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2 กรมการพัฒนาชุมชน 

ค ำน ำ 

 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่ง
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง การลดความเหลื่อมล ้าทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึง
บริการของรัฐ  โดยก้าหนดพื นที่เป้าหมายในการด้าเนินงาน จ้านวน 23,589 หมู่บ้าน จาก
พื นที่หมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการให้การศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
ส้ารวจข้อมูลและจัดเวทีประชาคมท้าแผนชุมชนในปี 2559 ตามแผนยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 
(ยุทธศาสตร์ที่ 1) ซึ่งได้ก้าหนดกระบวนการขับเคลื่อนที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชน เพื่อให้กลับไปสร้างทีม และจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน โดยใช้พื นที่ในบ้านปราชญ์ชุมชนหรือศูนย์
เรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อมุ่งหมายให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้ และ
ปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และต่อยอดสู่การรวมกลุ่ม
จัดตั งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งต่อไป 

 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด้าเนินงานขับเคลื่อนการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน อาทิ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในระดับ
จังหวัด/อ้าเภอ ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนในทุกระดับ กรมฯ จึงได้จัดท้าแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนเล่มนี  สนับสนุนการ
ท้างานทั งในระดับส่วนกลางและระดับพื นที่ เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็น
รูปแบบเดียวกัน ส่งผลให้การสร้างสัมมาชีพชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

 
       กรมกำรพัฒนำชุมชน 
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4 กรมการพัฒนาชุมชน 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ได้ก้าหนด
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคมเป็น 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแผนฯ และรัฐบาลได้ก้าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน จ้านวน 11 ด้าน 
ซึ่งมีนโยบายการลดความเหลื่อมล ้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐเป็นหนึ่ง
ในนโยบายส้าคัญ ที่มุ่งหวังแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนในระดับล่างที่เป็นคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยมีแผนงานที่ส้าคัญ คือ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยที่มีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลัก
บูรณาการไปสู่การปฏิบัติ 
 ปัจจุบันนี สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนภาคการเกษตรใน
ชุมชนมีภาวะความเสี่ยงของอาชีพภาคเกษตรกรรมที่เกิดจากการประกอบอาชีพแบบดั งเดิม 
เช่น ปลูกพืชเชิงเดี่ยว โรคพืช ราคาผลผลิตตกต่้า การไม่มีอาชีพหรือรายได้เสริม หลังฤดูการ
ผลิตและยังมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพค่อนข้างน้อย ส่วนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ยังไม่ได้รับการ
ส่งเสริม และพัฒนาอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนต้องเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพในเมือง 
และมีส่วนราชการที่มีสถานท่ีหรือศูนย์ฝึกอบรมซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ/แหล่ง
เรียนรู้การประกอบอาชีพได้ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ประกอบกับมีปราชญ์ชุมชนด้าน
อาชีพที่เช่ียวชาญและประสบผลส้าเร็จในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
แต่มีส่วนน้อยท่ีสามารถถ่ายทอดให้คนอ่ืนน้าไปท้าตามให้ส้าเร็จได้  
 ดังนั นด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น การด้าเนินการในปี 2560 นี  จึงมุ่งเน้นที่การ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก นั่นคือ “รำยได้” ที่ต้องท้าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ น โดยการสร้าง
อาชีพจึงเป็นที่มาของ “สัมมำชีพชุมชน” ซึ่งก้าหนดแผนการสร้างสัมมาชีพชุมชนบนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ีเป้าหมาย คือ ประชำชนได้รับกำรพัฒนำอำชีพและมีรำยได้ 
23,589 หมู่บ้ำน รวม 471,780 ครัวเรือน น่ันคือ 20% ของหมู่บ้ำนในประเทศไทยโดย
ให้ชำวบ้ำนสอนชำวบ้ำนในสิ่งที่เขำอยำกท ำ ฝึกปฏิบัติจริงให้สำมำรถน ำไปเป็นอำชีพได้
เพราะข้อเท็จจริงในทุกพื นที่จะมีคนเก่งในแต่ละอาชีพอยู่แล้ว เช่น ท้านาได้ผลผลิตสูง ท้าสวน
เก่ง หรือทางช่างแกะสลัก และการแปรรูปอื่นๆ ซึ่งจะคัดเลือกและจัดเวทีฝึกทักษะการสอนการ
น้าเสนอให้กับคนเก่งเหล่านี  ยกให้เป็น “วิทยำกรสัมมำชีพชุมชน” หลังจากนั นกลับไปสร้างทีม



 

5 แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน 

วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านเพิ่มเติมอีกหมู่บ้านละ4 คน แล้วเปิดรับลูกศิษย์ที่สนใจ
อยากฝึกอาชีพในแต่ละประเภทอาชีพหมู่บ้านละ 20 คน รวมเป็น 471,780 คนหรือครัวเรือน 
เมื่อผ่านการฝึกปฏิบัติแล้วขั นพื นฐานที่สุดก็จะสามารถสร้างอาชีพบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสร้างรายได้เลี ยงตนเองและครอบครัวได้ ขณะที่ส่วนหนึ่งมีความก้าวหน้าก็จะมีแหล่ง
ทุนสนับสนุนต่อยอดอาชีพสร้างผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ขึ นมาเข้าสู่ระบบ OTOP เพื่อขยาย
ตลาดในวงกว้างต่อไปดังนั น จึงได้ก้าหนดด้าเนินกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของประชารัฐโดยใช้พื นที่เป้าหมาย
ตามพื นที่ในความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท จ้านวน 23,589 หมู่บ้าน เป็น
พื นที่ด้าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายดังกล่าวมีโอกาสในการ
เรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้เกิดสัมมาชีพชุมชนเพื่อสร้างรายได้ ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานราก
เติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

นิยำมศัพท์  

1. สัมมำชีพ หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียน
สิ่งแวดล้อม  และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย เป็นความพยายามที่จะปรับจากการท้ามาหากินเป็น
ท้ามาค้าขาย โดยไม่ได้เอาก้าไรสูงสุดเป็นตัวตั ง หรือเป็นเป้าหมายสุดท้าย และต้องค้านึงถึง
ความเป็นธรรมทางสังคม กล่าวคือ ความสุขของตนและคนท้างาน รวมถึงประโยชน์ของ
ผู้บริโภค และผู้รับบริการเป็นหลัก 

2. ปรำชญ์ชุมชน หมายถึง ผู้ที่ประกอบสัมมาชีพ จนมีความรู้ความช้านาญในการประกอบ
อาชีพ หรือมีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั นๆประสบความส้าเร็จและมีความมั่นคงในอาชีพ เป็นที่
ยอมรับของคนในชุมชน พร้อมมีจิตอาสาที่จะถ่ายทอดและขยายผลไปยังบุคคลอื่นๆ ในชุมชน  

3. วิทยำกรสัมมำชีพชุมชน หมายถึง ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร “วิทยากร
ผู้น้าสัมมาชีพ”จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั ง 11 แห่ง  

4. ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน หมายถึง ทีมปราชญ์ชุมชนของหมู่บ้านๆ ละ 5 
คน ประกอบด้วย  วิทยากรผู้น้าสัมมาชีพ 1 คน และปราชญ์ชุมชนที่เข้าร่วมเป็นทีมเพิ่มเติมอีก
หมู่บ้านละ 4 คน 

5. ผู้น ำสัมมำชีพชุมชนระดับต ำบล หมายถึง วิทยากรสัมมาชีพชุมชนตามข้อ 3 ที่ผ่านการ
พัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)ต้าบลละ 1-2 คน 
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6. ครัวเรือนเป้ำหมำยที่ต้องกำรฝึกอำชีพ หมายถึง ครัวเรือนในหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
(23,589 หมู่บ้าน) จ้านวนหมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน ที่แสดงความประสงค์ต้องการเข้ารับการ
ฝึกอาชีพตามแบบส้ารวจความต้องการฝึกอาชีพของคนในชุมชน 

7. ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชน หมายถึง ครัวเรือนในหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่ 1 (23,589 
หมู่บ้าน) จ้านวนหมู่บ้านละ 20 ครัวเรือนที่ผ่านการอบรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนใน
ระดับหมู่บ้าน จ้านวน 5 วัน และหมายความรวมถึงครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเพิ่มเติมอีกอย่าง
น้อย 10 ครัวเรือน ทีข่ยายผลตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

8. ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำง หมายถึง ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดในระดับจังหวัด หรือระดับภาค 

9. ทีมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนสัมมำชีพชุมชน หมายถึง กลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน 4 
องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารส้านักงานกลางศูนย์ประสานงานองค์การ ชุมชนหรือ
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดบัจังหวัด (ศอช.จ)/ศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับอ้าเภอ (ศอช.อ.)/ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต้าบล (ศอช.ต.) สมาคม
ผู้น้าสตรีพัฒนาชุมชนไทยหรือคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)/คณะกรรมการพัฒนา
สตรีอ้าเภอ (กพสอ.)/ คณะกรรมการพัฒนาสตรีต้าบล (กพสต.) สมาคมผู้น้าอาสาพัฒนาชุมชน
ไทยหรือคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อ้าเภอ และสมาคมกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตหรือคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด/อ้าเภอ
หรือผู้แทนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

10. กลุ่มอำชีพ หมายถึง กลุ่มที่จัดตั งขึ นใหม่จากการรวมตัวของผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้าน
ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 (23,589 หมู่บ้าน) ตั งแต่ 5 ครัวเรือนขึ นไป ซึ่งผ่านการส่งเสริมการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน จ้านวน 5 วันที่มีการประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภท
อาชีพเดียวกันมาร่วมกันด้าเนินการ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ประกอบอาชีพ  
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8 กรมการพัฒนาชุมชน 

ส่วนที่ 2 
ขั้นตอน กระบวนกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน 

 
กำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน...เป็นกระบวนกำรให้ชำวบ้ำนสอนชำวบ้ำน ซ่ึงมีโครงกำรที่ต้อง
ด ำเนินกำรต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน ใน 3 ลักษณะคือ โครงการหลัก จ้านวน 5 โครงการโครงการ
สนับสนุน จ้านวน 3 โครงการและ โครงการยกระดับต่อยอด จ้านวน 7 โครงการโดยมี
รายละเอียด ดังนี  

 โครงกำรหลัก จ ำนวน 5 โครงกำร ประกอบด้วย 

1. โครงกำรพัฒนำผู้น ำสัมมำชีพ :  
 1.1 ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตรวจสอบปราชญ์ชุมชนเป้าหมายที่จะเข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตร “วิทยากรผู้น้าสัมมาชีพ” จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ซึ่งต้องตรงกับ
จ้านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพื นที่ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท จ้านวน 23,589 
หมู่บ้านๆ ละ 1 คน รวมทั งสิ น 23,589 คน และเป็นบุคคลเดียวกับฐำนข้อมูลตำมแบบ
รำยงำนปรำชญ์ชุมชนหรือผู้ประสบควำมส ำเร็จหรือเชี่ยวชำญในอำชีพเพ่ือเตรียมเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมเป็นวิทยำกรสัมมำชีพ ที่จังหวัดได้รวบรวมส่งให้กรมฯ เรียบร้อยแล้วหรือหำก
มีกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือจักได้บุคคลที่จะขับเคลื่อนสัมมำชีพชุมชนได้ ขอให้จังหวัด
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขฐำนข้อมูลและแจ้งให้กรมฯ ทรำบตำมแบบทะเบียนข้อมูลทีม
วิทยำกรสัมมำชีพชุมชน 
 1.2 ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ แจ้งให้ปราชญ์ชุมชนเป้าหมายในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพื นที่ความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 จ้านวน 23,589 หมู่บ้านๆ ละ 1 คน 
เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตร “วิทยากรผู้น้าสัมมาชีพ” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ซึ่ง
เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมที่กรมการพัฒนาชุมชนก้าหนด จ้านวนรุ่นละ 4 วัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้าน
การถ่ายทอดความรู้และการจัดกระบวนการสัมมาชีพ และสามารถกลับไปท้าหน้าที่เป็น “วิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน” ในระดับหมู่บ้านได้อย่างมีคุณภาพ 

2. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับจังหวัด : 
 ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ด้าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรสัมมำชีพ
ชุมชนระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมปราชญ์ชุมชนตามประเภทอาชีพและ
วางแผนปฏิบัติการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้าน  



 

9 แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน 

กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย ปราชญ์ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพื นที่ความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 และผ่านการอบรมหลักสูตร  “วิทยากรผู้น้า
สัมมาชีพ”จ้านวน 23,589 หมู่บ้านๆละ 1 คน รวมทั งสิ น 23,589 คนโดยมีกรอบการเรียนรู้ตำม
ตำรำงที่ 1 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) ด ำเนินกำร 1 วัน 

ตำรำงท่ี 1 กรอบกำรเรียนรูก้ำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับ
จังหวัด (1 วัน) 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนกำร 
สื่อ/

อุปกรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 

1. สร้าง
ความรู้  
ความเข้าใจ
การสร้าง
สัมมาชีพ
ชุมชน 

- เพื่อให้
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
สัมมาชีพ
ชุมชน 
 
 

- ชี แจงแนวทางโครงการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน 
- ให้ความรู้เรื่องสมัมาชีพชุมชน 
อธิบายความส้าคัญของการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวกับ 

 ควำมเป็นมำของโครงกำร
สร้ำงสมัมำชีพชุมชน 

 ควำมส ำคัญของกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชน 

 กระบวนกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชน 

 ฯลฯ 

- เอกสาร 
- Power 
Point  
 

- ควรถาม/
ตอบ เพื่อเน้น
ย ้าความเข้าใจ 
- ควรมุ่งเน้น
การปรับ
กระบวนการ
คิด และ
ทัศนคติที่ดีต่อ
การสร้าง
สัมมาชีพ
ชุมชน 



 

10 กรมการพัฒนาชุมชน 

 

 

 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนกำร 
สื่อ/

อุปกรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 

2. ฝึกการ
วิเคราะห์
สถานการณ์
ความ
ต้องการ
อาชีพของ
ประชาชนใน
หมู่บ้าน  

- เพื่อให้
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ
และสามารถ
วิเคราะห์
ข้อมูลความ
ต้องการอาชีพ
ของครัวเรือน
เป้าหมายที่
ต้องการฝึก
อาชีพใน
หมู่บ้าน 
ที่เช่ือมโยงกับ
สถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนและ
สอดคล้องกับ
ศักยภาพและ
บริบทชุมชน 

- บรรยายให้เห็นความส้าคัญ และ
ความจ้าเป็นของการวิเคราะห์ข้อมูล
ความต้องการอาชีพของครัวเรือน
เป้าหมายทีต่้องการฝึกอาชีพใน
หมู่บ้าน และให้ข้อมลูสถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจชุมชน ทิศทาง
การตลาดของ OTOP จังหวัดและ
กิจกรรมของบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคี (จังหวัด) จ้ากดั 
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมลูความ
ต้องการอาชีพของครัวเรือน
เป้าหมายทีต่้องการฝึกอาชีพจาก
แบบความต้องการฝึกอาชีพของคน
ในชุมชนที่ได้ส้ารวจไว้แล้ว โดย 

 กำรจัดกลุ่มควำมต้องกำร
อำชีพ 

 กำรวิเครำะห์ทิศทำง
กำรตลำดของอำชีพท่ีจะ
ก่อให้เกิดรำยได้เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในกำรแนะน ำอำชีพ
แก่ครัวเรือนเป้ำหมำยท่ี
ต้องกำรฝึกอำชีพ 

- เอกสาร 
- Power 
Point  
- ตัวอย่าง
อาชีพตาม
แนวทาง
สัมมาชีพท่ี
ประสบ
ความส้าเร็
จเหมาะ
กับพื นท่ี 
 
 

- ควรถาม/
ตอบ เพื่อเน้น
ย ้าความเข้าใจ 
- ควรฝึกการ
วิเคราะห์
อาชีพท่ี
เชื่อมโยงกับ
ตลาด,สร้าง
ผลผลติ สร้าง
ผลิตภณัฑ์เข้า
สู่ระบบOTOP 
และการ
ด้าเนินงาน
ของบริษัท
ประชารัฐรัก
สามัคคี 
(จังหวัด) 
จ้ากัด 
 



 

11 แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนกำร 
สื่อ/

อุปกรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 

3. จัดกลุ่ม
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชนตาม
ประเภท
อาชีพ  

- เพื่อจัดกลุ่ม
ประเภทอาชีพ
ของวิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชนส้าหรับ
ใช้สนับสนุน
การสร้าง
สัมมาชีพ
ชุมชน 
 

- รวบรวม วิเคราะห์ แยกแยะ และ
จัดกลุ่มประเภทอาชีพของวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน 
- จัดท ำทะเบียนวิทยำกรสัมมำชีพ
ชุมชนตำมประเภทอำชีพ 

- เอกสาร 
- Power 
Point  
- กระดาษ 
ฟลิปชาร์ต 
- ปากกา
เคม ี
- เทปกาว 
- บัตรค้า 

- ควรถาม/
ตอบ เพื่อเน้น
ย ้าความเข้าใจ 
- มอบ
ทะเบียนฯ
ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
ส้าหรับใช้
ประโยชน์ใน
การเสริมทีม
ฝึกอาชีพให้กับ
ครัวเรือนใน
แต่ละหมู่บ้าน 

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

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

- ชี แจงท้าความเข้าใจการด้าเนิน
โครงการเตรยีมความพร้อมทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้านและโครงการส่งเสรมิการ
สร้างสมัมาชีพชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน 
- วิทยากรสัมมาชีพชุมชนจัดท้า
แผนปฏิบัติการ และแนวทางการ
ด้าเนินงานทั ง 2 โครงการ 

- แบบ 
ฟอร์มแผน 
ปฏิบัติการ 
- กระดาษ 
ฟลิปชาร์ต 
- ปากกา
เคม ี
- เทปกาว 

- ควรถาม/
ตอบ เพื่อเน้น
ย ้าความเข้าใจ 
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3. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน : 
 ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดประชุมเตรียมควำมพร้อม
ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้านให้มีความพร้อม สามารถจัดการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย ปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพื นที่ความ
รับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคเกษตรและชนบท จ้านวน 23,589 หมู่บ้าน ๆ  ละ 5 คน รวมทั งสิ น 117,945 คน 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ด ำเนินกำรหมู่บ้ำนละ 3 วัน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี   
 3.1 ด้าเนินการร่วมกับวิทยากรผู้น้าสัมมาชีพหมู่บ้านละ 1 คน ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร “วิทยากรผู้น้าสัมมาชีพ”คัดเลือกปราชญ์ชุมชนเพิ่มเติมอีกหมู่บ้านละ 4 คน เพื่อร่วม
ท้าหน้าที่เป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านๆ ละ 5 คน โดยคัดเลือกจากฐำนข้อมูล
ตำมแบบส ำรวจปรำชญ์ชุมชนหรือผู้ประสบควำมส ำเร็จในอำชีพเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รวบรวมส่งให้กรมฯ เรียบร้อยแล้ว หรือหำกมี
กำรเปลี่ยนแปลง ขอให้ปรับปรุงแก้ไขฐำนข้อมูลและจัดส่งให้กรมฯ ทรำบตำมแบบทะเบียน
ข้อมูลทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชน 
 3.2 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผน ออกแบบ วิธีการจัดประชุมฯ โดยมีเนื อหาที่
ส้าคัญในการประชุมเพื่อพัฒนาความรู้ เสริมสร้างทักษะที่จ้าเป็นต่อการท้าหน้าที่เป็นทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ในการเตรียมความพร้อมให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่
ต้องการฝึกอาชีพต่อไปซึ่งมีกรอบการเรียนรู้ ตำมตำรำงท่ี 2 

เงื่อนไข : 1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ให้
ด้าเนินการเมื่อกลุ่มเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรผู้น้าสัมมาชีพ”ครบทั ง
จังหวัดหรือครบทั งอ้าเภอ (กรณีมีจ้านวนกลุ่มเป้าหมายปริมาณมาก)  โดยสามารถจัดประชุมเป็น
รุ่นได้เพ่ือให้กิจกรรมน้ีเป็นจุดเชื่อมต่อกระบวนกำรจัดประชุมเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกร
สัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน  
 2) ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดท้าฐานข้อมูลวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ตำมแบบฟอร์มที่กรมฯ ก ำหนด เพื่อน้าไปสู่การต่อยอดการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ 
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ตำรำงท่ี 2 กรอบกำรเรียนรูก้ำรเตรียมควำมพร้อมทมีวิทยำกรสมัมำชีพชุมชนระดับหมูบ่้ำน 
(3วัน) 
 ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านประชุมเตรียมความพร้อมตามกรอบการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยมีทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ้าเภอ ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับ
อ้าเภอและหน่วยงานภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนกำร 
สื่อ/

อุปกรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 

วันที่ 1-2 
1. สร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจการ
สร้าง
สัมมาชีพ
ชุมชน 

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

 
- ชี แจงแนวทางโครงการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน 

- ให้ความรู้เรื่องสมัมาชีพ
ชุมชน อธิบายความส้าคัญของ
การสร้างสัมมาชีพชุมชนใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับ 

 ควำมเป็นมำของ
โครงกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชน 

 ควำมส ำคัญของกำร
สร้ำงสมัมำชีพชุมชน 

 กระบวนกำรสร้ำง
สัมมำชีพชุมชน 

 ฯลฯ  

 

 
- เอกสาร 
- Power 
Point 

 
 

- ควรถาม/
ตอบ เพื่อเน้น
ย ้าความ
เข้าใจ 

- ควรมุ่งเน้น
การปรับ
กระบวนการ
คิด และ
ทัศนคติที่ดีต่อ
การสร้าง
สัมมาชีพ
ชุมชน 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนกำร สื่อ/อุปกรณ์ ข้อเสนอแนะ 
2. สรา้ง
ทีม
วิทยากร
สัมมาชีพ
ชุมชน
ระดับ
หมู่บ้าน  
 

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

- ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค 
ของการเป็นวิทยากรผู้นา้
สัมมาชีพ โดยปราชญ์
ชุมชนที่ผ่านการอบรม
หลักสตูร “วิทยากรผู้น้า
สัมมาชีพ” จากศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชน 
- จัดทีมวิทยากรสมัมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บา้น 
พร้อมมอบหมำยภำรกจิ
หน้ำท่ีในการส่งเสริม 
สนับสนุน ก้ากับและ
ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย
ที่ผ่านการอบรมอาชีพ ซึ่ง
เรียกว่า “ครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน” โดย 1 
หมู่บ้านให้แบ่งสัดส่วนของ
ทีมวิทยากรสมัมาชีพ
ชุมชน 1 คน ต่อ 
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 
4 ครัวเรือน 
- ทบทวนและจัดท้า
แผนปฏิบัติการฝึกอบรม
อาชีพและส่งเสริม 
สนับสนุน ก้ากับและ
ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย
ที่ผ่านการอบรมอาชีพ ซึ่ง
เรียกว่า “ครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน” 

- เอกสาร 
- แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติ
การ 
- Power 
Point  
- กระดาษ 
ฟลิปชาร์ต 
- ปากกาเคม ี
- เทปกาว 
 

- ควรถาม/ตอบ 
เพื่อเน้นย ้าความ
เข้าใจ 
- ควรสนับสนุน
การเตรียม
ประเด็น/เนื อหา
การถ่ายทอด
ความรู้ของ
ปราชญ์ชุมชนที่
ผ่านการอบรม 
- จัดท้า
แผนปฏิบัติการ
ตามแบบฟอร์ม
ที่กรมฯ ก้าหนด 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนกำร สื่อ/อุปกรณ์ ข้อเสนอแนะ 
3. การ
วิเคราะห์
สถานการณ์
ความต้องการ
อาชีพของ
ของครัวเรือน
เป้าหมายที่
ต้องการฝึก
อาชีพ 

- เพื่อให้มี
ข้อมูลอาชีพท่ี
สร้างรายได้
และตรงกับ
ความต้องการ
ของครัวเรือน
เป้าหมายที่
ต้องการฝึก
อาชีพ 
 
 
 
 

- ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้านร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการอาชีพจาก
แบบความต้องการ
ฝึกอาชีพของคนใน
ชุมชนที่ได้ส้ารวจไว้
แล้ว โดยจัดกลุม่
ควำมต้องกำรอำชีพ 
แล้วจึงวิเครำะห์ให้
เชื่อมโยงกับตลำด
,สร้ำงผลผลิต สร้ำง
ผลิตภัณฑ์เข้ำสู่
ระบบOTOP และ
กำรด ำเนินงำนของ
บริษัทประชำรัฐรัก
สำมัคคี (จังหวัด) 
จ ำกัด 
- จัดเตรยีมพื นท่ี
ฝึกอบรม พื นท่ีดูงาน 
วัสดุ/อุปกรณ ์
การสร้างสัมมาชีพ
ชุมชน 

- แบบความ
ต้องการฝึก
อาชีพของคนใน
ชุมชน 
- กระดาษ 
ฟลิปชาร์ต 
- ปากกาเคม ี
- เทปกาว 
 

- ควรวิเคราะห์
เปรียบเทียบ
อำชีพเดิมกับ
อำชีพใหม่หรือ
ที่พัฒนำขึ้นว่ำมี
โอกำสสร้ำง
รำยได้เพ่ิมขึ้น 
- ผลจากการ
วิเคราะหจ์ะเป็น
ข้อมูลแนะน้า
เพื่อการตัดสินใจ
คัดเลือกอาชีพ
เพื่อการ
ฝึกอบรมของทีม
วิทยากร
สัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน 
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กิจกรรม วัตถปุระสงค ์ กระบวนกำร 
สื่อ/

อุปกรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 

วันที่ 3 
การเตรียม
ความ
พร้อม
ครัวเรือน
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ฝึกอาชีพ 

 

- เพื่อให้
ครัวเรือน
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ฝึกอาชีพมี
ความรู้ 
ความ
เข้าใจและ
สามารถ
ฝึกอาชีพ
ได้
บรรลผุล
ส้าเรจ็
อย่างเป็น
รูปธรรม 

 
 

- ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัหมู่บ้านลงพื นที่เยี่ยม
เยียนครัวเรือนเป้าหมายทีต่้องการฝึกอาชีพทั ง 20 
ครัวเรือน โดยแบ่งตำมสัดส่วนของทีมวิทยำกร
สัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน 1 คน ต่อ 4 ครัวเรือน
เป้ำหมำยท่ีต้องกำรฝึกอำชีพ เพื่อ 
1) ให้ความรู้เรื่องสัมมาชีพชุมชน อธิบายความส้าคัญ
ของการสร้างสมัมาชีพชุมชนในประเด็นที่เกี่ยวกับ 

 ควำมเป็นมำของโครงกำรสร้ำงสมัมำชีพ
ชุมชน 

 ควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน 
 กระบวนกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

2) ทบทวนควำมต้องกำรของครวัเรือนเป้ำหมำยฯ ว่ำ
ยังคงมีควำมสนใจหรือต้องกำรฝึกอำชีพ หรือ
เปลี่ยนแปลงอำชีพหรือไม่ ซ่ึงกรณีที่ไม่ต้องกำรฝึก
อำชีพให้ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชมุชนระดับหมู่บ้ำนหำ
ครัวเรือนอื่นทดแทน หรือต้องกำรเปลี่ยนอำชีพให้
เปลี่ยนอำชีพตำมค ำแนะน ำของทีมวิทยำกรสัมมำชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้ำนได้ 
3) แจ้งวันฝึกอบรมอาชีพ พร้อมท้าข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านและ
ครัวเรือนเปา้หมายทีต่้องการฝึกอาชีพ 
4) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการตดิตามครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชน  
5) ประสำนกับส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ เพ่ือ
จัดเตรียมวัสดุสนับสนุนกำรฝึกอำชีพก่อนเริ่มกำร
อบรมโครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนใน
ระดับหมู่บ้ำน (จ ำนวน 5 วัน) 

 
- แบบ
ติดตาม
ครัว 
เรือน
สัมมาชี
พชุมชน 

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



 

17 แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

4. โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน : 
 ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอส่งเสริมและสนับสนุนกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพ
ชุมชนในระดับหมู่บ้ำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนแก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้ำหมำยผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พื นที่ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ้านวน 23,589 หมู่บ้านๆ ละ 20 คน รวมทั งสิ น 471,780 คน โดย
เน้นผู้แทนครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก  

ระยะเวลำด ำเนินกำร ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ด ำเนินกำรหมู่บ้ำนละ 5 วัน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี   
 4.1 ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน จ้านวน 5 คน ด้าเนินการจัดฝึกอบรมสัมมาชีพ
ชุมชนรายหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการที่ก้าหนด โดยมีทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ้าเภอ และภาคี
การพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การสนับสนุนโดยมีกรอบการเรียนรู้ ตำมตำรำงท่ี 3 
 
 
 
 
 
 

 

เง่ือนไข : 1) โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านให้
ด้าเนินการหลังจากปราชญ์ชุมชนหมู่บ้านละ 1 คนผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้วเพ่ือให้กิจกรรมน้ีเป็นจุดเชื่อมต่อ
กระบวนกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน 

 2) จัดท้าฐานข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนตำมแบบฟอร์มที่กรมฯ 
ก ำหนด เพื่อการน้าไปสู่การต่อยอดการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ 
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ตำรำงท่ี 3 กรอบกำรเรียนรูก้ำรส่งเสริมกำรสร้ำงสมัมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำน (5 วัน) 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนกำร 
สื่อ/

อุปกรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 

วันที่ 1-3 
สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ
ในเรื่อง
อาชีพท่ี
ต้องการ
เรียนรู้ 
(ความรู้ทาง
วิชาการ/
ทฤษฎีและ
การสาธติ
อาชีพใน
เบื องต้น) 
 

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

 
- วิทยากรสัมมาชีพชุมชนผู้เป็น
เจ้าของอาชีพ ด้าเนินการร่วมกับทมี
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบ่้าน
บรรยายให้ข้อมูล ชี ให้เห็นภาพ
ความส้าคญัของการท้าอาชีพว่าให้
ประโยชน์อย่างไร เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจในการเรียนรู้ แล้วจึง
อธิบายให้ข้อมูลการประกอบอาชีพ
อย่างละเอียดในทุกขั นตอน  
ตัวอย่ำงเช่น อำชีพกำรปลกูมะนำว
ในวงบ่อ มีสำระควำมรู้ที่ต้องเรียนรู้ 
ดังนี  

  การเลือกพนัธุ์มะนาว 
  ความรู้เรื่องดิน ท่ีเหมาะสมกับ

มะนาว 
  ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา 
  การท าปุ๋ยที่เหมาะสมกับมะนาว 
  การตอนกิ่งมะนาว ฯลฯ 

ทั้งน้ี กำรอธิบำยควรมีตัวอย่ำงของ
จริงประกอบกำรอธิบำยให้ข้อมูลหรือ
มีกำรสำธิตไปพร้อมกับกำรให้ข้อมูล  

 
- เอกสาร/
สื่อความรู้
ในเรื่อง
อาชีพ 
- กระดาษ 
ฟลิปชาร์ต 
- ปากกา
เคม ี
- เทปกาว 
- วัสดุพืช/
สัตว์เป็น
ของจริงที่
น้ามา
ประกอบ 
การสาธติ 

 

 
- ควรถาม/ตอบ 
เพื่อเน้นย ้า
ความเข้าใจ 
- ควรมุ่งเน้น
การปรับ
กระบวนการคดิ 
และทัศนคติทีด่ี
ต่อการประกอบ
อาชีพตาม
แนวทาง
สัมมาชีพชุมชน 
- ทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อน
การสร้าง
สัมมาชีพชุมชน
ระดับอ้าเภอ
ควรติดตามและ
ให้ก้าลังใจใน
การฝึกอาชีพ 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนกำร สื่อ/อุปกรณ์ ข้อเสนอแนะ 
วันที่ 4 
ศึกษา 
ดูงาน
เพิ่มพูน
ความรู ้
 

 
- เพื่อให้ครัวเรือน
เป้าหมายที่
ต้องการฝึกอาชีพ
มีความรู ้
ความเข้าใจ และมี
แรงจูงใจต่อการ
ปฏิบัติอาชีพ
ภายในครัวเรือน
เพิ่มมากขึ น 

 
- ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่
ต้องการฝึกอาชีพทั ง 20 คน 
(ครัวเรือนละ 1 คน) เดินทาง
ไปศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้
และสร้างแรงจูงใจด้าน
อาชีพ ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือศูนย์เรยีนรู้
ชุมชนหรือบ้านปราชญ์
ชุมชนท่ีก้าหนด  

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

 
- ควรถาม/ตอบ 
เพื่อเน้นย ้าความ
เข้าใจ 
- ควรมุ่งเน้นการ
ปรับ
กระบวนการคดิ 
และทัศนคติทีด่ี
ต่อการประกอบ
อาชีพตาม
แนวทาง
สัมมาชีพชุมชน 

วันที่ 5 
ฝึกปฏิบัติ
ภายใน
ครัวเรือน
เป้าหมาย
ที่ต้องการ
ฝึกอาชีพ 

 
- เพื่อให้ผู้แทน
ครัวเรือนเป้าหมาย
ที่ต้องการฝึกอาชีพ
สามารถปฏิบัติ
อาชีพได้อย่าง
ถูกต้อง เป็น
รูปธรรม 
 

 
- ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้านดูแลการฝึก
ปฏิบัติอาชีพ  
ณ บ้านครัวเรือนที่ต้องการ
ฝึกอาชีพ  
คนละ 4 ครัวเรือน 
- ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่
ต้องการฝึกอาชีพทั ง 20 
ครัวเรือน ด้าเนินการฝึก
ปฏิบัติอาชีพ ณ บ้านของ
ตนเอง โดยมีทมีวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้าน ให้การสนับสนุนใน
การฝึกปฏิบัติฯ  
(ส าหรับกรณีท าเป็นกลุ่ม ก็
อาจรวมกลุม่ปฏิบตัิจริงในที่
ที่กลุ่มก าหนด) 

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

 
- ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน
ควรให้
ค้าแนะน้า และ
ให้ก้าลังใจ 
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 4.2 เมื่อด้าเนินการตามกรอบการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู่บ้าน ด้าเนินการ ดังนี  
  4.2.1 ส่งเสริม ติดตามสนับสนุน และก้ากับให้ 20 ครัวเรือนสามารถน้าความรูจ้าก
การฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ ให้ก่อเกิดเป็นอาชีพและมีรายได้หรือลดรายจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการรายงานผลการติดตามในแบบฟอร์มการติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ก้าหนด
รวบรวมไว้เป็นหลักฐาน เพื่อรองรับการติดตามของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ้าเภอ และทีม
สนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพระดับอ้าเภอ/จังหวัด และประเทศ 
  4.2.2 สนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนรวมกลุ่ม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องตามแนวทางใน
เอกสารเกื อกูล 2 (จัดพิมพ์โดยกรมการพัฒนาชุมชน มิถุนายน 2559) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไข : 1) โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านให้ด้าเนินการหลังจาก
ด้าเนินโครงการเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำนเรียบร้อยแล้ว 
  2) การคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมฝึกอาชีพให้พิจารณาจากทะเบียนครัวเรือนที่
มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์ความจ้าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) เป็นอันดับแรกและจากแบบส้ารวจความต้องการฝึก
อาชีพของคนในชุมชนที่สมัครใจและตั งใจฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพนั นให้เกิดรายได้ จ้านวน
หมู่บ้านละ 20ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 คน) โดยด ำเนินกำรคัดเลือกให้แล้วเสร็จในช่วง 3 วัน
ของโครงกำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำนหำกมีกำร
เปลี่ยนแปลง ขอให้ปรับปรุงแก้ไขฐำนข้อมูลและจัดส่งให้กรมฯ ทรำบแบบทะเบียนข้อมูล
ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนซ่ึงท้ัง 20 ครัวเรือนต้องมีกำรด ำเนินงำนจัดเก็บข้อมูลควำมจ ำเป็น
พ้ืนฐำน (จปฐ.) ในปี 2560 เน่ืองจำกต้องใช้ข้อมูลรำยได้เฉลี่ยเป็นฐำนในกำรวัดผลตำมตัวชี้วัด
งบประมำณในเดือนกันยำยน 2560 
   3) การวิเคราะห์ประเภทอาชีพเพื่อฝึกอบรมและก้าหนดสถานที่ศึกษาดูงานโดยด ำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จในช่วง 3 วันของโครงกำรเตรียมควำมพร้อมทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับ
หมู่บ้ำนทั งนี ให้พิจารณาศักยภาพของชุมชนว่าเป็นอาชีพที่จะส้าเร็จได้สามารถสร้างรายได้จริง ซึ่ง
ต้องเช่ือมโยงกับการตลาดจากข้อมูลเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
จังหวัด และเวทีการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านกรณีวิทยำกร
สัมมำชีพชุมชนในหมู่บ้ำนไม่มีควำมรู้ในเรื่องที่ครัวเรือนเป้ำหมำยต้องกำรฝึกอำชีพให้
พิจำรณำคัดเลือกจำกทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำน หรือประสำนขอรับกำร
สนับสนุนจำกวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนที่จังหวัดได้จัดกลุ่มประเภทอำชีพไว้ และใน
กำรศึกษำดูงำนให้เน้นหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชน หรือบ้ำน
ปรำชญ์ชุมชนในอ ำเภอเดียวกัน 
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5. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ : 
 ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอ ด้าเนินการสนับสนุนการจัดตั งและพัฒนากลุ่มอาชีพตาม
แนวทางสัมมาชีพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนสัมมาชีพที่
ผ่านการพัฒนามีการรวมกลุ่มจัดตั งและพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพท่ีก่อให้เกิดรายได้ 

กลุ่มเป้ำหมำย ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพื นที่ยุทธศาสตร์ที่ 1 
จ้านวน 23,589 หมู่บ้าน ที่เลือกอาชีพเดียวกันหรือประเภทอาชีพเดียวกันและที่ผ่านการฝึก
ปฏิบัติอาชีพในระดับหมู่บ้านน้าผลจากการฝึกปฏิบัติอาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง 
จ้านวน 2,360 กลุ่ม (10 % ของจ้านวนหมู่บ้านเป้าหมาย) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ไตรมาส 3 - 4 (เมษายน – กันยายน 2560) ด ำเนินกำรอ ำเภอละ 1 วัน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี  
 5.1 ร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอ้าเภอ ประชุมหารือเพื่อ
คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพื นที่ความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อด้าเนินการจัดตั ง
และพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนตามเป้าหมายที่กรมฯ ก้าหนดซึ่งมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกที่ส้าคัญ ดังนี  

เง่ือนไข : ตัวอย่ำงลักษณะอำชีพ อาจเป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริม หรือ อาชีพใหม่ ก็ได้ ตัวอย่าง
การสร้างสัมมาชีพชุมชน เช่น การปลูกผักออร์แกนิกส์ ปศุสัตว์ปลอดภัย แปรรูปผลผลิต หรือ
หัตถกรรม เป็นต้น 
 4) จัดท้าฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ตามแบบฟอร์มที่กรมฯ ก้าหนด เพื่อการ
น้าไปสู่การต่อยอดการพัฒนา และการใช้ประโยชน์ 
 5) ทีมวิทยำกรสัมมำชีพชุมชนระดับหมู่บ้ำนต้องรวบรวมข้อมูล และประสำน
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอจัดซ้ือวัสดุฝึกอำชีพเพ่ือด ำเนินกำรสนับสนุนกำรฝึกอำชีพ ให้
ครัวเรือนเป้ำหมำยน ำไปฝึกอำชีพได้จริง ก่อนเริ่มด ำเนินกำรฝึกอบรม 
 6) กรณีงบประมาณไม่เพียงพอหรือต้องการรวมท้าเป็นลักษณะกลุ่ม ก็ให้ด้าเนินการฝึกปฏิบัติใน
รูปของกลุ่ม 
 7) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ต้องติดตามเยี่ยมเยียน และรายงานผลการ
ประกอบอาชีพตามแบบฟอร์มการติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน รวมทั งประสานประชารัฐต้าบล
ให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาด 
 



 

22 กรมการพัฒนาชุมชน 

  1) มีครัวเรือนในหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่ 1 (23,589 หมู่บ้าน) ตั งแต่ 5 
ครัวเรือนขึ นไป ซึ่งผ่านการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน จ้านวน 5 วันที่มี
การประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทอาชีพเดียวกันมาร่วมกันด้าเนินการ  
  2) อาชีพตามข้อ 1) มีโอกาสที่จะส้าเร็จได้สามารถสร้างรายได้จริง และมีความ
เชื่อมโยงกับการตลาดตามข้อมูลและแผนของจังหวัด  
  3) เป็นกลุ่มอาชีพท่ีจัดตั งขึ นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การประกอบอาชีพและสร้างรายได้ 
 5.2 ด้าเนินการประชุมสนับสนุนการจัดตั งและพัฒนากลุม่อาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ
ชุมชน จ้านวน 1 วัน ซึ่งมีกรอบการเรยีนรู้ ตำมตำรำงท่ี 4 

ตำรำงที่ 4 กรอบกำรเรียนรูก้ำรจัดต้ังและพัฒนำกลุม่อำชีพตำมแนวทำงสัมมำชีพชุมชน(1 วัน) 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนกำร สื่อ/อุปกรณ์ ข้อเสนอแนะ 
1. สรา้ง
ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่อง
กระบวนการ
จัดตั งและ
พัฒนากลุ่ม
อาชีพตาม
แนวทาง
สัมมาชีพ
ชุมชน 

- เพื่อให้ผู้แทน
ครัวเรือน
เป้าหมายที่
ต้องการฝึก
อาชีพมีความรู้
ความเข้าเข้าใจ
และสามารถ
ด้าเนินตาม
กระบวนการ
จัดตั งและพัฒนา
กลุ่มอาชีพตาม
แนวทาง
สัมมาชีพชุมชน
ได ้

- ส้านักงานพัฒนาชุมชน
อ้าเภอร่วมกับทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ระดับอ้าเภอ และ
กลุ่มเป้าหมายร่วมกันค้นหา
แนวทางการจัดตั งและ
พัฒนากลุ่มอาชีพตาม
แนวทางสัมมาชีพชุมชน โดย
ใช้หลักการ 4 ก (กรรมการ/
กติกา/กองทุน/กิจกรรม) 
โดยเชื่อมโยงกับตลำด,สร้ำง
ผลผลิต สร้ำงผลิตภัณฑ์เข้ำ
สู่ระบบOTOP และกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท
ประชำรฐัรกัสำมัคคี 
(จังหวัด) จ ำกัด 

- เอกสาร 
- Power 
Point  
 

- ควรถาม/
ตอบ เพื่อเน้น
ย ้าความเข้าใจ 
 

 
 



 

23 แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนกำร 
สื่อ/

อุปกรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 

2. จัดท้า
แผนปฏิบัติ
การจัดตั ง
และพัฒนา
กลุ่มอาชีพ
ตามแนวทาง
สัมมาชีพ
ชุมชน 

- เพื่อให้ผู้แทน
ครัวเรือนเปา้หมาย
ที่ต้องการฝึกอาชีพ
สามารถ
ด้าเนินการจัดตั ง
และพัฒนากลุม่
อาชีพตามแนวทาง
สัมมาชีพชุมชน
ตามกรอบ
ระยะเวลาที่
ก้าหนดได ้

- ส้านักงานพัฒนาชุมชน
อ้าเภอร่วมกับทีมสนับสนุน
การขับเคลื่อนสัมมาชีพระดับ
อ้าเภอ ส่งเสริม สนับสนุนใหผู้้
เข้าประชุมจดัท้าแผนปฏิบัติ
การจัดตั งและพัฒนากลุม่
อาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ
ชุมชน พร้อมแบ่งภารกิจ
หน้าท่ีในการส่งเสริม 
สนับสนุน ก้ากับและตดิตาม 
- ส้ านั ก งานพัฒนา ชุมชน
อ้าเภอสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์
ที่จ้ า เป็นในการจัดตั งกลุ่ ม
อาชีพตามโครงการ 

- เอกสาร 
- กระดาษ 
ฟลิปชาร์ต 
- ปากกา
เคม ี
- เทปกาว 
- ข้อมูล
กลุ่ม/
องค์กรที่
ให้การ
สนับสนุน
กลุ่มได ้

 
 

 
5.3 ด้าเนินการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพกับส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอหรือหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
5.4 ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพระดับ

อ้าเภอ หรือประชารัฐต้าบล สนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบ
อาชีพ เพื่อให้กลุ่มสามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องตามแนวทางในเอกสารเกื อกูล 2 (จัดพิมพ์
โดยกรมการพัฒนาชุมชน มิถุนายน 2559) 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไข : 1) กิจกรรมการจัดตั งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ให้
ด้าเนินการหลังจากโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมนี จะเป็นจุดเชื่อมต่อกระบวนกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ำนที่
ยกระดับ/ต่อยอดสู่กำรเป็นกลุ่มอำชีพ 

 2) จัดท้าฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ ชุมชนที่จัดตั งขึ นตำม
แบบฟอร์มที่กรมฯก ำหนด เพื่อน้าไปใช้ในการต่อยอดการพัฒนาและอื่น ๆ 
 


