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ประวัติความเป็นมากรมการพัฒนาชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานท่ีทํางานด้านการพัฒนาชุมชนร่วมกับประชาชนตลอด

ระยะเวลา 51ปีโดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีเป้าหมายสู่ชุมชนเข้มแข็งประชาชนพึ่งตนเองได้คอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี
มีความสุขบทบาทหน้าท่ีขอกรมการพัฒนาชุมชนตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการ
พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ให้กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้
มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทําและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
ศึกษาวิเคราะห์วิจัยจัดทํายุทธศาสตร์ชุมชนตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
ประวตัิกรมการพัฒนาชมุชน 

 

กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยราชการระดับกรมของ
กระทรวงมหาดไทยก่อต้ังข้ึนเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม2505 ตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่10พ.ศ.2505โดยโอน
กิจการบริหารของส่วนพัฒนาการท้องถ่ินกรมมหาดไทยเดิมเป็นกิจการ 
บริหารของกรมการพฒันาชุมชนในขณะที่กิจการบริหารของกรม
มหาดไทย ได้โอนเป็นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้
ข้าราชการของทั้งสองกรมนี้ได้มีโอกาสศึกษา ประชุม สัมมนาและ
ร่วมกันปฏิบัติงาน พัฒนาชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ และมี
หลักการสับเปล่ียนโอนหรือยืมตัวหมุนเวยีนกันไปปฏิบัติงานได้ตาม
ความจํา เป็น และเหมาะสมในการสอบคัดเลือกเพ่ือเล่ือนข้ันของ
ข้าราชการของกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชนสํานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถ
สอบร่วมกันได้ " 
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ความหมายของโลโก้กรมการพัฒนาชุมชน : 

 

วงกลมภายในเป็นรูปโครงสร้างของบ้านชนบท มีตัวอักษร พช. อยู่ใต้รูป
บ้าน 
มีลายกนก แบบเครื่องหมาย ๖ และ ๙ บนตัวอักษร พ. และอักษรช. 
ขอบวงกลมล้อมรอบวงกลมภายในมี 4 สี 4 ช่วง 
หมายถึงหลักการทํางาน 4 ป. 
 

(ขาว) หมายถึง ประชาชน 

(แดง) หมายถึง ประชาธิปไตย 

(เทา) หมายถึง ประสานงาน 

(นํ้าเงิน) หมายถึง ประหยัด 
 

ภารกิจความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน 

          อํานาจหน้าท่ีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวง มหาดไทย
พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2552 ให้
กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกีย่วกบัการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 
           ชุมชนฐานรากให้มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทําและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศศึกษา วิเคราะห์ วิจัยจัดทํายุทธศาสตร์ชุมชนตลอดจนการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยมีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
           (1) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ เอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการดําเนนิงานเพ่ือเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน 
           (2) จัดทําและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําหรับประเมิน
ความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน 
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.......  อาสาพัฒนา .......... 

           (3)พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้การจัดการความรู้ การอาชีพ
การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน 
ชุมชน ผู้นําชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองคก์ารชุมชน 
            (4) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชนส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการ 
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพ่ือใช้ในการวางแผนบริหารการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           (5) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพ่ือใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการ
จัดทํายุทธศาสตร์ชุมชน 
           (6) ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้นําชุมชน องค์การชุมชน และ
เครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ทักษะ ทัศนคติและสมรรถนะในการทํางานรวมทั้งให้ความ
ร่วมมือทางวชิาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
           (7) ปฏบัิติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวงหรอืคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 
           “เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้ ภายในปี 2564” 
           กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งขับเคล่ือน ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง ซ่ึงได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทําให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพ่ือให้
บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถกําหนดรูปแบบ นําไปประยุกต์สู่การ
ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และกรมการพัฒนาชุมชนได้กําหนดให้ปี 2560 ขับเคล่ือนวาระ
กรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพ่ือมุ่งม่ันว่ากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขับเคล่ือน สัมมา ชีพ
ชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความ
มั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข” 
ค่านิยมองค์กร 
A = Appreciation : ชื่นชม หมายถึง การตระหนัก เข้าใจ ชื่นชมยินดี ยอมรับนับถือ ยกย่องให้
เกียรติในคุณค่าและความสําคัญของผู้อ่ืน 
B = Bravery : กล้าหาญ หมายถึง ความกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่ออันตรายหรือความยากลําบาก
หรือสถานการณ์ยุ่งยากไม่สบายใจ 
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.......  อาสาพัฒนา .......... 

 

C = Creativity : สร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ คิดค้นส่ิงใหม่ด้วย
ความคิดของตัวเองท่ีไม่ธรรมดา 
D = Discovery : ใฝ่รู้ หมายถึง การใฝ่รู้ การค้นหา การค้นพบข่าวสาร ความรู้ สถานที่และวัตถุ
ต่างๆ เป็นครั้งแรก 
E = Empathy : เข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด หรือ
ประสบการณ์ของผู้อ่ืน โดยการเอาใจเราไปใส่ใจเขา จินตนาการว่า หากอยู่ในสถานการณ์นั้นจะเป็น
เช่นไร 
F = Facilitation : เอ้ืออํานวย หมายถึง การทําให้ง่ายการทําให้งานนั้นเป็นไปได้การเอ้ืออํานวย
ความสะดวกให้ผู้อ่ืนทํางานในวิถีทางที่เหมาะสมกับตัวเขาเอง 
S = Simplify : ทําให้ง่ายข้ึน ทําให้เข้าใจง่าย ทําให้ชัดเจน 
P = Practical : ความเป็นจริงเกี่ยวกับการกระทํา การปฏิบัติ สามารถปฏิบัติได้ เหมาะสม มี
ประโยชน์ ตามความเป็นจริง 
 
ภารกิจและยทุธศาสตร์ 
         กรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาทและหน้าที่ 7 ประการ ตามกฏกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 
24 มีนาคม พ.ศ. 2552 ดังนี้ 
          กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชุมชนได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดําเนิน งานเพ่ือเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน 
          จัดทาํและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําหรับประเมิน
ความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน 
          พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้การจัดการความรู้การอาชีพ การ
ออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน 
ผู้นําชุมชน องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนวิเคราะห์ 
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.......  อาสาพัฒนา .......... 

 

ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดกีรมการพัฒนาชุมชน 

 
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานท่ีทํางานด้านการพัฒนาชุมชนร่วมกับประชาชน 

ตลอดระยะเวลา48 ปี โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีเป้าหมายสู่ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพ่ึงตนเองได้ คอบครัวมี
คุณภาพชีวิตดี มีความสุข 

บทบาทหน้าท่ีของกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการ
พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ให้กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ฐานรากให้มีความม่ันคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทําและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทํายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องด้านการพัฒนาชุมชน ได้ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน 

2. จัดทําและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําหรับประเมิน
ความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน 
 

“...ขอบใจมาก ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทํางานในหมู่บ้านชนบท และต้องประสบปัญหาต่างๆ
มากมาย ขอให้ช่วยกันพัฒนาคนให้มีความฉลาด สามารถช่วยตนเองได้... ในการแนะนําส่งเสริม
อาชีพ หรือให้คําแนะนําเรื่องต่างๆ ต้องทําให้บ่อยๆ ไม่ใช่พูดหรือทําหนเดียว... ความมั่นคงของ
ประชาชนในชนบทเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะสร้างชาติ และป้องกันประเทศเป็น อย่างดี...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 

พระราชทานแก่พัฒนากร ในโอกาสเสด็จไปทรงกระทําพิธีเปิดเข่ือนและการพลังงานไฟฟ้า
แม่น้ําพุง จ.สกลนครเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2508 
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แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
(ท่ีมา : แนวทางการสร้างสัมมาชพีชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กําหนด

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมเป็น 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแผนฯ และรัฐบาลได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน จํานวน11 ด้าน ซ่ึงมี
นโยบายการลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐเป็นหนึ่งใน
นโยบายสําคัญ ที่มุ่งหวังแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนในระดับล่างท่ีเป็นคนส่วนใหญ่
ของประเทศ โดยมีแผนงานท่ีสําคัญ คือ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
ซ่ึงได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยที่มีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการไปสู่การ
ปฏิบัติ 

ปัจจุบันนี้ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนภาคการเกษตรใน
ชุมชนมีภาวะความเสี่ยงของอาชีพภาคเกษตรกรรมท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพแบบด้ังเดิม เช่น 
ปลูกพืชเชิงเด่ียว โรคพืช ราคาผลผลิตตกตํ่า การไม่มีอาชีพหรือรายได้เสริม หลังฤดูกาลผลิตและ
ยังมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพค่อนข้างน้อย ส่วนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ยังไม่ได้รับการส่งเสริม และ
พัฒนาอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนต้องเคล่ือนย้ายไปประกอบอาชีพในเมือง และมีส่วน
ราชการท่ีมีสถานที่หรือศูนย์ฝึกอบรมซึ่งสามารถปรับเปล่ียนเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ/แหล่งเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพได้ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ประกอบกับมีปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพที่
เชี่ยวชาญและประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน แต่มีส่วน
น้อยท่ีสามารถถ่ายทอดให้คนอ่ืนน้าไปท้าตามให้สําเร็จได้ 

ดังนั้นด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น การดําเนินการในปี 2560 นี้ จึงมุ่งเน้นที่การยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก นั่นคือ “รายได้” ที่ต้องทําให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยการสร้างอาชีพจึงเป็น
ที่มาของ “สัมมาชีพชุมชน” ซ่ึงกําหนดแผนการสร้างสัมมาชีพชุมชนบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีเป้าหมาย คือ ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้ 23,589 หมู่บ้าน รวม 
471,780 ครัวเรือน นั่นคือ 20% ของหมู่บ้านในประเทศไทยโดยให้ชาวบ้านสอนชาวบ้านในส่ิงที่
เขาอยากทํา ฝึกปฏิบัติจริงให้สามารถนําไปเป็นอาชีพได้เพราะข้อเท็จจริงในทุกพ้ืนที่จะมีคนเก่งใน
แต่ละอาชีพอยู่แล้ว เช่น ทํานาได้ผลผลิตสูง ทําสวนเก่ง หรือทางช่างแกะสลัก และการแปรรูป
อ่ืนๆ ซ่ึงจะคัดเลือกและจัดเวทีฝึกทักษะการสอนการนําเสนอให้กับคนเก่งเหล่านี้ ยกให้เป็น 
“วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” หลังจากน้ันกลับไปสร้างทีม 
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แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านเพ่ิมเติมอีกหมู่บ้านละ4 คน แล้วเปิดรับลูกศิษย์ที่

สนใจอยากฝึกอาชีพในแต่ละประเภทอาชีพหมู่บ้านละ 20 คน รวมเป็น 471,780 คนหรือ
ครัวเรือน เมื่อผ่านการฝึกปฏิบัติแล้วข้ันพ้ืนฐานท่ีสุดก็จะสามารถสร้างอาชีพบนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้เล้ียงตนเองและครอบครัวได้ ขณะที่ส่วนหนึ่งมีความก้าวหน้าก็จะมี
แหล่งทุนสนับสนุนต่อยอดอาชีพสร้างผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ข้ึนมาเข้าสู่ระบบ OTOP เพ่ือขยาย
ตลาดในวงกว้างต่อไปดังนั้น จึงได้กําหนดดําเนินกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของประชารัฐโดยใช้พ้ืนที่เป้าหมายตามพ้ืนที่
ในความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท จํานวน 23,589 หมู่บ้าน เป็นพ้ืนที่ดําเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายดังกล่าวมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
อาชีพให้เกิดสัมมาชีพชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตไปได้อย่างมี
คุณภาพต่อไป 

 
นิยามศัพท์ 

1. สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียน
ส่ิงแวดล้อม และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย เป็นความพยายามท่ีจะปรับจากการทํามาหากินเป็นทํา
มาค้าขาย โดยไม่ได้เอากําไรสูงสุดเป็นตัวต้ัง หรือเป็นเป้าหมายสุดท้าย และต้องคํานึงถึงความเป็น
ธรรมทางสังคม กล่าวคือ ความสุขของตนและคนทํางาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภค และ
ผู้รับบริการเป็นหลัก 

2. ปราชญ์ชุมชน หมายถึง ผู้ที่ประกอบสัมมาชีพ จนมีความรู้ความชํานาญในการประกอบ
อาชีพ หรือมีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้นๆประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงในอาชีพ เป็นที่
ยอมรับของคนในชุมชน พร้อมมีจิตอาสาท่ีจะถ่ายทอดและขยายผลไปยังบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน 

3. วิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ปราชญ์ชุมชนท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตร 
“วิทยากรผู้นําสัมมาชีพ”จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง11 แห่ง 

4. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมายถึง ทีมปราชญ์ชุมชนของหมู่บ้านๆ ละ 
5 คน ประกอบด้วย วิทยากรผู้นําสัมมาชีพ 1 คน และปราชญ์ชุมชนที่เข้าร่วมเป็นทีมเพ่ิมเติมอีก
หมู่บ้านละ 4 คน 
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กรมการพัฒนาชุมชน  โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  อาสาพัฒนา .......... 
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กรมการพัฒนาชุมชน  โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  อาสาพัฒนา .......... 

ขั้นตอน กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
การสร้างสัมมาชีพชุมชน...เป็นกระบวนการให้ชาวบ้านสอนชาวบ้าน ซ่ึงมีโครงการที่ต้อง

ดําเนินการต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ใน 3 ลักษณะคือ โครงการหลัก จํานวน 5 โครงการโครงการ
สนับสนุน จํานวน 3 โครงการและ โครงการยกระดับต่อยอด จํานวน 7 โครงการโดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 
โครงการหลัก จํานวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 
1. โครงการพัฒนาผู้นําสัมมาชีพ : 

1.1 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตรวจสอบปราชญ์ชุมชนเป้าหมายท่ีจะเข้ารับการอบรม
ตามหลักสูตร “วิทยากรผู้นําสัมมาชีพ” จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ซ่ึงต้องตรงกับจํานวน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท จํานวน 23,589 หมู่บ้านๆ ละ 1 คน 
รวมทั้งส้ิน 23,589 คน และเป็นบุคคลเดียวกับฐานข้อมูลตามแบบรายงานปราชญ์ชุมชนหรือผู้
ประสบความสําเร็จหรือเชี่ยวชาญในอาชีพเพ่ือเตรียมเข้ารับการฝึกอบรมเป็นวิทยากรสัมมาชีพ ที่
จังหวัดได้รวบรวมส่งให้กรมฯ เรียบร้อยแล้วหรือหากมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือจักได้บุคคลที่จะ
ขับเคล่ือนสัมมาชีพชุมชนได้ ขอให้จังหวัดดําเนินการปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลและแจ้งให้กรมฯ 
ทราบตามแบบทะเบียนข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 

1.2 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ แจ้งให้ปราชญ์ชุมชนเป้าหมายในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพ้ืนที่ความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 จํานวน23,589 หมู่บ้านๆ ละ 1 คน เดิน
ทางเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรผู้นําสัมมาชีพ” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ซ่ึง
เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมท่ีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด จํานวนรุ่นละ 4 วัน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ด้านการถ่ายทอดความรู้และการจัดกระบวนการสัมมาชีพ และสามารถกลับไปทําหน้าที่เป็น 
“วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” ในระดับหมู่บ้านได้อย่างมีคุณภาพ 
 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด : 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างทีมปราชญ์ชุมชนตามประเภทอาชีพและวางแผน
ปฏิบัติการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 
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กรมการพัฒนาชุมชน  โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  อาสาพัฒนา .......... 

 


