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 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ จ านวน     
5 แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,381,171,400 บาท ภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยุทธศาสตร์         
ด้านความม่ันคง : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 11,766,600 บาท    
2. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล  า และสร้างการเติบโตจากภายใน  
จ านวน 4 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 126,031,500 บาท 2) แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 1,267,304,700 บาท 3) แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ 1,415,683,200 บาท 4) แผนงานพ้ืนฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างการเติบโตจากภายใน 560,385,400 บาท โดยมีกิจกรรมตามผลผลิต/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ดังนี้   

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 
โครงการสร้างความม่ันคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรมหลักที่ 1 บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล 
 กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรม : สร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชน 
 1. สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
 2. สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) 
 

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
 กิจกรรม : พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
    1. สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื นที่ 
 1.1 อบรมแกนน าพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 พัฒนาศักยภาพผู้น าเครือข่ายพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
      1.2.1 พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตครวัเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
                 1.2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
    2. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน 
 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
            2.2 การจัดท าแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
            2.3 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
    1. เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื นที่ระดับภาค 
ภาคเหนือ 
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
กิจกรรม : ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ 
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
กิจกรรม : ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ 
ภาคใต ้
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
กิจกรรมหลักที่ 1 สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญา (OTOP Academy) ของดีอ่าวไทย (จ.พัทลุง) 
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน 
 กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน 
 กิจกรรมย่อยท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพกองทุนชุมชน 
    1. เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล 
       1.1 เพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านบริการโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้ตามหลักธรรมาภิบาล 
       1.2 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    1. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 1-3 ดาว 
 1.1 ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge - Based OTOP) 
      1.1.1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 
                 1.1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 
 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
    กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
    1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม 
โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 
 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางตลาด 
    กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
     1. จัดแสดงและจหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 
        2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 
 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม 
    กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด 
     1. ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด 
    กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ 
     1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย  
              (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 
โครงการสร้างความม่ันคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรมหลักที่ 1 บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล 
 กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรม : สร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชน 
 1. สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
 2. สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) 
 
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
 กิจกรรม : พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
    1. สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 
 1.1 อบรมแกนน าพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2 พัฒนาศักยภาพผู้น าเครือข่ายพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
      1.2.1 พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตครวัเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
                 1.2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
    2. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน 
 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
            2.2 การจัดท าแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
            2.3 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
    1. เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
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ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 
โครงการสร้างความม่ังคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    กิจกรรมหลักท่ี 1 บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล 

วัตถุประสงค์   เพ่ือบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลในการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น        
                   แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
        ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ สนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ
ต าบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีบูรณาการแผนชุมชน
ระดับต าบล จ านวน 1 วัน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
        1. พิจารณาคัดเลือกต าบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2563 เป็นเกณฑ์ล าดับแรก 
หากยังได้ต าบลเป้าหมายไม่ครบตามที่ได้รับการจัดสรร ให้พิจารณาคัดเลือกต าบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย    
ในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2560 - 2562  
        2. ศึกษาและท าความเข้าใจแนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่ง
ในเอกสารแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 และแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาต าบล                
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด อย่างละเอียด 
        3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล เพ่ือเชื่อมประสาน
กับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
        4. เตรียมความพร้อมการจัดเวทีการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล ตามแนวทางที่ก าหนด 
โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ
ต าบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการรวบรวมข้อมูลต าบล 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน โดยเน้นแผนงานด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
ให้เกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพ่ือให้สามารถเข้าถึงแหล่งงบประมาณ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ พร้อมยกร่างเล่มแผนชุมชนระดับต าบล เพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าพิจารณาในเวทีบู รณาการ
แผนชุมชนระดับต าบล     
        5. เป็นทีมวิทยากรกระบวนการร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล 
(ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชน
ระดับต าบล สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามข้ันตอนที่ก าหนด  
        6. สนับสนุนคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการ
บริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการจัดท ารูปเล่มแผนชุมชนระดับต าบล ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. อ าเภอ ฯลฯ เพ่ือส่งมอบแผนชุมชนระดับต าบลให้ใช้
ประโยชน์ต่อไป 
        7. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ BPM ภายใน     
7 วัน หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย         คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.)  และ
คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จ านวน 4,736 ต าบล ๆ ละไม่น้อยกว่า 30 คน  
รวมทั้งสิ้น 142,080 คน 

งบประมาณ              36,862,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน        ส านกังานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ         ระดับต าบล จ านวน 4,736 ต าบล     

ระยะเวลาด าเนินการ   ด าเนินการในไตรมาส 2  (มกราคม – มีนาคม 2563) ต าบลละ 1 วัน   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    มีโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนระดับต าบลบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม         1. จ านวนต าบลที่มีการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล 4,736 ต าบล  
                             2. รอ้ยละ 85 ของต าบลที่มีการบูรณาการแผนชุมชน สร้างสัมมาชีพและ 
                                น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายรังสรรค์ หังสนาวิน   ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                โทรศัพท์ 08 1171 0557, 0 2141 6105              
                             2. พ.อ.อ. วุฒทิชัย มีโชค   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ               
                                โทรศัพท์ 09 5779 1326, 0 2141 6147 
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    กิจกรรมหลักท่ี 2 สร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    กิจกรรม : สร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชน 
    1. สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน  
วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือสร้างและพัฒนาทักษะทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และเกิดเป็นเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
 2. เพ่ือค้นหาและจัดท าเมนูอาชพีสัมมาชีพชุมชนทีส่อดคล้องกับโอกาสทางการตลาดและการตอ่ยอดขยายผล 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ด าเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน             
ตามข้ันตอนดังนี้    
 1. ศึกษา ท าความเข้าใจ แนวทางการด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
 2. ก าหนดรูปแบบและจัดท าแผนปฏิบัติการการด าเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กรมฯ ก าหนด   
 3. ด าเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ในรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ     
จ านวน 1 วัน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 3.1 สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 เสริมสร้างและพัฒนาทักษะวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
 3.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอาชีพของปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
และจัดท าเมนูอาชีพ 
        4. จัดท าฐานข้อมูลทะเบียนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด  (เครือข่าย) และเมนูอาชีพ
สัมมาชีพชุมชน เพ่ือให้อ าเภอน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน        
ในระดับหมู่บ้าน และจัดส่งข้อมูลให้กรมการพัฒนาชุมชนหลังจากด าเนินการเรียบร้อยแล้ว อย่างละ 1 ชุด   
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมบันทึกผลการด าเนินงานในระบบ BPM 

เงื่อนไข        ให้ด าเนินกิจกรรม สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ภายหลังจากที่อ าเภอ
ด าเนินการ ดังนี้  
                  1. คัดเลือกปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ จากหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 5 คน  
 2. คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย จากหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 20 คน (1 คน/ครัวเรือน)  
 3. ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายคัดเลือกอาชีพที่ต้องการฝึกอบรม โดยให้พิจารณาคัดเลือกอาชีพ
ที่เป็นสัมมาชีพ มีโอกาสทางการตลาดและการต่อยอดขยายผล ทั้งในด้านทักษะความรู้ วัตถุดิบ ความพร้อม
ของครัวเรือน และช่องทางการตลาด  

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จ านวน 113,106 คน ประกอบด้วย   
         1. ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ จ านวน 16,000 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 80,000 คน   
         2. ทีมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน จ านวน 16,000 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 32,000 คน   
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                      โดยที่ ทีมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน หมายถึง  
                      1) ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยากรผู้น าสัมมาชีพ”    
ตามโครงการสร้างและพัฒนาผู้น าสัมมาชีพชุมชน ซึ่งต่อมาเรียกว่า “วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” 
                      2) เป็น “วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” ที่เคยร่วมกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  
                      3) เป็น “วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” ทีพั่กอาศัยอยู่ในต าบลหรืออ าเภอเดียวกันกับหมู่บ้าน
เป้าหมายในโครงการฯ เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและ
เต็มประสิทธิภาพ 
                  3. นักวิชาการพัฒนาชุมชนอ าเภอ จ านวน 878 อ าเภอ ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 878 คน   
                  4. เจ้าหน้าที่โครงการ จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 228 คน   

งบประมาณ         จ านวน 91,032,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร  

หน่วยด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ  ด าเนินการระดับจังหวัด/อ าเภอ   

ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) จ านวน 1 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพเข้าใจแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการท าหน้าที่เป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชนเพ่ือขับเคลื่อน
การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยมีเครือข่ายวิทยากรสัมมาชีพชุมชนให้การสนับสนุนและมีเมนู
อาชีพสัมมาชีพที่เป็นอาชีพทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัดกิจกรรม  1. มีเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในพ้ืนที่ 
   2. มีเมนูอาชีพสัมมาชีพชุมชนที่สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดและการต่อยอดขยายผล    

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน 
 โทรศัพท์   08 7775 5996 , 0 2141 6110 
   2. นางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                 โทรศัพท์  08 3089 8816 , 0 2141 2676    
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    2. สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 

วัตถุประสงค์   เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และสามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ด าเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน     
ตามข้ันตอนดังนี้    
        1. ศึกษา ท าความเข้าใจ แนวทางการด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   
        2. ก าหนดรูปแบบและจัดท าแผนปฏิบัติการการด าเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน     
ในระดับหมู่บ้าน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กรมฯ ก าหนด   
        3. เตรียมความพร้อมก่อนด าเนินกิจกรรม  
  3.1 เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย (ต่อเนื่องจากกิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน) 
                1) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จากหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 5 คน   
               2) ครัวเรือนเป้าหมาย จากหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน (ผู้แทนครัวเรือนละ 1 คน) 
   3.2 เตรียมแผนปฏิบัติการฝึกอาชีพกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน       
โดยมอบหมายให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ด าเนินการประชุมหารือ วิเคราะห์และวางแผนการฝึกปฏิบัติ
อาชีพร่วมกับผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย   
        4. ด าเนินกิจกรรม สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ระยะเวลา 2 วัน ตามแผน     
การฝึกปฏิบัติอาชีพ (ข้อ 3.2) โดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ส่งเสริมและสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนในการจัดฝึกอบรมอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  วันที่หนึ่ง   

           กิจกรรม 1) ด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเน้นการด าเนินงาน ดังนี้ 
            (1) สร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยการส่งเสริมครัวเรือนให้พ่ึงพาตนเอง ด้วยการท ากินท าใช้
ภายในครัวเรือน ปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ เกื้อกูลกันในชุมชน 
            (2) สร้างความม่ันคงด้านอาชีพ โดยการส่งเสริมครัวเรือนให้ได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพ ทั้งในลักษณะที่ต่อยอดอาชีพเดิมหรืออาชีพหลัก และอาชีพใหม่ที่ เกื้อกูลอาชีพอ่ืนในชุมชน 
ตัวอย่างเช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ ที่เหลือจากการท ากินท าใช้ในครัวเรือน ตามข้อ (1) 
หรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน 
            (3) สร้างความมั่นคงด้านรายได้ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพ
หรือสหกรณ์ สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและช่องทางการตลาด  
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           กิจกรรม 2) ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ภาควิชาการหรือทฤษฎีที่ต้องรู้และควรรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
ที่ครัวเรือนเป้าหมายคัดเลือกร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน (ตามข้อ 3.2) ซึ่งอาจมี
การสาธิตหรือฝึกปฏิบัติร่วมด้วยเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่ร่วมการฝึกอบรม 
โดยด าเนินการ ณ บ้านพักวิทยากรสัมมาชีพชุมชนหรือปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ หรือสถานที่ท่ีเหมาะสมที่อยู่ในชุมชนหรือใกล้เคียง 
  วันที่สอง  ด าเนินการฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย ณ สถานที่ทีค่รัวเรือนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมอาชีพจัดเตรียมไว้ โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ในพ้ืนที่ติดตามเป็นพ่ีเลี้ยงในการฝึกปฏิบัติ        
        5. ก ากับ ติดตามให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนในพ้ืนที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่
ผ่านการอบรมอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนฯ ประกอบอาชีพที่ได้ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
        6. สนับสนุนให้สถาบันหรือกองทุนชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนชุมชนเพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและช่องทางการตลาด แก่ครวัเรือนสัมมาชีพชุมชนหรือกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชน
เพ่ือใหส้ามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได ้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
 7. สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภท
เดียวกัน และประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องได้มีการรวมกลุ่ม และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเป็นกลุ่ม
อาชีพ ตามหลัก 5 ก หรือตามแนวทางการสร้างกลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน 
(Community Entrepreneur : CE) ที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด โดยพิจารณาด าเนินการตามความ
พร้อมของแต่ละกลุ่ม และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ต่อไป 
 8. จัดท าฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดการพัฒนา และส่ง
ฐานข้อมูลดังกล่าว ให้จังหวัดและกรมฯ ตามล าดับ 
         9. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานส่งให้จังหวัด พร้อมบันทึกผลการด าเนินงานในระบบ BPM  
เงื่อนไข   1. ด าเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หลังจากสร้างเครือข่าย 
                ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
             2. การสนับสนุนวสัดุฝึกปฏิบัติอาชีพต้องไม่เป็นลักษณะของการซื้อแจก และจัดท าบันทึกการรับ 
                วัสดุฝึกปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน 
กลุ่มเป้าหมาย    รวมทั้งสิ้น จ านวน 190,000 คน ประกอบด้วย   
    1. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จ านวน 7,600 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน  
                                   รวมทั้งสิ้น 38,000 คน   
    2. ประชาชนที่เป็นผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย จ านวน 7,600 หมู่บ้าน ๆ  
                                   ละ 20 คน/ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 152,000 คน  
งบประมาณ         จ านวน 267,520,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 
หน่วยด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  
พื้นที่ด าเนินการ  ด าเนินการระดับหมู่บ้าน 
ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2563) หมู่บ้านละ 2 วัน 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน  
                               มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม  1. ประชาชนเป้าหมายได้รับการส่งเสริมอาชีพ จ านวน 152,000 คน/ครัวเรือน   
   2. ร้อยละ 85 ประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ น าความรู้ไป 
                                   ประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน และมีรายได้เพ่ิมข้ึน   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน 
 โทรศัพท์   08 7775 5996 , 0 2141 6110 
   2. นางสาวธวัลรัตน์ เดชบุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                          โทรศัพท์  09 2505 2696 , 0 2141 6111 
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3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) 

วัตถุประสงค ์    เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค มีความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานสัมมาชีพชุมชน                             
                     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถส่งเสริมองค์กรสตรีในการสนับสนุน 
                     การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เง่ือนไขของกิจกรรม 
       1. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค (จังหวัดเชียงราย ชลบุรี ขอนแก่น และสตูล ) จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการคณะกรรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสตรี    
ของจังหวัดในภาค เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาสตรีและการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
สัมมาชีพชุมชน ดังนี้  
          1.1 การขับเคลื่อนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน
เป้าหมายสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้าน จ านวน 16,000 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด 
          1.2 บทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรีในการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 
และ            การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง 
          1.3 การเชื่อมโยงโดยให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสตรี 
       2. จัดท าแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         เพ่ือ
ส่งเสริมองค์กรสตรีในการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน  
      3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค ติดตามสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด  ตามแผนปฏิบัติ
การตามข้อ 2 
      4. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค รายงานผลการประชุม
เชิงปฏิบัติการคณะกรรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสตรี   
ของจังหวัดในภาค ส่งให้กรมฯ ภายในเดือนธันวาคม 2562 
กลุ่มเป้าหมาย           คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) จ านวน 4 ภาค ๆ ละ 50 คน รวม 200 คน 
งบประมาณ              จ านวน 481,400 บาท ตามทะเบียนจัดสรร  
หน่วยด าเนินการ        ส านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่เป็นที่ตั้งภาค 
พื้นที่ด าเนินการ          ระดับจังหวัดตามข้อตกลงของ กพสภ. ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ชลบุรี ขอนแก่น และสตูล 
ระยะเวลาด าเนินการ   ด าเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม         1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ในการสนับสนุน 
                                งานสัมมาชีพชุมชน 
                             2. มีแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                   
                                เพ่ือส่งเสริมองค์กรสตรีในการสนบัสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ     คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถส่งเสริม 
                             องค์กรสตรีในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน  
                             ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   1. นางพรทิพย์  ไชยวัฒน์   ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้น าชุมชนและองค์กรชุมชน 
                                โทรศัพท์  08 9921 6394 , 0 2141 6151                    
                             2. นางสาวพวงเพชร  ทิพย์ทอง   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                โทรศัพท์  08 4795 0899 , 0 2141 6161  
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โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
 กิจกรรม : พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
    1. สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 
 1.1 อบรมแกนน าพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้แกนน าหมู่บ้านมีความเข้าใจในหลักการ แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญา 
                  ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดฝึกอบรมแกนน า พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ิม          
ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ปี 2563    
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
      1. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน
เป้าหมาย (บ้านน้อง) ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร จากหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณให้ด าเนินการโครงการ
สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกรมการพัฒนาชุมชน ในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 และไม่เป็นหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
         1.1 ไม่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ด าเนินการ  พัฒนา
ตามกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชนและประกาศจังหวัดเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2562 
         1.2 ไม่เป็นหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัดหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้ด าเนินการ พัฒนาตาม
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน และประกาศจังหวัดเป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2562 
         1.3 ไม่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่จังหวัด/อ าเภอคัดเลือกให้ด าเนินการ ตามโครงการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
         กรณีที่อ าเภอไม่มีหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ให้พิจารณาคัดเลือกจากหมู่บ้านที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อาทิเช่น มีผู้น าชุมชนที่มีความเสียสละ มีภาวะผู้น า ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน หรือมีทุนเดิมในการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น         
         ทั้งนี้ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกระจายพื้นที่เป้าหมายให้เกิดความครอบคลุม 
ทั่วถึง ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ความต้องการพัฒนาให้เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามขั้นตอน และกระบวนการที่กรมฯ ก าหนด รวมถึงพิจารณาถึงความพร้อม
ในการ บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาของกรมฯ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีค านึงถึงพื้นที่เป็นหลัก  
       2. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ดังนี้ 
           2.1 แกนน าพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านละ 2 คน โดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
ร่วมกับผู้น าหมู่บ้านเป้าหมาย (บ้านน้อง) พิจารณาคัดเลือกแกนน าพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้าน
ละ 2 คน โดยพิจารณาจากแกนน าในหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติ อาทิเช่น มีความเสียสละ มีภาวะผู้น า เป็น              
นักประสานงาน เป็นที่ยอมรับของส่วนรวม มีใจรักในการท างานหรือรักการเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นต้น ที่
ส าคัญมีความพร้อมและตั้งใจจะท างานพัฒนาชุมชน สามารถน าความรู้ ความสามารถ ทักษะการจัด
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาผู้ด้อยโอกาส การพัฒนากลุ่ม/องค์กร น าไปสู่การเสริมสร้างการมี    
ส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในหมู่บ้านได้ ซึ่งสามารถคัดเลือกจากกลุ่มผู้น าในการ
ด าเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน เช่น กม. อช./ผู้น าอช. กพสม. หรือกรรมการกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ได้แก่ 
กรรมการ ศอช.ต กรรมการ ศรช. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้น าอื่น ๆ ฯลฯ  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

         2.2 ประธานชมรมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ โดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอประสาน 
นัดหมายประธานชมรมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอเข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด ทั้งนี้  
หากประธานชมรมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอติดภารกิจไม่ว่างเข้าร่วมอบรมตามก าหนด            
ให้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการชมรมฯ ที่มีความพร้อมและศักยภาพเข้าร่วมอบรมแทน 

        ทั้งนี้ ขอความร่วมมือส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่
สามารถเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรตามที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก าหนด ระยะเวลา 2 วัน/รุ่น 
และส าหรับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่มีปริมาณกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก สามารถบริหารจัดการ
ฝึกอบรมเป็นรุ่น ๆ ละ 2 วัน โดยจ านวนกลุ่มเป้าหมายต่อรุ่นให้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ก าหนดเป็นส าคัญ ตลอดจนสถานที่การฝึกอบรม           
บ่มเพาะให้กับกลุ่มเป้าหมายสามารถพิจารณาเลือกด าเนินการในพื้นที่ที่เป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด
ความรู้ได้ ซึ่งกรณีแบ่งฝึกอบรมเป็นรุ่น ๆ และจัดพร้อมกัน ขอให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประชุม
ซักซ้อมทีมวิทยากรที่ท าหน้าที่ตามกรอบการเรียนรู้ในข้อ 3 ร่วมกันก่อนปฏิบัติงาน 

     3. ก าหนดรูปแบบ วิธีการจัดฝึกอบรมแกนน าพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งขอให้ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดให้ความส าคัญกับขั้นตอนนี้ โดยให้พิจารณาจากกรอบการเรียนรู้ (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่) ดังนี้ 
        3.1 การสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ (มุ่งเน้นการปรับกรอบความคิด/กระบวนการทางความคิด หรือ Mindset) 
ซึ่งอาจเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ร่วมให้ความรู้ 
        3.2 การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับบุคคล 
ครัวเรือน และชุมชน ซึ่งอาจเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ร่วมให้ความรู้ 
        3.3 เสริมสร้างความเข้าใจการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละขั้นตอนตามที่กรมการพัฒนา
ชุมชนก าหนด (ขั้นตอนนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญขอให้พิจารณาก าหนดรูปแบบ วิธีการถ่ายทอดที่ท าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจและสามารถน าไปปรับใช้ในพื้นที่ได้) 
        3.4 ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการชุมชน การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพ่ือการพัฒนาตาม     
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
        3.5 วิธีการประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือ ความสุขมวล
รวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) พร้อมทั้งการสาธิตตัวอย่างการประเมิน
ความสุขมวลรวมที่ถูกต้อง 

     4. จัดฝึกอบรมแกนน าพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามรูปแบบ และวิธีการที่ก าหนดในข้อ 3        
โดยมุ่งเน้นการปรับกรอบความคิด/กระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึง
ความส าคัญของการท าหน้าที่เป็นแกนน าพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
     5. มอบหมายภารกิจให้แกนน าพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ไปขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน โดยวิธีการขับเคลื่อนการพัฒนาครัวเรือน ตามหลักปรัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
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         5.1 เข้าใจ ทีมงานวางแผนการปฏิบัติ เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้รอบรู้ มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญ ก าหนด
แนวทางการสร้างความรู้ วิธีเปลี่ยนลักษณะนิสัยการด าเนินชีวิตของประชาชนทุกครัวเรือน ศึกษา วิเคราะห์
สภาพพ้ืนที่ สภาพของชุมชนท้องถิ่น ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่ามีสถานการณ์เป็นอย่างไร มีเหตุการณ์ใดบ้าง     
ที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างไร เพ่ือเตรียมสร้างกิจกรรมรณรงค์         
สร้างการรับรู้ และความตระหนักในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของครัวเรือน 
         5.2 เข้าถึง สร้างความตระหนักในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ น าเสนอแนวคิดการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา ผ่านสื่ อการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ การสร้างความรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น แนะน ารายบุคคล ครัวเรือน การประชุม 
การอบรม กระบวนการกลุ่ม การสาธิต การเรียนรู้ผ่านการท าจริง และวางแผนการพัฒนาครัวเรือนตัวเองต่อไป 
         5.3 พัฒนา สนับสนุนการด าเนินงานในแต่ละครัวเรือน ในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการพ่ึงตนเอง           
โดยต้องการ ยอมรับ น้อมน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง มีเป้าหมายชัดเจน มั่นใจในวิธีการปฏิบัติ ทบทวนการปฏิบัติ 
พร้อมปรับปรุงยกระดับให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  
         5.4 เสริมแรง สร้างกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ประสบความส าเร็จ ตามระดับความต้องการ เช่น การให้
รางวัล การสร้างความยอมรับ การประกาศเป็นต้นแบบเป็นครู เป็นจุดเรียนรู้เพื่อขยายผลต่อเนื่อง 
         5.5 การตรวจติดตาม เพ่ือการก ากับ ให้การปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาครัวเรือนเป็นไปตามแนวทาง
และช่วงเวลาที่ก าหนด ปรับปรุงวิธีการและสนับสนุนครัวเรือนเพ่ือให้ประความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ 
      6. ประสานส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม         
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของแกนน าที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
      7. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในระบบ BPM ภายใน 7 วัน 
หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
กลุ่มเป้าหมาย    1. แกนน าพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 หมู่บ้านละ 2 คน  
                         จ านวน 8,780 หมู่บ้าน รวม 17,560 คน  
                      2. ประธานชมรมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอหรือผู้แทน 
                         จ านวน 878 อ าเภอ ๆ ละ 1 คน รวม 878 คน 
งบประมาณ          จ านวน 39,453,300 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 
หน่วยด าเนินงาน      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
พื้นที่ด าเนินการ        ระดับจังหวัด 76 จังหวดั 
ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาสที ่1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) รุ่นละ 2 วัน  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ    แกนน าพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ           
                              แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ 
                            ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม           จ านวนแกนน าพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการพัฒนา 18,438 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นายรังสรรค์ หังสนาวิน  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                   โทรศัพท์ 08 1171 0557, 0 2141 6105              
                               2. นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                   โทรศัพท์ 09 0951 0595, 0 2141 616 
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       1.2 พัฒนาศักยภาพผู้น าเครือข่ายพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
            1.2.1 พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์   1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะแก่อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)/ 
                         ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนในหมู่บ้าน 
                         เศรษฐกิจพอเพียง  

2. เพ่ือให้อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)/ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) สามารถขับเคลื่อน 
    กิจกรรม/โครงการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด 
    ผลได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างทักษะอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)/ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ร่วมกับชมรมผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนระดับอ าเภอ และศูนย์อ านวยการ
คณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอ (ศจพ.อ.) พิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการและเป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน และประกาศจังหวัดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว              
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2562 เป็นเป้าหมายหลักในการด าเนินงาน 

2. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ จัดเตรียมฐานข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการ
พัฒนาชุมชน และประกาศจังหวัดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2562 

3. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ประสาน ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ที่ได้รับการแต่งตั้ง         
ให้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2565 เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก ในการเข้าร่วมโครงการฯ 

4. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะอาสาพัฒนาชุมชนในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลารุ่นละ 1 วัน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
แก่อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)/ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.)/คณะกรรมการ ศจพ.อ. โดยมีเนื้อหา 
ประกอบด้วย 

    - นโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย การด าเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    - บทบาท /ภารกิจ และวิธีการด าเนินงานของอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)/ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน      

(ผู้น า อช.) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน้นหนักให้ผู้น า  อช. รับผิดชอบในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    - การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ        
จนเป็นวิถีชีวิต 

   - การลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี พ.ศ. 2562 
เป้าหมาย 
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   - การจัดท าแผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - การออกแบบกิจกรรม และการก าหนดขั้นตอนวิธีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 

จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มเป้าหมาย    อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)/ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.)/คณะกรรมการ ศจพ.อ.  
                     จ านวน อ าเภอละ 40 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 35,120 คน 

งบประมาณ      จ านวน 17,208,800 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ   878 อ าเภอ  

ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)                    

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
                1. ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                2. อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) /ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) สามารถขับเคลื่อนกิจกรรม
พัฒนาชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ มีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม   
                ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริม 
สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดได้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
                 1. นางพรทิพย์  ไชยวัฒน์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้น าชุมชนและองค์กรชุมชน  
                    โทรศัพท์  08 9921 6394 , 0 2141 6151 
                 2. นายไพรัตน์  จงรักษา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                    โทรศัพท์  08 9729 0450 , 0 2141 6148 
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     1.2.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการประสานความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนน า 
                  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
                 ในระดับอ าเภอ/จังหวัด   
  

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ด าเนินการออกแบบ วิธีการจัดตั้งเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับอ าเภอ โดยพิจารณาคัดเลือกแกนน าหมู่บ้านที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน และประกาศจังหวัดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2562 และมีผลงานการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นรูปธรรม มีศักยภาพในการเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน มีความเสียสละ มีภาวะผู้น า เป็นนักประสานงาน 
เป็นที่ยอมรับของส่วนรวม มีใจรักในการท างานหรือรักการเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นต้น ที่ส าคัญมีความพร้อม
และตั้งใจจะท างานพัฒนาชุมชน สามารถน าความรู้ ความสามารถ ทักษะการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน 
การพัฒนาผู้ด้อยโอกาส การพัฒนากลุ่ม/องค์กร น าไปสู่การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้
ของประชาชนในหมู่บ้านได้ 

ทั้งนี้ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกระจายตัวหรือความเป็นตัวแทนของแกนน าหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความครอบคลุม ทั่วถึง 
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  

2. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ด าเนินการจัดประชุมแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจัดตั้ง
เครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ จ านวน 25 คน/อ าเภอ  

3. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ด าเนินการประชุมเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
อ าเภอ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้  

    3.1 เสริมสร้างความเข้าใจการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละขั้นตอนตามที่กรมการ
พัฒนาชุมชนก าหนด (ขั้นตอนนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญขอให้พิจารณาก าหนดรูปแบบ วิธีการถ่ายทอดที่ท าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจและสามารถน าไปปรับใช้ในพื้นที่ได้) 

  3.2 วิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละข้ันตอนที่ก าหนด 
  3.3 แนวทางการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน 

และชุมชน อาทิเช่น การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวพัฒนา การบริหารจัดการชุมชน และการจัดการ  
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.4 วางแผนเตรียมการเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบ (บ้านพ่ี) 

  3.5 วิธีการประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือ ความสุข    
มวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) มุ่งเน้นการอธิบายเพ่ือสร้างความเข้าใจถึง
ความส าคัญที่ต้องประเมินผล วิธีการประเมิน และก าหนดวันประเมินร่วมกัน 
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      4. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ร่วมกับเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ 
ออกแบบ วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการก าหนดบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานร่วมกัน 

5. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ร่วมกับเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ      
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้ก าลังใจ และติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ร่วมกับเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ 
พิจารณาคัดเลือกผู้แทนเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอเข้าร่วมประชุมจัดตั้ง
เครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดตามวัน เวลาที่ก าหนด  

7. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในระบบ BPM ภายใน 7 วัน 
หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
กิจกรรมที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ด าเนินการออกแบบ วิธีการจัดตั้งเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับจังหวัด โดยเชิญผู้แทน เครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ  
ตามสัดส่วนผู้แทนฯ ดังนี้ 

   - จังหวัดที่มีเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอไม่เกิน 12 เครือข่าย (อ าเภอ)  
ให้มีคณะกรรมการเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด จ านวน 20 คน 

   - จังหวัดที่มีเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอระหว่าง 12 - 25 เครือข่าย 
(อ าเภอ) ให้มีคณะกรรมการเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด จ านวน 25 คน 

   - จังหวัดที่มีเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอระหว่าง 26 - 32 เครือข่าย 
(อ าเภอ) ให้มีคณะกรรมการเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด จ านวน 35 คน 

ทั้งนี้ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกระจายตัวหรือความเป็นตัวแทนของแกนน าหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความครอบคลุม ทั่วถึง 
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  

2. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ด าเนินการจัดประชุมแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจัดตั้ง
เครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ตามสัดส่วนที่ก าหนด  

3. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ด าเนินการประชุมเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
จังหวัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ ดังนี้  

    3.1 เสริมสร้างความเข้าใจการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละขั้นตอนตามที่กรมการ
พัฒนาชุมชนก าหนด (ขั้นตอนนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญขอให้พิจารณาก าหนดรูปแบบ วิธีการถ่ายทอดที่ท าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจและสามารถน าไปปรับใช้ในพื้นที่ได้) 

  3.2 วิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละข้ันตอนที่ก าหนด 
          3.3 แนวทางการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน 
และชุมชน อาทิเช่น การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวพัฒนา การบริหารจัดการชุมชน และการจัดการ  
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 3.4 วางแผนเตรียมการเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบ (บ้านพ่ี) 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
3.5 วิธีการประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือ ความสุขมวล

รวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) มุ่งเน้นการอธิบายเพ่ือสร้างความเข้าใจถึง
ความส าคัญที่ต้องประเมินผล วิธีการประเมิน และก าหนดวันประเมินร่วมกัน 

4. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด 
ออกแบบ วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการก าหนดบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานร่วมกัน 

5. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด      
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้ก าลังใจ และติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

6. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในระบบ BPM ภายใน 7 วัน 
หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

กลุ่มเป้าหมาย      1. เครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ จ านวน 878 อ าเภอ 
                        2. เครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด  
งบประมาณ       - กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ 
                        จ านวน 10,755,500 บาท ตามทะเบียนจัดสรร  
                      - กิจกรรมที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด 
                        จ านวน 1,131,600บาท ตามทะเบียนจัดสรร         

หน่วยด าเนินงาน  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ/จังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ   878 อ าเภอ/ 76 จังหวัด  

ระยะเวลาด าเนินการ  - กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ 
                              อ าเภอด าเนินการไตรมาส 1  
                            - กิจกรรมที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ 
                              จังหวัด ด าเนินการไตรมาส 1 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
                เครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับอ าเภอ/จังหวัด   

ตัวช้ีวัดกิจกรรม   
                จ านวนเครือข่ายแกนน าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพ  
954 เครือข่าย                

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นายรังสรรค์ หังสนาวิน  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                   โทรศัพท์ 08 1171 0557, 0 2141 6105              
                               2. นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                   โทรศัพท์ 09 0951 0595, 0 2141 6163 
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    2. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน 
       2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้าน 
                  ที่สมดุล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ จัดสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเป้าหมาย       

เพ่ือสร้างความเข้าใจเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้อง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ก าหนดรูปแบบ วิธีการจัดสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาจากกรอบการ
เรียนรู้ (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่) ดังนี้  

    1.1สร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ (มุ่งเน้นการปรับกรอบความคิด/กระบวนการทางความคิด หรือ Mindset) 

    1.2 วิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละข้ันตอนที่ก าหนด 
    1.3 แนวทางการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล 

ครัวเรือน และชุมชน อาทิเช่น การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวพัฒนา การบริหารจัดการชุมชน     
และการจัดการ  ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    1.4 เป้าหมายการพัฒนาตามแนวทาง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” 
หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) มุ่งเน้นการอธิบายเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจถึงความส าคัญท่ีต้องประเมินผล วิธีการประเมิน และก าหนดวันประเมินร่วมกัน 

  2. จัดสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 วัน ตามรูปแบบ และวิธีการ       
ที่ก าหนด ตามข้อ 1 โดยมุ่งเน้นการปรับกรอบความคิด/กระบวนการทางความคิด (Mindset) ให้กลุ่มเป้าหมาย 
ตระหนักถึงความส าคัญของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัตใินระดับครัวเรือน 
         3. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่       
การปฏิบัตขิองครอบครัวพัฒนาเป้าหมาย ดังนี้ 

3.1 สร้างความม่ันคงทางอาหาร โดยการ  
                  3.1.1 มีการปลูกผัก พืชสวนครัว เพ่ือใช้เป็นประกอบอาหารในชีวิตประจ าวัน เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายประจ าวันตามสภาพพ้ืนที่ของครัวเรือน 
                  3.1.2 มีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน  เช่น ไก่ เป็ด ปลา กบ หรืออ่ืน ๆ ตามที่
สภาพของพ้ืนที่แต่ละครัวเรือนจะท าได้ 

             3.1.3 มีการแปรรูป ผลิตผลในบ้านเพ่ือเป็นการถนอมอาหาร และใช้ประโยชน์ของในครัวเรือน
รูปแบบต่าง ๆ 

3.2 สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยการ  
                  3.2.1 มีการบริหารจัดการขยะ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างขยะคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ซ้ า  
หมักขยะเปียกเพ่ือเป็นปุ๋ย หรือถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
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                 3.2.2 มีการจัดสุขลักษณะในบ้าน โดยการจัดบริเวณบ้าน สะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค และพาหะน าโรคสวยงาม เช่น รั้วกินได้ ไม้ดอกไม้ประดับ สะดวกปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
ประกอบอาชีพ  
                   3.2.3 มีการใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกื้อกูลกัน เช่น น้ าจากการซักผ้าน าไป      
รดต้นไม้ เป็นต้น 

3.1 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการ  
                  3.3.1 มีการปฏิบัติศาสนากิจตามพิธีตามความเชื่อเป็นประจ า มีการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเจือจาน
ระหว่างกัน 
                  3.3.2 มีการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสาอาสาสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือสาธารณะ ของหมู่บ้านการปรับปรุง ถนน คู คลองหรือการร่วมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านอ่ืน ๆ 
                  3.3.3 มีการออกก าลังกายเสริมสุขภาพ เพ่ือสุขภาพร่างกายที่เข็งแรง ครัวเรือนต้องมีการ
ออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เป็นประจ า 

  4. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในระบบ BPM ภายใน 7 วัน 
หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
กลุ่มเป้าหมาย     ผู้แทนครอบครัวพัฒนาอย่างน้อย 30 ครัวเรือน โดยคัดเลือกจากครอบครัวที่สมาชิก        

ในครอบครัวมีคุณสมบัติ และมีกิจกรรมสมควรเป็นแบบอย่าง และสมัครใจเข้าร่วม
โครงการสามารถขยายผลสู่ครอบครัวอ่ืน ๆ ได้ ด้วยการจัดเป็นจุดเรียนรู้ของชุมชน     
ได้ต่อไป จ านวนทั้งสิ้น 263,400 คน/ครัวเรือน (จ านวน 8,780 หมู่บ้าน ๆ ละ 30 คน )   

งบประมาณ             จ านวน 71,118,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน      ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  

พื้นที่ด าเนินการ       หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย จ านวน 8,780 หมู่บ้าน 

ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาสที ่1 (ตุลาคม  – ธันวาคม 2562) อย่างน้อยหมู่บ้านละ  1 วัน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ครอบครัวพัฒนาเป้าหมายมีความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยน  
การใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง      

ตัวช้ีวัดกิจกรรม  จ านวนครอบครัวพัฒนาเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 263,400 คน/ครัวเรือน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นายรังสรรค์ หังสนาวิน  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                   โทรศัพท์ 08 1171 0557, 0 2141 6105              
                               2. นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                   โทรศัพท์ 09 0951 0595, 0 2141 6163   
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    2. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน 
       2.2 การจัดท าแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างมีทิศทาง       
           ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง         
ในหมู่บ้านเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างมีทิศทาง     
ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. ก าหนดรูปแบบ วิธีการส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาจากกรอบ 
การเรียนรู้ ดังนี้  
        1.1 วิเคราะห์ข้อมูลของครัวเรือน เพ่ือท าแผนชีวิตของครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน เพ่ือจัดท า  
หรือทบทวน/ปรับแผนชุมชน ส าหรับน าไปเป็นเครื่องมือในการก ากับทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป ซึ่งการ
จัดท าแผนชีวิตของครัวเรือน ควรเชื่อมโยงกับกิจกรรมการตั้งปณิธาน เพ่ือน าไปสู่การน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัตใินระดับบุคคล และครอบครัว 
        1.2 การประเมินเพ่ือตรวจสอบสภาพของหมู่บ้านตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) โดยคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับคณะท างานระดับ
ต าบลจัดการประเมิน และกรอกข้อมูลหมู่บ้านตามแนวทางที่กรมฯ ก าหนด หลังจากนั้นคณะท างานระดับ
อ าเภอรับรองผลการประเมิน พร้อมจัดท าทะเบียน ส่งผลการประเมินให้คณะท างานระดับจังหวัดรับรองผล 
ทั้งนี้ ต้องจัดท าทะเบียนหมู่บ้านเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบผลกับข้อมูลหลังการพัฒนาต่อไป  
และน าผลจากการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท าให้ผ่านตัวชี้ วัด 
หรือพัฒนาให้ดีขึ้น 
        1.3 ประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน ก่อนการพัฒนา
หมู่บ้าน (ครั้งที่ 1) โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวที ได้แก่ ผู้แทนครอบครัวพัฒนา แกนน าหมู่บ้าน ผู้แทน
กลุ่ม/องค์กร/คุ้มบ้าน ผู้แทนครัวเรือนอ่ืน ๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 30 คน ผลที่ได้จาก (Gross 
Village Happiness : GVH) น าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท าให้มีความสุข
น้อย หรือพัฒนาให้ดีขึ้น 

2. ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามรูปแบบ และวิธีการที่ก าหนดในข้อ 1 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านวางแผนเพ่ือก าหนดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคล้องกับผลการประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัดและผลประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือ
ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 1 โดยเริ่มจากระดับครัวเรือนจะต้องมีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดผล 3 ด้าน คือ 1. สร้างความม่ันคงทางอาหาร 2. สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 3. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
ให้สมดุลก่อน ระดับกลุ่ม เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือผลิต สวัสดิการ การตลาด ฯลฯ ระดับชุมชน เน้นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านต่าง ๆ 
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4. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในระบบ BPM ภายใน 7 วัน     
หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 
 กลุ่มเป้าหมาย   ผู้แทนครอบครัวพัฒนา แกนน าหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่ม/องค์กร/คุ้มบ้าน ผู้แทนครัวเรือนอ่ืน ๆ   
                     และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อย 30 คน 

งบประมาณ      จ านวน 71,118,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 
หน่วยด าเนินงาน      ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 

พื้นที่ด าเนินการ        หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย จ านวน 8,780 หมู่บ้าน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 - 2  (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  
                            อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    ครอบครัว และหมู่บ้านเป้าหมายสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
                            ตนเองและชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
                            ศักยภาพและบริบทของชุมชน 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม       จ านวนหมู่บ้านเป้าหมายที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนเอง 8,780 แห่ง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นายรังสรรค์ หังสนาวิน  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                   โทรศัพท์ 08 1171 0557, 0 2141 6105              
                               2. นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                   โทรศัพท์ 09 0951 0595, 0 2141 6163 
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    2. เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน 
       2.3 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างมีทิศทาง                     

ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ จัดกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเป้าหมาย          

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านน าผลจากกิจกรรมการส่งเสริมการจัดท าแผนชีวิตและแผนชุมชน      
อันประกอบด้วย ข้อมูลแผนชีวิตของครอบครัว ข้อมูลแผนชุมชน ข้อมูลจากการประเมินเพ่ือตรวจสอบสภาพ
ของหมู่บ้านตามเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน            
23 ตัวชี้วัด) และผลการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน ก่อนการ
พัฒนาหมู่บ้าน (ครั้งที่ 1) มาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้ดีขึ้น          
โดยมุ่งเน้นการพ่ึงตนเอง หมู่บ้านสามารถด าเนินการได้เอง หรือประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกเป็นล าดับแรกก่อน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านคัดเลือกกิจกรรมที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลในข้อ 1 มาสู่          
การก าหนดกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาที่หมู่บ้านสามารถด าเนินการได้เอง โดยมุ่งเน้น    
การพัฒนาวิถีชีวิตหรือวิถีชุมชนที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก ทั้งนี้ กรมฯ 
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการฝึกอบรม และหรือการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ ์ยกเว้นครุภัณฑ์ ที่สอดคล้องตามความต้องการของหมู่บ้านเป็นหลัก อาทิเช่น 
         2.1 ฝึกทักษะการผลิตของกิน ของใช้ เพ่ือการด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้             
               2.1.1 สร้างความม่ันคงทางอาหาร โดยการ  
                       1) มีการปลูกผัก พืชสวนครัว เพ่ือใช้เป็นประกอบอาหารในชีวิตประจ าวัน เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายประจ าวันตามสภาพพ้ืนที่ของครัวเรือน 
                       2) มีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน  เช่น ไก่ เป็ด ปลา กบ หรืออ่ืน ๆ ตามที่
สภาพของพ้ืนที่แต่ละครัวเรือนจะท าได้ 
                       3) มีการแปรรูป ผลิตผลในบ้านเพ่ือเป็นการถนอมอาหาร และใช้ประโยชน์ของใน
ครัวเรือนรูปแบบต่าง ๆ 
                2.1.2 สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยการ  
                        1) มีการบริหารจัดการขยะ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างขยะคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ซ้ า  
หมักขยะเปียกเพ่ือเป็นปุ๋ย หรือถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
                        2) มีการจัดสุขลักษณะในบ้าน โดยการจัดบริเวณบ้าน สะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค และพาหะน าโรคสวยงาม เช่น รั้วกินได้ ไม้ดอกไม้ประดับ สะดวกปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
ประกอบอาชีพ  
                        3) มีการใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกื้อกูลกัน เช่น น้ าจากการซักผ้า
น าไปรดต้นไม้ เป็นต้น 
                2.1.3 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการ  
                        1) มีการปฏิบัติศาสนากิจตามพิธีตามความเชื่อเป็นประจ า มีการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเจือ
จานระหว่างกัน 
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                        2) มีการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสาอาสาสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือสาธารณะ ของหมู่บ้านการปรับปรุง ถนน คู คลองหรือการร่วมกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านอ่ืน ๆ 
                        3) มีการออกก าลังกายเสริมสุขภาพ เพ่ือสุขภาพร่างกายที่เข็งแรง ครัวเรือนต้องมีการ
ออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เป็นประจ า 
      3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะท างานระดับต าบล และระดับอ าเภอ เพ่ือลงพ้ืนที่ติดตาม เยี่ยมเยียน    
ให้ก าลังใจพร้อมกระตุ้นการพัฒนาครอบครัวตามปณิธานที่ก าหนด และตามกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงตามข้อ 2 อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
      4. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในระบบ BPM ภายใน 7 วัน 
หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

กลุ่มเป้าหมาย   ผู้แทนครอบครัวพัฒนา แกนน าหมู่บ้าน ผู้แทนครัวเรือนอ่ืน ๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

งบประมาณ      จ านวน 40,400,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน      ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  

พื้นที่ด าเนินการ        หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย จ านวน 2,020 หมู่บ้าน 

ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาสที ่1 - 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  
                               อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 กิจกรรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    หมู่บ้านเป้าหมายมีกิจกรรมการพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้อง 
                             ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม           จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2,020 หมู่บา้น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นายรังสรรค์ หังสนาวิน  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                   โทรศัพท์ 08 1171 0557, 0 2141 6105              
                               2. นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                   โทรศัพท์ 09 0951 0595, 0 2141 6163 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25



แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
    1. เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
วัตถุประสงค ์  1. เพ่ือสร้างพลังชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
                   2. เพ่ือเสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในการใช้พลังชุมชนป้องกัน 
                      และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                   3. เพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้น าชุมชน และประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน  
                      ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้บทเรียนการใช้พลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน 
                      และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
      จังหวัด/อ าเภอ ด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. จังหวัดก าหนดหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด  
และอ าเภอ โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ าเภอ 
จ านวน 8 คน/อ าเภอ ระยะเวลา 1 วัน เช่น ยุทธศาสตร์กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อ าเภอ 
กฎระเบียบเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อ าเภอ และหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
การบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อ าเภอ บทบาทและภารกิจของเครือข่าย
กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อ าเภอในการสนับสนุนส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  

2. จังหวัดประสานอ าเภอเพ่ือแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่    
ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอ าเภอ ตามก าหนด  

3. จังหวัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอ าเภอ จ านวน 1 วัน  
4. จังหวัดร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอ าเภอ จัดท าแผนปฏิบัติการ      

ของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น    
การจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ การรณรงค์เพ่ิมทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมของเครือข่ายกองทุน
แม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตรวจสุขภาพกองทุนแม่
ของแผ่นดิน ฯลฯ  

5. จังหวัดรายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมในระบบ BPM (แนบไฟล์ข้อมูล     
และรูปภาพ) ภายใน 1 สัปดาห์หลังการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น 

กลุ่มเป้าหมาย        คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอ าเภอ โดยคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายจากเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ าเภอ จ านวน 8 คน/อ าเภอ 
เข้าร่วมประชุมฯ 

งบประมาณ           จ านวน 2,809,600 บาท  ตามทะเบียนจัดสรร        
หน่วยด าเนินการ    ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด าเนินการจังหวัดละ 1 รุ่น  

พื้นที่ด าเนินการ      ด าเนินการในระดับจังหวัด 76 จังหวัด 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลา             ด าเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) ระยะเวลา 1 วัน (1 รุ่น/จังหวัด) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    1. จังหวัด/อ าเภอมีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกและพลังส าคัญในการ 
                                ปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับภาครัฐ 
                            2. คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้น าชุมชน และประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน  
                               ไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้บทเรียนการใช้พลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ  
                                ปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                            3. หมูบ่้าน/ชุมชนได้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้พลังชุมชนในการป้องกัน 
                                และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม        1. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอ าเภอได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
                               ทุกเครือข่าย 
                            2. มีแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอ าเภอ 
                               แบบบูรณาการ 76 จังหวัด/878 อ าเภอ 
                            3. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอ าเภอมีการด าเนินกิจกรรม   
                                 ตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างน้อยเครือข่ายละ        
                               2 กจิกรรม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน   

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   นางสมร  เพชรพรรณ  ต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                              โทรศัพท์ 0 2141 6546  
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 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
วัตถุประสงค์   1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการบริหารจัดการกองทุน 
                       และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                  2. เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน และวางแผนการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
      1. จังหวัดจัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2547 - 2562 โดยใช้ฐานข้อมูล 
NISPA ของ ส านักงาน ป.ป.ส. แล้วแจ้งอ าเภอทราบ  
       2. จังหวัดแจ้งแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้อ าเภอทราบ 
       3. อ าเภอก าหนดกลุ่มเป้าหมายจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนละ 1 คน ซ่ึงเป็นประธานกองทุนแม่ 
ของแผ่นดิน  
       4. อ าเภอวางแผนและก าหนดรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
และความเข้มแข็งของกองทุนแม่ฯ โดยก าหนดเนื้อหาที่ส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 
          4.1 สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน 
          4.2 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน เช่น การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
               ด้วยปรชัญา ทุนศักดิ์สิทธิ์ ทุนศรัทธา  และทุนปัญญา 

4.3 การจัดท าบัญชีและการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
          4.4 การวิเคราะห์ตนเองจากผลการตรวจสุขภาพ 

4.4 จัดท าแผนการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
4.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ประสบความส าเร็จ 

          4.7 พลังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอ าเภอในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
       5. อ าเภอจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวน 1 รุ่น ๆ ละ 1 วัน 
       6. อ าเภอสรุปผลการด าเนินงานส่งจังหวัด และตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมจัดระดับ 
กองทุนแม่ของแผ่นดินในเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน (หัวข้อบริการภายใน : ระบบรายงานข้อมูล Online : 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน) ให้แล้วเสร็จและรายงานให้กรมฯ ทราบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
       7. จังหวัดรายงานผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมภาพกิจกรรมในระบบ BPM  
       8. จังหวัดติดตาม สนับสนุน การด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง  
กลุ่มเป้าหมาย       ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวน 22,009 กองทุน ๆ ละ 1 คน รวม 22,009 คน                
                         (ตามตารางกลุ่มเป้าหมายแนบท้าย) 
งบประมาณ      จ านวน 8,803,600 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 
หน่วยด าเนินการ    ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอด าเนินการอ าเภอละ 1 รุ่น 
พื้นที่ด าเนินการ      ด าเนินการในระดับอ าเภอ 878 อ าเภอ      
ระยะเวลา             ด าเนินการในไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) รุ่นละ 1 วัน 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1. คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ  
                             กองทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ 
                           2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีแผนในการพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนงาน 
                           3. หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม       คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวน 22,009 คน/หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน  

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   นางสมร  เพชรพรรณ  ต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                              โทรศัพท์ 0 2141 6546  

 
ตารางกลุ่มเป้าหมายประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

 

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

1 นนทบุรี 224  39 ระยอง 224 
2 ปทุมธานี 322  40 บึงกาฬ 183 
3 พระนครศรีอยุธยา 270  41 เลย 353 
4 สระบุรี 293  42 หนองคาย 223 
5 ชัยนาท 223  43 หนองบัวล าภู 252 
6 ลพบุรี 267  44 อุดรธานี 412 
7 สิงห์บุรี 252  45 นครพนม 313 
8 อ่างทอง 218  46 มุกดาหาร 263 
9 ฉะเชิงเทรา 273  47 สกลนคร 374 
10 นครนายก 209  48 กาฬสินธุ์ 309 
11 ปราจีนบุรี 199  49 ขอนแก่น 418 
12 สมุทรปราการ 218  50 มหาสารคาม 337 
13 สระแก้ว 303  51 ร้อยเอ็ด 338 
14 กาญจนบุรี 272  52 ยโสธร 392 
15 นครปฐม 210  53 ศรีสะเกษ 376 
16 ราชบุรี 274  54 อ านาจเจริญ 293 
17 สุพรรณบุรี 321  55 อุบลราชธานี 488 
18 ประจวบคีรีขันธ์ 268  56 ชัยภูมิ 320 
19 เพชรบุรี 229  57 นครราชสีมา 521 
20 สมุทรสงคราม 233  58 บุรีรัมย์ 434 
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ตารางกลุ่มเป้าหมาย (ต่อ) 
 

ที ่ จังหวัด เป้าหมาย (คน) 
 

ที ่ จังหวัด เป้าหมาย(คน) 

21 สมุทรสาคร 202  59 สุรินทร์ 347 
22 ชุมพร 269  60 เชียงใหม่ 554 
23 นครศรีธรรมราช 387  61 แม่ฮ่องสอน 237 
24 พัทลุง 247  62 ล าปาง 294 
25 สุราษฎร์ธานี 349  63 ล าพูน 251 
26 กระบี่ 220  64 เชียงราย 312 
27 ตรัง 213  65 น่าน 297 
28 พังงา 262  66 พะเยา 230 
29 ภูเก็ต 135  67 แพร่ 262 
30 ระนอง 198  68 ตาก 288 
31 นราธิวาส 296  69 เพชรบูรณ์ 276 
32 ปัตตานี 242  70 พิษณุโลก 261 
33 ยะลา 252  71 สุโขทัย 229 
34 สงขลา 335  72 อุตรดิตถ์ 645 
35 สตูล 204  73 ก าแพงเพชร 304 
36 จันทบุรี 250  74 นครสวรรค์ 305 
37 ชลบุร ี 246  75 พิจิตร 254 
38 ตราด 221  76 อุทัยธานี 234 

 
หมายเหตุ 1. เป้าหมาย หมายถึง ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวน 1 คน/กองทุน 
    2. กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดเป้าหมายเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2547 – 2562 
ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณเท่านั้น (ไม่รวมกองทุนแม่ฯ ที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงาน กอ.รมน. 
และเทศบาล แต่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสามารถส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่กองทุนแม่ฯ ที่จัดตั้งขึ้น
โดยหน่วยงานดังกล่าวได้โดยไม่ใช้งบประมาณ) 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 
แนวคิด : ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มช่องทางการตลาด เกิดการ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise : SE) 
เป้าหมาย : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ได้รับการพัฒนา 20 จังหวัด 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่ากับผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายผ้าขาวม้าไทย 
  2. สร้างเครือข่ายกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายผ้าขาวม้าไทย 
กิจกรรมหลัก : ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าไทยสู่สากล  
                   (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

1. สร้างเครือข่ายกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมงานพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 

2. พัฒนารูปแบบ คุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล 
2.2 เสริมสร้างประสบการณ์เพ่ือขยายองค์ความรู้ในการยกระดับพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
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กิจกรรมหลัก : ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าไทยสู่สากล  
                  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
1. สร้างเครือข่ายกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 
   1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 
วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัด  
                    ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
       1. กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งจัดสรรงบประมาณให้ 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุดรธานี สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร มหาสารคาม 
นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร 
       2. จังหวัดจัดท ารายละเอียดโครงการ เสนอของบประมาณ เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ 
       3. จังหวัดด าเนินการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าที่สนใจและต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์จังหวัดละ 5 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน (โดยแต่ละกลุ่มให้มีผู้รับผิดชอบด้านการตลาด อย่างน้อยกลุ่มละ 1 คน) 
       4. จัดเก็บข้อมูลของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ดังนี้ 
          4.1 ข้อมูลวัตถดุิบและผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า (Product) 
          4.2 ข้อมูลราคาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า (Price) 
          4.3 ข้อมูลการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า (Promotion)  
          4.4 ข้อมูลช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า (Place) 
       5. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า (จ านวน 2 วัน)      
โดยมีสาระส าคัญดังนี ้
           5.1 สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าในการสร้าง
เครือข่ายและการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง 
           5.2 จัดตั้งเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการ
เชื่อมโยงของกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร มีการจัดระเบียบโครงสร้างของเครือข่าย และมีกิจกรรมการบริหาร
จัดการเครือข่ายร่วมกัน  
           5.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เครือข่าย จัดท าแผนพัฒนาตามแนวทางการพัฒนากลุ่มสู่การเป็น
ผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE) 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
                1) แผนพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด ๆ ละ 1 แผน โดยการวิเคราะห์ SWOT และพิจารณาในเรื่อง
ของโครงสร้างเครือข่าย การบริหารจัดการเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต การตลาด เป็นต้น 
                2) แผนพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 1 แผน โดยการวิเคราะห์ SWOT และทบทวน
การจัดตั้งกลุ่มตามหลัก 5 ก เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนา  
                3) แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 1 แผน เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (โดยแผนที่ได้จะน าไปทบทวน ปรับปรุงร่วมกันระหว่าง
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และทีมพัฒนาฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่
สากล ตามกิจกรรมหลักท่ี 2 กิจกรรมย่อยที่ 2 ต่อไป) 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

          5.4 จังหวัดด าเนินการรวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตามข้อ 2 และรวบรวมแผนพัฒนาทั้ง    
3 ด้าน ตามข้อ 5.3) เป็นภาพรวมจังหวัด เป็นไฟล์ข้อมูลส่งกรมฯ ภายหลังด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
เสร็จสิ้นแล้ว 

กลุ่มเป้าหมาย   1. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 20 จังหวัด ๆ ละ 25 คน  
                        (จังหวัดละ 5 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน) รวม 500 คน 
                     2. เจ้าหน้าที่โครงการฯ 20 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 40 คน     

งบประมาณ     จ านวน 1,583,800 บาท จัดสรรจังหวัดละ 79,000 บาท  
                    (ยกเว้นจังหวดัอ านาจเจริญ และหนองบัวล าภู จัดสรรจังหวัดละ 80,900 บาท) 
หน่วยด าเนินงาน         ส านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัด  

พืน้ที่ด าเนินการ          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  

ระยะเวลาด าเนินการ    ด าเนินการไตรมาส 1  (พฤศจิกายน 2562) จ านวน 2 วัน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ     1. มีเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัด 
                               2. มีแผนพัฒนาเครือข่าย แผนพัฒนากลุ่ม และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาพรวมของจังหวัด 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม         1. มีเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัด จังหวัดละ  
                                1 เครือข่ายในพ้ืนที่เป้าหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
                             2. มีแผนพัฒนาเครือข่าย แผนพัฒนากลุ่ม และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาพรวมของ 
                                จังหวัด ๆ ละ 1 แผนงาน ในพ้ืนที่เป้าหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   1. นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
                                 โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 02 141 6106 
                              2. นายถนอมพงษ์ ตระการเจริญพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
                                 โทรศัพท์ 08 9407 8379 
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    1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมงานพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือสร้างทีมพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัด 
 2. เพ่ือสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายประชารัฐ ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
                        ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
       1. กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งจัดสรรงบประมาณให้ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุดรธานี สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร มหาสารคาม 
นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร 
       2. จังหวัดจัดท ารายละเอียดโครงการ เสนอของบประมาณ เพื่อด าเนินงานตามโครงการ 

       3. จังหวัดเตรียมความพร้อมภาคีเครือข่ายประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม         
ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด           
ที่มีบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้อง และมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า จังหวัดละ 10 คน 
เพ่ือจัดตั้งทีมพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัด  
       4. จังหวัดด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมงานพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ด าเนินการ     
2 ครั้ง ดังนี้ครั้งที่ 1 ด าเนินการไตรมาสที่ 1 (เดือนธันวาคม 2562) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
                    1) สร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการพัฒนา 3 เรื่อง คือ การพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด 
การพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 
                    2) ร่วมกันก าหนดบทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่ายภายในจังหวัด ประกอบด้วย ภาคเอกชน    
ภาคประชา-สังคม ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม) จ ากัด ตามบทบาทภารกิจและความรู้ความเชี่ยวชาญในหน่วยงานของตน เพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนใน
การพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด การพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 
                    3) จังหวัดจัดท าค าสั่งแต่งตั้งทีมพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ระดับจังหวัด 
                    4) จังหวัดด าเนินการประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล          
ตามกิจกรรม หลักท่ี 2 กิจกรรมย่อยที่ 2  

หมายเหตุ  ครั้งที่ 2 ด าเนินการไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม 2563) 

กลุ่มเป้าหมาย  1. ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคประชาชน บริษัท ประชารัฐ 
                       รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 20 จังหวัด ๆ ละ 10 คน รวม 200 คน 
                    2. เจ้าหน้าที่โครงการฯ 20 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 40 คน     

งบประมาณ     จ านวน 408,400 บาท จัดสรรจังหวัดละ 20,000 บาท  
                    (ยกเว้นจังหวดัอ านาจเจริญ และหนองบัวล าภู จัดสรรจังหวัดละ 24,200 บาท) 

หน่วยด าเนินงาน        ส านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัด  

พื้นที่ด าเนินการ         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  

ระยะเวลาด าเนินการ   ด าเนินการไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2562   
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เกิดทีมพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ระดับจังหวัด 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม       เกิดทีมพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 คณะ           

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
                                   โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 02 141 6106 
                               2. นายถนอมพงษ์ ตระการเจริญพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
                                   โทรศัพท์ 08 9407 8379 
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2. พัฒนารูปแบบ คุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
   2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล 
วัตถุประสงค์   1. เพ่ือสร้างความร่วมมือของผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า และทีมพัฒนา 
                       เครือขา่ยผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัด 
                   2. เพ่ือพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ตามแผนพัฒนาเครือข่าย  
                        กลุ่มและผลิตภัณฑ์ 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
       1. กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งจัดสรรงบประมาณให้ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุดรธานี สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร มหาสารคาม 
นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร 
       2. จังหวัดจัดท ารายละเอียดโครงการ เสนอของบประมาณ เพื่อด าเนินงานตามโครงการ      
       3. จังหวัดเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล ด าเนินการ 2 วัน  
(ไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2563) โดยด าเนินการภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมงานพัฒนา
เครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 
       4. จังหวัดด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากล โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
           4.1 กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า รว่มกับทีมพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
ระดับจังหวัด วิเคราะห์ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
องค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายการตลาดผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า มาเป็นแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 
           4.2 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ทีมพัฒนา
เครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัด กับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ              
           4.3 ด าเนินการตามแผนการพัฒนา ภายหลังที่ทบทวนแล้ว โดยทีมพัฒนาเครือข่าย (ภาคีเครือข่าย
ประชารัฐ) ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ด าเนินการระหว่างมกราคม - สิงหาคม 2563 และมีการลงพ้ืนที่
สนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต   ผู้ประกอบการ อย่างน้อย 3 ครั้ง  

กลุ่มเป้าหมาย    1. ทีมพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 20 จังหวัด ๆ ละ 10 คน รวม 200 คน 
                      2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 20 จังหวัด ๆ ละ 25 คน  
                         (จังหวัดละ 5 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน) รวม 500 คน 
                      3. เจ้าหน้าที่โครงการฯ 20 จังหวัด ๆ ละ 3 คน รวม 60 คน     

งบประมาณ       จ านวน 2,271,400 บาท จัดสรรจังหวัดละ 113,400 บาท  
                     (ยกเว้นจังหวัดอ านาจเจริญ และหนองบัวล าภู จัดสรรจังหวัดละ 115,100 บาท) 

หน่วยด าเนินงาน         ส านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัด  

พื้นที่ด าเนินการ          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  

ระยะเวลาด าเนินการ    ด าเนินการไตรมาสที่ 2  (มกราคม 2563) จ านวน 2 วัน   
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ     1. มีแผนพัฒนาเครือข่าย แผนพัฒนากลุ่ม และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้ 
                                 ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กับทีมพัฒนาเครือข่าย  
                             2. ผูผ้ลิต ผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนา 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม        1. มีแผนพัฒนาเครือข่าย แผนพัฒนากลุ่ม และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างผู้ ผลิ ต  ผู้ ป ระกอบการ กับ ที ม พัฒ นาเครือข่ าย  จั งหวัดละ 1  แผนงาน  ใน พ้ืนที่ เป้ าหมาย                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
                            2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนา จังหวัดละ 5 กลุ่ม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ     1. นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
                                   โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 02 141 6106 
                                2. นายถนอมพงษ์ ตระการเจริญพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
                                    โทรศัพท์ 08 9407 8379 
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    2.2 เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อขยายผลองค์ความรู้ในการยกระดับพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์       
วัตถุประสงค์   เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ต่อยอด ขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ 
                   ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
       1. กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งจัดสรรงบประมาณให้ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา อุบลราชธานี  ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุดรธานี สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร 
มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ และจังหวัด
มุกดาหาร 
       2. จังหวัดจัดท ารายละเอียดโครงการ เสนอของบประมาณ เพื่อด าเนินงานตามโครงการ   
       3. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสบการณ์เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ในการยกระดับพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างประสบการณ์  วิธีการศึกษาดูงาน เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์เพ่ือขยายผล  องค์ความรู้ในการยกระดับพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์  ตามความเหมาะสมของ     
แต่ละพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
       4. ทีมพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้าระดับจังหวัด น ากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สร้างเสริม
ประสบการณ์  ตามรูปแบบที่ก าหนดในข้อ 3 และพัฒนา ต่อยอด ขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับ มาปรับประยุกต์
ในการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม และผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มเป้าหมาย    1. ทีมพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 20 จังหวัด ๆ ละ 10 คน รวม 200 คน 
                     2. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 20 จังหวัด ๆ ละ 25 คน  
                        (จังหวัดละ 5 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน) รวม 500 คน 
                     3. เจ้าหน้าที่โครงการฯ 20 จังหวัด ๆ ละ 3 คน รวม 60 คน     

งบประมาณ      2,328,000 บาท จัดสรรจังหวัดละ 116,400 บาท 

หน่วยด าเนินงาน         ส านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัด  

พื้นที่ด าเนินการ          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด  

ระยะเวลาด าเนินการ    ด าเนินการไตรมาสที่ 2  (กุมภาพันธ์ 2563) จ านวน 2 วัน   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ      กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้รับประสบการณเ์พ่ือพัฒนา ต่อยอด ขยายผลองค์ความรู้  
                               ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ในการพัฒนาเครือข่าย กลุ่ม และผลิตภัณฑ์ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม           กลุม่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ มาเพ่ือพัฒนาเครือข่าย  
                               กลุม่ และผลิตภัณฑ์ตามแผนพัฒนา จังหวัดละ 5 กลุ่ม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
                                   โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 02 141 6106 
                               2. นายถนอมพงษ์ ตระการเจริญพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
                                   โทรศัพท์ 08 9407 8379 
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http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%b2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%b2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5/


ภาคเหนือ 
โครงการ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
แนวคิด : ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
            ในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise : SE) 
เป้าหมาย : เกิดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จ านวน 8 เครือข่าย ใน 8 จังหวัด 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
  2. เพ่ือส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมช่องทาง
การตลาดอาหารปลอดภัยจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย 
     2.1 พัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Enterprise : CE) 
โดยมีกิจกรรมพัฒนาตามโมเดล CE และจับคู่ธุรกิจ 
     2.2 พัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สู่ผู้ประกอบการชุมชน (Community 
Entrepreneur : CE) 
     2.3 สร้างช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย 
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โครงการ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการส่งเสริมช่องทาง 
    การตลาดอาหารปลอดภัยจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการพัฒนาการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 
        2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิธีการจัดการการผลิตและตลาดอาหารปลอดภัย 
         3. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และจัดท ารายละเอียดศักยภาพกลุ่มตามแนวทาง D - HOPE 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน 
2. จังหวัดจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติและแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินการ          

ตามโครงการโดยมีกรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
วันที่ 1 จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวคิดและวิธีการพัฒนาการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์       

โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์เป็นผู้บรรยาย 
วันที่  2 จังหวัดน ากลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในจุดที่ เป็นต้นแบบเกษตร อินทรีย์                              

เช่น มูลนิธิโครงการหลวง สถานประกอบการเอกชนที่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา   
ดูงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยให้พิจารณาจากกรอบการเรียนรู้เพิ่มเติม ดังนี้ 

- วิธีการจัดการการผลิตและตลาดอาหารปลอดภัย โดยศึกษา 
(1)  การบริหารการจัดการ เช่น การท าสัญญา การควบคุมคุณภาพผลผลิต ราคาสินค้า และเงื่อนไข       

การช าระเงิน เป็นต้น 
(2) การควบคุมคุณภาพสินค้าและปริมาณการผลิต 
(3) ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

 วันที่ 3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และจัดท ารายละเอียดศักยภาพกลุ่มตามแนวทาง D - HOPE    
พร้อมจัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นไฟล์ Word ภายใน 7 วัน หลังจากด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จผ่านทาง cddse9@gmail.com 

3. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในระบบ BPM ภายใน 7 วัน 

กลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายจากกิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ 
                   ความเข้าใจการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ที่ส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินการ ได้แก่ 

      (1) กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการเกษตร หรือผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน จังหวัดละ 30 คน รวม 240 คน 

      (2) ผู้แทนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 8 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม
จ านวน 16 คน 

     (3) เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 8 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวมจ านวน 16 คน 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

งบประมาณ  จ านวน 1,241,100 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 
    1. จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดแพร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดละ 173,700 บาท 

เนื่องจากไม่มีต้นทุนเดิมในการด าเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
   2. จังหวัดล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา และจังหวัดน่าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดละ 

144,000 บาท เนื่องจากมีต้นทุนเดิมในการด าเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย   

หน่วยด าเนินงาน    ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ     ระดับจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน  
                         เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน 

ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) จ านวน 3 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    กลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาเกษตรอินทรีย์และมีช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย 
                            ที่หลากหลายมากขึ้น 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม        กลุ่มเป้าหมายผู้ผลิตผู้ประกอบการได้สรุปผลการเรียนรู้และวางแผนเชื่อมโยงช่องทาง 
                            การตลาดอาหารปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายประพันธ์  วรรณบวร  ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
    โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 02 141 6106  
2. นางสาวปวริศา  สายสุภา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  

                                โทรศัพท์ 0 2141 2254 
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2. ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย 
   2.1 พัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE) 
โดยมีกิจกรรมพัฒนาตามโมเดล CE และจับคู่ธุรกิจ          
วัตถุประสงค์  เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์              
                  (Community Entrepreneur : CE) 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน 

2. จงัหวัดจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติและแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินการตามโครงการ 
3. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE)  
4. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สู่การเป็นผู้ประกอบการ

ชุมชน (Community Entrepreneur : CE) และจัดท าแผนธุรกิจกลุ่ม ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด 
5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในระบบ BPM ภายใน 7 วัน 

กลุ่มเป้าหมาย  เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายจากกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม 
                    ประสบการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย 
                    จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
งบประมาณ  จ านวน 1,729,400 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

     1. จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดแพร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดละ 219,800 บาท 
เนื่องจากไม่มีต้นทุนเดิมในการด าเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

     2. จังหวัดล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา และจังหวัดน่าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัดละ 
214,000 บาท เนื่องจากมีต้นทุนเดิมในการด าเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
หน่วยด าเนินงาน         ส านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
พื้นที่ด าเนินการ          ระดับจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง  
                               แมฮ่่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน 
ระยะเวลาด าเนินการ   ด าเนินการไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) จ านวน 3 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ     1. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ศักยภาพและความพร้อมในการประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ 
                 2. กลุ่มเป้าหมายมีแผนพัฒนากลุ่มหรือแผนธุรกิจ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม          กลุ่มเป้าหมายมีแผนพัฒนากลุ่มหรือแผนธุรกิจอย่างน้อยกลุ่มละ 1 แผน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายประพันธ์  วรรณบวร  ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
                                 โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 02 141 6106 

2. นางสาวปวริศา  สายสุภา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
                                โทรศัพท์ 0 2141 2254 
 

42



2. ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย 
   2.2 พัฒนาธุรกจิของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สู่ผู้ประกอบการชุมชน (Community 
Entrepreneur : CE) 
วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาและยกระดับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน                     
(Community Entrepreneur) 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน 
2. จงัหวัดจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติและแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินการตามโครงการ 
3. จังหวัดสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จังหวัดละ 10 กลุ่ม ๆ ละ 30,000 บาท ตามแผนพัฒนา

ธุรกิจกลุ่ม จากกิจกรรมที่ 3.1 ข้อ 4 โดยสนับสนุนตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 กระบวนการ (การเข้าถึงปัจจัย      
การผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการ) 

4. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในระบบ BPM ภายใน 7 วัน 

กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับกิจกรรมที่ 3.1 พัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
                    ชุมชน (Community Entrepreneur : CE) โดยมีกิจกรรมพัฒนาตามโมเดล CE และจับคู่ธุรกิจ 

งบประมาณ        จ านวน 2,400,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ  ระดับจังหวดั 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน  
                      เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน 

ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและยกระดับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ 
                           สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE) 
ตัวชี้วัดกิจกรรม         ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการชุมชน  
                          (Community Entrepreneur : CE) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายประพันธ์  วรรณบวร  ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
                                 โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 02 141 6106 

2. นางสาวปวริศา  สายสุภา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ 0 2141 2254 
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2. ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย 
   2.3 สร้างช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย 
วัตถุประสงค์    เพ่ือสร้างช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยและรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
                    เกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพทางธุรกิจ 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม  
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน  
2. จงัหวัดจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติและแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินการตามโครงการ 
3. จังหวัดจัดงานนิทรรศการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    3.1 จังหวัดก าหนดการจัดงาน สถานที่จัดงาน รูปแบบการจัดงาน จ านวนผู้ที่จะเชิญเข้าร่วมงาน    

โดยให้จัดกิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม ดังนี้ 
          - กิจกรรมการจัดนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์” 
          - กิจกรรมประกาศวาระอาหารปลอดภัย เพื่อแสดงเจตนารมณ์การส่งเสริมการผลิตและการ

บริโภคอาหารปลอดภัย 
         - กิจกรรมการเจรจาธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์กับภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการขยายผลสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร (4ร)                   
          - กิจกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 

 3.2 แจ้งกลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์น าผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยมาร่วมจัด
นิทรรศการ 

 3.3 ประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีการพัฒนา ร่วมงาน 
 3.4 ผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ  

ห้างสรรพสินค้า ร่วมงาน 
 3.5 ประชาสัมพันธ์การจัดงานเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมงาน 
 3.6 จังหวัดจัดนิทรรศการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 3.7 จังหวัดสรุปผลการจัดงาน ดังนี้ 

- สรุปผลการจัดนิทรรศการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย โดยมีประเด็นในการสรุป                  
ตามกิจกรรมในการจัดงานนิทรรศการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย รวมถึงจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม                      
รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จัดส่งข้อมูลให้กรมการพัฒนาชุมชนในรูปแบบเอกสารรูปเล่ม 1 
เล่ม พร้อมไฟล์ Word ผ่านทาง cddse9@gmail.com         

- จัดท าวีดีทัศน์สรุปผลการจัดนิทรรศการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย เพ่ือเผยแพร่           
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ 1 ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด หรือช่องทางอ่ืน ๆ เช่น YOUTUBE FACEBOOK เป็นต้น 

4. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในระบบ BPM ภายใน 7 วัน  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย (1) กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการเกษตร หรือผู้ผลิต   
                         ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพ ที่ได้รับการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ตั้งแต่กิจกรรมที่ 1  
                         - กิจกรรมที่ 3 (3.1 - 3.2) ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง  
                         แม่ฮ่องสอน  

(2) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีการพัฒนา 
(3) ผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ  
     ห้างสรรพสินค้า 

งบประมาณ        จ านวน 4,312,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ    ระดับจังหวัด 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน  

ระยะเวลาด าเนินการ   ด าเนินการไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)  
                             ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพทางธุรกิจ 
2. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์เกิดรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
3. เกิดการรับรู้เรื่องการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยภายในจังหวัด 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม  กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน มีช่องทางการตลาดจังหวัด ๆ  
                      ละ 1 ช่องทาง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายประพันธ์  วรรณบวร  ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
                                 โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 02 141 6106 

2. นางสาวปวริศา  สายสุภา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
                                 โทรศัพท์ 0 2141 2254 
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โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
แนวคิด : ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่เครือข่ายเกษตร 
            ปลอดภัยในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise : SE)  
 
เป้าหมาย : เกิดเครือข่ายเกษตรปลอดภัย จ านวน 9 เครือข่าย ใน 9 จังหวัด 
 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย 
  2. เพ่ือส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่เครือข่ายเกษตรปลอดภัย 
 
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาเกษตรปลอดภัยและการส่งเสริมช่องทาง
การตลาดอาหารปลอดภัยจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
 2. ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย 
    2.1 พัฒนาเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur 
: CE) โดยมีกิจกรรมพัฒนาโมเดล CE และจับคู่ธุรกิจ 
    2.2 พัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย สู่ผู้ประกอบการชุมชน 
(Community Entrepreneur : CE) 
    2.3 สร้างช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย 
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โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาเกษตรปลอดภัยและการส่งเสริมช่องทาง 
    การตลาดอาหารปลอดภัยจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
วัตถุประสงค์   1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการพัฒนาการผลิตแบบเกษตรปลอดภัย 
         2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิธีการจัดการการผลิตและตลาดอาหารปลอดภัย 
         3. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และจัดท ารายละเอียดศักยภาพกลุ่มตามแนวทาง D - HOPE 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

จังหวัดพิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 
2. จังหวัดจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติและแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินการ           

ตามโครงการ โดยมีกรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
วันที่ 1 จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวคิดและวิธีการพัฒนาการผลิตแบบเกษตรปลอดภัย        

โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรปลอดภัยเป็นผู้บรรยาย 
วันที่  2 จังหวัดน ากลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานนอกสถานที่ในจุดที่ เป็นต้นแบบเกษตรปลอดภัย                              

เช่น มูลนิธิโครงการหลวง สถานประกอบการเอกชนที่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น  เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา     
ดูงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยให้พิจารณาจากกรอบการเรียนรู้เพิ่มเติม ดังนี้ 

- วิธีการจัดการการผลิตและตลาดอาหารปลอดภัย โดยศึกษา 
(1)  การบริหารการจัดการ เช่น การท าสัญญา การควบคุมคุณภาพผลผลิต ราคาสินค้า   

และเงื่อนไขการช าระเงิน เป็นต้น 
(2) การควบคุมคุณภาพสินค้าและปริมาณการผลิต 
(3) ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 

    วันที่ 3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และจัดท ารายละเอียดศักยภาพกลุ่มตามแนวทาง D - HOPE พร้อม
จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นไฟล์ Word ภายใน 7 วัน หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ                         
ผ่านทาง cddse9@gmail.com 

3. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในระบบ BPM ภายใน 7 วัน 

กลุ่มเป้าหมาย   เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายจากกิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ 
                     ความเข้าใจการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรปลอดภัย ที่ส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินการ ได้แก่ 

        (1) กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการเกษตร หรือผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดละ 30 คน รวม 270 คน 

        (2) ผู้แทนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 9 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม
จ านวน 18 คน 

       (3) เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 9 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวมจ านวน 18 คน 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

งบประมาณ        จ านวน 1,395,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร   

หน่วยด าเนินงาน  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ   ระดับจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย   
                       เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 

ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) จ านวน 3 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   กลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาเกษตรปลอดภัยและมีช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย 
                           ที่หลากหลายมากขึ้น 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม        กลุ่มเป้าหมายผู้ผลิตผู้ประกอบการได้สรุปผลการเรียนรู้และวางแผนเชื่อมโยงช่องทาง 
                            การตลาดอาหารปลอดภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายประพันธ์  วรรณบวร  ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
                                 โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 02 141 6106 
                             2. นางสุภา  พรหมชูแก้ว  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                                 โทรศัพท์ 08 1996 0130 , 0 2141 6106 
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2. ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย 
    2.1 พัฒนาเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE)        
         โดยมีกิจกรรมพัฒนาตามโมเดล CE และจับคู่ธุรกิจ 
วัตถุประสงค์   เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก 
ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 

2. จังหวัดจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติและแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินการตามโครงการ 
3. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

เกษตรปลอดภัยสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE)  
4. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยสู่การเป็นผู้ประกอบการ

ชุมชน (Community Entrepreneur : CE) และจัดท าแผนธุรกิจกลุ่ม ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด 
5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในระบบ BPM ภายใน 7 วัน 

กลุ่มเป้าหมาย   เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายจากกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม 
                     ประสบการณ์การพัฒนาเกษตรปลอดภัยและการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย 
                     จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
งบประมาณ        จ านวน 1,942,200 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 
หน่วยด าเนินงาน  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ   ระดับจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย  
                       เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) จ านวน 3 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ      1. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ศักยภาพและความพร้อมในการประกอบธุรกิจเกษตรปลอดภัย 
                  2. กลุ่มเป้าหมายมีแผนพัฒนากลุ่มหรือแผนธุรกิจ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม          กลุ่มเป้าหมายมีแผนพัฒนากลุ่มหรือแผนธุรกิจอย่างน้อยกลุ่มละ 1 แผน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายประพันธ์  วรรณบวร  ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
                                 โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 02 141 6106 
                             2. นางสุภา  พรหมชูแก้ว  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                                 โทรศัพท์ 08 1996 0130 , 0 2141 6106 
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2. ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย 
    2.2 พัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยสู่ผู้ประกอบการชุมชน  
          (Community Entrepreneur : CE) 
วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาและยกระดับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน                      
                 (Community Entrepreneur) 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก 

ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 
2. จังหวัดจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติและแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินการตามโครงการ 
3. จังหวัดสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จังหวัดละ 10 กลุ่ม ๆ ละ 30,000 บาท ตามแผนพัฒนา

ธุรกิจกลุ่ม จากกิจกรรมที่ 3.1 ข้อ 4 โดยสนับสนุนตามกระบวนการขับเคลื่อน 5 กระบวนการ (การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 
การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการ) 

4. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในระบบ BPM ภายใน 7 วัน 

กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับกิจกรรมที่ 3.1 พัฒนาเครือข่ายเกษตรปลอดภัยสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
                    ชุมชน (Community Entrepreneur : CE) โดยมีกิจกรรมพัฒนาตามโมเดล CE และจับคู่ธุรกิจ 
งบประมาณ             จ านวน  2,700,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 
หน่วยด าเนินงาน       ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
พื้นที่ด าเนินการ        ระดับจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย  
                            เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 
ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ    กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและยกระดับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัย 
                             สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur) 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม        ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการชุมชน  
                            (Community Entrepreneur : CE) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายประพันธ์  วรรณบวร  ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
                                 โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 02 141 6106 
                             2. นางสุภา  พรหมชูแก้ว  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                                โทรศัพท์ 08 1996 0130 , 0 2141 6106 
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2. ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย 
    2.3 สร้างช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย 
วัตถุประสงค์   เพ่ือสร้างช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยใหก้ับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยที่มี
ศักยภาพทางธุรกิจ 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม  
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก 

ตาก อุตรดิตถ ์สุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ์  
2. จังหวัดจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติและแจ้งกลุ่มเป้าหมายเพ่ือด าเนินการตามโครงการ 
3. จังหวัดจัดงานนิทรรศการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 จังหวัดก าหนดการจัดงาน สถานที่จัดงาน รูปแบบการจัดงาน จ านวนผู้ที่จะเชิญเข้าร่วมงาน โดยให้
จัดกิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม ดังนี้ 

         - กิจกรรมการจัดนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐพัฒนาเกษตรปลอดภัย” 
 - กิจกรรมประกาศวาระอาหารปลอดภัย เพื่อแสดงเจตนารมณ์การส่งเสริมการผลิตและการบริโภค        

อาหารปลอดภัย 
         - กิจกรรมการเจรจาธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยกับภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการขยายผลสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร (4ร) 
         - กิจกรรมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 

3.2 แจ้งกลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยน าผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยมาร่วมจัด
นิทรรศการ 

3.3 ประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีการพัฒนา ร่วมงาน 
3.4 ผู้ เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ                           

ห้างสรรพสินค้า ร่วมงาน 
3.5 ประชาสัมพันธ์การจัดงานเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมงาน 
3.6 จังหวัดจัดนิทรรศการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
3.7 จังหวัดสรุปผลการจัดงาน ดังนี้ 

- สรุปผลการจัดนิทรรศการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย โดยมีประเด็นในการสรุป                  
ตามกิจกรรมในการจัดงานนิทรรศการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย รวมถึงจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม                      
รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จัดส่งข้อมูลให้กรมการพัฒนาชุมชนในรูปแบบเอกสารรูปเล่ม      
1 เล่ม พร้อมไฟล์ Word ผ่านทาง cddse9@gmail.com 

- จัดท าวีดีทัศน์สรุปผลการจัดนิทรรศการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย เพ่ือเผยแพร่
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ 1 ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด หรือช่องทางอ่ืน ๆ เช่น YOUTUBE FACEBOOK เป็นต้น 

4. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในระบบ BPM ภายใน 7 วัน 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย (1) กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการเกษตร หรือผู้ผลิต  
                          ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภยัที่มีศักยภาพ ที่ได้รับการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ตั้งแต่กิจกรรมที่ 1 –  
                          กิจกรรมที่ 3 (3.1 - 3.2) ใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์  
                       สุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ์  

(2) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีการพัฒนา 
(3) ผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร รวมทั้งนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ  
     ห้างสรรพสินค้า 

งบประมาณ        จ านวน 5,310,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร   

หน่วยด าเนินงาน  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ   ระดับจังหวัด 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  
                       ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์    

ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)  
                           ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกดิช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพทางธรุกิจ 
2. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยเกิดรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
3. เกิดการรับรู้เรื่องการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยภายในจังหวัด 

ตัวชี้วัดกิจกรรม  กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง มีช่องทางการตลาด  
                       จังหวัด ๆ ละ 1 ช่องทาง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายประพันธ์  วรรณบวร  ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
                                 โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 02 141 6106 
                             2. นางสุภา  พรหมชูแก้ว  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  

โทรศัพท์ 08 1996 0130 , 0 2141 6106 
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ภาคใต ้
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
กิจกรรมหลักที่ 1 สถาบันส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญา (OTOP Academy) ของดีอ่าวไทย (จ.พัทลุง) 
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ 
แนวคิด : สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยการใช้ศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่มาสร้างรายได้จากการขายสินค้า  
            และบริการที่มาจากภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน  
            ในรูปแบบประชารัฐ 
 
เป้าหมาย : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี A หรือ B หรือที่มีศักยภาพสูงได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
              และส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว จ านวน 11 จังหวัด 20 ชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือยกระดับการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการจัดการ 
                         ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมสู่ตลาดท่องเที่ยว 
  2. เพ่ือเชื่อมโยงช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยวสู่ตลาดท่องเที่ยว 
 
กิจกรรม : สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
            หรือแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับมาตรฐานเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว (สสช.) 
2. เชื่อมโยงช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว (จังหวัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53



โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ 
กิจกรรม : สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
            หรือแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง 
ประชมุเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเสริมสร้างเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยว 
                  ต่าง ๆ ภายในจังหวัดหรือแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง แอ่งใหญ่ แอ่งเล็ก ทีเ่หมาะสม 
                  และสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
          1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีชุมชนท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถี ภาคใต้                  
11 จังหวัด 20 ชุมชน 
          2. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภาคใต้ 11 จังหวัด 20 ชุมชน ประกอบด้วย 
              2.1 เขตตรวจราชการ : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
                   ชุมพร                      จ านวน 1 ชุมชน  
                   นครศรีธรรมราช         จ านวน 2 ชุมชน 
                   พัทลุง                      จ านวน 2 ชุมชน 
                   สุราษฎร์ธานี              จ านวน 2 ชุมชน 
                   สงขลา                     จ านวน 2 ชุมชน  
              2.2 เขตตรวจราชการ : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
                   กระบี่                       จ านวน 2 ชุมชน 
                   ตรัง                         จ านวน 2 ชุมชน 
                   พังงา                       จ านวน 2 ชุมชน 
                   ภูเกต็                       จ านวน 2 ชุมชน 
                   ระนอง                     จ านวน 1 ชุมชน 
                   สตูล                        จ านวน 2 ชุมชน 
         3. โดยคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถี กลุ่ม A หรือ B หรือที่มีศักยภาพและมีความพร้อม            
ในการรองรับนักท่องเที่ยว 
         4. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับมาตรฐานเส้นทางชุมชน
ท่องเที่ยว ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 วัน 
         5. น ากิจกรรมย่อยที่ 1 ซึ่งด าเนินการโดยส่วนกลางในไตรมาสที่ 1 มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล
ศักยภาพพ้ืนที่ และจัดท ารูปแบบ แนวทางยกระดับมาตรฐานเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว 2 แนวทาง ดังนี้ 
             5.1 รูปแบบ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
             5.2 รูปแบบ แนวทางการเชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในจังหวัด หรือแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก     
เมืองรอง แอ่งใหญ่ แอ่งเล็ก ที่เหมาะสมและสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
         6. จัดท าข้อมูล รูปแบบเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยกลไกประชารัฐเชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยว   
ต่าง ๆ ภายในจังหวัดหรือแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง แอ่งใหญ่ แอ่งเล็ก ตามแนวทางข้อ 5 อย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 เส้นทาง (มีงบประมาณสนับสนุน) 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

        7. จังหวัดรวบรวมข้อมูล สรุปผลการด าเนินงานตามข้อ 5 – 6 โดยจัดส่งรายงาน จ านวน 1 เล่ม            
พร้อมไฟล์ข้อมูล ให้กรมการพัฒนาชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 11 จังหวัด 20 ชุมชน ประกอบด้วย 
                   1. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประกอบด้วย 
                       1.1 ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป้าหมาย จ านวน 1 หรือ 2 ชุมชน ๆ ละ 5 คน 
                       1.2 ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวภายในจังหวัดหรือแหล่งท่องเที่ยว              
                           ที่มีความโดดเด่น 
                            - จังหวัดที่มีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2 ชุมชน คัดเลือก จ านวน 5 คน 
                            - จังหวัดที่มีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1 ชุมชน คัดเลือก จ านวน 10 คน 
                  2. ผู้แทนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด จ านวน 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน 
                  3. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานประชารัฐ 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน 
                  4. ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัด 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน 
                  5. ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน 
                  6. ผู้แทนสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน 
                  7. ผู้แทนสมาคม ชมรมหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยว จังหวัดละ 7 แห่ง ๆ ละ 1 คน  
                  8. เจ้าหน้าที่โครงการ จังหวัดละ 3 คน 
งบประมาณ             จ านวน 1,632,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 
หน่วยด าเนินงาน       ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
พื้นที่ด าเนินการ        ด าเนินการระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่ภาคใต้ 11 จังหวัด 20 ชุมชน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 2  (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1. รูปแบบ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และรูปแบบ         
                              แนวทางการเชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในจังหวัด หรือแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก        
                              เมืองรอง แอ่งใหญ่ แอ่งเล็ก ที่เหมาะสมและสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
                           2. เส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในจังหวัดหรือ     
                              แหลง่ท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง แอ่งใหญ่ แอ่งเล็ก 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม       1. มีรูปแบบ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
                           2. มีรูปแบบ แนวทางการเชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในจังหวัด หรือแหล่ง 
                              ท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง แอ่งใหญ่ แอ่งเล็ก ที่เหมาะสมและสามารถสร้างรายได้ 
                                ให้ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
                           3. จ านวนเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายใน 
                              จังหวัดหรือแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง แอ่งใหญ่ แอ่งเล็ก อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เส้นทาง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
                                 โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 02 141 6106 
                             2. นางสาวสมาพร คนทน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
                                 โทรศัพท์ 08 1192 5499 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน 
 กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน 
 กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกองทุนชุมชน 
    1. เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล 
       1.1 เพ่ิมศักยภาพกองทุนชุมชนด้านบริการโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้ตามหลักธรรมาภิบาล 
       1.2 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    1. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 1-3 ดาว 
 1.1 ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge - Based OTOP) 
      1.1.1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 
                 1.1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 
 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
    กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
    1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม 

โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 
 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางตลาด 
    กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
     1. จัดแสดงและจหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 
        2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 

 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม 
    กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด 
     1. ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด 
    กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ 
     1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย  
              (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) 
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ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน 
    กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน 
    กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกองทุนชุมชน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล 
    1.1 เพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนีต้ามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์   1. เพ่ือกระตุ้นการรับรู้ และสร้างสุขให้กองทุนชุมชนมีการบริหารโครงการ บริหารสัญญา  
                        บริหารหนี้ที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
            2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน และกองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการ 
                        ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 

1. กรมฯ จัดท าแนวทางและแจ้งจังหวัดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชน 
2. กรมฯ แจ้งจังหวัดจัดท าค าสั่งทีมปฏิบัติการระดับอ าเภอ (Move for fund team) อ าเภอละ 4 คน 

ประกอบด้วย  
1) พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน   
2) ปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  
3) ปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และ  
4) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 

3. กรมฯ แจ้งจังหวัดเตรียมความพร้อมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายกองทุนชุมชน 
เงื่อนไข : 

 1) คัดเลือกจากกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ได้รับการจัดระดับการพัฒนา (ประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์                  
เพ่ือการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ 21 ตัวชี้วัด (ปี 2562) ระดับ 1 หรือ ระดับ 2 ให้ครบจ านวน
เป้าหมายที่ก าหนด (ตามทะเบียนจัดสรร) รวมจ านวน 2,927 กลุ่มๆ ละ 20 คน รวม 58,540 คน (76 จังหวัด) 
โดยไม่ซ้ ากับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2) คัดเลือกจากหมู่บ้าน กข.คจ. ที่ได้รับการจัดระดับการประเมิน (ประเมินศักยภาพโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ 18 ตัวชี้วัด (ปี 2562) ระดับ 1 หรือ ระดับ 2 ให้ครบ
จ านวนเป้าหมายที่ก าหนด (ตามทะเบียนจัดสรร) รวมจ านวน 2,655 กลุ่มๆ ละ 15 คน รวม 39,825 คน       
(76 จังหวัด) โดยไม่ซ้ ากับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรมที่ 1 เพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ การบริหารสัญญา และการบริหารหนี้ 
                ตามหลักธรรมาภิบาล 

 1) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ร่วมกับ Move for fund team ด าเนินการประชุม จ านวน 1 วัน 
(ไตรมาส 1-2)   หลักสูตรประกอบด้วย 
      * ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และแนวทางการด าเนินงานกองทุนชุมชน 
         : แนวคิด หลักการ การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต / โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน /
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 
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* ตรวจสุขภาพทางการเงิน ด้วยเครื่องมือประเมินศักยภาพการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

เกณฑ์ 21 ตัวชี้วัด /โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เกณฑ์ 18 ตัวชี้วัด 
       * สร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 
       * จัดท าแผนการพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านการประเมิน  
       * สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารโครงการ บริหารสัญญา และการบริหารหนี้ 
       * ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้กองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต/โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน)  
       *  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประเภทหนี้ดี หนี้เสีย เพ่ือน ำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรโครงกำร บริหำร
สัญญำ บริหำรหนี้ (บันทึกข้อมูลในระบบ) 

2) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ รายงานผลให้จังหวัดทราบ 
       3) จังหวัดบันทึกผลการด าเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM) พร้อมแนบ
ไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ให้กรมฯ ทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับรายงานจากอ าเภอ) 
กลุ่มเป้าหมาย    1. คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จ านวน 2,927 กลุ่ม ๆละ 20 คน  
                         รวม 58,540 คน 
                     2. คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน จ านวน 2,655 หมู่บ้าน ๆ ละ 15 คน รวม 39,825 คน 
งบประมาณ      จ านวน 29,720,600 บาท (จ านวน 5,582 กลุ่ม/หมู่บ้าน) 
หน่วยด าเนินงาน   ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
พื้นที่ด าเนินการ    ที่ท าการกองทุนชุมชน ( กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ านวน 2,927 กลุ่ม และโครงการ 
                       แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จ านวน 2,655 หมู่บ้าน) 
ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 1-2 (ตามทะเบียนจัดสรร)  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   1. สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหา 
                               ความยากจน สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ 
                           2. กองทุนในชุมชนมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
                               ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม        1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุน จ านวน 98,365 คน 
                            2. ร้อยละ 100 ของกองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

1. นายวิณัย สืบทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการพิเศษ  โทร 02-141-6098  
2. นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ โทร. 02-141-6545 
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    1.2 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเดน่สู่การเปน็ต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 
วัตถุประสงค์   1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดเีด่นสู่การเปน็ต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
                            ด้านการบริหารจดัการหนี ้  

2. เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สร้างการเรียนรู้ และสร้างความตระหนัก 
    ในการปรับพฤติกรรมทางการเงิน 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
       1. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแจ้งประสานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นในพ้ืนที่ ที่ได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ เมื่อปี 2561 และปี 2562 จ านวน 36 แห่ง 
       2. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบการบริหารจัดการหนี้ จ านวน 1 วัน โดยมีประเด็นเนื้อหา ดังนี้                          
           2.1 ทบทวนผลการด าเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในปีที่ผ่านมา 
          2.2 วางแผนการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล/วางแผน เช่น SWOT Analysis, Scenario Planning, Business Model Canvas 
(BMC) หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
          2.3 น าผลการวิเคราะห์จัดท าแผนพัฒนาศูนย์จดัการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเปน็ต้นแบบด้านการบริหาร
จัดการหนี ้
          2.4 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอร่วมกับศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสนับสนุนกิจกรรม         
ตามแผนพัฒนา ฯ ดังนี้ 
            1) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ และเผยแพร่ความส าเร็จในการด าเนินงานศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน เช่น ท าสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ จัดท า
ชุดความรู้ส าหรับถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน (แผ่นพับ หนังสือประชาสัมพันธ์ อ่ืน ๆ)     
           2) พัฒนาฐานเรียนรู้/จุดเรียนรู้ โดยเน้นการใช้นวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดแก่ผู้รับบริการน าไป
ปฏิบัติได้จริง 
           3) จัดท าองค์ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่ประสบความส าเร็จ 
         เงื่อนไข  ข้อ 1) เปน็กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ และข้อ 2) และข้อ 3) สามารถพิจารณาตามความเหมาะสม 
                           ****หา้มน างบประมาณที่ได้รับไปด าเนินการในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) ***** 
        3. คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคีและ      
ภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาฯ (ในกรณีท่ีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมฯ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่เพียงพอ) 
       4. คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นเสนอโครงการพร้อมรายละเอียดวัสดุตามแผนการพัฒนา
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ 
       5. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเสนอโครงการ/กิจกรรมพร้อมรายละเอียดแจ้งจังหวัด เพ่ือขออนุมัติ
ด าเนินการจากจังหวัด ในวงเงินงบประมาณ แห่งละ 100,000 บาท 
        6. คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ด าเนินการตามแผนงานพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบ  ด้านการบริหารจัดการหนี้ 
       7. กรมฯ/จังหวัด ติดตามสนับสนุน ประเมินผลการด าเนินงาน 
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       8. การรายงานผล                 
          8.1 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสรุปรายงานผลการด าเนินงาน และรายงานผลให้จังหวัดทราบ   
          8.2 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมและสรุปผลการด าเนินกิจกรรม พร้อมผลการประเมิน
และภาพกิจกรรม (แนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ) บันทึกในระบบ Budget and Project Management 
(BPM) หลังจากด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2563           
      9. กรมฯ (ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน) ติดตามสนับสนุน และจัดการองค์ความรู้          
เพ่ือพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน  

กลุ่มเป้าหมาย   ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น 36 แห่ง ๆ ละ 30 คน ประกอบด้วย  
                       - ภาคีเครือข่ายการพัฒนา 4 คน 
                       - คณะกรรมการศูนย์จัดการฯ 6 คน  
                     - ครัวเรือนเป้าหมายที่สามารถบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา              
                       (ปี 60,61,62) 20 คน รวมทั้งสิ้น 1,080 คน 

งบประมาณ          จ านวน  4,096,800 บาท  ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน    ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ    

พื้นที่ด าเนินการ     หมู่บ้านพื้นที่ตั้งของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จ านวน 36 แห่ง (ตามทะเบียนจัดสรร)  

ระยะเวลาด าเนินการ    ด าเนินการในไตรมาสที ่ 2 (เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563)  จ านวน  1 วัน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ     ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ สามารถเป็น 
                             แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
                             การใช้จ่ายเงินของคนท้ังในและนอกชุมชนให้ดีขึ้น   
ตัวช้ีวัดกิจกรรม        1. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสามารถเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้   
                               จ านวน 36 แห่ง 

                                   2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จการด าเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น               
                                    แห่งละ อย่างน้อย 1 ช่องทาง  

หน่วยด าเนินการ          ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
สถานที่ด าเนินการ        หมู่บ้านพ้ืนทีต่ั้งของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น 36 แห่ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวจุฑามาศ  ปลาดศรี       นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ    
                                เบอร์โทรศัพท์  08 2916 7928 
                             2. นางสาวกวีธิดา  ใจศิริ              นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ     
                                เบอร์โทรศัพท์  08 3698 1007 
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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    1. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ 1-3 ดาว 
 1.1 ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge - Based OTOP) 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด 
วัตถุประสงค์   เพ่ือส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ 
                   และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนา 
                   ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน  

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. จังหวัดทบทวน จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based 

OTOP : KBO ) จังหวัดให้เป็นปัจจุบัน และส่งส าเนาค าสั่งให้กรมฯ เพ่ือทราบ 
2. จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) 

จังหวัด เพื่อร่วมวางแผนและก าหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมอบหมายให้คณะกรรมการเครือข่าย 
KBO จังหวัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย จ านวนไม่น้อยกว่า 
20 คน หรือตามความเหมาะสม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง      

3. จังหวัดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ประเภทปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ที่มี
ศักยภาพ หรือระดับ 1 - 3 ดาว ที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 - 2562 เป็นประเภท
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน จังหวัดละ 20 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์                    

4. จังหวัดประสานวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรม 
จากสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่หรือใกล้เคียงหรือหน่วยงานองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ  

5. จังหวัดจัดประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม ในด้านคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบดีไซด์ ช่องทาง
การตลาด การสร้างแบรนด์ STORY หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน  

6. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดท าแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีคณะกรรมการ
เครือข่าย KBO จังหวัด ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนฯ       

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนจังหวัดละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 3,040 คน ประกอบด้วย  
            1. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หรือระดับ 1 - 3 ดาว       
เป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP ปี 2557 - 2562 ที่ไม่ซ้ ากับโครงการอ่ืน ๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 20 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน รวมจังหวัดละ 20 คน 
              2. คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด ๆ ละ 20 คน  
*จ านวนกลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด แต่ไม่น้อยกว่า 40 คน   

งบประมาณ   จ านวน 10,640,000 บาท จังหวัดละ 140,000 บาท 

หน่วยด าเนินการ  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

พื้นที่ด าเนินการ    ระดับจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด (สถานที่ราชการ/สถานที่เอกชน) 

ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการไตรมาส 1  (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ระยะเวลา 2 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   1. ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพ่ิมและมีนวัตกรรม  
                               จ านวน 1,520 ผลิตภัณฑ์  
                           2. ผลิตภัณฑ์มีนวัตกรรม มีมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมช่องทางการตลาด และความต้องการของลูกค้า 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม :  ผลิตภัณฑ์ จ านวน 20 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนาและมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และผ่านเกณฑ์ชี้วัด        
                        4 ใน 6 โดยต้องผ่านเกณฑ์ข้อ 1 และ 2 ดังต่อไปนี้ 
 1. เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับพ้ืนฐาน        
                        และท้องถิ่น 
                     2. มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ 
  3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตซ้ าได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน 

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยน าเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์ 
    และน่าสนใจ  

  5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และมีตลาดการจ าหน่ายที่ถาวรในช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง 
 6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์สินค้า ที่สามารถน าไปใช้ส่งเสริมการตลาด 
 
กิจกรรมที่ 2  พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  
วัตถุประสงค์ 1. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม             
                        และสามารถเพ่ิมมูลค่า สร้างนวัตกรรม   

             2. เพ่ือเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่าย    
องค์ความรู้ KBO จังหวัด ๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
1. จังหวัดเตรียมความพร้อมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP    

เพ่ือต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์          
2. คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาคีภาครัฐ เอกชน หรือสถาบันการศึกษา 

ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามความต้องการของกลุ่ม     
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย ตามแผนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ เช่น การยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ทิศทางแนวโน้มการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์        
การสร้างแบรนด์ เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ การเพ่ิมมูลค่า ความคิดริเริ่มนวัตกรรม สร้างสรรค์ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์ การลงพ้ืนที่ไปให้องค์ความรู้ ค าแนะน าปรึกษา            
ณ สถานที่ผลิตในเชิงลึก  

4. คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ     การ
พัฒนา  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
5. กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP น าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ท าการทดสอบตลาด 

เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากท่ีสุด                                           
6. จังหวัดสนับสนุนให้ผลิตภณัฑ์ OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป้าหมาย   

มีช่องทางในการแสดงและจ าหน่ายในตลาด              
        7. จังหวัดจัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ 
ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  
        8. จังหวัดน าผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง และร่วมประกวดผลงานในส่วนกลาง 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดละ 20 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ รวม 1,520 ผลิตภัณฑ์ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ด าเนินการในไตรมาส 1   (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 

งบประมาณ       จ านวน 49,856,000 บาท จังหวัดละ 656,000 บาท   

หน่วยด าเนินการ  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ   ระดับจังหวัด/อ าเภอ (สถานที่ราชการ/เอกชน)  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
                     1. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
รูปแบบ หรือบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสม มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน จ านวน 20 ผลิตภัณฑ์   

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด  
3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสามารถจ าหน่ายและแข่งขันทางการตลาดได้ 
 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบ หรือบรรจุภัณฑ์ 
                      ที่เหมาะสม มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน จ านวน 1,520 ผลิตภัณฑ์ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    
1. นางสาวอาภรณ์  เพชรรัตน์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  

โทรศัพท์ 08 1629 1315 
2. นางสาวนวพร  พิมพา   ต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  โทรศัพท์  0 2141 6086 
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 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
    กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
    1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม 
วัตถุประสงค์   1. เพ่ือค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริม 
                        การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
      2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการชุมชนในการจัดท าโปรแกรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้  
                           และรูปแบบการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Decentralized  
                           Hand – On Program Exhibition : D - HOPE) 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายที่ได้พิจารณา

ตามเกณฑ์การจัดระดับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในระดับ B เป็นล าดับแรก และพิจารณา
ระดับ A เป็นล าดับถัดไป โดยพิจารณาข้อมูลการพัฒนาและความพร้อมของชุมชนในด้านต่าง ๆ จ านวน    
76 จังหวัด 300 ชุมชน ตามบัญชีรายชื่อที่จังหวัดพิจารณาเสนอต่อกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้จ านวน
ชุมชนท่องเที่ยวที่กรมฯ จัดสรรให้ด าเนินการ 

2. จังหวัดแจ้งให้อ าเภอที่มรีายชื่อชุมชนเป้าหมาย ด าเนินการจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือเสนอขอ
ใช้งบประมาณ  

3. อ าเภอจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 2 ครั้ง ในพ้ืนที่ชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย โดย
ก าหนดให้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติค้นหาผู้ประกอบการ (Champ) จ านวน 1 ครั้ง และทดสอบ
โปรแกรม จ านวน 1 ครั้ง ตามแนวทาง D - HOPE โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงาน ดังนี้       

     3.1 พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 20 คน/ครั้ง ได้แก่  
          1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ผู้แทนหน่วยงานภาคีพัฒนา  จ านวน 10 คน 
          2) ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ และกลุ่มองค์กรในชุมชนท่องเที่ยว จ านวน 10 คน  
     3.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติค้นหาผู้ประกอบการ (Champ) จ านวน 1 ครั้ง  

ระยะเวลา 3 วัน โดยมีเนื้อหาโดยรวม ดังนี้ 
                   1) บรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง (Decentralized Hand – On Program Exhibition) เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน        
แนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Decentralized Hand – On 
Program Exhibition) การเขียนค าเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าทีส่นใจ การเขียนเรื่องราวของ
ผลิตภัณฑ ์(Story of Product) เทคนิคการเล่าเรื่องราว การจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน 

          2) แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์
และโปรแกรมการท่องเที่ยว ตามแนวทาง D - HOPE 

          3) แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดท าโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และน าเสนอ
เพ่ือขายโปรแกรมให้แก่ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  

        4) จัดท าทะเบียนผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และโปรแกรมที่ได้รับการเสนอชื่อจากการ
ประชุมฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน 
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        5) ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรม จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 3 วัน    

โดยก าหนดให้จัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรมดังกล่าว  ภายหลังจากท่ีได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ค้นหาผู้ประกอบการ (Champ) ตามข้อ 3.2 แล้ว ไม่น้อยกว่า 5 – 7 วัน 
                6) ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรมร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบโปรแกรม จ านวน 20 คน โดยจ าแนกเป็น 
                   (1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ผู้แทนหน่วยงานภาคีพัฒนา ผู้น าชุมชน         
กลุ่มองค์กรในชุมชนท่องเที่ยว จ านวน 10 คน 
                  (2) ผู้ประกอบการชุมชนที่ได้ระบุไว้ในทะเบียนผู้ประกอบการชุมชน (Champ) จ านวน 10 คน  
          3.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรม จ านวน 1 ครั้ง  ระยะเวลา 3 วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 20 คน ตามกิจกรรมข้อ 3.1  โดยด าเนินการ ดังนี้ 
              1) แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทดสอบโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) เพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์และโปรแกรมการท่องเที่ยว 
              2) ปรับปรุงโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และการน าเสนอเพ่ือขายโปรแกรมให้
เหมาะสมและสามารถรองรับบริการนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง  
              3) สรุปผลการจัดท าทะเบียนผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และโปรแกรมทีไ่ด้ผ่านการทดสอบ
โปรแกรม จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ 10 โปรแกรม 
             4) จัดท าโปรแกรมภาพรวมเพ่ือใช้เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน 
       4. อ าเภอสรุปประเมินผลการด าเนินกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม รายงานผลให้จังหวัดทราบ 
       5. จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบ และบันทึกรายงานในระบบ BPM 
กลุ่มเป้าหมาย     เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ภาคีพัฒนา ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ  
                       และผู้ประกอบการชุมชน ที่ได้รับการเสนอชื่อจากกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติค้นหา 
                       ผู้ประกอบการ (Champ) จ านวน 300 ชุมชนๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ 20 คน รวมชุมชนละ  
                       40 คน รวมจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 12,000 คน 
งบประมาณ        จ านวน 19,260,000 บาท ชุมชนละ 64,200 บาท รวม 300 ชุมชน  
หน่วยด าเนินงาน  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ       
พื้นที่ด าเนินการ   ชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย จ านวน 300 ชุมชน  
ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.2563)  
                           ด าเนินการชุมชนละ 2 กิจกรรม ๆ ละ 3 วัน รวมระยะเวลา 6 วัน  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ในชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายสามารถจัดท าโปรแกรม 
                            การจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                            และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการถ่ายทอด 
                            ประสบการณ์และจัดท าโปรแกรมการท่องเที่ยวได้  
ตัวช้ีวัดกิจกรรม  จ านวนผู้ประกอบการชุมชน (Champ) 3,000 คน และจ านวนโปรแกรมของ 
                      ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) 3,000 โปรแกรม     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นางพัชรินทร์  สมหอม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                             โทร 08 7716 4321 
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โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 
 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางตลาด 
    กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
1. จัดแสดงและจหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน 

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

ได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. เพ่ือให้ OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อชายแดน 

ได้มีโอกาสเจรจาท าการค้ากับนักธุรกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
จังหวัดด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินงาน 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  จากรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้  
            6.1 รูปแบบที่ 1 จัดแสดงและจ าหน่ายในพ้ืนที่ของประเทศเพ่ือนบ้าน โดยจะต้องมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  และ OTOP Trader ของจังหวัดชายแดนเป้าหมาย เข้าร่วมจัดแสดง
และจ าหน่าย จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย และสามารถน ากลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดข้างเคียงไป
ร่วมจ าหน่ายได้ ในอัตรา 60:40 
           6.2 รูปแบบที ่2 จดัแสดงและจ าหน่ายภายในจังหวัด โดยพิจารณาสถานที่บรเิวณชายแดนเป็นล าดับแรก     
โดยจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจัดแสดงและจ าหน่ายไม่น้อยกว่า 70 ราย แยกเป็น 
                1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดชายแดนเป้าหมาย จ านวนไม่น้อยกว่า 60 ราย 

      2) OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดใกล้เคียง จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ราย  
                ทั้งนี้ แต่ละรูปแบบจะต้องมีกิจกรรมอย่างน้อย 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การจ าหน่ายสินค้า 
OTOP การเจรจาธุรกิจ และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

7. สรุป วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการ สรุปรายงานผลส่งกรมฯ หลังเสร็จสิ้นการด าเนินงานภายใน 
15 วัน ในรูปแบบเอกสารและ CD 
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กลุ่มเป้าหมาย      

1. ด าเนินการโดยจังหวัดที่มีชายแดนติดประเทศเพ่ือนบ้าน 25 จังหวัด จ านวน 26 ครั้ง 
2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจัดแสดงและจ าหน่ายในแต่ละครั้ง ดังนี้ 
    2.1 รูปแบบที่ 1 จัดแสดงและจ าหน่ายในพ้ืนที่ของประเทศเพ่ือนบ้าน โดยจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายเป็น 

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ OTOP Trader ของจังหวัดชายแดนเป้าหมาย เข้าร่วมจัดแสดงและ
จ าหน่าย จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย 

    2.2 รูปแบบที่ 2 จัดแสดงและจ าหน่ายภายในจังหวัด โดยพิจารณาสถานที่บริเวณชายแดนเป็นล าดับแรก 
โดยจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจัดแสดงและจ าหน่ายไม่น้อยกว่า 70 ราย แยกเป็น  

       1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดชายแดนเป้าหมาย จ านวนไม่น้อยกว่า 60 ราย 
       2) OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดใกล้เคียง จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ราย 

งบประมาณ        ด าเนินการครั้งละ 1,200,000 บาท จ านวน 26 ครั้ง รวม 31,200,000 บาท    
              (ด าเนินการในจงัหวัดชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน)  

หน่วยด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 25 จังหวัด (ราชบุรี หนองคาย สระแก้ว กาญจนบุรี   
                      ประจวบครีีขันธ์ ระนอง สงขลา สตูล นราธิวาส จันทบุรี เลย บึงกาฬ นครพนม   
                      มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน ตาก                 
                      อุตรดิตถ์ สุรินทร์ พะเยา)  

พื้นที่ด าเนินการ   ด าเนินการในพ้ืนที่ประเทศเพ่ือนบ้านติดเขตชายแดนไทย หรือพ้ืนที่ภายในจังหวัด 
              โดยพิจารณาพ้ืนที่บริเวณชายแดนเป็นล าดับแรก จ านวน 26 แห่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ   ด าเนินการในไตรมาส 1 – 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    1. OTOP Trader และผู้ผลิต ผูป้ระกอบการ 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 ในประเทศกลุ่มอาเซียนหรือ 
                              ในพ้ืนที่ชายแดนประเทศไทย จ านวน 25 จังหวัด 26 ครั้ง  

                 2. ร้อยละ 85 ของจ านวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมงานมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
                 3. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เพ่ิมช่องทางการตลาด จ านวน 1 ช่องทาง   

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
        1. นายอนุชิต โอชัยกุล ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการตลาด  โทรศัพท์ 0 2141 6077 
        2. นางสาวปวิตรี  อังกุลดี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  โทรศัพท์ 0 2141 6069 
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 2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพตลาดประชารัฐให้มีเอกลักษณ์และตัวตนที่โดดเด่น เชื่อมโยงการท่องเที่ยว      
เพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ   
แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจ าหน่าย 
 2. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจ าหน่ายสินค้าให้กับสัมมาชีพชุมชน เกษตรกร และ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
 3. เพื่อให้สัมมาชีพชุมชน เกษตรกร และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด แต่ยังคงเอกลักษณ์และตัวตนของชุมชน 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

วิธีการ/ขั้นตอนด าเนินการ/เง่ือนไขของกิจกรรม 
จังหวัดด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. พ้ืนที่ด าเนินการให้ด าเนินการในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ที่กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบ 
จ านวน 2,225 แห่ง ในพ้ืนที่ 76 จังหวดั และตลาดขยายผลในชมุชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ีหรือหมู่บ้าน OTOP 
เพ่ือการท่องเที่ยว (OVC) หรือหมู่บ้านที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอ าเภอ ๆ ละ 1 แห่ง รวมจ านวน 
878 แห่ง 

2. สร้างสภาวะการท างานในรูปแบบประชารัฐ เพ่ือขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดังนี้ 
    2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด ผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) 

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมถึงเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวน/ประเมินผลการด าเนินงานตลาดที่ผ่าน
มา และก าหนดแผนการด าเนินงานส่งเสริมตลาดในช่วงปีงบประมาณ 2563 เพ่ือจัดท าแผนขับเคลื่อนตลาด
ประชารัฐคนไทยยิ้มได้และตลาดขยายผล ปี 2563 โดยให้ก าหนดจ านวนครั้งที่จัดตลาดเป็นค่าเป้าหมาย    
แก่ทุกตลาด แล้วจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ประจ าปีงบประมาณ 2563      
ไว้ส าหรับเป็นคู่มือการท างาน จ านวน 1 เล่ม  

  2.2 น างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชนไปด าเนินการ ดังนี้  
       2.2.1 ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 
               1) จัดสรรให้อ าเภอไปด าเนินการจัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ระดับอ าเภอ/ต าบล/

หมู่บ้าน) โดยจ านวนเงินงบประมาณที่จะจัดสรรให้พิจารณาตามจ านวนตลาด และลักษณะของการจัดตลาด 
(รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน) รวมถึงศักยภาพและบริบทด้านอื่น ๆ ของตลาด ทั้งนี้ ไม่จ าเป็นต้องจัดสรร
ให้เท่ากันทุกตลาด 
                         2) จัดสรรให้จังหวัดไปด าเนินการจัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ระดับจังหวัด        
โดยงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรต้องมีสัดส่วนใกล้เคียงกับตลาดระดับอ าเภอ ห้ามแบ่งเงินงบประมาณไป
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แจกจ่ายให้กับอ าเภอ หรือแบ่งเงินงบประมาณไปจัดกิจกรรมในลักษณะ Event     
แต่สามารถแบ่งเงินงบประมาณไปจัดประชุมตามข้อ 2.1 ได้ 

       2.2.2 ตลาดขยายผล 
               ควรพิจารณาจัดสรรให้แต่ละอ าเภอละเท่ากัน 
*** การประชุมตามข้อ 2.1 จะใช้งบประมาณด าเนินการหรือไม่ก็ได้*** 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

2.3 จังหวัดและอ าเภอที่เป็นเจ้าของตลาดจัดตลาดตามแผนขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
และตลาดขยายผล ปี 2563 โดยยึดหลักการท างานในรูปแบบประชารัฐ แสวงหาพันธมิตรความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ขยายรูปแบบการจัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ในโอกาสพิเศษ อาทิ เทศกาล
ท่องเที่ยว เทศกาลประจ าปี ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐ Modern Trade รวมถึงตลาด 
OTOP Mobile และตลาดสัญจร โดยมีกิจกรรมด าเนินการ คือ 

       2.3.1 การแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตการเกษตร ฯลฯ 
       2.3.2 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตอาชีพ การบริการ

ประชาชน การให้ความรู้ การรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติกตามนโยบายตลาดสะอาด ปลอดภัย No Foam 
No Plastics 

       2.3.3 การพัฒนาตลาดประชารัฐ อาทิ การสร้างเอกลักษณ์ของตลาด เช่น การแต่งกายของ
ผู้ประกอบการ การใช้บรรจุภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพสินค้าในตลาดนัดชุมชนให้มีมาตรฐาน 
การจัดให้มีการสุ่มส ารวจสินค้าโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การส่งเสริมให้ตลาดประชารฐัเป็นตลาดกลางในการ
ระบายสินค้าชุมชน ออกไปจ าหน่ายยังต่างอ าเภอ/ต่างจังหวัด  

       2.3.4 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทางสื่อต่าง ๆ 
       2.3.5 การประเมินความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้ชาย เป็นประจ าทุกครั้งที่มีการจัดตลาด 
       2.3.6 แนวทางอ่ืน ๆ ที่มีความเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ ได้แก่ การขยายพื้นที่ ขยายเวลา

ในการจัดตลาด การเปิดรับผู้ประกอบการรายใหม่ให้เข้ามาจ าหน่าย การพัฒนาเทคนิคการขายให้กับ
ผู้ประกอบการในตลาดที่ยังขาดประสบการณ์ การปรับภูมิทัศน์ภายในภายนอกของตลาดให้น่าซื้อ 

       2.3.7 กรณีตลาดขยายผลที่ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ อาทิ เต้นท์เคลื่อนที่ อาจจัดซื้ อไว้ส าหรับ
อ านวยความสะดวกในการจัดตลาด หรือน าคณะกรรมการบริหารตลาดไปศึกษาดูงานในตลาดประชารัฐคน
ไทยยิ้มไดท้ี่ประสบผลส าเร็จ 

3 .จังหวัด/อ าเภอ ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรม/โครงการตามแผนขับเคลื่อนฯ กรณีที่งบประมาณซึ่งได้รับจัดสรรจากกรมการพัฒนา
ชุมชนไม่สามารถด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ 

4. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ติดตามการด าเนินงาน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารตลาด 
ผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) ในพ้ืนที่ จัดเก็บข้อมูลยอดจ าหน่าย รวมถึงข้อมูลสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
ของตลาด และผู้ประกอบการ รายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบทุกเดือน ผ่านโปรแกรมออนไลน์ 

5. ติดตามการด าเนินงานโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลางเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานจังหวัด 
6. สรุปผลการด าเนินงานโครงการรายงานผู้บริหารในระดับอ าเภอ จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี ตามล าดับ 

กลุ่มเป้าหมาย   1. เกษตรกร และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในพ้ืนที่จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน 
                     2. กลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น สัมมาชีพชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มสตรี ฯลฯ 

งบประมาณ      จ านวน 16,254,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 
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พื้นที่ด าเนินการ 
           ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 76 จังหวัด ตามฐานข้อมูลของจังหวัด ปี 2563 จ านวน 2,255 แห่ง 
และตลาดขยายผล 878 อ าเภอ ๆ ละ 1 แห่ง รวม 878 แห่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ด าเนินการไตรมาส 1 - 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ     1. เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
                              2. ผูป้ระกอบการตลาดประชารัฐมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น 
                                 3. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลาดได้รับการพัฒนา 
                                  และมีการขยายผลการด าเนินงานสู่ตลาดในหมู่บ้านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม         จัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และตลาดขยายผล จ านวน 40,046 ครั้ง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    

1.  นายอนุชิต โอชัยกุล ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการตลาด  โทรศัพท ์0 2141 6077 
2.  นางสาวดวงนภา สงฆ์ประสิทธิ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ โทรศัพท์  08 0449 2121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70



 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม 
    กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด 
 1. ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด 
วัตถุประสงค์   
         1. เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพ้ืนที่ 
        2. เพ่ือให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม 
        3. เพ่ือพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด รวมทั้งพัฒนากลุ่มอาชีพ
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
      ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดังนี้ 
      1. จังหวัดศึกษานโยบาย รูปแบบ ทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ด าเนินการส ารวจรวบรวม จัดท าระบบและฐานข้อมูลการด าเนินงาน ก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  
      2. จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด 
(คสป.) หรือ คณะท างานที่ คสป. จัดตั้งขึ้น อย่างน้อย 3 ครั้ง เพ่ือก าหนดแนวทาง เป้าหมาย การขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่  ใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ 
การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มเป้าหมาย 5 กระบวนการ 
1) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 2) การสร้างองค์ความรู้  3) การตลาด 4) การสื่อสารสร้างการรับรู้                 
เพ่ือความยั่งยืน 5) การบริหารจัดการ โดยให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
วงกว้าง เช่น โครงการอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร)  การแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรล้นตลาด ข้าวเพื่อสุขภาพ ฯลฯ  
      3. ประสานการท างานกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนงานในลักษณะภาครัฐสนับสนุน เอกชนขับเคลื่อน 
ชุมชนลงมือท า โดยวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ิมรายได้ เพ่ิมมูลค่าสินค้า ลดความเหลื่อมล้ า เป้าหมาย 
สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข รวมทั้ง การติดตามการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมโดยภาคี        
การพัฒนาเครือข่ายประชารัฐ 
      4. เพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถของ คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม) จ ากัด เป็นกลไกหลักร่วมท างานคู่ขนาน ในการขับเคลื่อนงานเชิงพ้ืนที่ และเกิดการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  
      5. ค้นหาผลงานเด่น (Best Practice) ของกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ธุรกิจชุมชน กิจการชุมชน เพ่ือเป็น
ต้นแบบ ในการพัฒนา ต่อยอด และขยายผล รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต เพ่ือสร้างเครือข่าย
การตลาดตามประเภทสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ (Cluster) เชื่อมโยงภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด รวมถึง
การสร้างรูปแบบธุรกิจ (Business Model) 
      6. จังหวัดสรุปผลการด าเนินกิจกรรมฯ ในระบบ BPM ภายใน 7 วัน หลังจากด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย    รวมทั้งสิ้น 2,280 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย      
                      สานพลังประชารัฐ ประจ าจังหวัด หรือคณะท างานที่คณะกรรมการฯ ตั้งขึ้น หรือ 
                      ผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดละ 30 คน  
งบประมาณ              จ านวน 1,846,800 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน        ส านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ         จังหวัด 76 จังหวัด    

ระยะเวลาด าเนินการ   ด าเนินการไตรมาส 1 – 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  
                             จัดประชุมอย่างน้อย 3 ครั้ง  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ     กลไกประชารัฐ 76 จังหวัดสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
                             และประชารัฐ ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม         กลไกประชารัฐ 76 จังหวัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา 
                             เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามเป้าหมายที่ก าหนด                                                                                                           

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
                                 โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 02 141 6106 
                             2. นางสุภา  พรหมชูแก้ว  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                                 โทรศัพท์ 08 1996 0130 , 0 2141 6106 
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    กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าด้วยกลไกประชารัฐ 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรา้งรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม รา้นอาหาร) 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการก าหนดทิศทาง วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและภาคี 
                          เครือข่ายประชารัฐในการส่งเสริมสนับสนนุการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพ้ืนที่ 
       2. เพ่ือพัฒนา ต่อยอด ขยายผล การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก แก่กลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก  
                        ด้วยกลไกประชารัฐ สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด 
                        สู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร)  

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม 
       ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหาร
ปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ดังนี้ 
       1. จังหวัดหารือแนวทางการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ผ่านคณะกรรมการประสาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.) เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายประชารัฐ ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน 
       2. จังหวัดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเน้นหนักปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 จากชุมชนหรือเครือข่ายที่มี
ศักยภาพโดดเด่น ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ เช่น พืชผัก ผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ 
อ่ืน ๆ กลุ่มเป้าหมายด้านแปรรูป เช่น ข้าวเพ่ือสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าประชุม        
เชิงปฏิบัติการฯ เพ่ือพัฒนา ต่อยอด ขยายผล เพ่ือสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงผลผลิตของชุมชน
สู่การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 
       3.  ด าเนินการส ารวจ จัดท าข้อมูล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ กลุ่มแปรรูป หรือ กลุ่ม
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้าประชุมฯ วิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหาความต้องการ จัดประเภทเพ่ือออกแบบกิจกรรมเชื่อมโยง
การตลาดในลักษณะการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Matching) 
       4. จังหวัดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยเชื่อมโยงกับกลไก
ประชำรัฐ โดยประสำนภำคีเครือข่ำยภำครัฐ เอกชน ภำยใต้กลไก คสป. เช่น เกษตร สำธำรณสุข และบริษัท 
ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพ่ือสังคม) จ ำกัด เชื่อมโยงผลผลิตสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม 
ร้านอาหาร (4 ร) 
      5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างความต่อเนื่อง ยั่งยืน ในการผลิตอาหาร
ปลอดภัยสู่ตลาดโดยกลไกประชารัฐตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง กลุ่มเป้าหมาย 5 กระบวนการ         
1) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 2) การสร้างองค์ความรู้ 3) การตลาด 4) การสื่อสารสร้างการรับรู้เพ่ือความ
ยั่งยืน 5) การบริหารจัดการ จ านวน 76 จังหวัด ๆ ละ 15,000 บาท ในการเตรียมความพร้อมและจับคู่ธุรกิจ
เพ่ือให้เกิดการซื้อขาย (กลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ปี 2562 จ านวน 836 กลุ่ม) 
       6. จังหวัดจัดท าสรุปแนวทางการด าเนินกิจกรรม ผลการด าเนินงาน และติดตามประเมินผลเสนอ คสป. และ
รายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบ  

หมายเหตุ  ภาคเหนือสนับสนุน เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ข้าวเพื่อ  
               สุขภาพ กาแฟ อาหารแปรรูป ฯลฯ เนื่องจากได้รับงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนา 
              พ้ืนที่ระดับภาคด้านการเกษตรแล้ว 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย    รวมทั้งสิ้น 2,508 คน จังหวัดละ 33 คน  ประกอบด้วย  
                      กลุ่มเป้าหมายจาก 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน (กลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก           
                      ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ จ านวนจังหวัดละ 11 กลุ่มงาน ๆ ละ  
                      3 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน 

งบประมาณ       จ านวน 7,752,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร 

หน่วยด าเนินงาน  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พื้นที่ด าเนินการ   จังหวัด 76 จังหวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ   ด าเนินการไตรมาส 2 ( มกราคม – มีนาคม 2563) รุ่นละ 2 วัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    กลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ปี 2562 จาก 3 กลุ่มงาน (เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน) 
                             ได้รับการพัฒนา ต่อยอด ขยายผล การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงผลผลิตของชุมชนสู่ 
                             โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม         กลุ่มเป้าหมาย 836 กลุ่ม มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
                             (กลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ปี 2562) จ านวน 836 กลุ่มงาน ๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 2,508 คน  
                             จังหวัดละ 11 กลุ่มงานๆ ละ 3 คน   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ    1. นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
                               โทรศัพท์ 08 9921 6698 , 02 141 6106 
                               2. นางสุภา  พรหมชูแก้ว  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  
                               โทรศัพท์ 08 1996 0130 , 0 2141 6106 
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เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

Change for Good




