 คน (878 อ้าเภอ)
2. อ้าเภอร่วมกับทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) จัดท้าแผนปฏิบัติงานส้ารวจข้อมูลลูกหนีตามโปรแกรม
บริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี
3. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ลงพืนที่เป้าหมาย ตามที่จังหวัดและอ้าเภอคัดเลือก โดยส้ารวจ
ข้อมูลลูกหนีตามโปรแกรมบริหารโครงการ บริหารสัญญาและการบริหารหนี (ครังที่ 1)
4. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) น้าผลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลมาประมวลผล
5. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ประชุมทีมเพื่อจัดท้าแผนปฏิบัติงานในการลงพืนที่ (ครังที่ 2)
6. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ลงพืนที่ให้ค้าแนะน้า ปรึกษา
7. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) สรุปรายงานผลให้อ้าเภอทราบ
8. อ้าเภอ รายงานผลให้จังหวัดทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากด้าเนินงานเสร็จสิน)
9. จั ง หวั ด สรุ ป และบั น ทึ ก ผลการด้ า เนิ น งานในระบบ Budget and Project Management (BPM)
พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ให้กรมฯ ทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากด้าเนินงานเสร็จสิน)
งบประมาณ จ้านวน 7,200,000 บาท
กลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 9,000 กองทุน ประกอบด้วย
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ้านวน 4,600 กลุ่ม
2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จ้านวน 4,400 หมู่บ้าน
พื้นที่ดาเนินการ ที่ตังกองทุนจ้านวน 9,000 กลุ่ม/หมู่บ้าน
ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่าง มกราคม - มีนาคม 2563 จ้านวน 2 ครัง
ครังที่ 1 ระหว่าง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
ครังที่ 2 ระหว่าง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
หน่วยดาเนินงาน ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ กองทุนในชุมชนมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
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ตัวชี้วัดกิจกรรม ร้อยละ 100 ของกองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
 กิจกรรมที่ 3 สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนได้เข้าถึงแหล่งทุน
 กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม
1. อ้าเภอเตรียมความพร้อมการด้าเนินกิจกรรม รายละเอียดดังนี
- ประชุมศูนย์อ้านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอ้าเภอ (ศจพ.อ.) เพื่อชีแจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมและคัดเลื อกกลุ่มเป้าหมายในการสร้าง
โอกาสเข้าถึงแหล่งทุนจ้านวน 20 คนต่อหนึ่งหมู่บ้านหรือตามความเหมาะสม ตามเงื่อนไขดังนี
1) หมู่บ้านที่ประชาชนมีรายได้ต่้ากว่าเส้นความยากจน 32,000 บาท/คน/ปี (ข้อมูลสภาพัฒน์)
2) หมู่บ้านที่มีแหล่งเงินทุนแต่ประชาชนไม่ได้รับโอกาสในการกู้เงินไปประกอบอาชีพ
3) หมู่บ้านที่มีกองทุนชุมชน แต่สมาชิกกู้เงินไปไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ
4) หมู่บ้านที่มีกองทุนชุมชน แต่ยังมีประชาชนที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกในกองทุนนัน ๆ
5) ครัวเรือนยากจนตามทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายที่ยังมิได้ เข้าถึงแหล่งทุนโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนในการยืมเงินไปประกอบอาชีพ
2. สร้างการรับรู้ให้แก่กองทุนต่าง ๆ ในชุมชนที่มีกลุ่มเป้าหมายให้พร้อมในการช่วยเหลือประชาชน
3. อ้าเภอโดยทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ลงพืนที่จัดประชุม ณ ที่ท้าการที่ตังหมู่บ้าน/กองทุน
ตามที่ได้คัดเลือก ตามข้อ 1 จ้านวน 1 วัน เนือหาตามประเด็นดังนี
1) สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้รับทราบถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชน
2) ส้ารวจบันทึกข้อมูลพร้อมทังจัดท้าทะเบียนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ
3) ให้ค้าแนะน้าการจัดท้าบัญชีครัวเรือน
4) ส่งเสริมให้มีการเก็บออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, กอช., สถาบันทางการเงินของรัฐ เป็นต้น
5) แนะน้าแหล่งทุนแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (กข.คจ.) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินของรัฐ ฯลฯ
6) ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) รายงานผลการประชุมให้อ้าเภอทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์
หลังจากเสร็จสินการด้าเนินงาน)
งบประมาณ
จ้านวน 43,200,000 บาท
กลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 9,000 หมู่บ้าน/กองทุน ๆ ละ 20 คน รวม 180,000 คน
หน่วยดาเนินงาน ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
พื้นที่ดาเนินการ ที่ตัง 9,000 หมู่บ้าน/กองทุน
ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนที่อยู่ในชุมชนมีแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมไปประกอบอาชีพได้
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 กิจกรรมที่ 3.2 กองทุนเกื้อหนุนสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้กองทุนในชุมชนสร้างโอกาสแก่ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งทุน
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ด้าเนินกิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนด้วยการ
ลงพืนที่ติดตามผลการด้าเนินงาน
2. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ถอดบทเรียน สรุปรายงานผลการติดตามให้อ้าเภอทราบ
3. อ้าเภอศูนย์อ้านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอ้าเภอ (ศจพ.อ.) คัดเลือกกองทุนดีเด่นในการเกือหนุนการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในการน้าเงินทุน
ไปประกอบอาชีพ
4. กองทุนดีเด่นจัดท้าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากอ้าเภอ
5. ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ รายงานผลให้จังหวัดทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากด้าเนินงานเสร็จสิน)
6. จั ง หวั ด สรุ ป และบั น ทึ ก ผลการด้ า เนิ น งานในระบบ Budget and Project Management (BPM)
พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ให้กรมฯ ทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากด้าเนินงานเสร็จสิน)
งบประมาณ
จ้านวน 7,200,000 บาท
กิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน จ้านวน 3,600,000 บาท
กิจกรรม กองทุนดีเด่นในการเกือหนุนการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
จ้านวน 3,600,000 บาท
กลุ่มเป้าหมาย
จ้านวน 76 หมู่บ้าน/กองทุน
หน่วยดาเนินงาน ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ
พื้นที่ดาเนินการ ที่ตังหมู่บ้าน/กองทุน จ้านวน 76 หมู่บ้าน/กองทุน
ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563
ผลที่คาดว่าจะได้รับ กองทุนในชุมชนเกือหนุนให้ประชาชนสามาถเข้าถึงแหล่งทุนได้
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุน จ้านวน 158,000 คน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
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โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge - Based OTOP)
การขับเคลื่อน OTOP รัฐบาลได้ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน ให้มีส่วนสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP เพื่ อ ผนึ ก ก าลั งของทุ ก ภาคส่ ว นในชุ ม ชนขั บ เคลื่ อ น OTOP สู่ ค วามเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น
ในรูปแบบของเครือข่ายองค์ความรู้ หรือ Knowledge - Based OTOP: KBO โดยในปี ๒๕๔๙ ดาเนินการ
ในพื้นที่นาร่อง ๔ ภาค ๆ ละ ๑ จังหวัด คือ เชียงใหม่ อุดรธานี ราชบุรี และสงขลา โดยกรมการพัฒนาชุมชน
ได้ส นั บ สนุ น ให้ มีเครือข่าย Knowledge – Based OTOP: KBO จานวน ๗๕ เครือข่าย จัดทาทะเบียนเครือข่าย
องค์ ความรู้ KBO สนั บ สนุ น ให้ กลุ่ มผู้ ผ ลิ ตชุม ชนมี การเรียนรู้จากเครือข่าย KBO จังหวัด พร้อ มทั้ งหาความ
ต้องการกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP (Training Needs: TN)
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุน
ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบการ และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
หลักสาคัญ
คือ การเชื่อมโยงแหล่งความรู้ในท้องถิ่นและชุมชนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้การสนับสนุน
ของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านเทคนิคการผลิตที่เกี่ยวข้อง มีการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความโดดเด่น มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมที่จะจาหน่ายทั้งในตลาดภายในและ
ตลาดต่างประเทศได้ ที่สาคัญผลิตภัณฑ์นั้นยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างเด่นชัด
 ความหมายเครือข่ายองค์ความรู้มุ่งสู่การเป็น Knowledge – based OTOP
“การเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นกับชุมชนโดยการจัดตั้งเครือข่ายเป็นศูนย์พี่เลี้ยง/ฝึกวิชาชีพ
OTOP ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับภูมิปัญญา ในแต่ละท้องถิ่น”
 เป้าหมาย (Ultimate)
“ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน (Sustainability)”
วิธีการ
 ขั้นตอนที่ ๑ ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge - Based OTOP: KBO)
๑.๑ จังหวัดโดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทบทวนสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้
(Knowledge - Based OTOP: KBO) จั งหวั ด โดยพิ จ ารณาจากกรรมการมี ค รบตามองค์ ป ระกอบหรือ ไม่
มีการสั บ เปลี่ ยนโยกย้ ายตาแหน่ งหรือไม่ หรืออาจพิ จารณาหน่วยงานหรือบุคคลที่มีส่ วนเกี่ย วข้องเพิ่มเติม
หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ยกร่างคาสั่งคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแต่งตั้งและ
หนังสือแจ้งผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ และส่งสาเนาคาสั่งให้กรมฯ เพื่อทราบ
๑.๒ จั งหวัดโดยส านั กงานพั ฒ นาชุมชนจังหวัดเสนอผู้ ว่าราชการจังหวัด ขออนุ มัติ จัดประชุ ม และ
แจ้ งคณะกรรมการเครื อข่ายองค์ ความรู้ (Knowledge - Based OTOP: KBO) จังหวัด พร้อมแบบตอบรับ
จัดทาระเบี ยบวาระการประชุม โดยระเบี ยบวาระการประชุม เช่น ผลการดาเนินงานของ KBO จังหวัด แนวทาง
การดาเนินงาน เป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
๑.๓ ส านั กงานพั ฒ นาชุม ชนจั งหวัด จัดท าทะเบี ยนข้อ มูล ผลิ ตภั ณ ฑ์ ป ระเภทปรับ ตัว สู่ การพั ฒ นา
(กลุ่ม D) ที่มีศักยภาพ หรือระดับ ๑ – ๓ ดาว ที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒
เป็นประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด
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๑.๔ ประชุ ม คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยองค์ ค วามรู้ (Knowledge - Based OTOP: KBO) จั ง หวั ด
เพื่ อพิ จารณาดังนี้ (๑) แนวทางการพั ฒนาผลิ ตภัณฑ์ ของ KBO จังหวัด (๒) ผลิ ตภัณฑ์ OTOP ที่เป็ นเป้ าหมาย
การพัฒนาที่ไม่ซ้ากับโครงการอื่น ๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดละ ๒๐ กลุ่ ม
(๓) พิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด เป็ นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน หรือตามความเหมาะสม
๑.๕ จังหวัดประสานวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรม
จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่หรือใกล้เคียงหรือหน่วยงานองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
๑.๖ จังหวัดจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ จานวน ๑ ครั้ง ๒ วัน ๔๐ คน ประกอบด้วย (๑) ผู้แทน
กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ที่ ได้ รับ การคั ด เลื อ กตามมติข องคณะกรรมการเครือ ข่าย KBO จั งหวั ด
จานวน ๒๐ กลุ่ม ๆ ละ ๑ คน รวม ๒๐ คน และ (๒) ตัวแทนคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด ตามมติการ
ประชุมให้ เข้าร่วมประชุม จานวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน เนื้อหาในการประชุม เช่น การส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูล ค่าผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบ
ดีไซน์ ช่องทางการตลาด การสร้างแบรนด์ STORY หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม และจัดทาแผนการพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP โดยมี คณะกรรมการเครือข่ าย KBO จั งหวัด ให้ ความช่ วยเหลื อและสนั บสนุ นการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ตามแผนฯ
 ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
2.๑ คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีภาครัฐ เอกชน หรือ
สถาบันการศึกษา ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามความต้องการของกลุ่ม โดยทาเป็น
หนังสือไปยังหน่วยงานพร้อมแนบแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ
๒.๒ พัฒ นาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย ตามแผนการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ เช่น การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทิศทางแนวโน้มการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์
เรื่ อ งราวของผลิ ต ภั ณ ฑ์ การเพิ่ ม มู ล ค่ า ความคิ ด ริเริ่ม นวัต กรรม สร้า งสรรค์ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามความ
เหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ การลงพื้นที่ไปให้องค์ความรู้ คาแนะนาปรึกษา ณ สถานที่ผลิตในเชิงลึก
๒.๓ คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
๒.๔ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒ นา ทาการทดสอบตลาดเพื่อนา
ข้อมูลมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด
๒.๕ จังหวัดสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมายมีช่องทาง
ในการแสดงและจาหน่ายในตลาด เช่น การแนะนาหรือประสานกับแหล่งจาหน่ายให้นาผลิตภั ณฑ์ไปจาหน่าย
ในร้านค้าสะดวกซื้อ ตลาดประชารัฐ ร้านค้าสวัสดิการของรัฐ งานอื่น ๆ ที่หน่วยงานราชการจัด เป็นต้น
๒.๖ จังหวัดจัดเวทีประชุม คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย จานวน 1 ผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณ ฑ์
ประเภทกลุ่มผู้ผลิต ชุมชน ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผ ลการดาเนินงาน
เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
๒.7 จังหวัดนาผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง และร่วมประกวดผลงานในส่วนกลาง
ตัวชี้วัดกิจกรรม
๑. ผลิตภัณฑ์ จานวน 20 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และผ่านเกณฑ์ชี้วัด 4 ใน 6
โดยต้องผ่านเกณฑ์ข้อ 1 และ 2 ดังต่อไปนี้
1) เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับพื้นฐาน
2) มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ
3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตซ้าได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน
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4) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนาเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ
5) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และมีตลาดการจาหน่ายที่ถาวรในช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง
6) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์สินค้า ที่สามารถนาไปใช้ส่งเสริมการตลาด
๒. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ หรือบรรจุ ภัณฑ์ที่เหมาะสม
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จานวน 1,520 ผลิตภัณฑ์
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โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ที่มา
กรมการพัฒ นาชุมชนได้จั ดทาโครงการพัฒ นาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปี 2563 ขึ้น
เพื่ อพั ฒ นาชุม ชนท่ องเที่ ย ว OTOP นวัตวิถี ให้ มี ศั กยภาพในด้ านการบริห ารจัดการด้ านการท่ องเที่ ยว โดยใช้
กระบวนการขั บ เคลื่ อ นงานด้านการท่ อ งเที่ ยวมาเป็ น เครื่องมือ ในการพั ฒ นาชุม ชนเพื่ อ ให้ เกิ ดรายได้ ก าหนด
ให้ มี การสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการอนุรักษ์ สื บสานภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น ด้วยการ
ยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพเน้นกลุ่มท่องเที่ยวเป้าหมายเฉพาะ โดยมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการส่ งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจาก
ทุ ก ภาคส่ ว นท างานแบบบู ร ณาการ เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพคณะกรรมการบริ ห ารชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วฯ
การยกระดั บ และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว การจั ด กิ จ กรรมโปรแกรมการท่ อ งเที่ ย ว
ที่หลากหลายที่ได้บูรณาการแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand – On Program Exhibition) หรือการจัด
นิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ที่ได้รับแนวทางมาจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของชุ ม ชนให้ เ กิ ด กิ จ กรรมที่ ร องรั บ การเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วไทย
ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชน ทั้งในด้านของสถานที่ อาหาร วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
รวมทั้งการร่วมทากิจกรรมกับคนในชุมชน และเป็นการหนุนเสริมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่เน้นกระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชน ลดความเหลื่ อ มล้ า สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การสร้างงาน สร้างอาชี พ และสร้างรายได้ให้
ประชาชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ให้เกิดความเข้มแข็งโดยการใช้ความ
หลากหลาย ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. เพิ่ม ศักยภาพคณะกรรมการบริห าร ผู้ประกอบการชุมชน ให้มีค วามพร้อมในการสร้างอัตลักษณ์
เฉพาะของหมู่ บ้ าน ทั้ งในด้ านผลิ ตภั ณฑ์ OTOP สิ นค้ าที่ ระลึ ก อาหารพื้ นถิ่ น สถานที่ ท่ องเที่ ยว วัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
3. ยกระดับผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการท่องเที่ยวให้ ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อให้มีความพร้อมในการ
รองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ประชาชนในชุมชน
4. เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาดและประชาสั ม พั น ธ์ ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี ให้ เป็ น ที่ รู้ จั ก
แก่นักท่องเที่ยว ทาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายสินค้าและบริการ
กิจกรรมที่ดาเนินการในระดับของอาเภอ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม
2. กิจกรรมจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริการนักท่องเที่ยว
3. กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ายให้นักท่องเที่ยว
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกชุมชน มีดังนี้
1. จั งหวัดคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายที่ได้พิจารณาตามเกณฑ์ การจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว
OTOP นวัตวิถี โดยจังหวัดพิจารณาชุมชนในประเภท B เป็นลาดับแรก และพิจารณาประเภท A เป็นลาดับถัดไป
ซึ่งพิจารณาข้อมูลการพัฒนาและความพร้อมของชุมชนในด้านต่าง ๆ จานวน 76 จังหวัด 300 ชุมชน (ตามจานวน
ที่กรมฯ จัดสรรงบประมาณ)
2. ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องไม่เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่ได้รับ
งบประมาณดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งยังไม่ได้รับการพิจารณาจัดประเภทการพัฒนาในปี 2562
จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จานวน 3 โครงการ ได้แก่
2.1 โครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จานวน 11 จังหวัด 12 หมู่บ้าน
2.2 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒ นธรรม กิจกรรมพัฒ นายกระดับการท่องเที่ยว
เชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จานวน 20 จังหวัด 84 หมู่บ้าน
2.3 โครงการยกระดับ การท่อ งเที่ย วคุณ ภาพกลุ่ม เป้า หมายเฉพาะและประชาสัม พัน ธ์ภ าคเหนือ
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือ จานวน 3 จังหวัด 12 หมู่บ้าน
การด าเนิ น งานโครงการฯ เน้ น การขยายผลกระบวนการ D-HOPE (Decentralized Hand – On
Program Exhibition) หรือการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ที่ได้รับแนวทางมาจาก
ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้เกิดกิจกรรมที่รองรับการเข้ามาใช้บริ การของนักท่องเที่ยว ส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทยที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชน จึงให้พิจารณาชุมชนที่ มีความพร้อม
ในการเข้าร่วมกระบวนการ D-HOPE เพื่อให้เกิดการขยายผลแนวคิดเพิ่มขึ้น
3. จั งหวัดพิจารณาคัดเลือกชุมชนตามข้อที่ 1 ตามจานวนที่กรมฯ กาหนด โดยคานึงถึงศักยภาพของ
ชุมชน จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชุมชน จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี หรือโครงการที่กรมฯ ได้เข้าไปพัฒ นา ไม่น้อยกว่า 5 ผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่อยกระดับการพัฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานให้สูงขึ้น
ข้อกาหนดประกอบการดาเนินการกิจกรรมเบื้องต้น
 กรมฯ กาหนดจั ดกิจ กรรมประชุมเชิงปฏิ บัติ การเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการชุมชนท่อ งเที่ย ว
OTOP นวัตวิถี ในต้น เดือนมกราคม 2563 (กรมฯ จะมีห นังสื อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562)
 ดาเนินการ ระดับกรมฯ ณ สถานที่เอกชน จานวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 904 คน (รุ่นละ 226 คน) ประกอบด้วย
1. ผู้นาชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 300 ชุมชน ๆ ละ 1 คน รวม 300 คน
2. พัฒนาการจังหวัดหรือผู้แทน 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 76 คน
3. นักวิชาการจังหวัดที่รับผิดชอบงานฯ 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 76 คน
4. พัฒนาการอาเภอหรือพัฒนากรที่รับผิดชอบพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 300 ชุมชน ๆ ละ 1 คน รวม 300 คน
5. ผู้แทนหน่วยงานภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชนระดับจังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ 2 คน
รวม 152 คน
เมื่อกรมฯ ดาเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ในต้นเดือนมกราคม 2563 ในส่วนกลางเสร็จสิ้นแล้ว กรมฯ จะมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดกาหนดแผนจัด
กิจกรรมในระดับอาเภอ จานวน 3 กิจกรรม
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕

Change for Good

81
1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม
2. สนับสนุนการจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริการนักท่องเที่ยว
3. กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ายให้นักท่องเที่ยว
โดยจังหวัดต้องดาเนินการดังนี้
1. จังหวัดกาหนดแผนดาเนินการกิจกรรมในระดับอาเภอ โดยต้องดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่
ชุม ชน/หมู่ บ้ า นเป้ าหมายที่ ได้ รั บ คั ด เลื อ กในประเภท B (จังหวั ดพิ จารณาจากทะเบี ยนการจั ดประเภทชุ ม ชน
ท่องเที่ยว ปี 2562 ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชนที่ มท 0408.7/ว 2459 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์กรมฯ )
2. ในกรณี ที่จั งหวัดเลื อกชุมชนประเภท A ทั้งที่มีจานวนชุมชนประเภท B เพี ยงพอ เข้าร่ว มโครงการ
กรมฯ ขอให้จังหวัดชี้แจงเหตุผลในการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวประเภท A แทน ชุมชนท่องเที่ยว ประเภท B โดยให้
ระบุเหตุผลที่ไม่เลือกชุมชนท่องเที่ยวประเภท B ที่อยู่ในความรับผิดชอบด้วยเหตุใด เพื่อประกอบเป็นข้ อมูลให้ได้
รับทราบข้อจากัดของชุมชนท่องเที่ยวนั้น ๆ
วิธีการดาเนินการระดับอาเภอ
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม
เป็ น กิ จ กรรมที่ ก าหนดให้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ฯ ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนท่ องเที่ ยวเป้ าหมายที่ ได้ รั บ คั ด เลื อ ก
โดยงบประมาณที่จัดสรรให้ชุมชนละ 64,200 บาท ให้ดาเนินการจัดกิจกรรมจานวน 2 ครั้งๆ ละ 3 วัน รวม 6 วัน
โดยครั้งที่ 2 ทดสอบโปรแกรม จะต้องเว้นระยะห่างจากการประชุมครั้งที่ 1 ค้นหาแชมป์ เป็นเวลา 5 – 7 วัน
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ จานวน 20 คน/ครั้ง ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ ผู้แทนหน่วยงานภาคีพัฒนา จานวน 10 คน
2. ผู้นาชุมชน ผู้ประกอบการ และกลุ่มองค์กรในชุมชนท่องเที่ยว จานวน 10 คน
ขั้นตอน
๑. ดาเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติค้นหาผู้ประกอบการ (Champ) จานวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน
โดยมีเนื้อหาโดยรวม ดังนี้
1) บรรยายให้ ความรู้เรื่อ งแนวทางการจัดนิ ท รรศการแบบกระจายที่ ผู้ ช มลงมือ ปฏิ บั ติด้ ว ยตนเอง
(Decentralized Hand – On Program Exhibition) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเขียนคาเชิญชวน
ให้ นั กท่ องเที่ย วหรือลู กค้าที่ส นใจ การเขียนเรื่องราวของผลิ ตภัณ ฑ์ (Product Story) เทคนิคการเล่ าเรื่องราว
การจัดทาโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน
2) แบ่ งกลุ่ ม ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารค้ น หาผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน (Champ) เพื่ อ ถ่ ายทอดประสบการณ์ แ ละ
โปรแกรมการท่องเที่ยว ตามแนวทาง D-HOPE
3) แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทาโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และนาเสนอเพื่อขาย
โปรแกรมให้แก่ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
4) จัดทาทะเบียนผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และโปรแกรมที่ได้รับการเสนอชื่อจากการประชุมฯ
จานวนไม่น้อยกว่า 10 คน
5) ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรม จานวน 1 ครั้ง จานวน 3 วัน โดยกาหนดให้
จัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรมดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้จั ดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการ
(Champ) แล้ว ไม่น้อยกว่า 5 – 7 วัน
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6) กาหนดแผนการจัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรมร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมทดสอบโปรแกรม จานวน 20 คน โดยจาแนกเป็น
(1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ ผู้แทนหน่วยงานภาคีพัฒนา ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กร
ในชุมชนท่องเที่ยว จานวน 10 คน
(2) ผู้ประกอบการชุมชนที่ได้ระบุไว้ในทะเบียนผู้ประกอบการชุมชน (Champ) จานวน 10 คน
๒. ดาเนินการจัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรม จานวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จานวน
20 คน ตามกิจกรรมข้อ 1 โดยดาเนินการ ดังนี้
1) แบ่ ง กลุ่ ม ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารทดสอบโปรแกรมของผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน (Champ) เพื่ อ ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์และโปรแกรมการท่องเที่ยว
๒) ปรั บ ปรุ งโปรแกรมของผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน (Champ) และการน าเสนอเพื่ อ ขายโปรแกรมให้
เหมาะสมและสามารถรองรับบริการนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง
3) สรุป ผลการจั ด ทาทะเบี ยนผู้ ประกอบการชุมชน (Champ) และโปรแกรมที่ได้ผ่ านการทดสอบ
โปรแกรม จานวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ 10 โปรแกรม
4) จัดทาโปรแกรมภาพรวมเพื่อใช้เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน
หมายเหตุ ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสรุปประเมินผลการดาเนินกิจกรรม รายงานผลให้จังหวัดทราบ และให้
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบ และบันทึกรายงานในระบบ BPM
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสนับสนุนการจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริการนักท่องเที่ยว
จัดสรรให้ชุมชนละ 233,000 บาท เป็นกิจกรรมที่กาหนดให้ดาเนินการในระดับอาเภอ โดยกาหนดให้
จัดทากิจกรรม ณ ชุมชน/หมู่บ้านท่องเที่ยวเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยอาเภอดาเนินการ
ภายในวงเงินงบประมาณและรายละเอียดที่จัดสรรให้ ดาเนินการจ้างจัดทากิจกรรมตามที่กาหนด
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย ดังนี้
1. ค่าจัดทาเอกสารแนะนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนละ 1,000 เล่ม
โดยต้องดาเนินการ ดังนี้
- จัดทาข้อมูลและถ่ายภาพของผู้ประกอบการชุมชนและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการชุมชนที่ได้จัดทา
โปรแกรม ไม่น้อยกว่า 10 คน/10 โปรแกรม รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่สาคัญของอาเภอและชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย
- ออกแบบรูปเล่ม และส่งรูปแบบ ให้อาเภอพิจารณา ตรวจทานความถูกต้อง
- จัดพิมพ์เอกสารแนะนาโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย จานวน 1,000 เล่ม/
ชุมชน รวมทั้งจัดทาเป็นดิจิทัลไฟล์เพื่อเผยแพร่ในระบบออนไลน์
- ดาเนินการเผยแพร่เอกสารแนะนาโปรแกรม โดยแจกจ่ายแก่ภาคีการพัฒนา ผู้ประกอบการบริษัท
ห้าง ร้าน สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ หรือห้องพักในโรงแรมที่เป็นที่นิยมพักของนักท่องเที่ยว และนาไปเผยแพร่
ในงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ด้วย
2. ค่าจั ดกิ จ กรรมพิ ธีเปิ ดงานนิ ทรรศการโปรแกรมของผู้ ประกอบการชุม ชน (Champ) ตามแนวทาง
D-HOPE/จัดนิทรรศการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยดาเนินการอย่างน้อย ดังนี้
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- ก าหนดแผนการจั ด กิจ กรรมงานนิ ท รรศการโปรแกรมของผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน (Champ) ตาม
แนวทาง D-HOPE เพื่ อ ให้ บ ริ การนั กท่ อ งเที่ ย วและผู้ ที่ ส นใจ จานวน 1 ครั้ง โดยต้ องดาเนิ น การภายหลั งจาก
ได้ดาเนินการจัดทาเอกสารแนะนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีข้อมูลของชุมชน
และผู้ประกอบการชุมชน (Champ) จานวนไม่น้อยกว่า 10 คน/10 โปรแกรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ระยะเวลาจัดกิจกรรมงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง
D-HOPE ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย จานวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ระยะเวลารวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน
- กาหนดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ
- กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการฯ จะต้องนานักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจ ผู้แทน
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สมาคมที่ดาเนินการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวภายในจังหวัดและผู้สื่อข่าว เข้า ร่วมกิจกรรม
งานนิ ทรรศการโปรแกรมของผู้ ป ระกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE ในพื้ นที่ชุมชนท่ องเที่ ยว
เป้าหมาย
- ก าหนดให้ จั ด เตรี ย มโปรแกรมของผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน (Champ) ที่ ผู้ เข้ า ร่ ว มได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ
โดยเตรียมพื้นที่ในการปฏิบัติและสามารถนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงมือทาเป็นของที่ระลึกในงานนิทรรศการฯ
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามโปรแกรมการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อบริการให้ผู้เข้าร่วมงาน
นิทรรศการ (ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทาตามโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน)
4. ค่าใช้จ่ ายในการจัด ทากิจ กรรมในแผนชุมชนด้านการท่องเที่ยวหรือแผนธุรกิจของชุมชนท่องเที่ยว
ที่ได้คัดเลือกนามาดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม (ยกเว้นแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์) โดยใช้จ่าย
เป็นงบดาเนินการ งดเว้นการศึกษาดูงาน
5. ค่าอานวยการและบริหารโครงการ
หมายเหตุ ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมฯ เบื้องต้นที่ได้กาหนดไว้ ในการกาหนด
รายการค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมอย่ างน้อยตามที่กาหนดไว้ให้ครบถ้วน หากมีรายการนอกเหนือจากที่กรมฯ
กาหนดเบื้ อ งต้น สามารถกาหนดเพิ่ มเติม ได้ต ามความเหมาะสม รายละเอีย ดเพิ่ มเติม ในการจัด ท ากิ จกรรมฯ
กรมฯ จะชี้แจงให้ทราบในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ในต้นเดือนมกราคม 2563 และเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสรุปประเมินผล
การดาเนินกิจกรรม รายงานผลให้จังหวัดทราบ และให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผล
ให้กรมฯ ทราบ และบันทึกรายงานในระบบ BPM
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ายให้นักท่องเที่ยว
จัดสรรภายในวงเงิน 150,000 บาท ให้ชุมชนละ 5 ผลิตภัณฑ์ โดยเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ละ 30,000 บาท
โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอและชุมชนประชุมจัดทาโครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ายให้
นักท่องเที่ยว โดยกาหนดให้มีรายละเอียดเบื้องต้นที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP (1 - 3 ดาว) ผลิตภัณฑ์ QD ที่ชุมชนท่องเที่ยว
เป้าหมายได้ดาเนินการพัฒนาภายใต้โครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการหรือที่หน่วยงานภาคีการพัฒนา
ร่วมให้ การสนั บ สนุ น ชุมชนละ 5 ผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับและพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ตาม
โครงการ (ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดขึ้นใหม่)
2. กาหนดแผนดาเนินการพัฒนาในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์
3. อาเภอกาหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
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4. จ้ า งสถาบั น การศึ ก ษา/หน่ ว ยงาน/องค์ ก ร /เอกชน ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ด าเนิ น การออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ /บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละการวางแผนการตลาดให้ เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ
เป็นสินค้าที่สามารถจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ โดยต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน
และความต้องการทางการตลาด ชุมชนละ 5 ผลิตภัณฑ์
5. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสรุปประเมินผลการดาเนินกิจกรรม รายงานผลให้จังหวัดทราบ
6. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบ และบันทึกรายงานในระบบ BPM
หมายเหตุ รายละเอีย ดเพิ่ มเติม ในการจั ดท ากิจกรรมฯ กรมฯจะชี้ แจงให้ ท ราบในการประชุม เชิ งปฏิ บั ติก าร
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในต้นเดือนมกราคม 2563
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. จานวนเอกสารแนะนาโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน ๆ ละ 1,000 เล่ม รวม 300 ชุมชน จานวน
300,000 เล่ม
2. จานวนผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ที่มีกิจกรรมรองรับให้บริการนักท่องเที่ยวจานวน 300 ชุมชน ๆ
ละ 10 คน รวมจานวน 3,000 คน และจานวนโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) 3,000 โปรแกรม
๓. จานวนผู้ประกอบการชุมชน (Champ) 3,000 คน และจานวนโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน
(Champ) 3,000 โปรแกรม
๔. จานวนผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ให้มีรูปแบบ
เป็นสินค้าพร้อมจาหน่ายบริการให้นักท่องเที่ยว หมู่บ้านละ 5 ผลิตภัณฑ์ รวมจานวน 1,500 ผลิตภัณฑ์
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ตัวอย่างกรอบกาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค้นหาผู้ประกอบการ (Champ) และทดสอบโปรแกรมจานวน 2 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 ค้นหาแชมป์ จานวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน
วันที่
เนื้อหาวิชา
จานวนชั่วโมง
1 - ชี้แจงภาพรวมการดาเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
1 ชม.
ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับพื้นที่
จานวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน
(Champ) และทดสอบโปรแกรม
2) กิจกรรมสนับสนุนการจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บริการนักท่องเที่ยว
3) กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ายให้นักท่องเที่ยว
(5 ผลิตภัณฑ์)
- รูปแบบแนวคิด D-HOPE และแนวทางการจัดนิทรรศการแบบ
กระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (D-HOPE: Decentralized
2 ชม.
Hand – On Program Exhibition) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน
- การเชื่อมโยงแนวคิด D-HOPE กับบริบทการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว
- ความหมายของคาว่า ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และรูปแบบ
2 ชม.
การจัดทาโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน
1 ชม.
2 - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ)
1 ชม.
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และโปรแกรมการท่องเที่ยว ตามแนวทาง
D - HOPE
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทาโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน
4 ชม.
(Champ) การเขียนคาเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่สนใจ และ
การเขียนเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Product Story) และเทคนิคการ
เล่าเรื่องราว และนาเสนอเพื่อขายโปรแกรมให้แก่ผู้เข้าประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
- จัดทาทะเบียนผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และโปรแกรมที่ได้รับ
1 ชม.
การเสนอชื่อจากการประชุมฯ
3 - นาเสนอผลการฝึกปฏิบัติฯ และร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความเห็น
3 ชม.
ปรับปรุงการนาเสนอโปรแกรมให้น่าสนใจและเหมาะสมกับระยะเวลา
ที่จัดกิจกรรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ)
- ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรม จานวน 1
3 ชม.
ครั้ง จานวน 3 วัน โดยให้กาหนดจัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรม
ดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา
ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) แล้ว ไม่น้อยกว่า 5 - 7 วัน
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หมายเหตุ ให้นัดหมายผู้ประกอบการ (Champ) ที่ได้รับคัดเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบโปรแกรมฯ ในครั้ง
ที่ 2 เตรียมความพร้อมเบื้องต้น และให้เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 2
 ครั้งที่ 2 ทดสอบโปรแกรม จานวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน (โดยให้กาหนดดาเนินการต่อเนื่องจากครั้งที่ 1
ระยะเวลาห่างกัน 5 – 7 วัน)
วันที่
เนื้อหาวิชา
จานวนชั่วโมง
1 - สรุปทบทวนและชี้แจงรายละเอียด/กาหนดการที่ได้จากเวทีครั้งที่ 1
1 ชม.
- นาเสนอภาพรวมการค้นหาผู้ประกอบการ (Champ) และโปรแกรม
2 ชม.
10 กิจกรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อม
ของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
ฯลฯ
- ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ทั้ง 10 คน นาเสนอโปรแกรมและ
2 ชม.
รายละเอียดในการบริหารจัดการโปรแกรม
- สรุปนัดหมายและจัดทาตารางเวลาในการทดสอบโปรแกรม
1 ชม.
2 - จัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรมของผู้ ประกอบการชุมชน (Champ)
6 ชม.
ทั้ง 10 คน/10 โปรแกรม
3 - สรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทดสอบโปรแกรมและ
4 ชม.
ดาเนินการปรับปรุงโปรแกรมให้เหมาะสม และจัดทาทะเบียน
รายละเอียดโปรแกรมที่ได้รับการปรับปรุงแล้วให้เป็นปัจจุบัน และ
จัดทาโปรแกรมภาพรวมเพื่อใช้เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน
- จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดทา
1 ชม.
โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริการนักท่องเที่ยว
- จัดทาแผนการจัดกิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
1 ชม.
จาหน่ายให้นักท่องเที่ยว (5 ผลิตภัณฑ์)
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กรมการพัฒนาชุมชน - แนวทาง D-HOPE

1. ความเป็นมาของโครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมี
รายได้ ที่ ดี ขึ้ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุ ท ธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
ในเชิ งธุ ร กิ จ ของภาคบริ การ และพั น ธกิ จ กระทรวงมหาดไทย ข้ อ 4 เสริม สร้างความเข้ ม แข็ งของชุ ม ชนและ
เศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจ
อานาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริม
และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนฐานรากให้ มี ค วามมั่ น คงและมี เสถี ย รภาพ รวมทั้ งเสริม สร้ า งความสามารถและ
ความเข้มแข็งของชุม ชนกรมการพัฒ นาชุมชน ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan
International Cooperation Agency: JICA) ดาเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for
Community-Based Entrepreneurship Promotion) โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ เ ศรษฐกิ จ ฐานรากในพื้ น ที่
โครงการฯ ได้รับการกระตุ้นด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชน และกาหนดวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ป ระกอบการในชุมชนได้รับการพัฒ นาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้บริโภคได้ลงมือ
ปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเอง (Decentralized Hand – On Program Exhibition: D-HOPE ระยะเวลาด าเนิ น การ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2562) โดยอธิบดีกรมการพัฒ นาชุมชนได้ลงนามในบันทึกการหารือ (Record of Discussions
ของโครงการ “Project for Community – based Entrepreneurship Promotion” เพื่อร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่น
ในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่เป้าหมาย และได้เริ่มดาเนินงานเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 9 จังหวัด
คือ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สุริน ทร์ เชียงใหม่ ลาพูน ชลบุรี จันทบุรี ระนอง และจังหวัดตรัง และจานวน
จังหวัดเข้าร่วมจะเพิ่มขึ้น ทุก ๆ ปี ซึ่งในการดาเนินงานแต่ละปีจะเป็นการร่วมกันจ่าย (Cost Sharing) ระหว่าง
กรมการพัฒ นาชุมชนกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation
Agency: JICA) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาเนินงานในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ราชบุรี
พั ง งา และจั ง หวั ด พั ท ลุ ง เพื่ อ เป็ น การขยายพื้ น ที่ ด าเนิ น งานเพิ่ ม จากปี ที่ 1 โดยส่ ง เสริ ม ให้ พื้ น ที่ เป้ า หมาย
มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ กลุ่มองค์กร และครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการในชุมชน
ให้สามารถจัดกิจกรรมที่ผู้บริโภคลงมือทาด้วยตนเอง (Hand – On Program Exhibition) ตามแนวทาง D–HOPE
2.2 เพื่อให้ ผู้ ป ระกอบการ/ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดโปรแกรมที่ผู้บริโภคได้ล งมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง (Hand – On Program Exhibition)
3. ตัวชี้วัดโครงการ
3.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่สามารถจัดกิจกรรมที่ผู้บริโภค
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Hand – On Program Exhibition) และมีผู้บริโภคเข้าร่วม
3.2 ร้ อ ยละ 50 ของผู้ ป ระกอบการ Hand – On Program Exhibition มี ร ายได้ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งน้ อ ย
5,000 บาท
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 มีจานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
4.2 การพั ฒ นาเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ เชื่ อ มโยงกั บ หมู่ บ้ า น OTOP เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว, OTOP นวั ต วิ ถี ,
สัมมาชีพชุมชน และการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่บริหารจัดการโดยชุมชน
4.3 มีผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม
แนวคิด D-HOPE
1. D-HOPE เพื่อการสร้างมูลค่าและพัฒนาศักยภาพสาหรับผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
D-HOPE คืองานอีเวนท์ที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งประชาสัมพันธ์ทรัพยากรท้องถิ่นและผู้ประกอบการชุมชน (Champ
หรือ แชมเปี้ยนประจาชุมชน) ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะชน นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ที่กระตุ้นให้แชมเปี้ยนประจา
ชุม ชนมี ค วามเป็ น ผู้ ป ระกอบการและมี ค วามคิ ด สร้างนวัต กรรม โดยที่ ชุ ม ชนสร้างสิ่ งดึ งดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วผ่ า น
กระบวนการประชุมเชิงปฏิ บั ติการแบบมีส่ วนร่วม และการจัดนิทรรศการ D-HOPE และที่ ส าคัญยังเป็ นแนวทาง
เลือกหนึ่งสาหรับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนรวมถึงการพัฒนาชนบท
2. กรอบความคิดของ D-HOPE
D-HOPE จัดงานอีเวนท์ที่ใช้ระยะการดาเนินการเพียงไม่กี่เดือน โดยนาเสนอกิจกรรมในท้องถิ่นที่คนส่วนใหญ่
มองข้าม ผ่านโครงการที่ผู้เข้าร่วมสามารถลงมือปฏิบัติได้เองที่จัดดาเนิ นการโดยแชมป์ประจาชุมชนที่สามารถใช้
ประโยชน์จ ากทรัพยากรในท้องถิ่น (ภูมิปัญ ญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และอื่น ๆ ) ณ สถานที่ที่พวกเขา
กาหนดเองต่อสาธารณะชน ดังนั้น D-HOPE เป็นกิจกรรมแบบรวมที่จะทาให้ความสามารถพิเศษของผู้ประกอบการ
ชุมชน (Champ หรือ แชมเปี้ยนประจาชุมชน) เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนผ่านการโฆษณาในแคตตาล็อก D-HOPE
ที่บรรจุข้อมูลโปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถลงมือปฏิบัติได้ทั้งหมดที่ผ่านการค้นหาChamp และทดสอบโปรแกรมแล้ว
ดังนั้น D-HOPE จึงเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบการชุมชน (Champ หรือ แชมเปี้ ยนประจา
ชุมชน) ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะถูกจัดขึ้น ซึ่งรวมถึงการสนทนากลุ่มและการทดลองจัดโปรแกรมที่ผู้เข้าชม
หรือนักท่องเที่ยวได้สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง เพื่อออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมดังกล่าว และการดาเนินการ
ที่เปิ ดให้ ผู้ ที่ส นใจเข้าร่ว มในงานอีเวนท์ จริง อีเวนท์ D-HOPE ช่ว ยให้ ผู้ ป ระกอบการชุมชน มีทั กษะในการเป็ น
ผู้ป ระกอบการเพิ่มมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างโปรแกรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวลงมือดาเนินการ
ในกิจกรรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ได้อย่างแท้จริง
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2 .1 D-HOPE ห รื อ Decentralized Hands-on Program Exhibition (นิ ท รรศ การแบ บ กระจาย
ที่ผู้เข้าร่วมสามารถลงมือปฏิบัติได้)
แนวคิดการจั ดกิจ กรรม D-HOPE มีลั กษณะแตกต่างจากงานนิท รรศการ OTOP ที่ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ทั้งหมด
ถูกนามารวมศูนย์หรือจัดแสดงในที่เดียวกัน (แบบรวมตัวสู่ศูนย์กลาง) เช่น งาน OTOP City งานประจาปีจังหวัด
ในทางกลับกัน นิทรรศการ D-HOPE นั้นอยู่ในลักษณะกระจาย กล่าวคือ มีโปรแกรมที่ผู้เข้า ชมสามารถ
ร่วมลงมือปฏิบัติเองนั้น โปรแกรมนั้ นเกิดจากการเลือก คัดสรรโดยบรรดาผู้ประกอบการชุมชนและผู้ให้บริการ
กิจกรรมเน้นในลักษณะให้ผู้เข้าชมร่วมลงมือทา มากกว่าการจัดเป็นงานแบบศูนย์แสดงสินค้า เพื่อที่นักท่องเที่ยว
หรือผู้มาเยือนท้องถิ่น สามารถเรียนรู้จากการร่วมประสบการณ์จริงในกิจกรรมนั้น ๆ รายได้จากการขายโปรแกรม
ที่ผู้ เข้าชมสามารถร่วมลงมือปฏิบัติเอง จึงจะถูกกระจายไปได้ทั่วทั้งหมู่บ้านเป้าหมาย ถือเป็นการให้โอกาสแก่
คนท้องถิ่น นอกจากนี้ แทนที่ผู้ผลิตจะต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังอีกสถานที่ที่หนึ่ง เพื่อจัดแสดงสินค้าและ
ขายสิน ค้า แนวคิดการจัดนิ ทรรศการแบบ D-HOPE จะทาให้ นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ส นใจจะเป็นผู้เดินทางไปยัง
หมู่บ้ าน เพื่อสั มผัส วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นและใช้ชีวิตตามมุมมองของคนท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นสิ่งที่สร้างแรงดึงดูด
ที่สาคัญที่สุด และกาลังเป็นกระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
ตารางที่ 1: ลักษณะของงานแสดงสินค้า
แบบรวมศูนย์
แบบกระจาย
เน้นการ
จัดแสดง

เน้นผู้
เข้าชม
ร่วมลง
มือ
ปฏิบัติ
2.2 D-HOPE และเศรษฐกิจแบบสร้างประสบการณ์
D-HOPE ถูกออกแบบตามทฤษฎีเศรษฐกิจแบบสร้างประสบการณ์ ซึ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจจากสินค้าโภคภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ การบริการ ไปสู่การร่วมแบ่งปันประสบการณ์ หรือการเปลี่ยนไปสู่อีกขั้น
ซึ่งประสบการณ์มีมูลค่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นอย่างมาก ดังนั้น โปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถลงมือ
ปฏิบัติได้จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบท้องถิ่น ในขณะที่ผู้ประกอบการชุมชน หรือ
(Champ) ที่ให้บริการสามารถเก็บเงินค่าสร้างประสบการณ์ (ค่าเข้าร่วม) ได้ จึงเป็นกระบวนการที่ต้องทามากกว่า
การพานักท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่าง ๆ
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2.3 คานิยามของโปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถลงมือปฏิบัติ (Hands-on Program)
โปรแกรมที่ ผู้ เข้ าชมสามารถลงมื อ ปฏิ บั ติ (Hands-on Program) เป็ น การน าเสนอโปรแกรมการท า
กิจกรรมที่ประกอบไปด้วยเรื่องราวของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) หรือแชมป์ประจาท้องถิ่น และรูปถ่ายของ
พวกเขา พร้อมรายละเอียดโปรแกรมที่ พวกเขาได้ออกแบบ เพื่อนาเสนอความเป็นผู้ประกอบการของแต่ละคน
ที่เมื่อนามารวมไว้ด้ว ยกัน ช่ว ยสร้างความหลากหลายของกิจกรรมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ดังนั้น
จึงควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) แต่ละคน ได้คิดโปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถลงมือปฏิบัติ โดยเน้น
ที่เรื่องราวของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพของพวกเขา กุญแจสาคัญของโปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถลงมือ
ปฏิบัติ คือ การมีกิจกรรมที่ผู้เข้าชมหรือนักท่องเที่ยวได้ลองทา หรือที่เรียกว่าลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างประสบการณ์แล้ว
ก็สนุกไปกับกิจกรรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ที่ได้จัดทาโปรแกรมนาเสนอไว้
ตั ว อย่ า งรายละเอี ย ดของโปรแกรมของผู้ ป ระกอบการชุ ม ชน (Champ) ที่ น าเสนอเพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ชมหรื อ
นักท่องเที่ยวได้ร่วมลงมือปฏิบัติ
o ชื่อโปรแกรม
o คาขวัญ
o ระยะเวลา (สาหรับกิจกรรมในโปรแกรม)
o สถานที่
o ราคาต่อคน
o จานวนผู้เข้าร่วมที่สามารถรับได้
o การเตรียมตัว
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กรณีศึกษาจังหวัดลาพูน

*** รายละเอียดของโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ของแต่ละราย ที่นาเสนอเพื่อให้ผู้เข้าชมหรือ
นักท่องเที่ยวได้ร่วมลงมือปฏิบัติ จะถูกรวบรวมจัดทาเป็นเอกสารแนะนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ แคตตาล็อก D-HOPE เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ
โปรแกรมตามความสมัครใจ
เอกสารแนะน าโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่ อส่ งเสริมการท่ องเที่ ยวโดยชุมชน หรือ แคตตาล็ อก D-HOPE
ยั ง เป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของชุ ม ชน เมื่ อ เรามี ข้ อ มู ล มากขนาดนี้ ก็ นั บ เป็ น เครื่ อ งมื อ
อันทรงพลังที่จะให้ผู้คนในท้องถิ่นได้นาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ได้หลากหลายวิธี

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕

Change for Good

92
2.4 จากใหญ่ไปสู่เล็ก
D-HOPE เน้ นกิจกรรมเล็ก ๆ ที่คิดโดยแต่ล ะคน และรวบรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ การรวบรวม
สิ่งเล็ก ๆ จนนาไปสู่สิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งก็จะได้แคตตาล็อกที่มีความหลายหลาย ในการทาเช่นนี้ กระบวนการ D-HOPE
จึงเป็นการเปิดกว้างและหลอมรวมชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว โดยการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม นาไปสู่การพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมในชุมชน นอกจากนี้ หมู่บ้านยังสามารถจัดสิ่งดึงดูดนั กท่องเที่ยวและผู้มาเยือนให้มีความหลากหลาย
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้ และกลายเป็นผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม
ยกตัวอย่างเช่น ได้มีการคิดโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ที่ผู้เข้าชมจะได้ร่วมลงมือปฏิบัติ
โปรแกรมหนึ่ งขึ้นมา ต้องร่วมกันวางแผน การดาเนินงาน และการประเมิน เพื่อให้บรรดาผู้ประกอบการชุมชน
(Champ) สามารถพัฒ นาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นธรรมดาที่ระยะเวลาและเนื้อหาของโปรแกรมของ
แต่ละคนอาจแตกต่างกันออกไป ดังนั้ น โปรแกรมที่เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงของแต่ละโปรแกรม จึงนับว่าเพียงพอ
ที่ชาวบ้านที่เหลือในหมู่บ้านก็ยังสามารถสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน (Champ) เหล่านี้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมกลไก
การสนับ สนุ นกัน เกิดความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกันภายในหมู่บ้าน และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างคนใน
ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน หากเป็นเช่นนี้ ชุมชนเล็ก ๆ ที่ไม่เป็นที่รู้จัก ก็มีโอกาสแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยว
ขนาดใหญ่โดยไม่ต้องทุ่มลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้
2.5 นิทรรศการ D-HOPE เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกลยุทธ์การตลาด
วิถีการท่องเที่ยวได้มีการกระจายรูปแบบจากกรุ๊ปทัวร์ไปสู่การที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเองตาม
พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ดังนั้น นักท่องเที่ยวส่วนมากจึงนิยมเดินทางมาด้วยตนเองเพื่อต้องการค้นหา
สิ่งที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งไม่สนใจสิ่งที่พวกเขาสามารถหาข้อมูลจากการ Google ได้ง่าย ๆ
แต่มาเพื่อค้น หาประสบการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่ห าที่ไหนไม่ได้อีก ซึ่งเป็นคุณ ค่าที่ยังไม่มีผู้ใดค้นพบ ดังนั้น
แคตตาล็อก D-HOPE จึงเป็นเครื่องมือเผยแพร่คุณค่าเหล่านั้นในชุมชนสาหรับช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
อีกประการหนึ่ งด้านการท่ องเที่ยวก็คือ การให้ นักท่องเที่ยว/ผู้ มาเยือนเป็น ผู้เลื อกสถานที่ที่อยากไป
สถานที่กิน สถานที่ชม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ การที่นักท่องเที่ยว/ผู้มาเยือนมีตัวเลือกมากมายหลากหลายทา
ให้พวกเขาสามารถวางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ในแบบที่ต้องการ ซึ่ งจะเป็นการเพิ่มความพึงพอใจ และ
หมู่บ้านเองก็สามารถสนองตอบความต้องการได้ครบถ้วนเช่นเดียวกัน
ดังนั้น นิทรรศการ D-HOPE จึงเริ่มจากพิธีเปิดตัว เพื่อให้สาธารณชนรับรู้เกี่ยวกับนิทรรศการและแคตตาล็อก
เมื่อนิทรรศการเริ่มขึ้น นักท่องเที่ยว/ผู้มาเยือนสามารถเลือกได้ว่ าต้องการไปเยือนหมู่บ้านใด ต้องการร่วมกิจกรรม
แบบลงมือปฏิ บั ติ กิจ กรรมใด และติ ดต่อกั บแชมป์ ผู้ ป ระกอบการโดยตรง ดั งนั้ น แชมป์ ผู้ ป ระกอบการจะต้อ ง
พยายามเผยแพร่กิจกรรมแบบร่วมลงมือปฏิบัติเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว/ผู้มาเยือนในระหว่างช่วงงานนิทรรศการ
ให้ ม าก ซึ่ งเป็ น การฝึ ก ฝนทั ก ษะทางการตลาดเช่น กัน และยั งสามารถเผยแพร่แ คตตาล็ อ กผ่ านทางสื่ อ ดิ จิทั ล
หรือแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น ทางเฟซบุ๊ก หรือเว็บไซต์
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ถึงที่สุดแล้ว แนวทาง D-HOPE คือ เวทีที่ผู้ผลิตและผู้ให้บริการสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการชุมชน
โดยการพัฒนาศักยภาพและแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างหรือยกระดับกิจการของพวกเขา โดยผ่านทางการปฏิสัมพันธ์
กับนักท่องเที่ยว/ผู้มาเยือน เช่นนี้จะทาให้ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ได้เข้าใจความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น
และสะท้อนข้อมูลเหล่านั้น (เปรียบได้กับการทาแบบสารวจความพึงพอใจของลูกค้า) ผ่านทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการให้ บ ริ ก าร หรื อ น าไปสู่ ก ารคิ ด ค้ น ธุร กิ จ ใหม่ ๆ แคตตาล็ อ กจึ งอาจนั บ เป็ น การทดลองทางการตลาด
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ ดังนั้น การที่มีโปรแกรมที่ผู้เข้าชมร่วมลงมือปฏิบัติรวบรวมอยู่ในแคตตาล็อกให้มาก
จึ งเป็ น สิ่ งส าคัญ มาก เมื่ อว่ากัน ตามหลั ก การกระจายโดยปกติแ ล้ ว ยิ่งโปรแกรมเหล่ านั้ นเป็ นที่ รับรู้มากเท่าไร
โปรแกรมผู้เข้าชมร่วมลงมือปฏิบัติเหล่านั้นก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้มากขึ้นเท่านั้น
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กรมการพัฒนาชุมชน กับการประยุกต์ใช้แนวทาง D-HOPE
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการตามแผนงานบูรณาการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะดั บ ภาค โดยการจั ด ท าโครงการยกระดับ การท่อ งเที ่ย วคุณ ภาพกลุ ่ม เป้า หมายเฉพาะและ
ประชาสัม พัน ธ์ภ าคเหนือ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการภาคเหนื อ และโครงการยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ในภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จานวน 12 หมู่บ้าน
และหมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จานวน 84 หมู่บ้าน ให้มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยว โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้
กาหนดให้มีการสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการ
ยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนารูปแบบนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการส่งเสริมการตลาดด้านการ
ท่องเที่ยว โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางานแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารหมู่บ้านฯ การจัดทาแผนการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ของหมู่บ้าน เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถยกระดับสู่การจาหน่ายได้
โดยส านั ก ส่ งเสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และวิส าหกิ จ ชุ ม ชน ได้ น าแนวทาง D-HOPE (Decentralized
Hand – On Program Exhibition) หรือการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ ช มลงมือปฏิบัติด้ว ยตนเองที่ได้รับ
แนวทางมาจากประเทศญี่ ปุ่ น มาเป็ น แนวทางในการจัดท าโครงการข้างต้น เน้นให้ เกิดกิจกรรมโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย โดยบูรณาการแนวทาง D-HOPE เพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชน ให้เกิดกิจกรรม
ที่รองรับการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับ
เสน่ห์ของชุมชน ทั้งในด้านของสถานที่ อาหาร วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการร่วมทากิจกรรมเปิดประสบการณ์กับ
คนในชุมชน มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) หรือปราชญ์ชุมชน ฝึกปฏิบัติการ
จัดทาโปรแกรมของผู้ป ระกอบการชุมชนให้ น่าสนใจ และนาเสนอผ่ านเอกสารแนะนาโปรแกรมการท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือแคตตาล็อก D-HOPE จัดงานนิทรรศการ D-HOPE ในระดับจังหวัดและ
พื้ น ที่ ห มู่ บ้ า นเป้ า หมายทั้ ง 2 ภาค ตลอดจนได้ มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนให้ มี บ ริ ก ารจ าหน่ า ยรองรั บ
ให้นักท่องเที่ยวอีกด้วย รวมทั้งในส่วนกลางได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อ
วิทยุ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

***ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : http://dhope.cdd.go.th/index.php/th/ และ
Facebook: https://www.facebook.com/jica.thailand.dhope
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โครงการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP
2. เพื่ อ ให้ OTOP Trader และผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ของจั งหวัด ที่ มี พื้ น ที่ ติ ด ต่อ ชายแดน
ได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน
3. เพื่ อ ให้ OTOP Trader และผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP ของจั งหวัด ที่ มี พื้ น ที่ ติ ด ต่อ ชายแดน
ได้มีโอกาสเจรจาทาการค้ากับนักธุรกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
รูปแบบการจัดแสดงและจาหน่าย
รูปแบบที่ 1 จัดแสดงและจาหน่ายในพื้นที่ของประเทศเพื่ อนบ้าน โดยจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP และ OTOP Trader ของจั งหวั ด ชายแดนเป้ า หมาย เข้ า ร่ ว มจั ด แสดงและ
จาหน่าย จานวนไม่น้อยกว่า 50 ราย
รูปแบบที่ 2 จัดแสดงและจาหน่ายภายในจังหวัด โดยพิจารณาสถานที่บริเวณชายแดนเป็นลาดับแรก
โดยจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจัดแสดงและจาหน่ายไม่น้อยกว่า 70 ราย แยกเป็น
1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดชายแดนเป้าหมาย จานวนไม่น้อยกว่า 60 ราย
2) OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดใกล้เคียง จานวนไม่น้อยกว่า 10 ราย
พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านติดเขตชายแดนไทย หรือพื้นที่ภายในจังหวัด โดยพิจารณาพื้นที่
บริเวณชายแดนเป็ น ลาดับ แรก จานวน 26 แห่ ง ใน 25 จังหวัด (ราชบุรี หนองคาย สระแก้ว กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขัน ธ์ ระนอง สงขลา สตูล นราธิวาส จันทบุรี เลย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน ตาก อุตรดิตถ์ สุรินทร์ พะเยา)
วิธีการ
๑. จั งหวัด โดยส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวัด จัด ท าและขออนุ มั ติโครงการฯ ซึ่ งจังหวัด สามารถตั้ ง
งบประมาณสมทบเพิ่มเติมได้
๒. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานหน่วยงานภาคี หน่วยงานภาครัฐ OTOP Trader เครือข่าย
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการดาเนินงาน โดยการประชุมสร้างความเข้าใจการ
ดาเนินงาน การกาหนดกรอบงาน การกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้ ประกอบการ OTOP
จัดทาแผนปฏิบัติการ ตลอดจนการประสานผู้ประสานงานของประเทศเพื่อนบ้าน
๓. คัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน โดยการประชุม OTOP Trader เครือข่าย OTOP จังหวัด
เพื่อร่วมกัน พิจารณากลุ่ มฯ เข้าร่วมงานตามเกณฑ์ที่กาหนด เช่น พิจารณาจากศักยภาพการผลิ ต คุณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ ความพร้อมในการจาหน่ ายในต่างประเทศของผู้ประกอบการ การให้ความร่วมมือและยอมรับในกฎ
กติกาหรือข้อกาหนดของงาน และบันทึกรายงานการประชุม และมีการแจ้งกาหนดการ กติ กา ข้อปฏิบัติของ
การจัดงานแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรม
๔. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
๕. ด าเนิ น การจั ด แสดงและจ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP เพื่ อ สานสั ม พั น ธ์ ส องแผ่ น ดิ น โดยสามารถ
ดาเนินการได้ จากรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
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๕.1 รูปแบบที่ 1 จัดแสดงและจาหน่ายในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะต้องมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ OTOP Trader ของจังหวัดชายแดนเป้าหมาย เข้าร่วมจัดแสดงและ
จาหน่ าย จานวนไม่น้ อยกว่า 50 ราย และสามารถนากลุ่ มผู้ ป ระกอบการ OTOP จังหวัดข้างเคียงไปร่ว ม
จาหน่ายได้ ในอัตรา 60:40
๕.2 รูปแบบที่ 2 จัดแสดงและจาหน่ายภายในจังหวัด โดยพิจารณาสถานที่บริเวณชายแดนเป็นลาดับแรก
โดยจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจัดแสดงและจาหน่ายไม่น้อยกว่า 70 ราย แยกเป็น
1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดชายแดนเป้าหมาย จานวนไม่น้อยกว่า 60 ราย
2) OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดใกล้เคียง จานวนไม่น้อยกว่า
10 ราย
ทั้งนี้ แต่ละรูปแบบจะต้องมีกิจกรรมอย่างน้อย 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การจาหน่ายสินค้า
OTOP การเจรจาธุรกิจ และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน
๖. สรุป วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการ สรุปรายงานผลส่งกรมฯ หลังเสร็จสิ้นการดาเนินงานภายใน 15 วัน
ในรูปแบบเอกสารและ CD
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. มีการจัดงานแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเทศกลุ่มอาเซียนหรือในพื้นที่ชายแดน
ประเทศไทย จานวน 25 จังหวัด 26 ครั้ง
2. ร้อยละ 85 ของจานวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมงานมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เพิ่มช่องทางการตลาด จานวน 1 ช่องทาง
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โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิม้ ได้
ความเป็นมา
รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินโครงการตลาดนัดชุมชน
ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ มาตั้งแต่ปี 255๗ แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบ
ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ มีแนวคิดการดาเนินงาน “พัฒนาตลาดใหม่ ขยายพื้นที่
ตลาดเดิม” วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ
ไม่มี ส ถานที่ ค้าขาย ตลอดจนผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ทาให้ ตลาดในภารกิจหลั กของกรมการพั ฒ นาชุมชน
เปลี่ยนชื่อจาก “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ” เป็น “ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้” ดาเนินการ
ครอบคลุม 76 จังหวัด ทั่วประเทศ จานวน ๒,๒๒๕ แห่ง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยังมอบหมายให้กรมการ
พัฒนาชุมชนรับผิดชอบตลาดประชารัฐ 3 ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐของดี
จังหวัด และตลาดประชารัฐ Modern Trade
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒ นาศักยภาพตลาดประชารัฐให้มีเอกลักษณ์ และตัวตนที่โดดเด่น เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณ ฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ
แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจาหน่าย
2. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจาหน่ายสินค้าให้กับสัมมาชีพชุมชน เกษตรกร และ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
3. เพื่อให้สัมมาชีพชุมชน เกษตรกร และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้พัฒ นาสินค้าให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด แต่ยังคงเอกลักษณ์และตัวตนของชุมชน
พื้นที่ดาเนินการ
ดาเนินการในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ที่กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ จานวน 2,225 แห่ง
ในพื้นที่ 76 จังหวัด และตลาดขยายผลในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(OVC) หรือหมู่บ้านที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอาเภอ ๆ ละ 1 แห่ง รวมจานวน 878 แห่ง
กลุ่มเป้าหมาย
1. เกษตรกร และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัด/อาเภอ/ตาบล/หมู่บ้าน
2. กลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น สัมมาชีพชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสตรี ฯลฯ
วิธีการ
๑. จังหวัดโดยส านักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด
ผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมถึงเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวน/ประเมินผล
การดาเนิน งานตลาดที่ผ่านมา และกาหนดแผนการดาเนินงานส่ งเสริมตลาดในช่วงปีงบประมาณ 2563
เพื่อจัดทาแผนขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และตลาดขยายผล ปี 2563 โดยให้กาหนดจานวนครั้ งที่
จัดตลาดเป็นค่าเป้าหมายแก่ทุกตลาด แล้วจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ประจาปี
งบประมาณ 2563 ไว้สาหรับเป็นคู่มือการทางาน จานวน 1 เล่ม
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2. จังหวัดพิจารณาและออกแบบการดาเนินงาน ใน ๒ รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ ๑ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
1) จัดสรรงบประมาณให้อาเภอไปดาเนินการจัดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ระดับอาเภอ/ตาบล/
หมู่บ้าน) โดยจานวนเงินงบประมาณที่จะจัดสรรให้พิจารณาตามจานวนตลาด และลักษณะของการจั ด ตลาด
(รายวั น รายสั ป ดาห์ รายเดื อ น) รวมถึ ง ศั ก ยภาพและบริ บ ทด้ า นอื่ น ๆ ของตลาด ทั้ ง นี้ ไม่จาเป็นต้อง
จัดสรรให้เท่ากันทุกตลาด
2) จั ด สรรงบประมาณให้ จั งหวั ด ไปด าเนิ น การจั ด ตลาดประชารั ฐ คนไทยยิ้ ม ได้ ระดั บ จั งหวั ด
โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้องมีสัดส่วนใกล้เคียงกับตลาดระดับอาเภอ ห้ามแบ่งเงินงบประมาณไปจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ แจกจ่ายให้กับอาเภอ หรือแบ่งเงินงบประมาณไปจัดกิจกรรมในลักษณะ Event แต่สามารถ
แบ่งเงินงบประมาณไปจัดประชุมตามข้อ 1 ได้
รูปแบบที่ ๒ ตลาดขยายผล
ควรพิจารณาจัดสรรให้แต่ละอาเภอละเท่ากัน
3. จังหวัดและอาเภอที่เป็น เจ้าของตลาดจัดตลาดตามแผนขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
และตลาดขยายผล ปี 2563 โดยยึดหลักการทางานในรูปแบบประชารัฐ แสวงหาพันธมิตรความร่วมมือกับ
ภาคส่ วนต่ าง ๆ ในพื้ น ที่ ขยายรูป แบบการจัดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้ม ได้ในโอกาสพิ เศษ อาทิ เทศกาล
ท่อ งเที่ย ว เทศกาลประจ าปี ตลาดประชารัฐ ของดี จังหวัด ตลาดประชารัฐ Modern Trade รวมถึ งตลาด
OTOP Mobile และตลาดสัญจร โดยมีกิจกรรมดาเนินการ คือ
(1) การแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตการเกษตร ฯลฯ
(2) กิจกรรมส่ งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒ นธรรม การสาธิตอาชีพ การบริการประชาชน
การให้ความรู้ การรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติกตามนโยบายตลาดสะอาด ปลอดภัย No Foam No Plastics
(3) การพัฒนาตลาดประชารัฐ อาทิ การสร้างเอกลักษณ์ของตลาด เช่น การแต่งกายของผู้ประกอบการ
การใช้บรรจุภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพสินค้าในตลาดนัดชุมชนให้มีมาตรฐาน การจัดให้ มี
การสุ่มสารวจสินค้าโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การส่งเสริมให้ตลาดประชารัฐเป็นตลาดกลางในการระบายสินค้า
ชุมชน ออกไปจาหน่ายยังต่างอาเภอ/ต่างจังหวัด
(4) การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทางสื่อต่าง ๆ
(5) การประเมินความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้ชาย เป็นประจาทุกครั้งที่มีการจัดตลาด
(6) แนวทางอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมตามบริ บทของพื้นที่ ได้แก่ การขยายพื้นที่ ขยายเวลาในการ
จัดตลาด การเปิดรับผู้ประกอบการรายใหม่ให้เข้ามาจาหน่าย การพัฒนาเทคนิคการขายให้กับผู้ประกอบการ
ในตลาดที่ยังขาดประสบการณ์ การปรับภูมิทัศน์ภายในภายนอกของตลาดให้น่าซื้อ
(7) กรณีตลาดขยายผลที่ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ อาทิ เต็นท์เคลื่อนที่ อาจจัดซื้อไว้สาหรับอานวยความ
สะดวกในการจั ดตลาด หรือน าคณะกรรมการบริห ารตลาดไปศึกษาดูงานในตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
ที่ประสบผลสาเร็จ
๔ .จังหวัด/อาเภอ ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับ สนุน
กิจกรรม/โครงการตามแผนขับเคลื่อนฯ กรณีที่งบประมาณซึ่งได้รับจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชนไม่สามารถ
ดาเนินการได้หรือไม่เพียงพอ
๕. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ ติดตามการดาเนินงาน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารตลาด
ผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) ในพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลยอดจาหน่าย รวมถึงข้อมูลสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
ของตลาด และผู้ประกอบการ รายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบทุกเดือน ผ่านโปรแกรมออนไลน์
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๖. ติดตามการดาเนินงานโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานจังหวัด
๗. สรุปผลการดาเนิ นงานโครงการรายงานผู้บริหารในระดับอาเภอ จังหวัด กรมการพัฒ นาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี ตามลาดับ
ตัวชี้วัดกิจกรรม จัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และตลาดขยายผล จานวน 40,046 ครั้ง
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โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม

กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐในระดับพื้นที่
2. เพื่อให้จังหวัดมีกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐอย่ำงเป็นรูปธรรม
3. เพื่อพัฒนำกลไกกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ ระดับจังหวัด รวมทั้งพัฒนำกลุ่มอำชีพ
กระบวนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 2,280 คน ประกอบด้วย คณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่อนนโยบำย
สำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด หรือคณะทำงำนที่คณะกรรมกำรฯ ตั้งขึ้น หรือผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดละ 30 คน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กรมกำรพัฒนำชุมชนจัดสรรงบประมำณ ให้ 76 จังหวัด
2. จังหวัดจัดทำรำยละเอียดโครงกำรเพื่อเสนอขออนุมัติเพื่อดำเนินงำนตำมโครงกำร โดยมีกรอบกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
2.1 จัดประชุมในไตรมำส 1 จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน มีค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ ค่ำอำหำร จำนวน
1 มื้อ ๆ ละ 150 บำท ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บำท และค่ำวัสดุ สำหรับจัด
กิจกรรมที่ 1.2 จังหวัดละ 1,500 บำทต่อครั้ง
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2.2 จัดประชุมในไตรมำส 2 จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน มีค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ ค่ำอำหำร จำนวน
1 มื้อ ๆ ละ 150 บำท ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บำท และค่ำวัสดุสำหรับจัด
กิจกรรมที่ 1.2 จังหวัดละ 1,500 บำทต่อครั้ง
2.3 จัดประชุมในไตรมำส 3 จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วั น มีค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ ค่ำอำหำร จำนวน
1 มื้อ ๆ ละ 150 บำท ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บำท และค่ำวัสดุ สำหรับจัด
กิจกรรมที่ 1.2 จังหวัดละ 1,500 บำทต่อครั้ง
2.4 จัดประชุมในไตรมำส 4 จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน มีค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ ค่ำอำหำร จำนวน
1 มื้อ ๆ ล ะ150 บำท ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บำท และค่ำวั สดุสำหรับจัด
กิจกรรมที่ 1.2 จังหวัดละ 1,500 บำทต่อครั้ง
3. จังหวัดศึกษำนโยบำย รูปแบบ ทิศทำง กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ
ดำเนินกำรสำรวจรวบรวม จัดทำระบบและฐำนข้อมูลกำรดำเนินงำน กำหนดแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ
กำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเชิงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนให้
บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด
4. จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมกำรประสำนและขับเคลื่ อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด
(คสป.) หรือ คณะทำงำนที่ คสป. จัดตั้งขึ้น อย่ำงน้อย 6 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทำง เป้ำหมำยกำรขับเคลื่อนกำร
พั ฒ นำเศรษฐกิ จ ฐำนรำกและประชำรั ฐ ตำมศั ก ยภำพและควำมพร้ อ มของพื้ น ที่ ใน 3 กลุ่ ม งำน ได้ แ ก่
กำรเกษตร กำรแปรรูป และกำรท่องเที่ ยวโดยชุมชน ในกำรส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มเป้ำหมำย 5 กระบวนกำร
กำรเข้ ำ ถึ ง ปั จ จั ย กำรผลิ ต กำรสร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ กำรตลำด กำรสื่ อ สำรสร้ ำ งกำรรั บ รู้ เ พื่ อ ควำมยั่ ง ยื น
กำรบริหำรจัดกำร โดยให้ควำมสำคัญกับกลุ่มเป้ำหมำยเน้นหนัก ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้ำง เช่น โครงกำร
อำหำรปลอดภัยสู่โรงพยำบำล โรงเรียน โรงแรม ร้ำนอำหำร (4 ร) กำรแก้ไขปัญหำสินค้ำเกษตรล้นตลำด
ข้ำวเพื่อสุขภำพ ฯลฯ
5. ประสำนกำรทำงำนกับภำคีเครือข่ำยกำรพัฒนำ 5 ภำคส่วน ได้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร
ภำคประชำสังคม และภำคประชำชน ร่วมขับเคลื่อนงำนในลักษณะภำครัฐสนับสนุน เอกชนขับเคลื่อน ชุมชน
ลงมือทำ โดยวิธีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม เพิ่มรำยได้ เพิ่มมูลค่ำสินค้ำ ลดควำมเหลื่อมล้ำ เป้ำหมำย สร้ำงรำยได้
ให้ชุมชน ประชำชนมีควำมสุข รวมทั้ง กำรติดตำมกำรดำเนินงำนแบบมีส่วนร่วม โดยภำคีกำรพัฒนำเครือข่ำย
ประชำรัฐ
6. เพิ่มประสิทธิภำพและขีดควำมสำมำรถของ คสป. และบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจ
เพื่อสังคม) จำกัด เป็นกลไกหลักร่วมทำงำนคู่ขนำน ในกำรขับเคลื่อนงำนเชิงพื้นที่ และเกิดกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล
7. ค้ น หำผลงำนเด่ น (Best Practice) ของกลุ่ ม องค์ ก ร เครื อ ข่ ำ ย ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน กิ จ กำรชุ ม ชน
เพื่อเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำ ต่อยอด และขยำยผล รวมถึงสนับสนุนกำรพัฒนำเครือข่ำยผู้ผลิต เพื่อสร้ำง
เครือข่ำยกำรตลำดตำมประเภทสินค้ำ หรือผลิตภัณฑ์ (Cluster) เชื่อมโยงภำยในจังหวัดและระหว่ำงจังหวัด
รวมถึงกำรสร้ำงรูปแบบธุรกิจ (Business Model)
8. จั ง หวั ด สรุ ป ผลกำรดำเนิ น กิ จ กรรมฯ ในระบบ BPM ภำยใน 7 วั น หลั ง จำกด ำเนิ น กิ จ กรรม
แล้วเสร็จและจัดทำเอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำน พร้อมรำยงำนกรมกำรพัฒ นำชุมชนทรำบ ภำยใน วันที่
15 กันยำยน 2563
งบประมาณ 3,693,600 บำท
ดาเนินการ ไตรมำสที่ 1 – 4 โดยสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
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กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม
กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างรายได้จากการจาหน่ายสินค้าชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ
กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติ การสร้ า งรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรี ยน
โรงแรม ร้านอาหาร)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรกำหนดทิศทำง วิเครำะห์ ศักยภำพชุมชนและภำคี
เครือข่ำยประชำรัฐในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงรำยได้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกเชิงพื้นที่
2. เพื่อพัฒนำ ต่อยอด ขยำยผล กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก แก่กลุ่มเป้ำหมำยเน้นหนัก ด้วยกลไก
ประชำรัฐ สร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตอำหำรปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ำยกำรตลำดสู่โรงพยำบำล โรงเรียน โรงแรม
ร้ำนอำหำร (4 ร)
กลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น 2,508 คน จังหวัดละ 33 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้ำหมำยจำก 3 กลุ่มงำน ได้แก่ เกษตร
แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน (กลุ่มเป้ำหมำยเน้นหนักปีงบประมำณ พ.ศ.2562) หรือกลุ่มเป้ำหมำยอื่น ๆ
ที่มีศักยภำพ จำนวนจังหวัดละ 11 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กรมกำรพัฒนำชุมชนจัดสรรงบประมำณ ให้ 76 จังหวัด เพื่อจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
สร้ำงรำยได้จำกกิจกำรอำหำรปลอดภัยเชื่อมโยงกับกลไกประชำรัฐ โดยประสำนภำคีเครือข่ำยภำครัฐ เอกชน
ภำยใต้กลไก คสป. เช่น เกษตร สำธำรณสุข และบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
เชื่อมโยงผลผลิตสู่โรงพยำบำล โรงเรียน โรงแรม ร้ำนอำหำร (4 ร) รวมทั้งสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยให้จังหวัดในกำร
จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้ำงควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน แก่กลุ่มเป้ำหมำย ในกำรผลิตอำหำรปลอดภัยสู่ ตลำด
โดยกลไกประชำรัฐตั้งแต่ต้นทำง กลำงทำง ปลำยทำง กลุ่มเป้ำหมำย 5 กระบวนกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึงปัจจัย
กำรผลิต กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ กำรตลำด กำรสื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อควำมยั่งยืน กำรบริหำรจัดกำร จำนวน
76 จังหวัด ๆ ละ 15,000 บำท ในกำรเตรียมควำมพร้อมและจับคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดกำรซื้อขำย
2. จังหวัดจัดทำรำยละเอียดโครงกำรเพื่อเสนอขออนุมัติ เพื่อดำเนินงำนตำมโครงกำร โดยมีกรอบกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
2.1 กำหนดแผนปฏิบัติกำรในกำรดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงรำยได้จำกกิจกำร
อำหำรปลอดภัย (โรงพยำบำล โรงเรียน โรงแรม ร้ำนอำหำร) โดยให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จในไตรมำส 2
2.2 จัดทำขอบเขตเนื้อหำหลักสูตรกิจกรรมฯ ให้เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่และศักยภำพของ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐของจังหวัด โดยให้ตอบโจทย์เกี่ยวกับกำรสร้ำงรำยได้จำกกิจกำร
อำหำรปลอดภัย รวมทั้งควรมีเนื้อหำหลักประกอบด้วย
1) แนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐสู่กำรสร้ำงรำยได้จำกกิจกำรอำหำร
ปลอดภัย (ศึกษำวิธีปฏิบัติจำกจังหวัดใกล้เคียงที่มีผลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ
เกี่ยวกับอำหำรปลอดภัยที่ประสบควำมสำเร็จเป็นรูปธรรม)
2) กำรสร้ำงรำยได้จำกกิจกำรอำหำรปลอดภัยสู่ช่องทำงกำรตลำด
3) กำรจั ด กิ จ กรรมจั บ คู่ ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรตั ด สิ น ซื้ อ ขำยและท ำสั ญ ญำคู่ ธุ ร กิ จ อำหำร
ปลอดภัย โดยให้กลุ่มเป้ำหมำยพบคู่ธุรกิจ ได้แก่ คู่ธุรกิจจำก โรงพยำบำล โรงเรียน โรงแรม และร้ำนอำหำร
4) แผนดำเนินงำนกำรสร้ำงรำยได้จำกกิจกำรอำหำรปลอดภัยสู่ช่องทำงกำรตลำด
2.3 ระยะเวลำดำเนินกิจกรรมฯ จำนวน 2 วัน
2.4 สรุปผลกำรดำเนินกิจกรรมฯ หลังกำรดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จภำยใน 1 เดือน
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3. จังหวัดหำรือแนวทำงกำรขับเคลื่อนอำหำรปลอดภัยโดยกลไกประชำรัฐ ผ่ำนคณะกรรมกำรประสำน
และขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจำจังหวัด (คสป.) เพื่อให้ภำคีเครือข่ำยประชำรัฐ ภำครัฐ และ
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนตำมภำรกิจของหน่วยงำน
4. จั งหวัดคัดเลื อกกลุ่ มเป้ ำหมำยเน้นหนักปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำกชุมชนหรือเครือข่ำ ย
ที่มีศักยภำพโดดเด่นในกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ เช่น พืชผัก ผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ อื่น ๆ
กลุ่มเป้ำหมำยด้ำนแปรรูป เช่น ข้ำวเพื่อสุขภำพ กลุ่มเป้ำหมำยท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ
เพื่อพัฒนำ ต่อยอด ขยำยผล เพื่อสร้ำงเครือข่ำยอำหำรปลอดภัย เชื่อมโยงผลผลิ ตของชุมชนสู่กำรสร้ำงรำยได้
จำกกิจกำรอำหำรปลอดภัย
5. ดำเนินกำรสำรวจ จัดทำข้อมูล กำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย หรื อเกษตรอินทรีย์ กลุ่มแปรรูป
หรือกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้ำประชุมฯ วิเครำะห์ศักยภำพ ปัญหำควำมต้องกำร จัดประเภทเพื่อออกแบบ
กิจกรรมเชื่อมโยงกำรตลำดในลักษณะกำรเจรจำจับคู่ธุรกิจ (Matching)
6. จังหวัดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงรำยได้จำกกิจกำรอำหำรปลอดภัยเชื่อมโยงกับกลไก
ประชำรัฐ โดยประสำนภำคีเครือข่ำยภำครัฐ เอกชน ภำยใต้กลไก คสป. เช่น เกษตร สำธำรณสุข และบริษัท
ประชำรั ฐ รักสำมัคคีจังหวัด (วิส ำหกิจ เพื่อสังคม) จำกัด เชื่อมโยงผลผลิตสู่โรงพยำบำล โรงเรียน โรงแรม
ร้ำนอำหำร (4 ร)
7. จังหวัดจัดทำสรุปแนวทำงกำรดำเนินกิจกรรม ผลกำรดำเนินงำน และติดตำมประเมินผลเสนอ
คสป. และรำยงำนกรมกำรพัฒนำชุมชนทรำบ
หมายเหตุ ภำคเหนือสนับสนุน เฉพำะกลุ่มเป้ำหมำย กำรแปรรูป และกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ข้ำวเพื่อ
สุขภำพ กำแฟ อำหำรแปรรูป ฯลฯ เนื่องจำกได้รับงบประมำณตำมแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
ด้ำนกำรเกษตรแล้ว
งบประมาณ 7,752,000 บำท
ดาเนินการ ไตรมำสที่ 2 โดยสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
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