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บันทึกเทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน 
(เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน) 

 
๑. ชื่อความรู้ การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน 

๒. ชื่อเจ้าของความรู้ (นาย/นาง/นางสาว)  นางวิมล  มาลา 

๓. ต าแหน่งเจ้าของความรู้ 

(๑)  เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน 

ท่ีอยู่บ้านเลขที่  ๔๒/๖๐  หมู่ท่ี  ๑  ต าบลดาวเรือง  อ าเภอเมืองสระบุร ี จังหวัดสระบุรี  

รหัสไปรษณีย์  ๑๘๐๐๐ 

(๒)  ปราชญ์ชุมชน 

ท่ีอยู่บ้านเลขที่................ หมู่ท่ี............... ต าบล...................................อ าเภอ................................... 

จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์.......................................... 

๔. ความเป็นมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลท่ีท า (ในการบันทึกองค์ความรู้) 
     การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              

ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เรื่อง การลดความเหลื่อมล  าทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  ได้ก าหนดกระบวนการ     
ขับเคล่ือนท่ีเริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชน เพื่อให้กลับไปสร้างทีม
วิทยากร และจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายท่ีต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน โดยใช้พื นท่ีในบ้าน
ปราชญ์ชุมชนหรือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู ้เพื่อมุ่งหมายให้ครัวเรือนท่ีเข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้  
และปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และต่อยอดสู่การรวมกลุ่มจัดตั ง
เป็นกลุ่มอาชีพท่ีมีความเข้มแข็ง หมู่บ้านสัมมาชีพเป้าหมายท่ีได้รับ จ านวน ๑ หมู่บ้าน ได้แก่บ้านแถว หมู่ ๗ 
ต าบลหนองโน  

๕. ขั นตอนการด าเนินงาน  
          (๑) คัดเลือกปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้าน ๆ ละ ๑๐ คน ผู้ท่ีประกอบสัมมาชีพ จนมีความรู้ความช านาญ
ในการประกอบอาชีพ และสามารถถ่ายทอดขยายผลไปยังบุคคลอื่น ๆ ได้  
         (๒) คัดเลือกปราชญ์ชุมชนจ านวน ๑ คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ”            
จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) 
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         (๓) ทีมวิทยากรผู้น าสัมมาชีพชุมชน ผ่านการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้าน จ านวน ๓ วัน 
         (๔) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมายถึง ทีมปราชญ์ชุมชนของหมู่บ้าน ๆ ละ ๕ คน
ประกอบด้วย วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ ๑ คน และปราชญ์ชุมชนท่ีเข้าร่วมเป็นทีมเพิ่มเติมอีกหมู่บ้านละ ๔ คน 
         (๕) ครัวเรือนเป้าหมายท่ีต้องการฝึกอาชีพ หมายถึง ครัวเรือนในหมู่บ้านจ านวน ๒๐ ครัวเรือน ท่ี
แสดงความประสงค์ต้องการเข้ารับการฝึกอาชีพ ตามแบบส ารวจความต้องการฝึกอาชีพของคนในชุมชน ท่ี
ผ่านการอบรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน ในระดับหมู่บ้าน จ านวน ๕ วัน 
         (๖) กลุ่มอาชีพ หมายถึง กลุ่มท่ีจัดตั งขึ นใหม่จากการรวมตัวของผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้านตั งแต่ ๕ 
ครัวเรือนขึ นไป ซึ่งผ่านการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน  ในระดับหมู่บ้าน จ านวน ๕ วัน ท่ีมีการ
ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทอาชีพเดียวกันมาร่วมกันด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ในการประกอบอาชีพ 

    ๖. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
(๑) การด าเนินการขับเคล่ือนโครงการสัมมาชีพชุมชนต้องได้รับการสนับสนุนพัฒนากรผู้ประสานงาน

ต าบล ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

(๒) การสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน มีองค์กรส าคัญ ๔ องค์กร ท าหน้าท่ีสนับสนุน และติดตาม 

การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน คือ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ทุกระดับ คณะกรรมการพัฒนาสตรี     

ทุกระดับ ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน และเครือข่ายคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

(๓) ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และครัวเรือนเป้าหมายสัมมาชีพชุมชนมีความเข้มเข็ง ให้ความ
ร่วมมือร่วมใจกัน มีความเป็นผู้น า ประสานงาน มีความสามัคคี และมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้าน 

    ๗. ข้อพึงระวัง  
          (๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการสัมมาชีพชุมชนมีส าคัญมาก  ต้องใส่ใจให้ตรงตามความ
ต้องการของชุมชนจริง จึงจะประสบความส าเร็จ    
          (๒) การคัดเลือกทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนควรเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และสามารถ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนนั น ๆ ได้   
          (๓) การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนต้องคัดเลือกครัวเรือนท่ีมีความสนใจในการฝึกอาชีพ       
มีความมุ่งมั่นตั งใจ 
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     ๘. ข้อเสนอแนะ  
         ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายท่ีได้รับการฝึกอบรมอาชีพ สามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ไปประกอบอาชีพเพื่อก่อใหเ้กิดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายไดไ้ดอ้ย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็งและยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต      

    ๙. ชื่อและต าแหน่งของผู้จัดการความรู้ 
(๑)ชื่อ-สกุลผู้จัดการความรู้......นางวิมล  มาลา ...................................................... 

(๒)ต าแหน่งผู้จัดการความรู้......นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ....................... 

 

    ๑๒. แนบไฟล์รูปภาพเฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg) /ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 
(๑) ไฟล์ภาพเจ้าของความรู้............................................................................................................... 
(๒) ไฟล์ภาพกิจกรรม........................................................................................................................ 
(๓) ไฟล์ภาพเอกสารต่างๆ................................................................................................................. 

…………………………… 

หมายเหตุ : ๑) บันทึกหมู่บ้านเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ (๒๓๓ หมู่บ้าน) อย่างน้อย ๑ องค์ความรู้ 

      ๒) ส่งถึงจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

      ๓) ส่งเป็นไฟล์งานบันทึกเทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนข้อมูล ขอเป็น .doc / ไฟล์ รูปภาพ   

          เฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg./ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 

      ๔) ไฟล์รูปภาพ โดยเฉพาะเจ้าของความรู้ และภาพกิจกรรม  ขอให้มีความชัดเจน  

 และส่งแยกมา ไม่บันทึกลงในไฟล์ .doc : ขอบคุณค่ะ 

 


