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ส่วนที่ 3 
การด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2561 

***************** 
 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 7,048,216,200 บาท ภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล  า และสร้างการเติบโตจากภายใน ประกอบด้วย 1) แผนงาน
บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 2) แผนงานพ้ืนฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน และ 3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ  เพ่ือเสริมสร้างให้
เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ คือ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพ่ือพัฒนา
อาชีพ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคซึ่งจะน าไปสู่เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งมีกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์
การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล  า และสร้างการเติบโตจากภายใน 

แผนงานพื นฐานด้านการแกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล  า และสร้างการเติบโตจากภายใน  

ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน 

 กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน 

 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน 
 1. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
 1.1 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
  1.1.1 ประชุมคณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด  
  1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอ าเภอ 
  1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจ าปี 2561 
  1.1.4 ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. 
 1.2 การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
  1.2.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
  1.2.2 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
 1.3 การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
  1.3.1 ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอ าเภอ 
  1.3.2 ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด 
 1.4 การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
  1.4.1 รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด 
  1.4.2 น าเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  1.4.3 น าเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอ าเภอ 
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  1.4.4 น าเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด 
  1.4.5 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด 
 2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกรมการพัฒนาชุมชน 
  2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ (Information Security Awareness)” ระดับจังหวัด 
 3. การบริหารจัดการสารสนเทศชุมชนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
  3.2 ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  3.3 การจัดท าสารสนเทศต าบลต้นแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน 
  - สนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน 
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แผนงานพื นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล  า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน 
กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน 
1. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) 
 1.1 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน (จปฐ.)  

1.1.1 ประชุมคณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล

เพ่ือการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ.) ประจ าปี 2561 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
        จังหวัดด าเนินการจัดประชุมคณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ.) 
ระดับจังหวัด เพ่ือเตรียมความพร้อมและประสานความร่วมมือในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ประจ าปี 2561 

กลุ่มเป้าหมาย         คณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด  
                           (จังหวดัละ 25 คน หรือตามความเหมาะสม) 

งบประมาณ            357,200 บาท  

หน่วยด าเนินงาน      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื นที่ด าเนินการ        ทุกจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) 

ระยะเวลา               ด าเนินการในไตรมาส 1 (พฤศจิกายน 2560)  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   คณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด สามารถบริหารการจัดเก็บ 
                            ข้อมูลฯ ของจังหวัดและส่งเสริมการน าข้อมูลฯ  ไปใช้ประโยชน์ 
                            ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี วัดกิจกรรม        รายงานการประชุมคณะท างานฯ จ านวน 1 ครั้ง/จังหวัด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายอรรถพงศ์  สงวนเดือน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 
                             2. นายจักรพงศ์  การีชุม         นกัวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299 
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1.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอ าเภอ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจ าปี 2561 ในระดับอ าเภอเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

                    จังหวัดด าเนนิการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
ระดับอ าเภอ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ประจ าปี 2561 
ระดับอ าเภอ โดยประชุมฯ สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน นิยามตัวชี้วัด ข้อค าถามต่าง ๆ 
ของแบบสอบถามฯ และหลักการ/แนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ที่ถูกต้องและมีคุณภาพ โดยเนื้อหา     
การประชุมฯ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

− นโยบาย แนวทางปฏิบัติในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจ าปี 2561 
− ประเด็นนิยามตัวชี้วัด นิยามข้อค าถามต่าง ๆ ของแบบสอบถามฯ และหลักการ/  

แนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ที่ถูกต้องและมีคุณภาพ  
− การจัดท ารายละเอียดโครงการ จัดท าแผนการด าเนินงาน หลักสูตรการประชุมฯ  

และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
− การใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน : CIA 

(Community Information Radar Analysis) ในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนอย่าง
ง่าย ให้กับผู้เข้าเวทีรับรองข้อมูลฯ ได้รับทราบและน าไปใช้ประโยชน์ 

− อ่ืน ๆ 

กลุ่มเป้าหมาย          นักวิชาการจังหวัด พัฒนาการอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ  

งบประมาณ            960,000 บาท  

หน่วยด าเนินงาน      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื นที่ด าเนินการ        ทุกจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) 

ระยะเวลา              ด าเนินการในไตรมาส 1 (พฤศจิกายน 2560)  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ การบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจ าปี 2561 ในระดับอ าเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี วัดกิจกรรม       ผู้เข้าประชุมฯ ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการบริหารการจัดเก็บ  
                           ข้อมูล จปฐ. ประจ าปี 2561  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายอรรถพงศ์  สงวนเดือน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 
                             2. นายจักรพงศ์  การีชุม         นกัวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299 
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1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ได้อย่างถูกต้อง 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

          ประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นตัวชี้วัด      
ข้อค าถามต่าง ๆ ของแบบสอบถามฯ และหลักการ/แนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ที่ถูกต้องและมีคุณภาพ 
โดย 

1. จังหวัด ตรวจสอบจ านวนครัวเรือนพร้อมจัดท าบัญชีจัดสรรครัวเรือนเป้าหมาย และจัดสรร
งบประมาณ ตามจ านวนผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ของอ าเภอ (ตามจ านวนสัดส่วนที่เหมาะสม โดยค านึงถึง
คุณภาพของข้อมูลฯ และบริบทของพ้ืนที่เป็นส าคัญ) โดยยึดจ านวนผู้เข้าประชุมฯ อย่างน้อยตามเป้าหมายที่
กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรร  

2. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอจัดท ารายละเอียดโครงการ จัดท าแผนการด าเนินงาน หลักสูตร/
เนื้อหาการประชุมฯ และก าหนดการประชุมฯ โดยสามารถก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงานได้ตามบริบทพ้ืนที่ของ
อ าเภอ 

3. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ท าหนังสือแจ้งผู้จัดเก็บข้อมูลเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตามก าหนดการที่ก าหนด 

4. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอด าเนินการจัดประชุมชี้แจงฯ ตามก าหนดการที่ก าหนด 

กลุ่มเป้าหมาย          ผู้จัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  

งบประมาณ             48,507,000 บาท  

หน่วยด าเนินงาน       ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื นที่ด าเนินการ         ระดับต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ระยะเวลา                ด าเนนิการในไตรมาส 1 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560) จ านวน 1 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ผู้จัดเก็บข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ 

ตัวชี วัดกิจกรรม         ผู้จัดเก็บข้อมูล ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจในตัวชี้วัด ข้อค าถาม  

                             และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายอรรถพงศ์  สงวนเดือน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 
                             2. นายจักรพงศ์  การีชุม         นกัวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299 
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1.1.4 ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผล
ข้อมูล จปฐ. ประจ าปี 2561 ที่ถูกต้อง 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

          ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ในประเด็นการติดตั้งโปรแกรม 
(Offline) การเข้าใช้งาน การบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล จปฐ. โดย 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดท ารายละเอียดโครงการ จัดท าแผนการด าเนินงาน หลักสูตร/
เนื้อหาการฝึกอบรม และก าหนดการฝึกอบรมฯ  โดยสามารถก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงานได้ตามบริบทพ้ืนที่ของ
จังหวัด 

2. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ แจ้งผู้บันทึกข้อมูลฯ เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบโปรแกรมบันทึกและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
ตามก าหนดการที่จังหวัดก าหนด 

3. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด าเนินการฝึกอบรมฯ ตามก าหนดการที่ก าหนด 

กลุ่มเป้าหมาย          1. เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ จ านวน 878 อ าเภอ ๆ ละ 1 คน  
                              รวม 878 คน 
                            2. ผู้บนัทึกข้อมูลของต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามจ านวนที่จัดสรร)  

งบประมาณ             14,360,400 บาท  

หน่วยด าเนินงาน      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื นที่ด าเนินการ        ทุกจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)  

ระยะเวลา               ด าเนินการในไตรมาส 1 (ธันวาคม 2560) จ านวน 1 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. มีความสามารถในการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.  
                            ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี วัดโครงการ       ร้อยละ 90 ของผู้บันทึกข้อมูล มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม 
                           บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายอรรถพงศ์  สงวนเดือน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 
                             2. นายจักรพงศ์  การีชุม         นกัวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299 
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    1.2. การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) 

1.2.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) 

วัตถุประสงค์     เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นเครื่องมือในการวัด 
                     คุณภาพชีวติ และใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. กรมฯ จัดท าบัญชีจัดสรรครัวเรือนเป้าหมาย และจัดสรรงบประมาณตามจ านวนครัวเรือน

เป้าหมายของจังหวัด 
2. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ร่วมกับคณะท างานระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล ส ารวจ

และก าหนดครัวเรือนเป้าหมาย (ทุกครัวเรือน) เพื่อด าเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ประจ าปี 2561 
3. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ประจ าปี 2561 โดยผู้จัดเก็บข้อมูลท าการสัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือน

จากหัวหน้าครัวเรือน  ตามแบบสอบถามข้อมูล จปฐ.  (ทุกครัวเรือน) 
4. เมื่อสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนแล้วเสร็จ ผู้จัดเก็บข้อมูลท าการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนตาม

แบบสอบถามข้อมูล จปฐ. และให้หัวหน้าครัวเรือนลงนามรับรองข้อมูลฯ ของครัวเรือน (ทุกครัวเรือน) 
5. ผู้จัดเก็บข้อมูลน าแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ส่งให้หัวหน้าผู้จัดเก็บข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของข้อมูล 
6. หัวหน้าผู้จัดเก็บข้อมูลฯ รวบรวมและน าส่งแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ทั้งหมดให้พัฒนากร/คณะ

ท างานฯ ระดับต าบล น าส่งผู้บันทึกข้อมูลท าการบันทึกข้อมูล 

กลุ่มเป้าหมาย          ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)  

งบประมาณ             155,220,000  บาท  

หน่วยด าเนินงาน       ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื นที่ด าเนินการ        ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) 

ระยะเวลา               ด าเนินการในไตรมาส 1 - 2 (ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ที่จัดเก็บท้ังหมด มีความถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ    

ตัวชี วัดกิจกรรม        มีข้อมูล จปฐ. ที่สามารถน าไปใช้ประเมินผลคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                            ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายอรรถพงศ์  สงวนเดือน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 
                             2. นายจักรพงศ์  การีชุม         นกัวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299 
 

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ พร้อมเบิกจ่าย
งบประมาณเอง  ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ประสานการ
ด าเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ห้ามเบิกจ่ายซ  าซ้อน 
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1.2.2 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) 

วัตถุประสงค์     เพ่ือรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  
                     ใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

1. กรมฯ ตรวจสอบจ านวนครัวเรือนและจัดท าบัญชีจัดสรรครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมจัดสรร
งบประมาณตามจ านวนครัวเรือนเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ร่วมกับคณะท างานระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล ส ารวจ
และก าหนดครัวเรือนเป้าหมาย (ทุกครัวเรือน) เพื่อด าเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ประจ าปี 2561 

3. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ประจ าปี 2561 โดยผู้จัดเก็บข้อมูลท าการสัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือน
จากหัวหน้าครัวเรือน  ตามแบบสอบถามข้อมูล จปฐ.  (ทุกครัวเรือน) 

4. ผู้จัดเก็บข้อมูลน าแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ส่งให้หัวหน้าผู้จัดเก็บข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล 

5. หัวหน้าผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลฯ แล้วน าส่งแบบสอบถาม
ข้อมูล จปฐ. ทั้งหมด ให้พัฒนากร/คณะท างานฯ ระดับต าบล รวบรวมน าส่งผู้บันทึกข้อมูล (หรือน าส่งผู้
บันทึกข้อมูล จปฐ. โดยตรง) ท าการบันทึกข้อมูล 

6. ผู้บันทึกข้อมูลท าการบันทึกข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. 
7. ผู้บันทึกข้อมูลท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และน าส่งข้อมูลที่บันทึกท้ังหมดให้

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ หรืออัพโหลด (Upload) ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง (Server) ในระบบ 
Online พร้อมแจ้งให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอทราบ 

8. อ าเภอท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และน าส่งข้อมูลที่บันทึกท้ังหมดให้ให้ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด หรืออัพโหลด (Upload) ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง (Server) ในระบบ Online 
พร้อมแจ้งให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ 

9. จังหวัดท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมแจ้งยืนยันข้อมูลทั้งหมดของจังหวัดให้
กรมการพัฒนาชุมชนทราบ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและประมวลผลเป็นภาพรวมระดับประเทศ 

กลุ่มเป้าหมาย         ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) 

งบประมาณ            77,610,000  บาท 

หน่วยด าเนินงาน      ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื นที่ด าเนินการ        ทุกต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ  (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) 

ระยะเวลา               ด าเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ข้อมูล จปฐ. (ที่จัดเก็บท้ังหมด) ปี 2561 ได้รับการบันทึกและประมวลผลที่ 
                            ถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ       

ตัวชี วัดกิจกรรม        มีข้อมูล จปฐ. ที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                            ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายอรรถพงศ์  สงวนเดือน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 
                             2. นายจักรพงศ์  การีชุม         นกัวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299 
 
 
หมายเหตุ : กิจกรรมนี้  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการบันทึกข้อมูลฯ พร้อมเบิกจ่าย

งบประมาณเอง ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ประสานการ
ด าเนินงานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ห้ามเบิกจ่ายซ  าซ้อน 
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    1.3. ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) 
1.3.1 ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอ าเภอ 

วัตถุประสงค์       
1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลฯ ให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน  
    และมีคุณภาพ  
2. ติดตามการด าเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ วิธีการ แนวทาง ในการด าเนินงานให้มี 
   ประสิทธิภาพ 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. จังหวัด โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและจัดสรร

งบประมาณให้อ าเภอ (ตามความเหมาะสม) 
2. อ าเภอปรับปรุงหรือแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความ

จ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอ าเภอ 
3. อ าเภอ โดยคณะท างานฯ ก าหนดเนื้อหาและแผนการด าเนินงาน การตรวจสอบคุณภาพและ

มาตรฐานของข้อมูล ตามความเหมาะสมและบริบทพ้ืนที่อ าเภอ 
4. อ าเภอ โดยคณะท างานฯ ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ และติดตามการด าเนินงาน ใน

ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กลุ่มเป้าหมาย          คณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอ าเภอ  

งบประมาณ             4,390,000 บาท  

หน่วยด าเนินงาน       ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื นที่ด าเนินการ         หมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 

ระยะเวลา                ด าเนนิการในไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ 

ตัวชี วัดกิจกรรม         มีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ และติดตามการด าเนินงานฯ ในทุกอ าเภอ   
                             ครบทุกต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายอรรถพงศ์  สงวนเดือน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศพัท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 
                             2. นายจักรพงศ์  การีชุม         นกัวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299 
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1.3.2 ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด 

วัตถุประสงค์     
1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลฯ ให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน  
    และมีคุณภาพ  
2. ติดตามการด าเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ วิธีการ แนวทาง ในการด าเนินงานให้มี 
   ประสิทธิภาพ 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. จังหวัด โดยคณะท างานฯ ก าหนดเนื้อหาและแผนการด าเนินงาน การตรวจสอบคุณภาพของ

ข้อมูล ตามความเหมาะสมและบริบทพ้ืนที่ของจังหวัด 
2. จังหวัดปรับปรุงหรือแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความ

จ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด 
3. จังหวัดโดยคณะท างานฯ ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ และติดตามการด าเนินงาน ใน

ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับอ าเภอ  

กลุ่มเป้าหมาย         คณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด และคณะท างานตรวจสอบ 
                           คุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด 

งบประมาณ            4,390,000 บาท  

หน่วยด าเนินงาน      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื นที่ด าเนินการ        ทุกอ าเภอ  

ระยะเวลา               ด าเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ 

ตัวชี วัดกิจกรรม        มีตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ และติดตามการด าเนินงานฯ ครบทุกอ าเภอ  
                            ที่มีการจัดเก็บข้อมูล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายอรรถพงศ์  สงวนเดือน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 
                             2. นายจักรพงศ์  การีชุม         นกัวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299 
 
 

 

 
 
 
 

12



    1.4. การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) 
1.4.1 รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด  

วัตถุประสงค์     เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
      

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. จังหวัดจัดท าโครงการฯ ในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์และเชิญชวนประชาชน/ครัวเรือน ทุกภาค

ส่วน ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจ าปี 2561 ได้แก่ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ การ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารหรือนิทรรศการ เป็นต้น 

2. ก าหนดรูปแบบและเนื้อหาสาระในการรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลฯ 
3. ด าเนินการตามโครงการฯ ที่ก าหนด 

กลุ่มเป้าหมาย         ทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)  

งบประมาณ           2,837,000 บาท  

หน่วยด าเนินงาน     ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื นที่ด าเนินการ       ด าเนินการ 76 จังหวัด สถานที่ที่จังหวัดก าหนด 

ระยะเวลา              ด าเนินการในไตรมาสที่ 1-2 (เดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1.  ประชาชนรับรู้และให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. มากข้ึน 
                           2.  ข้อมูล จปฐ. มีคุณภาพ ถูกต้อง และครบถ้วน 

ตัวชี วัดกิจกรรม      มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ 
                          ข้อมูล จปฐ. อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ครั้งต่อวัน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายอรรถพงศ์  สงวนเดือน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 
                             2. นายจักรพงศ์  การีชุม         นกัวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299 
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1.4.2 น าเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์           
1. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและรับรองคุณภาพข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
2. เพ่ือน าเสนอผลคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้

สาธารณชนได้รับทราบ 
3. เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ จากทุกภาคส่วน  

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. พัฒนากรผู้ประสานงานต าบลและผู้บันทึกข้อมูล น าเสนอข้อมูล จปฐ. รายหมู่บ้าน/ชุมชน 

ต าบล ต่อที่ประชุม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยประกอบด้วย 
- น าเสนอรายงานผลข้อมูลฯ ที่ส าคัญ เช่น รายงานประชากร รายงานผลตัวชี้วัดที่ผ่าน

เกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ รายงานข้อมูลรายได้/รายจ่ายเฉลี่ย รายงานข้อมูลครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 22 
รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี และอ่ืนๆ 

- น าเสนอการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน : CIA 
(Community Information Radar Analysis) ในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนอย่างง่าย ให้กับผู้เข้าเวที
รับรองข้อมูลฯ ได้รับทราบและน าไปใช้ประโยชน์ 

- น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล (ตัวอย่าง) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จากโปรแกรม CIA เพ่ือให้ผู้เข้าเวทีรับรองข้อมูลฯ ได้รับทราบและน าไปใช้ประโยชน์ 

2. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และผู้น าชุมชน ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลฯ 
3. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จปฐ. (ถ้ามี) 
4. รับรองข้อมูลและยืนยันข้อมูลฯ ของหมู่บ้าน/ชุมชน และต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แล้วแจ้งส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอทราบ เพื่อเสนอข้อมูลฯ  ต่อคณะบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับ
อ าเภอ  

         *** ฝ่ายเลขานุการ (พัฒนากรผู้ประสานงานต าบล) ต้องน าเสนอผลการประเมินค่าความเชื่อมั่น     
ของข้อมูล (คิดเป็นร้อยละ)  ให้ที่ประชุมรับรองผลค่าคะแนนความเชื่อมั่นของข้อมูลฯ ระดับต าบล/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบค ารับรองข้อมูลฯ หมายเลข 1 และน าส่งให้อ าเภอ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  (การประเมินค่าความเชื่อมั่นของข้อมูล : ให้วัดผลจากกระบวนการจัดเก็บข้อมูลฯ       
ทุกขั้นตอน โดยค่าน้ าหนักแต่ละขั้นตอนอยู่ในดุลพินิจของจังหวัดตามความเหมาะสมเพ่ือวัดความแตกต่าง
ของข้อมูลฯ ที่จัดเก็บ) 

กลุ่มเป้าหมาย    คณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับต าบล ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องที่  
                      และผู้น าชมุชน  ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- องค์การบริหารส่วนต าบล     จ านวน  5,334 แห่ง ๆ ละอย่างน้อย 50 คน 
- เทศบาลต าบล                   จ านวน  2,233 แห่ง ๆ ละอย่างน้อย 50 คน 
- เทศบาลเมือง                    จ านวน    178 แห่ง ๆ ละอย่างน้อย 60 คน 
- เทศบาลนครและเมืองพัทยา  จ านวน      31 แห่ง ๆ ละอย่างน้อย 70 คน 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

งบประมาณ             13,692,000 บาท  

หน่วยด าเนินงาน         ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ                
พื นที่ด าเนินการ         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ แยกเป็น 

- องค์การบริหารส่วนต าบล      จ านวน  5,334 แห่ง 
- เทศบาลต าบล                   จ านวน  2,233 แห่ง 
- เทศบาลเมือง                    จ านวน    178 แห่ง  
- เทศบาลนครและเมืองพัทยา   จ านวน     31 แห่ง 

ระยะเวลา                ด าเนนิการในไตรมาส 3 (เมษายน 2561) จ านวน 1 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    1. ได้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน  
                                 และมีคุณภาพ  
                             2. ผูบ้ริหารท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และผู้น าชุมชน ได้ตรวจสอบ  
                                 และรับทราบข้อมูลของหมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                 และมีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 

ตัวชี วัดกิจกรรม         ข้อมูล จปฐ. ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีการน าเสนอและผ่านการรับรองข้อมูล 
                             จากที่ประชุมระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายอรรถพงศ์  สงวนเดือน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 
                             2. นายจักรพงศ์  การีชุม         นกัวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299 
 

หมายเหตุ :  1. จ านวนและสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมฯ ใช้ข้อมูลตามฐานข้อมูลจ านวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายจังหวัด จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

                    (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) 
                2. กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกฐานะ ยุบรวมหรืออ่ืน ๆ ให้ใช้จ านวนและพ้ืนที่

เป้าหมายเดิมตามที ่ กรมฯ จัดสรร 
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1.4.3 น าเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอ าเภอ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและรับรองคุณภาพข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
2. เพ่ือน าเสนอผลคุณภาพชีวิตของประชาชน ภาพรวมแต่ละระดับต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และข้อมูลฯ ระดับอ าเภอ ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ จากทุกภาคส่วน  
4. เพ่ือจัดท าเอกสารรายงานคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับอ าเภอ ระดับต าบล และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. พัฒนาการอ าเภอน าเสนอข้อมูล จปฐ. รายหมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในภาพรวมทั้งหมดของอ าเภอ ต่อที่ประชุมระดับอ าเภอ โดยอย่างน้อยประกอบด้วย 
- น าเสนอรายงานผลข้อมูลฯ ที่ส าคัญ เช่น รายงานประชากร รายงานผลตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์/

ไม่ผ่านเกณฑ์ รายงานข้อมูลรายได้/รายจ่ายเฉลี่ย รายงานข้อมูลครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 22 รายได้เฉลี่ย
ของคนในครัวเรือนต่อป ีและอ่ืน ๆ 

- น าเสนอการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน : CIA 
(Community Information Radar Analysis) ในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนอย่างง่าย ให้กับผู้เข้าเวที
รับรองข้อมูลฯ ได้รับทราบและน าไปใช้ประโยชน์ 

- น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล (ตัวอย่าง) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จากโปรแกรม CIA เพ่ือให้ผู้เข้าเวทีรับรองข้อมูลฯ ได้รับทราบและน าไปใช้ประโยชน์ 

2. คณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอ าเภอ ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของข้อมูลฯ 

3. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จปฐ. (ถ้ามี) 
4. รับรองข้อมูลและยืนยันข้อมูลฯ ของอ าเภอ แล้วแจ้งส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ เพ่ือ

เสนอข้อมูลฯ ต่อคณะบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด 
5. จัดท าเอกสารสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ส่งคืนข้อมูลให้แต่ละต าบล/อปท. 
 

        *** ฝ่ายเลขานุการ (พัฒนาการอ าเภอ) ต้องน าเสนอผลการประเมินค่าความเชื่อมั่นของข้อมูล ให้ที่
ประชุมรับรองผลค่าคะแนน (คิดเป็นร้อยละ) ความเชื่อมั่นของข้อมูลฯ ระดับอ าเภอ พร้อมกรอกข้อมูลลงใน
แบบค ารับรองข้อมูลฯ หมายเลข 2 และน าส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

กลุ่มเป้าหมาย           คณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอ าเภอ จ านวน 878 อ าเภอ  
                            (อ าเภอ ๆ ละ 20 คน หรือตามความเหมาะสม)  

งบประมาณ             3,073,000 บาท  

หน่วยด าเนินงาน       ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื นที่ด าเนินการ         ทุกอ าเภอ 878 อ าเภอ 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลา                ด าเนนิการในไตรมาส 3 (เมษายน 2561)  จ านวน 1 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ข้อมูล จปฐ. ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ     
2. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และผู้น าชุมชน ได้ตรวจสอบ และรับทราบข้อมูลของหมู่บ้าน/ชุมชน 

ต าบล/อปท. และมีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลฯ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มาก

ขึ้น  
4. สาธารณชนได้รับทราบคุณภาพชีวิตของตนเอง หมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล/อปท. และระดับอ าเภอ 

ตัวชี วัดกิจกรรม        ข้อมูล จปฐ. ของทุกต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการน าเสนอและ 
                           รับรองข้อมูลจากท่ีประชุมระดับอ าเภอ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายอรรถพงศ์  สงวนเดือน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 
                             2. นายจักรพงศ์  การีชุม         นกัวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299 
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1.4.4 น าเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและรับรองคุณภาพข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
2. เพ่ือน าเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ประจ าปี 2561 ภาพรวมจังหวัดและแต่

ละระดับอ าเภอ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลฯ จากทุกภาคส่วน  

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. พัฒนาการจังหวัดน าเสนอข้อมูล จปฐ. รายอ าเภอ ในภาพรวมทั้งหมดของจังหวัด ต่อที่ประชุม

ระดับจังหวัด โดยอย่างน้อยประกอบด้วย 
- น าเสนอรายงานผลข้อมูลฯ ที่ส าคัญ เช่น รายงานประชากร รายงานผลตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์/

ไม่ผ่านเกณฑ์ รายงานข้อมูลรายได้/รายจ่ายเฉลี่ย รายงานข้อมูลครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 22 รายได้เฉลี่ย
ของคนในครัวเรือนต่อปี และอ่ืน ๆ 

- น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล (ตัวอย่าง) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จากโปรแกรม CIA เพ่ือให้ผู้เข้าเวทีรับรองข้อมูลฯ ได้รับทราบและน าไปใช้ประโยชน์ 

2. คณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูลฯ 

3. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จปฐ. (ถ้ามี) 
4. รับรองข้อมูลและยืนยันข้อมูลฯ ของจังหวัด แล้วแจ้งกรมการพัฒนาชุมชนทราบ  
 

          *** ฝ่ายเลขานุการ (พัฒนาการจังหวัด) ต้องน าเสนอผลการประเมินค่าความเชื่อมั่นของข้อมูล     
ให้ที่ประชุมรับรองผล ค่าคะแนน (คิดเป็นร้อยละ) ความเชื่อมั่นของข้อมูลฯ ระดับจังหวัด พร้อมกรอก
ข้อมูลลงในแบบค ารับรองข้อมูลฯ หมายเลข 3 และน าส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

 

กลุ่มเป้าหมาย         คณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัด จังหวัดละ 25 คน 

งบประมาณ            357,200 บาท  

หน่วยด าเนินงาน      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื นที่ด าเนินการ        ทุกจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) 

ระยะเวลา               ด าเนินการในไตรมาส 3 (เมษายน 2561) จ านวน 1 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ข้อมูล จปฐ. ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ     
2. ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตรวจสอบ และรับทราบผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และมีการ

น าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
3. หน่วยงานต่าง ๆ น าข้อมูลฯ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มากข้ึน  
 

ตัวชี วัดกิจกรรม   ข้อมูล จปฐ. ของทุกอ าเภอ ได้มีการน าเสนอและรับรองข้อมูลจากท่ีประชุมระดับจังหวัด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายอรรถพงศ์  สงวนเดือน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 
                             2. นายจักรพงศ์  การีชุม         นกัวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299 
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1.4.5 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ.) แก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

          จังหวัดด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนหน่วยงานภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ.) โดยเนื้อหาการประชุมฯ      
ต้องประกอบด้วย 

- หลักการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  
- ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจ าปี 2561 
- การใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน : CIA (Community 
Information Radar Analysis) ในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนอย่างง่าย 
- น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล (ตัวอย่าง) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต จาก
โปรแกรม CIA เพ่ือให้ผู้เข้าเวทีรับรองข้อมูลฯ ได้รับทราบและน าไปใช้ประโยชน์ 
- การจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) 

กลุ่มเป้าหมาย         ผู้แทนหน่วยงานภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด (50 หน่วยงาน) 

งบประมาณ           1,900,000 บาท  

หน่วยด าเนินงาน     ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื นที่ด าเนินการ       ทุกจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) 

ระยะเวลา              ด าเนินการในไตรมาส 3 (มิถุนายน 2561)  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  หน่วยงานภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าข้อมูล จปฐ.  
                           ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ตัวชี วัดกิจกรรม      1. ผู้เข้าประชุมฯ ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ.  
                         2. หนว่ยงานจ านวนไม่น้อยกว่า 35 หน่วยงาน น าข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ 
                             ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายอรรถพงศ์  สงวนเดือน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 8886 8288, 0 2141 6301 
                             2. นายจักรพงศ์  การีชุม         นกัวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                 โทรศัพท์ 08 5925 3100, 0 2141 6299 
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2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกรมการพัฒนาชุมชน 
   2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
    (Information Security Awareness) ” ระดับจังหวัด 
วัตถุประสงค ์ 1)  มีความรู้ความเข้าใจในการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศชุมชน 

2)  มีแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศชุมชน 

  รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
(Information Security Awareness)” ในระดับจังหวัด ระยะเวลา 1 วัน  

2. นิเทศติดตามกิจกรรม “เสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
(Information Security Awareness)” ในระดับอ าเภอ 

 
 

กลุ่มเป้าหมาย      เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ทุกคน 
 

งบประมาณ         3,814,400 บาท จัดสรรให้จังหวัด 76 จังหวัด รายละเอียดตามทะเบียนจัดสรร
งบประมาณ 
 

หน่วยด าเนินการ   ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
   

พื นที่ด าเนินการ    ด าเนินการระดับจังหวัดและอ าเภอ 
 

ระยะเวลา           ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และนิเทศติดตามกิจกรรมฯ ในไตรมาสที่ 1  
                        (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีกลไกในการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ด้านสารสนเทศ (Information Security Awareness) ทุกจังหวัด 
 

ตัวชี วัดกิจกรรม 
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัดมีความรู้เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกรมการพัฒนาชุมชน 
2. มีแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

(Information Security Awareness) ทุกจังหวัด ภายในเดือนธันวาคม 2560 
3. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ (Information Security Awareness) ทุกจังหวัด ภายในเดือนสิงหาคม 2561 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกัญธิชา  ปัสวาส 
                             โทรศพัท์ 08 9981 3296, 0 2141 6282 
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3. การบริหารจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์      เพ่ือส่งเสริมให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนจัดท าสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด              
รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
       ส่วนกลางพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าระบบสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด  เพ่ือให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดแก่นักวิชาการพัฒนาชุมชน
อ าเภอ  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 

2. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ จัดท าสารสนเทศสัมมาชีพชุมชน
ระดับจังหวัด 

กลุ่มเป้าหมาย      นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด 1 คน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอ าเภอละ 2 คน 
        รวม 1,832 คน 

งบประมาณ         จ านวน 2,288,800 บาท 

หน่วยด าเนินการ   จังหวัด 

พื นที่ด าเนินการ    ทุกจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) 

ระยะเวลา           ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 
  และจัดท าสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดให้เสร็จในไตรมาสที่ 2 
 (มกราคม – มีนาคม 2561) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด
2. มอีงค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดท าสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จ านวน 76 องค์ความรู้

ตัวชี วัดกิจกรรม     มีสารสนเทศสัมมาชีพชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นายเสกสรร  ประวิเศษ 
  โทรศพัท์ 08 4778 8774, 0 2141 6298 
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    3.2 ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

วัตถุประสงค์   เพ่ือส่งเสริมให้หมู่บ้านมีแรงจูง และความมุ่งมั่นในการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต                       

  รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม                                                                     
          กรมฯ แจ้งแนวทางการด าเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ด าเนินการดังนี้                                                                                       
          1. จังหวัดจัดเวทีหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบการพัฒนาสารสนเทศ และ
ก าหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศ พัฒนาข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้าน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่หมู่บ้านเห็นชอบร่วมกันว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบริหารจัดการ   
หมู่บ้านให้สมบูรณ์ครบถ้วน 
          2. ใชโ้ปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้การสนับสนุนการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
          3. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหมู่บ้านร่วมสรุปองค์ความรู้ที่ได้
จากกระบวนการจัดท าสารสนเทศ 
          4. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้การสนับสนุนการเผยแพร่
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
          5. กรมฯติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
          6. กรมฯ ก าหนดการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับเขตตรวจราชการ 
          7. ตัดสินการประกวด มอบเงินรางวัลโล่และใบประกาศนียบัตร 

 
 

กลุ่มเป้าหมาย      หมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับจังหวัด 76 หมู่บ้าน  
 

งบประมาณ         จ านวน 456,000 บาท 
 

หน่วยด าเนินการ   ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
 

พื นที่ด าเนินการ    หมู่บ้านสารสนเทศฯ ระดับจังหวัด 76 หมู่บ้าน  
 

ระยะเวลา           ด าเนินการจัดท าหมู่บ้านสารสนเทศและติดตามผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2  
                       (มกราคม – มีนาคม 2561) และประกวดหมู่บ้านฯ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. มีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  76 หมู่บ้าน 
        2. มอีงค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต จ านวน 76 องค์ความรู้ 

 

ตัวชี วัดกิจกรรม    มีหมู่บ้านสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหาร 
                       จัดการชุมชนที่มีคุณภาพ   18 เขตตรวจราชการ   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นายเสกสรร  ประวิเศษ 
                             โทรศพัท์ 08 4778 8774, 0 2141 6298 
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    3.3 การจัดท าสารสนเทศต าบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

วัตถุประสงค์     เพ่ือให้จังหวัด อ าเภอ ต าบล ได้ใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

  รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม                                                                     
          กรมฯ แจ้งแนวทางการด าเนินงานสารสนเทศต าบลต้นแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด ด าเนินการดังนี้                                                                                       

1. จังหวัดจัดเวทีต าบล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบการพัฒนาสารสนเทศ และ
ก าหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาสารสนเทศต าบลต้นแบบ พัฒนาข้อมูลพื้นฐานของต าบล ด้านเศรษฐกิจ     
ด้านสังคม และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่ต าบลเห็นชอบร่วมกันว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
บริหารจัดการต าบลให้สมบูรณ์ครบถ้วน 

2. ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าสารสนเทศต าบลต้นแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โดย ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้การสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และต าบลร่วมสรุปองค์ความรู้ที่ได้จาก    
กระบวนการจัดท าสารสนเทศ 

4. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้การสนับสนุนการเผยแพร่
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

5. กรมฯติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
6. กรมฯ ก าหนดการประกวดสารสนเทศต าบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ 
7. ตัดสินการประกวด มอบเงินรางวัลโล่และใบประกาศนียบัตร 

 
 

กลุ่มเป้าหมาย      ผู้แทนต าบลสารสนเทศต้นแบบฯ ระดับจังหวัด 76 ต าบล ๆ ละ 35 คน  
                        รวมจ านวน 2,660 คน  
 

งบประมาณ         จ านวน 2,059,600 บาท 
 

หน่วยด าเนินการ   ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
 

พื นที่ด าเนินการ    ต าบลสารสนเทศต้นแบบ ฯ ระดับจังหวัด 76 หมู่บ้าน  
 

ระยะเวลา           ด าเนินการจัดท าสารสนเทศต าบลต้นแบบฯ ต าบล ละ 3 วัน และติดตามผลการ 
                        ด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) และประกวดต าบลต้นแบบฯ  
                        ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. มีสารสนเทศต าบลต้นแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 76 ต าบล 
        2. มอีงค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดท าสารสนเทศต าบลต้นแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
           จ านวน 76 องค์ความรู้ 

 

ตัวชี วัดกิจกรรม   มีสารสนเทศต าบลต้นแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 18 เขตตรวจราชการ   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นายเสกสรร  ประวิเศษ 
                             โทรศพัท์ 08 4778 8774, 0 2141 6298 
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กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน 
  - สนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน 

วัตถุประสงค์       เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ครัวเรือนยากจน ให้มีอาชีพและรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

แนวคดิ / วิธีการ / ขั นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
                การสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน เป็นผลสืบเนื ่องจากการจัดเก็บข้อมูล ความ
จ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ประจ าปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์รายได้ 38,000 บาท/คน/
ปี จ านวน 126,102 ครัวเรือน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ใน         
ปี 2564 ” กรมฯ จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. มีการพัฒนาอาชีพ สร้าง
รายได้ ให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  การสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ           
1) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน จังหวัด/อ าเภอ เป็นหน่วยด าเนินการ ในไตรมาส 1- 2 
และ 2) ติดตามสนับสนุนทางวิชาการแก่ครัวเรือนยากจน 4 ภาค ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็น
หน่วยด าเนินการ ในไตรมาส 3   มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
        1. จ าแนกสถานะครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี พ.ศ. 2560 ทั้งหมด (126,102 ครัวเรือน) 
        2. คัดเลือกครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. เฉพาะที่พัฒนาได้ ทั้งในและนอก
พ้ืนทีห่มู่บ้าน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2561 
(จ านวน 20,140 หมู่บ้าน) 
        3. ครัวเรือนยากจนเป้าหมายรวมกลุ่ม (9 - 15 คน ผู้แทนครัวเรือนละ 1 คน) โดยเลือกจากพ้ืนที่
หมู่บ้านที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์จ านวนมากก่อน และให้รวมกลุ่มอาชีพ โดยใช้หลักการบริหารจัดการชุมชนให้
ครัวเรือนยากจนได้เรียนรู้ ปรึกษา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จ านวน 1,156 กลุ่ม 
        4. ครัวเรือนยากจนเป้าหมายร่วมกันวิเคราะห์อาชีพที่จะก่อให้เกิดผลผลิตและสร้างรายได้ โดย        
การเชื่อมโยงกับตลาดในท้องถิ่น  
        5. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย  
        6. อ าเภอรายงานให้กรมฯ ทราบตามแบบสรุปผลภาพรวมของอ าเภอ/จังหวัด และให้จัดท าแบบ
รายงานหมู่บ้านเป็นไฟล์ข้อมูลแนบในระบบ Budget and Project Management (BPM) ภายใน
เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
        7. ติดตามสนับสนุนทางวิชาการ 4 ภาค ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นหน่วยด าเนินการ 
ในไตรมาส 3 
หมายเหตุ    
        1. ประเภทพัฒนาได้แต่อยู่นอกเหนือพ้ืนที่เป้าหมายโครงการฯ ให้ใช้กลไก ศจพ.จ./ศจพ.อ. 
ด า เน ินการตามแนวทางฯ โดยใช ้งบประมาณจากแหล่ง อื ่นในพื ้นที ่ เช ่น  งบประมาณภูมิภาค 
งบประมาณกลุ่มจังหวัด งบประมาณจังหวัด เป็นต้น 
        2. ประเภทต้องสงเคราะห์ทั้งในและนอกพื้นที่เป้าหมายโครงการฯ ให้ใช้กลไก ศจพ.จ./ศจพ.อ. 
สนับสนุนการดูแลคุณภาพชีว ิต ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เช่น พม. สธ. อปท.         
เหล่ากาชาด 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

พื นที่ด าเนินการ     
       พื ้นที ่หมู ่บ้าน/ชุมชน ที ่มีครัวเรือนยากจนเป้าหมายหนาแน่น ทั ้งในและนอกพื้นที ่ หมู ่บ้าน
สัมมาชีพชุมชน จ านวน 20,140 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ 40 จังหวัด ดังนี้  
        ภาคเหนือ  17 จังหวดั  ประกอบด้วย 1. เชียงใหม่  2. เชียงราย  3. เพชรบูรณ์  4. แพร่ 5. แม่ฮ่องสอน       
6. ก าแพงเพชร  7. ตาก  8. นครสวรรค์  9. น่าน  10. พะเยา  11. พิจิตร  12. พิษณุโลก 13. ล าพูน        
14. ล าปาง  15. สุโขทัย  16. อุตรดิตถ์  17. อุทัยธานี   
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  ประกอบด้วย 1. กาฬสินธุ์  2. ขอนแก่น 3. ชัยภูมิ        
4. นครพนม  5. นครราชสีมา  6. บึงกาฬ 7. บุรีรัมย์  8. มหาสารคาม 9. มุกดาหาร  10. ยโสธร                
11. ร้อยเอ็ด  12. เลย  13. ศรีสะเกษ  14. สกลนคร  15. สุรินทร์  16. หนองคาย  17. หนองบัวล าภู               
18. อ านาจเจริญ 19. อุดรธานี   20. อุบลราชธานี   
       ภาคใต้ 3 จังหวัด ประกอบด้วย 1. พัทลุง 2. กระบี่ 3. ตรัง  

ระยะเวลาด าเนินการ 
   ด าเนินการไตรมาส 1 - 3  ( พฤศจิกายน 2560 - มิถุนายน 2561)      

งบประมาณ     17,918,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย มีอาชีพและรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทาง  

สัมมาชีพชุมชน 
                     2. เป็นการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ครัวเรือนยากจน และสร้างศรัทธาแก่ประชาชน 
                    3. เกิดการท างานแบบบูรณาการแผนงาน/งบประมาณ ตามแนวคิดประชารัฐ  

ตัวชี วัดกิจกรรม     
                   ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสัมมาชีพ จ านวน 1,156 กลุ่ม   
(15,500 ครัวเรือน) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   1. นายจ าเริญ  แหวนเพ็ชร  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน 
                                  โทรศัพท์ 08 9921 6698, 0 2141 6105 
 

                              2. นางสาวนิรัตน์ เกื้อเส้ง    นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ                 
                                 โทรศัพท์ 08 3707 9392, 0 2141 6163 
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แผนงานบูรณาการ 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
 

1. โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน 

ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ร่าง - 
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1. โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิด : สร้างและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชยใช้ทุนชุมชน ขับเคลื่อนโดยผู้น า/
ปราชญ์ด้านอาชีพ ใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือภายใต้ประชารัฐ 
เป้าหมาย : ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 521,360 ราย/ครัวเรือน 
วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือสร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชน 
  2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของครัวเรือนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนโดยการขับเคลื่อน
ภายใต้ประชารัฐ 
กิจกรรมหลักที่ 1 บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล 
    1. บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลสร้างสัมมาชีพชุมชน 
        1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) 
        1.2 บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลสร้างสัมมาชีพชุมชน 
กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    1. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
    2. สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 
    3. ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 
    4. สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
    5. การสร้างทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
        5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
        5.2 การติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน 
        5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง 
        5.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 
    6. คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28



1. โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมหลักที ่1 บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล 
    1. บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลสร้างสัมมาชีพชุมชน 
        1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือก าหนดแนวทาง และวิธีการด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชน 
                          ระดับต าบลสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับพ้ืนที่ 
          2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด  
                        (ศอช.จ.) ได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลในการสร้างสัมมาชีพ  
                     ชุมชน ที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
         ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) จ านวน 1 วัน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
         1. ศึกษาและท าความเข้าใจแนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งใน
เอกสารแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่กรมฯ จัดส่งให้อย่างละเอียด เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประกอบการ
ประชุมฯ 
         2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชน
ระดับต าบลสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับพ้ืนที่ 
         3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) 
จ านวน 1 วัน โดยเน้นการหารือในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
             3.1 วางแผนก าหนดแนวทาง และวิธีการด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับ
ต าบลสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับพ้ืนที่    
             3.2 ก าหนดแผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับ
ต าบลสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับพ้ืนที่    
             3.3 ก าหนดวิธีการติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล  
สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับพ้ืนที่         

           4 . สนั บ ส นุ น ค ณ ะกรรม การศู น ย์ ป ระส าน งาน องค์ ก ารชุ ม ช น ระดั บ ต าบ ล  (ศอช .ต .)       
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับพ้ืนที่  
         5. ติดตามการด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลสร้างสัมมาชีพชุมชน 
ในระดับพ้ืนที่                
         6. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน  

กลุ่มเป้าหมาย            คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)   
                             จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละอย่างน้อย 20 คน รวมทั้งสิ้น 1,520 คน 

งบประมาณ              420,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน        ส านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

พื้นที่ด าเนินการ         ระดับจงัหวัด จ านวน 76 จังหวัด  

ระยะเวลาด าเนินการ   ด าเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ) จ านวน 1 วัน   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    1. มแีนวทาง และวิธีการด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับ 
                                  ต าบลสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับพ้ืนที่ 
                            2. คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) มีส่วนร่วม 
                                ในการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลในการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่เชื่อมโยงสู่ 
                                แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม        มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลสร้างสัมมาชีพ 
                             ชุมชนในระดับพ้ืนที่ จ านวน 76 จังหวัด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   1. นายจ าเริญ  แหวนเพ็ชร   ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                  โทรศัพท์ 08 9921 6698, 0 2141 6105              

                              2. นายอนันต์  เลิศแสง        นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ               
                                  โทรศัพท์ 08 6590 7379, 0 2141 6164 
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        1.2 บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลสร้างสัมมาชีพชุมชน 

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลในการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
          2. เพ่ือสนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.)  
                   เป็นกลไกส าคัญในการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล ในการสร้างสัมมาชีพชุมชน  
                        ที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
          ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ด าเนินการสนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับต าบล (ศอช.ต.) จัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล จ านวน 1 วัน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 
          1. พิจารณาคัดเลือกต าบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 เป็นล าดับแรก 
หากยังได้ต าบลเป้าหมายไม่ครบตามที่ได้รับการจัดสรร ให้พิจารณาคัดเลือกต าบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย       
ในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2560  
          2. ศึกษาและท าความเข้าใจแนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งใน
เอกสารแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่กรมฯ จัดส่งให้อย่างละเอียด 
          3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล เพ่ือเชื่อมประสาน
กับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
          4. เตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการจัดเวทีการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล ตามแนวทางที่
ก าหนด โดยเฉพาะการส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ในการรวบรวมข้อมูลต าบล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลแผนชุมชนของ        
แต่ละหมู่บ้าน โดยเน้นแผนงานด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชน ให้เกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับต้นทาง       
กลางทาง และปลายทาง เพ่ือให้สามารถเข้าถึงแหล่งงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ พร้อมด าเนินการยกร่าง
เล่มแผนชุมชนระดับต าบล เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าพิจารณาในเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล     
          5. เป็นทีมวิทยากรกระบวนการร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล 
(ศอช.ต.) ในการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามขั้นตอน 
ที่ก าหนด  
          6. ให้การสนับสนุนคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ในการจัดท า
รูปเล่มแผนชุมชนระดับต าบล ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. อ าเภอ ฯลฯ 
เพ่ือส่งมอบแผนชุมชนระดับต าบลให้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
          7. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย           คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.)  
                             จ านวน 5,540 ต าบล ๆ ละอย่างน้อย 20 คน รวมทั้งสิ้น 110,800 คน 
งบประมาณ              22,160,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร  

หน่วยด าเนินงาน        ส านกังานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ          ระดบัต าบล จ านวน 5,540 ต าบล  

ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ) ต าบลละ 1 วัน   
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    1. มีโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนระดับต าบลบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                            2. คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) สามารถเป็น 
                                กลไกส าคัญ ในการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลในการสร้างสัมมาชีพชุมชน  
                                ที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตัวช้ีวัดกิจกรรม        1. จ านวนแผนชุมชนระดับต าบลมีการน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ 5,540 ต าบล  
                            2. ร้อยละ 85 ของแผนชุมชนระดับต าบลมีการน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   1. นายจ าเริญ  แหวนเพ็ชร   ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                  โทรศัพท์ 08 9921 6698, 0 2141 6105              

                              2. นายอนันต์  เลิศแสง        นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ               
                                  โทรศัพท์ 08 6590 7379, 0 2141 6164 
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กิจกรรมหลักท่ี 2 สร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    1. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 

วัตถุประสงค์      เพ่ือสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านให้มีความพร้อม และสามารถจัดการ      
                      ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ตามข้ันตอน ดังนี้    
 1. ศึกษา ท าความเข้าใจ แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ที่กรมฯ จัดส่งให้โดยละเอียด 
 2. ก าหนดรูปแบบและวางแผนการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กรมฯ ก าหนด   
 3. เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย 
    3.1 ปราชญ์ชุมชน หมู่บ้านละ 5 คน ประกอบด้วย (1) ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรม          
ตามโครงการพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านละ 1 คน และ (2) ปราชญ์ชุมชนที่ได้คัดเลือกไว้อีก หมู่บ้านละ 
4 คน  
    3.2 ครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการและสนใจฝึกอบรมอาชีพ หมู่บ้านละ 26 คน โดยพิจารณาจาก  
                  (1) ข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560  
                       ที่สามารถพัฒนาได้        
                  (2) ผู้ที่มีรายได้น้อย  
                  (3) ทะเบียนครัวเรือนที่มีความต้องการฝึกอาชีพของหมู่บ้านเป้าหมาย 
 4. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ระยะเวลา     
2 วัน ดังนี้ 
     4.1 วันที่หนึ่ง ด าเนินการระดับอ าเภอ มีเนื้อหาที่ส าคัญ ได้แก่ 

 เสริมสร้างการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP : way of life) 
 เสริมสร้างทักษะวิทยากรสัมมาชีพชุมชน  
 วิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอบรม ทั้งนี้  ให้พิจารณาถึงทิศทาง       

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัด/อ าเภอ ศักยภาพชุมชน ทุนชุมชน โอกาสประสบความส าเร็จ 
ความสามารถในการสร้างรายได้ การเชื่อมโยงกับการตลาด ความสอดคล้องกับความรู้ของปราชญ์ชุมชน      
ในหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านใกล้เคียงในอ าเภอเดียวกัน ตลอดจนการมีแหล่งเรียนรู้ที่สะดวกต่อการเรียนรู้ ทั้งที่เป็น
บ้านปราชญ์ชุมชน และศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอ าเภอเดียวกัน 
     4.2 วันที่สอง  ด าเนินการระดับหมู่บ้าน และมีเนื้อหาที่ส าคัญ  

 เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 5 คน และทีม
สนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่ไปพบผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านละ 26 คน (ครัวเรือน
ละ 1 คน) เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน น าเสนอผลการวิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือน
เป้าหมายต้องการฝึกอบรม และร่วมกันคัดเลือกอาชีพที่จะฝึกอบรม โดยน าข้อมูลอาชีพ (เดิม) และทักษะ
พ้ืนฐานด้านการประกอบอาชีพของผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่มาประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งส ารวจวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับการฝึกปฏิบัติอาชีพ 
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 ก าหนดการฝึกอบรมอาชีพ เนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ และวางแผนปฏิบัติการฝึกอาชีพร่วมกับ
ครัวเรือนเป้าหมาย 

 ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในแต่ละหมู่บ้านและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ในพ้ืนที่ จัดท าแผนปฏิบัติการติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการอบรม
อาชีพ ซึ่งต่อมาเรียกว่า “ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน” เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง         
สร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้จริง 
                  4.3 อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น และสามารถปรับวิธีการด าเนินงานได้ตามความเหมาะสม โดยต้อง
ส่งผลต่อความส าเร็จในการฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย 
 5. จัดท าฐานข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดการพัฒนาและ
ส่งฐานข้อมูลดังกล่าว ให้จังหวัด และกรมฯ ตามล าดับ 
 6. สรุป และรายงานผล ส่งให้จังหวัด พร้อมบันทึกผลการด าเนินงานในระบบ Budget and 
Project management (BPM)  

เงื่อนไข                   ด าเนินการหลังจากปราชญ์ชุมชนได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรผู้น าสัมมาชีพ”  
                            จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เรียบร้อยแล้ว 

กลุ่มเป้าหมาย ปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 3,628 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน 
 รวมทั้งสิ้น จ านวน 18,140 คน 

งบประมาณ 9,432,800 บาท ตามทะเบียนจัดสรร  

หน่วยด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  

พื้นที่ด าเนินการ ระดับอ าเภอ/หมู่บ้าน จ านวน 3,628 หมู่บ้าน 

ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการในไตรมาส 1 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560) หมู่บ้านละ 2 วัน   

ตัวช้ีวัดกิจกรรม จ านวนปราชญ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในระดับ 
                             หมู่บ้าน จ านวน 18,140 คน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน สามารถจัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับ            
                             ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายได้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวธวัลรัตน์ เดชบุญมา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ            
                             โทรศัพท์ 0 2141 6111, 08 7091 0923 
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    2. สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ตามข้ันตอน ดังนี้    
 1. ศึกษา ท าความเข้าใจ แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ที่กรมฯ จัดส่งให้ โดยละเอียด 
 2. ก าหนดรูปแบบและจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน         
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฝึกอาชีพที่ได้จากกิจกรรมการเตรียมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กรมฯ ก าหนด   
 3. เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
 3.1 ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านละ 5 คน (จากการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน) 
 3.2 ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพ หมู่บ้านละ 26 คน โดยพิจารณาจาก  
                   (1) ข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560  
                       ที่สามารถพัฒนาได้  
                   (2) ผู้ที่มีรายได้น้อย  
                   (3) ทะเบียนครัวเรือนที่มีความต้องการฝึกอาชีพของหมู่บ้านเป้าหมาย 
 4. ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ระยะเวลา 3 วัน โดยส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ ส่งเสริมและสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน จัดฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนให้ครัวเรือน
เป้าหมาย ประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ ดังนี้  
 4.1 วันที่หนึ่ง - ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการหรือทฤษฎีที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพ         
ที่ครัวเรือนเป้าหมายสนใจ หรือคัดเลือกร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน (จากการเตรียม
ความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน) ซึ่งอาจมีการสาธิต หรือฝึกปฏิบัติร่วมด้วย เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม โดยด าเนินการในหมู่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านปราชญ์ชุมชน หรือสถานที่ท่ีเหมาะสม 
 4.2 วันที่สอง - ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และสร้างแรงจูงใจด้านอาชีพ และเสริมสร้าง       
การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP : way of life) ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หรือบ้านปราชญ์
ชุมชน หรือศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ เข้มแข็ง หรือแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ             
ที่เก่ียวข้อง 
 4.3 วันที่สาม - ฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย ณ บ้านของครัวเรือนที่เข้ารับการอบรม   
โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่  ติดตามเป็นพ่ีเลี้ยง    
ในการฝึกปฏิบัติ และมีการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
 เงื่อนไข  โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ให้ด าเนินการหลังจาก         
เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฝึกอาชีพ
ที่ได้จากกิจกรรมการเตรียมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
          5. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่าน
การอบรมอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนฯ ประกอบอาชีพที่ได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 

35



 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

          6. ส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการอบรม ตามข้อ 4 ที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภท
เดียวกัน และประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องได้มีการรวมกลุ่ม และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเป็นกลุ่ม
อาชีพตามหลัก 5 ก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน OTOP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
          7. สนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบอาชีพ ส่ งเสริมช่องทางการตลาด 
เพ่ือให้กลุ่มสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 
 8. จัดท าฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดการพัฒนา และส่ง
ฐานข้อมูลดังกล่าว ให้จังหวัดและกรมฯ ตามล าดับ       
 9. สรุป และรายงานผลส่งให้จังหวัด พร้อมบันทึกผลการด าเนินงานในระบบ Budget and Project 
management (BPM) 

กลุ่มเป้าหมาย          ประชาชนที่เป็นผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 3,628 หมู่บ้าน ๆ ละ 26 คน  
                   รวมทั้งสิ้น 94,328 คน (ตามข้อ 3.2) 

งบประมาณ 100,132,800 บาท ตามทะเบียนจัดสรร   

หน่วยด าเนินการ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  

พื้นที่ด าเนินการ ระดับหมู่บ้าน จ านวน 3,628 หมู่บ้าน 

ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2561 – มีนาคม 2561) หมู่บ้านละ 3 วัน   

ตัวช้ีวัดกิจกรรม 1. จ านวนประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพ จ านวน 94,328 คน (ครัวเรือน)   
                   2. ร้อยละ 85 ประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ น าความรู้ไปประกอบ 
                                อาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนและมีรายได้เพ่ิมข้ึน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสรมิอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน มีอาชีพและ   
                                 มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ            
                             โทรศัพท์ 0 2141 2676, 08 3089 8816 
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    3. ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 

วัตถุประสงค์   เพ่ือส่งเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ด าเนินกิจกรรมขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน    
ตามข้ันตอน ดังนี้    
 1. ศึกษา ท าความเข้าใจ แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ที่กรมฯ จัดส่งให้ โดยละเอียด 
 2. ก าหนดรูปแบบและจัดท าแผนปฏิบัติการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กรมฯ ก าหนด   
 3. เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
 3.1 ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านละ 5 คน จากทะเบียนวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ระดับ
หมู่บ้าน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 จ านวน 16,512 
หมู่บ้าน 
 3.2 ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพ หมู่บ้านละ 26 คน  โดยพิจารณาจาก  
                    1) ข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560  
                        ที่สามารถพัฒนาได้  
                    2) ผู้ที่มีรายได้น้อย  
                    3) ทะเบียนครัวเรือนที่มีความต้องการฝึกอาชีพของหมู่บ้านเป้าหมาย 
 4. เตรียมความพร้อมก่อนการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที ่ดังนี้ 
 4.1 วิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอบรม ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงทิศทางการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจของจังหวัด/อ าเภอ ศักยภาพชุมชน ทุนชุมชน โอกาสประสบความส าเร็จ ความสามารถในการ
สร้างรายได้ การเชื่อมโยงกับการตลาด สอดคล้องกับความรู้ของปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านใกล้เคียง
ในอ าเภอเดียวกัน ตลอดจนการมีแหล่งเรียนรู้ที่สะดวกต่อการเรียนรู้  ทั้งที่ เป็นบ้านปราชญ์ชุมชน และ        
ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอ าเภอเดียวกัน 
 4.2 เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 
หมู่บ้านละ 26 คน (ครัวเรือนที่ 21 – 46 ครัวเรือนละ 1 คน) โดยสร้างความเข้าใจแนวทางการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชน น าเสนอผลการวิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอบรม และร่วมกันคัดเลือกอาชีพที่จะ
ฝึกอบรม โดยน าข้อมูลอาชีพ (เดิม) และทักษะพ้ืนฐานด้านการประกอบอาชีพของผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่
จะเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพมาประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งส ารวจวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกปฏิบัติอาชีพที่
ร่วมกันคัดเลือก 
              4.3 ก าหนดการฝึกอบรมอาชีพ เนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ และวางแผนปฏิบัติการฝึกอาชีพร่ วมกับ
ครัวเรือนเป้าหมาย 
 4.4 ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในแต่ละหมู่บ้านและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน   
ในพ้ืนที่ จัดท าแผนปฏิบัติการ ติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการอบรม
อาชีพ ซึ่งต่อมาเรียกว่า “ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน” เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สร้าง
รายได้ให้ครัวเรือนได้จริง 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

          5. ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ระยะเวลา 3 วัน มีเนื้อหาที่ส าคัญ ดังนี้  
              วันที่หนึ่ง - ฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการหรือทฤษฎีที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมาย
สนใจ หรืออาชีพที่คัดเลือก ร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน (จากการเตรียมความพร้อม
ก่อนส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน) ซึ่งอาจมีการสาธิตหรือฝึกปฏิบัติร่วมด้วย  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่ร่วมการอบรม โดยด าเนินการในหมู่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปราชญ์ชุมชน หรือสถานที่ที่เหมาะสม 
             วันที่สอง - ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือบ้านปราชญ์ชุมชนหรือศูนย์เรียนรู้และ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
สร้างแรงจูงใจด้านอาชีพ และเสริมสร้างการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP : way of life) 
 วันที่สาม - ฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย ณ บ้านที่เข้ารับการอบรม โดยทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่ ติดตามเป็นพ่ีเลี้ยงในการฝึกปฏิบัติ และ
มีการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
           6. ก ากับ ติดตามให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนในพ้ืนที่ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย        
ที่ผ่านการอบรมอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนฯ ประกอบอาชีพที่ได้ฝึกปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง  
 7. ส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการอบรม ตามข้อ 5 ที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภท
เดียวกัน และประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง ได้มีการรวมกลุ่ม และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเป็นกลุ่ม
อาชีพตามหลัก 5 ก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน OTOP หรือเข้าร่วมเป็นสมาชิก    
กลุ่มอาชีพที่มีอยู่แล้ว 
 8. สนับสนุนให้ชุมชน จัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบอาชีพ ส่งเสริมช่องทางการตลาด 
เพ่ือให้กลุ่มสามารถประกอบอาชีพ และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 
 9. จัดท าฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดการพัฒนาและอ่ืน ๆ  
 10. สรุปและรายงานผลส่งให้จังหวัด พร้อมบันทึกผลการด าเนินงานในระบบ Budget and Project 
management (BPM) 

กลุ่มเป้าหมาย         ประชาชนที่เป็นผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย 16,512 หมู่บ้าน ๆ ละ 26 คน                  
 รวมทั้งสิ้น 429,312 คน (ตามข้อ 3.2) 

งบประมาณ            455,731,200 บาท ตามทะเบียนจัดสรร  

หน่วยด าเนินการ      ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  

พื้นที่ด าเนินการ       ระดับหมู่บ้าน จ านวน 16,512 หมู่บ้าน 

ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) หมู่บ้านละ 3 วัน   

ตัวช้ีวัดกิจกรรม       1. จ านวนประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพ จ านวน 330,240 คน (ครัวเรือน)    
                           2. ร้อยละ 85 ประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ น าความรู้ไปประกอบ 
                               อาชีพ ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน มีอาชีพและมีรายได้  
                                     เพ่ิมขึ้น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสมพิศ ปูนจัตุรัส นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ            
                             โทรศัพท์ 0 2141 6146, 08 1627 9323 
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    4. สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพ้ืนที่  
             2. เพ่ือให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม  
   3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนากลุ่มอาชีพ ตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ                   
                          ทั้ง 5 กระบวนการ 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
          ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ด าเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ  ดังนี้ 

1. 1. ศึกษาและท าความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ    
โดยร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ชุมชน
เป้าหมาย โดยยึดหลัก 3 กลุ่มงาน และ 5 กระบวนการ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้               

2.      (1) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต  
3.      (2) การสร้างองค์ความรู้  
4.      (3) การตลาด  
5.      (4) การสื่อสารสร้างการรับรู้ เพ่ือความยั่งยืน  
6.      (5) การบริหารจัดการ        
7. 2. จัดประชุมเพ่ือค้นหาแนวทางการขับเคลื่อน และจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ 
8.           3. ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงาน ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลในพ้ืนที่ หรือจัดเวทีในพ้ืนที่   

ตามแผนปฏิบัติการฯ     
9.           4. ประเมินผล สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน  

กลุ่มเป้าหมาย          คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด และ             
                           คณะท างานที่คณะกรรมการฯ ตั้งขึ้น และทีมงานเฉลี่ยจังหวัดละ 30 คน 76 จังหวัด  
                            รวมจ านวน 2,280 คน 

งบประมาณ            6,992,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน       ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ      ระดับจังหวัด 76 จังหวัด 

ระยะเวลา               ด าเนินการในไตรมาสที่ 1- 4 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)  
                            จัดประชุมอย่างน้อย 10 ครั้ง ติดตามงาน อย่างน้อย 6 ครั้ง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  กลไกประชารัฐร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
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ตัวช้ีวัดกิจกรรม        1. จังหวัดมีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการประสาน 
                               และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด อย่างน้อย 10 ครั้ง  
                           2. จังหวัดมีการลงพ้ืนที่ เพ่ือติดตามและพัฒนาศักยภาพของชุมชน กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ 
                              เป้าหมายอย่างน้อย 6 ครั้ง 
                           3. ร้อยละ 80 ของชุมชนเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางพัฒนา   
                               เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ       

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพรสุดา  ณ สงขลา   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                              โทรศัพท ์0 2141 6106 
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     5. การสร้างทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
         5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด 
         5.2 การติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน 
         5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง 
วัตถุประสงค์      เพ่ือให้ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด มีทักษะ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 

 ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานสร้างสัมมาชีพชุมชนตาม 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสามารถให้การสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนบรรลุตาม 

                      เป้าหมายได ้

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เง่ือนไขของกิจกรรม 
         1. เตรียมความพร้อม 
             1.1 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดเตรียมฐานข้อมูลอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านเป้าหมาย       
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
             1.2 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน โดยพิจารณา
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ต าบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามจ านวน  ที่ได้รับ
จัดสรร ดังนี้ 
                  1.2.1 ปราชญ์ชุมชนที่อยู่ในหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต าบลละ 1 คน 
                      1.2.2 ผู้น า กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่มีศักยภาพในการร่วมเป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ 
ประกอบด้วย 
                          (1) ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) หรือ อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ต าบลละ 1 คน 
                          (2) คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล (กพสต.) ต าบลละ 1 คน 
                          (3) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ต าบลละ 1 คน 

           (4) คณะกรรมการเครือข่าย OTOP คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
คณะกรรมการเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หรืออ่ืน ๆ ตามศักยภาพของ ผู้น า กลุ่ม 
องค์กร เครือข่ายการพัฒนาชุมชน ที่อยู่ในต าบลเป้าหมายที่มีหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ต าบลละ 1 คน 
             เงื่อนไข ให้พิจารณาเลือกกลุ่มเป้าหมาย ล าดับ (1) - (3) เป็นล าดับแรกก่อน หากไม่มีให้เลือกผู้น า 
กลุ่ม องค์กร เครือข่ายการพัฒนาชุมชนในล าดับที่ (4) ทั้งนี้ ให้ครบตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่จังหวัดได้รับ
จัดสรรแนบท้าย 
                1.3 จังหวัดจัดท าค าสั่งแต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด โดยให้        
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งทีมสนับสนุนฯ ระดับอ าเภอ และระดับต าบลให้นายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้ง    
            2. ด าเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 
                2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ให้
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามจ านวนรุ่นที่ได้รับจัดสรร ระยะเวลารุ่นละ 1 วัน 
โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 
                     1) ภารกิจเน้นหนักของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561 
                     2) องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
                        - การเสรมิสร้างการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                        - แนวทางการพัฒนาอาชีพและการวิเคราะห์อาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 
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                        - การยกระดับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)                   
                        - การบูรณาการแผนชุมชนเพ่ือเชื่อมโยงแผนการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนสู่แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนพัฒนาอื่น ๆ 
                        - การเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน  
                        - การสนบัสนุนให้ปราชญ์ชุมชน และทีมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน สมัครเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 
                        - การสร้างทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล 
                     3) ภารกิจของทีม ก าหนดภารกิจหลักขององค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ระดับ
จังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล ตามความเหมาะสม โดยเน้นการสนับสนุน ดังนี้ 
                        (1) ปราชญ์ชุมชน ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยรวบรวมองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้     
ด้านอาชีพ การจัดการความรู้ และการจัดเวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน 
                        (2) คณะกรรมการพัฒนาสตรี เป็นแกนหลักในการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน และเป็นแกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง รวมทั้งร่วมกับทีมสนับสนุน
ในภารกิจอ่ืน ๆ   
                        (3) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) เป็นแกนหลักในการสนับสนุน
การบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล และการเชื่อมโยงแผนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนและ
กลุ่มอาชีพ รวมทั้งร่วมกับทีมสนับสนุนในภารกิจอ่ืน ๆ 
                        (4) คณะกรรมการชมรมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน เป็นแกนหลักในการสนับสนุนการยกระดับ
ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน รวมทั้งร่วมกับ
ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯในภารกิจอ่ืน ๆ 
                        (5) คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตระดับจังหวัด หรือผู้แทน
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน 
                        (6) คณะกรรมการเครือข่าย OTOP หรือคณะกรรมการเครือข่ายอ่ืน ๆ สนับสนุนด้านการ
พัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมช่องทางการตลาด การเข้าถึงปัจจัยการผลิต          
องค์ความรู้ และอ่ืน ๆ ตามศักยภาพของ องค์กร เครือข่าย 
                    4) จัดท าแผนปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ในระดับ
อ าเภอ และระดับต าบล เพื่อติดตามสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
                     5) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด  
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ           
                2.2 การติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับ
ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ติดตามสนับสนุนและพิจารณาคัดเลือกครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จังหวัดละ 1 ครัวเรือน และจัดเวทีสรุปบทเรียนทีมสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด เพ่ือ
สรุปทบทวนและจัดการความรู้การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน จังหวัดละ 1 เวที ระยะเวลา 1 วัน ดังนี้ 
                     1) กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนทีมสนับสนุนขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ต าบลละ 1- 2 คน  
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                     2) เนื้อหาการจัดเวที ประกอบด้วย 
                         - ทบทวนและประเมินผลการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย 
                         - ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของทีมสนับสนุน 
                         - ประเมินมาตรฐานผู้น าสัมมาชีพชุมชน ที่สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)   
                      3) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ พิจารณาคัดเลือก
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จังหวัดละ 1 ครัวเรือน     
               2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ดังนี้ 
                     1) สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพ จังหวัดละ 1 ครัวเรือน                
                     2) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดส่งข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างของจังหวัด ให้
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และให้คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จัดส่งข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค 
(กพสภ.) เพ่ือคัดเลือกเป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ภาคละ 3 ครัวเรือน เพ่ือเข้ารับโล่รางวัล
เชิดชูเกียรติ      
กลุ่มเป้าหมาย           จ านวน 17,694 คน จาก 46 จังหวัด   
งบประมาณ             13,288,900 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 
หน่วยด าเนินการ        ส านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
พื้นที่ด าเนินการ         ระดับจังหวัด 46 จังหวดั 15,349 หมู่บ้าน 
ระยะเวลาด าเนินการ   1. ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด ด าเนินการไตรมาส 1  
                             2. การติดตามและพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างของทีม 
                                สนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัดอย่างน้อย 1 ครั้ง และจัดเวทีสรุปบทเรียน 
                                การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน 1 เวที ด าเนินการไตรมาส 3   
                             3. สง่เสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง  
                                 ด าเนินการไตรมาส 3 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม         1. ทีมสนับสนุนมีแผนและจัดกิจกรรมตามแผนสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้ 
                                 บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
                             2. มคีรัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จังหวัดละ 1 ครัวเรือน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ     ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด สามารถเป็นกลไกสนับสนุนในการน้อมน า                         
                              หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และการขับเคลื่อน 
                              สัมมาชีพชุมชน ระดับจังหวัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   นายไพรัตน์  จงรักษา     นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                               โทรศัพท์  08 9729 0450, 0 2141 6148                
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    5.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 
วัตถุประสงค์     เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค มีความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานสัมมาชีพ              
                  ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถส่งเสริมองค์กรสตรีในการ 
                     สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เง่ือนไขของกิจกรรม 
        1. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค (จังหวัดเชียงราย ชลบุรี อุดรธานี และสตูล ) จัดประชุม    
เชิงปฏิบัติการคณะกรรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสตรีของ
จังหวัดในภาค เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาสตรี และการสนับสนุนการขับเคลื่อนครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน ดังนี้  
            1.1 การขับเคลื่อนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน
เป้าหมายสัมมาชีพชุมชน 20,140 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด 
            1.2 ด าเนินการตามบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรีในการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน และการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง 
            1.3 การเชื่อมโยงโดยให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ     
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสตรี 
        2. จัดท าแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค ประจ าปี 2561 เพ่ือส่งเสริมองค์กรสตรีใน
การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง
ระดับจังหวัด ๆ ละ 1 ครัวเรือนและระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน 
        3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค ติดตามสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตามแผนปฏิบัติการ
ตามข้อ 2 
        4. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค พิจารณาคัดเลือก
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เพ่ือเข้ารับ
การเชิดชูเกียรติในส่วนกลาง 
        5. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค สรุปผลการด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ  
รายงานผลพร้อมข้อมูลการจัดการความรู้ ครัว เรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่ าง ส่ งให้ กรมฯ ภายใน                     
เดือนมิถุนายน 2561 
กลุ่มเป้าหมาย            คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) จ านวน 4 ภาค ๆ ละ 40 คน รวม 160 คน 
งบประมาณ               646,400 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 
หน่วยด าเนินการ         ส านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่เป็นที่ตั้งภาค 
พื้นที่ด าเนินการ          ระดับจังหวัดตามข้อตกลงของ กพสภ. ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ชลบุรี อุดรธานี และสตูล 
ระยะเวลาด าเนินการ   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ส่งเสริมครัวเรือน            
                             สัมมาชีพชุมชน และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง จ านวน 2 ครั้ง  
                             ในไตรมาส 1 (ธันวาคม 2560 และ ไตรมาส 3)  
ตัวช้ีวัดกิจกรรม         1. มีครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง 76 ครัวเรือน (จังหวัดละ 1 ครัวเรือน) 

                        2. มีครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค 12 ครัวเรือน (ภาคละ 3 ครัวเรือน) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ     คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถส่งเสริม 
                              องค์กรสตรีในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน  
                              ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   นางสาวอภิญญา   ช่างศรี   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                               โทรศัพท์  0 2141 6148, 09 1739 9832                    
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     6. คัดสรรกิจกรรมพฒันาชุมชนดีเด่น 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ตลอดจน  
                      ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) กลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักฯ และศูนย์ประสานองค์การ 
                      ชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ที่มีผลการด าเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
                      ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ระดับจังหวัดประจ าปี 2561 และเพ่ือจัดการความรู้ 
                     และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชน 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะท างาน เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดสรร 
2. แจ้งหลักเกณฑ์ และแนวทางให้ทุกอ าเภอทราบ เพ่ือให้ ทุกอ าเภอด าเนินการ สรรหาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน ที่สุดของอ าเภอ ส่งเป็นตัวแทนของอ าเภอเข้าร่วมการคัดสรรฯ          
อ าเภอละ 1 หมู่บ้าน รวมทั้งสรรหากิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามแนวทางที่ก าหนด ส่งเป็นตัวแทนของอ าเภอ     
เข้าร่วมการคัดสรรฯ ด้วย 

3. การตรวจเยี่ยม จังหวัดจัดท าก าหนดการตรวจเยี่ยม และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรฯ อันประกอบด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคประชาชน (ผู้น าหมู่บ้าน/กิจกรรมพัฒนาชุมชน 
ดีเด่นในปีที่ผ่านมาแล้ว) หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เป็นต้น หรือ อาจแต่งตั้งคณะท างานฯ เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองฯ ให้เหลือจ านวนหนึ่งก่อน แล้วเสนอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินอีกครั้งหนึ่ง ตามที่จังหวัด เห็น
ว่าเหมาะสม ทั้งนี้ ควรแจ้งให้ทุกอ าเภอทราบล่วงหน้าด้วย 
        4. การประกาศผล จัดท าเป็นประกาศของจังหวัด และจัดท าประกาศเกียรติคุณ หรือโล่รางวัลมอบให้
หมู่บ้านฯ และมอบให้กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยประกอบพิธีมอบในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ     
ระดับจังหวัด หรือในกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม 

5. การรายงานผลการด าเนินงาน ให้จังหวัดรายงานผลการคัดสรรฯ ตามแบบ พร้อมส าเนาประกาศ  
ผลการคัดสรรฯ ของจังหวัด ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

เงื่อนไขของกิจกรรม/คุณสมบัติของหมู่บ้าน/กิจกรรมพัฒนาชุมชน 
1. ประเภทหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ให้พิจารณาคัดเลือกจาก 

1.1 เป็นหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นอันดับแรก หรือหมู่บ้านที่
หน่วยงานอ่ืนสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง โดยต้องผ่าน
การประเมินตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) การประเมินความสุข
มวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) และจังหวัดได้ประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ  

            1.2 เป็นหมู่บ้านที่ผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) แล้ว หรืออยู่ระหว่าง
กระบวนการพัฒนาเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ในปีงบประมาณ 2561 
            1.3 เป็นหมู่บ้านที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนั้น ๆ แล้ว ให้คงรักษาสถานะดีเด่นไว้เป็นเวลา 5 ปี 
จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดได้อีก 
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       2.  ประเภทผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ให้พิจารณาคัดเลือกจาก 
            2.1 ต้องเป็นผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ที่เป็นแกนน าในการพัฒนาหมู่บ้าน ต าบล โดยเป็นผู้ริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ประสานงาน และด าเนินการพัฒนาร่วมกับชาวบ้าน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน เพ่ือให้การพัฒนาหมู่บ้านต าบล บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการท างานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ      
ของสังคม แยกเป็น ชาย 1 คน หญิง 1 คน  
              2.2 ต้องมีบทบาทตามภารกิจหลักของผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น าอช.) ตามแนวทางการส่งเสริม         
โดยกรมการพัฒนาชุมชน และต้องหน้าที่ ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2547 (ข้อ 16)  
            2.3 ผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน  (มชช.) แล้ ว หรืออยู่ ระหว่าง
กระบวนการพัฒนาเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ในปีงบประมาณ 2561 
            2.4 เป็นผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนั้น ๆ แล้ว ให้คงรักษา
สถานะดีเด่นไว้เป็นเวลา 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดได้อีก 
       3.  ประเภทองค์กรชุมชนแกนหลักส าคัญ ในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้พิจารณาคัดเลือกจาก 
            3.1 เป็นกลุ่ม/องค์กรที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน เช่น คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(กข.คจ.) กองทุนแม่ของแผ่นดิน ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มอาชีพ เป็นต้น 

3.2 ผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมช น (มชช.) แล้ว หรืออยู่ ระหว่าง 
กระบวนการพัฒนาเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ในปีงบประมาณ 2561       

3.3 เป็นกิจกรรมพัฒนาชุมชน ที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนั้น ๆ แล้วให้คงรักษาสถานะดีเด่นไว้
เป็นเวลา 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดได้อีก 
       4.  ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล  (ศอช.ต.) ให้พิจารณาคัดเลือกจาก 
            4.1 เป็นศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ที่ เข้มแข็ง สามารถประสาน         
บูรณาการแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) ให้เป็นที่ประจักษ์อย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ 
            4.2 ผ่านตัวชี้วัดและเกณฑ์การพิจารณาประกอบการจัดระดับการพัฒนาศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) 5 หมวด 23 ตัวชี้วัด ต้องได้คะแนนรวมอยู่ในระดับ 3 (เข้มแข็ง) 
            4.3 ผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประเภทเครือข่ายแล้ว หรืออยู่
ระหว่างกระบวนการพัฒนาเพ่ือรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประเภทเครือข่าย ในปีงบประมาณ 2561 
            4.4 เป็นศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนั้น ๆ 
แล้ว ให้คงรักษาสถานะดีเด่นไว้เป็นเวลา 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดได้อีก 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 

         1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ต้องมีลักษณะดังนี้  
           1) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม 
           2) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่ เป็นรูปธรรม และสามารถต่อยอดได้  เช่น           
การยกระดับรายได้ของครัวเรือนเป้าหมาย มีกลุ่มอาชีพเพ่ิมขึ้น สามารถพัฒนาเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP หรือสามารถเชื่อมโยงกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จ ากัด ได้ 
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           3) เป็นหมู่บ้านที่สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนเพ่ือพ่ึงตนเองได้ โดยคนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการด้วย 
           จังหวัดสามารถก าหนดหลักเกณฑ์การคัดสรรเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาให้สอดคล้อง
กับแนวทางการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และพิจารณาให้ครอบคลุมการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนด้านต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยพิจารณาจากระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน 
ประเภทชุมชน รวมทั้งมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการจัดท าแผนชุมชนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงพิจารณาจาก
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ของจังหวัด หรือกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ โดยจังหวัดสามารถก าหนดองค์ประกอบหรือตัวชี้วัดหลัก ย่อย เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงได้ตามความ
เหมาะสม พร้อมทั้งค่าคะแนน ให้ครอบคลุมทุกมิติ 
       2. กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
           2.1 พิจารณากิจกรรมพัฒนาชุมชน ที่บริหารจัดการประสบความส าเร็จ มีผลการด าเนินงานโดดเด่นใน
การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/ต าบลเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน 
ประจ าปี 2560 ที่เป็นรูปธรรม โดยให้พิจารณาในสัดส่วนผลส าเร็จของการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน     
ร้อยละ 70 และผลส าเร็จของงานตามบทบาทภารกิจ ร้อยละ 30  
           2.2 จังหวัดสามารถก าหนดตัวชี้วัด หลักเกณฑ์การคัดสรร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ ระบบมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชน (มชช.) ตลอดจนผลส าเร็จของการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของตนเอง และผลส าเร็จของ
การส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น 
กลุ่มเป้าหมาย          1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
                            2. ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.)  
                                   3. องค์กรชุมชนแกนหลักส าคัญ ในการพัฒนาหมู่บ้าน 

4. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล  (ศอช.ต.)   
งบประมาณ               759,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร  
หน่วยด าเนินการ      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
พื้นที่ด าเนินการ        ระดับจังหวัด 76  จังหวัด 
ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2561) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด 76 หมู่บ้าน   
                           2. ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด ชายและหญิง จ านวน 152 คน 
                               3. องค์กรชุมชนแกนหลักส าคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด  จ านวน 76 กลุ่ม/องค์กร 
                           4. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล  (ศอช.ต.)  ดีเด่นระดับจังหวัด  จ านวน 76 แห่ง 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม       จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน  
                            (ผู้น า อช.) กลุ่ม องค์กรชุมชนแกนหลักฯ และศูนย์ประสานองค์การชุมชนระดับต าบล  
                            (ศอช.ต.) ที่มีผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนดีเด่น เป็นที่ 
                             ประจักษ์แก่สาธารณชน ระดับจังหวัด จ านวน 380 รางวัล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    นางสาวชุติมา ภูมิแก้ว   นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
                               โทรศัพท์ 0 2141 6132 
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แผนงานบูรณาการ 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
 

2. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ 

การเงินชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ร่าง - 
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2. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน   

แนวคิด : เพ่ือส่งเสริมการออม และสนับสนุนเงินทุนชุมชนให้เพียงพอ เพ่ือการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ 
และส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล และบูรณาการกองทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
ประชาชน 

เป้าหมาย : ประชาชน เกษตรกร และผู้ยากจนแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ 10,000 ครัวเรือน โดยสนับสนุนการจัดตั้ง 
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่เข้มแข็งเป็นแกนน าในการจัดตั้งด้วยการเชื่อมโยง/
บูรณาการ การบริหารจัดการกลุ่ม กองทุนชุมชนต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกับบริหารจัดการเงินทุนที่มีอยู่
ในชุมชนให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สู งสุด เพ่ือบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน      
1 สัญญา 

วัตถุประสงค์ :  1. เพ่ือส่งเสริมการออม และผลักดันให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยการบูรณาการกองทุนต่าง ๆ  
    ในชุมชน 

  2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในการบริหารจัดการหนี้ 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 
 กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 
  1. การพัฒนาศักยภาพคณะท างานจัดการกองทุนชุมชน 
   1.1 ส่งเสริมการออมด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
   1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
   1.3 เพ่ิมศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG)  
   1.4 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพคณะท างานจัดการกองทุนชุมชน 
  2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน 
   2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน 
   2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริสู่
หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ 
 กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และหนุนเสริมสัมมาชีพ 
  1. ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ 
   1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
   1.2 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 
   1.3 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส านึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” 
   1.4 พัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนไปสู่การเป็นต้นแบบ 
  2. การพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาด 
   2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด 
 กิจกรรมย่อยที่ 3 กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 
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2. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการด าเนินงานศนูย์จัดการกองทุนชุมชน 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 
    1. การพัฒนาศักยภาพคณะท างานจัดการกองทุนชุมชน 
        1.1 ส่งเสริมการออมด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
วัตถุประสงค์    เพ่ือส่งเสริมการออม การบริหารทุนชุมชนสนับสนุนการประกอบอาชีพ และสวัสดิการชุมชน 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 
         1. จังหวัดโดยอ าเภอคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย โดยพิจารณาจากเง่ือนไข ดังนี้  
             1.1 เป็นหมู่บ้านที่มีการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ที่ยังไม่มีกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต) จ านวน 1 หมู่บ้าน หรือ 
             1.2 เป็นหมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ จปฐ. (ที่ยังไม่มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต) หรือ 
             1.3 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (ที่ยังไม่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) หรือ 
             1.4 เป็นพื้นที่ท่ีพัฒนากรสนใจที่จะจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ (ยังไม่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต      
ที่อยู่ในความดูแลของกรมฯ) หรือ     
             1.5 เป็นหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (ท่ียังไม่มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต) หรือ      
             1.6 เป็นหมู่บ้านที่มีความสนใจในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
หมายเหต ุรวมจ านวนเฉลี่ยจังหวัดละ 2 - 5  กลุ่ม จังหวัดทีได้รับการจัดสรร จ านวน 2 กลุ่ม  ให้พิจารณาจาก
เงื่อนไข คือ เป็นหมู่บ้านที่มีการด าเนินงานตามโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ (ที่ยังไม่มีกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต) และเป็นหมู่บ้านที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ก่อน เป็นอันดับแรก   
          2. จังหวัดแจ้งอ าเภอที่มีกลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ 
          3. อ าเภอด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ในไตรมาส 2 
(มกราคม – มีนาคม 2561) จ านวน 2 วัน โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้ 
     วันที่หนึ่ง  - การด าเนินชีวิตตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
                    - แนวคิดหลักการการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
                    - กระบวนการขั้นตอนในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
      วันที่สอง  - ร่างระเบียบกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  
                    - คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
                    - จัดท าเอกสารการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
        4. อ าเภอสรุปรายงานผลให้จังหวัดทราบ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น 
        5. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้กรมฯ ทราบ และบันทึกผลการ
ด าเนินงาน (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ในระบบ Budget and Project Management (BPM) ให้แล้ว
เสร็จ         ภายในเดือนเมษายน 2561  
กลุ่มเป้าหมาย       คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต รวม 203 กลุ่มๆ ละ 15 คน 
                        รวมทั้งสิ้น 3,045  คน (ตามทะเบียนจัดสรร) 
งบประมาณ          จ านวน 954,100 บาท  
หน่วยด าเนินการ    ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

พื้นที่ด าเนินการ          76 จังหวัด ที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ านวน 203 กลุ่ม 
ระยะเวลาด าเนินการ    ด าเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) จ านวน 2 วัน  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ     ประชาชนมีการออม ชุมชนมีการบริหารจัดการทุนชุมชนสนับสนุนการประกอบ 
                             อาชีพ และสวัสดิการชุมชน 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม          ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านเป้าหมายมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
                             ตามแนวทางของกรมฯ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวจีรารัตน์  พัฒนคูหะ    นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                                เบอร์โทรศัพท์  09 1838 7241, 0 2141 6153 
                               2. นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ      นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                                  เบอร์โทรศัพท์  09 6896 4851, 0 2141 6545 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51



 
 

        1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

วัตถุประสงค์   1.  เพ่ือให้คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหาร 
                       จัดการ การบัญชี และกิจกรรมเครือข่ายได้ 
         2.  เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การด าเนินงานของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เง่ือนไขของกิจกรรม 
        1. จังหวัดและคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทบทวนหลักสูตร 3 หลักสูตร 
ประกอบด้วย การบริหารจัดการ การบัญชี และกิจกรรมเครือข่าย รวมทั้งปัญหาการด าเนินงานและ
ตารางการฝึกอบรม 
        2. จังหวัดและโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจัดท าตารางการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตร 
        3. จังหวัดแจ้งตารางการฝึกอบรมตามหลักสูตรให้กรมฯ ทราบ 
        4. กรมฯ แจ้งจังหวัดใกล้เคียง พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
        5. คณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร 3 

หลักสูตร ๆ ละ 30 คน ในไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ตามทะเบียนจัดสรร  
        6. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจัดตั้งเครือข่ายการเรียนรู้ 
        7. จังหวัดติดตามประเมินผลการด าเนินงานบันทึกในระบบ Budget and Project Management 
(BPM) และสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบภายในเดือนมีนาคม 2561 
กลุ่มเป้าหมาย     เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต รวม 720 คน   
                       (76 จังหวัด) เข้ารับการฝึกอบรมที่โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 8 แห่ง ๆ ละ  
                      3 หลักสูตร ๆ ละ 30 คน  
งบประมาณ        จ านวน 3,049,200 บาท  (ตามทะเบียนจัดสรร)   
หน่วยด าเนินการ  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
พื้นที่ด าเนินการ   พ้ืนที่อ าเภอที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ านวน 8 แห่ง ดังนี้ 
                       - โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ เชียงราย ล าพูน ล าปาง                     
                       - โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์ เ พ่ือการผลิตจังหวัดชัยภูมิ  ประกอบด้วย จังหวัด
หนองบัวล าภู เลย หนองคาย  ศรีสะเกษ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
                       - โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย จังหวัด
กระบี่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล พัทลุง สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา ภูเก็ต พังงา 
                       - โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
ชัยนาท นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิษณุโลก อุทัยธานี 
                       - โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย จังหวัด
กาญจนบุรี สมุทรปราการ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา 
                       - โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย จังหวัดบึงกาฬ 
อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ยโสธร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

                           - โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 
จังหวัดชุมพร ระนอง เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
                           - โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย จังหวัด
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สระบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 1-2 จ านวน 3 วัน/หลักสูตร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีความรู้ความสามารถในการบริหาร 
                            จัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน 
                         2. เกิดสมาชิกเครือข่ายการเรียนรู้การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
ตัวช้ีวัดกิจกรรม        1. ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตมีความรู้ความสามารถ 
                             ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
                          2. มีเครือข่ายการเรียนรู้การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
                             8 เครือข่าย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวพัชรี   ศรีสุวรรณ์          นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ        
                                  เบอร์โทรศัพท์  09 2336 4988, 0 2141 6056 
                              2. นางสาวมยุรี    เย็นประเสริฐ      นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ    
                                  เบอร์โทรศัพท์  09 6896 4851, 0 2141 6545 
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        1.3 เพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) 

วัตถุประสงค์   เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน  
                     SMART Saving Group (SSG) 
  

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน  
                 SMART Saving Group (SSG) 
วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 
         1.จังหวัดและอ าเภอร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีผลการประเมิน       
การจัดระดับการพัฒนาอยู่ในระดับ 3 และจัดอยู่ประเภท 1 (จ านวนตามทะเบียนจัดสรร) 
         2. อ าเภอด าเนินการจัดประชุมฯ ในไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) ตามกระบวนการพัฒนา
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน โดยใช้เครื่องมือ ประกอบด้วย 
            1) แบบประเมินผลการจัดระดับการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 4 ด้าน 32 ตัวชี้วัด 
            2) แบบประเมินตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   4 ด้าน 19 ตัวชี้วัด 
            3) แบบประเมินกระบวนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SSG)  
               5 ด้าน 23 ตัวชี้วัด 
              (ตัวชี้วัดใดที่ไม่ผ่านให้จัดท าแผนการพัฒนา)  
        3. อ าเภอด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามแผนการพัฒนาของกลุ่มฯ 
        4. อ าเภอสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลให้จังหวัดทราบ  
        5. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมภาพกิจกรรม (แนบไฟล์ข้อมูลและ
รูปภาพ) ในระบบ Budget and Project Management (BPM) ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมกราคม 2561  
กลุ่มเป้าหมาย        คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ใหม่) จ านวน  1,500 กลุ่ม   
                        กลุ่มละ 12 คน รวมทั้งสิ้น  18,000 คน (ตามทะเบียนจัดสรร) 
งบประมาณ          จ านวน 3,150,000 บาท                   
หน่วยด าเนินการ     ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
พื้นที่ด าเนินการ      76 จังหวัด ที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ใหม่)  จ านวน 1,500 กลุ่ม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 1 เดือนธันวาคม 2560 จ านวน 1 วัน 
 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 
          1. จังหวัดทบทวนแผนการด าเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ       
ปี 2560) ประกอบด้วย กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่เข้ากระบวนการพัฒนาสู่ระดับมาตรฐาน SSG และ
กลุ่มท่ีมีผลการจัดระดับ 2 เป็นระดับ 3  
          2. จังหวัดจัดท าแผนการด าเนินงาน 
          3. จังหวัดด าเนินการส่งเสริมฯ  ในไตรมาส 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2560 
          4. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมภาพกิจกรรม (แนบไฟล์ข้อมูล 
และรูปภาพ) ในระบบ Budget and Project Management (BPM) ให้กรมฯ ทราบภายในเดือนมกราคม 
2561  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย          กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (เดิม) จ านวน  1,500 กลุ่ม 
งบประมาณ            จ านวน 825,000 บาท 
หน่วยด าเนินการ       ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
พื้นที่ด าเนินการ        76 จังหวัด ที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (เดิม) จ านวน 1,500 กลุ่ม 
ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2560 จ านวน 1 วัน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถพัฒนาสู่ระดับมาตรฐานตามแนวทางของกรมฯ 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม       ร้อยละ 80 ของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเข้าสู่กระบวนการพัฒนากลุ่ม 
                          สู่ระดับมาตรฐาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวจีรารัตน์  พัฒนคูหะ    นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                                เบอร์โทรศัพท์  09 1838 7241, 0 2141 6153 
                               2. นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ      นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                                   เบอร์โทรศัพท์  09 6896 4851, 0 2141 6545 
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ทะเบียนกลุ่มเป้าหมายด าเนินการ ส่งเสริมการด าเนนิงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
 จ านวน 1,500 กลุ่ม  ด าเนินการในไตรมาส 1  

 

ที ่ จังหวัด SSG ระดับ 2 
งบปี 2560 (กลุ่ม) 

รวม (กลุ่ม) 
งบปี 2560 (กลุ่ม) 

1 นนทบุรี 7 1 8 
2 ปทุมธาน ี 8 1 9 
3 พระนครศรีอยุธยา 17 2 19 
4 สระบรุ ี 14 6 20 
5 ชัยนาท 9 4 13 
6 ลพบุร ี 12 8 20 
7 สิงห์บุร ี 8 2 10 
8 อ่างทอง 8 1 9 
9 ฉะเชิงเทรา 12 2 14 
10 นครนายก 6 2 8 
11 ปราจีนบุร ี 8 4 12 
12 สมุทรปราการ 7 1 8 
13 สระแก้ว 11 7 18 
14 กาญจนบุร ี 14 2 16 
15 นครปฐม 8 3 11 
16 ราชบุร ี 11 3 14 
17 สุพรรณบุร ี 15 6 21 
18 ประจวบครีีขันธ ์ 9 4 13 
19 เพชรบุร ี 10 2 12 
20 สมุทรสาคร 5 1 6 
21 สมุทรสงคราม 5 1 6 
22 ชุมพร 9 5 14 
23 นครศรีธรรมราช 27 7 34 
24 พัทลุง 12 5 17 
25 สุราษฎร์ธาน ี 21 7 28 
26 กระบี ่ 9 3 12 
27 ตรัง 11 6 17 
28 พังงา 9 3 12 
29 ภูเก็ต 6 1 7 
30 ระนอง 6 2 8 
31 สงขลา 17 8 25 
32 สตูล 8 2 10 
33 ปัตตาน ี 13 2 15 
34 ยะลา 9 1 10 
35 นราธิวาส 14 2 16 
36 จันทบุร ี 11 3 14 
37 ชลบุร ี 12 2 14 
38 ตราด 9 1 10 
39 ระยอง 10 1 11 
40 เลย 15 9 24 
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ทะเบียนกลุ่มเป้าหมายด าเนินการ ส่งเสริมการด าเนนิงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
 จ านวน 1,500 กลุ่ม  ด าเนินการในไตรมาส 1  

 

ที ่ จังหวัด SSG ระดับ 2 
งบปี 2560 (กลุ่ม) 

รวม (กลุ่ม) 
งบปี 2560 (กลุ่ม) 

41 หนองคาย 10 3 13 
42 หนองบัวล าภ ู 7 5 12 
43 อุดรธาน ี 22 8 30 
44 บึงกาฬ 9 4 13 
45 นครพนม 13 8 21 
46 มุกดาหาร 8 3 11 
47 สกลนคร 19 13 32 
48 กาฬสินธุ ์ 19 12 31 
49 ขอนแก่น 28 16 44 
50 มหาสารคาม 14 9 23 
51 ร้อยเอ็ด 21 30 51 
52 ยโสธร 10 7 17 
53 ศรีสะเกษ 27 14 41 
54 อ านาจเจรญิ 9 3 12 
55 อุบลราชธาน ี 28 19 47 
56 ชัยภูม ิ 19 16 35 
57 นครราชสมีา 33 37 70 
58 บุรีรัมย ์ 29 18 47 
59 สุรันทร ์ 18 11 29 
60 เชียงใหม ่ 27 10 37 
61 แม่ฮ่องสอน 8 2 10 
62 ล าปาง 14 3 17 
63 ล าพูน 9 2 11 
64 เชียงราย 19 7 26 
65 น่าน 16 9 25 
66 พะเยา 11 5 16 
67 แพร่ 9 5 14 
68 ตาก 12 2 14 
69 พิษณุโลก 13 12 25 
70 เพชรบูรณ ์ 13 17 30 
71 สุโขทัย 10 14 24 
72 อุตรดิตถ์ 10 6 16 
73 ก าแพงเพชร 12 11 23 
74 นครสวรรค์ 17 10 27 
75 พิจิตร 13 11 24 
76 อุทัยธานี 12 5 17 

รวม 1,000 500 1,500 
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        1.4 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะท างานจัดการกองทุนชุมชน  
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนชุมชนแก่คณะท างานจัดการ 
                        กองทุนชุมชนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                    2. เพ่ือสนับสนุนให้กองทุนชุมชนสามารถหนุนเสริมสัมมาชีพครัวเรือนเป้าหมาย 
 

รายละเอียดการด าเนินกจิกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 

          1. กรมฯ แจ้งแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานกิจกรรมให้จังหวัด 
          2. จังหวัด จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมและแจ้งให้กรมฯ ทราบ  
          3. จังหวัดแจ้งอ าเภอประสานคณะท างานจัดการกองทุนชุมชนเพ่ือเข้าร่วมประชุมฯ   
              (กรณีหมู่บ้านเป้าหมายที่ไม่มีคณะท างานจัดการกองทุนชุมชนให้ด าเนินการแต่งตั้ง) 
          4. จังหวัดด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานจัดการกองทุนชุมชน โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 

    4.1 แนวทางการบริหารจัดการกองทุนชุมชน  
    4.2 การสร้างวินัยทางการเงินในระดับครัวเรือน 
    4.3 การขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย 
    4.4 การจัดท าแผนการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย 
5. จังหวัดสนับสนุนการด าเนินงานบริหารจัดการกองทุนชุมชน 
6. จังหวัดติดตามสนับสนุน/ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมภาพกิจกรรมในระบบ 

Budget and Project Management (BPM) ภายในเดือนมีนาคม 2561 
7. จังหวัดสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม พร้อมแนบไฟล์เอกสารส่งกรมฯ  

กลุ่มเป้าหมาย        คณะท างานจัดการกองทุนชุมชน ใน 76 จงัหวัด จ านวน 20,140 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน  
                           รวม  20,140 คน (ตามทะเบียนจดัสรร) 
งบประมาณ           จ านวน 17,561,100 บาท  
หน่วยด าเนินการ     ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
พื้นที่ด าเนินการ      76 จังหวัด 
ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 - 2  ( ธันวาคม 2560 –  มีนาคม 2561) จ านวน 2 วัน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   คณะท างานจัดการกองทุนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนชุมชน 
                             และสามารถสนับสนุนให้กองทุนชุมชนหนุนเสริมสัมมาชีพครัวเรือนเป้าหมายได้อย่าง 
                             มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดกิจกรรม         1. ร้อยละ 80 ของคณะท างานจดัการกองทุนชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ 
                                  กองทุนชุมชน 
                              2. ร้อยละ 60 ของกองทุนชุมชนสามารถหนุนเสริมสัมมาชีพครวัเรือนเป้าหมาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชมุชน 
เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายสมชาย หริกุลสวัสดิ ์         ผูอ้ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน    
                                    เบอร์โทรศัพท์    0 2141 6071 
                               2. นางสาวกนกพรรณ กลีบขจร    นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ                      
                                   เบอร์โทรศัพท์    0 2141 6134 
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2. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน 
    2.1 ประชุมเชิงปฏิบตัิการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน ในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ 
                     ทุนชุมชนใหค้รอบคลุมทุนชุมชน  
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เง่ือนไขของกิจกรรม 

1. อ าเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและสมาชิกศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน เพ่ือทบทวน
แผนพัฒนาศูนย์ฯ และปรับปรุงแผนการด าเนินงานศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ ศูนย์ละ 30 คน ด าเนินการ 1 วัน 

2. อ าเภอให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ฯ ในการวิเคราะห์ทุนชุมชน 5 ด้าน 
ประกอบด้วยทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ในพ้ืนที่หมู่บ้านหรือต าบล  

3. อ าเภอร่วมกับคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน โดยเน้นย้ ากิจกรรมท่ี
ด าเนินการพัฒนาทุนชุมชน 5 ด้าน และการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ด้านอาชีพ ฐานเรียนรู้ ให้มีลักษณะ    
ต่อยอดกิจกรรมเดิมหรือกิจกรรมใหม่ ในการส่งเสริมความโดดเด่นของทุนชุมชนให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ทุนชุมชน    

4. อ าเภอ/ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน เสนอโครงการตามแผนพัฒนาศูนย์ฯ เพื่อขออนุมัติด าเนินการ     
จากจังหวัด งบประมาณตามทะเบียนจัดสรร       
 5. จังหวัด ติดตามและส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน     

6. อ าเภอ/จังหวัด สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระบบ BPM    
7. อ าเภอ/จังหวัด จัดท าและสรุปรายงานผลการด าเนินงานในรูปไฟล์ข้อมูลและไฟล์ภาพกิจกรรม   

ส่งกรมฯ ภายในเดือนมกราคม 2561 
เนื้อหา/หลักสูตร  

1. การวิเคราะห์ทุนชุมชน 
2. การจัดท าแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน 
3. การจัดท าโครงการตามแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย          คณะกรรมการและสมาชิกศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน  3 ศูนย ์ๆ ละ 30 คน  รวม 90 คน  
งบประมาณ             จ านวน 417,000 บาท (ตามทะเบียนจัดสรร) 
หน่วยด าเนินการ       ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
พื้นที่ด าเนินการ        ศูนย์เรยีนรู้ทุนชุมชน 3 ศูนย์ 
                            1. ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
                            2. ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
                            3. ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 
ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการทุนชุมชนได้ตามแผนฯ  
ตัวช้ีวัดกิจกรรม        ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ฯมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร 
                            จัดการทุนชุมชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   1. นายสมชาย  หริกุลสวัสดิ ์         ผู้อ านวยการกลุ่มงานสง่เสริมการพัฒนาทุนชุมชน     
                                      เบอร์โทรศัพท์   0 2141 6071 

1.                               2.นายสุริยน  สุวรรณโคตร        นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ                  
2.                                  เบอร์โทรศัพท์  0 2141 6377 
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    2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
          สู่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ 
วัตถุประสงค์   1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู ้ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีพ จนสามารถน าไป 
                         ประกอบเปน็อาชีพได้ 
                   2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ  
                      เพ่ือต่อยอดสู่ OTOP 
 

รายละเอียดการด าเนินกจิกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. กรมฯ แจ้งแนวทางการด าเนินงานให้จังหวัด เพ่ือประสานให้งานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษา      

การพัฒนาชุมชนเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริด าเนินการ 
2. งานพัฒนาชุมชนฯ ประสานส่งข้อมูลหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ 43 หมู่บ้าน ให้จังหวัดทราบ 
3. จังหวัดแจ้งให้อ าเภอด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ หมู่บ้านละ 4 คน         

(ผู้มีพ้ืนฐานในด้านจักสาน ทอผ้า/ศิลปหัตถกรรม  (เดินเส้นลายทอง) ช่างฝีมือตีเหล็ก และชา่งเตาอเนกประสงค์)        
ด้านละ 1 คน 

4. งานพัฒนาชุมชนฯ แจ้งแผนการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมายให้จังหวัด และกรมฯ ทราบ 
5. งานพัฒนาชุมชนฯ ด าเนินการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ความรู้และ          

ฝึกปฏิบัติอาชีพ จ านวน 4 อาชีพ ต่อหมู่บ้าน (ตามข้อ 3) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ     

       - จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 วัน ตามขั้นตอนและเนื้อหาประเด็น ดังนี้ 
         วันที่หนึ่ง  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
                      - ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
                        โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                      - สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ 4 อาชีพ ตามข้อ 3 และการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
                      - สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์   
                        เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพ่ือต่อยอดสู่ OTOP 
                      - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติอาชีพ 4 อาชีพ ตามข้อ 3 
         วันที่สอง  ฝึกปฏิบัติอาชีพ 4 อาชีพต่อหมู่บ้าน (จักสาน ทอผ้า/ ศิลปหัตถกรรม (เดินเส้น       

ลายทอง) ช่างฝีมือตีเหล็ก และช่างเตาอเนกประสงค์/เตาประหยัดพลังงาน) 
6. จังหวัด/อ าเภอ สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการฝึกอบรม ด าเนินการขยายผลจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

เพ่ือประกอบอาชีพ (ตามที่ฝึกปฏิบัติ 4 อาชีพ) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามวงเงินที่จัดสรรให้หมู่บ้าน 
7. จังหวัด และอ าเภอ ให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตามสนับสนนุการด าเนินงานและประเมินผล              การ

ด าเนินงานของหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ 
8. งานพัฒนาชุมชนฯ สรุปบทเรียนและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการฯ จัดท าในรูปแบบ

เอกสาร และไฟล์รายงานส่งอ าเภอและจังหวัด 
9. จังหวัด รายงานการด าเนินงานให้กรมฯ ในระบบ BPM ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งแนบไฟล์สรุปผล 

ภายในไตรมาสที่ด าเนินการ 
10. งานพัฒนาชุมชนฯ / อ าเภอ / จังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของหมู่บ้าน 
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รายละเอียดการด าเนินกจิกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย       รวมทั้งหมด 172 คน ประกอบด้วย     
                            - ประชาชนในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ  จ านวน 43 หมู่บ้าน ๆ ละ 4 คน  รวม 172 คน 
งบประมาณ             จ านวน 1,051,300 บาท (ตามทะเบียนจัดสรร) 
หน่วยด าเนินการ       ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (งานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
                        อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
พื้นที่ด าเนินการ      จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ระยะเวลาด าเนินการ   ด าเนินการในไตรมาส 1  (ธันวาคม 2560) จ านวน 2 วัน 
ตัวชี้วัดกิจกรรม         1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และได้ฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีพ 
                              2. ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านเป้าหมายสามารถจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ    กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพตามท่ีฝึกปฏิบัติ มีการขยายผล 
                         จัดตั้งกลุ่มอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพ่ือลงทะเบียนเป็นกลุ่ม OTOP 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวกวีธิดา  ใจศิริ          นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ     
                                   เบอร์โทรศัพท์  0 2141 6546 
                               2. นางสาวปฏิญญา  ปงหาญ     นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ     
                                   เบอร์โทรศัพท์  0 2141 6547 
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กิจกรรมย่อยท่ี 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และหนุนเสริมสัมมาชีพ 
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
วัตถุประสงค์    1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการด าเนนิงานของศนูย์จัดการกองทุนชุมชน 

 กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)   
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และกองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน ใ
ห้แก่เจ้าหน้าที่  ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดการด าเนินกจิกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. กรมฯ วางแผนเตรียมความพร้อมการประชุมฯ พร้อมแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าร่วมโครงการ

ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง 11 แห่ง 
2. ศูนย์ศึกษาฯ วางแผนเตรียมความพร้อมในการประชุมฯ
3. ศูนย์ศึกษาฯ ด าเนินกิจกรรมประชุมฯ ตามหัวข้อดังนี้
     3.1 เติมความรู้ด้านทุนชุมชน ประกอบด้วย 
         - ทบทวนแนวคิด/เติมเต็มความรู้การขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน (ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และกองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน )  

           - กองทุนชุมชนกับการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
           - กรณีศึกษาเรื่องการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา (เล่าสู่กันฟัง) 
     3.2 หนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน ประกอบด้วย 
         - เทคนิคการบูรณาการกองทุน การประนอมหนี้ และการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน        ๑ 

สัญญา ที่มีประสิทธิภาพ 
           - การสร้างวินัยทางการเงิน 
           - กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการกองทุนชุมชนและการบริหารจัดการหนี้ 
           - เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ 
      3.3 ก้าวผ่านไปข้างหน้าอย่างมีพลัง ประกอบด้วย 
            - ทิศทางการด าเนินงานของกองทุนชุมชนในปี ๒๕๖๑          
            - ระเบียบ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกรมฯ 

         - การวางบทบาท (Positioning) ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนกับการหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน
และภารกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. กรมฯ ติดตามสนับสนุนการจัดกิจกรรมประชุมฯ ของศูนย์ศึกษาฯ 11 แห่ง
5. สรุปผลกิจกรรมประชุมฯ และรายงานผลต่อผู้บริหาร
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รายละเอียดการด าเนินกจิกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย            นักวิชาการจังหวัดๆ ละ 1 คน รวม 76 คน,  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอๆ ละ 1 คน 
  รวม 878 คน  รวมทั้งสิ้น 954 คน จ านวน 11 รุ่น  

งบประมาณ               จ านวน  3,160,200 บาท (ตามทะเบียนจัดสรร) 
หน่วยด าเนินการ        ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง  
พื้นที่ด าเนินการ         จังหวัดที่ตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ด าเนินการในไตรมาส 1 (ธันวาคม  2560)  จ านวน  3 วัน 
ตัวชี้วัดกิจกรรม      ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 

 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และสามารถเป็นที่ปรึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์จัดการกองทุน 
ชุมชนขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ     เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าการด าเนินงานศูนย์จัดการกองทุน 
 ชุมชนในการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวจุฑามาศ  ปลาดศรี           นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 

เบอร์ โทรศัพท์   0 2141 6158 
2. นางสาวธัญญ์นภัส รวิหิรัณยกรณ์    นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ

เบอร์โทรศัพท์  0 2141 6124
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ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย ประชมุเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัด 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุม รวม 

จนท.จังหวัด จนท.อ าเภอ (คน) 
ศพช.สระบุรี สระบุรี 1 13 14 

(1 รุ่น) สิงห์บุรี 1 6 7 
ชัยนาท 1 8 9 
ลพบุรี 1 11 12 

สุพรรณบุรี 1 10 11 
อ่างทอง 1 7 8 

รวม   6 55 61 
ศพช.ชลบุรี จันทบุรี 1 10 11 

(1 รุ่น) ฉะเชิงเทรา 1 11 12 
ชลบุร ี 1 11 12 
ตราด 1 7 8 
ระยอง 1 8 9 

สมุทรปราการ 1 6 7 
สระแก้ว 1 9 10 

รวม   7 62 69 
ศพช.อุบลราชธานี นครพนม 1 12 13 

(1 รุ่น) มุกดาหาร 1 7 8 
ยโสธร 1 9 10 
ร้อยเอ็ด 1 20 21 
ศรีสะเกษ 1 22 23 

อ านาจเจริญ 1 7 8 
อุบลราชธานี 1 25 26 

รวม   7 102 109 
ศพช.อุดรธานี กาฬสินธุ์ 1 18 19 

(1 รุ่น) บึงกาฬ 1 8 9 
เลย 1 14 15 

สกลนคร 1 18 19 
หนองคาย 1 9 10 

หนองบัวล าภู 1 6 7 
อุดรธานี 1 20 21 
ขอนแก่น 1 26 27 

รวม   8 119 127 
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ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัด 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุม รวม 

จนท.จังหวัด จนท.อ าเภอ (คน) 
ศพช.ล าปาง เชียงราย 1 18 19 

(1 รุ่น) เชียงใหม่ 1 25 26 
  พะเยา 1 9 10 
  แพร่ 1 8 9 
  แม่ฮ่องสอน 1 7 8 
  ล าปาง 1 13 14 
  ล าพูน 1 8 9 
  น่าน 1 15 16 

รวม    8 103 111 
ศพช.พิษณุโลก ก าแพงเพชร 1 11 12 

(1 รุ่น) ตาก 1 9 10 
  พิจิตร 1 12 13 
  พิษณุโลก 1 9 10 
  สุโขทัย 1 9 10 
  อุตรดิตถ์ 1 9 10 
  นครสวรรค์ 1 15 16 
  เพชรบูรณ์ 1 11 12 
  อุทัยธานี 1 8 9 

รวม    9 93 102 
ศพช.เพชรบุรี กาญจนบุรี 1 13 14 

(1 รุ่น) นครปฐม 1 7 8 
  ประจวบคีรีขันธ์ 1 8 9 
  เพชรบุรี 1 8 9 
  ราชบุรี 1 10 11 
  สมุทรสงคราม 1 3 4 
  สมุทรสาคร 1 3 4 

รวม    7 52 59 
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ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัด 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุม รวม 

จนท.จังหวัด จนท.อ าเภอ (คน) 
ศพช.นครศรีธรรมราช กระบี่ 1 8 9 

(1 รุ่น) ชุมพร 1 8 9 
  นครศรีธรรมราช 1 23 24 
  พังงา 1 8 9 
  ภูเก็ต 1 3 4 
  ระนอง 1 5 6 
  สุราษฎร์ธานี 1 19 20 

รวม    7 74 81 
ศพช.ยะลา นราธิวาส 1 13 14 

(1 รุ่น) ปัตตานี 1 12 13 
  ยะลา 1 8 9 
  สงขลา 1 16 17 
  สตูล 1 7 8 
  ตรัง 1 10 11 
  พัทลุง 1 11 12 

รวม    7 77 84 
ศพช.นครราชสีมา ชัยภูมิ 1 16 17 

(1 รุ่น) บุรีรัมย์ 1 23 24 
  มหาสารคาม 1 13 14 
  สุรินทร์ 1 17 18 
  นครราชสีมา 1 32 33 

รวม    5 101 106 
ศพช.นครนายก นครนายก 1 4 5 

(1 รุ่น) นนทบุรี 1 6 7 
  พระนครศรีอยุธยา 1 16 17 
  ปทุมธานี 1 7 8 
  ปราจีนบุรี 1 7 8 

รวม    5 40 45 
รวมทั้งสิ้น    76 878 954 
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    1.2 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 

วัตถุประสงค์    1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการด าเนนิงานของศนูย์จัดการกองทุนชุมชนให้แก ่
                           คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน           
                      2. เพ่ือพัฒนาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ให้แก่คณะกรรมการ 
                            ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดการด าเนินกจิกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. กรมฯ วางแผนเตรียมความพร้อมการประชุมฯ พร้อมแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าร่วมโครงการ             

ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง 11 แห่ง 
2. ศูนย์ศึกษาฯ วางแผนเตรียมความพร้อมในการประชุมฯ 
3. ศูนย์ศึกษาฯ ด าเนินกิจกรรมประชุมฯ ตามหัวข้อดังนี้      
     3.1 เติมความรู้ด้านทุนชุมชน ประกอบด้วย 
           - ทบทวนแนวคิด/เติมเต็มความรู้การขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน 
           - กองทุนชุมชนกับการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
           - กรณีศึกษาเรื่องการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑  สัญญา (เล่าสู่กันฟัง) 
     3.2 หนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน ประกอบด้วย 
           - เทคนิคการบูรณาการกองทุน และการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา  

ที่มีประสิทธิภาพ 
           - การสร้างวินัยทางการเงิน 
           - พลังเครือข่าย : พลังขับเคลื่อนกองทุนชุมชน 
      3.3 ก้าวผ่านไปข้างหน้าอย่างมีพลัง ประกอบด้วย  
            - ทิศทางการด าเนินงานของกองทุนชุมชนในปี ๒๕๖๑           
            - ติดตั้งเข็มทิศ (การก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการวางบทบาท (Positioning) ของ     

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในการหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนและภารกิจอ่ืน ๆ             
4. กรมฯ ติดตามสนับสนุนการจัดกิจกรรมประชุมฯ ของศูนย์ศึกษาฯ 11 แห่ง 
5. สรุปผลกิจกรรมประชุมฯ และรายงานผลต่อผู้บริหาร 

กลุ่มเป้าหมาย            คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน  924  แห่ง และคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ 
                              ทุนชุมชน 3 แห่งๆ ละ 3 คน รวมเป็น 2,781 คน  
งบประมาณ               จ านวน  8,960,800 บาท (ตามทะเบียนจัดสรร) 
หน่วยด าเนินการ         ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง  
พื้นที่ด าเนินการ          จังหวัดที่ตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ด าเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม 2561)  จ านวน 3 วัน 
ตัวชี้วัดกิจกรรม          ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
                               ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ     คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์จัดการ 
                               กองทุนชุมชนบรรลุตามแนวทาง/เป้าหมายที่กรมฯ ก าหนดให้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวจุฑามาศ  ปลาดศรี            นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ      
                                  เบอร์โทรศัพท์  0 2141 6158 

                        2. นางสาวธัญญ์นภัส รวิหิรัณยกรณ์      นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ       
                            เบอร์โทรศัพท์  0 2141 6124 
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ทะเบียนกลุ่มเป้าหมายด าเนินการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 
 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัด 
จ านวนศูนย์

จัดการฯ 
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนรุ่น 
(แห่ง) (คน) (รุ่น) 

ศพช.สระบุรี สระบุรี 13 39 2 
  สิงห์บุรี 7 21   
  ชัยนาท 8 24   
  ลพบุรี 11 33   
  สุพรรณบุรี 14 42   
  อ่างทอง 7 21   

รวม    180 2 
ศพช.ชลบุรี จันทบุรี 10 30 2 

  ฉะเชิงเทรา 11 33   
  ชลบุร ี 11 33   
  ตราด 9 27   
  ระยอง 8 24   
  สมุทรปราการ 6 18   
  สระแก้ว 10 30   

รวม    195 2 
ศพช.อุบลราชธานี นครพนม 12 36 3 

  มุกดาหาร 7 21   
  ยโสธร 9 27   
  ร้อยเอ็ด 20 60   
  ศรีสะเกษ 26 78   
  อ านาจเจริญ 8 24   
  อุบลราชธานี 28 84   

รวม    330 3 
ศพช.อุดรธานี กาฬสินธุ์ 18 54 4 

  บึงกาฬ 8 24   
  เลย 14 42   
  สกลนคร 18 54   
  หนองคาย 9 27   
  หนองบัวล าภู 6 18   
  อุดรธานี 21 63   
  ขอนแก่น 27 81   

รวม    363 4 
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ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัด 
จ านวนศูนย์

จัดการฯ 
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนรุ่น 
(แห่ง) (คน) (รุ่น) 

ศพช.ล าปาง เชียงราย 18 54 3 
  เชียงใหม่ 27 81   
  พะเยา 10 30   
  แพร่ 8 24   
  แม่ฮ่องสอน 7 21   
  ล าปาง 13 39   
  ล าพูน 8 24   
  น่าน 15 45   

รวม    318 3 
ศพช.พิษณุโลก ก าแพงเพชร 11 33 3 

  ตาก 11 33   
  พิจิตร 12 36   
  พิษณุโลก 12 36   
  สุโขทัย 9 27   
  อุตรดิตถ์ 9 27   
  นครสวรรค์ 16 48   
  เพชรบูรณ์ 12 36   
  อุทัยธานี 11 33   

รวม    309 3 
ศพช.เพชรบุรี กาญจนบุรี 13 39 2 

  นครปฐม 7 21   
  ประจวบคีรีขันธ์ 8 24   
  เพชรบุรี 9 27   
  ราชบุรี 10 30   
  สมุทรสงคราม 4 12   
  สมุทรสาคร 4 12   

รวม    165 2 
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ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัด 
จ านวนศูนย์

จัดการฯ 
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนรุ่น 
(แห่ง) (คน) (รุ่น) 

ศพช.นครศรีธรรมราช กระบี่ 8 24 2 
  ชุมพร 8 24   
  นครศรีธรรมราช 26 78   
  พังงา 8 24   
  ภูเก็ต 5 15   
  ระนอง 5 15   
  สุราษฎร์ธานี 20 60   

รวม    240 2 
ศพช.ยะลา นราธิวาส 13 39 2 

  ปัตตานี 12 36   
  ยะลา 8 24   
  สงขลา 16 48   
  สตูล 8 24   
  ตรัง 10 30   
  พัทลุง 11 33   

รวม    234 2 
ศพช.นครราชสีมา ชัยภูมิ 18 54 3 

  บุรีรัมย์ 28 84   
  มหาสารคาม 13 39   
  สุรินทร์ 17 51   
  นครราชสีมา 32 96   

รวม    324 3 
ศพช.นครนายก นครนายก 5 15 1 

  นนทบุรี 6 18   
  พระนครศรีอยุธยา 16 48   
  ปทุมธานี 7 21   
  ปราจีนบุรี 7 21   

รวม    123 1 
รวมทั้งสิ้น    2,781 27 
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    1.3 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส านึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” 

วัตถุประสงค์    1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินในการบริหารจัดการหนี้สนิและสร้างวินัยทางการเงิน 
                           ใหแ้ก่ประชาชน 
           2. เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 
 

รายละเอียดการด าเนินกจิกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. อ าเภอก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส านึกดี  แผนดี  

บริหารหนี้ได้” และรายงานให้จังหวัดทราบ 
2. จังหวัดรวบรวมแผนการด าเนินกิจกรรมและแจ้งก าหนดการด าเนินกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

บริหารจัดการหนี้ “ส านึกดี  แผนดี  บริหารหนี้ได้” ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ 
3.  อ าเภอและคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเตรียมความพร้อมด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
     3.1 อ าเภอด าเนินการประสานและสนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเตรียม       

ความพร้อมในการด าเนินการบริหารจัดการหนี้ 
     3.2 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์จัดการ

กองทนุชุมชนและมอบภารกิจงานให้แก่คณะกรรมการฯ   
     3.3 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนด าเนินการส ารวจ/ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดของกลุ่ม/

องค์กร/กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการฯ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลลูกหนี้ของคนในชุมชนเป็น          
รายครัวเรือน 

    3.4  คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ และจัดประเภทลูกหนี้ 
    3.5  คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่เป็นหนี้ ลงทะเบียนครัวเรือน

เพ่ือเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ 
4.  อ าเภอและคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้โดยวิธีการปรับ

โครงสร้างหนี้  พร้อมทั้งจัดเวท ี“ส านึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”  เพ่ือชี้แจงเกณฑ์การเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการ
หนี้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 วัน  ดังนี้ 

     4.1 อบรมให้ความรู้การสร้างวินัยการเงิน  "ส านึกดี  แผนดี บริหารหนี้ได้" ตามหัวข้อดังนี้   
            1) ศาสตร์พระราชากับการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
            2) การเชื่อมโยงและสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
            3) การสร้างวินัยทางการเงิน                               
            4) การจัดท าบัญชีครัวเรือน                    
            5) การส่งเสริมการออม                                     
            6) การวิเคราะห์/วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน 
            7) การปรับพฤติกรรมทางการเงิน                        
            8) การส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ 
     4.2 ประชุมวางแผนการบริหารจัดการหนี้ร่วมกัน 
     4.3 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนด าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับกลุ่มเป้าหมายให้เป็น 1 ครัวเรือน 

1 สัญญา โดยมีข้ันตอนดังนี้  
           - เจรจาต่อรองการปรับหนี้ ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ (กองทุนชุมชน) 
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          - โอนภาระหนี้สินของลูกหนี้ให้มาอยู่ที่กองทุนชุมชนที่ใดที่หนึ่ง (ท่ีเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน) 

           - ปรับสัญญาเงินกู้ท้ังหมดให้เหลือ 1 สัญญา รวมเงินต้นทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ให้เป็น 1 ครัวเรือน 
1 สัญญา 

5. จัดท าแผนการบริหารจัดการหนี้ ตามความต้องการของครัวเรือนเป้าหมายโดยด าเนินการเป็นกลุ่มตั้งแต่ 
5 คนขึ้นไป และต้องเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 

6. ศูนย์จัดการฯ เสนอโครงการตามแผนบริหารจัดการหนี้ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเสนอรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมแจ้งจังหวัด เพ่ือขออนุมัติด าเนินการจากจังหวัด ในวงเงินงบประมาณ แห่งละ 40,000 บาท 

7. คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ด าเนินการตามแผนงานโครงการบริหารจัดการหนี้ 
8. จังหวัด ติดตามสนับสนุน ประเมินผลการด าเนินงาน 
9.  การรายงานผล 
     9.1  อ าเภอสรุปรายงานผลการด าเนินงาน และรายงานผลให้จังหวัดทราบ  
     9.2  จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบ (ศูนย์จัดการฯ เก่า บันทึกในระบบ Budget 

and Project Management (BPM) ภายในเดือนมีนาคม 2561/ ศูนย์จัดการฯ ที่จัดตั้งในปี พ.ศ. 2560 บันทึก ใน
ระบบ Budget and Project Management (BPM) ภายในเดือนมิถุนายน 2561) 
กลุ่มเป้าหมาย       ครัวเรือนเป้าหมายที่เป็นหนี้ที่ได้รับการคัดเลือกและลงทะเบียนครัวเรือนกับคณะกรรมการ 
                         ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน  จ านวน 924 แห่ง ๆ ละ 30 คน  รวมทั้งสิ้น  27,720 คน 
งบประมาณ          จ านวน  56,364,000 บาท (ตามทะเบียนจัดสรร) 
ระยะเวลาด าเนินการ   ไตรมาสที่ 2 -3 (มกราคม - พฤษภาคม 2561) จ านวน 4 วัน  
                              1. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน) ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 –  
                                  2556 จ านวน 479 แห่ง ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2561 
                              2. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน) ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2560  
                                  จ านวน 445 แห่ง ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 
หน่วยด าเนินการ        ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  
สถานที่ด าเนินการ      ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จ านวน 924 แห่ง 
พื้นที่ด าเนินการ         พ้ืนที่ตั้งของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จ านวน 924 แห่ง 
ตัวชี้วัดกิจกรรม         1. จ านวนครัวเรือนที่สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ 10,000 ครัวเรือน 
                              2. ร้อยละ 75 ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ     1. ครวัเรือนเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจัดการหนี้สิน และการสรา้งวินัย 
                                   ทางการเงิน                                
                               2. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวจุฑามาศ  ปลาดศรี              นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ      
                                   เบอร์โทรศัพท์  0 2141 6158 

                         2. นางสาวธัญญ์นภัส รวิหิรัณยกรณ์      นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ       
                                   เบอร์โทรศัพท์  0 2141 6124 
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กลุ่มเป้าหมายด าเนนิการ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส านึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”  
(เดิม) จ านวน 479 แห่ง  ด าเนินการในไตรมาส 2 (เดือน มีนาคม 2561) 

 

ท่ี จังหวัด 
จ านวน ท่ี จังหวัด จ านวน 

สถาบันฯเดิม   สถาบันฯเดิม 
1 นนทบุรี 4 40 เลย 6 
2 ปทุมธาน ี 4 41 หนองคาย 5 
3 พระนครศรีอยุธยา 6 42 บึงกาฬ 3 
4 สระบุรี 6 43 หนองบัวล าภ ู 5 
5 ชัยนาท 5 44 อุดรธาน ี 8 
6 ลพบุรี 6 45 นครพนม 7 
7 สิงห์บุรี 2 46 มุกดาหาร 5 
8 อ่างทอง 4 47 สกลนคร 8 
9 ฉะเชิงเทรา 6 48 กาฬสินธุ ์ 8 
10 นครนายก 4 49 ขอนแก่น 12 
11 ปราจีนบุรี 5 50 มหาสารคาม 7 
12 สมุทรปราการ 4 51 ร้อยเอ็ด 9 
13 สระแก้ว 6 52 ยโสธร 6 
14 กาญจนบุรี 6 53 ศรีสะเกษ 11 
15 นครปฐม 5 54 อ านาจเจริญ 5 
16 ราชบุรี 6 55 อุบลราชธานี 13 
17 สุพรรณบุรี 7 56 ชัยภูม ิ 8 
18 ประจวบคีรีขันธ์ 4 57 นครราชสีมา 9 
19 เพชรบุรี 5 58 บุรีรัมย์ 22 
20 สมุทรสาคร 4 59 สุรินทร์ 8 
21 สมุทรสงคราม 4 60 เชียงใหม่ 11 
22 ชุมพร 5 61 แม่ฮ่องสอน 4 
23 นครศรีธรรมราช 9 62 ล าปาง 5 
24 พัทลุง 6 63 ล าพูน 4 
25 สุราษฎร์ธานี 13 64 เชียงราย 8 
26 กระบ่ี 3 65 น่าน 7 
27 ตรัง 6 66 พะเยา 6 
28 พังงา 5 67 แพร่ 5 
29 ภูเก็ต 5 68 ตาก 5 
30 ระนอง 5 69 พิษณุโลก 8 
31 สงขลา 7 70 เพชรบูรณ์ 7 
32 สตูล 4 71 สุโขทัย 6 
33 ปัตตาน ี 6 72 อุตรดิตถ ์ 6 
34 ยะลา 4 73 ก าแพงเพชร 6 
35 นราธิวาส 5 74 นครสวรรค์ 7 
36 จันทบุรี 6 75 พิจิตร 6 
37 ชลบุรี 7 76 อุทัยธาน ี 6 
38 ระยอง 4  รวมท้ังสิ้น 479 
39 ตราด 4    
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กลุ่มเป้าหมายด าเนนิการ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส านึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”  
(จัดตั้งในปี พ.ศ. 2560) จ านวน 445 แห่ง  ด าเนินการในไตรมาส 3 (เดือน เมษายน 2561) 

 

ท่ี จังหวัด 
จ านวน ท่ี จังหวัด จ านวน 

สถาบันฯเดิม   สถาบันฯเดิม 
1 นนทบุรี 2 40 เลย 8 
2 ปทุมธาน ี 3 41 หนองคาย 4 
3 พระนครศรีอยุธยา 10 42 บึงกาฬ 5 
4 สระบุรี 7 43 หนองบัวล าภ ู 1 
5 ชัยนาท 3 44 อุดรธาน ี 13 
6 ลพบุรี 5 45 นครพนม 5 
7 สิงห์บุรี 5 46 มุกดาหาร 2 
8 อ่างทอง 3 47 สกลนคร 10 
9 ฉะเชิงเทรา 5 48 กาฬสินธุ ์ 10 
10 นครนายก 1 49 ขอนแก่น 15 
11 ปราจีนบุรี 2 50 มหาสารคาม 6 
12 สมุทรปราการ 2 51 ร้อยเอ็ด 11 
13 สระแก้ว 4 52 ยโสธร 3 
14 กาญจนบุรี 7 53 ศรีสะเกษ 15 
15 นครปฐม 2 54 อ านาจเจริญ 3 
16 ราชบุรี 4 55 อุบลราชธานี 14 
17 สุพรรณบุรี 7 56 ชัยภูม ิ 10 
18 ประจวบคีรีขันธ์ 4 57 นครราชสีมา 23 
19 เพชรบุรี 4 58 บุรีรัมย์ 6 
20 สมุทรสาคร 0 59 สุรินทร์ 9 
21 สมุทรสงคราม 0 60 เชียงใหม่ 15 
22 ชุมพร 3 61 แม่ฮ่องสอน 3 
23 นครศรีธรรมราช 17 62 ล าปาง 8 
24 พัทลุง 5 63 ล าพูน 4 
25 สุราษฎร์ธานี 7 64 เชียงราย 10 
26 กระบ่ี 5 65 น่าน 8 
27 ตรัง 4 66 พะเยา 4 
28 พังงา 3 67 แพร่ 3 
29 ภูเก็ต 0 68 ตาก 6 
30 ระนอง 0 69 พิษณุโลก 4 
31 สงขลา 9 70 เพชรบูรณ์ 5 
32 สตูล 3 71 สุโขทัย 3 
33 ปัตตาน ี 6 72 อุตรดิตถ ์ 3 
34 ยะลา 4 73 ก าแพงเพชร 5 
35 นราธิวาส 8 74 นครสวรรค์ 9 
36 จันทบุรี 4 75 พิจิตร 6 
37 ชลบุรี 4 76 อุทัยธาน ี 5 
38 ระยอง 5  รวมท้ังสิ้น 445 
39 ตราด 4    
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    1.4 พัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนไปสู่การเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ 

วัตถุประสงค์    1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เป็นต้นแบบสามารถเป็นที่ศึกษาดูงานได้ 
            2. เพ่ือสร้างแรงกระตุ้น ผลักดันให้พ้ืนที่ข้างเคียงมีความสนใจในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
                         ให้เข้มแข็ง 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. กรมฯ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมในการพัฒนาเพ่ือเป็นต้นแบบ จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 
    1) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย    หมู่ 4 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 
    2) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านยางกะเดา  หมู่ 10  ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 
    3) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโป่ง         หมู่ 6 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
    4) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ หมู่ 8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 
2. กรมฯ แจ้งจังหวัดให้ประสานอ าเภอด าเนินการตามแนวทางฯ ที่ก าหนด 
3. อ าเภอประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จ านวน 1 วัน ดังนี้   
    1) ทบทวนผลการด าเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในปีที่ผ่านมา 
    2) วิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวคิดและวางแผนในการพัฒนาตนเอง SWOT Analysis              

หรือกลยุทธ์การประเมินสถานการณ์แวดล้อม โดยก าหนด จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
   3) จัดท าแผนพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนไปสู่การเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ  
4. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เสนอโครงการตามแผนพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนไปสู่การเป็นศูนย์

จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ ให้อ าเภอ 
5. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ เสนอรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแจ้งจังหวัด เพ่ือขออนุมัติ

ด าเนินการจากจังหวัด ในวงเงินงบประมาณตามทะเบียนจัดสรร และด าเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2561 
6. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ด าเนินการพัฒนาให้ไปสู่การเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ 
7. จังหวัด/อ าเภอ ติดตามสนับสนุนการด าเนินงานในพื้นที่ 
8.  การรายงานผล 
     8.1 อ าเภอสรุปรายงานผลการด าเนินงาน และรายงานผลให้จังหวัดทราบ  
     8.2 จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบ (บันทึกในระบบ BPM ภายในเดือนที่

ได้รับงบประมาณที่กรมฯ ได้จัดสรรลงไปตามข้อ 5) 
กลุ่มเป้าหมาย          เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอ ภาคีการพัฒนา และคณะกรรมการศูนย์จัดการฯ  รวม 15 คน 
งบประมาณ            จ านวน  269,200 บาท (ตามทะเบียนจัดสรร) 
หน่วยด าเนินการ       ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ (ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน) 
สถานที่ด าเนินการ     ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จ านวน 4 แห่ง 
พื้นที่ด าเนินการ        พ้ืนที่ตั้งของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จ านวน 4 แห่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาสที่ 2-3 (มกราคม - มิถุนายน  2561)  จ านวน 1 วัน 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม        ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบสามารถเป็นที่ศึกษาดูงานได้ จ านวน 4 แห่ง   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานได้ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาววรวลัญช์  จันทร์สงเคราะห์    นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ      
                               เบอร์โทรศัพท์  0 2141 6061 

                   2. นางสาวกาญจนา   สิมพันธ์               นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ       
                       เบอร์โทรศัพท์  0 2141 612   
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2. การพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาด 
    2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานศนูย์สาธิตการตลาด 
วัตถุประสงค์   เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาด 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 
 1. จังหวัดแจ้งอ าเภอเตรียมความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย (ตามทะเบียนจัดสรร) 
 2. อ าเภอด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาด 
 3. อ าเภอสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาด ตามข้อ 2 ทั้งนี้ ควรจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์ศูนย์สาธิตการตลาด โดยใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะงบด าเนินงาน รวมทั้งจัดหาวัสดุส าหรับพัฒนา
ศูนย์ฯ 

 4. อ าเภอสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลให้จังหวัดทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังการด าเนินกิจกรรม
เสร็จสิ้น) 

 5. จังหวัดสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมภาพกิจกรรมในระบบ Budget and Project 
Management (BPM) ภายในเดือนมกราคม 2561 
กลุ่มเป้าหมาย           คณะกรรมการและสมาชิกศูนย์สาธิตการตลาด จ านวน 750 แห่ง 
งบประมาณ              จ านวน 7,897,500 บาท (ตามทะเบียนจัดสรร) 
หน่วยด าเนินการ     ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
พื้นที่ด าเนินการ        ศูนย์สาธิตการตลาด จ านวน 750 แห่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 1 (เดือนธันวาคม 2560)  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ศูนย์สาธิตการตลาดได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม         ร้อยละ 80 ของศูนย์สาธิตการตลาดได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวจีรารัตน์  พัฒนคูหะ    นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                               เบอร์โทรศัพท์  09 1838 7241, 0 2141 6153 
                              2. นางสาวมยุรี    เย็นประเสริฐ      นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ    
                               เบอร์โทรศัพท์  09 6896 4851, 0 2141 6545 
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กิจกรรมย่อยท่ี 3 กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการบริหารจัดการกองทุน 
                         และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน และวางแผนในการพัฒนา 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. จังหวัดจัดท าทะเบียนกลุ ่มเป้าหมายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2547 - 2560 โดยใช้

ฐานข้อมูล NISPA ของส านักงาน ป.ป.ส. แล้วแจ้งอ าเภอทราบ 
2.  จ ังหวัดแจ้งแนวทางการประชุมเช ิงปฏิบัต ิการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นด ิน            

ให้อ าเภอทราบ 
3. อ าเภอคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย กองทุนละ 1 คน ที่เป็นวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ฯ หรือ

คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ฯ เป็นล าดับแรก ถ้ากองทุนแม่ของแผ่นดินไม่มีวิทยากรกระบวนการหรือ
คณะกรรมการเครือข่าย ให้คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ เข้ารับการอบรม 

4. อ าเภอวางแผนและก าหนดรูปแบบการเชิงปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความ
เข้มแข็งของกองทุนแม่ฯ โดยก าหนดเนื้อหาที่ส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

    4.1 สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน 
    4.2 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน เช่น การบริหารจัดการกองทุนแม่ของ

แผ่นดินด้วยปรัชญา ทุนศักดิ์สิทธิ์ ทุนศรัทธา  และทุนปัญญา  
    4.3 การจัดท าบัญชีและการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
    4.4 การวิเคราะห์ตนเองจากผลการตรวจสุขภาพ 
    4.5 จัดท าแผนการพัฒนาตนเอง 
    4.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ประสบ

ความส าเร็จ 
4.7 พลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอ าเภอในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

5. อ าเภอจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวน 1 รุ่น ๆ ละ 1 วัน 
6. อ าเภอสรุปผลการด าเนินงานส่งจังหวัด 
7. จังหวัดรายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมภาพกิจกรรมในระบบ Budget and Project 

Management (BPM)                
8. จังหวัดติดตาม สนับสนุน การด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มเป้าหมาย          คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ 
                           ของแผ่นดิน หรือวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวน 20,253 กองทุน ๆ ละ 
                            ไม่น้อยกว่า 1 คน รวม 20,253 คน (ตามทะเบียนกลุ่มเป้าหมายแนบท้าย) 

งบประมาณ         จ านวน 6,075,900 บาท ด าเนินการอ าเภอละ 1 รุ่น  

หน่วยด าเนินการ       ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

พื้นที่ด าเนินการ          ด าเนินการในระดับอ าเภอ 878 อ าเภอ      

ระยะเวลาด าเนินการ   ด าเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) รุ่นละ 1 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    1. คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหาร  
                              จัดการกองทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ 

                  2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีแผนในการพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนงาน 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม        คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวน 20,253 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองแผนงาน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   นางสมร  เพชรพรรณ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                             โทรศัพท์ 08 8226 7077, 0 2141 6237 

 
  

78



 
 

ทะเบียนกลุ่มเป้าหมายประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 
 

ที ่ จังหวัด เป้าหมาย (คน)  ที ่ จังหวัด เป้าหมาย (คน) 

1 นนทบุรี 212  39 ระยอง 208 
2 ปทุมธานี 308  40 บึงกาฬ 167 
3 พระนครศรีอยุธยา 238  41 เลย 325 
4 สระบุรี 267  42 หนองคาย 205 
5 ชัยนาท 207  43 หนองบัวล าภู 240 
6 ลพบุรี 245  44 อุดรธานี 372 
7 สิงห์บุรี 240  45 นครพนม 289 
8 อ่างทอง 204  46 มุกดาหาร 249 
9 ฉะเชิงเทรา 251  47 สกลนคร 338 
10 นครนายก 201  48 กาฬสินธุ์ 273 
11 ปราจีนบุรี 185  49 ขอนแก่น 365 
12 สมุทรปราการ 206  50 มหาสารคาม 311 
13 สระแก้ว 285  51 ร้อยเอ็ด 298 
14 กาญจนบุรี 246  52 ยโสธร 374 
15 นครปฐม 196  53 ศรีสะเกษ 332 
16 ราชบุรี 254  54 อ านาจเจริญ 279 
17 สุพรรณบุรี 301  55 อุบลราชธานี 437 
18 ประจวบคีรีขันธ์ 252  56 ชัยภูมิ 288 
19 เพชรบุรี 213  57 นครราชสีมา 456 
20 สมุทรสงคราม 227  58 บุรีรัมย์ 387 
21 สมุทรสาคร 196  59 สุรินทร์ 313 
22 ชุมพร 253  60 เชียงใหม่ 503 
23 นครศรีธรรมราช 341  61 แม่ฮ่องสอน 223 
24 พัทลุง 225  62 ล าปาง 268 
25 สุราษฎร์ธานี 311  63 ล าพูน 235 
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ที ่ จังหวัด 
เป้าหมาย  

(คน)  ที ่ จังหวัด 
เป้าหมาย  

(คน) 

26 กระบี่ 204  64 เชียงราย 276 
27 ตรัง 193  65 น่าน 267 
28 พังงา 246  66 พะเยา 212 
29 ภูเก็ต 129  67 แพร่ 246 
30 ระนอง 198  68 ตาก 270 
31 นราธิวาส 265  69 เพชรบูรณ์ 254 
32 ปัตตานี 218  70 พิษณุโลก 243 
33 ยะลา 236  71 สุโขทัย 211 
34 สงขลา 303  72 อุตรดิตถ์ 627 
35 สตูล 190  73 ก าแพงเพชร 282 
36 จันทบุรี 230  74 นครสวรรค์ 275 
37 ชลบุร ี 224  75 พิจิตร 230 
38 ตราด 207  76 อุทัยธานี 218 
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2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเกี่ยวกับ 
                         แนวทางการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
                     2. เพ่ือขยายผลการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนพลังแผ่นดิน 
                         เอาชนะยาเสพติดได้ 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
จังหวัด/อ าเภอ ด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. จังหวัดก าหนดอ าเภอเป้าหมายที่มีความพร้อมในการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของ

แผ่นดิน 
2. จังหวัดแจ้งแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของ

แผ่นดินตามแนวทางที่กรมฯ ก าหนด ให้อ าเภอเป้าหมายทราบ  
3. อ าเภอร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอ าเภอ พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นกล้ากองทุน

แม่ของแผ่นดินตามจ านวนที่จังหวัดก าหนด โดยพิจารณาคัดเลือกจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็น
ล าดับแรก และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ประเมินต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 12 ข้อ ของส านักงาน ป.ป.ส. 
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

4. อ าเภอร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอ าเภอ ก าหนดรูปแบบ เนื้อหา และวางแผนการ
ประชุมฯ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กรมฯ และส านักงาน ป.ป.ส. ก าหนดระยะเวลา 1 วัน 

5. อ าเภอประสานผู้น า คณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ และแกนน ากลุ่มเด็ก
และเยาวชนหมู่บ้านเป้าหมาย อย่างน้อยจ านวน 20 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

6. อ าเภอร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอ าเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 ตามแนวทางและระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมรับสมัคร 
คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 

7. อ าเภอร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา
หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามแนวทางขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ 10 ขั้นตอน ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ประชาชนในหมู่บ้าน การเปิดรับสมัครสมาชิก
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดกิจกรรมเพ่ือจัดหาทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

8. อ าเภอร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินด าเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างน้อย 2 กิจกรรม 

9. อ าเภอ/จังหวัดร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และติดตามการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน  

10. อ าเภอ/จังหวัดรายงานผลการด าเนินกจิกรรม (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) ในระบบ Budget 
and Project Management (BPM) ภายใน 1 สัปดาห์หลังการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น  

กลุ่มเป้าหมาย        คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 878 แห่ง ๆ ละ 20 คน      

งบประมาณ           จ านวน 6,848,400 บาท               
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

พื้นที่ด าเนินการ      ด าเนินการในระดับอ าเภอ (878 หมู่บ้าน) 

ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) ระยะเวลา 1 วัน 

เงื่อนไข                อ าเภอใดที่มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินครบทุกหมู่บ้านแล้วหรือไม่มีความพร้อมที่จะ
พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้จังหวัดพิจารณาก าหนดเป้าหมายหมู่บ้านต้น
กล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มในอ าเภออ่ืนแทนได้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1. คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินมีความรู้ ความเข้าใจ 
                             แนวทางการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินและการสร้างกลไกขับเคลื่อน 
                              การด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                           2. มีการขยายผลการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้สามารถเป็นกลไก 
                              ขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดได้ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม       1. มีการพัฒนาและขยายผลหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 878 แห่ง 
                2. หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินมีแผนปฏิบัติการและกิจกรรมขับเคลื่อน 
                   กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวน 878 แห่ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองแผนงาน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   นางสมร  เพชรพรรณ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                             โทรศัพท์ 08 8226 7077, 0 2141 6237 
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แผนงานบูรณาการ 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
 

3. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ 
การบริหารจัดการและพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  ร่าง - 
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3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

แนวคิด : พัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือ
ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษาในการน าองค์ความรู้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ
การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

เป้าหมาย : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 6,840 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ
ชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ และเทคโนโลยี พัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับชุมชน
เพ่ิมข้ึน และพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน 
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 
   กิจกรรมย่อย พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
    
หมายเหตุ : ด าเนินการโดยส่วนกลาง 
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แผนงานบูรณาการ 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
 

4. ส่งเสริมช่องทางกการตลาด 
ผลิตภัณฑ์ชมุชน 
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4. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 

แนวคิด : สร้างช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนให้มากขึ้น และพัฒนาการตลาด
รูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึง โดยความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน 

เป้าหมาย : สนับสนุนการจัดช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 77,807 ครั้ง โดยจัดรูปแบบตลาด
และวิธีการให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ให้เกิดเครือข่าย
การตลาด และพัฒนาองค์ความรู้การตลาดเชิงรุกแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน  

วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน ให้จ าหน่ายสินค้าได้มาก
ขึ้น และมีรายได้เพ่ิมข้ึน ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด 
 กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมช่องทางการตลาด 
  1. จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 
  2. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ 
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4. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด 
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมช่องทางการตลาด 
1. จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP  
2. เพื่อให้ OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อชายแดน  

ได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนประเทศเพ่ือนบ้าน 
 3. เพื่อให้ OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อชายแดน 
ได้มีโอกาสเจรจาท าการค้ากับนักธุรกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน 

4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขกิจกรรม 
       จังหวัดด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
        1. วางแผนและจัดท ากรอบแนวทางการด าเนินงาน  
        2. จัดท าและขออนุมัติโครงการฯ ซึ่งจังหวัดสามารถตั้งงบประมาณสมทบเพ่ิมเติมได้ 
        3. ประสานหน่วยงานภาคี หน่วยงานภาครัฐ OTOP Trader เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมการด าเนินงาน 
        4. ประสาน OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรม                  
        5. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
        6. ด าเนินการจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน โดยสามารถ
ด าเนินการได้  2 รูปแบบ ดังนี้  
            6.1 รูปแบบท่ี 1 จัดแสดงและจ าหน่ายในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงจะต้องมี OTOP Trader   
และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดชายแดนและจังหวัดข้างเคียง เข้าร่วมจัดแสดงและจ าหน่าย
ไม่น้อยกว่า 50 ราย (ในจ านวนนี้เป็น OTOP Trader อย่างน้อย 1 จังหวัด) 

 6.2 รูปแบบที่ 2 จัดแสดงและจ าหน่ายภายในจังหวัด โดยพิจารณาบริเวณชายแดนเป็นล าดับแรก     
และจะต้องมี OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดชายแดนและจังหวัดข้างเคียง     
เข้าร่วมจัดแสดงและจ าหน่ายไม่น้อยกว่า 60 ราย และต้องมีการเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนของประเทศ
เพ่ือนบ้านเข้าร่วมจัดแสดงและจ าหน่ายไม่น้อยกว่า 10 ราย  
                 ทั้งนี้ทั้งสองรูปแบบจะต้องมีกิจกรรมหลักอย่างน้อย 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การจ าหน่าย
สินค้า OTOP 2) การเจรจาธุรกิจ และ 3) กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

7. สรุป วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการ สรุปรายงานผลส่งกรมฯ หลังเสร็จสิ้นการด าเนินงาน ภายใน   
15 วัน ในรูปแบบเอกสาร พร้อมแผ่นซีดี 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย      
        1. ด าเนินการโดยจังหวัดที่มีชายแดนติดประเทศเพ่ือนบ้าน 28 จังหวัด จ านวน 30 ครั้ง 
        2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจัดแสดงและจ าหน่ายในแต่ละครั้ง ดังนี้ 
            2.1 รูปแบบที่ 1 จัดแสดงและจ าหน่ายในพ้ืนที่ของประเทศเพ่ือนบ้านจะต้องมี OTOP Trader และ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดชายแดนและจังหวัดข้างเคียง เข้าร่วมจัดแสดงและจ าหน่ายไม่
น้อยกว่า 50 ราย (ในจ านวนนี้เป็น OTOP Trader อย่างน้อย 1 จังหวัด) 

 2.2 รูปแบบที่ 2 จัดแสดงและจ าหน่ายภายในจังหวัด โดยพิจารณาบริเวณชายแดนเป็นล าดับแรก และ
จะต้องมี OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดชายแดนและจังหวัดข้างเคียงเข้าร่วม
จัดแสดงและจ าหน่ายไม่น้อยกว่า 60 ราย และต้องมีการเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนของประเทศเพ่ือน
บ้านเข้าร่วมจัดแสดงและจ าหน่ายไม่น้อยกว่า 10 ราย  
งบประมาณ             จ านวน 30,000,000 บาท ด าเนินการในพื้นท่ีจังหวัดเขตติดต่อกับต่างประเทศ  
                           จ านวน 28 จังหวัด ตามทะเบียนจัดสรร 
หน่วยด าเนินงาน       ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 28 จังหวัด 
พื้นที่ด าเนินการ         ด าเนินการในพ้ืนที่ประเทศเพ่ือนบ้านติดเขตชายแดนไทย หรือพ้ืนที่ภายในจังหวัด 
                             โดยพิจารณาพ้ืนที่บริเวณชายแดนเป็นล าดับแรก จ านวน 30 ครั้ง 
ระยะเวลา                ด าเนนิการในไตรมาส 1 – 4 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
                            1. OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีช่องทางในการจ าหน่ายเพ่ิมมากขึ้น 
                            2. OTOP Trader มีการพัฒนาแนวทางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าในประเทศเพ่ือนบ้าน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในประเทศเพ่ือนบ้าน 
                            3. OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีการเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจ
ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

                  4. ความสัมพันธ์ด้านการค้าของจังหวัดที่ติดชายแดนประเทศเพ่ือนบ้านดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม         
                              1. มีการจัดงานแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเทศกลุ่มอาเซียนหรือในพ้ืนที่
ชายแดนประเทศไทย โดยจังหวัดด าเนินการ 28 จังหวัด จ านวน 30 ครั้ง  

                 2. การจัดงานในแต่ละครั้งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจัดแสดงและจ าหน่ายครบตาม
จ านวนที่ก าหนด  

                 3. การจัดงานในแต่ละครั้งมีกิจกรรมในงานเป็นไปตามที่ก าหนด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    นางสาวดวงนภา  สงฆ์ประสิทธิ์       นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                               โทรศัพท์  08 0449 2121, 0 2141 6312 
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ทะเบียนจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรให้ด าเนินการ 

โครงการจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ที ่ จังหวัด ครั้ง งบประมาณ (บาท) รวม ไตรมาสที่ด าเนินการ 
1 สระแก้ว 1             1,000,000            1,000,000  2 
2 กาญจนบุรี 1             1,000,000            1,000,000  1 
3 ราชบุรี 1             1,000,000            1,000,000  1 
4 ประจวบคีรีขันธ์ 1             1,000,000            1,000,000  1 
5 ระนอง 1             1,000,000            1,000,000  2 
6 สงขลา 1             1,000,000            1,000,000  2 
7 สตูล 1             1,000,000            1,000,000  3 
8 ยะลา 1             1,000,000            1,000,000  4 
9 นราธิวาส 2             2,000,000            2,000,000  3,4 
10 จันทบุรี 1             1,000,000            1,000,000  4 
11 ตราด 1             1,000,000            1,000,000  2 
12 เลย 1             1,000,000            1,000,000  2 
13 หนองคาย 1             1,000,000            1,000,000  2 
14 บึงกาฬ 1             1,000,000            1,000,000  2 
15 นครพนม 1             1,000,000            1,000,000  2 
16 มุกดาหาร 1             1,000,000            1,000,000  2 
17 ศรีสะเกษ 1             1,000,000            1,000,000  2 
18 อ านาจเจริญ 1             1,000,000            1,000,000  3 
19 อุบลราชธานี 1             1,000,000            1,000,000  3 
20 บุรีรัมย์ 1             1,000,000            1,000,000  3 
21 สุรินทร์ 1             1,000,000            1,000,000  3 
22 เชียงใหม่ 2             2,000,000            2,000,000  2,4 
23 แม่ฮ่องสอน 1             1,000,000            1,000,000  2 
24 เชียงราย 1             1,000,000            1,000,000  4 
25 น่าน 1             1,000,000            1,000,000  2 
26 พะเยา 1             1,000,000            1,000,000  4 
27 ตาก 1             1,000,000            1,000,000  2 
28 อุตรดิตถ์ 1             1,000,000            1,000,000  2 
  รวม 30 30,000,000          

30,000,000  
    30,000,000    

30,000,000          
30,000,000  
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2. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มี
ศักยภาพแต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจ าหน่าย 
 2. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจ าหน่ายสินค้าให้กับสัมมาชีพชุมชน เกษตรกรและ            
ผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ OTOP 
 3. เพื่อให้สัมมาชีพชุมชน เกษตรกร และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เง่ือนไขของกิจกรรม 
          จังหวัดด าเนินการตามข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ด าเนินการในตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของจังหวัดตามท่ีได้
รายงานผลการด าเนินงานให้กรมการพัฒนาชุมชนเมื่อปี 2560 จ านวน 2,155 แห่ง ในพื้นที่ 76 จังหวัด 

2. วางแผนการด าเนินงาน โดยจัดท าแผนการจ าหน่ายสินค้า OTOPและกิจกรรมส่งเสริมการขายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

3. จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ให้มีความต่อเนื่อง ตามลักษณะของการจัด
ตลาด ได้แก่ ตลาดที่จัดทุกวัน ตลาดที่จัดสัปดาห์ละ 1-5 ครั้ง และตลาดที่จัดเดือนละ 1-3 ครั้ง โดยมีกิจกรรม
ด าเนินการ คือ 

    3.1 การแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตการเกษตร ฯลฯ 
    3.2 การสาธิตอาชีพ การบริการประชาชน และการให้ความรู้ 
    3.3 การพัฒนาตลาดนัดชุมชน อาทิ  
          1) การน ารูปแบบการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษมไปปรับใช้ในการด าเนินงาน โดยการจัดให้

มีการบูรณาการในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาด  
          2) การสร้างเอกลักษณ์ของตลาด เช่น การแต่งกายของผู้ประกอบการ การใช้บรรจุภัณฑ์

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
          3) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาตลาด 
          4) การควบคุมคุณภาพสินค้าในตลาดนัดชุมชนให้มีมาตรฐาน เช่น การจัดให้มีการสุ่ม

ส ารวจสินค้าโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
          5) การส่งเสริมให้ตลาดนัดชุมชนเป็นตลาดกลางในการระบายสินค้าชุมชน ออกไปจ าหน่ายยัง

ต่างจังหวัด  
          6) แนวทางอ่ืน ๆ ที่มีความเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

                3.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้ชาย เป็นประจ าทุกครั้งที่มีการจัดตลาด 
     3.5 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทางสื่อต่าง ๆ 
4. ประเมินผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงานส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย     1. เกษตรกร และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในพ้ืนที่จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน 
                       2. กลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น สัมมาชีพชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสตรี ฯลฯ 
งบประมาณ        1. จัดสรรให้ตลาดนัดชุมชน 2,155 แห่ง ๆ ละ 15,700 บาท 
                       2. กรณีจังหวัดที่มีจ านวนตลาดนัดชุมชนน้อยกว่า 10 แห่ง จัดสรรเพ่ิมเติม 
                          เพ่ือการพัฒนาจ านวนตลาดให้เพียงพอส าหรับก าลังซื้อของพ้ืนที่ ดังนี้ 

        2.1 จังหวัดที่มีตลาดนัดชุมชน 4 แห่ง จังหวัดละ 17,500 บาท 
        2.2 จังหวัดที่มีตลาดนัดชุมชน 5 แห่ง จังหวัดละ 17,000 บาท 
                 2.3 จังหวัดที่มีตลาดนัดชุมชน 6 - 9 แห่ง จังหวัดละ 11,000 บาท 

พื้นที่ด าเนินการ    ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ตามฐานข้อมูลของจังหวัด ปี 2560  
                        จ านวน  2,155 แห่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ     ด าเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม- ธันวาคม 2560) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ      1. เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
                               2. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล  
                                  หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ิมขึ้น 
                                 3. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เกิดการพัฒนาอย่าต่อเนื่อง  
                                    และตลาดได้รับการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม          จัดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จ านวน  77,756 ครั้ง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   นายชัยวุฒิ  ไชยชนะ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ    
                              โทรศัพท์  08 1724 3990 
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แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

แนวทางเพ่ิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน 
1. โครงการเพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน

และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
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1. โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ 
    อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
กิจกรรม  ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP แยกตาม Cluster  
วัตถุประสงค์    1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้และสร้างความตระหนักด้านคุณภาพ 
                        ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและขายได้ 
              2. เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด  
                        และมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น  
 

รายละเอียดการด้าเนินกิจกรรม 
 

ขั นตอนและวิธีด้าเนินการ   
          1. จังหวัดเตรียมความพร้อมทีมพัฒนา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
              1.1 สร้างทีมงานและเครือข่าย (นตผ.จังหวัด/สถาบันการศึกษา/ประชารัฐ) 
              1.2 ก าหนดโครงสร้างการท างาน 
              1.3 ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย/แยกประเภท 5 ประเภท (อาหาร  เครื่องดื่ม  ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก  สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) 
          2. จังหวัดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามโควตาที่กรมฯ จัดสรรให้ โดยคัดเลือกจากฐานข้อมูลผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP แยกตาม Cluster 5 ประเภท ที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 - 2560  
หรือระดับ 1-5 ดาว ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจ าปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็น
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม   
          3. จังหวัดประสานวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
          4. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  OTOP กลุ่มเป้าหมาย โดยมี
เนื้อหาความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้ การสร้าง Story ผลิตภัณฑ์ การ Design รูปแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ และการตลาด Online  
โดยใช้ระยะเวลาประชุม จ านวน 2 วัน ตามแนวทางที่ก าหนด 
          5. ทีมพัฒนาและวิทยากร คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ มีเอกลักษณ์/ความโดดเด่น เป็นที่รู้จักใน
กลุ่มลูกค้า สามารถพัฒนาต่อยอดได้ และมีตลาดรองรับ ตามทะเบียนการจัดสรรของกรมฯ 
          6. ส่งรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก ให้กรมฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP  
 

กลุ่มเป้าหมาย            จ านวน 4,600  ผลิตภัณฑ์ (รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายตามทะเบียนการจัดสรร)  
งบประมาณ           11,040,000 บาท  

พื นที่ด้าเนินการ           ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (สถานที่ของรัฐ/เอกชน) 
ระยะเวลาด้าเนินการ     ด าเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)  
หน่วยด้าเนินการ          ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
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รายละเอียดการด้าเนินกิจกรรม 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ      1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 4,600 ราย 
                                2. ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนา จ านวน 4,600 ผลิตภัณฑ์  
                              3. จ านวนช่องทางการตลาด จ านวน 22 ครั้ง  
ตัวชี วัดกิจกรรม         1. ร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ชุมชน มีคุณภาพ มีมูลค่าเพ่ิม และมียอดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน 
                             2. ผลิตภัณฑ์เป้าหมายมียอดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนวพร  พิมพา     นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                             โทรศพัท์ 08 2124 9381  
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แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

แนวทางเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ    
นิเวศ และอนุรักษ ์(ภาคกลาง) 

2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เป็น  
ฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน (ภาคตะวันออก) 

3. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร 
    (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
4. โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวล้านนา  
    (เชียงใหม่) 
5. โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม   
   (เพชรบูรณ์) 
 

 
 

-  ร่าง - 
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1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ (ภาคกลาง) 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพการบริการ รูปแบบกิจกรรมและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  
                     นิเวศและอนุรักษ์ 
    1. เวทีสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ 
วัตถุประสงค์     เพ่ือเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ 
                     จัดเก็บบันทึกรวบรวมอัตลักษณ์ ในพ้ืนที่ 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
 จังหวัดด าเนินการจัดเวทีสร้างการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างแกนน าชุมชนในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 3 วัน โดยทีมวิทยากรระดับจังหวัด มีแนวทาง ดังนี้ 
        1. สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้การด าเนินงานโครงการ จ านวน 1 วัน มีเนื้อหาประกอบด้วย      
           (1) แนวทางและกระบวนการด าเนินงานโครงการ  
           (2) กระบวนการรวบรวมอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  

         (3) เครื่องมือการวิเคราะห์และวางแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน   

         (4) การค้นหาอัตลักษณ ์(DNA ชุมชน) และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

        2. ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการที่ดี  เป็นต้นแบบได้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง จ านวน 1 วัน              
/ถอดบทเรียนวิเคราะห์ผลการศึกษาดูงาน 

 3. สังเคราะห์ผลการเรียนรู้/จากการศึกษาดูงาน วางแผนด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ านวน  1 วัน 
กลุ่มเป้าหมาย             เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอ 2 คน/พื้นที่,  แกนน าและผู้แทนสมาชิกในชุมชน  
                              30 คน/พ้ืนที่ (19 จังหวัด ๆ ละ 3 ชุมชน รวม 1,824 คน) 
งบประมาณ              2,549,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร   
หน่วยด าเนินงาน          ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
พื้นที่ด าเนินการ           หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดละ 3 ชุมชน  รวม  57  ชุมชน 
ระยะเวลาด าเนินการ     ด าเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ      1. แกนน าและผู้แทนสมาชิกในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการ  

                                  และสามารถเป็นแกนน าในการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 

            2. ผู้แทนสมาชิกในชุมชนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดเก็บบันทึกรวบรวม 
                                  อัตลักษณ์ของชุมชนได้ 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม          จ านวนผู้แทนสมาชิกในชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารสร้างการ 

                              มีส่วนร่วมในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    นายศุภฤกษ์  แสนแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                               โทรศัพท์ 0 2141 6106                   
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     2. ค้นหาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์และ DNA ชุมชน 
วัตถุประสงค์      1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลของชุมชนส าหรับท าการวิเคราะห์ชุมชน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลสินค้า    
                         และบริการแหล่งท่องเที่ยว  

            2. เพื่อก าหนดแผนการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
            3. เพื่อจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
 1. อ าเภอร่วมกับวิทยากรระดับจังหวัดร่วมกับแกนน าชุมชน ลงพ้ืนที่ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลชุมชน    
เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนตามแนวทางที่กรมฯ ก าหนด 
 2. อ าเภอ/วิทยากรระดับจังหวัดและแกนน าชุมชน จัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน        
เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพชุมชนไปสู่ชุมชน เพ่ือการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และโอกาส
ทางการตลาดในมิติ ดังนี้  
     2.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/แกนน าชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
     2.2 การพัฒนาและสร้างความพร้อมของสถานที่และภูมิทัศน์ที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน (DNA) 
     2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ 
     2.4 การวางแผนการตลาดและด าเนินการ เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
 3. ด าเนินการก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
 4. อ าเภอร่วมกับแกนน าวางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ตามข้อ 2  

กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จังหวัดได้ด าเนินการคัดเลือก จ านวน 3 ชุมชน/             
                           จังหวัด จ านวน 19 จังหวัด รวม 57 ชุมชน 

งบประมาณ  จ านวน 1,140,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 
หน่วยด าเนินงาน   ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 57 ชุมชน 

ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการในไตรมาส 1 (ธันวาคม 2560) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้แผนปฏิบัติการในการพัฒนาและข้อมูลอัตลักษณ์ DNA ชุมชน รวมถึงข้อมูลสินค้าและ
บริการที่มศีักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม  หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 57 ชุมชน มีแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพรสุดา  ณ สงขลา   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                               โทรศัพท์ 02 141 6106 
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กิจกรรมหลักท่ี 2  สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน การส่งเสริมช่องทางการตลาด       
                      การท่องเที่ยว และการด าเนินการขยายผลและติดตามการด าเนินงาน 
    1. พัฒนาประสิทธิภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
วัตถุประสงค์       เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพให้กับสถานที่ สินค้า และบริการแหล่งท่องเที่ยว                              
                       ส าหรับรองรับนักท่องเที่ยว 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
    1. อ าเภอร่วมกับแกนน าชุมชน ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยด าเนินการครอบคลุมกิจกรรมตามแนวทาง ดังนี้  
  1.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/แกนน าชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น 
   - การสร้างมัคคุเทศก์ชุมชน 
   - เพ่ิมศักยภาพการให้บริการการรองรับนักท่องเที่ยว 
   - พัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
   - การจัดสรรรายได้ การบริหารการเงิน 
     ฯลฯ 
  1.2 การพัฒนาและสร้างความพร้อมของสถานที่และภูมิทัศน์ที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน (DNA) เช่น 
   - มาตรฐานการให้บริการที่พัก  
   - มาตรฐานด้านความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว 
   - การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
   - ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน 
     ฯลฯ 
  1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ (นิยามผลิตภัณฑ์
ในที่นี้ คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป และงานบริการ) เช่น 
   - พัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  
   - การเพ่ิมทักษะการนวด สปา การแพทย์แผนไทย 
   - การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเพาะปลูก 
   - การปรับปรุงพัฒนาอาหารพื้นถิ่น 
       ฯลฯ 
  1.4 การท าการตลาดและด าเนินการเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เช่น 
   - การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
   - การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน 
   - การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเสริมการท่องเที่ยว 
     ฯลฯ 
หมายเหตุ  1) กรณีที่ชุมชน/หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว และยังคงได้รับงบสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สัดส่วนของการใช้งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ขอให้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคน 
สถานที่ และการท าการตลาดเป็นหลัก ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เติมเต็มในเรื่องของงานบริการ และภาค
เกษตร หรือหากเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถต่อยอดได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของการใช้งบประมาณ 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
               2) กรณีที่ชุมชน/หมู่บ้าน เป็นพ้ืนที่เป้าหมายของ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) หมู่บ้านที่ได้มีการจับคู่ธุรกิจแล้วเท่านั้น สัดส่วนของการใช้
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ขอให้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการท าการตลาด ส่วนของ
การพัฒนาคน สถานที่ ให้ด าเนินการเพิ่มเติมได้ตามเหมาะสม 
        2. ทีมวิทยากรจังหวัด อ าเภอ และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด       
รว่มด าเนินการติดตามสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาหมู่เพ่ือการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จังหวัดได้ด าเนินการคัดเลือก จ านวน 3 ชุมชน/ 
                           จังหวัด จ านวน 19 จังหวัด รวม 57 ชุมชน 

งบประมาณ  จ านวน 24,510,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน   ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 57 ชุมชน 

ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการในไตรมาส 1 (ธันวาคม 2560) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้เพ่ิมศักยภาพของแกนน าและคนในชุมชนให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้           
และภูมิทัศน์ของชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีความสวยงาม 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม  จ านวนชุมชน/หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือการท่องเที่ยว 57 หมู่บ้าน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพรสุดา  ณ สงขลา   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ   
                              โทรศัพท ์02 141 6106 
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     2. กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด 

วัตถุประสงค์      เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ท าให้เกิดการขยายผลการใช้สินค้าชุมชนและการท่องเที่ยว                
                      โดยชุมชน 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
 1. จังหวัดด าเนินการส่งเสริมการตลาดระดับจังหวัด โดยร่วมมือกับภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม/        
ภาคราชการ/ภาคประชาชน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ด าเนินการส่งเสริมการตลาดหมู่บ้านท่องเที่ยว โดย
ชุมชน ดังนี้ 

    1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือก าหนดแผนการตลาดร่วมกันของทุกภาคส่วน 
    1.2 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดระดับจังหวัด เช่น 
         (1) การจ าหน่ายในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
         (2) การจัดนิทรรศการสร้างการรับรู้ 
         (3) การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด 
         (4) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน สินค้าและบริการ เป็นต้น 
    1.3 จังหวัดและทุกภาคส่วนร่วมด าเนินการติดตามสนับสนุนส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด 
2. จังหวัดประเมินผลการด าเนินการ เพ่ือปรับปรุงการส่งเสริมช่องทางการตลาด  

กลุ่มเป้าหมาย 19 จังหวัดภาคกลาง 

งบประมาณ 9,500,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ ระดับจังหวัด จ านวน 19 จังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลาง 

ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการในไตรมาส 2 – 4  (มกราคม – กันยายน 2561) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกิดการสื่อสารการรับรู้     
                           ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างกว้างขวาง 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม  จังหวัดมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านสื่อหรือกิจกรรมต่าง ๆ   
                           อย่างน้อย 2 กิจกรรม   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   นางอาภร  โพธิ์เจริญ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                              โทรศัพท์  0 2141 6106 
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     3. ติดตามสนับสนุนการด าเนินงานโดยจังหวัด 

วัตถุประสงค์      เพ่ือติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่ 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

        1. จังหวัดมอบหมายคณะท างานการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือคณะท างานด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.) แต่งตั้งไว้
แล้ว เพื่อติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดละ 5 คน  
        2. คณะท างานที่ได้รับมอบหมายด าเนินการติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนในพ้ืนที่ อย่างน้อย 5 วัน พร้อมสรุปและรายงานผลให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือน มิถุนายน 2561 

กลุ่มเป้าหมาย คณะท างานการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือคณะท างานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน              
                  ทีค่ณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.)  
                  แต่งตั้งไว้แล้ว ที่ได้รับมอบหมายจังหวัดละ 5 คน 19 จังหวัด รวมจ านวน 95 คน 

งบประมาณ             304,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน       ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ        ระดับจังหวัด จ านวน 19 จังหวัด ในพื้นที่ภาคกลาง 

ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 2 – 3 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพตามค าแนะน าของ                  
                            คณะท างานฯ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม        จังหวัด ด าเนินการติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานฯในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย 
                            อย่างน้อย 5 วัน พร้อมสรุปและรายงานผลให้กรมฯ ทราบภายในเดือน มิถุนายน 2561 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสุพัตรา สอแสง   นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
                               โทรศัพท์  0 2141 6106 
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2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงาน  
   (ภาคตะวันออก) 
กิจกรรมหลัก : สานพลังประชารัฐพัฒนาการท่องเที่ยว 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 สร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวมเชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 
     1. เวทีสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ 
วัตถุประสงค์      เพ่ือเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ       
                      จัดเก็บบันทึกรวบรวมอัตลักษณ์ ในพ้ืนที่ 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
        จังหวัดด าเนินการจัดเวทีสร้างการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างแกนน าชุมชนในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 3 วัน โดยทีมวิทยากรระดับจังหวัด มีแนวทาง ดังนี้ 
        1. สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้การด าเนินงานโครงการ จ านวน 1 วัน เนื้อหาประกอบด้วย      
           (1) แนวทางและกระบวนการด าเนินงานโครงการ  
           (2) กระบวนการรวบรวมอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  

         (3) เครื่องมือการวิเคราะห์และวางแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน   

         (4) การค้นหาอัตลักษณ์ (DNA ชุมชน) และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

        2. ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นต้นแบบได้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง จ านวน 1 วัน              
/ถอดบทเรียนวิเคราะห์ผลการศึกษาดูงาน 

        3. สังเคราะห์ผลการเรียนรู้/จากการศึกษาดูงาน วางแผนด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ านวน 1 วัน 

กลุ่มเป้าหมาย   เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอ 2 คน/พ้ืนที่,  แกนน าและผู้แทนสมาชิกในชุมชน 25 คน/พื้นที่ 
  (6 จังหวัด ๆ ละ 3 ชุมชน รวม  486  คน) 

งบประมาณ    จ านวน 543,900 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน   ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ    หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 6 จังหวัด ๆ ละ 3 ชุมชน  รวม 18 ชุมชน 

ระยะเวลาด าเนินการ   ด าเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    1. แกนน าและผู้แทนสมาชิกในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการ  

                                 และสามารถเป็นแกนน าในการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 

           2. ผู้แทนสมาชิกในชุมชนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดเก็บบันทึกรวบรวม 
    อัตลักษณ์ของชุมชนได้  

ตัวช้ีวัดกิจกรรม         จ านวนผู้แทนสมาชิกในชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารสร้าง 

                             การมีส่วนร่วมในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80      

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    นายศุภฤกษ์  แสนแก้ว  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                               โทรศัพท ์02 141 6106          
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กิจกรรมย่อยท่ี 2  เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
     1. ค้นหาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์และ DNA ชุมชน 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลของชุมชนส าหรับท าการวิเคราะห์ชุมชน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลสินค้า               
                      และบริการแหล่งท่องเที่ยว  

        2. เพื่อก าหนดแผนการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
        3. เพ่ือจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
 1. อ าเภอ ร่วมกับวิทยากรระดับจังหวัด ร่วมกับแกนน าชุมชน ลงพ้ืนที่ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลชุมชน   
เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนตามแนวทางที่กรมฯ ก าหนด 
 2. อ าเภอ/วิทยากรระดับจังหวัดและแกนน าชุมชน จัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพ่ือ
ก าหนดแผนปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพชุมชนไปสู่ชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และโอกาส
ทางการตลาดในมิติ ดังนี้  
  2.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/แกนน าชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  2.2 การพัฒนาและสร้างความพร้อมของสถานที่และภูมิทัศน์ที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน (DNA) 
  2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ 
  2.4 การวางแผนการตลาดและด าเนินการเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
 3. ด าเนินการก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
 4. อ าเภอร่วมกับแกนน าวางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ตามข้อ 2  

กลุ่มเป้าหมาย     หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จังหวัดได้ด าเนินการคัดเลือก จ านวน 3 ชุมชน/ 
                              จังหวัด รวม 18 ชุมชน 

งบประมาณ      360,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน       ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ     หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 18 ชุมชน 

ระยะเวลาด าเนินการ     ด าเนินการในไตรมาส 1 (ธันวาคม 2560)   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ      ได้แผนปฏิบัติการในการพัฒนาและข้อมูลอัตลักษณ์ DNA ชุมชน รวมถึงข้อมูลสินค้า   
                               และบริการที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม      หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 18 ชุมชน มีแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพรสุดา  ณ สงขลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                              โทรศัพท์ 02 141 6106       
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     2. เพิ่มและพัฒนาศักยภาพให้สถานที่ สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์    เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพให้กับสถานที่ สินค้า และบริการแหล่งท่องเที่ยว ส าหรับรองรับ   
                    นักท่องเที่ยว 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

    1. อ าเภอร่วมกับแกนน าชุมชน ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยด าเนินการครอบคลุมกิจกรรมตามแนวทาง ดังนี้  
  1.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/แกนน าชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น 
   - การสร้างมัคคุเทศก์ชุมชน 
   - เพ่ิมศักยภาพการให้บริการการรองรับนักท่องเที่ยว 
   - พัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
   - การจัดสรรรายได้ การบริหารการเงิน 
     ฯลฯ 
  1.2 การพัฒนาและสร้างความพร้อมของสถานที่และภูมิทัศน์ที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน (DNA) เช่น 
   - มาตรฐานการให้บริการที่พัก  
   - มาตรฐานด้านความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว 
   - การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
   - ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน 
     ฯลฯ 
  1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ (นิยามผลิตภัณฑ์
ในที่นี้ คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป และงานบริการ) เช่น 
   - พัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  
   - การเพ่ิมทักษะการนวด สปา การแพทย์แผนไทย 
   - การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเพาะปลูก 
   - การปรับปรุงพัฒนาอาหารพื้นถิ่น 
       ฯลฯ 
  1.4 การท าการตลาดและด าเนินการเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เช่น 
   - การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
   - การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน 
   - การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเสริมการท่องเที่ยว 
     ฯลฯ 
 หมายเหตุ  1) กรณีท่ีชุมชน/หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว และยังคงได้รับงบสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สัดส่วนของการใช้งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ขอให้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคน 
สถานที่ และการท าการตลาดเป็นหลัก ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เติมเต็มในเรื่องของงานบริการ และภาค
เกษตร หรือหากเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถต่อยอดได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของการใช้งบประมาณ 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
              2) กรณีที่ชุมชน/หมู่บ้าน เป็นพ้ืนที่เป้าหมายขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) หมู่บ้านที่ได้มีการจับคู่ธุรกิจแล้วเท่านั้น สัดส่วนของการใช้
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ขอให้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการท าการตลาด ส่วนของ
การพัฒนาคน สถานที่ ให้ด าเนินการเพิ่มเติมได้ตามเหมาะสม        
        2. ทีมวิทยากรจังหวัด อ าเภอ และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด      
รว่มด าเนินการติดตามสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาหมู่เพ่ือการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย      หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จังหวัดได้ด าเนินการคัดเลือก จ านวน 3 ชุมชน 

งบประมาณ       7,740,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน        ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ      หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 18 ชุมชน 

ระยะเวลาด าเนินการ      ด าเนินการในไตรมาส 1 (ธันวาคม 2560) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ได้เพ่ิมศักยภาพของแกนน าและคนในชุมชนให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้  
                              และภูมิทัศน์ของชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีความสวยงาม 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม    จ านวนชุมชน/หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือการท่องเที่ยว 18 หมู่บ้าน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพรสุดา  ณ สงขลา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                       โทรศัพท ์02 141 6106     
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กิจกรรมย่อยท่ี 3  ส่งเสริมช่องทางการตลาด และติดตามการด าเนินงาน 
    1. กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด 
วัตถุประสงค์      เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ท าให้เกิดการขยายผลการใช้สินค้าชุมชนและการท่องเที่ยว              
                      โดยชุมชน 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
      1. จังหวัดด าเนินการส่งเสริมการตลาดระดับจังหวัด โดยร่วมมือกับภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม/        

ภาคราชการ/ภาคประชาชน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ด าเนินการส่งเสริมการตลาดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ดังนี้ 

          1.1 จัดประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือก าหนดแผนการตลาดร่วมกันของทุกภาคส่วน 
          1.2 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดระดับจังหวัด เช่น 
               (1) การจ าหน่ายในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
               (2) การจัดนิทรรศการสร้างการรับรู้ 
               (3) การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด 
               (4) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เป็นต้น 
         1.3 จังหวัดและทุกภาคส่วนร่วมด าเนินการติดตามสนับสนุนส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด 

      2. จังหวัดประเมินผลการด าเนินการ เพ่ือปรับปรุงการส่งเสริมช่องทางการตลาด  

กลุ่มเป้าหมาย      6 จังหวัดภาคตะวันออก 

งบประมาณ      3,000,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ      จังหวัด จ านวน 6 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออก 

ระยะเวลาด าเนินการ      ด าเนินการในไตรมาส 2 – 4  (มกราคม – กันยายน 2561) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ       หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกิดการสื่อสารการรับรู้      
                              ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างกว้างขวาง 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม      จังหวัดมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านสื่อหรือกิจกรรมต่าง ๆ  
                               อยา่งน้อย 2 กิจกรรม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    นางอาภร  โพธิ์เจริญ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                               โทรศัพท์  02 141 6106           
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2. ติดตามสนับสนุนการด าเนินงานโดยจังหวัด 

วัตถุประสงค์     เพ่ือติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่ 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

        1. จังหวัดมอบหมายคณะท างานการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือคณะท างานด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.) แต่งตั้งไว้
แล้ว เพื่อติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จงัหวัดละ 5 คน  
  2. คณะท างานที่ ได้รับมอบหมายด าเนินการติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนา            
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่ อย่างน้อย 6 วัน พร้อมสรุปและรายงานผลให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือน 
มิถุนายน 2561 

กลุ่มเป้าหมาย  คณะท างานการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือคณะท างานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน          
                   ที่คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.)   
                   แต่งตั้งไว้แล้ว ที่ได้รับมอบหมายจังหวัดละ 5 คน 6 จังหวัด รวมจ านวน 30 คน 

งบประมาณ             115,200 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน       ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ        ระดับจังหวัด จ านวน 6 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออก 

ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 2 – 3 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพตามค าแนะน าของ     
                           คณะท างานฯ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม        จังหวัดด าเนินการติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานฯในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย      
                          อย่างน้อย 6 วัน พร้อมสรุปและรายงานผลให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือน มิถุนายน 2561 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสุพัตรา สอแสง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
                               โทรศัพท์  02 141 6106 
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3. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวมเชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 
    1. เวทีสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ 
วัตถุประสงค์      เพ่ือเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ        
                      จัดเกบ็บันทึกรวบรวมอัตลักษณ์ ในพ้ืนที่ 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
        จังหวัดด าเนินการจัดเวทีสร้างการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างแกนน าชุมชนในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 3 วัน ด าเนินการเวทีโดยทีมวิทยากรระดับจังหวัด         
มีแนวทาง ดังนี้ 
        1. สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้การด าเนินงานโครงการ จ านวน 1 วัน เนื้อหาประกอบด้วย      
            (1) แนวทางและกระบวนการด าเนินงานโครงการ  
            (2) กระบวนการรวบรวมอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  

         (3) เครื่องมือการวิเคราะห์และวางแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน   
         (4) การค้นหาอัตลักษณ ์(DNA ชุมชน) และสร้างมูลค่าเพ่ิม  
        2. ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นต้นแบบได้ในพ้ืนที่ใกล้เคียง จ านวน 1 วัน              
/ถอดบทเรียนวิเคราะห์ผลการศึกษาดูงาน 
        3. สังเคราะห์ผลการเรียนรู้/จากการศึกษาดูงาน วางแผนด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จ านวน 1 วัน 

กลุ่มเป้าหมาย   เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ าเภอ 2 คน/พ้ืนที่,  แกนน าและผู้แทนสมาชิกในชุมชน 20 คน/พื้นที่ 
  (20 จังหวัด ๆ ละ 3 ชุมชน รวม 1,320  คน) 

งบประมาณ                1,615,200 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน            ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ             หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดละ 3 ชุมชน รวม 60 ชุมชน 

ระยะเวลาด าเนินการ       ด าเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    1. แกนน าและผู้แทนสมาชิกในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการ  
                                และสามารถเป็นแกนน าในการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 
          2. ผู้แทนสมาชิกในชุมชนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดเก็บบันทึกรวบรวม 
    อัตลักษณ์ของชุมชนได้ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม           จ านวนผู้แทนสมาชิกในชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารสร้าง 
                               การมีส่วนร่วมในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    
    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ     นายศุภฤกษ์  แสนแก้ว   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                โทรศัพท์ 0 2141 6106 
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กิจกรรมย่อยท่ี 2  เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
     1. ค้นหาและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์และ DNA ชุมชน 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลของชุมชนส าหรับท าการวิเคราะห์ชุมชน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลสินค้า    
                     และบริการแหล่งท่องเที่ยว  

        2. เพื่อก าหนดแผนการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
        3. เพ่ือจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
 1. อ าเภอ ร่วมกับวิทยากรระดับจังหวัด ร่วมกับแกนน าชุมชน ลงพ้ืนที่ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลชุมชน 
เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่วโดยชุมชนตามแนวทางที่กรมฯ ก าหนด 
 2. อ าเภอ/วิทยากรระดับจังหวัดและแกนน าชุมชน จัดเวทีวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน         
เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพชุมชนไปสู่ชุมชน เพ่ือการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และโอกาส
ทาง การตลาด ดังนี้  
  2.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/แกนน าชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  2.2 การพัฒนาและสร้างความพร้อมของสถานที่และภูมิทัศน์ที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน (DNA) 
  2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ 
  2.4 การวางแผนการตลาดและด าเนินการเพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
 3. ด าเนินการก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน 
 4. อ าเภอร่วมกับแกนน าวางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ตามข้อ 2  

กลุ่มเป้าหมาย     หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จังหวัดได้ด าเนินการคัดเลือก จ านวน 3 ชุมชน 

งบประมาณ      1,200,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน       ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ     หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 60 ชุมชน 

ระยะเวลาด าเนินการ     ด าเนินการในไตรมาส 1 (ธันวาคม 2560)    

ผลที่คาดว่าจะได้รับ      ได้แผนปฏิบัติการในการพัฒนาและข้อมูลอัตลักษณ์ DNA ชุมชน รวมถึงข้อมูลสินค้า  
                             และบริการที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม      หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 60 ชุมชน มีแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพรสุดา  ณ สงขลา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                               โทรศัพท์ 02 141 6106    
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     2. เพิ่มและพัฒนาศักยภาพให้สถานที่ สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์      เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพให้กับสถานที่ สินค้า และบริการแหล่งท่องเที่ยว ส าหรับรองรับ   
                      นักท่องเที่ยว 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
    1. อ าเภอ ร่วมกับแกนน าชุมชน ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยด าเนินการครอบคลุมกิจกรรมตามแนวทาง ดังนี้  
  1.1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/แกนน าชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น 
   - การสร้างมัคคุเทศก์ชุมชน 
   - เพ่ิมศักยภาพการให้บริการการรองรับนักท่องเที่ยว 
   - พัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
   - การจัดสรรรายได้ การบริหารการเงิน 
     ฯลฯ 
  1.2 การพัฒนาและสร้างความพร้อมของสถานที่และภูมิทัศน์ที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน (DNA) เช่น 
   - มาตรฐานการให้บริการที่พัก  
   - มาตรฐานด้านความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยว 
   - การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
   - ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน 
     ฯลฯ 
  1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ (นิยามผลิตภัณฑ์
ในที่นี้ คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป และงานบริการ) เช่น 
   - พัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  
   - การเพ่ิมทักษะการนวด สปา การแพทย์แผนไทย 
   - การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเพาะปลูก 
   - การปรับปรุงพัฒนาอาหารพื้นถิ่น 
       ฯลฯ 
  1.4 การท าการตลาดและด าเนินการเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เช่น 
   - การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
   - การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน 
   - การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเสริมการท่องเที่ยว 
     ฯลฯ 
 หมายเหตุ  1) กรณีท่ีชุมชน/หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว และยังคงได้รับงบสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สัดส่วนของการใช้งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ขอให้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคน 
สถานที่ และการท าการตลาดเป็นหลัก ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เติมเต็มในเรื่องของงานบริการ และภาค
เกษตร หรือหากเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถต่อยอดได้แต่ต้องไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของการใช้งบประมาณ 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

       2) กรณีที่ชุมชน/หมู่บ้าน เป็นพ้ืนที่เป้าหมายขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) หมู่บ้านที่ได้มีการจับคู่ธุรกิจแล้วเท่านั้น สัดส่วนของการใช้
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ขอให้มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการท าการตลาด ส่วนของ
การพัฒนาคน สถานที่ ให้ด าเนินการเพิ่มเติมได้ตามเหมาะสม            
        2. ทีมวิทยากรจังหวัด อ าเภอ และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด       
รว่มด าเนินการติดตามสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาหมู่เพ่ือการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย      หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จังหวัดได้ด าเนินการคัดเลือก จ านวน 3 ชุมชน/ 
                                จังหวัด รวม 20 จังหวัด 

งบประมาณ       25,800,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร  

หน่วยด าเนินงาน        ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ      หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 60 ชุมชน 

ระยะเวลาด าเนินการ      ด าเนินการในไตรมาส 1 (ธันวาคม 2560) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ได้เพ่ิมศักยภาพของแกนน าและคนในชุมชนให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้  
                              และภูมิทัศน์ของชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีความสวยงาม 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม   จ านวนชุมชน/หมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาสินค้าและบริการเพ่ือการท่องเที่ยว 60 หมู่บ้าน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    นางสาวพรสุดา  ณ สงขลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                               โทรศัพท์ 02 141 6106   
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กิจกรรมย่อยท่ี 3  ส่งเสริมช่องทางการตลาด และติดตามการด าเนินงาน 
     1. กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด 
วัตถุประสงค์      เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ท าให้เกิดการขยายผลการใช้สินค้าชุมชนและการท่องเที่ยว              
                      โดยชุมชน 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
      1. จังหวัดด าเนินการส่งเสริมการตลาดระดับจังหวัด โดยร่วมมือกับภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม/        

ภาคราชการ/ภาคประชาชน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ด าเนินการส่งเสริมการตลาดหมู่บ้านท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ดังนี้ 

          1.1 จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ เพ่ือก าหนดแผนการตลาดร่วมกันของทุกภาคส่วน 
          1.2 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดระดับจังหวัด เช่น 
               (1) การจ าหน่ายในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 
               (2) การจัดนิทรรศการสร้างการรับรู้ 
               (3) การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด 
               (4) การจัดกิจกรรมเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน สินค้าและบริการ เป็นต้น 

    1.3 จังหวัดและทุกภาคส่วนร่วมด าเนินการติดตามสนับสนุนส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด2. 
2. จังหวัดประเมินผลการด าเนินการ เพ่ือปรับปรุงการส่งเสริมช่องทางการตลาด  

กลุ่มเป้าหมาย 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

งบประมาณ จ านวน 10,000,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ ระดับจังหวัด จ านวน 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 – 4  (มกราคม – กันยายน 2561) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้รับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกิดการสื่อสารการรับรู้ 
                           ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างกว้างขวาง 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม      จังหวัดมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านสือ่หรือกิจกรรมต่าง ๆ  
                          อย่างน้อย 2 กิจกรรม   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    นางอาภร  โพธิ์เจริญ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                               โทรศัพท์  0 2141 6106                   
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     2. ติดตามสนับสนุนการด าเนินงานโดยจังหวัด 

วัตถุประสงค์     เพ่ือติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่ 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
       1. จังหวัดมอบหมายคณะท างานการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือคณะท างานด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.)  แต่งตั้งไว้
แล้ว เพื่อติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดละ 5 คน  
        2. คณะท างานที่ได้รับมอบหมายด าเนินการติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนในพ้ืนที่ อย่างน้อย 6 วัน พร้อมสรุปและรายงานผลให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือน มิถุนายน 2561 

กลุ่มเป้าหมาย   คณะท างานการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือคณะท างานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
                    ที่คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.)  
                    แต่งตั้งไว้แล้ว ที่ได้รับมอบหมายจังหวัดละ 5 คน 20 จังหวัด รวมจ านวน 100 คน 

งบประมาณ             384,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ       ระดับจังหวัด จ านวน 20 จังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการในไตรมาส 2 – 3 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพตามค าแนะน าของ  
                           คณะท างานฯ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม       จังหวัดด าเนินการติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานฯในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย     
                           อย่างน้อย 6 วัน พร้อมสรุปและรายงานผลให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือน มิถุนายน 2561 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสุพัตรา สอแสง    นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
                               โทรศัพท์  021416106 
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แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

แนวทางพัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 
      (ภาคกลาง) 
 2. โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับ 
     ความเป็นอยู่ของประชาชน (ภาคตะวันออก) 
 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ  
     คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน 
     (ภาคใต้ชายแดน) 
 4. โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ 
     (ตาก น่าน พะเยา ล าพูน พิจิตร) 
 5. โครงการวิถีการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง (Way of Life)  
     (นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต) 
 
 
 

-  ร่าง - 
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
1. พัฒนาและยกระดับ
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน (ภาคกลาง) 

ยกระดับคุณภาพชีวิต กิจกรรมย่อยท่ี 1. สร้างความความตระหนัก
และการรับรู้ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน
ระดับพ้ืนที่ 
    1.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) 
     1.2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับอ าเภอ (ศจพ.อ.) 
     1.3 พัฒนาทีมสนับสนุนสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
     1.4 ประชุมทีมครูฝึกระดับต าบล 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้    
สู่ประชาชน 
     - จัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหา
ชุมชน ก าหนดกรอบชีวิตและความต้องการ 
(ทบทวน Mindset) 
กิจกรรมย่อยที่ 3 การน าไปปฏบิัติจนเป็นวิถีชีวิต 
    3.1 จัดเวทีประชาคมตั้งปณิธานและสัญญา
ประชาคม (Civil society) 
    3.2 สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชีวิตของ
ครัวเรือนยากจน 
กิจกรรมย่อยที่ 4 หมู่บ้าน/ชุมชนประกาศตนเอง 
    - จัดเวทีประชาคมถอดบทเรียนและประกาศ
ตนเองตนเองของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

2. พัฒนาสังคม 
สิ่งแวดล้อมและยกระดับ
ความเป็นอยู่ของประชาชน  
(ภาคตะวันออก)  

ส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อม
เมืองน่าอยู่ 

3. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ  
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
คนยากจน  
(ภาคใต้ชายแดน) 

ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และคนยากจน 
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กิจกรรมย่อยท่ี 1 สร้างความตระหนักและการรับรู้ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ 
    1.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ 
          พัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ.)  

วัตถุประสงค์  1.  เพ่ือบริหารจัดการ ก าหนดแนวทาง และวิธีการด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการ          
                       น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
                  2.  เพ่ือบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ ตลอดจนประสานการ 
                       ด าเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลัก   
                       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 
          3.  เพ่ือก ากับ เร่งรัด ดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการ 
                       น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
           ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการ  
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) โดยมีขั้นตอน
การด าเนินงาน ประกอบด้วย 
          1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา และรูปแบบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการ
ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ.)  
          2. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนา
ชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด (ศจพ.จ.)  
         ภาคกลางและภาคใตช้ายแดน ด าเนินการจ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 เพ่ือวางแผนในการบริหารจัดการ ก าหนดแนวทาง วิธีการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการ      
ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ   
จนเป็นวิถีชีวิตของจังหวัด ตามคู่มือของกระทรวงและกรมฯ 

 ครั้งที่ 2 เพ่ือสรุปผลการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน ก าหนดกรอบชีวิตและ       
ความต้องการ (ทบทวน Mindset) ของครูฝึกที่ด าเนินการในหมู่บ้าน ว่าได้ผลอย่างไร    
ต้องแก้ไขปรับปรุงหรือไม่อย่างไร ก ากับให้การจัดเวทีฯ ที่เหลือในจังหวัดสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด (ด าเนินการหลังจากอ าเภอได้จัดประชุมคณะกรรมการ ศจพ.อ.       
ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว) 

           ครั้งที่ 3 เพ่ือสรุปผลจัดเวทีประชาคมตั้งปณิธานและสัญญาประชาคม (Civil society) และ    
   การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ ตลอดจนประสานการ      
   ด าเนินงาน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลัก 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของหมู่บ้าน ให้สามารถ 
   ด าเนินการและประกาศตนเองได้ (ด าเนินการหลังจากอ าเภอได้จัดประชุม 
   คณะกรรมการ ศจพ.อ. ครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว) 

            ครั้งที่ 4 เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและการก ากับ เร่งรัด ดูแล ตรวจสอบและติดตามการ       
    ปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่    
    การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
        ภาคตะวันออก ด าเนินการจ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 เพ่ือวางแผนในการบริหารจัดการ ก าหนดแนวทาง วิธีการด าเนินงานและแผนปฏิบัติ 
              การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ 
              ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของจังหวัด ตามคู่มือของกระทรวงและกรมฯ 
 ครัง้ที่ 2 เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานทั้ง 3 เวทีและการก ากับ เร่งรัด ดูแล ตรวจสอบและติดตาม 
              การปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

         3. ส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนา
ชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ (ศจพ.อ.) ในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการ  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ในระดับพ้ืนที ่
         4. ร่วมติดตามการด าเนินงานขับเคลื่อนส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ในระดับพ้ืนที่             
         5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการ ศจพ.จ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด จ านวนทั้งสิ้น 1,930 คน  
                    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                    - ภาคกลางและภาคใต้ชายแดนรวม 24 จังหวัด ๆ ละอย่างน้อย 50 คน รวมทั้งสิ้น 1,750 คน 
                    - ภาคตะวันออก รวม 6 จังหวัด ๆ ละอย่างน้อย 30 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน 

งบประมาณ                ภาคกลาง          883,600 บาท  
                               ภาคตะวันออก      88,400 บาท 
                               ภาคใต้ชายแดน   232,800 บาท     ตามทะเบียนจัดสรร   

หน่วยด าเนินงาน          ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ      ระดับจังหวัด จ านวน 30 จังหวัด  

ระยะเวลาด าเนินการ      ด าเนินการในไตรมาส 1- 4 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                               - ภาคกลางและภาคใต้ชายแดน รวม 24 จังหวัด ด าเนินการจังหวัดละ 4 ครั้งๆ ละ      
                                 1 วัน/ไตรมาส 
                               - ภาคตะวันออก รวม 6 จังหวัด ด าเนินการจังหวัดละ 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน/ไตรมาส  
                                 โดยก าหนดด าเนินการในไตรมาส 1 และ 4 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    1. มีแนวทาง และวิธีการด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญา 
                                ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต                             
                            2. คณะกรรมการ ศจพ.จ. สามารถแสดงบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน 
                                การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ 
                                การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม        มีแผนปฏิบัติการและข้อมูลผลการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญา 
                            ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัตจินเป็นวิถีชีวิต ในระดับจังหวัด จ านวน 30 จังหวัด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   1. นายจ าเริญ  แหวนเพ็ชร    ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                  โทรศัพท์ 08 9921 6698, 0 2141 6105              
                              2. นายอนันต์  เลิศแสง         นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ               
                                  โทรศัพท์ 08 6590 737,0 2141 6164 
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    1.2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 
         ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ (ศจพ.อ.)   

วัตถุประสงค์   1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและบูรณาการการด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน า   
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตในระดับพ้ืนที่ตามแนวทางที่ 
                      ก าหนด 
          2. เพ่ือบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ ตลอดจนประสาน 
                       การด าเนินงานในการส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลัก 
                       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 
                   3. เพ่ือติดตามและรายงานผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลัก 
                      ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตให้ ศจพ.จ. ทราบ 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
        ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ (ศจพ.อ.) โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
        1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ (ศจพ.อ.) เพ่ือก าหนด
กิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ในระดับพ้ืนที ่
        2. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนา
ชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ (ศจพ.อ.) ดังนี้ 
           2.1 การส่งเสริม สนับสนุนและบูรณาการการด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตในระดับพ้ืนที่  ตามแนวทางที่คณะกรรมการ 
ศจพ.จ.ก าหนด 
           2.2 การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ ตลอดจนประสานการด าเนินงาน   
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
           2.3  การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ในระดับพ้ืนที่ 
          ภาคกลางและภาคใต้ชายแดน ด าเนินการจ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการ ก าหนดแนวทาง วิธีการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการ   
               ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ    

จนเป็นวิถีชีวิตของอ าเภอ ตามคู่มือของกระทรวง/กรมฯ และจังหวัดก าหนด (ด าเนินการ
หลังจากจังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการ ศจพ.จ. ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว) 

 ครั้งที่ 2 เพ่ือสรุปผลการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน ก าหนดกรอบชีวิตและ ความ
ต้องการ (ทบทวน Mindset) ของครูฝึกท่ีด าเนินการในหมู่บ้านว่าได้ผลอย่างไร ต้องแก้ไข
ปรับปรุงหรือไม่อย่างไร ก ากับให้การจัดเวทีฯ ที่เหลือในจังหวัดสามารถบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
 ครั้งที่  3 เพ่ือสรุปผลจัดเวทีประชาคมตั้งปณิธานและสัญญาประชาคม (Civil society) และ   

การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ ตลอดจนประสาน           
การด าเนินงาน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของหมู่บ้าน ให้สามารถ
ด าเนินการและประกาศตนเองได้ 

 ครั้งที่ 4 เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและการก ากับ เร่งรัด ดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิตให้บรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

          ภาคตะวันออก ด าเนินการจ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 เพ่ือวางแผนในการบริหารจัดการ ก าหนดแนวทาง วิธีการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ   
จนเป็นวิถีชีวิตของจังหวัด ตามคู่มือของกระทรวงและกรมฯ 

 ครั้งที่ 2 เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานทั้ง 3 เวทีและการก ากับ เร่งรัด ดูแล ตรวจสอบและติดตาม การ
ปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตให้บรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

        3. ส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนา
ชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ (ศจพ.อ.) ในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม       
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ในระดับพ้ืนที ่
        4. ร่วมติดตามการด าเนินงานขับเคลื่อนส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่     
การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของกลไกการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ (ทีมปฏิบัติการระดับต าบลและคณะกรรมการ
หมู่บ้าน) 
        5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย         คณะกรรมการ ศจพ.อ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับอ าเภอ จ านวนทั้งสิ้น 12,190 คน  
                           โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                           - ภาคกลางและภาคใต้ชายแดน รวม 24 จังหวัด ๆ ละอย่างน้อย 50 คน  
                             รวมทั้งสิ้น 10,600 คน 
                          - ภาคตะวันออก รวม 6 จังหวัด ๆ ละอย่างน้อย 30 คน รวมทั้งสิ้น 1,590 คน 
งบประมาณ           ภาคกลาง            7,254,000 บาท  
                          ภาคตะวันออก        779,200 บาท  
                          ภาคใต้ชายแดน     2,604,000 บาท    ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน      ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ        ระดับอ าเภอ จ านวน 265 อ าเภอ  

ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 1-4 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ภาคกลางและภาคใต้ชายแดน รวม 24 จังหวัด ด าเนินการอ าเภอละ 4 ครั้งๆ ละ  
   1 วัน/ไตรมาส 
- ภาคตะวันออก รวม 6 จังหวัด ด าเนินการอ าเภอละ 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน/ไตรมาส  

โดยก าหนดด าเนินการในไตรมาส 1 และ 4 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ    1. มีการส่งเสริม สนับสนุนและบูรณาการการด าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม 
                                การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต  
                                ในระดับพ้ืนที่ ตามแนวทางทีก่ าหนด                
                            2. คณะกรรมการ ศจพ.อ. สามารถแสดงบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน        
                               การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ 
                               การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม         มีแผนปฏิบัติการและข้อมูลผลการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญา 
                            ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตในระดับอ าเภอ จ านวน 265 อ าเภอ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายจ าเริญ  แหวนเพ็ชร    ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                  โทรศัพท์ 08 9921 6698, 0 2141 6105              
                             2. นายอนันต์  เลิศแสง         นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ               
                                  โทรศัพท์ 08 6590 737,0 2141 6164 
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    1.3 พัฒนาทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
        1.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของ 
               เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด 
        1.3.2 ติดตามและการจัดเวทีสรุปบทเรียนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน า 
                หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด 
        1.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนพอเพียงตัวอย่าง/ 
               ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง 

วัตถุประสงค์    เพ่ือให้ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด มีทักษะ การเรียนรู้ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานสร้างสัมมาชีพ 
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสามารถให้การสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน
บรรลุตามเป้าหมายได้ 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

 วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม 
         1. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดเตรียมฐานข้อมูลอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านเป้าหมายการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และหมู่บ้านเป้าหมายการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
         2. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมเป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ให้จังหวัดคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ต าบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหมู่บ้านเป้าหมายการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 
              2.1 ปราชญ์ชุมชน ที่อยู่ในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และหมู่บ้านเป้ าหมายสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
ต าบลละ 1 คน 
              2.2 ผู้น า กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่มีศักยภาพในการร่วมเป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ 
ประกอบด้วย 
                   (1) ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) หรือ อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ต าบลละ 1 คน 
                   (2) คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล (กพสต.) ต าบลละ 1 คน 
                   (3) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.)  ต าบลละ 1 คน 
                   (4) คณะกรรมการเครือข่าย OTOP  คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต
คณะกรรมการเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หรืออ่ืนๆ ตามศักยภาพของ ผู้น า กลุ่ม 
องค์กรเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ที่อยู่ในต าบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหมู่บ้านเป้าหมายการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต าบลละ 1 คน 

เงื่อนไข ให้พิจารณาเลือกกลุ่มเป้าหมายล าดับ (1) - (3) เป็นล าดับแรกก่อน หากไม่มีให้เลือกผู้น า กลุ่ม องค์กร
เครือข่ายการพัฒนาชุมชนในล าดับที่ (4) ทั้งนี้ ให้ครบตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่จังหวัดได้รับจัดสรร 
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         3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตาม
จ านวนรุ่นที่ได้รับจัดสรร ระยะเวลารุ่นละ 1 วัน โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย 
              - การเสริมสร้างการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการขับเคลื่อนกิจกรรม       
การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 3 เวที 
              - แนวทางการพัฒนาอาชีพและการวิเคราะห์อาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 
              - การยกระดับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
              - การบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติและการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
              - การเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน             
              - การสนับสนุนให้ปราชญ์ชุมชนและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการ
พัฒนาชุมชน (มชช.) 
              - การสร้างทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล 
              - จัดท าแผนปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล 
ในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
และหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชนที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนของหมู่บ้าน
เป้าหมาย  
         4. ก าหนดภารกิจหลักขององค์กรที่เป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับ
ต าบล ตามความเหมาะสมโดยเน้นการสนับสนุน ดังนี้ 
             1) ปราชญ์ชุมชน ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยรวบรวมองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ 
ด้านอาชีพ การจัดการความรู้ และการจัดเวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน 
             2) คณะกรรมการพัฒนาสตรี ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และเป็น      
แกนหลักในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง  
             3) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน
กิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชน 
ระดับต าบล และการเชื่อมโยงแผนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนและกลุ่มอาชีพ 
             4) คณะกรรมการชมรมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม      
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนการยกระดับครัวเรือนยากจนที่มี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน  
             5) คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตระดับจังหวัด หรือผู้แทนคณะกรรมการ  
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน 
             6) คณะกรรมการเครือข่าย OTOP หรือคณะกรรมการเครือข่ายอ่ืน ๆ สนับสนุนด้านการพัฒนา
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมช่องทางการตลาด การเข้าถึงปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ และ 
อ่ืน ๆ ตามศักยภาพของ องค์กร เครือข่าย 
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           5. จัดท าแผนปฏิบัติการของทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ เพ่ือติดตามสนับสนุนครัวเรือนน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพ
ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
           6. จังหวัดจัดท าค าสั่งแต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้แต่งตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ระดับอ าเภอ และระดับต าบลให้นายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้ง    
           7. ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ           
           8. การติดตามและการจัดเวทีสรุปบทเรียนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับทีม
สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ติดตาม
สนับสนุนและพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนพอเพียงตัวอย่าง/ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จังหวัดละ           
1 ครัวเรือน และจัดเวทีสรุปบทเรียนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด เพ่ือสรุปทบทวนและจัดการ
ความรู้การขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมการ
สร้างสัมมาชีพชุมชน จังหวัดละ 1 เวท ีระยะเวลา 1 วัน ดังนี้ 
              8.1 กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ต าบลละ 1 - 2 คน  
              8.2 เนื้อหาการจัดเวที ประกอบด้วย 
                   - ทบทวนและประเมินผลการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย 
                   - ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติ และสัมมาชีพชุมชนของทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ 
                   - ประเมินมาตรฐานผู้น าสัมมาชีพชุมชน ที่สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)   
           9. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ พิจารณาคัดเลือกครัวเรือน
พอเพียงตัวอย่าง/ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จังหวัดละ 1 ครัวเรือน     
          10. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนพอเพียงตัวอย่าง/ครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนตัวอย่าง โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการประกอบอาชีพ จังหวัดละ 1 ครวัเรือน                
          11. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดส่งข้อมูลครัวเรือนพอเพียงตัวอย่าง/ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ตัวอย่างของจังหวัดให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) 
และให้ กพสจ. จัดส่งข้อมูลครัวเรือนพอเพียงตัวอย่าง/ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ให้ กพสภ. เพ่ือ
คัดเลือกเป็นครัวเรือนพอเพียงตัวอย่าง/ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน เพ่ือ   
เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ      

กลุ่มเป้าหมาย         จ านวน 5,806 คน จาก 30 จังหวัด  

งบประมาณ            4,519,300 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินการ      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ       ระดับจังหวัด 30 จังหวัด 4,791 หมู่บ้าน     
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 
         1. ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด ด าเนินการไตรมาส 1  
         2. การติดตามและพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนพอเพียงตัวอย่าง/ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง     
ของทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 ครั้ง และจัดเวทีสรุปบทเรียน 1 เวที ด าเนินการ
ไตรมาส 3   
         3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างด าเนินการ ไตรมาส 3 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม     
         1. ทีมสนับสนุนมีแผนและจัดกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ  และแผนสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตาม       
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
         2. มีครัวเรือนพอเพียงตัวอย่าง/ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จังหวัดละ 1 ครัวเรือน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด สามารถเป็นกลไกสนับสนุนในการ     
                                น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตและ 
                                การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นางพรทิพย์  ไชยวัฒน์      ผูอ้ านวยการกลุ่มงานผู้น าชุมชนและองค์กรชุมชน  
                                  โทรศัพท์ 08 9921 6394, 0 2141 6151              
                               2. นายไพรัตน์  จงรักษา       นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ               
                                  โทรศัพท์ 08 9729 0450, 0 2141 6148 
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    1.4 ประชุมทีมครูฝึกระดับต าบล  
วัตถุประสงค์   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทีมครูฝึกระดับต าบลให้มีความพร้อมในการด าเนินงานถ่ายทอดความรู้    
                     ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนในหมู่บ้าน 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
         ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ด าเนินการจัดประชุมทีมครูฝึกระดับต าบล โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 
         1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาหลักสูตร และรูปแบบการจัดประชุมทีมครูฝึกระดับต าบล เพ่ือให้มี
ความพร้อมในการด าเนินงานถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชน    
ในหมู่บ้าน             
         2. ด าเนินการจัดประชุมทีมครูฝึกระดับต าบล ระยะเวลา 1 วัน โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญในการประชุม   
เพ่ือพัฒนาความรู้ เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการท าหน้าที่เป็นทีมวิทยากรส าหรับท าหน้าที่ฝึกสอน/ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ดังนี้ 
             2.1 ทบทวนแนวคิด หลักการบริหารจัดการโครงการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนได้น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ 
             2.2 ทบทวนเนื้อหา หลักสูตร 3 เวทีที่ด าเนินการในหมู่บ้านของปีที่ผ่านมา (ปรับ Mindset/      
Civil society/ประกาศตนเอง)  
             2.3 น าบทเรียนจากปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพิจารณา เพ่ือการเตรียมความพร้อมการฝึกสอน/ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องท่ีส าคัญ อาทิเช่น 
                   1) การประเมินตนเอง (Checklist หรือ Guideline) ในระดับครัวเรือนและระดับหมู่บ้าน 
                   2) พัฒนาและออกแบบวิธีการที่จ าเป็นต่อการฝึกสอน/ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน       
ในหมู่บ้านตามหลักสูตรที่ก าหนด ฯลฯ 
              2.4 การจัดท าแผนปฏิบัติการฝึกสอน/ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันของ      
ทีมครูฝึกระดับต าบล 
              2.5 การตั้งปณิธานร่วมกันของทีมครูฝึกระดับต าบล 
              2.6 อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อการส่งผลความส าเร็จในการฝึกสอน/ถ่ายทอดความรู้
ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 
        3. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ในระดับพ้ืนที่ของทีมครูฝึกระดับต าบล 
        4. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลทีมครูฝึกระดับต าบล เพ่ือการน าไปสู่การต่อยอดการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์ 
        5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน  

กลุ่มเป้าหมาย         ครูฝึกระดับต าบล จ านวนทั้งสิ้น 11,725 คน (โดยเฉลี่ยต าบลละ 5 คน)                   

งบประมาณ            ภาคกลาง          2,059,900 บาท  
                           ภาคตะวันออก      550,600 บาท  
                           ภาคใต้ชายแดน     558,700 บาท   ตามทะเบียนจัดสรร  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

หน่วยด าเนินงาน           ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
พื้นที่ด าเนินการ       อ าเภอ จ านวน 265 อ าเภอ 

ระยะเวลาด าเนินการ      ด าเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ       ทีมครูฝึกระดับต าบลสามารถด าเนินการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญา 
                               ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม            จ านวนครูฝึกระดับต าบลที่ได้รับการพัฒนา 11,725 คน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นายจ าเริญ  แหวนเพ็ชร    ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                   โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 0 2141 6105              
                               2. นายอนันต์  เลิศแสง         นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ               
                                   โทรศัพท์ 08 6590 737 , 0 2141 6164 
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กิจกรรมย่อยท่ี 2 ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน 
    จัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน ก าหนดกรอบชีวิตและความต้องการ (ทบทวน Mindset) 
วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนา            
                  หมู่บ้านที่สมดุลสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

 วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
         ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ด าเนินการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน ก าหนดกรอบ
ชีวิตและความต้องการ (ทบทวน Mindset) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
         1. ด าเนินการร่วมกับทีมครูฝึกระดับอ าเภอ และครูฝึกระดับต าบลในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา 
และรูปแบบการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน ก าหนดกรอบชีวิตและความต้องการ  (ทบทวน 
Mindset) ตามแนวทางของคู่มือฯ 
         2. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทีมครูฝึกระดับต าบล ในการจัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหา
ชุมชน ก าหนดกรอบชีวิตและความต้องการ (ทบทวน Mindset) ระยะเวลา 1 วัน โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญ       
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางหลักสูตรที่ก าหนด ดังนี้ 
            2.1 เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (สร้างความรู้) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
                     1) หยิบยกตัวอย่างปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
                     2) ตั้งค าถามชวนให้คิด วิเคราะห์ และแยกแยะ ถึงเหตุปัจจัยแห่งปัญหา 
                     3) น าเสนอตัวอย่างของทางรอดของชีวิต/พลิกชีวิต 
                     4) ตั้งค าถามชวนให้คิด วิเคราะห์ และแยกแยะถึงเหตุปัจจัยของทางรอดของชีวิต/พลิกชีวิต 
            2.2 ทบทวนความรู้สะท้อนความคิด (สร้างความตระหนัก)  
            2.3 การสร้างข้อสรุปองค์ความรู้ สังเคราะห์ความรู้ (ก าหนดกรอบชีวิต) 
            2.4 การวางแผน เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ (ขยายผลสู่การปฏิบัติจริง)  
            2.5 อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อการส่งผลความส าเร็จในการปรับเปลี่ยน Mindset 
ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน เช่น มอบภารกิจให้ผู้แทนครัวเรือนกลับไปพูดคุยถ่ายทอดให้สมาชิกในครัวเรือน
เข้าใจและคิดตั้งปณิธาน เพ่ือเตรียมน าไปเข้าร่วมประชาคมตั้งปณิธานและสัญญาประชาคม (Civil society) 
         3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทีมครูฝึกระดับต าบลในการส่งเสริมการก าหนดกรอบชีวิตของ
บุคคล/ครัวเรือน  
        4. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย   ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น 633,100 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                     - ภาคกลาง รวม 13,112 หมู่บ้าน ๆ ละอย่างน้อย 30 คน รวมทั้งสิ้น 393,360 คน 
                     - ภาคตะวันออก รวม 3,377 หมู่บ้าน ๆ ละอย่างน้อย 20 คน รวมทั้งสิ้น 67,540 คน 
                     - ภาคใต้ชายแดน รวม 2,870 หมู่บ้าน ๆ ละอย่างน้อย 60 คน รวมทั้งสิ้น 172,200 คน 

งบประมาณ       ภาคกลาง            121,941,600 บาท 
                     ภาคตะวันออก         20,239,800 บาท             
                     ภาคใต้ชายแดน        55,104,000 บาท    ตามทะเบียนจัดสรร  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

หน่วยด าเนินงาน        ส านกังานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ    อ าเภอ จ านวน 265 อ าเภอ 

ระยะเวลาด าเนินการ    ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) ด าเนินการหมู่บ้านละ 1 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ     ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการจัดเวทีประชาคมฯ มีความเข้าใจ และเกิด         
                              ความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่สมดุลสอดคล้องตามหลักปรัชญาของ  
                              เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม          จ านวนประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับการทบทวน Mindset 393,360 คน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายจ าเริญ  แหวนเพ็ชร    ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                 โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 0 2141 6105              
                             2. นายอนันต์  เลิศแสง         นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ               
                                 โทรศัพท์ 08 6590 737 , 0 2141 6164 
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กิจกรรมย่อยท่ี 3 การน าไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
     3.1 จัดเวทีประชาคมตั้งปณิธานและสัญญาประชาคม (Civil society)  

วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
                 ทั้งในระดับครัวเรือนและหมู่บ้าน 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
         ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ด าเนินการจัดเวทีประชาคมตั้งปณิธานและสัญญาประชาคม          
(Civil society) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
         1. ด าเนินการร่วมกับทีมครูฝึกระดับอ าเภอและครูฝึกระดับต าบลในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และ
รูปแบบการจัดเวทีประชาคมตั้งปณิธานและสัญญาประชาคม (Civil society) ให้เป็นไปตามแนวทางในคู่มือฯ 
         2. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทีมครูฝึกระดับต าบลในการจัดเวทีประชาคมตั้งปณิธานและสัญญา
ประชาคม (Civil society) ระยะเวลา 1 วัน โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางหลักสูตรที่ก าหนด 
ดังนี้ 
             2.1 ทบทวนกรอบชีวิตบุคคล/ครัวเรือน 
             2.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปณิธานของบุคคล/ครัวเรือน เชื่อมโยงสู่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  (Checklist หรือ 
Guideline) ระดับครัวเรือน 
             2.3 การก าหนดกิจกรรมของหมู่บ้านเชื่อมโยงสู่เป้าหมาย/ตัวชี้วั ด (Checklist หรือ Guideline) 
ระดับหมู่บ้าน 
             2.4 กิจกรรมการตั้งปณิธานเปลี่ยนชีวิตถวายพ่อหลวง 
             2.5 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ท าสัญญาประชาคมพลิกฟ้ืนชุมชนถวายพ่อหลวง โดยมุ่งเน้น
การน าปัญหา/ความต้องการร่วมของคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมาก าหนด   
             2.6 อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อการส่งผลความส าเร็จในการตั้งปณิธานและสัญญา
ประชาคม (Civil society) ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. เรื่องรายได้   
ให้มีสัญญาประชาคมในการช่วยเหลือ สนับสนุนครัวเรือนยากจนด้วย หรือการสร้างครัวชุมชนด้วยการจัดสรร 
ที่ดินสาธารณะหรือที่รกร้างว่างเปล่ามาจัดท าแปลงผักสวนครัวด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน 
        3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทีมครูฝึกระดับต าบลในการส่งเสริมการปฏิบัติตามปณิธานและ
สัญญาประชาคม (Civil society) อย่างต่อเนื่อง 
        4. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อน
กิจกรรมปณิธานและสัญญาประชาคม (Civil society) ให้บรรลุผลส าเร็จ 
        5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย   ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น 633,100 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                     - ภาคกลาง รวม 13,112 หมู่บ้าน ๆ ละอย่างน้อย 30 คน รวมทั้งสิ้น 393,360 คน 
                     - ภาคตะวันออก รวม 3,377 หมู่บ้าน ๆ ละอย่างน้อย 20 คน รวมทั้งสิ้น 67,540 คน 
                     - ภาคใต้ชายแดน รวม 2,870 หมู่บ้าน ๆ ละอย่างน้อย 60 คน รวมทั้งสิ้น 172,200 คน 
งบประมาณ     ภาคกลาง         114,074,400 บาท 
                    ภาคตะวันออก     20,262,000 บาท  
                    ภาคใต้ชายแดน    55,104,000 บาท   ตามทะเบียนจัดสรร  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

หน่วยด าเนินงาน       ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ  อ าเภอ จ านวน 265 อ าเภอ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 1 - 2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) หมู่บ้านละ 1 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายได้มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่    
                           การปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม        1. จ านวนหมู่บ้านที่ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 
                                ด าเนินชีวิต 19,359 หมู่บ้าน  
                            2. ร้อยละ 70 ของครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายจ าเริญ  แหวนเพ็ชร    ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                 โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 0 2141 6105              
                             2. นายอนันต์  เลิศแสง         นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ               
                                 โทรศัพท์ 08 6590 737 , 0 2141 6164 
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    2. สนับสนุนกิจกรรมตามแผนชีวิตของครัวเรือนยากจน  

วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ครัวเรือนยากจน ให้มีอาชีพและรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม  

 แนวคิด / วิธีการ / ขั้นตอนการด าเนนิงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
                การสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน เป็นผลสืบเนื่องจากการจัดเก็บข้อมูล ความจ าเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ประจ าปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์รายได้ 38,000 บาท/คน/ปี 
จ านวน 126,102 ครัวเรือน เพื่อให้บรรลุวิส ัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั ่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ใน         
ปี 2564 ” กรมฯ จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. มีการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ 
ให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.   การสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน  ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ           
1) สนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน จังหวัด/อ าเภอ เป็นหน่วยด าเนินการ ในไตรมาส 1- 2 และ 
2) ติดตามสนับสนุนทางวิชาการแก่ครัวเรือนยากจน ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นหน่วยด าเนินการ 
ในไตรมาส 3  มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
        1. จ าแนกสถานะครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี พ.ศ. 2560 ทั้งหมด (126,102 ครัวเรือน) 
        2. คัดเลือกครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. เฉพาะที่พัฒนาได้ ทั้งในและนอก
พ้ืนที่หมู่บ้าน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2561 
(จ านวน 20,140 หมู่บ้าน) 
        3. ครัวเรือนยากจนเป้าหมายรวมกลุ่ม (9 - 15 คน ผู้แทนครัวเรือนละ 1 คน) โดยเลือกจากพ้ืนที่หมู่บ้าน
ที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์จ านวนมากก่อน และให้รวมกลุ่มอาชีพ โดยใช้หลักการบริหารจัดการชุมชนให้ครัวเรือน
ยากจนได้เรียนรู้ ปรึกษา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จ านวน 543 กลุ่ม 
        4. ครัวเรือนยากจนเป้าหมายร่วมกันวิเคราะห์อาชีพที่จะก่อให้เกิดผลผลิตและสร้างรายได้ โดย        
การเชื่อมโยงกับตลาดในท้องถิ่น  
        5. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย  
        6. อ าเภอรายงานให้กรมฯ ทราบตามแบบสรุปผลภาพรวมของอ าเภอ/จังหวัด และให้จัดท าแบบ
รายงานหมู่บ้านเป็นไฟล์ข้อมูลแนบในระบบ Budget and Project Management (BPM) ภายในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
        7. ติดตามสนับสนุนทางวิชาการ ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นหน่วยด าเนินการในไตรมาส 3 
หมายเหตุ    
        1. ประเภทพัฒนาได้แต่อยู่นอกเหนือพ้ืนที่เป้าหมายโครงการฯ ให้ใช้กลไก ศจพ.จ./ศจพ.อ. ด าเนินการ
ตามแนวทางฯ โดยใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืนในพ้ืนที่ เช่น งบประมาณภูมิภาค งบประมาณกลุ่มจังหวัด 
งบประมาณจังหวัด เป็นต้น 
        2. ประเภทต้องสงเคราะห์ทั้งในและนอกพื้นที่เป้าหมายโครงการฯ ให้ใช้กลไก ศจพ.จ./ศจพ.อ. 
สนับสนุนการดูแลคุณภาพชีว ิต  ด ้วยการบูรณาการกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เช ่น พม. สธ. อปท.         
เหล่ากาชาด  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย   พ้ืนที่หมู่บ้านที่มีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จ านวน 19,359 หมู่บ้าน 
                     เป้าหมายด าเนินการจ านวน 543 กลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                      - ภาคกลาง รวม 13,112 หมู่บ้าน เป้าหมายด าเนินการจ านวน 307 กลุ่ม 
                      - ภาคตะวันออก รวม 3,377 หมู่บ้าน เป้าหมายด าเนินการจ านวน 109 กลุ่ม 
                      - ภาคใต้ชายแดน รวม 2,870 หมู่บ้าน เป้าหมายด าเนินการจ านวน 127 กลุ่ม    

งบประมาณ           ภาคกลาง             5,526,000 บาท 
                         ภาคตะวันออก        1,635,000 บาท 
                         ภาคใต้ชายแดน       2,286,000 บาท   ตามทะเบียนจัดสรร  

หน่วยด าเนินงาน   ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ    ระดับอ าเภอ จ านวน 265 อ าเภอ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2561)  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                            ให้มรีายได้เพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม       จ านวนกลุ่มของครัวเรือนยากจนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสัมมาชีพ 543 กลุ่ม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นายจ าเริญ  แหวนเพ็ชร    ผูอ้ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                   โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 0 2141 6105              
                               2. นางสาวนิรัตน์ เกื้อเส้ง      นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ                 
                                   โทรศัพท์ 08 3707 9392 , 0 2141 6163   
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กิจกรรมย่อยท่ี 4 หมู่บ้าน/ชุมชนประกาศตนเอง 
    1. จัดเวทีประชาคมถอดบทเรียนและประกาศตนเองของหมู่บ้าน/ชุมชน  

วัตถุประสงค์   เพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
                     ทั้งในระดับครัวเรือนและหมู่บ้าน 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
         ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ด าเนินการจัดเวทีประชาคมถอดบทเรียนและประกาศตนเองของ
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
         1. ด าเนินการร่วมกับทีมครูฝึกระดับอ าเภอและครูฝึกระดับต าบลในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และ
รูปแบบการจัดเวทีประชาคมถอดบทเรียนและประกาศตนเองของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นไปตามแนวทาง      
ในคู่มือฯ             
         2. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทีมครูฝึกระดับต าบลในการจัดเวทีประชาคมถอดบทเรียนและ
ประกาศตนเองของหมู่บ้าน/ชุมชน ระยะเวลา 1 วัน โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางหลักสูตร     
ที่ก าหนด ดังนี้ 
            2.1 ทบทวนปณิธานและสัญญาประชาคม 
            2.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน และประเมินผลตามปณิธานของบุคคล/ครัวเรือน 
            2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน และประเมินผลตามสัญญาประชาคม 
            2.4 กิจกรรมประชาคมประกาศตนเอง 
            2.5 อื่น ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อการส่งผลความส าเร็จในการถอดบทเรียนและประกาศ
ตนเองของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น หมู่บ้านยังไม่พร้อมประกาศตนเอง ขอให้ก าหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 
การพัฒนาต่อไป 
        3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทีมครูฝึกระดับต าบลในการส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรม ตามประกาศ
ตนเองของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง   
        4. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนสนับสนุนการขับเคลื่อน
กิจกรรม ตามประกาศตนเองของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 
        5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย   ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น 633,100 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                      - ภาคกลาง รวม 13,112 หมู่บ้าน ๆ ละอย่างน้อย 30 คน รวมทั้งสิ้น 393,360 คน 
                      - ภาคตะวันออก รวม 3,377 หมู่บ้าน ๆ ละอย่างน้อย 20 คน รวมทั้งสิ้น 67,540 คน 
                      - ภาคใต้ชายแดน รวม 2,870 หมู่บ้าน ๆ ละอย่างน้อย 60 คน รวมทั้งสิ้น 172,200 คน  

งบประมาณ     ภาคกลาง          114,074,400 บาท  
                    ภาคตะวันออก      19,172,400 บาท  
                    ภาคใต้ชายแดน     53,797,100 บาท   ตามทะเบียนจัดสรร  

หน่วยด าเนินงาน       ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ        อ าเภอ จ านวน 265 อ าเภอ 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 1 - 4 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) หมู่บ้านละ 1 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายได้มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่      
                            การปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม           จ านวนหมู่บ้านที่มีการประกาศตนเอง 5,300 หมู่บ้าน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   1. นายจ าเริญ  แหวนเพ็ชร    ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                 โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 0 2141 6105              
                              2. นายอนันต์  เลิศแสง         นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ               
                                 โทรศัพท์ 08 6590 737 , 0 2141 6164 
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    2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการด าเนินงานในระดับจังหวัด  

วัตถุประสงค์   เพ่ือสรุปบทเรียนและค้นหาแนวทาง วิธีพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญา 
                  ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
        ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการด าเนินงาน ในระดับ
จังหวัด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
        1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการด าเนินงาน  ในระดับ
จังหวัด 
        2. ด าเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการด าเนินงานในระดับจังหวัด ระยะเวลา 1 วัน โดย    
มีเนื้อหาที่ส าคัญในการจัดเวทีฯ ดังนี้ 
           2.1 ถอดบทเรียนกระบวนการส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
จนเป็นวิถีชีวิตระดับอ าเภอ 
            2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวอย่างความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ ทั้งในระดับบุคคล/ครัวเรือน และหมู่บ้าน 
            2.3 อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อการส่งผลความส าเร็จในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปผลการด าเนินงานในระดับจังหวัด เช่น น าข้อแนะน าจาก ศจพ.จ./ศจพ.อ. มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน 
        3. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน 
        4. จัดท ารูปเล่มสรุปบทเรียนการส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ  
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด จ านวน 1 เล่ม ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 

กลุ่มเป้าหมาย   เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อ าเภอ ทีมครูฝึกระดับอ าเภอ/ต าบล ปราชญ์ชุมชน และ 
                     คนพอเพียงตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 2,360 คน (โดยเฉลี่ยระดับจังหวัดละ 10 คน และระดับ 
                     อ าเภอ ๆ ละ 10 คน)                   

งบประมาณ             ภาคกลาง   1,882,100 บาท   ภาคใต้ชายแดน   662,300 บาท  ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน       ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ  ระดับจังหวัด จ านวน 24 จังหวัด (ยกเว้นภาคตะวันออก 6 จังหวัด) 

ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 3 - 4 (เมษายน – กันยายน 2561)  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   มีบทเรียนและแนวทาง วิธีพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของ 
                           เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม        จ านวนเอกสารสรุปบทเรียนการส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                            ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 24 เล่ม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ      
            1. นายจ าเริญ  แหวนเพ็ชร    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                                โทรศัพท์ 08 9921 6698 ,  0 2141 6105              
            2. นายอนันต์  เลิศแสง         ต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ               
                                                โทรศัพท์ 08 6590 7379 , 0 2141 6164 
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