คํานํา
กรมการพัฒนาชุมชน ไดดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค+เพื่อประเมินผลการบรรลุเป/าหมายตามผลผลิตของ
โครงการ ประสิทธิผลในการดําเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ป7ญหาอุปสรรคในกระบวนการทํางาน
ผลประโยชน+ที่เกิดขึ้นต:อชุมชนและประชาชน รวมทั้งความพึงพอใจของผูร:วมโครงการ
การประเมินผลการดํา เนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒ นาชุม ชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไดพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดสําคัญตามแผนยุทธศาสตร+กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564
จํ า นวน 4 ตั ว ชี้ วั ด และโครงการสํ า คั ญ ที่ ส: ง ผลต: อ การบรรลุ ตั ว ชี้ วั ด สํ า คั ญ ดั ง กล: า ว จํ า นวน 5 โครงการ
ประกอบดวย
1. โครงการส:งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู:บาน
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ+กลุ:มปรับตัวสู:การพัฒนา (กลุ:ม D) ประเภทอาหาร
3. โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช:วยไทย คนไทยยิ้มได
4. โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
5. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิ จฐานรากระดับอําเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอําเภอ
ทีม ประเมิ น ผลกรมการพั ฒ นาชุ มชนไดจั ด ทํ า เอกสารรายงานการประเมิ น ผลการดํ า เนิ นงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนขึ้ น โดยไดสรุ ป ผลจากการเก็ บ ขอมู ล ในพื้ น ที่ ป7 ญ หาอุ ป สรรค
ขอเสนอแนะ เพื่ อ เสนอผู บริ หารและผู เกี่ ยวของในทุ กระดับ นํ า ไปใชประโยชน+ในการปรั บปรุ งและพัฒ นา
กระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้นต:อไป
ขอขอบคุณผูเกี่ ยวของทุ ก ส: วน ทั้งผูรับผิดชอบโครงการในส:วนกลาง เจาหนาที่ของศู นย+ ศึกษาและ
พัฒนาชุมชน ผูบริหารและเจาหนาที่ของจังหวัด รวมทั้งกลุ:มองค+กรภาคประชาชน หน:วยงานภาคี ที่ไดร:วม
ดําเนินงานประเมินผล การใหขอมูลสะทอนผลการทํางานในพื้นที่ และสนับสนุนใหการดําเนินการประเมินผลใน
ครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค+ที่ตั้งไวดวยดี
ทีมประเมินผลกรมการพัฒนาชุมชน
ตุลาคม 2560

บทสรุปผูบริหาร
รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. วัตถุประสงค,ของการประเมิน
1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดําเนินโครงการที่สงผลตอการบรรลุเป!าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู-เข-ารวมโครงการ
2. เพื่ อทราบป/ ญ หา/อุ ป สรรค และข- อเสนอแนะจากการดํ า เนิ น โครงการที่ ส งผลตอการบรรลุ
เป!าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
3. เพื่อนําผลการประเมินไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานโครงการที่สงผลตอการบรรลุ
เป!าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
กรมการพัฒนาชุมชน ได-ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดสําคัญในการติดตามและประเมินผล จาก
กรอบแผนยุทธศาสตร<กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 ใน 4 ยุทธศาสตร< จํานวน 4 ตัวชี้วัด โดยมี
โครงการสําคัญที่สงผลตอการบรรลุเป!าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญดังกลาว จํานวน 5 โครงการ
2. สรุปผลการประเมิน
2.1 สรุปผลการดําเนินงาน และการบรรลุเป/าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
ยุทธศาสตร,

ตัวชี้วัดสําคัญ

1. สร-างสรรค<ชุมชน
ให-พึ่งตนเองได-

จํานวนครัวเรือนสัมมาชีพ
ที่เพิ่มขึ้น
(188,712 ครัวเรือน)
2. สงเสริมเศรษฐกิจ ร-อยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดฐานราก
จากการจําหนาย
ให-ขยายตัว
ผลิตภัณฑ<ชุมชนและ
ท-องถิ่น (ร-อยละ 15)

3. เสริมสร-าง
ทุนชุมชน
ให-มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล

จํานวนครัวเรือนที่มีการ
บริหารจัดการหนี้ไปสู
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(10,000 ครัวเรือน)

4. เสริมสร-างองค<กร
ให-มีขีดสมรรถนะ
สูง

ร-อยละของบุคลากรที่มี
คุณภาพตามเกณฑ<
(ร-อยละ 87)

โครงการสําคัญ

ผลการดําเนินงาน

โครงการสงเสริมการสร-าง
สัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมูบ-าน
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ<กลุมปรับตัว
สูการพัฒนา (กลุม D)
ประเภทอาหาร
โครงการตลาดนัดชุมชน
ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มไดโครงการสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้
“สํานึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได-”
โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากระดับอําเภอ
หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอําเภอ

จํานวนครัวเรือนสัมมาชีพ
เพิ่มขึ้น 471,780 ครัวเรือน

ก

รายได-จากการจําหนาย
ผลิตภัณฑ<ชุมชนและท-องถิ่น
เพิ่มขึ้น ร-อยละ 22.60

จํานวนครัวเรือนที่มี
การบริหารจัดการหนี้
ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
จํานวน 12,764 ครัวเรือน
บุคลากรมีคุณภาพ
ตามเกณฑ<ที่กําหนด
ร-อยละ 90

2.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขาร7วมโครงการฯ
โครงการสําคัญ

o ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

ระดับ
ความพึงพอใจ
ระดับมาก (3.94)

o ผู-เข-ารวมโครงการฯ

ระดับมาก (4.05)

o ผู-บริหารตลาดนัดฯ

-

ผูเขาร7วมโครงการ

โครงการสงเสริมการสร-างสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมูบ-าน
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ<กลุมปรับตัว
สูการพัฒนา (กลุม D) ประเภทอาหาร
โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มไดโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได-”

o ครัวเรือนที่เข-ารวมโครงการฯ

ระดับมาก (4.05)

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากระดับอําเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอําเภอ

o พัฒนาการอําเภอ

ระดับมาก (4.01)

2.3 สรุปป:ญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะจากผูร7วมดําเนินการโครงการฯ
โครงการสําคัญ

โครงการสงเสริม
การสร-างสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมูบ-าน

ความคิดเห็นต7อการออกแบบกระบวนการดําเนินงาน
ป/ญหาอุปสรรค
o การคัดเลือกหมูบ-านเป!าหมาย
o ระยะเวลาการดําเนินโครงการ เรงรัดการเบิกจาย
o งบประมาณน-อย และข-อจํากัดในการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ<
o ความพร-อมของหมูบ-าน การทํางานของปราชญ< และการวิเคราะห<อาชีพ
o พัฒนากรรับผิดชอบหลายหมูบ-านทําให-เกิดความลาช-า
o ระบบรายงานมาก
ข-อเสนอแนะ
o การคัดเลือกหมูบ-านเป!าหมาย ควรวิเคราะห<ความพร-อมของหมูบ-านกอน
ดําเนินการ และขยายผลในหมูบ-านที่มีความพร-อม สนับสนุนงบประมาณ
ตอยอดให-หมูบ-านที่มีศักยภาพ
o งบประมาณ เพิ่มงบประมาณ สนับสนุนวัสดุในการประกอบอาชีพให-มากขึ้น
o กระบวนการดํ า เนิ น โครงการ สร- า งความเข- า ใจในเนื้ อ หาของโครงการใหชัดเจน ลดขั้นตอนการดําเนินงาน เน-นการฝPกอบรมอาชีพให-เชี่ยวชาญ ติดตาม
ประเมินผลเปQนระยะ อยางตอเนื่อง

ข

โครงการสําคัญ

ความคิดเห็นต7อการออกแบบกระบวนการดําเนินงาน

ป/ญหาอุปสรรค
o ผู-ประกอบการบางรายสถานที่ผลิตไมสามารถขอ อย. ไดo ขาดอุปกรณ<ในการเก็บวัตถุดิบ ทําให-ไมสามารถผลิตได-มาก
o ขาดชองทางการตลาด ไมสามารถเข-าถึงตลาดได-ด-วยตนเอง
โครงการพัฒนาคุณภาพ ข-อเสนอแนะ
ผลิตภัณฑ<กลุมปรับตัว
o กลุมเป!าหมายมีจาํ นวนมากเกินไป ควรจัดเปQนรุนๆ และมีจํานวนที่เหมาะสม
สูการพัฒนา (กลุม D)
ในแตละรุน
ประเภทอาหาร
o วิทยากรต-องมีข-อมูลผู-ประกอบการ ศึกษาเชิงลึก สามารถวิเคราะห<ตัว
ผลิตภัณฑ< และมองเห็นชองทางการตลาดทีช่ ัดเจน ทิศทางการพัฒนาต-อง
สอดรับกับศักยภาพของผู-ประกอบการ
o ควรให-เจ-าหน-าที่พัฒนาชุมชนอําเภอเข-ารวมทุกกิจกรรม เพราะสามารถ
สื่อสารและเข-าใจกลุมได-เปQนอยางดี
o ควรเพิ่มระยะเวลาอบรมหลักสูตร เปQน 2 วัน
ป/ญหาอุปสรรค
o การบริหารจัดการตลาด ไมมีมืออาชีพมาดําเนินงาน
o ความรวมมือและความพร-อมของทุกภาคสวน
o สถานที่จดั ตลาด การจัดการขยะ การจัดวางสินค-า การจัดที่จอดรถ
โครงการตลาดนัดชุมชน
ข-อเสนอแนะ
ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มไดo สวนราชการควรสนับสนุนความรู-ด-านบริหารจัดการ
o กําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมตลาด ให-ภาครัฐสนับสนุนให-เกิด
ตลาดนัดชุมชนที่มีมาตรฐาน ให-ถูกสุขลักษณะ มีกฎหมายควบคุม
o ปรับปรุงระเบียบข-อบังคับตลาดนัด สร-างเอกลักษณ<ของตลาด
ป/ญหาอุปสรรค
o ทัศนคติด-านลบตอแนวทางในการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน
1 สัญญา
o เจ-าหน-าที่ยังไมมีความเข-าใจในแนวทางการดําเนินงานอยางแท-จริง
o ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้
o การไมให-ความรวมมือของกองทุนตาง ๆ แตละกลุม/กองทุนไมยอมปลอย
โครงการสถาบันการ
ลูกหนี้ ไมให-เอกสารสัญญาในการรวมหนี้ กลัวเสียลูกค-า
จัดการเงินทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้ “สํานึก o การบริหารจัดการเรื่องระเบียบที่ตางกัน ดอกเบี้ยไมเทากัน รอบระยะเวลาของ
การชําระหนี้ไมตรงกัน
ดี แผนดี บริหารหนีไ้ ด-”
ข-อเสนอแนะ
o สนับสนุนความรู-ดา- นวิชาการเพิม่ เติม และสนับสนุนด-านอาชีพ เพื่อลด
รายจาย เพิ่มรายได-ให-ครัวเรือน
o ควรมีการอบรมการจัดทําบัญชีอิเล็กทรอนิกส<
o ควรขยายโครงการเพื่อให-ชาวบ-านคนอื่นเข-ารวมด-วย

ค

โครงการสําคัญ

โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากระดับอําเภอ
หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอําเภอ

ความคิดเห็นต7อการออกแบบกระบวนการดําเนินงาน
ป/ญหาอุปสรรค
o ชวงเวลาที่อบรมตรงกับภารกิจอื่นของกรมฯ
o จํานวนรายวิชามาก ทําให-ไมสามารถอธิบายรายละเอียดในการสร-างความ
เข-าใจไดo การขับเคลื่อนโครงการริเริ่ม ทําได-ยากเนื่องจากภารกิจงานมาก บุคลากรน-อย
o การเรงรัดเบิกจายงบประมาณของกรมฯ ทําให-เกิดป/ญหาในการทํางาน
ข-อเสนอแนะ
o วิทยากรควรถายทอดให-ชัดเจนถึงเป!าหมายของหลักสูตรและรายวิชา
o ควรมีหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู-บริหารทุกป6
o ควรเน-นวิชาการวางแผนเชิงกลยุทธ< การสร-างภาพลักษณ<องค<กร ความคิด
สร-างสรรค< การคิดเชิงบวก การตลาด การประชาสัมพันธ< ทิศทาง OTOP
ในทศวรรษหน-า และการกระจายสินค-าสูอาเซียน
o ควรปรับหลักสูตรให-มีการศึกษาดูงานทั้งในพืน้ ที่ ในประเทศหรือตางประเทศ
o ควรแยกหลักสูตรเปQนระยะไมควรรวมหลักสูตรในคราวเดียวกัน เพราะเนื้อหา
หนักเกินไปทําให-การรับรู-ลดลง

3. ขอเสนอแนะจากการประเมิน
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 การกํ า หนดพื้ น ที่ เ ป/ า หมายในการดํ า เนิ น งาน ควรให- จั งหวั ด/อํ า เภอได- ใช- ข-อมู ล ด- า น
ศักยภาพและแนวโน-มการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่มาเปQนองค<ประกอบในการพิจารณา
กําหนดพื้นที่เป!าหมายรวมกัน รวมกับการกําหนดพื้นที่เป!าหมายการทํางานในด-านตาง ๆ
ตามยุทธศาสตร<การพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร<การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รวมถึงการ
พัฒนาในมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข-อง
1.2 การกําหนดปริมาณงานใหสอดคลองกับบริบทการทํางานของบุคลากรในพื้นที่ ภายใตข-อจํากัดเรื่องจํานวนบุคลากรและสมรรถนะของบุคลากร รวมถึงให-ความสําคัญกับ การ
เสริมสร-างความเข-มแข็งของบุคลากรในทุ กด-าน เพื่อให-บุคลากรสามารถทํางานได- เ ต็ ม
ศักยภาพ ความรู- ความสามารถ และทํางานในเชิงคุณภาพมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะเชิงกระบวนการทํางาน
2.1 ลดขั้นตอนการทํางาน เพื่อให-สามารถดําเนินการได-ตามห-วงระยะเวลาที่กําหนด
2.2 ลดการรายงาน ออกแบบการรายงานโดยพิจารณาถึงความสําคัญและจําเปQน รวมถึงการ
นําข-อมูลดังกลาวไปใช-ประโยชน<
2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให-มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบที่งาย ตอ
การใช-งานและระบบมีความเสถียร

ง

3. ขอเสนอแนะต7อการดําเนินงานโครงการที่ส7งผลต7อการบรรลุเป/าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
โครงการสําคัญ
โครงการสงเสริมการสร-างสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับหมูบ-าน

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ<
กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D)
ประเภทอาหาร

โครงการตลาดนัดชุมชน
ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได-

ผูเขาร7วมโครงการ
o
o
o
o
o
o

o
o

โครงการสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี
แผนดี บริหารหนีไ้ ด-”

o

o

โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ระดับอําเภอ หลักสูตรเสริม
สมรรถนะพัฒนาการอําเภอ

o
o

สนับสนุนแนวทางการวิเคราะห<อาชีพให-ชัดเจน
ควรปรับกระบวนการ/ขั้นตอน/ระยะเวลา
ควรสงเสริมการสร-างเครือขายสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่
กําหนดแนวทางในการขยายผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ควรแบง Quadrant ตามศักยภาพของผู-ผลิตผู-ประกอบการ
(แทนการแบงตามคุณภาพของผลิตภัณฑ<)
ควรประสานงานผานสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ
โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีเหตุการณ<ความไมสงบ และต-องสื่อสารด-วย
ภาษาเฉพาะถิ่น
จัดประเภทตามคุณลักษณะของตลาดเพื่อให-การสนับสนุนไดเหมาะสม
วางบทบาทของพัฒนาชุมชนให-ชัดเจนในการดําเนินการสงเสริมการ
ดําเนินการตลาดนัดชุมชนฯ
ข-อเสนอแนะตอการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย<เพื่อการผลิต
ซึ่งเปQนแกนหลักในการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
 การให-ความรู-ด-านการจัดทําสัญญากู-ยืมเงิน
 ด-านการตรวจสอบบัญชี ดําเนินการด-านการตรวจสอบบัญชีอยาง
มีมาตรฐาน เชน จ-างผู-ตรวจสอบบัญชีจากภาคเอกชน
 ด-านมาตรฐานการจัดทําบัญชีและบัญชีอิเล็กทรอนิกส<
 ด-านการสืบทอดและความยั่งยืนของกลุ ม ควรเน-นให-มีเยาวชน
หรือคนรุนใหมเข-ามารวมบริหาร
 ด-านการจดทะเบียนกองทุน
 ด-านการสร-างเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูควรสงเสริมบทบาทของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ให-สามารถ
เชื่อมโยงข-อมูลกองทุนตาง ๆ ในชุมชน เพื่อบริหารจัดการกองทุน
ตาง ๆ ในภาพรวมได-อยางแท-จริง
ไมควรรวมหลักสูตรในกรณีที่เนื้อหาไมสอดคล-องกัน
ควรใช-เครื่องมือการออกแบบงานที่งายตอการนําไปปรับใช-ในการ
ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่

จ

สารบัญ
หนา
คํานํา
บทสรุปผูบริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค#ของการประเมิน
ขอบเขตการดําเนินงาน
ประโยชน#ที่คาดว-าจะไดรับ
นิยามศัพท#
บทที่ 2 การทบทวนหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และบริบทที่เกี่ยวของ
กรมการพัฒนาชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ
รูปแบบเชิงตรรกะ (Logic Model)
แนวคิดเกี่ยวกับการถอดบทเรียน
ความเป?นมา และแนวทางการดําเนินงานของโครงการที่ส-งผลต-อการบรรลุ
ตัวชี้วัดสําคัญ
กรอบแนวคิดการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2560
บทที่ 3 วิธีดําเนินการประเมิน
พื้นที่เก็บขอมูล
กลุ-มเปIาหมาย
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะห#ขอมูล

(1)

ก
(1)
(5)
(9)
1
1
1
1
2
2
4
4
6
8
9
14
25
31
31
31
31
32
32

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห'ขอมูล
โครงการส-งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู-บาน
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ#กลุ-มปรับตัวสู-การพัฒนา (กลุ-ม D)
โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช-วยไทย คนไทยยิ้มได
โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
“สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ระดับอําเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ
สรุปผลจากการถอดบทเรียนโครงการที่ส-งผลต-อการบรรลุเปIาหมาย
ตามตัวชี้วัดสําคัญ
บทที่ 5 สรุปผลการประเมิน และขอเสนอแนะ
สรุปผลการประเมิน
ขอเสนอแนะจากการประเมิน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ผนวก ก. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และบทเรียนการดําเนินงาน
1. โครงการส-งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู-บาน
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สัมมาชีพชุมชนบานโพธิ์พัฒนา จ.กําแพงเพชร
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สัมมาชีพชุมชนบานโคกสว-าง จ.อํานาจเจริญ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สัมมาชีพชุมชนบานโพนสว-าง จ.หนองคาย
สัมมาชีพชุมชนบานกุยแหย- จ.กาญจนบุรี
สัมมาชีพขนมหวานบานริ้วใหญ- จ.อ-างทอง
สัมมาชีพชุมชนบานคลองบางแตน จ.ปราจีนบุรี
สัมมาชีพชุมชนบานอิมั้ง จ.จันทบุรี
สัมมาชีพชุมชนบานบางนา จ.ระนอง
สัมมาชีพชุมชนบานสามแยกพัฒนา จ.ตรัง
สัมมาชีพชุมชนบานยี่งอ จ.นราธิวาส

(2)

หนา
33
33
49
63
78
101
114
118
118
128
132
133
134
135
136
138
140
142
144
146
149
151
153
156

2. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ#กลุ-มปรับตัวสู-การพัฒนา (กลุ-ม D)
ประเภทอาหาร
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) กลุ-มขนมงา ตรา “ยวงพร” จ.แม-ฮ-องสอน
กลุ-มแม-บานโครงการสายใยรัก “ผลิตภัณฑ#แปรรูปจากสับปะรด” จ.เชียงราย
กลุ-มสตรีบานเหล-าพรวน “ขาวแสงแกว” จ.อํานาจเจริญ
กลุ-มแปรรูปผลิตภัณฑ#จากขาวกลอง บานนาดอกไม จ.อํานาจเจริญ
กลุ-มผลไมแช-อิ่มชุมชนอัสดร จ.ปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ# “ไข-เค็มสุขสําราญ” จ.ปราจีนบุรี
กลุ-มแปรรูปทางการเกษตรและประมงบานหนองหงส# จ.จันทบุรี
3. โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช-วยไทย คนไทยยิ้มได
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ถนนคนเดินผูกป\]นโตขาว จ.อํานาจเจริญ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตลาดวงเวียนนเรศวร จ.ปราจีนบุรี
ตลาดนัดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห# จ.เชียงราย
ตลาดนัดชุมชน ไทยช-วยไทย คนไทยยิ้มได และตลาดสหกรณ# จ.กาญจนบุรี
ตลาดนัดชุมชนทับหลี จ.ระนอง
ตลาดนัดนัดชุมชน ไทยช-วยไทย คนไทยยิ้มได จ.ระนอง
4. โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
“สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานหลวง
จ.แม-ฮ-องสอน
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานโชคชัยพัฒนา จ.กําแพงเพชร
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานขุมเหล็ก จ.อํานาจเจริญ
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานปากจาบ จ.ชัยภูมิ
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานวิหารแดง จ.อ-างทอง
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานหนองสองตอน จ.ปราจีนบุรี
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนตําบลวังใหม- จ.จันทบุรี
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานหาดสมแปIน จ.ระนอง
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานไทย จ.นราธิวาส

(3)

หนา
158
159
162
164
166
168
170
172
174
175
178
180
183
185
187
189
190
193
195
197
200
202
204
206
208

ผนวก ข. แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ# และแบบบันทึกการถอดบทเรียน
1. โครงการส-งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู-บาน
1.1 แบบสอบถาม ครัวเรือนสัมมาชีพ (แบบ 1/1)
1.2 แบบสอบถาม พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร (แบบ 1/2)
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ#กลุ-มปรับตัวสู-การพัฒนา (กลุ-ม D)
ประเภทอาหาร
2.1 แบบสอบถาม ผูร-วมโครงการ (แบบ 2/1)
2.2 แบบสัมภาษณ#เชิงลึก (แบบ 2/2)
3. โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช-วยไทย คนไทยยิ้มได
แบบสอบถาม ผูบริหารตลาดนัดชุมชนฯ (แบบ 3 )
4. โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
“สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
4.1 แบบสอบถาม ครัวเรือนที่เขาร-วมโครงการ (แบบ 4/1)
4.2 แบบสัมภาษณ#เชิงลึก ประธานสถาบันฯ (แบบ 4/2)
4.3 แบบสอบถาม เจาหนาที่พัฒนาชุมชน (แบบ 4/3)
5. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ
หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ
5.1 แบบสอบถาม พัฒนาการอําเภอ (แบบ 5/1)
5.2 แบบสัมภาษณ# พัฒนาการอําเภอ (แบบ 5/2)
แบบบันทึกการถอดบทเรียน
ผนวก ค. รายชื่อทีมประเมินผลกรมการพัฒนาชุมชนในการจัดเก็บขอมูลในพื้นที่ พ.ศ. 2560
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สารบัญตาราง
ตาราง 2-1
ตาราง 2-2
ตาราง 4-1
ตาราง 4-2
ตาราง 4-3
ตาราง 4-4
ตาราง 4-5
ตาราง 4-6
ตาราง 4-7
ตาราง 4-8
ตาราง 4-9
ตาราง 4-10
ตาราง 4-11
ตาราง 4-12
ตาราง 4-13
ตาราง 4-14
ตาราง 4-15
ตาราง 4-16
ตาราง 4-17
ตาราง 4-18
ตาราง 4-19
ตาราง 4-20

ยุทธศาสตรและกลยุทธ แผนยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดสําคัญ และโครงการสําคัญที่ส+งผลต+อการบรรลุเป0าหมาย
ตามตัวชี้วัดสําคัญ
ขอมูลพื้นฐานของครัวเรือนสัมมาชีพที่ตอบแบบประเมิน
ขอมูลอาชีพที่ไดรับการฝ9กอบรมตามโครงการส+งเสริมการสรางสัมมาชีพ
ในระดับหมู+บาน
ระดับความพึงพอใจต+อโครงการ และการนําความรูไปใชประโยชน
ความเปลี่ยนแปลงดานอาชีพและดานรายไดของครัวเรือนสัมมาชีพ
หลังเขาร+วมโครงการ
การเขาร+วมเป=นสมาชิกกลุ+มอาชีพและความถี่ในการเขาร+วมกิจกรรมของกลุ+ม
ขอมูลพื้นฐานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่ตอบแบบประเมิน
ความคิดเห็นของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนต+อการสรางอาชีพและรายไดใหกับ
ครัวเรือนเป0าหมาย
ความคิดเห็นของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนต+อกระบวนการสรางสัมมาชีพชุมชน
ความคิดเห็นของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนต+อบทบาทของทีมสนับสนุนฯ
เทคนิค วิธีการ สื่อ และเครื่องมือ ในการสนับสนุนการสรางสัมมาชีพชุมชน
ปDจจัยความสําเร็จในการสนับสนุนการสรางสัมมาชีพชุมชน
ปDญหาสําคัญและแนวทางแกไข
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดําเนินโครงการส+งเสริมการสรางสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับหมู+บาน
ขอมูลพื้นฐานของผูร+วมโครงการที่ตอบแบบประเมิน
ขอมูลผลิตภัณฑที่เขาร+วมโครงการ
ระดับความพึงพอใจต+อการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ
OTOP ประเภทอาหาร
ระดับความพึงพอใจต+อการใหคําปรึกษาของทีมที่ปรึกษา ณ สถานประกอบการ
ระดับการพัฒนาเพื่อยกระดับในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ
สถานที่ผลิต และอุปกรณเครื่องมือการผลิต
ช+องทางการตลาด ก+อนเขาร+วมโครงการ
ช+องทางการประชาสัมพันธก+อนเขาร+วมโครงการ
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ตาราง 4-21 ความรูที่ตองการเพิ่มของผูเขาร+วมโครงการ
ตาราง 4-22 ความตองการการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน
ตาราง 4-23 ความเหมาะสม/ปDญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ โลโก และ
แบรนดสินคา
ตาราง 4-24 คําแนะนําจากการลงพื้นที่ของทีมที่ปรึกษา ณ สถานประกอบการ
ตาราง 4-25 ปDญหาอุปสรรคและการแกไข ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
ตาราง 4-26 ขอมูลพื้นฐานของผูบริหารตลาดนัดชุมชนที่ตอบแบบประเมิน
ตาราง 4-27 ขอมูลพื้นฐานของตลาดนัดชุมชนฯ
ตาราง 4-28 ขอมูลส+วนราชการที่สนับสนุนการจัดตลาดนัดชุมชนฯ
ตาราง 4-29 รูปแบบการบริหารในการจัดตลาดนัดชุมชนฯ
ตาราง 4-30 การบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนฯ
ตาราง 4-31 การปรับปรุงของตลาดนัดชุมชนหลังจากเขาร+วมโครงการ
ตาราง 4-32 ผูประกอบการที่เขาร+วมจําหน+าย
ตาราง 4-33 งบประมาณในการบริหารจัดการ
ตาราง 4-34 รายไดจากการจําหน+าย
ตาราง 4-35 จํานวนผูมาเยี่ยมชมตลาดนัดชุมชนฯ
ตาราง 4-36 กิจกรรมนอกจากการจําหน+ายของตลาดนัดชุมชนฯ
ตาราง 4-37 การสรางเอกลักษณของตลาดนัดชุมชนฯ
ตาราง 4-38 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
ตาราง 4-39 วงเงินในการปรับโครงสรางหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ตาราง 4-40 กลุ+ม/องคกรที่รับโอนภาระหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ตาราง 4-41 การเขาร+วมกิจกรรมสนับสนุนอาชีพตามแผนการบริหารจัดการหนี้
ตาราง 4-42 กิจกรรมที่เขาร+วมมีประโยชนกับครอบครัว
ตาราง 4-43 การบริหารจัดการหนี้ไปสู+ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ทําใหหลุดพนจากการมีภาระ
หนี้สินครัวเรือน
ตาราง 4-44 ระดับความพึงพอใจต+อโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
ตาราง 4-45 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมิน
ตาราง 4-46 ปDญหา อุปสรรค ความยุ+งยากที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการหนี้
ตาราง 4-47 วิธีการแกไขปDญหา อุปสรรค และความยุ+งยากที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการหนี้
ตาราง 4-48 เทคนิคในการบริหารจัดการหนี้ไปสู+ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ตาราง 4-49 ประโยชนจากการสนับสนุนงบประมาณใหครัวเรือนเป0าหมายฯ
ตาราง 4-50 ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการฯ
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ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการฯ
ขอมูลพื้นฐานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่ตอบแบบประเมิน
กิจกรรมที่ดําเนินการในหมู+บานตามโครงการฯ
ปDญหา อุปสรรค ความยุ+งยากที่เกิดขึ้นในการทํางานร+วมกับครัวเรือนเป0าหมาย
วิธีการแกไขปDญหา อุปสรรค ความยุ+งยากที่เกิดขึ้น
การสนับสนุนจากเจาหนาที่จังหวัด
การสนับสนุนจากหน+วยงานภาคีหรือชุมชน
ความคิดเห็นของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนต+อความเขมแข็งของสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน
ความคิดเห็นของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนต+อกระบวนการบริหารจัดการหนี้ไปสู+
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานโครงการฯ ในปRต+อไป
ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมิน
ระดับความพึงพอใจต+อหลักสูตรการฝ9กอบรม
ระดับการใชประโยชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
โครงการริเริ่มเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและ Agenda กรมการพัฒนาชุมชน
ลักษณะของโครงการริเริ่มฯ และความแตกต+างจากแนวทางของกรมฯ
การประเมินความสําเร็จของโครงการริเริ่มฯ ที่ไดดําเนินการ
หลักสูตรการฝ9กอบรมในครั้งนี้ ช+วยใหขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไดสําเร็จ
ขอเสนอแนะต+อหลักสูตรการฝ9กอบรมและขอเสนอแนะอื่น ๆ
สรุปผลจากการถอดบทเรียนโครงการที่ส+งผลต+อการบรรลุเป0าหมาย
ตามตัวชี้วัดสําคัญ
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดสําคัญ และโครงการสําคัญที่ส+งผลต+อการบรรลุเป0าหมาย
ตามตัวชี้วัดสําคัญ
การบรรลุเป0าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
ความพึงพอใจของผูเขาร+วมโครงการ
ปDญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการส+งเสริมการสราง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู+บาน
ปDญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑกลุ+มปรับตัวสู+การพัฒนา (กลุ+ม D) ประเภทอาหาร
(7)
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ตาราง 5-6

ปDญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการตลาดนัดชุมชน
ไทยช+วยไทย คนไทยยิ้มได
ตาราง 5-7 ปDญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
ตาราง 5-8 ปDญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอําเภอ
ตาราง 5-9 แผนการนําเสนอผลการประเมินเพื่อเป=นขอมูลประกอบการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินโครงการฯ
ตาราง 5-10 ขอเสนอแนะต+อการดําเนินงานโครงการที่ส+งผลต+อการบรรลุเป0าหมายตาม
ตัวชี้วัดสําคัญ

(8)

หนา
123
124
125

126
128

สารบัญภาพ
แผนภาพ 2-1
แผนภาพ 2-2
แผนภาพ 2-3
แผนภาพ 2-4
แผนภาพ 2-5
แผนภาพ 2-6
แผนภาพ 2-7

รูปแบบเชิงตรรกะแบบพื้นฐาน
ขั้นตอนการดําเนินงานในการถอดบทเรียนจากบทเรียนที่ดี หรือวิธีปฏิบัติ
ที่เป+นเลิศ (Best Practice)
กรอบแนวคิดการประเมินผลการดําเนินงานโครงการส>งเสริมการสราง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู>บาน
กรอบแนวคิดการประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑEกลุ>มปรับตัวสู>การพัฒนา (กลุ>ม D) ประเภทอาหาร
กรอบแนวคิดการประเมินผลการดําเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน
ไทยช>วยไทย คนไทยยิ้มได
กรอบแนวคิดการประเมินผลการดําเนินงานโครงการสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
กรอบแนวคิดการประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอําเภอ

(9)
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8
13
26
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บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับ การสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมของ
ประชาชน สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนใหมี
การจัดทําและใชประโยชน+จากขอมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห+ วิจัย จัดทํายุทธศาสตร+ชุมชน ตลอดจน
การฝ0กอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนาชุมชน เพื่อใหเป2นชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน และ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสูงสุด จึงไดกําหนดแผนยุทธศาสตร+กรมการพัฒนาชุมชน ที่มีเป6าหมายสูงสุด
ภายใตวิสัยทัศน+ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได ภายในป8 2564” เพื่อขับเคลื่อนไปสู
เป6าหมายรวมกัน โดยไดกําหนดยุทธศาสตร+ไว 5 ประเด็นยุทธศาสตร+ ไดแก ยุทธศาสตร+ที่ 1 สรางสรรค+ชุมชน
ใหพึ่งตนเองได ยุทธศาสตร+ที่ 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัว ยุทธศาสตร+ที่ 3 เสริมสรางทุนชุมชน
ใหมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร+ที่ 4 เสริมสรางองค+กรใหมีขีดสมรรถนะสูง และภายใตแผน
ยุทธศาสตร+ดังกลาวจะมีกลยุทธ+เพื่อเป2นแนวทางในการดําเนินโครงการภายใตยุทธศาสตร+นั้น ๆ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ+และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (3)
กําหนดให “สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ+และวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด”
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหสวนราชการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
PMQA หมวด 1 “การนําองค+การ” กําหนดให “สวนราชการ/ผูบริหารตองกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญและกําหนด
ใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับใชในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนําผล
การทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสวนราชการ
ใหดีขึ้น

2. วัตถุประสงคของการประเมิน
2.1 เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดําเนินโครงการที่สงผลตอการบรรลุเป6าหมายตามตัวชี้วัด
สําคัญ รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
2.2 เพื่อทราบปRญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการดํ าเนินโครงการที่สงผลตอการบรรลุ
เป6าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
2.3 เพื่อนําผลการประเมินไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานโครงการที่สงผลตอการบรรลุ
เป6าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
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3. ขอบเขตการดําเนินงาน
3.1 ขอบเขตด$านพื้นที่และกลุ(มเป)าหมาย
การคัดเลือกพื้นที่ (Area Base) เป2นการคัดเลือกจากพื้นที่ที่มีการดําเนินโครงการตามแผน
ยุ ทธศาสตร+ กรมการพั ฒนาชุ มชนใน 4 ยุ ทธศาสตร+ และดํ าเนิ นโครงการที่ สํ าคั ญตามเป6 าหมายของแตละ
ยุทธศาสตร+ โดยคัดเลือกจากขนาดของพื้นที่ คือ ใหญ กลาง และเล็ก ใหกระจายทั้ง 4 ภาค ภาคละ 3 จังหวัด
ยกเวนภาคกลาง 4 จังหวัด รวม 13 จังหวัด
การคัดเลือกกลุ(มเป)าหมาย เป2นการคัดเลือกกลุมที่สามารถใหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค+
แตละขอไดอยางครบถวน ประกอบดวย 2 กลุม ดังนี้
1) บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานในระดับอําเภอ และอยูในฐานะ
ผูรับผิดชอบโครงการ
2) กลุมผูไดรับบริการหรือมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2560
3.2 ขอบเขตด$านเนื้อหา
การเก็ บ ขอมู ล ครั้ งนี้ เป2 น การประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานโครงการตามแผนปฏิ บัติ ราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานโครงการฯ ตอไป
3.3 ขอบเขตด$านระยะเวลา
ระยะเวลาดําเนินการในป8งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยลงพื้นที่เก็บขอมูลเพื่อการประเมินผล
การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ระหวางวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 –
11 สิงหาคม 2560

4. ประโยชนที่คาดว(าจะได$รับ
4.1 ผูบริหารและหนวยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวของมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการดําเนินการแกปRญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ และนําไปสูการวางแผน
ปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ใหมีประสิทธิผลมากขึ้น
4.2 นําผลที่ไดจากการประเมินผลไปสูการทบทวนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในระดับ
โครงการ/กิจกรรม ทั้งในสวนกลางและการดําเนินงานในพื้นที่ตอไป

5. นิยามศัพท
การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเป2นการประเมินหลังการดําเนินงานสิ้นสุด อาศัยแนวคิดการ
ประเมินโครงการรูปแบบเชิงตรรกะ (Logic Model)
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แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน หมายถึง แผนปฏิบัติราชการที่กรมฯ จัดทํา เพื่อแสดง
ใหเห็นถึงแผนที่จะดําเนินการในแตละป8งบประมาณ โดยจะจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป8กอนเสนอ
งบประมาณรายจายประจําป8 แผนปฏิบัติราชการประจําป8จะระบุนโยบายการปฏิบัติราชการของกรมฯ
เป6าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใชเสนอ
ตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
ตัวชี้วัดสําคัญ หมายถึง เครื่องมือในการบริหารงาน/โครงการในทุกระดับ และใชในการติดตาม
ประเมินผลของผูที่เกี่ยวของ เป2นดัชนีตัวชี้วัด หรือหนวยวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดขึ้น
โดยเป2นหนวยวัดที่ควรมีผลเป2นตัวเลขที่นับไดจริงและตองสื่อถึงเป6าหมายในการปฏิบัติงานสําคัญ ทั้งนี้เพื่อ
สรางความชัดเจนในการกําหนดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ
โครงการที่ส(งผลต( อการบรรลุตั วชี้ วัด สําคั ญ หมายถึง โครงการตามแผนยุทธศาสตร+ กรมการ
พัฒนาชุมชน ที่ไดรับการคัดเลือกตามเกณฑ+การพิจารณาที่กําหนด ไดแก ความสอดคลองตอเป6าหมายตาม
นโยบายและยุ ทธศาสตร+ ตั ว ชี้ วั ด ของโครงการสอดคลองกั บ ตั ว ชี้ วั ด สํ า คั ญ จํ า นวนงบประมาณที่ ไดรั บ
จํานวนกลุมเป6าหมายผูเขารวมโครงการ และเกณฑ+การพิจารณาอื่นๆ ที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
ประสิ ทธิ ผล หมายถึ ง การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการกรมการพั ฒ นาชุ มชน ประจํ า ป8
งบประมาณ พ.ศ. 2560 บรรลุตามวัตถุประสงค+หรือเป6าหมายที่คาดหวังไว โดยพิจารณาจากการนําผล
ของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ไดรับ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค+ หรือเป6าหมาย
สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม และ
มีรายไดสูงกวารายจาย
สัมมาชีพชุมชน หมายถึง ชุมชนชวยเหลือเกื้อกูลกันในการประกอบอาชีพ ที่ไมเบียดเบียนตนเอง
ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงความเป2นธรรมทางสังคม
ผลิตภัณฑกลุ(มปรับตัวสู(การพัฒนา (กลุ(ม D) หมายถึง ผลิตภัณฑ+ที่มีการผลิตงาย ไมซับซอน
ผลิตไดจํานวนนอย ยังไมไดการรับรองมาตรฐาน และมีความตองการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ+ กระบวนการผลิต
และการบริหารจัดการ เพื่อเขาสูการรับรองมาตรฐาน
ตลาดนัดชุมชน ไทยช(วยไทย คนไทยยิ้มได$ หมายถึง ชองทางการตลาดในรูปแบบของตลาดนัด
ชุ มชน เป2 น แหลงจํ า หนายสิน คาเกษตร สิ น คาชุ มชน และสิ น คาอุ ปโภคบริโ ภค ราคาถู กกวาทองตลาด
ที่ ผู ผลิ ต และผู บริ โ ภคไดมาพบกั น โดยตรง ไมผานพอคาคนกลาง จั ด ขึ้ น เพื่ อชวยเหลื อผู ประกอบอาชีพ
การเกษตร ผูผลิตสินคาชุมชน/OTOP ที่ประสบปRญหาถู กกดราคาผลผลิ ตและผลิ ตภั ณฑ+ หรือไมมี ช อง
ทางการจําหนายสินคาไปสูผูบริโภคโดยตรง
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน หมายถึง การรวมตัวของกลุม/องค+กร/กองทุนการเงิน ที่มีอยูใน
หมูบาน/ชุมชน ทั้งที่จัดตั้งโดยภาคประชาชน และสนับสนุนจากภาครัฐ โดยการบูรณาการขอมูลกองทุน
ชุมชนในพื้นที่และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชน ใหสามารถใชเงินทุนในชุมชนได
อยางคุมคา เกิดประโยชน+สูงสุด เพื่อแกปRญหาหนี้สินและบริหารจัดการชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
การทบทวนหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และบริบทที่เกี่ยวของ
ในบทนี้จะกลาวถึงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับกรมการพัฒนาชุมชน แผนยุทธศาสตร'กรมการพัฒนา
ชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินการดําเนินงาน โดยแบงเป4น 5 สวน ดังนี้
1. กรมการพัฒนาชุมชน
2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบเชิงตรรกะ (Logic Model)
4. แนวคิดเกี่ยวกับการถอดบทเรียน
5. ความเป4นมา และแนวทางการดําเนินงานของโครงการที่สงผลตอการบรรลุตัวชี้วัดสําคัญ
6. กรอบแนวคิดการประเมิน

1. กรมการพัฒนาชุมชน
ในปE พ.ศ. 2483 กระทรวงมหาดไทยไดประกาศใชแผนการบูรณะชนบทพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค' 2
ประการ คือ สรางสรรค'ชีวิตจิตใจของประชาชนในชนบทใหเหมาะสมที่จะเป4นพลเมืองดี และสงเสริมให
ประชาชนมีการครองชีพที่ดีขึ้น และไดจัดตั้งสํานักงานพัฒนาการทองถิ่นขึ้นในปE พ.ศ. 2499 เพื่อสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น และมีการริเริ่มโครงการพัฒนาทองถิ่นในปEถัดมาโดยมี
ปลัดพัฒนากรเป4นผูปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกกันในภายหลังวา “พัฒนากร”
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กระทรวงมหาดไทย จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2505 ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ งกระทรวง ทบวง กรม ฉบั บที่ 10 (ฉบั บพิ เศษ) เลมที่ 79 ตอนที่ 89 พ.ศ. 2505
โดยแยกจากสวนพัฒนาทองถิ่น กรมมหาดไทย ภารกิจในระยะแรกของกรมการพัฒนาชุมชนคือ ปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทโดยการมีสวนรวมของประชาชน
1.1 ภารกิจและอํานาจหนาที่กรมการพัฒนาชุมชน
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ให
กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมของประชาชน
สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรากฐานใหมีความมั่นคง และมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนใหมีการจัดทํา
และใชประโยชน'จากขอมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห' วิจัย จัดทํายุทธศาสตร'ชุมชน ตลอดจนฝUกอบรม
และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนาชุมชน เพื่อใหเป4นชุมชนที่เขมแข็งอยางยั่งยืน โดยมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้
1) กํ า หนดนโยบาย ยุ ทธศาสตร' มาตรการ และแนวทางในการพั ฒ นาชุ มชนระดับชาติ
เพื่อใหหนวยงานของรัฐ เอกชน และผูมีสวนเกี่ยวของดานการพัฒนาชุมชน ไดใชเป4น
กรอบแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อเสริมสรางความสามารถและความเขมแข็ งของ
ชุมชน
2) จัดทําและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใชเป4นเครื่องมือสําหรับประเมิน
ความกาวหนาและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
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3) พัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู การจัดการความรู การอาชีพ การ
ออม และการบริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น ของชุ มชน เพื่ อเสริ มสรางขี ด ความสามารถของ
ประชาชน ชุมชน ผูนําชุมชน องค'การชุมชน และเครือขายองค'การชุมชน
4) สนั บสนุ นและพั ฒนาระบบขอมู ลสารสนเทศชุ มชน สงเสริ มการใชประโยชน' และการ
ใหบริ การขอมู ล สารสนเทศชุมชน เพื่ อใชในการวางแผนบริห ารการพั ฒ นาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5) ศึกษา วิเคราะห' วิจัย พัฒนา และสรางองค'ความรูเพื่อใชในงานพัฒนาชุมชน และการ
จัดทํายุทธศาสตร'ชุมชน
6) ฝU กอบรมและพั ฒนาขาราชการ เจาหนาที่ ที่เกี่ ยวของ ผู นํ าชุ มชน องค' การชุ มชน และ
เครือขายองค'การชุมชน ใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้ง
ใหความรวมมื อ ทางวิ ช าการดานการพั ฒ นาชุ ม ชนแกหนวยงานทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเป4นอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
1.2 แผนยุทธศาสตร.กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564
1.2.1 วิสัยทัศน.
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได ภายในปE 2564”
1.2.2 เป3าหมาย
รอยละ 80 ของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 23,589 หมูบาน มีรายไดเฉลี่ยสูง
กวาเกณฑ'ความจําเป4นพื้นฐาน (จปฐ.)
1.2.3 พันธกิจ
1) พัฒนาระบบกลไกการมีสวนรวมและการเรียนรูการพึ่งตนเอง
2) พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนใหพึ่งตนเองได
3) สรางระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากใหมั่นคงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4) พัฒนาองค'กรใหมีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ'ในงานพัฒนาชุมชน
และเชี่ยวชาญการทํางานเชิงบูรณาการ
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1.2.4 ยุทธศาสตร.และกลยุทธ.
ตาราง 2-1 ยุทธศาสตร'และกลยุทธ' แผนยุทธศาสตร'กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร.
1. สรางสรรค'ชุมชนใหพึ่งตนเองได

2. สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัว
3. เสริมสรางทุนชุมชนใหมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล
4. เสริมสรางองค'กรใหมีขีดสมรรถนะสูง

กลยุทธ.
1.1 สรางและพัฒนาผูนําสัมมาชีพ
1.2 พัฒนาเครื่องมือเสริมสรางสัมมาชีพชุมชน
1.3 สงเสริมชุมชนและภาคีรวมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
1.4 พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
1.5 บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาชุมชน
2.1 เพิ่มศักยภาพผูผลิต ผูประกอบการ
2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ'ชุมชนดวยองค'ความรูและนวัตกรรม
2.3 สงเสริมชองทางตลาด
พัฒนาระบบการจัดการและการเขาถึงแหลงทุนชุมชน
4.1 เสริมสรางศักยภาพองค'กรเพื่อยกระดับ
งานพัฒนาชุมชน
4.2 พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ
4.3 ยกระดับภาพลักษณ'องค'กร

2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ
2.1 ความหมายของการประเมินผลโครงการ
นักวิชาการดานการประเมินผลไดใหความหมายของคําวาการประเมินผลโครงการ ดังนี้
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ' (2547, หนา 2) กลาววา การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวน
การศึกษาแสวงหาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการวาเป4นไปตามหลักเกณฑ'และขั้นตอนตาง ๆ
ที่ไดกําหนดไวหรือไม มีป\ญหาและอุปสรรคอะไร และบรรลุตามเป]าหมายที่ตองการหรือไม มีผลกระทบใน
แงมุมตาง ๆ อยางไรที่เกิดขึ้นจากโครงการ
สุโขทัยธรรมาธิราช (2547, หนา 91) กลาววา การติดตามผลและประเมินผลโครงการ หมายถึง
การศึกษา วิเคราะห'สภาพที่เป4นป\ญหาอุปสรรค ความกาวหนาหรือความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ตลอดจน
ผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติโครงการทั้งทางตรงและทางออม สําหรับนํามาเป4นขอมูลยอนกลับ
ในการใชปรับปรุงแกไขป\ญหา อุปสรรคที่พึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติโครงการและใชเป4นเครื่องมือสําหรับการ
บริหารของผูบังคับบัญชา ในการตัดสินใจที่จะดําเนินโครงการในระยะตอไปหรือเป_ดโครงการใหมที่ มีผล
เกี่ยวเนื่องกับโครงการที่ปฏิบัติในป\จจุบัน
สุโขทัยธรรมาธิราช (2548, หนา 515) กลาววา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการศึกษา
วิเคราะห'อยางถองแทเกี่ยวกับป\จจัยนําเขา กิจกรรมตาง ๆ และผลลัพธ'ของแผนงานโครงการเปรียบเทียบ
กับบรรทัดฐานหรือสิ่งที่กําหนดไววาเป4นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งบรรทัดฐานหรือสิ่งที่
กําหนดอาจจะเป4นวัตถุประสงค' เป]าหมาย นโยบาย มาตรการ หรืองบประมาณ เป4นตน
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สุภาพร พิศาลบุตร (2547, หนา 223) กลาววา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห'ขอมูลของการดําเนินโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดน หรือจุดดอย
ของโครงการนั้นอยางมีระบบแลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการนั้น เพื่อดําเนินงานตอไปหรือจะยุติ
การดําเนินโครงการนั้นเสีย
สํานักประเมินผล สํานักงบประมาณ (2558, หนา 11) กลาววา การประเมินผล (Evaluation)
หมายถึง กระบวนการประเมิน/ตัดสินคุณคาของโครงการที่กําลังดําเนินอยู โครงการที่แลวเสร็จ แผนงาน
หรื อนโยบาย อยางมี ห ลั กเกณฑ' และเป4 น ระบบ ซึ่ งการประเมิ น ผลมี จุ ด มุ งหมายคื อ การประเมิ น ความ
สอดคลอง (Relevance) และการบรรลุวัตถุประสงค'ของโครงการ แผนงาน หรือนโยบายนั้น ตลอดจน
ประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผ ล ผลกระทบ และความยั่ งยื น ผลการประเมิ นจะตองมี ความนาเชื่อถื อและมี
ประโยชน' สามารถชวยใหเกิดการเรียนรู และนําไปสูการตัดสินใจที่ดีขึ้นในอนาคต
การประเมิ น ผลโครงการ (Project evaluation) หมายถึ ง การใชวิ ธี การทางวิ ทยาศาสตร'
เพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศ อันจะนําไปสูการตัดสินใจ (Decision based) ทางการบริหารหรือการวินิจฉัย
คุณคา (Value based) ของโครงการที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ (http://www.tu.ac.th)
2.2 การประเมินโครงการที่ดี
2.2.1 โครงการบรรลุวัตถุประสงค'ที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด
2.2.2 ผลที่เกิดขึ้นคุมคาหรือไม (Cost Effective)
2.2.3 โครงการมี ผ ลกระทบระยะยาวหรือหลังสิ้น สุดโครงการ (Impact) และผลกระทบ
ระหวางดําเนินโครงการ (Effect) ตอกลุมเป]าหมายผูเขารวมโครงการ
2.2.4 ควรตัดสินใจอยางไรเกี่ยวกับโครงการ
2.3 จุดมุ8งหมายของการประเมินผลโครงการ
2.3.1 เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป4นเครื่องมือชวยตัดสินใจวาควรจะยกเลิก
โครงการหรือสนับสนุนใหมีการขยายผลตอไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม ๆ ยังมิได
จัดทําในรูปของโครงการทดลอง (Experimental) ซึ่งมีโอกาสจะผิดพลาดหรือลมเหลว
ไดงาย ความลมเหลวของโครงการ จึงมิใชความลมเหลวของผูบริหารเสมอไป ดังนั้น
ถาเราประเมินผลแลวโครงการนั้นสําเร็จตามที่กําหนดวัตถุประสงค'และเป]าหมายไวก็
ควรดําเนินการตอไป แตถาประเมินผลแลวโครงการนั้นมีป\ญหา หรือมีผลกระทบเชิง
ลบมากกวา เราก็ควรยกเลิกไป
2.3.2 เพื่อทราบถึงความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามโครงการ วาเป4นไปตามวัตถุประสงค'
และเป]าหมาย หรือกฎเกณฑ' หรือมาตรฐานที่กําหนดไวเพียงใด
2.3.3 เพื่อปรับปรุงงาน ถาเรานําโครงการไปปฏิบัติแลว พบวาบางโครงการไมไดเสียทั้งหมด
แตก็ไมบรรลุวัตถุประสงค'ที่กําหนดไวทุกขอ เราควรนําโครงการนั้นมาปรับปรุงแกไขให
ดี ขึ้ น โดยพิ จ ารณาวาโครงการนั้ น บกพรองในเรื่ อ งใด เชน ขาดความรวมมื อ ของ
ประชาชน ขัดตอคานิยมของประชาชน ขาดการประชาสัมพันธ' หรือสมรรถนะของ
องค'กรที่รับผิดชอบต่ํา เมื่อเราทราบผลของการประเมินผล เราก็จะไดปรับปรุงแกไขให
ตรงประเด็น
2.3.4 เพื่ อศึ กษาทางเลื อก โดยปกติ ในการนํ าโครงการไปปฏิ บั ติ นั้ น ผู บริ หารโครงการจะ
พยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอยางนอย 2 ทางเลือก ดังนั้นการ
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ประเมินผลจะเป4นการเปรียบเทียบทางเลือกกอนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ
ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงใหนอยลง
2.3.5 เพื่อขยายผล ในการนําโครงการไปปฏิบัติ ถาเราไมมีการติดตามและประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง เราอาจจะไมทราบถึงความสําเร็จของโครงการ แตถาเราประเมินผลโครงการ
เป4 น ระยะ สม่ํ า เสมอ ผลปรากฏวา โครงการนั้ น บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามที่ กํ า หนด
วั ต ถุ ป ระสงค' เราก็ ค วรจะขยายผลโครงการนั้ น ตอไป แตการขยายผลนั้ น มิ ไ ด
หมายความวาจะขยายไปไดทุกพื้นที่ การขยายผลตองคํานึงถึงมิติของประชากร เวลา
สถานที่ สถานการณ'ตาง ๆ สิ่งที่นําไปในพื้นที่หนึ่งอาจไดผลดี แตนําไปขยายผลในพื้นที่
หนึ่ งอาจไมไดผล หรื อ สิ่ ง ที่ เ คยทํ า ไดผลดี ใ นชวงเวลาหนึ่ ง อาจจะไมไดผลดี ใ นอี ก
ชวงเวลาหนึ่ง

3. รูปแบบเชิงตรรกะ (Logic Model)
Logic Model มีรากฐานมาจากทฤษฎีระบบ (System Theory) ซึ่งประกอบดวย ป\จจัยนําเขา
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ' (Outcome) และเป4นกรอบแนวคิดเพื่อ
บรรยายความสัมพันธ'ระหวางการลงทุนในทรัพยากรทางการบริหาร (Investment) การดําเนินกิจกรรม
(Activities) และผลที่ไดรับ (Results) ซึ่งเป4นวิธีการ (Approach) ที่นํามาใชในการบูรณาการระหวางการ
วางแผน (Planning) การนํ า แผนไปปฏิ บั ติ (Implementing) การประเมิ น ผล (Evaluating) และการ
รายงานผล (Reporting)
ถึ ง แมวาแตละแผนงาน/โครงการจะมี ร ายละเอี ย ดในการดํ า เนิ น การที่ แ ตกตางกั น ออกไป
เพื่อตอบสนองตอสถานการณ'ที่เกิดขึ้น แตก็จะมีสวนประกอบพื้นฐานรวมกัน เชน ป\จจัยนําเขา (Inputs)
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ' (Outcomes) อยูในทุก ๆ แผนงาน/โครงการ
ซึ่ ง Logic Model จะแสดงความสั ม พั น ธ' ร ะหวางป\ จ จั ย พื้ น ฐานเหลานี้ แ ละนํ า ไปสู การตั้ ง สมมติ ฐ าน
(Assumptions) ภายใตสภาพแวดลอมซึ่ ง เป4 น ป\ จ จั ย ภายนอก (External Factors) ขององค' ก ร ดั ง นั้ น
องค'ประกอบหลักของ Fully Detailed Logic Model ไดแก ที่มาและความสําคัญของตัวชี้วัด (Situation)
ขอกําหนด (Priorities) ป\จจัยนําเขา (Inputs) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ' (Outcomes) ทั้งผลลัพธ'ระยะสั้น
(Short-term Outcomes) ผลลัพธ'ระยะกลาง (Medium-term Outcomes) ผลลัพธ'ระยะยาว (Long-term
Outcomes หรือ Impact) ขอตกลงเบื้องตน (Assumptions) ป\จจัยภายนอก (External Factors) และ
การติดตามและประเมินผล (Evaluation)
Logic Model เป4นรูปแบบเชิงระบบและเป4นวิธีดําเนินการที่ทําใหมองเห็นเป4นภาพไดเพื่อนําเสนอและ
ใหความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธ'ระหวางแหลงทรัพยากร แผนกิจกรรม และผลตาง ๆ ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น
ป\จจัยนําเขา
(Inputs)

กิจกรรม
(Activities)

ผลผลิต
(Outputs)

ผลลัพธ'
(Outcomes)

ผลที่คาดหวัง

แผนการปฏิบัติงาน

แผนภาพ 2-1 รูปแบบเชิงตรรกะแบบพื้นฐาน
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ผลกระทบ
(Impact)

จากภาพตัวแบบเชิงตรรกะแบบพื้นฐานที่นําเสนอขางตน จะเห็นวามีการเชื่อมกันระหวางงานที่
วางแผนจะทําและผลที่คาดหวังใหเกิดขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนที่เกี่ยวของ 5 ขั้นตอน รายละเอียดขององค'ประกอบ
และขั้นตอนตาง ๆ ที่เกี่ยวของสามารถสรุปไดดังนี้
1. ปH จ จั ย นํ า เขา (Inputs) ที่ จํ า เป4 น ในการปฏิ บั ติ ง านใหไดผลตามที่ ค าดหวั ง เชน บุ ค คล
งบประมาณ เครื่องมือ เทคโนโลยี
2. กิจกรรม (Activities) ที่กอใหเกิดผลผลิตในรูปแบบตาง ๆ เชน การอบรม การใหคําปรึกษา
การบริหารจัดการ กลยุทธ' ที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามตองการ
3. ผลผลิต (Outputs) ในรูปแบบของผลิตภัณฑ'และบริการตาง ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมนั้น ๆ
4. ผลลัพธ. (Outcomes) ที่แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบตาง ๆ เชน การเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรม เทคโนโลยี ใ หม การเสริ ม สรางศั ก ยภาพ ซึ่ ง ผลลั พ ธ' ใ นแตละรู ป แบบอาจใชเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงตางกันไป ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
5. ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากความตั้งใจและไมตั้งใจ อันเป4นผลจากการปฏิบัติตั้งแตเริ่ม
ดําเนินการ

4. แนวคิดเกี่ยวกับการถอดบทเรียน
4.1 ความหมายของการถอดบทเรียน
การถอดบทเรียน คือ วิธีการจัดการความรูรูปแบบหนึ่งที่เนนเสริมสรางการเรียนรูในกลุมอยาง
เป4นระบบเพื่อสกัดความรูจากประสบการณ'ที่ฝ\งลึกอยูในตัวคน ภูมิป\ญญา และองค'ความรูขององค'กรของกลุม
ของชุมชน ออกมาเป4นบทเรียนที่สามารถนําไปสรุปและสังเคราะห'เป4นชุดความรู คูมือหรือสื่อรูปแบบตาง ๆ
ซึ่งผลที่ไดจากการถอดบทเรียนที่สําคัญคือ การเรียนรูรวมกันของผูรวมกระบวนการถอดบทเรียน (ผูมีสวนได
สวนเสี ยในโครงการ) ซึ่ งนํ าไปสู การปรั บ วิ ธี คิด และวิ ธี การทํ า งานใหมี คุณภาพ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลมากขึ้น (ประภาพรรณ อุนอบ, 2554)
การถอดบทเรียนเป4นการทบทวนหรือสรุปประสบการณ'การทํางานที่ผานมาในแงมุมตาง ๆ
เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุป\จจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งทําใหเกิดผลอยางที่เป4นอยูในป\ จจุบัน
ทั้งที่สําเร็จหรือลมเหลว หรืออาจกลาวไดวาเราถอดบทเรียนเพื่อสืบคนความรูจากการปฏิบัติงาน โดยใช
วิธีการสกัดความรูและประสบการณ' ที่ฝ\งลึ กจากกลุมเป]าหมายที่ ไดรวมการปฏิบัติ งาน พรอมทั้งบั น ทึ ก
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรูใหม ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน
ทั้งที่สําเร็จหรือลมเหลว เพื่อเป4นแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุเป]าหมาย และสามารถเผยแพรศึกษา
เรียนรูได ซึ่งรูปแบบการถอดบทเรียนโดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ คือ การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เป4นการ
ถอดบทเรียนที่เนนเฉพาะกิจกรรมสําคัญของโครงการ และสามารถนําผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมนั้น ๆ
ไปใชประโยชน' ในการพั ฒ นาโครงการใหประสบความสํ า เร็ จ ในอนาคต (Best Practice) และการถอด
บทเรียนทั้งโครงการ เป4นการถอดบทเรียนทั้งระบบ โดยเริ่มตั้งแตความเป4นมาของโครงการ กระบวนการ
ดําเนินงาน และผลลัพธ'เมื่อสิ้นสุดโครงการ การถอดบทเรียนทั้ง 2 ลักษณะ ตองใชการวิเคราะห'เชิงลึก เชน
วิเคราะห'ดวย SWOT เพื่อศึกษาป\จจัยและเงื่อนไขที่นําไปสูผลของการดําเนินงานโครงการ (รัตนา ดวงแกว,
2555)
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4.2 องค.ประกอบของการถอดบทเรียน
การถอดบทเรียน มีองค'ประกอบที่เกี่ยวของเพื่อใหการถอดบทเรียนบรรลุเป]าหมายที่ตั้งไว ดังนี้
1) ประเด็นที่ตองการถอดบทเรียน ตองกําหนดวัตถุประสงค'ในการถอดบทเรียน และการ
นําไปใชประโยชน'ที่ชัดเจน
2) บุคคลที่เกี่ยวของ ผูถอดบทเรียน มีความพรอมในเรื่องประเด็นคําถาม วัตถุประสงค'ใน
การถอดบทเรียน ความพรอมในเรื่องกรอบแนวคิดในการถอดบทเรียน (พรอมทฤษฎี
เบื้องหลัง เพื่อใชในการวิเคราะห' สังเคราะห'ขอมูล) นอกจากนี้ทักษะในการพูดคุย สราง
ความสัมพันธ' การจับประเด็น ก็เป4นสิ่งสําคัญเชนกัน ผูถูกถอดบทเรียน มีความเต็มใจและ
เขาใจวัตถุประสงค'ในการดําเนินการถอดบทเรียน สามารถเลาเรื่องไดอยางเต็มที่ มีความสุข
ความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองไดทํามา
3) กิจกรรมที่ดําเนินการ มีกิจกรรมอะไรบาง และผลที่เกิดขึ้นเป4นอยางไร
4) ความสัมพันธ'ของคน/กลุมคน ที่เราทําการถอดบทเรียนควรมีความสัมพันธ'อันดีตอกัน
มีความเทาเทียมกัน มีความเป4นกันเอง
5) สิ่งแวดลอม บรรยากาศรอบขางเอื้อตอการพูดคุยเป4นกันเอง ไมมีเสียงดังรบกวน
4.3 วิธีการถอดบทเรียน
ในการถอดบทเรียนมีวิธีการที่หลากหลาย แตคุณคาของวิธีการที่เราเลือกใชไมไดอยูที่ ความ
แพรหลายที่นิยมใช แตอยูที่วาวิธีการที่เราเลือกใชนั้น ไดสรางความรูและนําไปสูการใชประโยชน'จากความรูนั้น
ไดมากนอยเพียงใด สิ่งที่ควรตระหนักคือ ความตรงในการสรุปบทเรียนที่สามารถสรุปไดตรงกับความจริง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น และความสามารถในการอิ งไปใชประโยชน' หากจะสรุ ป วิ ธี การที่ นํา มาใชในการถอดบทเรียน
อาจแยกเป4น 3 วิธี คือ
วิธีที่ 1 การถอดบทเรียนจากการดําเนินงานโครงการ เป4นการถอดบทเรียนจากโครงการที่เรา
ดํ า เนิ น การอยู เป4 น การเติ มชองวางในการพั ฒ นา โดยสามารถถอดบทเรี ย นไดตลอดชวงเวลาของการ
ดําเนินงาน ซึ่งหากจําแนกตามระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการอาจแยกไดเป4น 3 ลักษณะ คือ
1. การเรี ยนรู เมื่ อเริ่ มโครงการ (Peer Assist: PA) เป4 นการเรี ยนรู จากเพื่ อนกอนทํ า
กิจกรรม โดยคําวา “เพื่อน” ในที่นี้อาจเป4นทีมจากอําเภออื่น หนวยงานใกลเคียง
หรือทีมจากจังหวัดอื่น เป4นตน
2. การเรี ยนรู หลั งปฏิ บั ติ การ (After Action Review: AAR) เป4 นการเรี ยนรู ที่ เกิ ด ขึ้ น
ระหวางดําเนินกิจกรรมในโครงการ เป4นการทบทวนความสําเร็จหรือความลมเหลว
ภายหลังจากดําเนินกิจกรรม เพื่อคนหาวาอะไรเกิดขึ้น ทําไมจึงเกิด และจะดํารงจุด
แข็ง ปรับปรุงจุดออนไดอยางไร เป4นเครื่องมือที่จะชวยใหองค'กรไดประโยชน'สูงสุด
หั ว ใจของกระบวนการ AAR คื อ การเป_ ดใจและความมุ งมั่ น ที่ จ ะเรี ย นรู รวมกั น
มากกวาการวิพากษ'วิจารณ'เพราะมิใชเป4นการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึง
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
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3. การเรี ย นรู หลั ง การดํ า เนิ น งาน (Retrospect) การเรี ย นรู หลั ง การดํ า เนิ น งานมี
รายละเอี ยดลึ กซึ้ งกวาการเรี ยนรู หลั งปฏิ บั ติ การ เพราะใชในกรณี ถอดบทเรี ยนทั้ ง
โครงการไมใชเฉพาะกิจกรรม วัตถุประสงค'ในการเรียนรูหลังการดําเนินงาน เพื่อสราง
ความตระหนักในการเรียนรูนําบทเรียนที่ไดไปใชในโครงการตอไป ตามปรัชญาของ
การทํ า งานที่ ว า “ทุ ก ครั้ ง ที่ เ ราทํ า อะไรซ้ํ า เราควรทํ า ใหดี ก วาครั้ ง สุ ด ทาย”
นอกจากนี้ ความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนยังเป4นการชวยผูอื่นใหทํางานของเขาได
ดีขึ้น
ขั้นตอนสําคัญของการเรียนรูหลังการดําเนินงาน
1. กิจกรรมอุนเครื่อง เป4นการเตรียมพรอมความทรงจําและขอมูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเป4นมาและผลการดําเนินงานโครงการ เพื่อใหผูรวมกระบวนการไดทบทวน
ที่มาที่ไปของโครงการ กระบวนการดําเนินงานและผลสําเร็จของโครงการรวมกัน
กอนซึ่งจะเป4นประโยชน'ตอการวิเคราะห'เหตุป\จจัยตาง ๆ นอกจากนี้กิจกรรมอุน
เครื่องยังเป4นการเตรียมความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับกระบวนการถอดบทเรี ย น
เพื่ อ ใหผู เขารวมกระบวนการไดเขาใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ เป] า หมาย และ
กระบวนการถอดบทเรี ย นที่ จ ะทํ า รวมกั น ซึ่ งเป4 น สิ่ งสํ า คั ญ ตอบรรยากาศและ
คุณภาพของกระบวนการถอดบทเรียน ควรย้ําถึงหัวใจของการถอดบทเรียนจน
เป4นคุณคารวมที่ทุกคนยึดถือตรงกัน
2. กระบวนการถอดบทเรียน เป4นกระบวนการระดมความคิดจากกลุม มีคําถามชวย
คิด 4 ขอ ดังนี้ (ประภาพรรณ อุนอบ, 2552)
1) ทานเกี่ยวของกับโครงการนี้อยางไร อะไรเป4นแรงจูงใจที่ทําใหทานเขารวมโครงการนี้
2) โครงการนี้เกิดขึ้นไดอยางไร สภาพความสําเร็จของโครงการนี้เป4นอยางไร และ
สภาพที่เกิดขึ้นจริงเป4นอยางไร
3) ทําไมจึงเป4นเชนนั้น (ควรวิเคราะห'เงื่อนไขป\จจัยใหครอบคลุมตั้งแตเริ่ม ระหวาง
และเมื่อสิ้นสุดโครงการ)
4) ทานไดเรียนรูอะไรจากโครงการนี้ ทานมีขอเสนอแนะอะไรหากตองการทํา
โครงการนี้อีกในอนาคต
วิธีที่ 2 การถอดบทเรียนแบบเลาเรื่อง (Storytelling) การถอดบทเรียนแบบเลาเรื่องเป4 นการ
ปลดปลอยความรูสึกฝ\งลึก (Tacit knowledge) ซึ่งยากแกการอธิบายถายทอดใหกลายเป4นความรูที่ชัดแจง
(Explicit knowledge) ดวยวิธีการเลาเกี่ยวกับประสบการณ'ความสําเร็จในการทํางานของตนเอง ใหสมาชิก
ในกลุมฟ\ง ทําใหสมาชิกไดเรียนรูจากประสบการณ'ความสําเร็จของผูอื่น
Storytelling เป4 น เครื่ อ งมื อ อยางงายในการจั ด การความรู ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารไมยุ งยากซั บ ซอน
สามารถใชไดกับทุกกลุมเป]าหมาย เป4นการเลาเรื่องประสบการณ'ในการทํางานของแตละคนวา มีวิธีการทํา
อยางไร จึงประสบความสําเร็จ จากนั้นใหสมาชิกที่ฟ\งเรื่องเลา ชวยกันถอดบทเรียน หรือสกัดขุมความรูจาก
เรื่องที่ไดฟ\งวามีป\จจัยอะไรบางที่ชวยทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จ เพื่อนําขุมความรูที่ไดฟ\งจากเรื่องเลา
มาใชเป4นฐานความรู หรือเป4นแนวทางในการทํางานใหประสบความสําเร็จตอไป โดยมีเป]าหมายใหผูมี
ความรูจากการปฏิบั ติป ลดปลอยความรู ที่ซอนในตัว ตนภายใตบริ บ ทที่ เ ฉพาะเจาะจงทั้ งในเชิงประเด็ น
เนื้อหา และผูเกี่ยวของ ซึ่งผลที่ไดมีความจําเพาะเจาะจงสูง ควรเป4นบทเรียนสําหรับการคิดตอมากกวา
กระทําซ้ําในทันที
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จุดเดนของการถอดบทเรี ยนจากการเลาเรื่ อง เนนการดึงความรู ในเชิ งประสบการณ' ในตั ว
ผูปฏิบัติงานใหปรากฏออกมาเป4นความรูชัดแจง โดยเนนความรูที่อยูในตัวคนที่เกิดจากประสบการณ'การ
ทํางานมากกวาความรูเชิงทฤษฎี เนนปฏิสัมพันธ'การถายทอดความรูเชิงประสบการณ' เป4นการสื่อสาร 2 ทาง
ในแนวราบระหวางผูปฏิบัติงานกับผูปฏิบัติงานในการทํางาน เนนความคิดในเชิงบวก มุงถายทอดสิ่งที่ดี
ซึ่งนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน และในความสําเร็จนั้นมีความรูซอนอยู จะตองชวยกันสกัดออกมาใหได
เพื่อนํามาใชประโยชน'ในการทํางาน เพราะความสําเร็จจากการทํางานในเรื่องเลาเป4นความรูที่ดีอยางหนึ่ง
เพราะถาไมดีจะทํางานนั้นสําเร็จไดอยางไร ถาทํางานไดสําเร็จแสดงวาตองเป4นวิธีการที่ดี และยังเป4นการ
สรางความภูมิใจของผูเลาตอการดําเนินงาน
ธรรมชาติของคนอยากเลาเรื่องความสําเร็จที่ตนเองภาคภูมิใจมากกวาพูดถึงความผิด พลาด
ลมเหลวในการทํางาน สวนผูฟ\งก็อยากจะฟ\งแตเรื่องที่ดีมีประโยชน' storytelling จึงเป4นเทคนิคการจัดการ
ความรูที่กระตุนใหผูเลาอยากถายทอดความรูอยางไมป_ดบังอําพรางหรือหวงวิชา และยังชวยกระตุนใหผูฟ\ง
สนใจใครรูเพราะฟ\งเรื่องเลาความสําเร็จของผูอื่นแลว ทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานอยากจะประสบ
ความสําเร็จแบบนั้นบาง เมื่อแตละคนไดเลาเรื่องความสําเร็จใหผูอื่นฟ\งทําใหเกิดการเปรียบเทียบวาวิธีการใด
ดีกวากัน และจะพัฒนาวิธีการที่ดีที่สุดไดอยางไร ทําใหเกิดการยกระดับความรูดานการปฏิบัติ จากการ
ทํางานแบบธรรมดาใหกลายเป4นวิธีการทํางานที่ดีและดีที่สุด
วิธีที่ 3 การเรียนรูจากบทเรียนที่ดีหรือวิธีปฏิบัติที่เป4นเลิศ (Best Practice) นักวิชาการหลาย
ทานไดกลาวถึงความหมายของ Best Practice วาเป4นวิธีการทํางานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งอาจจะเป4น
ระบบบริหาร เทคนิควิธีการตาง ๆ ที่ทําใหผลงานบรรลุเป]าหมายระดับสูงสุด Best Practice ไมใชเป4นเพียง
วิธีการทํางานที่ดี แตเป4นการทํางานที่ดีกวาหรือดีที่สุด ซึ่งมีทั้งการทํางานในเชิงระบบบริหาร และเทคนิค
วิ ธี การตาง ๆ ทํ าใหผลงานนั้ น บรรลุ เ ป] า หมายสู ง สุ ด มี คํา อี กหนึ่ ง คํ า ที่ มี ความหมายใกลเคี ย งกั บ Best
Practice คือ Good Practice เป4นคําที่มีความหมายคอนขางกวาง ใชในความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ แตอาจจะยังไมมีหลักฐานยืนยันแนชัด หรือแสดงความถูกตองอยางชัดเจน อาจจะเป4นเพียง
คําบอกเลาปากตอปาก ซึ่งจําเป4นตองใชขอมูลเชิงประจักษ'มายืนยันผลงาน Best practice เป4นคําเฉพาะ
หรือศัพท'ที่ใชในวงการวิชาชีพที่แสดงถึงผลงานที่มีมาตรฐาน มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง มีหลักฐานสนับสนุน
หรือแสดงผลงานหรือความสําเร็จของงาน อีกคําก็คือ Innovative Practice หมายถึง จุดเนนและแนวทาง
การทํางานที่นาสนใจ แตยังไมมีตัวชี้วัดใดบอกความสําเร็จได และสามารถอธิบายความสัมพันธ'ระหวาง
การปฏิบัติงานโดยทั่ว ๆ ไปที่องค'กรไดกําหนดวิธีปฏิบัติไว ซึ่งอาจจะเป4นคูมือในการดําเนินงานที่ระบุวิธีปฏิบัติ
เมื่อมีการปฏิบัติและมีการประยุกต'หรือพัฒนาใหดีขึ้นจะเป4นการยกระดับองค'ความรูในการปฏิบัติงานเป4น
การปฏิบัติที่ดีหรือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Good Practice) และหากมีการพัฒนาและเปรียบเทียบ
ผลกับเป]าหมายขององค'กรและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องก็สามารถยกระดับองค'ความรูเป4น Best Practice
และใชเป4นตนแบบในการปฏิบัติงานขององค'กรได
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การถอดบทเรียนจากบทเรียนที่ดีหรือวิธีปฏิบัติที่เป4นเลิศ (Best Practice) มีดวยกัน 6 ขั้นตอน
คือ คนหาโจทย'ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป4นเลิศ กําหนดประเด็น จัดเก็บขอมูล เขียนผลเบื้องตน วิเคราะห'/
สังเคราะห' และสรุปผล ดังในภาพ
คนหาโจทย.
ถอดบทเรียน
ความเปWนเลิศ
กําหนด
ประเด็นถอด
บทเรียน

สรุปผลการ
ถอดบทเรียน

ความเปWนเลิศ
คือ สําเร็จ ถูกตอง
ต8อเนื่อง & เปWนที่ยอมรับ
วิเคราะห./
สังเคราะห.

จัดเก็บขอมูล
เขียนผล
เบื้องตน

แผนภาพ 2-2 ขั้นตอนการดําเนินงานในการถอดบทเรียนจากบทเรียนที่ดี
หรือวิธีปฏิบัติที่เป4นเลิศ (Best Practice)
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5. ความเปนมา และแนวทางการดําเนินงานของโครงการที่สงผลตอการบรรลุตัวชี้วัดสําคัญ
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ดําเนินการโดยพิจารณากําหนดตัวชี้วัดสําคัญที่สอดคล.องกับยุทธศาสตร0กรมการพัฒนาชุมชน
และพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ส2งผลต2อการบรรลุตัวชี้วัดสําคัญ เพื่อดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
ยุทธศาสตร*ที่ 1 สร+างสรรค*ชุมชนให+พึ่งตนเองได+
ตัวชี้วัดสําคัญ จํานวนครัวเรือนสัมมาชีพที่เพิ่มขึ้น (188,712 ครัวเรือน)
โครงการสงเสริมการสร+างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบ+าน
ความเปนมา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ ฉบับที่ 12 ได.กําหนดยุทธศาสตร0การสร.างความเป@นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เป@น 1 ใน 10 ยุทธศาสตร0การพัฒนา เพื่อลดปBญหาความเหลื่อมล้ําด.านรายได.
ของกลุ2มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต2างกัน และแก.ไขปBญหาความยากจน โดยรัฐบาลได.กําหนด
นโยบายการบริหารราชการแผ2นดิน จํานวน 11 ด.าน ซึ่งมีนโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการ
สร.างโอกาสเข.าถึงบริการของรัฐ ซึ่งเป@นความมุ2งหวังที่จะแก.ไขปBญหาเกี่ยวกับปากท.องของประชาชน โดยมี
แผนงานสําคัญ คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข.มแข็ง ที่มีเปGาหมายเพื่อให.
เศรษฐกิจชุมชนเข.มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได.เพิ่ม ซึ่งมอบให.กระทรวงมหาดไทยที่มีกรมการ
พัฒนาชุมชนเป@นเจ.าภาพบูรณาการหน2วยงาน 7 กระทรวง 23 หน2วยงาน 3 รัฐวิสาหกิจ 4 กองทุน โดย
กําหนดพื้นที่เปGาหมายในการดําเนินงานร2วมกัน จํานวน 23,589 หมู2บ.าน ตามยุทธศาสตร0ที่ 1 การส2งเสริม
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ซึ่งพื้นที่เหล2านี้ได.
ผ2านการให.การศึกษาด.วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาแล.ว
สถานการณ0เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของประชาชนภาคการเกษตรในชุมชน มีภาวะความเสี่ยง
ของอาชีพภาคเกษตรกรรมที่เกิดจากการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม เช2น ปลูกพืชเชิงเดี่ยว โรคพืช ราคา
ผลผลิตตกต่ํา การไม2มีอาชี พหรื อรายได.เสริม และยังมีการรวมตัว กัน เป@น กลุ2 มอาชี พค2 อนข. างน. อย การ
เคลื่อนย.ายไปประกอบอาชีพในเมือง ประกอบกับมีปราชญ0ชุมชนด.านอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบ
ผลสําเร็จในการประกอบอาชีพอยู2ในหมู2บ.าน แต2มีส2วนน.อยที่สามารถถ2ายทอดให.คนอื่นนําไปทําตามให.
สําเร็จได.
วัตถุประสงค*
เพื่อส2งเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนแก2ประชาชนกลุ2มเปGาหมาย
แนวคิดการสร+างสัมมาชีพชุมชน
กรมการพั ฒนาชุ มชน ดําเนินการสร. างสัมมาชี พชุ มชนตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
โดยมุ2งเน.นที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คือ รายได. ต.องทําให.ชุมชนมีรายได.เพิ่มขึ้น โดยการสร.างอาชีพ
ที่เป@นสัมมาชีพชุมชน เป3าหมาย คือ ประชาชนได.รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได.
แนวคิด คนในชุมชนที่ต.องการอาชีพ ต.องได.รับการพัฒนาอาชีพ โดยเน.นให.ผู.นําสัมมาชีพชุมชนซึ่ง
เป@นปราชญ0ชุมชนด.านอาชีพ เป@นผู.ถ2ายทอดความรู. คือ ชาวบ+านสอนชาวบ+าน สอนในสิ่งที่เขาอยากทํา
โดยฝMกปฏิบัติจริงให.สามารถนําไปเป@นอาชีพได. ข.อเท็จจริงทุกพื้นที่จะมีคนที่เก2งในแต2ละอาชีพ เช2น ทํานา
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เพาะปลูก ทําสวน ได.ผลผลิตสูง หรือมีฝมือทางช2าง และการแปรรูปต2าง ๆ จะมีการคัดเลือกคนเก2งเหล2านี้
ยกให.เป@น “ปราชญ0ชุมชนด.านอาชีพ”
กระบวนการสร+างสัมมาชีพชุมชน
การขับเคลื่อนเริ่มต.นด.วยการพัฒนาทักษะการถ2ายทอดองค0ความรู.ให.กับปราชญ0ชุมชนด.านอาชีพ
หมู2บ.านละ 1 คน เพื่อให.กลับไปสร.างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู2บ.าน เพิ่มเติมอีกหมู2บ.านละ 4 คน
รวม 5 คน และจัดฝMกอบรมอาชีพให.กับครัวเรือนเปGาหมายที่ต.องการฝMกอาชีพในหมู2บ.าน ๆ ละ 20 คน โดย
ใช.พื้นที่ในบ.านปราชญ0ชุมชนหรือศูนย0เรียนรู.และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป@นแหล2งเรียนรู.
เพื่ อมุ2 งหวั งให. ครั ว เรื อนที่ เ ข. า รั บ การฝM กอาชีพ มี ความรู. และปฏิ บั ติ อาชี พได. จ ริ ง จนพั ฒ นาเป@ น อาชี พที่
สามารถสร.างรายได.ให.กับครัวเรือน โดยการให.คําแนะนําช2วยเหลืออย2างต2อเนื่อง พร.อมทั้งสนับสนุนให.เกิด
การรวมกลุ2มอาชีพ การเข.าถึงแหล2งเงินทุน และช2องทางการตลาด
กลุมเป3าหมาย
ผู.แทนครัวเรือนเปGาหมาย ที่ต.องการฝMกอาชีพในหมู2บ.านเศรษฐกิจพอเพียง ตามพื้นที่ยุทธศาสตร0 ที่ 1
จํานวน 23,589 หมู2บ.าน หมู2บ.านละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 471,780 คน โดยเน.นผู.แทนครัวเรือนที่ตกเกณฑ0
จปฐ.ป 2559 เป@นกลุ2มเปGาหมายแรก
วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงาน และเงื่อนไขของกิจกรรม
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ส2งเสริมและสนับสนุนการจัดฝMกอบรมสัมมาชีพชุมชน ดําเนินการ
5 วัน ประกอบด.วย
1. ศึกษาและทําความเข.าใจแนวทางการสร.างสัมมาชีพชุมชน ที่กรมฯ จัดส2งให.อย2างละเอียด
2. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ นําแผนปฏิบัติการที่ได.จากการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด มาประสานและสนับสนุนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู2บ.าน
และจัดทําเป@นปฏิทินสนับสนุนการจัดฝMกอบรมสัมมาชีพชุมชนรายหมู2บ.านตามโครงการ
3. เตรียมความพร.อมก2อนดําเนินการ สังเคราะห0ข.อมูลอาชีพ รวมถึงทักษะพื้นฐาน (ทุนเดิม) ของ
ผู.แทนครัวเรือนเปGาหมายที่จะเข.ารับการฝMกอบรมอาชีพ
4. ดําเนินการฝMกอบรมพัฒนาความรู. เสริมสร.างทักษะการพัฒ นาอาชีพตามความต. องการของ
ครัวเรือน
โดยดําเนินการหลังจากโครงการเตรียมความพร.อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู2บ.านแล.ว
เสร็จ และมีกรอบระยะเวลาในการฝMกอบรมสัมมาชีพชุมชน 5 วัน ดังนี้
1) วันที่ 1-3 ดําเนินการฝMกอบรมความรู.ทางวิชาการ/ทฤษฎีที่ต.องรู.เกี่ยวกับอาชีพ และสาธิต
หรือฝMกปฏิบัติเบื้องต.นตามความเหมาะสม จําเป@น ของแต2ละประเภทอาชีพให.กับผู.แทน
ครัวเรือน (ดําเนินการในหมู2บ.าน ณ ศูนย0เรียนรู.ชุมชนหรือบ.านปราชญ0ชุมชน)
2) วันที่ 4 ศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู.ด.านอาชีพ ณ หมู2บ.านเศรษฐกิจพอเพียงหรือบ.านปราชญ0
ชุมชน หรือศูนย0เรียนรู.ชุมชนที่เข.มแข็ง
3) วันที่ 5 ดําเนินการฝMกปฏิบัติอาชีพ ณ บ.านของครัวเรือนที่เข.ารับการฝMกอบรม โดยมีทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน ติดตามเป@นพี่เลี้ยงในการฝMกปฏิบัติ และมีการสนับสนุน วัสดุการฝMก
ปฏิบัติอาชีพ
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5. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู2บ.าน ดําเนินการส2งเสริมให.ครัวเรือนนําอาชีพที่ได.ฝMกปฏิบัติ
ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพอย2างต2อเนื่อง
6. จัดทําฐานข.อมูลครัวเรือนเปGาหมาย เพื่อนําไปใช.ในการต2อยอดการพัฒนาและอื่น ๆ
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
พื้นที่ดําเนินการ
ระดับหมู2บ.าน จํานวน 23,589 หมู2บ.าน
ระยะเวลาดําเนินการ
หมู2บ.านละ 5 วัน
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. จํานวนประชาชนเปGาหมายได.รับการส2งเสริมอาชีพ จํานวน 471,780 คน (ครัวเรือน)
2. ร. อยละ 85 ของประชาชนเปG า หมายที่ ได. รั บ การส2 งเสริ มอาชี พ นํ า ความรู. ไปประกอบอาชี พ
ตามแนวทางสัมมาชีพ และมีรายได.เพิ่มขึ้น
ผลที่คาดวาจะได+รับ
ประชาชนเปGาหมายที่ได.รับการส2งเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ มีอาชีพ และมีรายได.เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร*ที่ 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากให+ขยายตัว
ตัวชี้วัดสําคัญ ร.อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของรายได.จากการจําหน2ายผลิตภัณฑ0ชุมชนและท.องถิ่น (ร.อยละ 15)
โครงการที่ 1

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ*กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ประเภทอาหาร

ความเปนมา
รั ฐ บาลดํ า เนิ น โครงการหนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ0 (One Tambon One Product : OTOP)
เพื่อสร.างเศรษฐกิจฐานรากให.เข.มแข็ง มั่นคง ก.าวไปสู2ประเทศที่มีศักยภาพทางการแข2งขันในระดับสากล
โดยสนับสนุนการดําเนินงานด.านองค0ความรู. เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค.าจากชุมชน
ไปสู2ตลาดทั้งภายในและต2างประเทศ กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจในการส2งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากให.มีความมั่นคง โดยส2งเสริมกระบวนการเรียนรู. การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ0 การมีส2วนร2วมของ
ประชาชนในการสร.างงาน สร.างรายได.ให.แก2ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ0 OTOP
ให.มีความสามารถในการแข2งขันทั้งตลาดภายในและต2างประเทศได.
วัตถุประสงค*
1. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ0 OTOP ในกลุ2ม Quadrant D และผลิตภัณฑ0
OTOP ระดับ 1 – 3 ดาว ให.เพิ่มมูลค2าและมีความสามารถในการแข2งขันทั้งตลาดภายในและ
ต2างประเทศได.
2. เพื่อสร.างความมั่นใจและแรงดึงดูดให.กับลูกค.า และสามารถเพิ่มช2องทางการจําหน2ายได. ทั้ง
ภายในและต2างประเทศ
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กลุมเป3าหมาย
ผลิตภัณฑ0กลุ2มปรับตัวสู2การพัฒนา (กลุ2ม Quadrant D) และผลิตภัณฑ0 OTOP ระดับ 1 – 3 ดาว
ประเภทอาหาร จํานวน 2,020 ผลิตภัณฑ0
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ0 OTOP ประเภทอาหาร
1. กรมฯ แจ.งจังหวัดให.คัดเลือกผลิตภัณฑ0 OTOP ที่ลงทะเบียนในป พ.ศ. 2557 – 2558
ที่ อ ยู2 ใ นกลุ2 ม ปรั บ ตั ว สู2 ก ารพั ฒ นา (กลุ2 ม Quadrant D) หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ0 OTOP ระดั บ
1 – 3 ดาว ที่มีศักยภาพและมีความพร.อมในการเข.าสู2กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ0
2. กรมฯ ดําเนินการคัดกรองผลิตภัณฑ0
3. กรมฯ ดําเนินการจ.างสถาบันการศึกษา/หน2วยงาน/องค0กร ที่มีความเชี่ยวชาญ ประเภท
อาหาร เป@นที่ปรึกษาในการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ0ตามโครงการ ดังนี้
1) ศึกษาวิเคราะห0ข.อมูลของกลุ2มเปGาหมาย ค.นหาสภาพปBญหา จุดแข็งของผลิตภัณฑ0
เพื่อใช.ในการวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ0
2) จัดทําหลักสูตรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ0
และจัดทําแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของแต2ละผลิตภัณฑ0 และให.
ความรู.ให.คําปรึกษาด.านการพัฒนาผลิตภัณฑ0 รูปแบบ บรรจุภัณฑ0 จํานวน 2,020
ผลิตภัณฑ0
4) ดําเนินการให.คําแนะนําปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ0ของแต2ละผลิตภัณฑ0 เช2น การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ0 พัฒนาผลิตภัณฑ0 ตรวจเชื้อจุลินทรีย0 การยืดอายุการเก็บรักษา
การแก.ไขปBญหาตัวผลิตภัณฑ0 เป@นต.น
5) พัฒนาผลิตภัณฑ0ร2วมกับกลุ2มเปGาหมาย ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว.
6) ติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ0ตามตัวชี้วัดที่กรมฯ
กําหนด (ตัวชี้วัด 6 ข.อ)
7) สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ0และการประเมินผลโครงการเป@นเอกสาร
รูปเล2ม พร.อมรายงานผลการดําเนินงานให.กรมฯ ทราบ
4. กรมฯ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
1. กรมฯ ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต2งตั้งเจ.าหน.าที่จากส2วนกลางในการติดตามการดําเนินงาน
พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ0 OTOP
2. เจ. า หน. า ที่ จ ากส2 ว นกลาง ดํ า เนิ น การติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน ก2 อน ระหว2 า ง และหลั ง
ในการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ0 OTOP
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ผลที่คาดวาจะได+รับ
1. ผลิ ต ภั ณ ฑ0 OTOP ในกลุ2 ม ปรั บ ตั ว สู2 ก ารพั ฒ นา (กลุ2 ม Quadrant D) และผลิ ต ภั ณ ฑ0 OTOP
ระดับ 1 – 3 ดาว ได.รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ0และมีความสามารถในการ
แข2งขันทั้งตลาดภายในและต2างประเทศได.
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ0 OTOP ในกลุ2 ม ปรั บ ตั ว สู2 ก ารพั ฒ นา (กลุ2 ม Quadrant D) และผลิ ต ภั ณ ฑ0 OTOP
ระดับ 1 – 3 ดาว สามารถเพิ่มช2องทางการจําหน2ายได.ทั้งภายในและต2างประเทศ
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ผลิตภัณฑ0 OTOP ในกลุ2มปรับตัวสู2การพัฒนา (กลุ2ม Quadrant D และผลิตภัณฑ0 OTOP ระดับ
1 – 3 ดาว ได.รับการพัฒนาและมี มูลค2 าเพิ่มขึ้น และผ2านเกณฑ0ชี้วัด 4 ใน 6 (โดยต.องผ2านเกณฑ0 ข.อ 2)
ดังต2อไปนี้
1. เข.าสู2การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ0ที่ได.รับการยอมรับในระดับพื้นฐานและท.องถิ่น
2. มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ0 ออกแบบผลิตภัณฑ0 ออกแบบบรรจุภัณฑ0 ที่มีคุณภาพ
3. เป@นผลิตภัณฑ0ที่สามารถผลิตซ้ําได.ในปริมาณและคุณภาพใกล.เคียงกัน
4. เป@นผลิตภัณฑ0ที่มีเอกลักษณ0โดดเด2นเฉพาะตัว โดยนําเสนอเรื่องราวที่สร.างสรรค0และน2าสนใจ
5. เป@นผลิตภัณฑ0ที่มีมาตรฐาน และมีตลาดการจําหน2ายที่ถาวรในช2องทางใด ช2องทางหนึ่ง
6. เป@นผลิตภัณฑ0ที่มีแบรนด0สินค.า ที่สามารถนําไปใช.ส2งเสริมการตลาด
โครงการที่ 2

โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได+

ความเปนมา
กรมการพัฒนาชุมชน ได.รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให.รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ0 ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร0กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 –
2564 ได.กําหนดกลยุทธ0ในการขับเคลื่อน 3 แนวทาง คือ การเพิ่มศักยภาพผู.ผลิตผู.ประกอบการ OTOP
การพัฒนาผลิตภัณฑ0ชุมชนด.วยองค0ความรู.และนวัตกรรม และการส2งเสริมช2องทางการตลาด
ในการดําเนินงานส2งเสริมช2องทางการตลาด ได.กําหนดให.มีการส2งเสริมการเพิ่มช2องทางการตลาด
เชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได.ให.กับชุมชน กอปรกับกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการช2วยเหลือผู.ประกอบอาชีพ
การเกษตร ผู.ผลิต/ผู.ประกอบการสินค.า OTOP ที่ปBจจุบันประสบปBญหาสถานที่การจําหน2าย ถูกเอาเปรียบ
จากพ2 อค. า คนกลาง ทํ าให. ขายสิ น ค. าได. ในราคาที่ ไม2 เ ป@ น ธรรม หรื อไม2 มีช2 องทางการจํ า หน2 า ยสิ น ค. าไปสู2
ผู.บริโภคโดยตรง จึงอนุมัติให.กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินโครงการ “ตลาดนัดชุมชน ไทยช2วยไทย คนไทย
ยิ้มได.” เพื่อเป@นแหล2งจําหน2ายสินค.าโดยตรงให.กับเกษตรกร ผู.ผลิต/ผู.ประกอบการ OTOP กับผู.บริโภคได.มา
พบกันในสถานที่ที่กําหนด มีระยะเวลาดําเนินการแน2นอน มิใช2ลักษณะ Event สินค.าที่นํามาจําหน2ายเป@น
สินค.าเกษตร ผลิตภัณฑ0 OTOP และสินค.าชุมชน ร2วมกับสินค.าจากผู.ผลิต โรงงาน ภาคเอกชน ในราคาที่
เป@นธรรมหรือถูกกว2าท.องตลาด
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วัตถุประสงค*
1. เพื่อเพิ่มช2องทางการจําหน2ายสินค.าให.แก2 ผู.ประกอบอาชีพการเกษตร ผู.ผลิตสินค.าชุมชน กลุ2ม
ผู.ผลิต ผู.ประกอบการ OTOP ให.มีความร2วมมือช2วยเหลือระหว2างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับ
โรงงาน และชุมชนกับชุมชนในแหล2งท2องเที่ยว
2. เพื่อสร.างงาน สร.างอาชีพให.กับประชาชนในการสืบสานภูมิปBญญาท.องถิ่นด.านผลิตภัณฑ0 หนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ0
3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให.ผู.ผลิต ผู.ประกอบการ OTOP ได.เรียนรู.ทักษะด.านการบริหารจัดการ
และการตลาด และเตรียมความพร.อมให.กับผู.ผลิต ผู.ประกอบการ OTOP ได.มีความรู. ความ
เข.าใจในกลุ2มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อก.าวเข.าสู2ประชาคมอาเซียนในอนาคต
กลุมเป3าหมาย
1. กลุ2มผู.ผลิต ผู.ประกอบการ OTOP ระดับ 1 - 5 ดาว และ Quadrant D จาก 76 จังหวัด
2. ผู.ประกอบอาชีพด.านการเกษตร
วิธีดําเนินการ ขั้นตอนการดําเนินงาน
จังหวัดดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. ดําเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด
2. วางแผนการดําเนินงาน และจัดทําแผนการจําหน2ายสินค.า OTOP
3. การจั ด กิ จ กรรมแสดงและจํา หน2 ายสิน ค. าจากภู มิปB ญ ญาท. องถิ่ น ในลั กษณะการจั ด Mobile
ไปในสถานที่ ต2 า งๆ ตามความเหมาะสม หรื อจั ด ร2 ว มกั บ งานประเพณี หรื องานประจํ าปของ
จังหวัด
4. กรณี จั ง หวั ด ที่ เ ป@ น แหล2 ง ท2 อ งเที่ ย วให. ป ระสานกั บ การท2 อ งเที่ ย วจั ง หวั ด คั ด เลื อ กสถานที่ ที่
เหมาะสมเป@นสถานที่ดําเนินการ
5. จัดการประชาสัมพันธ0การจัดกิจกรรมทางสื่อต2างๆ
6. ประเมินผลการดําเนินงานหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงาน
ผลที่คาดวาจะได+รับ
1. เพิ่มช2องทางการจําหน2ายสินค.าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ0 (OTOP)
2. กลุ2มผู.ผลิต ผู.ประกอบการ OTOP มีรายได.จากการจําหน2ายสินค.าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ0
OTOP เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ผู.ผลิต ผู.ประกอบการ OTOP มีช2องทางการจําหน2ายสินค.าเพิ่มขึ้น 77,736 ครั้ง
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ยุทธศาสตร*ที่ 3 เสริมสร+างทุนชุมชนให+มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดสําคัญ จํานวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการหนี้ไปสู2 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (10,000 ครัวเรือน)
โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได+”
ความเปนมา
กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส2งเสริมกระบวนการเรียนรู. และการมีส2วนร2วมของ
ประชาชน ส2 ง เสริ ม และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนฐานรากให. มี ค วามมั่ น คงและมี เ สถี ย รภาพ รวมถึ ง ให.
ความสําคัญในการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให.มีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการจัดตั้งกลุ2มออมทรัพย0เพื่อ
การผลิ ต มาตั้ งแต2 ป พ.ศ. 2517 มี พื้น ฐานที่ ต. องการ "พั ฒ นาคน" ใช. ห ลั กการออมเป@ น เครื่ องมื อ ในการ
ดําเนินงาน และส2งเสริมให.ประชาชนมีการประหยัด อดออม และนําเงินออมมาสะสมรวมกัน เพื่อเป@นแหล2ง
ทุนสําหรับสมาชิกใช.เป@นทุนในการประกอบอาชีพและแก.ไขปBญหาเร2งด2วน โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ
ในการทํางาน ได.แก2 ความซื่อสัตย0 ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว.วางใจ
ปBจจุบันมีกลุ2มออมทรัพย0เพื่อการผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ จํานวน 25,937
กลุ2ม สมาชิก 3,818,570 คน เงินสัจจะสะสม 29,744,015,644 บาท พัฒนากลุ2มออมทรัพย0เพื่อการผลิต
และประเมินกลุ2มออมทรัพย0ฯ เพื่อจัดระดับการพัฒนากลุ2มฯ ตั้งแต2ป พ.ศ. 2551 เป@นต.นมา โดยจัดระดับ
การพัฒนาไว. 3 ระดับ ซึ่งในป พ.ศ. 2557 มีผลการประเมินระดับการพัฒนากลุ2มออมทรัพย0เพื่อการผลิต
จํานวน 25,937 กลุ2ม สรุปมีดังนี้
ระดับ 3 หมายถึง
กลุ2มที่มีผลงานดี จํานวน 12,091 กลุ2ม
ระดับ 2 หมายถึง
กลุ2มที่มีผลงานพอใช. จํานวน 9,474 กลุ2ม
ระดับ 1 หมายถึง
กลุ2มที่มีผลงานต.องปรับปรุงและพัฒนา จํานวน 4,372 กลุ2ม
เพื่อให.การดําเนินงานการบริหารจัดการชุมชนมีความเข.มแข็ง จึงได.ส2งเสริมสนับสนุนให.มีการจัดตั้ง
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน มาตั้งแต2ป พ.ศ. 2551 โดยมีกลุ2มออมทรัพย0เพื่อการผลิตที่เข.มแข็งเป@นแกน
นําในการจัดตั้ง ด.วยการเชื่อมโยง/บูรณาการ การบริหารจัดการกลุ2ม กองทุนชุมชนต2าง ๆ ในหมู2บ.าน/ชุมชน
ร2วมกันบริหารจัดการเงิน ทุนที่ มีอยู2ในชุมชนให.เ กิด ความคุ. มค2 า มีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน0 สู งสุ ด
เปGาหมาย คือ การบริหารจัดการหนี้เพื่อไปสู2 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ซึ่งรูปแบบการดําเนินงานใช.กระบวนการ
บริหารจัดการเงินทุนของกลุ2มกองทุนที่เป@นสมาชิกฯ ผ2านผู.แทนของทุกกองทุน เข.ามาเป@นคณะกรรมการ
สถาบั น ฯ เพื่ อบริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น ชุ มชนร2 ว มกั น ส2 งผลให. เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การทุ น ในชุ มชนอย2 า งมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมบริหารจัดการหนี้ ซึ่งเป@นเปGาหมายหลักของการดําเนินงานสถาบันฯ ใน
ปBจจุบันมีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน จํานวน 479 แห2ง และจะดําเนินการจัดตั้งสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชนขึ้นใหม2ในป 2560 จํานวน 445 แห2ง รวมทั้งสิ้นจํานวน 924 แห2งทั่วประเทศ จึงกําหนดให.มี
โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได." ขึ้น
วัตถุประสงค*
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพให.คณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน สามารถบริหารจัดการหนี้ไปสู2
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
2. เพื่อให.ครัวเรือนเปGาหมายมีความรู. ความเข.าใจด.านการบริหารจัดการหนี้และสร.างวินัยทางการเงิน
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กลุมเป3าหมาย
ครัวเรือนเปGาหมายที่เป@นหนี้ที่ได.รับการคัดเลือกและลงทะเบียนครัวเรือนกับคณะกรรมการสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชน จํานวน 924 แห2ง แห2งละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 27,720 คน
วิธีการ ขั้นตอนดําเนินการ และเงื่อนไขของกิจกรรม
1. อํ า เภอกํ า หนดแผนการดํ า เนิ น กิ จ กรรมสถาบั น การจั ด การเงิ น ทุ น ชุ มชนบริ ห ารจั ด การหนี้
“สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได.” และรายงานให.จังหวัดทราบ
2. จังหวัดรวบรวมแผนการดําเนินกิจกรรม และแจ.งกําหนดการดําเนินกิจกรรมสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชน บริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได.” ให.กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
3. อําเภอและคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เตรียมความพร.อมดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังต2อไปนี้
3.1 อําเภอดําเนินการประสานและสนับสนุนให.คณะกรรมการสถาบัน การจัด การเงิ น ทุ น
ชุมชนมีการเตรียมความพร.อมในการดําเนินการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
3.2 คณะกรรมการสถาบั น การจั ด การเงิ น ทุ น ชุ ม ชนประชุ ม วางแผนการขั บ เคลื่ อ นการ
ดําเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนและมอบภารกิจงานให.แก2คณะกรรมการฯ
3.3 คณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนดําเนินการสํารวจ/ตรวจสอบข.อมูลลูกหนี้
ทั้ ง หมดของกลุ2 ม /องค0 ก ร/กองทุ น การเงิ น ที่ เ ป@ น สมาชิ ก ของสถาบั น ฯ พร. อ มจั ด ทํ า
ฐานข.อมูลลูกหนี้ของคนในชุมชนเป@นรายครัวเรือน
3.4 คณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนวิเคราะห0ข.อมูลลูกหนี้ และจัดประเภท
ลูกหนี้
3.5 คณะกรรมการสถาบัน การจัด การเงิ นทุ นชุมชนคั ดเลื อกครัวเรื อนเปGาหมายที่เ ป@ น หนี้
ลงทะเบียนครัวเรือน เพื่อเข.าสู2กระบวนการบริหารจัดการหนี้
4. คณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนดําเนินการบริหารจัดการหนี้ โดยวิธีการปรับ
โครงสร.างหนี้ ดังนี้
4.1 เจรจาต2อรองระหว2างลูกหนี้และเจ.าหนี้ (กองทุนชุมชน) เพื่อหาข.อตกลงร2วมกัน
4.2 โอนภาระหนี้สินของลูกหนี้ที่เข.ารับการปรับโครงสร.างหนี้ให.มาอยู2ที่กลุ2ม/องค0กร/กองทุน
การเงิ น ที่ เ ป@ น สมาชิ กของสถาบั นการจั ดการเงิ นทุ น ชุ มชน (หากลุ2 ม/องค0 กร/กองทุ น
การเงินที่รับผิดชอบเพียงกองทุนเดียว)
4.3 ปรับสัญญาเงินกู.ทั้งหมดให.เหลือ 1 สัญญา รวมเงินต.นทั้งหมดพร.อมดอกเบี้ย ให.เป@น
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
5. อําเภอดําเนินการจัดกิจกรรมสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได.”
5.1 อบรมให. ค วามรู. ก ารสร. า งวิ นั ย ทางการเงิ น “สํ า นั ก ดี แผนดี บริ ห ารหนี้ ไ ด. ” เนื้ อ หา
ประเด็น ดังนี้
 ชี้แจงเกณฑ0การเข.าสู2กระบวนการบริหารจัดการหนี้ให.แก2ครัวเรือนเปGาหมาย
 การวิเคราะห0และวางแผนทางการเงิน
 สร.างแรงจูงใจปรับพฤติกรรมการเงิน
 ส2งเสริมการออม
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การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
5.2 ดําเนินการประชุมวางแผนการบริหารจัดการหนี้ของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
เนื้อหาประเด็น ดังนี้
 จัดทําแผนการบริหารจัดการหนี้
 คั ด เลื อกโครงการ/กิ จ กรรมในแผนการบริ ห ารจั ด การหนี้ เพื่ อสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
การบริหารจัดการหนี้
5.3 คณะกรรมการสถาบั น การจั ด การเงิ น ทุ น ชุ ม ชน ประชุ ม สมาชิ ก จั ด ทํ า รายละเอี ย ด
โครงการและแนวทางกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ร2วมกับเจ.าหน.าที่พัฒนาชุมชนอําเภอ
(เป@นกิจกรรมที่ก2อให.เกิดประโยชน0 และสามารถสนับสนุนให.ครัวเรือนมีรายได.เพิ่มขึ้น)
5.4 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอนํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแจ.งจังหวัด เพื่อขออนุมัติ
ดําเนินการจากจังหวัด งบประมาณ แห2งละ 40,000 บาท
5.5 คณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนดําเนินการโครงการ/กิจกรรมการบริหาร
จัดการหนี้
6. การติดตามสนับสนุนการดําเนินงาน
 กรมฯ /จังหวัด ดําเนินการติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดําเนินงาน
7. การรายงานผล
7.1 อําเภอสรุปรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานผลให.จังหวัดทราบ
7.2 จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลให.กรมฯ ทราบ และบันทึกรายงานในระบบ BPM
ภายในเดือน กรกฎาคม 2560



หนวยดําเนินการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ที่ตั้งของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน จํานวน 924 แห2ง
ผลที่คาดวาจะได+รับ
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ในชุมชนได.
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. จํานวนครัวเรือนที่สามารถบริหารจัดการหนี้ได. 10,000 ครัวเรือน
2. ร.อยละ 75 ของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ได.
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ยุทธศาสตร*ที่ 4 เสริมสร+างองค*กรให+มีขีดสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัดสําคัญ ร.อยละของบุคลากรที่มีคุณภาพตามเกณฑ0 (ร.อยละ 87)
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ
หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ
ความเปนมา
กรมการพั ฒนาชุ มชนประกาศขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร0 กรมการพั ฒนาชุ มชน พ.ศ. 2560 - 2564
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มุ2งเน.นการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนภายใต.วาระกรมการพัฒนาชุมชน
(Agenda 2017) โดยมี เ ปG า หมายเพื่ อ สร. า งความเข. ม แข็ ง ของชุ ม ชนเศรษฐกิ จ ฐานรากมี ค วามมั่ น คง
ประชาชนในชนบทมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข การขับเคลื่อนยุทธศาสตร0ภายใต. Agenda 2017 ดังกล2าว
บุคลากรทุกระดับของกรมฯ คือ กลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนหนุนเสริมให.กลยุทธ0บรรลุเปGาหมายความสําเร็จ
และในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให.สถาบันการพัฒนาชุมชนพัฒนาขีดสมรรถนะ
บุคลากรในทุกระดับให.มีความพร.อม มีองค0ความรู.มีทักษะการทํางานทั้งเชิงบริหารและปฏิบัติการ รวมทั้ง
ปลูกฝBงทัศนคติที่ดีในการทํางานร2วมกับพี่น.องประชาชนทั้งประเทศ
พัฒนาการอําเภอ คือ กลไกสําคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เป@นแนวหน.าการประสานงานระดับ
พื้นที่ เป@นผู.นํานโยบายสู2การปฏิบัติ ทั้งนี้ ต.องมีสมรรถนะทางการบริหาร ทั้งมิติภายนอก คือ รู.ทันต2อการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ0ปBจจุบัน มีสมรรถนะทางการบริหารมิติภายใน คือ รู. เข.าใจ และนําสู2การปฏิบัติ
ภายใต.หลักธรรมาภิบาล โดยใช.การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป@นเครื่องมือวิเคราะห0บ2 งชี้
ความเสี่ ย ง และจั ด ทํ า แผนการปรั บ ปรุงการควบคุ มภายใน ทํ าให. เ กิ ด ประโยชน0 และช2ว ยสนั บสนุ นการ
ดํ า เนิ น งานของกรมฯ ดั งนั้ น กรมการพั ฒ นาชุมชน โดยความร2 วมมือของสถาบั นการพั ฒ นาชุมชนและ
กลุ2มตรวจสอบภายในได.กําหนดบูรณาการความร2วมมือ กิจกรรมฝMกอบรมเสริมสมรรถนะทางการบริหารให.
ข.าราชการ ตําแหน2ง “พัฒนาการอําเภอ” เพื่อติดอาวุธทางปBญญา เสริมสมรรถนะเชิงการบริหาร ปรับ
ระบบคิดในการสร.างพัฒนาคุณค2างานพัฒนาชุมชนให.เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได.จัดทําโครงการพัฒนา
บุ ค ลากรเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากระดั บ อํ า เภอ หลั ก สู ต รเสริ ม สมรรถนะพั ฒ นาการอํ า เภอ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร. อมในการขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร0
กรมการพัฒนาชุมชน ให.บรรลุเปGาหมายในป 2560 ต2อไป
วัตถุประสงค*
1. เพื่อเสริมสมรรถนะทางการบริหารทั้งมิติภายในและมิติภายนอก
2. เพื่อเสริมทักษะการออกแบบการสอนงาน การสร.างคุณค2างานและนําสู2 การปฏิ บัติให. บ รรลุ
เปGาหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร0กรมการพัฒนาชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุมเป3าหมาย
พัฒนาการอําเภอจํานวน 878 คน
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วิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 Start up (การยกรางหลักสูตร)
กิจกรรมที่ 1 สํารวจความต.องการ และสมรรถนะที่จําเป@นของพัฒนาการอําเภอ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู.
กิจกรรมที่ 3 ประสานงานและขออนุมัติบูรณาการ การกําหนดกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรร2วมกัน
ขั้นตอนที่ 2

Commitments (การมอบหลักสูตร)
กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมบูรณาการเตรียมการส2งมอบหลักสูตร
กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการส2งมอบหลักสูตร

ขั้นตอนที่ 3

Achievements (การฝZกอบรม)
กิจกรรมที่ 6 การฝMกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ โดยมีเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้
ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยด.วยแนวคิด Thailand 4.0
พัฒนาการอําเภอกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต.กลไกประชารัฐ
กลยุทธ0และเครื่องมือการสร.างคุณค2างาน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
การประเมินผลรายวิชา

ขั้นตอนที่ 4

Win-Win (การสนับสนุนและติดตามกระบวนการฝZกอบรม)
กิจกรรมที่ 7 การสนับสนุนและติดตามกระบวนการฝMกอบรม
กิจกรรมที่ 8 การสรุปบทเรียนผลการดําเนินการและรายงานผลให.ผู.บังคับบัญชาทราบ

ผลที่คาดวาจะได+รับ
1. รูปแบบการบูรณาการโครงการพัฒนาบุคลากรร2วมกันระหว2างหน2วยงาน
2. กลุ2 มเปG า หมาย (พั ฒ นาการอํ า เภอ) มี ส มรรถนะทางการบริ ห ารทั้ งมิ ติ ภ ายในและภายนอก
สามารถนําความรู.และทักษะพัฒนางานสู2การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได.อย2างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิต ร.อยละ 90 ของผู.ผ2านการอบรมมีความรู.ความเข.าใจในเนื้อหาตามหลักสูตร
ตัวชี้วัดผลลัพธ* ร.อยละ 80 ของผู.ผ2านการฝMกอบรมมีโครงการริเริ่มเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร0และ
Agenda กรมการพัฒนาชุมชน คนละ 1 โครงการ/กิจกรรม
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6. กรอบแนวคิดการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมการพั ฒ นาชุ มชนไดกํ า หนดกรอบการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร-กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564
โดยพิจารณากําหนดตัวชี้วัดสําคัญและโครงการสําคัญที่ส6งผลต6อการบรรลุตัวชี้วัดดังกล6าว
ตาราง 2-2 ยุทธศาสตร- ตัวชี้วัดสําคัญ และโครงการสําคัญที่ส6งผลต6อการบรรลุเป7าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
ยุทธศาสตร*
1. สรางสรรค-ชุมชน
ใหพึ่งตนเองได
2. ส6งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากใหขยายตัว

3. เสริมสรางทุนชุมชน
ใหมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล
4. เสริมสรางองค-กร
ใหมีขีดสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดสําคัญ

โครงการสําคัญ

จํานวนครัวเรือนสัมมาชีพที่
เพิ่มขึ้น (188,712 ครัวเรือน)
รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจาก
การจําหน6ายผลิตภัณฑ-ชุมชน
และทองถิ่น (รอยละ 15)

โครงการส6งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมู6บาน
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ-กลุ6ม
ปรับตัวสู6การพัฒนา (กลุ6ม D) ประเภท
อาหาร
โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช6วยไทย คน
ไทยยิ้มได
จํานวนครัวเรือนที่มีการบริหาร โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
จัดการหนี้ไปสู6 1 ครัวเรือน
บริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี
1 สัญญา (10,000 ครัวเรือน) แผนดี บริหารหนี้ได”
รอยละของบุคลากรที่มีคุณภาพ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน
ตามเกณฑ- (รอยละ 87)
เศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ หลักสูตร
เสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ
รวม 4 ตัวชี้วัด

รวม 5 โครงการ

หน6วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดสําคัญและโครงการสําคัญที่ส6งผลต6อ
การบรรลุตัวชี้วัดสําคัญดังกล6าว ไดดําเนินการจัดทํากรอบการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ ตาม
กรอบแนวคิ ด เชิ ง ตรรกะ (Logic Model) โดยสํ า นั ก เสริ ม สรางความเขมแข็ ง ชุ ม ชน จั ด ทํ า กรอบการ
ประเมินผลโครงการส6งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู6บาน สํานักส6งเสริมภูมิปUญญาทองถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชน จัดทํากรอบการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ-กลุ6มปรับตัวสู6การพัฒนา (กลุ6ม D)
ประเภทอาหาร และโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช6วยไทย คนไทยยิ้มได สํานักพัฒนาทุนและองค-กรการเงิน
ชุมชน จัดทํากรอบการประเมินโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได” และสถาบันการพัฒนาชุมชน จัดทํากรอบการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ โดยมีรายละเอียดดังต6อไปนี้
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6.1 โครงการส0งเสริมการสร1างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู0บ1าน

ป7จจัยนําเข1า

กิจกรรม

ทุน

- งบประมาณ
- ทุนชุมชน
คน - ปราชญ- ภาคีการทํางาน
- เจาหนาที่พัฒนาชุมชน
- ทีมสนับสนุน
ขอมูล - แนวทาง
- สื่อ/องค-ความรู
- แหล6งเรียนรู

1. อบรมวิทยากรผูนําสัมมาชีพ
(ฝYกทักษะ)
2. พัฒนาทีมวิทยากรสัมมาชีพ
3. ฝYกปฏิบัติอาชีพครัวเรือนสัมมาชีพ
4. พัฒนาทีมสนับสนุน
5. จัดตั้งกลุ6มอาชีพ

ผลผลิต

ผลลัพธ*

- ไดปราชญ-/วิทยากรผูนําสัมมาชีพ
(ผ6านการอบรม)
- ไดทีมวิทยากรสัมมาชีพ
- ไดทีมสนับสนุน
- มีครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 20
ครัวเรือน
- มีกลุ6มอาชีพ

- ปราชญ-ถ6ายทอดได (วิทยากร/
ครูสัมมาชีพ)
- มีแหล6งเรียนรู/ศูนย-เรียนรู
- ไดผลิตภัณฑ-ใหม6 ๆ สู6 SE/OTOP
- หมู6บาน/ชุมชนมีรายได
- มีเครือข6ายผูนําสัมมาชีพชุมชน
- มีการต6อยอดอาชีพ
- มีครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย6าง

ผลกระทบ
- มีอาชีพที่มีรายได
- คุณภาพชีวิตดีขึ้น (วัดจากขอมูล จปฐ.)

แผนภาพ 2-3 กรอบแนวคิดการประเมินผลการดําเนินงานโครงการส6งเสริม
การสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู6บาน
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6.2 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ*กลุ0มปรับตัวสู0การพัฒนา (กลุ0ม D) ประเภทอาหาร

ป7จจัยนําเข1า

กิจกรรม

- งบประมาณ
- คน
- เครื่องมือ
- วิธีการ
- เทคโนโลยี
- บูรณาการ
- ภาคีพัฒนา

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ(จางที่ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ-)

ผลผลิต
- องค-ความรู
- แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ- สติ๊กเกอร-, บรรจุภัณฑ- (บางส6วน)

ผลลัพธ*
- ประชาชนมีอาชีพ (สัมมาชีพ)/
มีรายได (ช6องทางการตลาด)

ผลกระทบ
- ผูประกอบการตื่นตัวเรื่องการพัฒนา
- ทราบความตองการเรื่องที่จะตอง
พัฒนา
แผนภาพ 2-4 กรอบแนวคิดการประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลุ6มปรับตัวสู6การพัฒนา (กลุ6ม D) ประเภทอาหาร
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6.3 โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช0วยไทย คนไทยยิ้มได1

ป7จจัยนําเข1า

กิจกรรม

- งบประมาณ
- คน
- เครื่องมือ
- เทคโนโลยี
- การบริหารจัดการ

1. เพิ่มศักยภาพผูขาย, กรรมการ
2. พัฒนามาตรฐานตลาดนัด
 อาคารสถานที่
 การสรางอัตลักษณ การใชบรรจุภัณฑ-อนุรักษสิ่งแวดลอม
 การรักษามาตรฐานของ
ตลาดในดานสินคา/คุณภาพ
/ราคา
3. การจัดจําหน6าย
4. การประชาสัมพันธ5. กิจกรรมส6งเสริมการขาย

ผลลัพธ*
- ประชาชนมีรายได
- ผูประกอบการมีทักษะเพิ่มขึ้นดาน
การตลาด และการบริหารจัดการ

ผลผลิต

ผลกระทบ

- จํานวนครั้งของการจัดตลาดนัดฯ
- จํานวนผูประกอบการที่เขาร6วม
จําหน6าย
- ยอดจําหน6าย
- สัดส6วนประเภทสินคาที่จัดจําหน6าย

- เศรษฐกิจชุมชนขยายตัว
 เกิดผูประกอบการรายใหม6
 มีช6องทางการตลาดเพิ่ม
- คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
 ผูประกอบการ
 ผูบริโภค ไดสินคาราคาถูกที่มี
ความปลอดภัย

แผนภาพ 2-5 กรอบแนวคิดการประเมินผลการดําเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน
ไทยช6วยไทย คนไทยยิ้มได
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6.4 โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได1”

ป7จจัยนําเข1า

กิจกรรม

- คู6มือ แนวทาง เอกสารประกอบการ
ดําเนินงานสถาบันฯ
- แผ6นพลิกประชาสัมพันธและ Infographic
- งบประมาณ
- การอบรมเจาหนาที่/ คณะกรรมการ
สถาบันฯ

1. สรางความรู ความเขาใจแก6คณะกรรมการ,
สมาชิก
2. สํารวจขอมูลลูกหนี้
3. วิเคราะห-ขอมูลลูกหนี้
4. คัดเลือกครัวเรือนเป7าหมายที่เปjนหนี้
5. ปรับโครงสรางหนี้
6. โอนภาระหนี้สิน
7. ปรับเปลี่ยนสัญญา
8. กิจกรรมส6งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได/ ลด
รายจ6าย

ผลผลิต
- คณะกรรมการมีความรูความเขาใจ
ในการบริหารหนี้
- มีฐานขอมูลลูกหนี้/ ครัวเรือนเขาร6วม
โครงการ 27,720 ครัวเรือน
- มีอาชีพ/ มีรายได

ผลลัพธ*
ผลกระทบ

- จํานวนครัวเรือนที่เขาร6วมบริหาร
จัดการหนี้ จํานวน 10,000 ครัวเรือน
- สถาบันฯ จํานวน 924 แห6ง สามารถ
บริหารจัดการหนี้ได (75%)

ครัวเรือนมีวินัยทางการเงิน ลดปUญหา
หนี้ซ้ําซอน

แผนภาพ 2-6 กรอบแนวคิดการประเมินผลการดําเนินงานโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”

29

6.5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ
หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ

ป7จจัยนําเข1า

กิจกรรม

- งบประมาณ
- วิทยากร (ภายนอก, ภายใน)
- กลุ6มเป7าหมาย
- เครื่องมือ

1. การสรางหลักสูตร
2. การเตรียมการ
 เตรียมทีม
 เตรียมการบริหารจัดการ
3. การฝYกอบรม

 เครื่องมือประกอบการบรรยาย
 เครื่องมืออํานวยความสะดวก
 ระเบียบฯ (ระเบียบพัสดุ,
ฝYกอบรม, ความเสี่ยง)
- เทคนิคการสื่อสาร/ การถ6ายทอด
- กระบวนการส6งมอบโครงการ
- การประสานงาน

 การบรรยาย
 กิจกรรมกลุ6ม
 การฝYกปฏิบัติ

ผลผลิต
- พัฒนาการอําเภอผ6านการอบรม 878 คน
- ไดเทคนิคการนําเครื่องมือไปปฏิบัติงาน
- ไดโครงการริเริ่มอย6างนอยคนละ 1 โครงการ
- ไดความรูเรื่องระเบียบและการบริหารจัดการ

ผลกระทบ

ผลลัพธ*

- พัฒนาการอําเภอและพัฒนากร
ผูปฏิบัติงานไดสรางเครือข6ายการทํางาน
- ประชาชนมีอาชีพ มีรายได มีการรวมกลุ6ม
และพึ่งตนเองได
- กรมฯ ไดขับเคลื่อน Agenda ใหบรรลุ
เป7าหมาย

- มีนวัตกรรมที่เปjนโครงการที่สามารถ
นําไปขับเคลื่อนการพัฒนา
- พัฒนาการอําเภอมีเครื่องมือและได
เทคนิคการใชเครื่องมือ สามารถนําไปใช
กับการปฏิบัติงานได

แผนภาพ 2-7 กรอบแนวคิดการประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอําเภอ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการประเมิน
การดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้ ใช&กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณร)วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข&อมูล
ในพื้นที่เป3าหมาย และลงพื้นที่หมู)บ&าน/ชุมชนเพื่อถอดบทเรียนการดําเนินงาน

1. พื้นที่เก็บขอมูล
คัดเลือกจากพื้นที่ที่มีการดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร9กรมการพัฒนาชุมชนใน 4 ยุทธศาสตร9
และดําเนินโครงการที่สําคัญตามเป3าหมายของแต)ละยุทธศาสตร9 โดยสุ)มตัวอย)างจังหวัดในแต)ละภาคด&วย
วิธีการสุ)มอย)างง)าย โดยแบ)งตามขนาดของพื้นที่ คือ ใหญ) กลาง และเล็ก ให&กระจายทั้ง 4 ภาค ภาคละ
3 จังหวัด ยกเว&นภาคกลาง 4 จังหวัด รวม 13 จังหวัด และเก็บข&อมูลในระดับ อําเภอ/หมู) บ&าน โดยสุ)ม
ตัวอย)างด&วยวิธีการสุ)มอย)างง)าย จังหวัดละ 2 อําเภอ

2. กลุ!มเป"าหมาย
กลุ)มเป3าหมายในการเก็บข&อมูล แยกตามโครงการดังนี้
2.1 โครงการส)งเสริมการสร& างสั มมาชี พชุ มชนในระดับ หมู) บ&าน กลุ)มเป3าหมายได&แก) ครัวเรื อน
สัมมาชีพชุมชน จํานวน 390 คน และเจ&าหน&าที่พัฒนาชุมชน จํานวน 78 คน
2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิ ตภั ณฑ9กลุ)มปรั บตัวสู) การพัฒ นา (กลุ)ม D) กลุ)มเป3าหมายได& แ ก)
ผู&เข&าร)วมโครงการฯ จํานวน 295 คน
2.3 โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช)วยไทย คนไทยยิ้มได& กลุ)มเป3าหมายได&แก) ผู&บริหารตลาดนัด
ชุมชนฯ จํานวน 303 คน
2.4 โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได&”
กลุ)มเป3าหมายได&แก) ครัวเรือนที่เข&าร)วมโครงการฯ จํานวน 156 คน ประธานสถาบันฯ จํานวน
26 คน และเจ&าหน&าที่พัฒนาชุมชน จํานวน 78 คน
2.5 โครงการฝKกอบรมบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ หลักสูตร เสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอําเภอ กลุ)มเป3าหมายได&แก) พัฒนาการอําเภอ จํานวน 133 คน

3. เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล
3.1 เครื่องมือที่ใช&ในการเก็บข&อมูลเพื่อการประเมินผล แยกตามโครงการ ดังนี้
3.1.1 โครงการส)งเสริมการสร&างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู)บ&าน เครื่องมือที่ใช&ในการเก็บ
ข&อมูลเปNนแบบสอบถามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และเจ&าหน&าที่พัฒนาชุมชน
3.1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ9กลุ)มปรับตัวสู)การพัฒนา (กลุ)ม D) เครื่องมือที่ใช&ใน
การเก็บข&อมูลเปNนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ9เชิงลึกผู&เข&าร)วมโครงการฯ
3.1.3 โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช)วยไทย คนไทยยิ้มได& เครื่องมือที่ใช&ในการเก็บข&อมูลเปNน
แบบสอบถามผู&บริหารตลาดนัดชุมชนฯ
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3.1.4 โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได&”
เครื่องมือที่ใช&ในการเก็บข&อมูลเปNนแบบสอบถามครัวเรือนที่เข&าร)วมโครงการฯ และ
เจ&าหน&าที่พัฒนาชุมชนและแบบสัมภาษณ9เชิงลึกประธานสถาบันฯ
3.1.5 โครงการฝKกอบรมบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ หลักสูตร
เสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ เครื่องมือที่ใช&ในการเก็บ ข&อมูลเปNนแบบสอบถาม
พัฒนาการอําเภอ
3.2 เกณฑ9ในการพิจ ารณาแปลความหมายค)า คะแนนจากแบบสอบถามเชิงปริมาณ สํา หรับ
ข&อคําถามแบบมาตรประมาณค)า (Rating Scale) ประมาณค)า 5 ระดับ ซึ่งเปNนข&อคําถามเชิงปริมาณมีการ
ให&คะแนน ดังนี้
ตอบมากที่สุด ให&
5
คะแนน
ตอบมาก
ให&
4
คะแนน
ตอบปานกลาง ให&
3
คะแนน
ตอบน&อย
ให&
2
คะแนน
ตอบน&อยที่สุด ให&
1
คะแนน
สําหรับเกณฑ9ในการแปลความหมายแบบสอบถามมาตรประมาณค)า 5 ระดับ จะพิจารณาจาก
ขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยที่ได& ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ให&สรุปว)าผลคะแนนประเมินอยู)ในระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ให&สรุปว)าผลคะแนนประเมินอยู)ในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ให&สรุปว)าผลคะแนนประเมินอยู)ในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ให&สรุปว)าผลคะแนนประเมินอยู)ในระดับ น&อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 ให&สรุปว)าผลคะแนนประเมินอยู)ในระดับ น&อยที่สุด

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมข& อมูล ดําเนินการจัดเก็ บโดยที มประเมินผลจั ดเก็บ เองทั้ ง 5 โครงการ ใน 13
จั งหวั ด และส) งแบบสอบถามให& จั งหวั ด จั ด เก็ บ เพิ่ มเติ มใน 3 โครงการ ได& แก) โครงการพั ฒ นาคุ ณภาพ
ผลิตภัณฑ9กลุ)มปรับตัวสู)การพัฒนา (กลุ)ม D) โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช)วยไทย คนไทยยิ้มได& และ
โครงการฝKกอบรมบุคลากรเพื่อการขั บเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับ อําเภอ หลักสูตร เสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอําเภอ

5. การวิเคราะห,ขอมูล
การวิเคราะห9ข&อมูล แบ)งออกเปNน 2 ส)วน คือ
5.1 การวิเคราะห9ข&อมูลเชิงปริมาณ โดยใช&สถิติบรรยาย ได&แก) ค)าความถี่ ร&อยละ และค)าเฉลี่ย
5.2 การวิเคราะห9ข&อมูลเชิงคุณภาพ ใช&การวิเคราะห9เนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเป\ด ร)วมกับ
ข&อมูลจากการถอดบทเรียนการดําเนินการในพื้นที่
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิ เ คราะหขอมู ล จากการเก็ บ รวบรวมขอมู ล ผลการดํ า เนิ น งานโครงการตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป/นโครงการที่ส3งผลต3อการบรรลุตัวชี้วัด
สําคัญ จํานวน 5 โครงการ สามารถสรุปผลการประเมินในแต3ละโครงการได ดังนี้

1. โครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
การลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ขอมู ล จากครั ว เรื อนสั มมาชี พชุ มชน และเจาหนาที่ พัฒ นาชุ มชนตามโครงการ
ส3งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู3บาน ดําเนินการเก็บขอมูลในช3วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
2560 โดยสุ3มเลือกพื้นที่จังหวั ดขนาดเล็ ก กลาง และใหญ3 ที่เป/นตัวแทนของแต3ล ะภาคในพื้น ที่ 4 ภาค
จํานวน 13 จังหวัด โดยทีมประเมินผลดําเนิ นการเก็บ ขอมูล แบบสอบถามจากครัว เรื อนสัมมาชี พ และ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน สามารถสรุปผลจากขอมูลดังกล3าวได ดังนี้
1.1 ขอมูลพื้นฐานของครัวเรือนสัมมาชีพที่ตอบแบบประเมิน
ตาราง 4-1 ขอมูลพื้นฐานของครัวเรือนสัมมาชีพที่ตอบแบบประเมิน

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

ขอมูลพื้นฐาน
ชาย
หญิง
ไม3มีขอมูล
อายุเฉลี่ย
48.36 ป$
อายุนอยที่สุด 21
ป$
อายุมากที่สุด 71
ป$
ประถมศึกษา
มัธยมตน หรือเทียบเท3า (ม.3)
มัธยมปลาย หรือเทียบเท3า (ม.6, ปวช.)
อนุปริญญา หรือเทียบเท3า (ปวส., ปวท.)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ไม3มีขอมูล
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จํานวน
97
251
1

165
48
101
14
13
1
7

n = 349
รอยละ
27.79
71.92
0.29

47.28
13.75
28.94
4.01
3.72
0.29
2.01

อาชีพหลัก

รายได

ขอมูลพื้นฐาน
เกษตรกรรม
(ทํานา, ทําสวน, ทําไร3, เลี้ยงสัตว)
ประมง
คาขาย
รับจาง
ธุรกิจส3วนตัว
แม3บาน
นักศึกษา
หัตถกรรม
ทําเฟอรนิเจอร
ตัดเย็บเสื้อผา
ว3างงาน
ไม3มีขอมูล
รายไดเฉลี่ยตามเกณฑ จปฐ. ป$ 2560
โดยเฉลี่ย 55,056.99 บาท/คน/ป$

จํานวน
253
4
19
41
1
14
1
1
1
1
1
12

n = 349
รอยละ
72.27
1.15
5.44
11.75
0.29
4.01
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
3.44

* นอยที่สุด 15,000 บาท/คน/ป$
* มากที่สุด 300,000 บาท/คน/ป$

ครัวเรือนสัมมาชี พที่ ต อบแบบประเมิ นส3วนใหญ3 เป/ นเพศหญิ ง (รอยละ 71.92) โดยมีอายุ เ ฉลี่ ย
48.36 ป$ การศึกษาอยู3ในระดับประถมศึกษา (รอยละ 47.28) และมีอาชีพหลักดานเกษตรกรรม (รอยละ
72.49) มีรายไดเฉลี่ยตามเกณฑขอมูลความจําเป/นพื้นฐาน (จปฐ.) ป$ 2560 โดยเฉลี่ย 55,056.99 บาท/คน/ป$
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1.2 อาชีพที่ไดรับการฝ7กอบรม
ตาราง 4-2 ขอมูลอาชีพที่ไดรับการฝPกอบรมตามโครงการส3งเสริมการสรางสัมมาชีพในระดับหมู3บาน
อาชีพที่ไดรับการฝ7กอบรม
ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว
ดานเกษตร
ประมง
เกษตรผสมผสาน
อื่น ๆ
อาหาร
เครื่องดื่ม
ผา เครื่องแต3งกาย
ดานแปรรูป
ของใช ประดับตกแต3ง
สมุนไพรที่ไม3ใช3อาหาร

จํานวน
78
50
8
37
5
106
4
25
52
11

รอยละ
22.35
14.33
2.92
10.60
1.43
30.37
1.15
7.16
14.90
3.15

ครัวเรือนสัมมาชีพที่ตอบแบบประเมินส3วนใหญ3ไดรับการฝPกอาชีพดานการแปรรูปอาหาร (รอยละ
30.37) รองลงมา คือ ดานการเกษตร ไดแก3 การปลูกพืช (รอยละ 22.35)
1.3 ความคิดเห็นของครัวเรือนสัมมาชีพตอโครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมูบาน
ตาราง 4-3 ระดับความพึงพอใจต3อโครงการ และการนําความรูไปใชประโยชน
ระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย ผลการประเมิน

ที่

ประเด็น

1

ความพึงพอใจในกระบวนการสรางสัมมาชีพชุมชน
1.1 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเป/นปราชญชุมชน หรือวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน
1.2 วิธีการถ3ายทอดความรูของวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
1.3 สถานที่เรียนรู/ สถานที่ศึกษาดูงาน
1.4 วัสดุอุปกรณสําหรับการฝPกปฏิบัติอาชีพ
1.5 การส3งเสริมและสนับสนุนของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
(ปราชญชุมชน) ทั้งในระหว3างและหลังจากการฝPกอาชีพ
1.6 การติดตาม สนับสนุนของทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชน (ศูนยประสานงานองคการชุมชน, ผูนําอาสาพัฒนา
ชุมชน (อช.), องคกรสตรี และกลุ3มออมทรัพย)
1.7 การส3งเสริมและต3อยอดพัฒนาจากหน3วยงานภาครัฐ/เอกชน
ที่เกี่ยวของ
1.8 ระยะเวลาของการร3วมโครงการ (5 วัน)
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4.19

มาก

4.10
4.02
3.85
4.07

มาก
มาก
มาก
มาก

3.87

มาก

3.55

มาก

3.77

มาก

ระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย ผลการประเมิน

ที่

ประเด็น

2

การนําความรูจากการสรางสัมมาชีพชุมชนไปใชประโยชน
2.1 สามารถนําความรูที่ไดจากโครงการฯ นี้ ไปประกอบอาชีพได
2.2 โครงการนี้ ทําใหท3านมีอาชีพที่เหมาะสมกับท3าน
2.3 โครงการนี้ ทําใหท3านมีรายไดเพิ่มขึ้น
2.4 โครงการนี้ ทําใหเกิดการรวมกลุ3มอาชีพในหมู3บาน
2.5 โครงการนี้ ควรจะดําเนินการต3อไป

4.14
3.94
3.73
4.13
4.39

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจในกระบวนการสรางสัมมาชีพชุมชน ครัวเรือนสัมมาชีพที่ตอบแบบประเมิน
มีความพึงพอใจอยู3ในระดับมากทุกรายการ
ระดับความคิดเห็นต3อประเด็นการนําความรูจากการสรางสัมมาชีพชุมชนไปใชประโยชน ครัวเรือน
สัมมาชีพที่ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นในประเด็นว3า โครงการนี้ควรจะดําเนินการต3อไป อยู3ในระดับ
มากที่สุด และความคิดเห็นต3อประเด็นอื่น ๆ อยู3ในระดับมากทุกรายการ
1.4 ผลการดําเนินงานการสรางสัมมาชีพชุมชน
1.4.1 ความเปลี่ยนแปลงดานอาชีพและดานรายไดของครัวเรือนสัมมาชีพหลังเขารวมโครงการ
ตาราง 4-4 ความเปลี่ยนแปลงดานอาชีพและดานรายไดของครัวเรือนสัมมาชีพหลังเขาร3วมโครงการ
การเปลี่ยนแปลง
1. ไม3เปลี่ยนแปลง
2. เปลี่ยนแปลง
1) มีอาชีพ/อาชีพเสริม
2) มีรายได
3) อื่นๆ เช3น ลดรายจ3าย การรวมกลุ3ม ไดความรู
มีความสุข

จํานวน
24

รอยละ
6.88

289
192
13

82.81
55.01
3.72

หลังการเขาร3วมโครงการ ครัวเรือนสัมมาชีพที่ตอบแบบประเมินส3วนใหญ3เกิดความเปลี่ยนแปลง
ดานอาชีพและรายได ไดแก3 การมีอาชีพเสริม (รอยละ 82.81) และการมีรายได (รอยละ 55.01) อย3างไรก็ตาม
ครั ว เรื อนสั มมาชี พที่ ต อบแบบประเมิ น บางส3 ว น (รอยละ 6.88) ไม3 เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงหลั งเขาร3 วม
โครงการ
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1.4.2 ระยะเวลาการประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน และการสรางรายได
ครัวเรือนสัมมาชีพที่ตอบแบบประเมิน ไดดําเนินการประกอบอาชีพตามแนวทาง
สัมมาชีพชุมชนมาแลวเป/นระยะเวลาเฉลี่ย 4.49 เดือน โดยเวลานอยที่สุดคือ 1 เดือน มากที่สุดคือ 12 เดือน
และมีรายไดจากสัมมาชีพเฉลี่ย 1,612.85 บาท/เดือน โดยมีรายไดนอยที่สุด คือ ยังไม3เกิดรายได มากที่สุด
คือ 4,000 บาท/เดือน
1.4.3 นอกเหนือจากการมีอาชีพและมีรายไดแลว โครงการนี้กอใหเกิดประโยชน
 มีความรูเพิ่มขึ้น
 รูจักใชเวลาว3างใหเป/นประโยชน
 มีการช3วยเหลือซึ่งกันและกัน รูจักการแบ3งปTน
 คนในชุมชนรูจักการทํางานเป/นกลุ3ม
 มีการถ3ายทอดความรูใหแก3หมู3บานใกลเคียงที่มาศึกษาดูงาน
 ทําใหเกิดความร3วมมือในชุมชน ไม3เกิดการแตกแยก
 สรางความสัมพันธที่ดีในหมู3บาน
 ทําใหเกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน
 เป/นการลดรายจ3าย เพราะครัวเรือนไดใชของที่ทําเอง
 ครัวเรือนไดอาหารที่ปลอดภัยต3อสุขภาพ
 มีการเชื่อมโยงเครือข3าย
 ไดรับความรูใหม3 ๆ จากพัฒนาชุมชนและหน3วยงานของรัฐ
 เกิดความภาคภูมิใจที่มีอาชีพเสริมขึ้นมาในชุมชน
 ไม3ว3างงาน
 ไดเป/นตัวอย3างใหกับครอบครัวอื่นนําไปปฏิบัติตาม
1.5 การเขารวมเป=นสมาชิกกลุมอาชีพ
ตาราง 4-5 การเขาร3วมเป/นสมาชิกกลุ3มอาชีพและความถี่ในการเขาร3วมกิจกรรมของกลุ3ม
การเขารวม
1. ไม3ร3วม
2. ร3วมเป/นสมาชิกกลุ3ม และเขาร3วมกิจกรรมของกลุ3ม
1) ทุกครั้ง
2) บ3อยครั้ง
3) นาน ๆ ครั้ง
4) ไม3เคยเลย
ไม3มีขอมูล
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จํานวน
28
227
71
12
0
11

n = 349
รอยละ
8.02
65.04
20.34
3.44
0
3.15

ครัวเรือนสัมมาชีพที่ตอบแบบประเมินส3วนใหญ3เขาร3วมเป/นสมาชิกกลุ3ม และเขาร3วมกิจกรรมของ
กลุ3มทุกครั้ง (รอยละ 65.04)
1.6 ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ ของครัวเรือนสัมมาชีพ
ขอคิดเห็น
 โครงการสัมมาชีพเป/นโครงการที่เขาถึงชุมชน ทําใหครอบครัวในชุมชนเขาใจการใชชีวิต
ตามแบบวิถีไทย สรางอาชีพ สรางงานใหกับครอบครัวมากขึ้น และยังไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูการถ3ายทอดความรูไปสู3เกษตรกรรุ3นใหม3 และรายอื่น ๆ ไดเป/นอย3างดี
 การดําเนินงานของกลุ3มมีขั้นตอนที่ชัดเจน
 การแจงขอมูลของหน3วยงานล3าชา
 ระยะเวลาดําเนินงานยังไม3เหมาะสม
อาชี พ ที่ ฝP ก อบรมไม3 ต รงตามความตองการของชาวบาน ควรมี ก ารสอบถามโดยใช
แบบสอบถามก3อนที่จะมีโครงการ
ขอเสนอแนะ
 ควรมีการสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น
 ควรมีการสนับสนุนโรงเรือน วัสดุอุปกรณในการผลิต เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ กลุ3ม
และมีอาชีพที่ยั่งยืน
 ความต3อเนื่องในการติด ตามโครงการ การรวมกลุ3มอาชีพ ยังมีลักษณะหลวม ๆ ควรมี
ความต3อเนื่อง เขมขนมากกว3านี้
 ควรศึ กษาดู งานปราชญหรื อครั ว เรื อนที่ ป ระสบความสํ าเร็ จ ในการประกอบสั ม มาชี พ
นอกจากในพื้นที่ เช3น ต3างอําเภอ ต3างจังหวัด
 ควรมีการสนับสนุนดานอาชีพอย3างต3อเนื่อง จริงจัง
 ควรขยายครัวเรือนสัมมาชีพในหมู3บานเพิ่มขึ้น
 ควรสนับสนุนดานการหาตลาดในการจําหน3ายสินคา
 ตองการใหมีวิทยากรมาใหความรูเพิ่มเติม
 ควรมีการฝPกอบรมบ3อย ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู
 ควรเพิ่มระยะเวลาการฝPกอบรมอาชีพมากกว3านี้
 ควรส3งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ สติ๊กเกอร/โลโกที่มีมาตรฐาน และเป/นเอกลั กษณ
รวมถึงการรักษาคุณภาพสินคา
 ตองการใหโครงการนี้ดําเนินการต3อไป เพื่อชาวบานจะไดมีรายไดเสริม
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1.7 ขอมูลพื้นฐานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่ตอบแบบประเมิน
ตาราง 4-6 ขอมูลพื้นฐานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่ตอบแบบประเมิน

เพศ

อายุ
ตําแหน+ง

หมู+บานสัมมาชีพ
ที่รับผิดชอบ

ขอมูลพื้นฐาน
ชาย
หญิง
ไม+มีขอมูล
อายุเฉลี่ย
46.51 ป.
อายุนอยที่สุด 61
ป.
อายุมากที่สุด 28
ป.
พัฒนาการอําเภอ
พัฒนากร
พัฒนาการอําเภอ เฉลี่ย 21.70 หมู+บาน
* มากที่สุด 48 หมู+บาน
* นอยที่สุด
8 หมู+บาน
พัฒนากร เฉลี่ย 8.29 หมู+บาน
* มากที่สุด 31 หมู+บาน
* นอยที่สุด
1 หมู+บาน

จํานวน
30
43
1

23
51

n = 74
รอยละ
40.54
58.11
1.35

31.08
68.92

เจาหนาที่พัฒนาชุ มชนที่ ต อบแบบประเมิ นส+วนใหญ+เป; นเพศหญิง (รอยละ 58.11) มีอายุเ ฉลี่ ย
46.51 ป. เป;นพัฒนากรรอยละ 68.92 และเป;นพัฒนาการอํ าเภอ รอยละ 31.08 โดยพัฒนาการอํ า เภอ
รับผิดชอบหมู+บานสัมมาชีพเฉลี่ย 21.70 หมู+บาน และพัฒนากรรับผิดชอบหมู+บานสัมมาชี พเฉลี่ย 8.29
หมู+บาน
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1.8 ผลการดําเนินงานโครงการส5งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู5บาน ในดานการ
สรางอาชีพและสรางรายไดใหกับครัวเรือนเป@าหมาย
ตาราง 4-7 ความคิดเห็นของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนต+อการสรางอาชีพและรายไดใหกับครัวเรือนเป@าหมาย
สรางอาชีพและรายไดใหครัวเรือนได

สรางอาชีพและรายไดใหครัวเรือนไม5ได

o เป; น การยกระดั บ เศรษฐกิ จ ฐานราก ลดรายจ+ า ยให o หมู+ บ านและครั ว เรื อ นเป@ า หมายไม+ มี

o

o

o

o
o
o

o

ครัวเรือน สรางอาชีพ สรางรายได แต+อาจไม+ครบทุก
ความพรอม จึ งไม+ ส ามารถสรางอาชี พ
ครัวเรือน สามารถดําเนินการไดต+อเนื่องเป;นรูปธรรม
สรางรายได
เพราะผูที่เป;นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เป;นปราชญEใน o ขอจํากัดดานการจัดซื้อจัดจางตองเลือก
ชุ ม ชน ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู+ กั บ ความตั้ ง ใจของครั ว เรื อ น
อาชีพหมู+บานละ 1 - 2 อาชีพ ทําใหบาง
เป@าหมาย แต+ระบุไม+ไดชัดเจนว+ารายได จะเพิ่มขึ้นรอย
ครัวเรือนไม+ถนัดอาชีพ
ละเท+าใด
o ในระยะยาวไม+ ส ามารถสรางรายได
มี อ าชี พ เสริ ม เป; น การใชเวลาว+ า งใหเกิ ด ประโยชนE
เพราะชาวบานจะขาดความกระตือรื อรน
เพราะเป;นสินคาที่ตองกินตองใชในชีวิตประจําวันเสริม
ในการทํากิจกรรม
อาชีพเดิมที่ชาวบานทําอยู+แลว
เนื่องจากมีความรูในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น มี
การถ+ายทอดภูมิปGญญาทองถิ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู
มากขึ้น รวมทั้งสามารถสรางอาชีพใหม+ได
หมู+บานสามารถเลือกครัวเรือนเป@าหมาย เลือกอาชีพ
ไดตรงตามความตองการ เลือกครัวเรือนที่ตองการ
ฝIกปฏิบัติอาชีพจริง และครัวเรือนไดอาชีพที่ชอบ
เกิดการรวมกลุ+มอาชี พ เป;นสินคา OTOP ทําใหเกิ ด
การพึ่งพาอาศัยกันและกัน
ตองมีการติดตามอย+างสม่ําเสมอ ในระยะสั้นเป;นการ
ลดรายจ+าย ระยะยาวสามารถเพิ่มรายได
ควรคํ า นึ งถึ งปG จ จั ย ต+ า งๆ ไดแก+ การกํ า หนดหมู+ บ าน
เป@าหมาย กรณีที่เป;นหมู+บานสัมมาชีพที่กรมฯ ดูแล
จะมีความเขมแข็ง สามารถต+อยอดไดเลย และสามารถ
สรางรายได สํ า หรั บ หมู+ บ านบู ร ณาการที่ ไ ม+ เ คย
ดําเนินการ ตองใชเวลา ดังนั้นควรใหเจาหนาที่ในพื้นที่
ไดมีโอกาสคัดเลือกหมู+บานเป@าหมาย และปGจจัยอื่ น
ไดแก+ การคนหาภู มิ ปG ญ ญา/ปราชญE การตลาด
ระยะเวลาที่ดําเนินการ
การทําใหมีประสิทธิภาพควรทําดังนี้ คนหาศักยภาพ
ของหมู+ บ าน (ผู นํ า ,ศั ก ยภาพ) ใหพบ พั ฒ นาผู นํ า
พัฒนาอาชีพเดิม (หลัก) และตองมีอาชีพเสริม
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1.9 ความคิดเห็นต5อกระบวนการสรางสัมมาชีพชุมชน ในการดําเนินงาน 5 โครงการหลัก
ตาราง 4-8 ความคิดเห็นของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนต+อกระบวนการสรางสัมมาชีพชุมชน
โครงการหลัก

ความคิดเห็นต5อการออกแบบกระบวนการดําเนินงาน
กระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสม
o เหมาะสมดานเนื้อหา วิชาการ
o กลุ+มเป@าหมาย ไดแก+ ผูนําสัมมาชีพมีความรูจากการพัฒนา มีการพัฒนา
ทักษะ การถ+ายทอดความรู การพูด การแต+งกาย ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
และสามารถนําความรูไปถ+ายทอด อนุรักษEภูมิปGญญา ทําใหสํานึกในการมี
ระเบียบวินัย มีภาวะผูนํา มีความเสียสละ
o ไดมีการคัดเลือกปราชญEไวก+อนดําเนินการ จึงเป;นการพัฒนาต+อยอดผูนํา
สัมมาชีพ
o ควรเนนอาชีพที่ทําและขยายผลไดเร็ว เพื่อใหเกิดกําลังใจ แลวต+อยอด
อาชีพสรางการรับรูแก+ชุมชน/ลูกคา
o มีเสียงตอบรับดี ควรทําต+อไป
o เหมาะสมดานระยะเวลา

โครงการพัฒนา
ผูนําสัมมาชีพ

กระบวนการดําเนินงานไมมีความเหมาะสม
o ระยะเวลานานเกินไป ควรจัด 1 - 3 วัน ควรเลือกช+วงเวลาในการอบรม
เพราะปราชญEมีภารกิจทํามาหากิน ขณะเดียวกันมีผูเสนอว+าควรเพิ่มเวลา
การอบรม
o กลุ+มเป@าหมาย ปราชญEอายุมาก ไม+สะดวกในการเขาอบรม กลุ+มเป@าหมาย
ไม+ ต รงเป@ า แนวทางการคั ด เลื อกตองมี เ ป@ า หมายบุ คคลที่ เ สี ย สละเพื่ อ
ส+วนรวม บางหมู+บานไม+มีปราชญE ตองคัดเลือกคนที่พอมีความรูเขาอบรม
ทําใหวิทยากรที่อบรมไม+สามารถสอนได ควรเนนย้ําการคัดเลือกปราชญE
เป; น อั น ดั บ แรก โดยคั ด จากคนที่ มีจิ ต อาสา สื่ อสารเป; น มี องคE ค วามรู
พื้นฐาน สามารถพัฒนาได
o สถานที่อบรม ควรจัดอบรมในพื้นที่ระดับจังหวัด หรือใกลเคียง สถานที่
อบรมอยู+ไกล เสียเวลาเดินทาง
o เนื้ อ หาวิ ช า ควรเนนการกลาแสดงออก การฝI ก อาชี พ ที่ เ ด+ น จริ ง การ
ประสานงาน การสรางความสั มพั น ธE เนื้ อหาหลั กสู ต รไม+ ชั ด เจน ควร
วิเคราะหEว+าอาชีพใด สามารถสรางใหเกิดรายได ควรจัดทําเครื่องมือหรือ
อุปกรณEสําหรับวิทยากรสัมมาชีพชุมชน (ปราชญE) ใหสามารถใชไดทันที
เช+น PPT ควรเพิ่มเนื้อหากระบวนการวิธีการนําเสนอ การพูด ฝIกให
คล+อง ควรมีการฝIกทักษะการประกอบอาชีพ ทฤษฎีและดูงาน 1 วัน ใหมี
การฝIกปฏิบัติ 2 วัน
o งบประมาณ ควรใหงบประมาณลงชุมชนมากกว+าการจัดอบรม
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โครงการพัฒนา
ผูนําสัมมาชีพ (ต+อ)

ความคิดเห็นต5อการออกแบบกระบวนการดําเนินงาน
กระบวนการดําเนินงานไมมีความเหมาะสม (ตอ)
o ควรใหความรูเจาหนาที่ดวย เพื่อจะไดมาช+วยปราชญE
o วิธีการจัดอบรม ควรจัดอบรมเป;นรุ+นๆ ตามศักยภาพของปราชญEชุมชน
(ผูเขาอบรมมีศักยภาพต+างกัน การเรียนรูต+างกัน)
o การต+อยอด ควรขยายผลใหครบทุกครัวเรือน
o โครงการมาจากส+วนกลางบางพื้นที่นําไปปฏิบัติไดไม+ดี โครงการควรมา
จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ
o ควรยกเลิก
กระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสม
o ทําใหเกิดเครือข+าย
o ทําใหเกิดการบูรณาการการทํางานของปราชญE มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
o มี ก ารถ+ า ยทอดความรู สรุ ป ขอมู ล จากการไปอบรม มอบหมายงาน
เหมาะสมดีใหคงไว
o เหมาะสมดานเนื้อหา และเวลา

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน
ระดับจังหวัด

โครงการเตรียม
ความพรอมทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน
ระดับหมู#บาน

กระบวนการดําเนินงานไมมีความเหมาะสม
o เนื้อหาหลักสูตร ควรปรับหลักสูตรใหเขาใจง+าย นําไปใชได เนื้อหานอยไป
เนื้อหาไม+เหมาะกับชาวบาน เนื้อหาไม+ชัดเจน มอบหมายงานใหวิทยากร
สัมมาชีพใหชัดเจน
o ควรเชิญพัฒนากรเขาร+วมโครงการดวย
o ระยะเวลา ในภาพรวมมากเกินไป ชาวบานไม+ค+อยมีเวลา ควรปรับเป;น 2 วัน
o โครงการนี้ อ าจไม+ จํ า เป; น มอบใหอํ า เภอสรางที ม วิ ท ยากรเลย โดย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดไปช+วย
o ปราชญEกลับมาวางแผนทํางานไม+ค+อยได สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
ตองช+วยวางแผนจัดอบรม วิเคราะหEอาชีพ และช+วยสาธิตอาชีพ
o กรณีกลุ+มเป@าหมายมาก ควรอบรมเป;นรุ+นๆ จะไดมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น
กระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสม
o เหมาะสมดานเนื้อหา ระยะเวลา
o เป; น โครงการที่ เ กิ ด ประโยชนE มี ค วามเป; น กั น เองระหว+ า งปราชญE แ ละ
ครัวเรือน
o เป;นขั้นตอนที่สําคัญที่สุด ขึ้นอยู+กันการคนหาปราชญE ปราชญEคนแรกตอง
เก+ ง อี ก สี่ ค นตองมี ค วามพรอม เสี ย สละ ตองทํ า ใหปราชญE ส ามารถ
ดําเนินงานไดดวยตัวเอง
o อําเภอไดมีการเชิญวิทยากรแต+ละหมู+บานมาสรางความเขาใจ และแบ+ง
หนาที่ความรับผิดชอบทั้ง 5 คน
o ชาวบานใหความร+วมมือ ไดรับความรูจากการถ+ายทอดของผูนําสัมมาชีพ
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ความคิดเห็นต5อการออกแบบกระบวนการดําเนินงาน
กระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสม (ตอ)
o วิทยากรไดพูดคุยเตรียมความพรอม
o เป;นการสรางความพรอมใหทีม
o เป;นการใหความรูแก+ทีมวิทยากร
กระบวนการดําเนินงานไมมีความเหมาะสม
o ระยะเวลา ระยะเวลามากเกินไป ควรลดเหลือ 1 - 2 วัน เพราะวิทยากร
อยู+ในชุมชนอยู+แลว บางคนมีภารกิจมาก สวมหมวกหลายใบ ไม+มีเวลา
โครงการเตรียม
o เนื้อหาหลักสูตร ควรเนนการนําเสนอ กลาแสดงออก การประสานงาน
ความพรอมทีมวิทยากร
ควรเพิ่ ม ความเขมขน ลงลึ ก ในรายละเอี ย ด ควรมี ก ารศึ ก ษาดู ง าน
สัมมาชีพชุมชน
เปรียบเทียบ 3 ระดับ คือดีกว+า เสมอกัน และแย+กว+า
ระดับหมู+บาน (ต+อ)
o พื้นที่การจัดอบรม ควรจัดระดับตําบล หรือกิจกรรม 2 วันแรกควรจัดที่
อําเภอ และวันที่ 3 จัดที่หมู+บาน
o งบประมาณ งบนอย
o วิทยากร ควรมีเจาหนาที่จังหวัดมาช+วยเป;นวิทยากร
o ระยะเวลา ควรเพิ่มวันใหมากขึ้น
o กลุ+มเป@าหมาย การคัดเลือกผูนําระดับหมู+บานตองใชเวลา บางหมู+บาน
วิทยากรสัมมาชีพไม+มีความพรอม
o อาจไม+มีก็ได เพราะทีมวิทยากรสัมมาชีพไม+มีเวลาไปถ+ายทอดความรู
กระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสม
o เหมาะสม ทั้งดานครัวเรือนเป@าหมาย เนื้อหา กระบวนการ ทีมวิทยากร
สัมมาชีพ
o เกิดอาชีพใหม+ มีรายได มีการรวมกลุ+มอาชีพ เกื้อกูลกัน แลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน
o รูปแบบ กระบวนการ เหมาะสม การคนหาอาชีพเหมาะสม
o ทําใหหมู+บานไดศึกษาดูงาน
o ไดถ+ายทอดอาชีพจากปราชญEไปสู+ครัวเรือน
โครงการส#งเสริม
o กระชับความสัมพันธE ความปรองดองในหมู+บาน
การสรางสัมมาชีพชุมชน o ควรส+งเสริมอาชีพใหตรงกับความตองการของตลาด
ในระดับหมู#บาน
o ส+วนใหญ+เป;นการลดรายจ+าย สรางรายไดยาก
กระบวนการดําเนินงานไมมีความเหมาะสม
o ระยะเวลา ควรลดลงเหลือ 1-4 วัน วันแรกใหความรู วันที่สองดูงาน วันที่
สามฝIกอาชีพ
o งบประมาณ งบประมาณนอย เพิ่มงบทําคู+มือครัวเรือนเป@าหมาย และ
วัสดุประกอบอาชีพ
o ระยะเวลา ควรเพิ่มเวลาใหกับการปฏิบัติในบางอาชีพ เป;น 2-5 วัน หวง
เวลาที่อบรมควรทําหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต
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ความคิดเห็นต5อการออกแบบกระบวนการดําเนินงาน
กระบวนการดําเนินงานไมมีความเหมาะสม (ตอ)
o เนื้อหาหลักสูตร ควรเพิ่มการศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการ
กระบวนการกลุ+ม
โครงการส+งเสริม
การสรางสัมมาชีพชุมชน o พื้นที่เป@าหมาย ควรใหอําเภอเป;นผูคัดเลือกพื้นที่
o ควรมีการบูรณาการระดับกรมฯ
ในระดับหมู+บาน (ต+อ)
o กลุ+มเป@าหมาย บางหมู+บานครัวเรือนไม+มีความพรอมเขาอบรม
o กระบวนการ ควรสนับสนุนใหมีการติดตามอย+างต+อเนื่อง
กระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสม
o เหมาะสม ทั้งเนื้อหา กระบวนการ วิธีการ และระยะเวลา
o ทําใหเกิดการรวมกลุ+มช+วยเหลือซึ่งกันและกัน สรางรายได พัฒนา
ผลิตภัณฑEไปสู+ OTOP
o หมู+บานมีการบริหารจัดการที่ดี จะสามารถจัดตั้งกลุ+ม พัฒนาผลิตภัณฑE
และต+อยอดได
o กลุ+มและสมาชิกกลุ+มมีความพรอม ตั้งกลุ+มไดมากกว+าเป@าหมาย
o ทีม สพอ.เตรียมความพรอม ติดตาม และสนับสนุนการขอมาตรฐาน
กระบวนการดําเนินงานไมมีความเหมาะสม
โครงการส#งเสริม
o ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ในการพัฒนาผลิตภัณฑE พัฒนากลุ+ม
การจัดตั้งและพัฒนา
ใหกลุ+มสามารถพัฒนาไปสู+การลงทะเบียน OTOP ใหมีความต+อเนื่อง
กลุ#มอาชีพ
o ระยะเวลาในการดํ า เนิ น งานกระชั้ น ชิ ด บางหมู+ บ านยั ง ไม+ เ ขาใจ
ระยะเวลานอยเกินไป การจําหน+ายยังนอย กลุ+มอาจไม+เขมแข็ง ควรใช
ระยะเวลากระตุนใหกลุ+มมีความพรอม
o ควรสนับสนุนการตลาด เพราะตลาดจะทําใหกลุ+มอยู+ได อบรมการบริหาร
จัดการกลุ+ม การจัดทําบัญชี และประชาสัมพันธE
o ควรพัฒนาอาชีพหลักใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพ และสรางอาชีพรอง
o ควรเพิ่มไปดูงานกลุ+มอาชีพที่ประสบผลสําเร็จ 1 วัน
o เป@าหมายความสําเร็จมากเกินไป
o ไม+สามารถเกิดอาชีพใหม+
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1.10 ความคิ ด เห็ น ต5 อ ความสามารถในการดํ า เนิ น งานตามบทบาทของที ม สนั บ สนุ น การ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ทั้ง 4 องคEกร ประกอบดวย ศูนยEประสานงานองคEการชุมชน (ศอช.) ผูนําอาสา
พัฒนา (ผูนํา อช.) องคEกรสตรี และกลุ+มออมทรัพยEเพื่อการผลิต
ตาราง 4-9 ความคิดเห็นของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนต+อบทบาทของทีมสนับสนุนฯ
ประเด็น
ทีมสนับสนุนฯ มีบทบาทนอย

ทีมสนับสนุนฯ สามารถ
ดําเนินการตามบทบาทได
ขอเสนอแนะการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน

รายละเอียด
o เจาหนาที่พัฒนาชุมชนส+วนใหญ+มีความเห็นว+า ทีมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนมีบทบาทนอย หรือทําไดดีในบางองคEกร
เพราะบทบาทที่ ไ ดรั บ ยั ง ไม+ ชั ด เจน หรื อ ไม+ ต รงกั บ ความรู
ความสามารถ และไม+มีเวลาในการเขาร+วมกิจกรรม
o เจาหนาที่ พั ฒนาชุ มชนบางส+ วนมี ความเห็ นว+ า ที มสนั บสนุ นการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนสามารถดําเนินการตามบทบาทได เพราะ
เป;นองคEกรที่ทํางานในพื้นที่อยู+แลว และหากใหพื้นที่สามารถเลือก
ทีมสนับสนุนเองก็อาจทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
o สําหรับแนวทางการขับเคลื่อนสั ม มาชี พชุมชน มีผูเสนอว+า ควร
สรางเครื อ ข+ า ยสั ม มาชี พ ชุ ม ชน เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู และ
ช+วยเหลือเกื้อกูลกัน

1.11 เทคนิค วิธีการ สื่อ และเครื่องมือ ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอใชในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการส+งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู+บาน
ตาราง 4-10 เทคนิค วิธีการ สื่อ และเครื่องมือ ในการสนับสนุนการสรางสัมมาชีพชุมชน
ประเด็น

เทคนิคและวิธีการ

รายละเอียด
o เจาหนาที่พัฒนาพัฒนาชุมชนดํา เนินงานโครงการโดยการสราง
ความเขาใจแก+ ที ม งาน มอบหมายภารกิ จ ศึ ก ษาแนวทางก+ อน
ดําเนินการ และดําเนินการตามขั้นตอน
o คั ด เลื อ กปราชญE ที่ เ ขมแข็ ง มี จิ ต อาสา และผู นํ า ชุ ม ชนประสาน
ดําเนินการร+วมกับปราชญE และใชหลัก 5 ก ในการบริหารจัดการ
กลุ+มอาชีพ
o ใชกระบวนการมีส+วนร+วม จัดเวทีประชาคม สรางความเขาใจ ติดตาม
พูดคุย เขาถึงชุมชน สรางแรงจูงใจ ปรับทัศนคติเรื่องการสรางอาชีพ
บูรณาการสิ่งที่มีในชุมชน กระตุนจิตสํานึกดานวัฒนธรรมชุมชน
o สื่อและเครื่องมือที่ใช ไดแก+ การฉายภาพตัวอย+างโดยใชแผนที่ความคิด

สื่อและเครื่องมือ

(Mind Map) สื่ อการนํ าเสนอดวย Power point วิ เคราะหE ชุ มชน
ดวย SWOT มีการตั้งไลนEกลุ+มสัมมาชีพ และมีประชาสัมพันธE
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1.12 ป=จจัยที่ส5งผลต5อความสําเร็จ ในการดําเนินงานโครงการส+งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมู+บาน
ตาราง 4-11 ปGจจัยความสําเร็จในการสนับสนุนการสรางสัมมาชีพชุมชน
ประเด็น
o

การสนับสนุนจากเจาหนาที่และ
ภาคีการพัฒนา
o
o

ศักยภาพของชุมชน
o
o

รายละเอียด
เจาหนาที่ พัฒ นาชุมชนทุ+มเทในการดํา เนิน งาน เกาะติ ด และให
คําปรึกษา สรางความรูความเขาใจ ดําเนินการตามแนวทาง และมี
ความต+อเนื่องในการสนับสนุน
มีความร+วมมือจากหลายภาคส+วน
การมีส+วนร+วมของชุมชน ความพรอมของหมู+บ านและผูนําชุ มชน
ปราชญE ชุ มชนมี ความรู ความสามารถ ที มวิ ทยากรเขมแข็ ง มี การ
วางแผนที่ดี มีการตั้งเป@าหมายการสรางรายได มีการนําแนวคิดที่
ไดจากการศึ ก ษาดู ง านมาต+ อ ยอด และใชการกระตุ นจากสิ่ ง ที่
ครัวเรือนใหความสําคัญตามวิถีของชุมชน
คัดเลือกครัวเรือนที่สมัครใจ ใหความร+วมมือ
เลือกอาชีพที่ตรงตามความตองการ

1.13 ป=ญหาสําคัญ และแนวทางการแกไข ในการดําเนินงานโครงการส+งเสริมการสรางสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับหมู+บาน
ตาราง 4-12 ปGญหาสําคัญและแนวทางการแกไข
ป=ญหาสําคัญ

ระยะเวลาการดําเนินโครงการ

งบประมาณนอย

ความเขาใจในการดําเนิน
โครงการ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

แนวทางการแกไข
ควรลดระยะเวลาการดําเนินโครงการ
มีการวางแผนการดําเนินการที่ดี
ควรขยายเวลาดําเนินการในบางกิจกรรม
ควรหลีกเลี่ยงช+วงเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในบางพื้นที่ตองอบรมช+วงวันหยุด
ควรของบประมาณเพิ่ม
หาทุนจากแหล+งอื่นมาสมทบ ระดมหุนในชุมชน
ลดบางกิจกรรม
ตองดําเนินการตามขอจํากัดงบประมาณ เช+น ไม+มีค+าพาหนะใน
การศึกษาดูงาน
ควรมีคู+มือที่ขยายจากแนวทางเพื่อปรับใชในการดําเนินโครงการ
มีการประชุมชี้แจงสรางความเขาใจ
จังหวัด/อําเภอ พิจารณาเตรียมการจัดหาสื่อสรางความเขาใจ
เจาหนาที่ไม+มีโอกาสเขารับการอบรม ตองศึกษาจากเอกสาร
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ป=ญหาสําคัญ
o

การเลือกอาชีพ
การคัดเลือกหมู+บานเป@าหมาย

o
o
o

การทํางานของปราชญE

ความร+วมมือจากภาคีพัฒนา
และชุมชนไม+ใหความสําคัญ
พัฒนากรรับผิดชอบหลาย
หมู+บานทําใหเกิดความล+าชา
เร+งรัดการเบิกจ+าย
ขอจํากัดในการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณE

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

แนวทางการแกไข
กรณี อาชี พไม+ ตรงกั บ ความเชี่ ยวชาญของปราชญE ไดบู รณาการ
ปราชญEจากหมู+บานอื่น
กรณีอาชีพที่ใชเวลานานในการดําเนินการ ตองมีการติดตามอย+ าง
สม่ําเสมอ
ควรใหพื้นที่ (อําเภอ/พัฒนาชุมชน) พิจารณาคัดเลือกหมู+บาน
เป@าหมาย
กรณีปราชญEไม+เชี่ยวชาญการถ+ายทอด ใหความรูกับปราชญE
เพิ่มเติม และดึงศักยภาพของชุมชนมาสนับสนุน
พัฒนากรตองซักซอมกับปราชญEก+อนดําเนินการ
กรณีการคัดเลือกปราชญEที่สูงอายุ เพราะไม+ทราบว+าตอง
ดําเนินการต+อเนื่อง ไดมีการคัดเลือกปราชญEคนใหม+
เจาหนาที่และทีมสนับสนุนควรติดตามอย+างต+อเนื่อง
เนนการประสานภาคีพัฒนาโดยยึดประโยชนEของชุมชนเป;นสําคัญ
สรางทัศนคติที่ดีของผูนําชุมชน และประชาชนในชุมชน
สรางความเขาใจใหเห็นความสําคัญของโครงการ
ใหพัฒนากรตําบลอื่นช+วยรับผิดชอบ
ประสานผูนํา อช. ร+วมดําเนินการ
รวมพื้นที่เป@าหมายดําเนินการพรอมกัน
การติดตามงานในหมู+บาน ใหทีมวิทยากรช+วยติดตาม

o อําเภอตองวางแผนและดําเนินการใหทันตามกําหนด
o ดําเนินการภายใตขอจํากัด
o ควรมีแนวทางการดําเนินการโดยพิจารณาสรางความเขาใจ
o

การสนับสนุนกลุ+มอาชีพ

o
o

ระบบรายงานมาก

o

เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวของใหชัดเจน
สรางความเขาใจการจัดตั้งกลุ+ม แนวทางการสรางความเขมแข็ง
ของกลุ+ม
พัฒนาผลิตภัณฑEใหมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข+งขันในตลาดได
ดานการตลาด ควรใหมีศูนยEจําหน+าย จังหวัดควรประสานเชื่อมโยง
กับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ (SE)
ลดการรายงานลง ใหมีเฉพาะที่จําเป;นและสําคัญ
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1.14 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การดําเนินโครงการส+งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู+บานจากเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ตาราง 4-13 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดําเนินโครงการส+งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับ
หมู+บาน
ประเด็น

การคัดเลือกหมู+บานเป@าหมาย

o
o
o
o

งบประมาณ

o

กระบวนการดําเนินโครงการ

o
o
o
o
o

รายละเอียด
วิเคราะหEความพรอมของหมู+บานก+อนดําเนินการ
ดําเนินการ และขยายผลในหมู+บานที่มีความพรอม
สนับสนุนงบประมาณต+อยอดใหหมู+บานที่มีศักยภาพ
ควรลดจํานวนหมู+บานเป@าหมาย เพราะมีจํานวนมากทําใหยากใน
การดําเนินการเชิงคุณภาพ
เพิ่มงบประมาณ สนับสนุนวัสดุในการประกอบอาชีพใหมากขึ้น

สรางความเขาใจในเนื้อหาของโครงการใหชัดเจน
ลดขั้นตอนการดําเนินงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู
เนนการฝIกอบรมอาชีพใหเชี่ยวชาญ
ติดตามประเมินผลเป;นระยะ อย+างต+อเนื่อง
การวัดรายไดควรมีระยะเวลาไม+ต่ํากว+า 2 ป. และป.แรกไม+ควรวัด
เป;นเปอรEเซ็นตE
o เป;นโครงการที่ดีควรดําเนินการอย+างต+อเนื่อง
o ควรลดการรายงาน
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2. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ประเภทอาหาร
การลงพื้นที่เก็บขอมูลจากผูผลิตผูประกอบการ OTOP ที่ผานการฝ!กอบรมตามโครงการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ*กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ประเภทอาหาร ดําเนินการเก็บขอมูลในชวงเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 โดยสุมเลือกพื้นที่จังหวัดขนาดเล็ก กลาง และใหญ ที่เป>นตัวแทนของแตละ
ภาคในพื้นที่ 4 ภาค จํานวน 13 จังหวัด โดยทีมประเมินผลดําเนินการเก็บขอมูลจากผูเขารวมโครงการใน
พื้นที่อําเภอเปBาหมาย และใหจังหวัดจัดเก็บแบบสอบถามเพิ่มเติมใหครบถวนตามกลุมเปBาหมายที่ไดเขารวม
โครงการฯ สามารถสรุปผลจากขอมูลดังกลาวได ดังนี้
2.1 ข*อมูลพื้นฐานของผู*เข*ารวมโครงการที่ตอบแบบประเมิน
ตาราง 4-14 ขอมูลพื้นฐานของผูเขารวมโครงการที่ตอบแบบประเมิน
ข*อมูลพื้นฐาน
เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

ประเภทของ
ผูประกอบการ OTOP

จํานวน

ชาย
หญิง
ไมมีขอมูล
ต่ํากวา 30 ปK
30 - 39 ปK
40 - 49 ปK
50 - 59 ปK
60 ปKขึ้นไป
ไมมีขอมูล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท/เอก
ไมมีขอมูล
ผูประกอบการรายเดียว
กลุมผูผลิตชุมชน
* ประธาน
* รองประธาน
* เลขานุการ
* เหรัญญิก
* ประชาสัมพันธ*
* กรรมการ
* สมาชิก
* ผูจัดการ

163
6
10
3
4
5
2
6

n = 302
ร*อยละ

56
238
8
5
34
91
119
47
6
63
39
99
24
60
10
7
101
199

18.54
78.81
2.65
1.65
11.26
30.13
39.40
15.56
1.99
20.86
12.91
32.78
7.95
19.87
3.31
2.32
33.44
65.90

2

0.66

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ไมมีขอมูล
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ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเป>นเพศหญิง (รอยละ 78.55) โดยมีชวงอายุ 50 - 59 ปK (รอยละ
39.10) การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (รอยละ 33.91) และเป>นผูประกอบการ OTOP
ประเภทกลุมผูผลิตชุมชน (รอยละ 68.16) โดยในจํานวนนี้สวนใหญมีตําแหนงเป>นประธานกลุม
2.2 ข*อมูลผลิตภัณฑ ที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ*กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D)
ตาราง 4-15 ขอมูลผลิตภัณฑ*ที่เขารวมโครงการ
ประเภทอาหาร

ผักและผลไมสด

ผักและผลไมแปรรูป

o
o
o
o
o

แคนตาลูป
แตงไทย
สับปะรด
สมโอ
มะมวง

o
o
o
o

o

มะขามแหง/แชอิ่ม/
กวน
มะเขือเทศอบแหง
สมแขกแชอิ่ม
กลวยฉาบ/กลวยอบ
น้ําผึ้ง/กลวยเบรก
แตก/กลวยอมยิ้ม/
กลวยอบเนย
เผือกฉาบ

o
o
o
o
o

ขาวกลองหอมมะลิ
ขาวไรซ*เบอร*รี่
ขาวกลองไรซ*เบอร*รี่
ผงขาวกลองงอก
ขนมจีน
ขาวซอยตัด
ขาวแตUนน้ําแตงโม

o
o
o

o
o
o

o

ขาว

o
o
o

ผลิตภัณฑ*
แปรรูปจากขาว

o
o
o
o

o

o
o
o
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ชื่อผลิตภัณฑ
มะละกอเรดเลดี้
ฝรั่งกิมจู/แปBนสีทอง
อินทผาลัม
เห็ดนางฟBา/เห็ดสด
ทุเรียนกวน
มังคุดกวน
ลูกหยีกวนสามรส
พุทรากวน
เห็ดทอด/เห็ดสามรส
รําพัน/เห็ดรสตมยํา
กุง/เห็ดสมุนไพร/
เห็ดสวรรค*
มะมวงแชอิ่ม/มะมวง
กวน
ขาวหอมนิล
ขาวหอมมะลิ 105
ขาวเหนียวดํา
ขาวพองนิลกาฬรสตมยํา
ขาวไรซ*เบอร*รีอบกรอบ
ขาวหลาม

o
o
o
o

กระเทียม
ขาวโพดหวาน
ผักเหลียง
กานาฉาย

o

พริกไทยออน
สามรส
มะขามปBอมแชอิ่ม
สับปะรดผสม
สตรอเบอร*รี่
มะพราวเสวย/
มะพราวแกว
น้ํามัลเบอร*รี่สกัด
เขมขน

o
o
o
o

o
o

ขาวทุงสนามแย
ขาวมันปู

o
o
o

ขาวเหนียวแกว
อุหวยเอียน
แปBงขาวหมาก

ประเภทอาหาร
o

ขนม

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

น้ําพริก

ผลิตภัณฑ*
แปรรูปจากสัตว*

ผลิตภัณฑ*อื่นๆ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ขนมเปKWยะจิ๋ว/ขนม
เปKWยะไสถั่วอบเทียน/
ขนมเปKWยะปYZง
ขนมกุยชาย
เตาสอ
ขนมครองแครง
ขาวเกรียบ
ป[Zนขลิบ
ทองมวน
ดอกจอก
เคกกลวยหอม
เบเกอร*รี่/ขนมป[ง/
แยมโรล
น้ําพริกตาแดง
น้ําพริกมะขามออน
หมู
น้ําพริกเห็ด
น้ําพริกแกง
น้ําพริกปลาป^น
น้ําพริกกะเหรี่ยงแดง
น้ําพริกคั่วทราย
น้ําพริกหอยนางรม
ปลาราสมุนไพร
ปลาสม
หมึกแดดเดียว
กุงตมหวาน
แคบหมู
ปลาเค็ม
กะปY
ปลาราสับ
น้ําปลาราปรุงสุก
ถั่วเหลืองคั่ว
งาคั่ว
น้ําปลาหวาน
น้ําผึ้งธรรมชาติ/
น้ําผึ้งป^ากอ/น้ําผึ้ง
ชันโรง

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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ชื่อผลิตภัณฑ
โดนัทเคก
ขนมไข
กะหรี่ป[Wบ
เมี่ยงคํา
ขนมดีซํา
ขนมชั้น
คุกกี้ถั่วดาวอินคา/
คุกกี้เม็ดมะมวงหิม
พานต*/คุกกี้แฟนตาซี
ขนมหัวเราะ
ขนมงาตัด
กระยาสารท
ขาวเมาหมี่สมุนไพร
น้ําพริกกุง
น้ําพริกแมงดา
น้ําพริกผัดแคบหมู
น้ําพริกปลายาง
น้ําพริกปลาราแมงดา
น้ําพริกกุงเสียบ
น้ําพริกเผากุงผสม
มะขามหวาน
น้ําพริกเผาปลากระสูบ
แหนมหมู/แหนม
ซี่โครงหมู
ปลาทูทอดกรอบ
ปลาเค็ม/ปลาหวาน
ปลาหยองทรงเครื่อง
ลูกชิ้นปลา
ไสอั่วทรงเครื่อง
หมูบุเรงนอง
หมูหยอง
เม็ดมะมวงอบน้ําผึ้ง
ถั่วกรอบแกว
กาแฟโบราณ
ป`อบคอร*นไทยใหญ

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

เฉาก\วย
เม็ดขนุน
ขนมหมอแกง
ซาลาเปา
เกสรลําเจียก
ลอดชองสิงคโปร*
เกาหยุกโบราณ
โรตีกรอบจมูก
ขาวไรซ*เบอร*รี่
โมโรเฮยะทอด

น้ําพริกน้ําเงี้ยว
น้ําพริกลาบ
น้ําพริก
พริกไทยดํา
เครื่องแกงสม
แกงไตปลา
สําเร็จรูป

o
o
o
o
o
o
o
o
o

หมูกระจก
จิ้นสมหมู
ไกแชแข็ง
ไสกรอกยูนนาน
น้ําปู
ไขเค็ม/ไขเยี่ยวมา
แจวบอง
แจวหนังเค็ม

o
o
o
o

ขาวหมกไก
สมตําหลอด
ขนมจีนเสนบุก
น้ําปรุงสมตํา

2.3 ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุม
กลุมผูผลิตชุมชนและผูประกอบการรายเดียวที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ*กลุ ม
ปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) มีระยะเวลาตั้งแตเริ่มจัดตั้งกลุม หรือเริ่มดําเนินการจนถึงป[จจุบัน เฉลี่ย 8 ปK
โดยผู ประกอบการที่ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การมาเป> น ระยะเวลายาวนานที่ สุ ด คื อ 47 ปK (พ.ศ. 2513) และ
ผูประกอบการที่เพิ่งเริ่มดําเนินการมีระยะเวลานอยที่สุด คือยังดําเนินการไมครบปK โดยเริ่มดําเนินการในปK
2560
2.4 ระดับความพึงพอใจตอการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ OTOP
ประเภทอาหาร
ตารางที่ 4-16 ระดับความพึงพอใจตอการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ* OTOP
ประเภทอาหาร
ประเด็นการให*ความรู*และคําแนะนําของทีมที่ปรึกษา
1. มาตรฐานสุขลักษณะสูการเป>น OTOP Rising Star (GMP for
OTOP Rising Star มาตรฐานสุขลักษณะของกลุมปรับตัวสูการ
พัฒนากลุม D หรือกลุมดาวรุง)
2. บรรจุภัณฑ*เพิ่มมูลคา สินคาขายได โลโกและการสรางแบรนด*

สินคาเพื่อจดจํา
3. การใหคําแนะนําจากทีมที่ปรึกษา ในดานการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ* /ฉลากสินคา/แบรนด*สินคา
4. ตนแบบบรรจุภัณฑ* โลโก หรือแบรนด*สนิ คาทีไ่ ดรับจากทีม
ที่ปรึกษา
5. บรรจุภัณฑ* ไดรับการออกแบบที่สอดคลองกับกฎหมายการ
แสดงสลากกําหนด (รายละเอียดคุณคาทางโภชนาการ
สวนผสม วัตถุดิบ วันเดือนปKหมดอายุ เป>นตน)

ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
4.00

ผลการประเมิน

3.99

มาก

4.12

มาก

4.01

มาก

4.00

มาก

มาก

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอการใหความรูและคําแนะนําของที่ปรึกษา ในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ* OTOP ประเภทอาหาร ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากทุกรายการ
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2.5 การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของทีมที่ปรึกษาที่ให*คําแนะนําปรึกษา
ณ สถานประกอบการ
2.5.1 ระดับความพึงพอใจตอการให*คําปรึกษาของทีมที่ปรึกษา ณ สถานประกอบการ
ตาราง 4-17 ระดับความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาของทีมที่ปรึกษา ณ สถานประกอบการ
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดานสถานที่ตั้งและอาคารผลิต
ดานเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ*ที่ใชในการผลิต
ดานการควบคุมกระบวนการผลิต
ดานการสุขาภิบาล
ดานการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
ดานสุขลักษณะของผูปฏิบัติ
ดานความรูความสามารถของทีมที่ปรึกษา

ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย ผลการประเมิน
4.04
มาก
3.98
มาก
4.01
มาก
4.08
มาก
4.15
มาก
4.14
มาก
4.22
มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจตอการใหคําแนะนําปรึกษาของทีมที่ปรึกษา ณ สถานประกอบการ ผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจในดานความรูความสามารถของทีมที่ปรึกษาอยูในระดับมากที่สุด และดานอื่น ๆ
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกรายการ
2.5.2 ระดับการพัฒนาเพื่อยกระดับในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ
สถานที่ผลิต และอุปกรณเครื่องมือการผลิต
ตาราง 4-18 ระดับการพัฒนาเพื่อยกระดับในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ* สถานที่ผลิต
และอุปกรณ*เครื่องมือการผลิต
ประเด็น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดานสถานที่ตั้งและอาคารผลิต
ดานเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ*ที่ใชในการผลิต
ดานการควบคุมกระบวนการผลิต
ดานการสุขาภิบาล
ดานการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
ดานสุขลักษณะของผูปฏิบัติ
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ระดับการพัฒนา
คาเฉลี่ย ผลการประเมิน
3.76
มาก
3.78
มาก
3.96
มาก
4.01
มาก
4.14
มาก
4.15
มาก

ระดับการพัฒนา
คาเฉลี่ย ผลการประเมิน
3.92
มาก

ประเด็น
7. การเตรียมความพรอมเขาสูกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ* ที่ไดรับการยอมรับในระดับพื้นฐานและทองถิ่น
8. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ* ฉลาก โลโก
9. การนําเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ*ที่นาสนใจมีอัตลักษณ*
โดดเดน
10. แบรนด*สินคาที่นาสนใจ โดดเดน
11. มีตลาดจําหนายที่ถาวร ชองทางใดชองทางหนึ่ง

3.86
3.77

มาก
มาก

3.80
3.73

มาก
มาก

หลังจากที่เขารวมโครงการ ผูประกอบการ OTOP มีระดับการพัฒนาเพื่อยกระดับในการควบคุม
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ* สถานที่ผลิต และอุปกรณ*เครื่องมือการผลิต อยูในระดับมากทุกรายการ
2.6 ด*านการสงเสริมชองทางการตลาดและการประชาสัมพันธ
ตาราง 4-19 ชองทางการตลาด กอนเขารวมโครงการ
ชองทางการตลาด
ตลาดนัด
รานคาประจํา
หางสรรพสินคา
ตลาดออนไลน*/อินเตอร*เน็ต
งานเทศกาลตาง ๆ ที่หนวยงานภาครัฐ/เอกชนจัดขึ้น
อื่น ๆ ระบุ
ไมมี

n = 302
จํานวน
149
177
18
57
197
1
3

ร*อยละ
49.34
58.61
5.96
18.87
65.23
0.33
0.99

ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีชองทางการตลาดผานงานเทศกาลตาง ๆ ที่หนวยงานภาครัฐ/เอกชน
จัดขึ้น (รอยละ 65.23) รองลงมาคือ รานคาประจํา ตลาดนัด ตลาดออนไลน*/อินเตอร*เน็ต ตามลําดับ
หลังจากเข*ารวมโครงการ มีชองทางการตลาดเพิ่มเติมจากข*อมูลตามตาราง 4-19 ดังนี้
 ฝากญาติจําหนาย
 แหลงทองเที่ยว
 เครือขายภายในและภายนอกจังหวัด
 รานขายของฝาก
 โรงแรม โรงพยาบาล
 รานคาประชารัฐสุขใจ SHOP
 ศูนย* OTOP
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ตลาดตางประเทศ
พิพิธภัณฑ*เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โครงการหลวง
ลูกคาติดตอมาโดยตรง

ตาราง 4-20 ชองทางการประชาสัมพันธ*กอนการเขารวมโครงการ
ชองทางการประชาสัมพันธ

จํานวน
94
1
1
7
4

สื่อออนไลน*
แผนพับ สิ่งพิมพ*
หนังสือพิมพ*
วิทยุ
ไมมีชองทางการประชาสัมพันธ*

ร*อยละ
31.13
0.33
0.33
2.32
1.32

ผูเขารวมโครงการสวนใหญมีชองทางการประชาสัมพันธ*ผานสื่อออนไลน* (รอยละ 31.13) รองลงมา คือ
วิทยุ แผนพับ สิ่งพิมพ* หนังสือพิมพ* ตามลําดับ
หลังจากเข*ารวมโครงการ มีชองทางการประชาสัมพันธเพิ่มเติมจากข*อมูลตามตาราง 4-20 ดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามมีชองทางการตลาดเพิ่มเติมนอกจากขอ 4.3 ดังนี้
 ที่ประชุมกํานัน ผูใหญบาน
 งานกิจกรรมของตําบล
 ประชาสัมพันธ*ผานหนวยงานตาง ๆ
 การบอกตอ ปากตอปาก
 เสียงตามสาย
2.7 ความต*องการความรู* และการสนับสนุนเพิ่มเติม
2.7.1 ความรู*ที่ต*องการเพิ่มเติม
ตาราง 4-21 ความรูที่ตองการเพิ่มเติมของผูเขารวมโครงการ
ประเด็น
1. หลักการและแนวทางการปรับสูตร/สวนผสม/วัตถุดิบ
2. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ* OTOP ไทย สะอาด ปลอดภัย หัวใจ
การผลิต
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ* เชน มาตรฐาน GMP
4. กฎระเบียบตาง ๆ เชน พรบ.อาหาร, ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
5. การบริหารจัดการ/การตลาด/การประชาสัมพันธ*
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ระดับความต*องการ
คาเฉลี่ย ผลการประเมิน
3.79
มาก
4.21
มากที่สุด
4.20
4.15

มาก
มาก

4.27

มากที่สุด

ผูเขารวมโครงการตองการความรูเพิ่มเติมมากที่สุด ในดานการบริหารจัดการ การตลาด และการ
ประชาสัมพันธ* และดานแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ* OTOP ไทย สะอาด ปลอดภัย หัวใจการผลิต โดยใน
ดานหลักการและแนวทางการปรับสูตร สวนผสม วัตถุดิบ ดานแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ* OTOP ไทย
สะอาด ปลอดภัย หัวใจการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ* เชน มาตรฐาน GMP และดานกฎระเบียบตาง ๆ เชน
พรบ.อาหาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีความตองการความรูเพิ่มเติม อยูในระดับมาก
นอกจากความรู*ในด*านตางๆ ตามตาราง 4-21 แล*ว ยังต*องการความรู*เพิ่มเติม ดังนี้
 การถนอมอาหาร การยืดอายุอาหาร การเก็บรักษา
 การรักษาคุณภาพสินคา
 การพัฒนาบรรจุภัณฑ*/ฉลาก/โลโก
 การแปรรูปผลิตภัณฑ*
 กระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน
 การจัดทําบัญชี ตนทุนการผลิต
 วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อนําผลิตภัณฑ*เขาไปขายในหางสรรพสินคาหรือสงออก
 การสรางเอกลักษณ*/คุณคาของผลิตภัณฑ* และการตอยอดเป>นผลิตภัณฑ*กึ่งสําเร็จรูป
2.7.2 ความต*องการการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน
ตาราง 4-22 ความตองการการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน
ประเด็น
1.
2.
3.
4.

องค*ความรูเรื่องนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ*
ภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน
องค*ความรูชองทางการตลาด การจําหนายตางประเทศ
ชองทางการจําหนาย/การตลาด

ระดับความต*องการ
คาเฉลี่ย ผลการประเมิน
4.20
มาก
3.77
มาก
3.97
มาก
4.38
มากที่สุด

ผู เขารวมโครงการ ตองการใหกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนสนั บ สนุ น ในดานชองทางการจํ า หนาย/
การตลาด อยูในระดับมากที่สุด โดยมีความตองการองค*ความรูเรื่องนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ* องค*
ความรูชองทางการตลาด การจําหนายตางประเทศ และดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษา
เพื่อนบาน อยูในระดับมาก ตามลําดับ
นอกจากข*อมูลตามตาราง 4-22 ยังคงมีความต*องการให*กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนเพิ่มเติมอีกดังนี้
 งบประมาณ
 โรงเรือน อาคารผลิต
 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการเปลี่ยนสถานที่บรรจุ
 วัสดุอุปกรณ*การผลิต
 การปรับปรุงผลิตภัณฑ* ตอยอดผลิตภัณฑ*
ศึกษาดูงานกลุมที่ประสบความสําเร็จ
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2.8 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร
2.8.1 ประโยชนที่เกิดจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
1. ด+ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ไดรั บ ความรู ดานการพั ฒ นาใหไดคุ ณภาพ ทํ าให
มองเห็นลูทางในการพัฒนาสินคาใหโดดเดนมากขึ้น
2. ด+านการพัฒนาบรรจุภัณฑ/แบรนด/โลโก+ ไดรับความรูเรื่องการสรางโลโก แบรนด'
สินคา ของกลุม
3. ด+านการรับรองมาตรฐาน มีความเขาใจในเรื่องการจัดการมาตรฐานสุขลักษณะ
สูการเป/น OTOP Rising Star การขอมาตรฐานอื่น ๆ เชน อย.
4. ด+านการตลาด มีความรูเรื่องหลักการตลาด ชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น
5. ด+านอื่น ๆ
o มีความรูเรื่องการเขียนเรื่องราวผลิตภัณฑ' (Story)
o ไดแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูเขารับการฝGกอบรม ทําใหมีการสรางเครือขาย
เพื่อเพิ่มชองทางการตลาดอีกทางหนึ่ง
o ไดขยายผลความรู การปฏิบัติใหกับสมาชิกกลุม
o ทําใหมีแนวทางเดินสูเปIาหมายได
2.8.2 ประเด็นการนําความรู+ที่ได+จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ไปใช+ประโยชน
1. ด+านมาตรฐานสุขลักษณะสู?การเป@น OTOP Rising star (GMP OTOP Rising
star) การนําความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน ไปใชในการจัดการกับสถานที่ผลิต การ
รั ก ษาความสะอาดของโรงเรื อ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ' ก ารผลิ ต
เสนทางการวางวัสดุอุปกรณ' ในการผลิต การปฏิบัติตนใหถูกสุขลักษณะ เชน การ
สวมหมวก ถุงมือ ผากันเปKLอน เป/นตน
2. ด+านการพัฒนาบรรจุภัณฑ/แบรนด/โลโก+ การสรางโลโก แบรนด' บรรจุภัณฑ' ที่
เป/ น เอกลั ก ษ ณ' สามารถนํ า มาเพิ่ ม มู ล คาใหกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ' และเป/ น ตั ว
ประชาสัมพันธ'สินคาได
3. ด+านอื่น ๆ
o การเพิ่มชองทางการตลาด เชน ตลาดออนไลน' (Line Facebook) เป/นตน
o การปรับปรุงคุณภาพสินคา กระตุนใหเกิดการตื่นตัวเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ'
รูทิศทางการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ'เพื่อตอบความตองการของลูกคา
o นํ า ความรู ที่ ไ ดรั บ ดานวิ ธี ก ารเขี ย นเรื่ อ งราวผลิ ต ภั ณ ฑ' (Story) มาจั ด ทํ า
เรื่องราวผลิตภัณฑ'ของตนเอง
2.8.3 ประเด็นที่ควรปรับปรุง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
1. คลินิกให+คําแนะนําเบื้องต+นกับผู+ผลิต ผู+ประกอบการ
o การแบงกลุมไมเป/ น ระบบ มี ขนาดใหญเกิน ไป ควรแบงเป/น กลุมเล็ กเพื่ อให
วิทยากรไดเขาถึงทุกคนมากขึ้น
o บรรจุภัณฑ'ที่ใหเลือกมี 3 อยาง ซึ่งไมตรงกับความตองการ
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o ไดความรูเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ' บรรจุภัณฑ' แบรนด' โลโก แตเนื่องจาก

ระยะเวลาในการใหคําปรึกษานอย จึงใหคําปรึกษากับกลุมเปIาหมายใดนอยลง
ควรเพิ่มเวลาใหมากขึ้น และถามีการทดลองปฏิบัติจริงยิ่งเป/นวิธีการที่ดีมาก
กลุมเปIาหมายจะไดมีความเชื่อมั่นในการที่จะไปพัฒนาผลิตภัณฑ'ตนเอง และ
สามารถปฏิบัติไดจริง
2. เรื่องอื่น ๆ
o การประสานงานของเจาหนาที่สับสน
o กลุมเปIาหมายมีจํานวนมากเกินไป ควรจัดเป/นรุน ๆ และมีจํานวนที่เหมาะสม
ในแตละรุน
o วิ ท ยากรตองมี ข อมู ล ผู ประกอบการ ศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก สามารถวิ เ คราะห' ตั ว
ผลิตภัณฑ' และมองเห็นชองทางการตลาดที่ชัดเจน ทิศทางการพัฒนาตองสอด
รับกับศักยภาพของผูประกอบการ
o วิทยากรสื่อสารเป/นวิชาการมาก ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามไดจริง เพราะฟYง
แลวไมเขาใจวาตองทําอะไรตอไป ควรพู ดภาษาที่เขาใจงาย และเป/น ลําดั บ
ขั้นตอน เพื่อจะไดทําตามได
o หัวขอวิชากับเวลาไมสัมพันธ'กัน เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ'
o ไมควรมีหัวขอดานสถานที่ผลิตและอาคาร เนื่องจากปรับใชไมได
o ควรเพิ่มความรูเรื่องการปรับปรุงมาตรฐาน มีขั้นตอนอยางไรบางเพื่อใหไดใบ
มาตรฐาน
o ควรใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชนอําเภอเขารวมทุกกิจกรรม เพราะสามารถสื่อสาร
และเขาใจกลุมไดเป/นอยางดี
o ควรเพิ่มระยะเวลาอบรมหลักสูตร เป/น 2 วัน เพื่อไมใหเนื้อหาวิชาแนนเกินไป
และควรมีการเพิ่มรายละเอียดบางวิชาใหมากขึ้น เชน บรรจุภัณฑ' การสงเสริม
การตลาด เป/นตน เพราะเป/นวิชาที่สามารถนําไปใชประโยชน'ได
o ตองการใหแนะนํ า เรื่ อ งอุ ป กรณ' เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ที่ ใชในการตั ด แตง
ผลิตภัณฑ' ใหมีชิ้นลักษณะรูปทรงเทากัน สม่ําเสมอ
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2.9 การออกแบบบรรจุภัณฑ โลโก+แบรนดสินค+า
ตาราง 4-23 ความเหมาะสม/ปYญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ' โลโก และแบรนด'สินคา
ประเด็น

เหมาะสม

รายละเอียด
o บรรจุภัณฑ'แบบใหมทําใหขายดีกวาบรรจุภัณฑ'แบบเดิม เชน ผูประกอบการ
เม็ ด มะมวงหิ ม พานต' เดิ ม บรรจุ ภั ณ ฑ' เ ป/ น กลองกระดาษที่ ม องไมเห็ น
ผลิตภัณฑ' ดานใน ไดเปลี่ยนเป/นบรรจุภัณฑ' ที่สามารถมองเห็น ผลิตภัณ ฑ'
ดานใน ทําใหเป/นที่สนใจแกลูกคามากขึ้น
o สติ๊กเกอร'มีสีสัน/รูปแบบ/รายละเอียด ครบถวน ดึงดูดลูกคา และตรงตามที่
ตองการ
o ฉลากเดิมไมมีตราสินคาทําใหลูกคาจําไมได ฉลากใหมมีตราสินคา
o ในบางจังหวัดยังไมไดดําเนินการ (ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560)
o ตองการพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ' อื่ น นอกเหนื อ จากสติ๊ ก เกอร' เนื่ อ งจาก

ไมเหมาะสม

ปYญหาอุปสรรค และ
การดําเนินการแกไข

งบประมาณนอย จึงทําไดแคสติ๊กเกอร'
o สติ๊ ก เกอร' มี สี สั น /รู ป แบบ/ขนาด ไมโดดเดน ไมเหมาะกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ'
รายละเอียดไมครบถวน เชน วันที่ผลิต วันหมดอายุ มาตรฐาน อย. เป/นตน
ขนาดตัวอักษรเล็กเกินไป กระดาษที่ทําสติ๊กเกอร'ไมมีคุณภาพ
o มีก ารออกแบบโลโกตนแบบให แตใชไมได ตองการแกไข แตไมสามารถ
ติดตออาจารย'ที่ปรึกษาได
o การออกแบบไมตรงกับความตองการของกลุม บางกลุมออกแบบซ้ํากับที่มี
อยูแลว ขนาดสติ๊กเกอร'ไมตรงกับที่ตองการ ใชไมได
o ไมใชไฟล'สติ๊กเกอร'ที่แกไข ทําใหเกิดความผิดพลาดของขอมูลในสติ๊กเกอร'
o สติ๊ กเกอร' ที่ ผ านการพั ฒ นา ปรากฏวาขอมู ล รายละเอี ย ดที่ เกี่ ย วของกั บ
ผลิตภัณฑ'ไมตรงกับขอมูลเจาของผลิตภัณฑ'
o รูปแบบสติ๊กเกอร'ที่กลุมเปIาหมายไดรับมีลักษณะที่คลายกัน ไมตรงกับความ
ตองการ ไมสามารถนําชิ้นงานไปใชประโยชน'ได ขอมูลไมถูกตอง เชน ขอมูล
สถานที่ผลิต E-mail
o ไมมีโลโกที่เป/นเอกลักษณ'ในฉลากสินคา แกไขโดย ทําโลโกใหม ใหจดจํางาย
o ไมไดรับไฟล'จากที่ปรึกษาในการนําไปใชในครั้งตอไป
o การประสานกับที่ปรึกษาผานชองทางออนไลน' (ไลน') บางเรื่องสื่อสารไม
ตรงกัน ระหวางอาจารย' ที่ ป รึกษากับ ผู ประกอบการ โลโก และแบรนด' ที่
ไดมายังไมสมบูรณ' มีความคลาดเคลื่อน ควรใหผูประกอบการประสานงาน
กับผูออกแบบโดยตรง
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2.10 คําแนะนําจากการลงพื้นที่ของทีมที่ปรึกษา ณ สถานประกอบการ
ตาราง 4-24 คําแนะนําจากการลงพื้นที่ของทีมที่ปรึกษา ณ สถานประกอบการ
คําแนะนํา
o

ดานสถานที่ตั้งและ
อาคารผลิต

o
o
o
o

ดานเครื่องมือ/
เครื่องจักร และ
อุปกรณ'ที่ใช
ในการผลิต

o

o
o

ดานการควบคุม
กระบวนการผลิต
ดานสุขลักษณะ
ของผูปฏิบัติ

o
o
o
o

รายละเอียด
การปรั บ ปรุ ง อาคารเพื่ อ ใหถู ก สุ ข ลั ก ษณะ เชน เพดาน พื้ น กระเบื้ อ ง
หลอดไฟ มุงลวด ถังขยะ เป/นตน การปรับปรุงความสะอาดของโรงเรือน มี
ปIายหามบุคคลภายนอกเขา
เรื่องสถานที่ เพื่ อใหเป/ น ผลิ ต ภัณ ฑ' ที่รองรับ ดวยสถานที่ ป ระกอบการที่ มี
มาตรฐาน
การจัดสถานที่ผลิตใหเป/นสัดสวน เชน บริเวณที่ผลิต บรรจุ และจัดเก็บสินคา
หองน้ํา อางลางมือ
การจัดสถานที่จอดรถ ซึ่งตองไมอยูบริเวณเดียวกับสถานที่จัดเก็บผลผลิต
เรื่องการจัดวางวัสดุ อุปกรณ' ในขั้นตอนการผลิต ใหเหมาะสม และสะดวก
กับการใชงาน
วั ส ดุ อุ ป กรณ' ที่ ใชในการผลิ ต ตองถู ก สุ ข ลั ก ษณะ เชน การใชภาชนะใส
ผลิตภัณฑ'ตองปราศจากความชื้น ตองเป/นภาชนะสแตนเลสไมใชภาชนะ
พลาสติก
ปIายชื่อบอกอุปกรณ' วัตถุดิบ
เรื่องความสะอาด/ปลอดภัย ในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถสรางความ
นาเชื่อถือใหกับตัวผลิตภัณฑ' และรองรับในการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ'
อย.ดวย
การคัดเลือกวัตถุดิบที่ไดมาตรฐาน
การถนอมอาหาร การยืดอายุผลิตภัณฑ'
การลดตนทุนการผลิต
การแตงกายใหถูกตองในการปฏิบัติงาน เชน การใชหมวก ผาปfดจมูก

o การทําบัญชีรายรับ-รายจายของกลุม
o ควรใหคําแนะนําในการพัฒนาผลิตภัณฑ' บรรจุภัณฑ' นอกเหนือจากการให

ดานอื่นๆ

คําแนะนําเรื่องสถานประกอบการอยางเดียว เพราะเป/นสิ่งที่เป/นประโยชน'
แกผูประกอบการมากที่สุด
o ควรมีการติดตามผลเพื่อใหกลุมมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง

การดําเนินการแก+ไข
ผูประกอบการสวนใหญยังไมไดแกไขในสิ่งที่ตองปรับปรุง เพราะขาดงบประมาณในการปรับปรุง
***ในบางจังหวัดทีมที่ปรึกษายังไมลงพื้นที่ (ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560)***
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2.11 ประโยชนของโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลุ?มปรับตัวสู?การพัฒนา (กลุ?ม D)
ประเภทอาหาร
o พัฒนาผลิตภัณฑ'ใหมีคุณภาพ นําไปสูการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ' เพื่อสรางความมั่นคง
และเป/นที่รูจักแกผูบริโภคในภาพลักษณ'ที่ดี
o มีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น
o การรักษาความสะอาดของโรงเรือน
o การออกแบบโลโกใหเขากับผลิตภัณฑ'
o การสรางแบรนด'ใหแข็งแรง เป/นที่รูจักของลูกคา
o ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูประกอบการที่หลากหลาย
2.12 ปUญหาอุปสรรคและการแก+ไข ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
ตาราง 4-25 ปYญหาอุปสรรคและการแกไข ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ'
ประเด็น
o

o

ดานผลิตภัณฑ'
o
o

ดานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ'

o

o

ดานบรรจุภัณฑ'/
แบรนด'/โลโก

o

o

ดานสถานที่ผลิต

o

ปUญหาอุปสรรคและการแก+ไข
การเก็บรักษา เนื่องจากไมใสสารกันบูด จึงมีอายุการเก็บรักษาสั้น และสินคา
แปรสภาพ แกไข โดย บางรายหาขอมูลจากอินเทอร'เน็ต หรือสถาบันอาหาร
แตบางรายไมสามารถแกไขไดเนื่องจากไมมีอินเทอร'เน็ตและไมมีผูใหคําแนะนํา
ผลิตภัณฑ'มีรสชาติ สี กลิ่น ยังไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด และตรงตามความ
ตองการของลูกคา แกไขโดย นําแนวทางของที่ปรึกษาไปใชในการปฏิบัติ เรื่อง
สวนผสม ใชวิธีชั่ง ตวง วัด กําหนดระยะเวลาในการปรุง/ทอด/อบ ที่ชัดเจน
โดยการทดสอบหลาย ๆ ครั้ง และไดคามาตรฐานออกมา
วัตถุดิบไมเพียงพอ แกไขโดย สรางเครือขายพื้นที่อื่น ๆ
ความชื้นของผลิตภัณฑ' เกิดเชื้อรา ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ'ไมได แกไขโดยมี
แผนในการจัดหาตูอบ
ยังไมไดรับ มาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ' แกไขโดย หาความรูจากหนวยงานราชการ
สถาบั น วิจั ย และแลกเปลี่ ย นกั บ ผู ประกอบการรายอื่น ๆ เพื่ อขํ าคํ าแนะนํ า
และนํามาปรับปรุง
ปYญ หาเรื่องการออกแบบบรรจุภั ณฑ' แกไขโดย ปรึกษาคณะอาจารย' ขอรับ
คําแนะนํา/การสนับสนุนจากหนวยงานราชการ
ตองการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ'ที่มีอยู แตยังไมมีบรรจุภัณฑ' และไมมีความรู
เรื่องการคิดราคาตนทุน การจัดทําบัญชี แกปYญหาเบื้องตนโดยการปรึกษาจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูประกอบการบางรายสถานที่ผลิตไมสามารถขอ อย. ได และไมสามารถแกไข
ได เพราะเป/นบานจัดสรรพื้นที่จํากัด
สถานที่ ผ ลิ ต คั บ แคบ แกไขโดย จั ด สถานที่ ใหเป/ น ระเบี ย บ และถู กตองตาม
หลักเกณฑ'
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ประเด็น
ดานวัสดุอุปกรณ'
ในการผลิต

o

ดานการตลาด

o

ดานเงินทุน

o
o

ดานอื่นๆ

o

ปUญหาอุปสรรคและการแก+ไข
ขาดอุปกรณ'ในการเก็บวัตถุดิบทําใหไมสามารถผลิตไดมากเนื่องจาก
ไมใสสารกันบูด
ขาดชองทางการตลาด ไมสามารถเขาถึงตลาดไดดวยตนเอง แกปYญหาขายผาน
ออนไลน'
เงินทุนในการปรับปรุงโรงเรือนเงินทุนไมเพียงพอ ตองไปกูจาก SME Bank
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ไมมีความรูดานวิทยาศาสตร'อาหาร แกไขโดย ถามผูชํานาญหรืออาจารย'ที่มี
ความรูดานนี้
สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงทําใหการเก็บวัตถุดิบมีปYญหา แกไขโดย พยายาม
เก็บวัตถุดิบใหแหง
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3. โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได
การลงพื้นที่เก็บขอมูลจากผูบริหารตลาดนัดฯ ตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช$วยไทย คนไทย
ยิ้มได ดําเนินการเก็บขอมูลในช$วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 โดยสุ$มเลือกพื้นที่จังหวัดขนาดเล็ก
กลาง และใหญ$ ที่ เ ป3 น ตั ว แทนของแต$ ล ะภาคในพื้ น ที่ 4 ภาค จํ า นวน 13 จั งหวั ด โดยที มประเมิ น ผล
ดําเนินการเก็บขอมูลแบบสอบถามจากผูบริหารตลาดนัดฯ และจังหวัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมใหครบถวนทุก
ตลาดนัดฯ ในพื้นที่ สามารถสรุปผลจากขอมูลดังกล$าวได ดังนี้
3.1 ขอมูลพื้นฐาน
ตาราง 4-26 ขอมูลพื้นฐานของผูบริหารตลาดนัดชุมชนที่ตอบแบบประเมิน

เพศ

อายุ

การศึกษา

ขอมูลพื้นฐาน
ชาย
หญิง
ไม$มีขอมูล
ต่ํากว$า 30 ป=
30 – 39 ป=
40 – 49 ป=
50 ป=ขึ้นไป
ไม$มีขอมูล
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับอื่น ๆ
ไม$มีขอมูล

จํานวน
130
71
7
2
16
78
106
6
33
71
77
19
0
8
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n = 208
รอยละ
62.50
34.13
3.37
0.96
7.69
37.50
50.96
2.89
15.87
34.13
37.02
9.13
0
3.85

การดํารงตําแหน$ง

ระยะเวลาการเป3น
ผูบริหารตลาด

ขอมูลพื้นฐาน
เจาของตลาด
คณะกรรมการตลาดนัด
อื่น ๆ เช$น
• ผูจัดการ ผูจัดตลาด ผูดูแลตลาด
ผูบริหารตลาด
• เจาหนาที่ทองถิ่น
• ผูเช$าสถานที่จัดตลาดนัด
• เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ
• ประชาชน
• กรรมการใหเช$าพื้นที่ดําเนินการ
ตลาดนัด
• ผูบริหารทองถิ่น
• ที่ปรึกษาตลาดนัด
• กรรมการชุมชน/หมู$บาน
• ผูใหญ$บาน
• แม$คาตลาดนัด
• ประธานเครือข$าย OTOP
• คณะกรรมการบริหารรานคา
• ผูรับผิดชอบกิจกรรมถนนคนเดิน
ของเทศบาล
ระยะเวลาเฉลี่ย
4.97 ป=
ระยะเวลานอยที่สุด 1
ป=
ระยะเวลามากที่สุด 30 ป=

จํานวน
26
122
60

รอยละ
12.50
58.65
28.85

ผูตอบแบบประเมินส$วนใหญ$เป3นเพศชาย (รอยละ 62.50) มีอายุ 50 ป=ขึ้นไป (รอยละ 50.96)
การศึกษาอยู$ในระดับปริ ญญาตรี (รอยละ 37.02) ทําหนาที่เป3นกรรมการของตลาดนัดชุมชน (รอยละ
58.65) ระยะเวลาในการเป3นผูบริหารตลาดเฉลี่ย 4.97 ป=
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ตาราง 4-27 ขอมูลพื้นฐานของตลาดนัดชุมชนฯ

ลักษณะตลาด

อายุของตลาด

ที่ตั้งตลาดนัดชุมชน

สถานที่จัด
ตลาดนัดชุมชน

จํานวนครั้งในการจัด
ตลาดนัดชุมชน

ขอมูลพื้นฐาน
ตลาดเดิมที่มีอยู$แลว
ก$อตั้งใหม$
ไม$มีขอมูล
1 – 2 ป=
3 – 5 ป=
6 – 10 ป=
มากกว$า 10 ป=ขึ้นไป
ไม$มีขอมูล
หมู$บาน
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
อื่น ๆ
ไม$มีขอมูล
สถานที่ราชการ
สถานที่สาธารณะ
สถานที่เอกชน
แหล$งท$องเที่ยว
อื่น ๆ เช$น
• ที่ราชพัสดุ
• สหกรณNการเกษตร
• ตลาดริมทาง
• วัด
• ถนนในเขตเทศบาล
• ที่ทรัพยNสินส$วนพระมหากษัตริยN
• หนาศูนยNศิลปาชีพฯ
ไม$มีขอมูล
ทุกวัน
สัปดาหNละ 1 – 3 ครั้ง
เดือนละ 1 – 2 ครั้ง
เดือนละ 3 – 4 ครั้ง
ไม$มีขอมูล
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จํานวน
124
66
18
38
55
40
62
13
78
51
58
6
1
14
48
86
48
1
17

8
19
125
26
32
6

n=208
รอยละ
59.62
31.73
8.65
18.27
26.44
19.23
29.81
6.25
37.50
24.52
27.89
2.88
0.48
6.73
23.08
41.34
23.08
0.48
8.17

3.85
9.13
60.10
12.50
15.39
2.88

ขอมูลพื้นฐาน
10 – 50 คนต$อครั้ง
51 – 100 คนต$อครั้ง
101 – 150 คนต$อครั้ง
จํานวนผูประกอบการ 151 – 200 คนต$อครั้ง
ที่มาจําหน$าย
201 – 250 คนต$อครั้ง
251 – 300 คนต$อครั้ง
เฉลี่ยมากกว$า 300 คนต$อครั้ง
ไม$มีขอมูล

จํานวน
90
74
16
10
5
4
7
2

รอยละ
43.27
35.58
7.69
4.81
2.40
1.92
3.37
0.96

ขอมูลพื้นฐานของตลาดนัดชุมชน พบว$า ส$วนใหญ$เป3นตลาดเดิมที่มีอยู$แลว (รอยละ 59.62) อายุ
ของตลาด 3 – 5 ป= (รอยละ 26.44) ที่ตั้งตลาดนัดอยู$ในชุมชน (รอยละ 37.50) สถานที่จัดตลาดนัดเป3น
สถานที่สาธารณะ (รอยละ 41.34) จํานวนครั้งในการจัดตลาดนัด สัปดาหNละ 1 – 3 ครั้ง (รอยละ 60.10)
และจํานวนผูประกอบการที่มาจําหน$าย 10 – 50 คนต$อครั้ง (รอยละ 43.27)
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3.2 การบริหารจัดการ
3.2.1 สวนราชการที่สนับสนุนการจัดตลาดนัดชุมชนฯ
ตาราง 4-28 ขอมูลส$วนราชการที่สนับสนุนการจัดตลาดนัดชุมชนฯ
สวนราชการที่สนับสนุนการจัดตลาดนัดชุมชนฯ
พัฒนาชุมชน
เกษตร
พาณิชยN
สาธารณสุข
กศน.
ท$องเที่ยว
อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม
ธกส.
ประชารัฐรักสามัคคี
ส$วนราชการที่
อื่น ๆ เช$น
สนับสนุนการ
• สถานีตํารวจภูธร
จัดตลาดนัดชุมชนฯ
• องคNกรปกครองส$วนทองถิ่น
• ที่ทําการปกครองอําเภอ
• โรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพตําบล
• สํานักงานส$งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
• โรงเรียน
• มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อบจ.
เทศบาล/อบต.

จํานวน
147
80
24
48
40
7
3
9
15
12
26

รอยละ
70.67
38.46
11.54
23.08
19.23
3.37
1.44
4.33
7.21
5.77
12.50

5
97

2.40
46.63

ส$วนราชการที่สนับสนุนการจัดตลาดนัดชุมชนฯ ส$วนใหญ$คือ พัฒนาชุมชน (รอยละ 70.67) รองลงมา
คือ เทศบาล/อบต. (รอยละ 46.63)
3.2.2 ภาคเอกชนที่สนับสนุนการจัดตลาดนัดชุมชนฯ
 หางสรรพสินคา เช$น โรบินสัน แมคโคร ทอปสN
 Biz Club อําเภอศรีเขียงใหม$
 บริษัท อีซูซุนราธิวาส จํากัด
 ดับเบิ้ล 60
 นิคมอุตสาหกรรม 304
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กระทิงแดง
นางแสงทอง ปานมณี
ทีเคซีมอเตอรNไซคN
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ศูนยNข$าวเดลินิวสN
รานโชคทวีซุปเปอรN
นางนงนุช มาสอน
นายบาฮารูดิน สาเม\าะ
นางโสรยา บาโด
คณะกรรมการมัสยิด

3.2.3 เครือขาย กลุม องค7กรชุมชน ที่สนับสนุนการจัดตลาดนัดชุมชนฯ
 ชุมชนเมืองแม$ฮ$องสอน
 องคNกรสภาชุมชน
 สหกรณNคลองขลุง
 เครือข$าย OTOP จังหวัด อําเภอ
 คณะกรรมการหมู$บาน
 คณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑNระดับอําเภอ
 ชุมชนแม$จัน หมู$ 2 ตําบลแม$จัน
 กํานัน/ผูใหญ$บาน
 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ
 สถาบันการเงินชุมชน
 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
 กลุ$มอินทรียNวิถียั่งยืนบางแตน
 ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลบานสราง
 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู$บาน
 ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน
 เครือข$ายผูสื่อข$าวประชาสัมพันธN
 เครือข$ายผูปลูกยางพารา
 เครือข$าย สปสช.
 ศูนยNประสานงานองคNการชุมชน
 ศูนยNถ$ายทอดเทคโนโลยีตําบลบานบัว
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3.2.4 รูปแบบการบริหารในการจัดตลาดนัดชุมชนฯ
ตาราง 4-29 รูปแบบการบริหารในการจัดตลาดนัดชุมชนฯ
รูปแบบการบริหารในการจัดตลาดนัดชุมชนฯ
ส$วนราชการ
ภาคเอกชน
เครือข$าย/กลุ$มองคNกร
คณะกรรมการบริหารตลาดนัดชุมชน
ไม$มีคณะกรรมการฯ
ไม$มีขอมูล

จํานวน
23
6
1
95
39
44

n = 208
รอยละ
11.06
2.88
0.48
45.67
18.75
21.16

ตลาดนัดชุมชนฯ ส$วนใหญ$มีคณะกรรมการบริหารตลาดนัดชุมชนในการจัดตลาดฯ (รอยละ 45.67)
รองลงมาคือ ไม$มีคณะกรรมการฯ (รอยละ 18.75)
3.2.5 การบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนฯ
ตาราง 4-30 การบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนฯ
การบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนฯ
มีพนักงานรักษาความสะอาด
มีสถานที่จอดรถ
มีหองสุขาบริการ
มีเจาหนาที่บริการดานจราจร
มีการติดตั้งไฟส$องสว$าง
มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

จํานวน
133
162
120
86
128
40

รอยละ
63.94
77.88
57.69
41.35
61.54
19.23

ตลาดนัดชุมชนฯ ส$วนใหญ$มีการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนฯ โดยจัดใหมีสถานที่จอดรถ (รอยละ
76.65) รองลงมาคือ มีพนักงานรักษาความสะอาด (รอยละ 63.94)
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3.2.6 การปรับปรุงของตลาดนัดชุมชนหลังจากเขารวมโครงการ
ตาราง 4-31 การปรับปรุงของตลาดนัดชุมชนหลังจากเขาร$วมโครงการ
การปรับปรุง

จํานวน
102
15
80
12
11
109
31
117

ปรับปรุงภูมิทัศนN
จัดมุมสําหรับพักผ$อนหย$อนใจ
สถานที่จอดรภ
จัดมุมสําหรับเด็ก
กลองวงจรป^ด
ระบบการกําจัดขยะ
เวทีจัดกิจกรรม
การประชาสัมพันธNตลาด

รอยละ
49.04
7.21
38.46
5.77
5.29
52.40
14.90
56.25

หลังจากเขาร$วมโครงการฯ คณะกรรมการบริหารตลาดนัดชุมชนมีการปรับปรุงระบบขยะ การ
ประชาสัมพันธNตลาดมากที่สุด (รอยละ 56.25) รองลงมาคือ ระบบการกําจัดขยะ (รอยละ 52.40)
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3.3 ผูประกอบการที่เขารวมจําหนาย
ตาราง 4-32 ผูประกอบการที่เขาร$วมจําหน$าย
ผูประกอบการที่เขารวมจําหนาย
มี
มีเกณฑNการคัดเลือก ไม$มี
ไม$มีขอมูล
ใหโอกาสผูประกอบการรายใหม$ใน
ชุมชนมาจําหน$าย
ใหเฉพาะผูประกอบการรายเดิมมา
เกณฑNการคัดเลือก จําหน$าย
ใหผูประกอบการภายนอกชุมชน
สามารถเขามาร$วมจําหน$ายได

ผูประกอบการที่มา
จําหน$าย

เกษตรกร
ผูประกอบการ OTOP
พ$อคาคนกลางในชุมชน
พ$อคาคนกลางทั่วไป
คาราวานสินคา
หน$วยงานราชการ (เช$น มาจําหน$ายเสื้อ
ของที่ระลึก ฯลฯ)
ภาคเอกชน (เช$น ทัวรN โรงแรม ฯลฯ)

จํานวน
128
74
6
130

n = 208
รอยละ
61.54
35.58
2.88
62.50

46

22.12

104

50.00

188
140
101
102
44
17

90.38
67.31
48.56
49.04
21.15
8.17

8

3.85

คณะกรรมการตลาดนัดชุมชนฯ ส$วนใหญ$มีเกณฑNการคัดเลือกผูประกอบการ (รอยละ 61.54) โดยให
โอกาสผูประกอบการรายใหม$ในชุมชนมาจําหน$าย (รอยละ 62.50) ผูประกอบการส$วนใหญ$ที่มาจําหน$าย
เป3นเกษตรกร (รอยละ 90.38)
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3.4 งบประมาณในการบริหารจัดการ
ตาราง 4-33 งบประมาณในการบริหารจัดการ

หน$วยงานของรัฐ

การเก็บค$าใชจ$าย

งบประมาณ
พัฒนาชุมชน
เกษตร
พาณิชยN
สาธารณสุข
กศน.
ท$องเที่ยว
อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม
อื่น ๆ เช$น แรงงาน สหกรณN พัฒนา
สังคม โรงพยาบาล ปกครอง ปศุสัตวN
อบจ.
เทศบาล/อบต.
ไม$เก็บค$าใชจ$าย
นอยกว$า 50 บาท
50 – 100 บาท
100 – 200 บาท
200 บาทขึ้นไป
อื่น ๆ

จํานวน
103
50
15
40
24
7
2
4
2
4

7
26
125
30
5
4
18

n = 208
รอยละ
49.52
24.04
7.21
19.23
11.54
3.37
0.96
1.92
0.96
1.92
3.37
12.50
60.10
14.42
2.40
1.92
8.66

ตลาดนัดชุมชนฯ ส$วนใหญ$ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากพัฒนาชุมชน (รอยละ 49.52) และมีการ
เก็บค$าใชจ$ายจากผูจําหน$ายเพื่อบํารุงตลาดนอยกว$า 50 บาท (รอยละ 60.10)
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3.5 ผลการดําเนินงานตลาดนัดชุมชนฯ
3.5.1 รายไดจากการจําหนาย
ตาราง 4-34 รายไดจากการจําหน$ายฯ
รายได
เฉลี่ยนอยกว$า 30,000 บาทต$อครั้ง
เฉลี่ย 30,001 – 60,000 บาทต$อครั้ง
เฉลี่ย 60,001 – 90,000 บาทต$อครั้ง
เฉลี่ย 90,001 – 120,000 บาทต$อครั้ง
เฉลี่ย 120,001 – 150,000 บาทต$อครั้ง
เฉลี่ยมากกว$า 150,000 บาทต$อครั้ง
ไม$มีขอมูล

จํานวน
88
66
13
15
10
12
4

n = 208
รอยละ
42.31
31.73
6.25
7.21
4.81
5.77
1.92

ตลาดนัดชุมชนฯ ส$วนใหญ$มีรายไดจากการจําหน$ายเฉลี่ยนอยกว$า 30,000 บาทต$อครั้ง (รอยละ
42.31) มีรองลงมาคือ เฉลี่ย 30,001 – 60,000 บาทต$อครั้ง (รอยละ 31.73)
3.5.2 จํานวนผูมาเยี่ยมชมตลาดนัดชุมชนฯ
ตาราง 4-35 จํานวนผูมาเยี่ยมชมตลาดนัดชุมชนฯ
จํานวนผูมาเยี่ยมชม
จํานวนนอยกว$า 100 คนต$อครั้ง
จํานวน 101 – 400 คนต$อครั้ง
จํานวน 401 – 600 คนต$อครั้ง
จํานวน 601 – 800 คนต$อครั้ง
จํานวน 801 – 1,000 คนต$อครั้ง
จํานวนมากกว$า 1,000 คนต$อครั้ง
ไม$มีขอมูล

จํานวน
25
123
29
9
8
10
4

n = 208
รอยละ
12.02
59.13
13.94
4.33
3.85
4.81
1.92

ตลาดนัดชุมชนฯ ส$วนใหญ$มีจํานวนผูมาเยี่ยมชม จํานวน 101 – 400 คนต$อครั้ง (รอยละ 59.13)
รองลงมาคือ จํานวน 401 - 600 คนต$อครั้ง (รอยละ 13.94)
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3.5.3 กิจกรรมนอกจากการจําหนายของตลาดนัดชุมชนฯ
ตาราง 4-36 กิจกรรมนอกจากการจําหน$ายของตลาดนัดชุมชนฯ
กิจกรรม

จํานวน
123
20
27
48

ไม$มี
การแสดงศิลปวัฒนธรรม
การสาธิตอาชีพ
การบริการประชาชน

รอยละ
59.13
9.62
12.98
23.08

ตลาดนั ด ชุ มชนฯ ส$ ว นใหญ$ ไม$ มีกิจ กรรมนอกจากการจํ า หน$ า ย (รอยละ 59.13) รองลงมาคื อ
มีกิจกรรมการบริการประชาชน (รอยละ 23.08)
3.5.4 การสรางเอกลักษณ7ของตลาดนัดชุมชนฯ
ตาราง 4-37 การสรางเอกลักษณNของตลาดนัดชุมชนฯ
เอกลักษณ7

จํานวน
140
25
6
26
25

ไม$มี
แต$งชุดไทย/พื้นเมือง/ชุดทีม
ออกแบบถุงใส$สินคาแบบเดียวกัน
ห$ออาหารดวยใบตอง
ใชแคร$หรือวัสดุทองถิ่นเป3นที่รับประทานอาหาร

รอยละ
67.31
12.02
2.88
12.50
12.02

ตลาดนัดชุมชนฯ ส$วนใหญ$ไม$มีการสรางเอกลักษณNของตลาดนัดชุมชนฯ (รอยละ 67.31) รองลงมา
คือ มีการสรางเอกลักษณNของตลาดนัดชุมชนฯโดยการห$ออาหารดวยใบตอง (รอยละ 12.50)
3.5.5 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดตลาดนัด
1) ผลดี
 กระตุนเศรษฐกิจในชุมชน
 เป3นศูนยNรวมสินคา มีสินคาราคาถูกและหลากหลายจําหน$าย
 หน$วยงานมีสถานที่ในการนําเสนอผลงาน
 เกิดการกระจายสินคาใหกับผูบริโภคในราคาที่เหมาะสม
 สรางอาชีพ สรางรายได
 มีสถานที่จําหน$ายสินคา โดยไม$ผ$านพ$อคาคนกลาง
 ชาวบานสะดวกในการซื้อขาย
 ประชาสัมพันธNผลิตภัณฑNชุมชนใหผูซื้อรูจักมากขึ้น
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2) ผลเสีย
ป`ญหาเรื่องขยะ/ความสะอาด
ป`ญหาการจราจรไม$สะดวก
ป`ญหาที่จอดรถไม$เพียงพอ
สถานที่คับแคบ
 ป`ญหาลักลอบนําสินคาผิดกฎหมายมาจําหน$าย (กรณีตลาดนัดในพื้นที่ชายแดน)
3.5.6 ขอรองเรียนจากผูประกอบการในตลาดนัด
 ทําเลที่ตั้งรานคา
 ป`ญหาขยะ ไฟฟaา หองน้ํา การจราจร
 อาคารจําหน$ายสินคา
 อยากใหสรางซุมปaายชื่อทางเขาตลาด
 สถานที่ไม$เพียงพอต$อการจําหน$าย
 ที่จอดรถไม$เพียงพอ
 สายไฟติดตั้งไม$เป3นระเบียบ
 การจัดสรรพื้นที่จําหน$ายสินคา แกไขโดยจัดลงทะเบียนและจัดสรรใหตามลําดับ
 อยากใหจัดทุกเสารN-อาทิตยN
 สถานที่จําหน$ายอยู$ดานใน มองไม$เห็นเด$นชัด
 ไม$ตองการใหผูประกอบการที่อื่นมาจําหน$าย
 เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (เรียกเก็บเงิน)
3.5.7 ขอรองเรียนจากผูมาใชบริการ
 เครื่องชั่งไม$ตรง
 ความไม$ซื่อสัตยNของผูขาย
 ความไม$สะดวกของการสัญจร
 ที่จอดรถไม$เพียงพอ ไม$มีที่จอดรถ
 ความสะอาดของตลาด
 ความคับแคบของสถานที่จําหน$าย
 หองน้ํามีนอย ไม$สะอาด ไม$มีน้ําไวบริการ
 มีการป^ดถนนแต$มีรถจักยานยนตNวิ่งเขาออก
 อยากใหตลาดมีฝากั้นใหเรียบรอย มีประตูทุกช$อง
 อยากใหมีการขายสินคาทุกวัน และมีสินคาที่หลากหลาย
3.5.8 ขอรองเรียนอื่น ๆ
 อยู$ใกลตลาดไนทN ถาจัด 2 – 3 วัน แม$คาจะขายของไม$ดี
 กลุ$ม OTOP ตองการอุปกรณNเพิ่ม เช$น เต็นทN โต\ะ เกาอี้
 การจัดการแผงขายของ
 ฝนตกพื้นดินแฉะ
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3.5.9 ปBญหาอุปสรรค
 ไม$มีมืออาชีพมาดําเนินงาน
 พื้นที่จัดตลาดนัดนอยเกินไป
 งบประมาณในการบริหารจัดการนอย
 การจัดวางสินคายังไม$เป3นระเบียบ อยากวางขายอะไรก็วาง
 ไม$มีอาคารสําหรับจัดวางสินคาใหกับผูขายไดเพียงพอ
 กลุ$มเกษตรกรมีจํานวนนอย บางรายขายสินคาไม$ได ขายวันเดียวก็หยุด
 ความร$วมมือและความพรอมของภาคีการพัฒนาในการทํางานตลาดนัดชุมชน
 ตลาดนัดของเอกชนเกิดขึ้นใหม$มาก ทําใหแย$งลูกคากัน
 การใชพื้นที่ของส$วนราชการทําใหจัดตลาดไม$ได
 สถานที่ จํ าหน$ ายสิ น คาโล$ งแจง ไม$ มีห ลั งคา หากฝนตกจะทํ าใหขายสิ น คาไดยาก
พื้นดินแฉะ ซื้อขายสินคาไม$สะดวก
 ไม$มีที่ขายถาวรตองยกเต็นทNทุกครั้งที่ขาย
 ไม$มีน้ําประปาใช
 ที่จอดรถไม$เพียงพอ เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเพราะไม$มีที่จอดรถ
 ระยะเวลาการจัดงานสั้นเกินไป
 ถูกกีดกันการจําหน$ายสินคาที่ขายเหมือนกัน
 ไม$มีการบริหารจัดการขยะที่ดี ไม$มีหองน้ํา ไม$มีระบบบริหารจัดการน้ํา หองน้ําไม$
สะอาด (น้ําสีขุ$น)
 ไม$มีปaายบอกกิจกรรมในตลาดชุมชน ชุมชนบางส$วนยังไม$เขามาอยู$ในระเบียบ
 หนาฝน/หนาผลไม จะไม$มีผูประกอบการเขาร$วมจําหน$ายมากเท$าที่ควร เนื่องจากติด
ภารกิจ
 สภาพเศรษฐกิจทําใหคนนอยลง มีคู$แข$งเยอะมาก กําลังซื้อลดลง
 ที่ตั้งตลาดอยู$ห$างจากถนนใหญ$ หนาฝนทางเขาตลาดมีน้ํานอง เขาลําบาก
 ถาโรงงานหยุด ตลาดก็ตองหยุดไปดวย
3.5.10 ขอเสนอแนะ
 อยากจัดใหมีบ$อยมากขึ้น กําหนดแผนงานใหชัดเจน จัดหาพื้นที่ขายฟรีใหเกษตรกร
OTOP
 ตองการนําตลาดนัดชุมชนมาบริหารเองโดยคณะกรรมการหมู$ บาน และผูบริหาร
โรงเรียน
 ขอสนับสนุนงบประมาณสรางอาคารสําหรับวางจําหน$ายสินคา การเทพื้นที่ตลาด
 ควรมี ง บประมาณใหอํ า เภอจั ด ตั้ ง ตลาดนั ด ชุ ม ชน โดยมี ค ณะกรรมการจาก
ผูประกอบการดําเนินงาน
 อยากทําใหเป3นรานคาชุมชน มีฝากั้น มีประตูป^ด และตองขายทุกวัน หลายอย$าง
เป3นของชุมชน เช$น สินคา OTOP ผักผลไมในชุมชน
 ใหหน$ ว ยงานดึ ง กลุ$ ม เกษตรกรแต$ ล ะกลุ$ ม ที่ ห น$ ว ยงานลงไปส$ ง เสริ ม ออกมาร$ ว ม
จําหน$ายสินคา
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ขอเสนอแนะ (ต$อ)
 ประชุ ม ชี้ แ จงภาคี ก ารพั ฒ นาและผู มี ส$ ว นไดส$ ว นเสี ย เพื่ อ ร$ ว มกํ า หนดแผนการ
ปฏิบัติงาน
 ส$วนราชการควรเลี่ยงใชพื้นที่ในวันที่มีตลาดนัด
 อยากใหส$วนราชการสนับสนุนความรู
 ควรมีเจาหนาที่มาดูแลจราจร
 ตองการใหหน$ ว ยราชการมาดู แล เช$ น ความสะอาดปลอดภั ย ขยะ และช$ องทาง
ระบายน้ํา
 ตองการใหพัฒนาชุมชนร$วมกับโรงพยาบาลปรับปรุงพื้นที่ใหเหมาะสม
 ตองการใหตลาดมี เ อกลั ก ษณN เ ป3 น ของตั ว เองจึ ง อยากใหผู เกี่ ย วของแนะนํ า และ
สนับสนุน
 ใหมีการสนับสนุนประชาสัมพันธNการตลาด
 อยากใหหน$วยงานที่เ กี่ย วของส$ งเสริ มกิจ กรรมในตลาดมากยิ่ งขึ้ นซึ่ งป`จจุ บั น มี แต$
อบต./เทศบาล กํากับดูแล
 อยากใหขยายตลาดนัดโดยการเพิ่มวันขายจากอาทิตยNละ 2 วันเป3นขายตลอด
 ควรปรั บ ปรุ งเรื่ องความสะอาด สถานที่ ควรปรั บ ปรุ งใหมี ความสะดวกแก$ ผู มารับ
บริการ
 อยากใหบูรณาการเชื่อมโยงหลาย ๆ หน$วยงานเวลาจัดงานจะไดมีคนมาเที่ยวมาก
ขึ้น จัดทุกเสารN-อาทิตยN ประชาสัมพันธNใหกวางขวาง นักท$องเที่ยวมาเที่ยว การแต$ง
กายใหมีเอกลักษณN ภาชนะบรรจุภัณฑNเนน low carbon อยากใหมีโซนการโชวN
ศิลปะ ขายของ ของนักเรียนนั กศึ กษา การเล$นดนตรี ไทย/สากลของเด็ก ๆ แต$
ระยะเวลาสั้นไป
 ใหหน$วยงานสนับสนุนกิจกรรมสาธิตในตลาดนัดเพื่อดึงดูดลูกคา
 ควรมีจุดน้ําลางมือไวบริการ มีปaายประชาสัมพันธNใหชัดเจน
 ของบประมาณสนับสนุน เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณNเพิ่มในการวางสินคาจําหน$าย
 จัดใหมีพื้นที่สินคาทองถิ่นมาจําหน$ายในตลาดช$วงฤดูการท$องเที่ยว
 จัดสถานที่จอดรถใหเพียงพอและมีการบริการจัดการขยะ
 มีงบประมาณต$อเนื่องใหทีมทํางานไดทํา และตองมีของกินของใชของฝาก มีลานจัด
กิจกรรม มีดนตรีเยาวชน และทํากิจกรรม มีปaายประชาสัมพันธN
 ตองมีการจัดสม่ําเสมอ จัดเป3นประจําอย$างต$อเนื่อง
 ส$วนราชการควรกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมตลาด ใหภาครัฐสนับสนุน
ใหเกิดตลาดนัดที่มีมาตรฐาน ใหถูกสุขลักษณะ มีกฎหมายควบคุม
 ปรับปรุงระเบียบขอบังคับตลาดนัด สรางเอกลักษณNของตลาด
 สนับสนุนความรูดานบริหารจัดการ
 อยากใหมีสินคาธงฟaามาจําหน$าย
 ควรดําเนินการต$อไป
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4. โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได"”
การลงพื้นที่เก็บขอมูลจากครัวเรือนที่เขารวมโครงการ ประธานสถาบันฯ และเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนตามโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได” ดําเนินการเก็บขอมูล
ในชวงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560 โดยสุมเลือกพื้นที่จังหวัดขนาดเล็ก กลาง และใหญ ที่เป9นตัวแทน
ของแตละภาคในพื้นที่ 4 ภาค จํานวน 13 จังหวัด โดยทีมประเมินผลดําเนินการเก็บขอมูลแบบสอบถามจาก
ครัวเรือนที่เขารวมโครงการ ประธานสถาบันฯ และเจาหนาที่ พัฒนาชุมชน สามารถสรุปผลจากขอมู ล
ดังกลาวได ดังนี้
4.1 ข"อมูลทั่วไปของผู"ตอบแบบประเมิน
ตาราง 4-38 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน

เพศ

สถานภาพ

อายุ

อาชีพ

ข"อมูลทั่วไป
ชาย
หญิง
ไมมีขอมูล
โสด
สมรส/คู
หมาย/หยา/แยก
ไมมีขอมูล
อายุเฉลี่ย
49.92 ปE
อายุนอยที่สุด 28
ปE
อายุมากที่สุด 77
ปE
เกษตรกร
คาขาย
รับจาง
พนักงานเอกชน
อื่น ๆ
ไมมีขอมูล
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จํานวน
41
103
8
4
125
12
11

110
10
18
0
6
8

n = 152
ร"อยละ
26.99
67.76
5.26
2.63
82.24
7.89
7.24

72.37
6.58
11.84
0
3.95
5.26

n = 152

จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน

รายไดครัวเรือน

ระดับการศึกษา

การเป9นหนี้

สภาพปMญหาหนี้สิน

ข"อมูลพื้นฐาน
1 – 3 คน
4 – 6 คน
6 คนขึ้นไป
ไมมีขอมูล
50,000 – 100,000 บาท/ปE
100,001 – 150,000 บาท/ปE
150,001 – 200,000 บาท/ปE
200,001 บาทขึ้นไป/ปE
ไมมีขอมูล
ประถมศึกษา
มัธยมตน หรือเทียบเทา (ม.3)
มัธยมปลาย หรือเทียบเทา (ม.6, ปวช.)
อนุปริญญา หรือเทียบเทา (ปวส., ปวท.)
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
ไมมีขอมูล
กลุมออมทรัพยLเพื่อการผลิต
กองทุนหมูบาน
โครงการแกไขปMญหาความยากจน
อื่น ๆ เชน สภาชุมชน กลุมแมบาน
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ลงทุนประกอบอาชีพ
รายไดนอย
ขาดการวางแผนทางการเงิน
คาการศึกษาแกบุตร
คารักษาพยาบาล

จํานวน
77
57
8
10
77
29
20
17
9
66
28
40
4
3
0
11
81
95
30
8

ร"อยละ
50.66
37.50
5.26
6.58
50.66
19.08
13.16
11.18
5.92
43.42
18.42
26.32
2.63
1.97
0
7.24
53.29
62.50
19.74
5.26

118
60
16
35
6

77.63
39.47
10.53
23.03
3.95

ครั ว เรื อนเขารวมโครงการที่ ต อบแบบประเมิ น สวนใหญเป9 น เพศหญิ ง (รอยละ 67.76) โดยมี
สถานภาพสมรส/คู (รอยละ 82.24) อายุเฉลี่ย 49.92 ปE ประกอบอาชีพเกษตรกร (รอยละ 72.37) มีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือน 1 – 3 คน (รอยละ 50.66) มีรายไดครัวเรือน 50,000 – 100,000 บาท/ปE (รอยละ
50.66) การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา (รอยละ 43.42) เป9นหนี้กับกองทุนหมูบาน (รอยละ 62.50)
ปMญหาหนี้สินเกิดจากลงทุนประกอบอาชีพ (รอยละ 77.63)
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4.2 ความคิดเห็นหลังจากการดําเนินการบริหารหนี้ ตามโครงการสถาบันการจัดการเงิ น ทุน
ชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได"”
4.2.1 วงเงินในการปรับโครงสร"างหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ตาราง 4-39 วงเงินในการปรับโครงสรางหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
n = 152
การบริหารจัดการหนี้
นอยกวา 50,000 บาท
50,001 – 100,000 บาท
100,001 – 150,000 บาท
150,001 – 200,000 บาท
200,001 บาทขึ้นไป
ไมมีขอมูล

จํานวน
60
51
14
8
10
9

ร"อยละ
39.48
33.55
9.21
5.26
6.58
5.92

ครัวเรือนเขารวมโครงการที่ตอบแบบประเมินสวนใหญมีวงเงินในการปรับโครงสรางหนี้ 1 ครัวเรือน
1 สัญญา นอยกวา 50,000 บาท (รอยละ 39.48) รองลงมาคือ 50,001 – 100,000 บาท (รอยละ 33.55)
4.2.2 กลุ=ม/องค?กรที่รับโอนภาระหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ตาราง 4-40 กลุม/องคLกรที่รับโอนภาระหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
n = 152
กลุ=ม/องค?กร
กลุมออมทรัพยLเพื่อการผลิต
โครงการแกไขปMญหาความยากจน (กข.คจ.)
กองทุนหมูบาน
ไมมีขอมูล

จํานวน
68
7
67
10

ร"อยละ
44.74
4.60
44.08
6.58

ครัวเรือนเขารวมโครงการที่ตอบแบบประเมินสวนใหญ มีกลุม/องคLกรที่รับโอนภาระหนี้ 1 ครัวเรือน
1 สัญญา คือ กลุมออมทรัพยLเพื่อการผลิต (รอยละ 44.74) รองลงมาในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ กองทุน
หมูบาน (รอยละ 44.08)
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4.2.3 การเข"าร=วมกิจกรรมสนับสนุนอาชีพตามแผนการบริหารจัดการหนี้
ตาราง 4-41 การเขารวมกิจกรรมสนับสนุนอาชีพตามแผนบริหารจัดการหนี้
n = 152
การเข"าร=วมกิจกรรม
1. ไมไดเขารวม
2. เขารวม
1) เกษตร
2) แปรรูป
3) อาหาร
4) หัตถกรรม
5) คาขาย
6) ชาง
ไมมีขอมูล

จํานวน
13

ร"อยละ
8.55

80
25
7
20
0
1
6

52.63
16.45
4.60
13.16
0
0.66
3.95

ครัวเรือนเขารวมโครงการที่ตอบแบบประเมินสวนใหญเขารวมกิจกรรมสนับสนุนอาชีพตามแผน
บริหารจัดการหนี้ โดยเขารวมกิจกรรมดานการเกษตร (รอยละ 52.63) รองลงมาคือ แปรรูป (รอยละ 16.45)
อยางไรก็ตาม ครัวเรือนเขารวมโครงการที่ตอบแบบประเมินบางสวน (รอยละ 8.55) ไมไดเขารวมกิจกรรม
4.2.4 กิจกรรมที่เข"าร=วมมีประโยชน?กับครอบครัวมากน"อยเพียงใด
ตาราง 4-42 กิจกรรมที่เขารวมมีประโยชนLกับครอบครัว
n = 152
ประโยชน?

จํานวน
25
70
30
5
1
12
9

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมมีประโยชนLเลย
ไมมีขอมูล

ร"อยละ
16.45
46.05
19.74
3.29
0.66
7.89
5.92

ครัวเรือนเขารวมโครงการที่ตอบแบบประเมินสวนใหญเห็นวากิจกรรมที่เขารวมมีประโยชนLกับ
ครอบครัวมาก (รอยละ 46.05) รองลงมาคือ ปานกลาง (รอยละ 19.74)
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4.2.5 การบริหารจัดการหนี้ไปสู= 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ทําให"หลุดพ"นจากการมีภาระหนี้สิน
ครัวเรือน
ตาราง 4-43 การบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ทําใหหลุดพนจากการมีภาระหนี้สินครัวเรือน
n = 152
การเข"าร=วมกิจกรรม
จํานวน
ร"อยละ
1. ไมได
12
7.89
2. ได ภายในระยะเวลา
1) 1 – 2 ปE
33
21.71
2) 3 – 5 ปE
72
47.37
3) 6 – 9 ปE
16
10.53
4) 10 ปEขึ้นไป
9
5.92
ไมมีขอมูล
10
6.58
ครั ว เรื อ นเขารวมโครงการที่ ต อบแบบประเมิ น สวนใหญเห็ น วา การบริ ห ารจั ด การหนี้ ไ ปสู
1 ครัวเรือน 1 สัญญา ทําใหหลุดพนจากการมีภาระหนี้สินครัวเรือนไดภายใน 3 – 5 ปE (รอยละ 47.37)
รองลงมาคือ 1 – 2 ปE (รอยละ 21.71) อยางไรก็ตาม ครัวเรือนเขารวมโครงการที่ตอบแบบประเมินบางสวน
(รอยละ 7.89) เห็นวาไมสามารถหลุดพนจากการมีภาระหนี้สินครัวเรือนได
4.3 ความพึ งพอใจของครั วเรื อนเข" าร= วมโครงการสถาบั นการจัด การเงิ นทุ นชุ มชนบริหาร
จัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได"”
ตาราง 4-44 ระดับความพึงพอใจตอโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี
แผนดี บริหารหนี้ได”
ที่

ประเด็น

1

เกณฑLการเขาสูกระบวนการบริหารจัดการหนี้ใหแกครัวเรือน
เปPาหมาย
2 การวิเคราะหLและวางแผนทางการเงิน
3 การสรางแรงจูงใจปรับพฤติกรรมการเงิน
4 การสงเสริมการออม
5 การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6 การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
7 การบริหารจัดการหนี้ของทานโดยสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
8 การใหคําปรึกษา/แนะนําในการบริหารจัดการหนี้ของสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน
9 ระยะเวลาที่สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนปรับโครงสรางหนี้ของทาน
10 ทานไดรับความสะดวกในการเขารวมการปรับโครงสรางหนี้
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ระดับความพึงพอใจ
ค=าเฉลี่ย ผลการประเมิน
3.95
มาก
3.97
4.02
4.31
4.20
3.92
4.09
4.13

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

3.91
4.03

มาก
มาก

ที่
11
12
13
14
15

ระดับความพึงพอใจ
ค=าเฉลี่ย ผลการประเมิน
การปรับโครงสรางหนี้สามารถลดหนี้ซ้ําซอนได
4.15
มาก
ความพึงพอใจในการเจรจาตอรอง
3.89
มาก
การวิเคราะหLแผนทางการเงิน
3.90
มาก
กิจกรรมสนับสนุนอาชีพสามารถชวยใหครอบครัวของทานมีรายได 3.97
มาก
เพิ่มมากขึ้น
ทานพึงพอใจกับการรวมหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
4.32
มากที่สุด
ประเด็น

ระดับ ความพึงพอใจในการบริห ารจัด การหนี้ ครัว เรือ นเขารวมโครงการที่ต อบแบบประเมิน
มีความพึงพอใจตอการรวมหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และการสงเสริมการออม อยูในระดั บ มากที่สุ ด และ
ดานอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกรายการ
4.4 ข"อคิดเห็น/ ข"อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข"อคิดเห็น
 โครงการนี้ดีกับชุมชน เป9นการกระตุนใหประชาชนในหมูบานมีความคิดที่จะพยายามลด
หนี้ลง
 ขอบคุณที่มีโครงการนี้ เพราะชวยแบงเบาภาระที่มีอยู สามารถบริหารหนี้ใหครอบคลุม
มากขึ้นและงายขึ้น
 เป9นโครงการที่ดี อยากใหมีการขยายโครงการเพื่อใหชาวบานคนอื่นเขารวมดวย
ชุมชนยังขาดเทคนิคการบริหารจัดการ เพราะเป9นเรื่องยากที่จะตองไปปรับทัศนคติของ
ชาวบานในชุมชน
ข"อเสนอแนะ
 อยากใหมีโครงการดี ๆ เขามาในชุมชน จะไดมีเงินใชกันทุกครัวเรือน
 อยากใหปลอดดอกเบี้ย เพื่อที่หนี้จะไดหมดไป
 ตองการเงินทุนเพื่อแกปMญหาไดเร็วขึ้น
 อยากไดวัสดุอุปกรณLมาใชในสถาบันฯ เชน คอมพิวเตอรL โตUะทํางาน
 ตองการงบประมาณเพื่อตอยอดกิจกรรมสนับสนุนอาชีพ
 ทําใหสมาชิกมีการออมและประหยัดมากขึ้น
 ไดลดหนี้จากหลายสัญญาเหลือ 1 สัญญา
 ควรมีการอบรมการจัดทําบัญชีอิเล็กทรอนิกสL
 อยากใหมีการปรับหนี้นอกระบบของสมาชิกดวย
 ถารวมหนี้เป9น 1 สัญญา สมาชิกจะรับหนี้กอนใหญ บริหารจัดการหนี้ยาก เพราะรายได
ทางการเกษตรไมแนนอน ขึ้นกับราคาสินคา สภาพอากาศ
 สนับสนุนความรูดานวิชาการเพิ่มเติม และสนับสนุนดานอาชีพ เพื่อลดรายจาย เพิ่ม
รายไดใหครัวเรือน
 ลดเวลาอบรมจาก 4 วัน เหลือ 2 วัน งบประมาณที่เ หลื อจากการอบรมใหเอาไปซื้ อ
อุปกรณLสนับสนุนอาชีพเพิ่ม
 ลดเวลาอบรมจาก 4 วัน เหลือ 1 วัน ที่เหลือจากนั้นไปศึกษาดูงาน
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4.5 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมิน
ตาราง 4-45 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมิน
ขอมูลพื้นฐาน
ชาย
เพศ
หญิง
อายุเฉลี่ย
55.25
อายุ
อายุนอยที่สุด 44
อายุมากที่สุด 69
ประธาน
ตําแหน0ง
รองประธาน
กรรมการ
ระยะเวลาเฉลี่ย
ระยะเวลาการดํารง
ประสบการณ4นอยที่สุด
ตําแหน0ง
ประสบการณ4มากที่สุด

จํานวน
21
4

n = 25
รอยละ
84.00
16.00

ป)
ป)
ป)
20
4
1

80.00
16.00
4.00

4.29 ป)
3 เดือน
8 ป)

ผูตอบแบบประเมินส0วนใหญ0เป7นเพศชาย (รอยละ 84.00) มีอายุเฉลี่ย 55.25 ป) ดํารงตําแหน0ง
ประธานสถาบันฯ (รอยละ 80.00) และมีระยะเวลาดํารงตําแหน0งเฉลี่ย 4.29 ป)
4.6 หลักเกณฑ*การคัดเลือกครัวเรือนเป-าหมายเขาร.วมโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
 คัดเลือกตามความสมัครใจ
 เลือกครัวเรือนที่มี 1 สัญญา
 ครัวเรือนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการหนี้ได
 ครัวเรือนที่มีหนี้นอย ๆ
 ใหความร0วมมือกับกลุ0มฯ มีสัจจะ ขยัน มีวินัยในการออม และการชําระหนี้
 ครัวเรือนที่เป7นหนี้กับกองทุนต0าง ๆ ในหมู0บาน
 คัดเลือกโดยพิจารณาจากฐานขอมูลเป7นหลัก
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4.7 การบริหารจัดการหนี้ไปสู. 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ขั้นตอนที่ใชเวลาในการดําเนินงาน
มากที่สุด
ขั้นตอนในการบริหารจัดการหนี้ฯ ตามแนวทางกรมฯ มีอยู0 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก0
1) เจรจาต0อรองเพื่อหาขอตกลงร0วมกันระหว0างเจาหนี้และลูกหนี้
2) โอนภาระหนี้สิน
3) ปรับสัญญาเงินกูเหลือ 1 สัญญา
ซึ่งขั้นตอนที่ใชระยะเวลาในการดําเนินงานมากที่สุด คือ ขั้นตอนเจรจาต0อรองเพื่อหาขอตกลง
ร0วมกันระหว0างเจาหนี้และลูกหนี้ โดยมีเหตุผล ดังนี้
เป7นขั้นตอนที่ตองอธิบายทําความเขาใจทั้ง 3 ฝGาย ไดแก0 สถาบันฯ กองทุน และลูกหนี้ ให
เขาใจร0 ว มกั น ตองมี ก ารใหขอมู ล ทํ า ความเขาใจ ทั้ ง รายละเอี ย ดการรวมสั ญ ญา
ผลประโยชน4ที่จะไดรับ การปรับดอกเบี้ย การรวมหนี้ การขยายเวลา ฯลฯ เพื่อสรางความ
เขาใจที่ถูกตอง สรางความน0าเชื่อถือ และปรับทัศนคติหลายครั้ง โนมนาวใหกลุ0มเปHาหมาย
เขาร0วมโครงการดวยความสมัครใจ
การวิเคราะห4 และจัดทําฐานขอมูล ตองใชเวลาในการพิจารณา เพื่อที่จะวางแผนและปรับ
โครงสรางหนี้ ทั้ ง วงเงิ น ที่ มี อ ยู0 จํ า นวนหนี้ และระยะเวลาการชํ า ระหนี้ รวมถึ ง ตอง
ระมัดระวังในการดําเนินงานไม0ใหเกิดความลําเอียง
 แนวทางการดําเนินงานของแต0ละกองทุนมีความแตกต0างกัน
4.8 หลักเกณฑ*การพิจารณากิจกรรมสนับสนุนอาชีพตามแผนการบริหารจัดการหนี้
 คัดเลือกตามความตองการของกลุ0มเปHาหมาย
 พิ จ ารณาจากความประพฤติ เช0 น การใชหนี้ ต รงตามกํ าหนดเวลา เขาร0 ว มประชุ มของ
สถาบันฯ ทุกครั้ง เงินสัจจะที่มี ความตั้งใจความสามัคคีของคนในครอบครัว
 คัดเลือกตามความเหมาะสม ความถนัด ศักยภาพของครัวเรื อน ดูบริบท/วัตถุดิบที่มีอยู0 ใน
ชุมชน ความพรอมในการประกอบอาชีพ และความเป7นไปได เช0น การประกอบอาชีพดาน
การเกษตรตองใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน เช0น เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ถาชุมชนไม0เคย
เลี้ยงก็เลี้ยงไม0ได
 เป7 นกิ จกรรมที่ ก0 อใหเกิ ดรายได ทํ าแลวสามารถจํ าหน0 ายไดทั น ที มี ตลาดรองรั บในการ
จําหน0ายสินคา
 กิ จกรรมนั้ นตองเป7 นการต0 อยอดอาชี พที่ มีอยู0 เดิ มในชุ มชนเพื่ อพั ฒนาใหดี มากขึ้ น ผลลั พธ4
สุดทายคือ ตองมีรายไดเป7นประจําทุกเดือน ทําอย0างจริงจังและต0อเนื่อง เห็นผล
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4.9 ป@ญหา อุปสรรค ความยุ.งยากที่เกิดขึ้นในการการบริหารจัดการหนี้
ไปสู. 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ตาราง 4-46 ปNญหา อุปสรรค ความยุ0งยากที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการหนี้
ป@ญหา อุปสรรค
o

ทัศนคติดานลบต0อแนวทาง
ในการบริหารจัดการหนี้ไปสู0
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
o

ขาดความรูความเขาใจ

o
o
o
o
o
o

การบริหารจัดการ

o
o
o

o

ความสามารถในการชํ า ระหนี้
ของลูกหนี้

การไม0ใหความร0วมมือของ
กองทุนต0าง ๆ

o
o

o

รายละเอียด
ปNญหาหนี้สินเป7นของครัวเรือน แต0ชุมชนคิดจะมาปรับโครงสรางหนี้
ให บางครัวเรือนก็รับไม0ได อายที่จะตองเปOดเผยขอมูลส0วนตั วให
ชุมชนไดรับรู เขารูสึกว0าไปละเมิดสิทธิ์ส0วนบุคคลของเขา ความลับ
ของเขา ทํ าใหยากต0 อการทํ าความเขาใจกั บครั วเรื อนใหเห็ น ถึ ง
ประโยชน4ของการบริหารจัดการหนี้
กรรมการและเจาหนาที่ ยั งเห็ นว0 าเป7 นไปไดยากในการที่ จะทํ าได
สําเร็จ
เจาหนาที่ยังไม0มีความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานอย0างแทจริง
เจาหนาที่และกรรมการสถาบันฯ ยังไม0มีทักษะในการจัดการเรื่องนี้
แต0ละกองทุนระเบียบต0างกัน ดอกเบี้ยไม0เท0ากัน
สถาบันฯ ไม0มีเงินเป7นของตนเอง
เอกสารเยอะเกินไป ไม0มีคนทําเอกสาร
เงิ นทุ นของสถาบั นฯ ไม0 เพี ยงพอที่ จะช0 วยเหลื อสมาชิ กที่ เ ป7 นหนี้
จํานวนเงินสูง ๆ หนี้นอกระบบ
กลุ0มออมทรัพย4 มี 2 กลุ0ม (จดทะเบียน 1 ไม0จดทะเบียนตามแนวทาง
กรมฯ 1)
ปNญหาของรอบระยะเวลาบัญชีเดิมของลูกหนี้ไม0สอดคลองกับเวลา
การบริหารจัดการหนี้
แกนนําเป7นกลุ0มออมทรัพย4ระดับตําบลแต0พื้นที่ดําเนินการเป7นระดับ
หมู0บาน คณะกรรมการสถาบันฯ มาจาก 8 หมู0บาน ทําใหขับเคลื่อน
กิจกรรมลําบาก
การประกอบอาชี พของครั วเรื อนในชุ มชนแต0 ละอาชี พใชเวลาไม0
เท0ากัน นําไปสู0การส0งใชเงินคืนตามสัญญา เดิมกูเป7นป)แลวส0งคืน ไม0
เป7นไปตามรอบการประกอบอาชีพ ทําใหบางครัวเรือนมีเงินสด ก็ไม0
ใชคืน พอถึงกําหนดก็ไม0มีส0งคืน ซึ่งแต0เดิมการกูยืมก็ก็นําไปใชผิด
วัตถุประสงค4
การส0งคืนเงิน ในบางครั้งจะส0งเฉพาะดอกเบี้ย
ไม0มีรายไดมากพอที่จะนําเงินเป7นกอนมาชดใชหนี้/รายไดไม0เพียงพอ
เนื่ อ งจากเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ทํ า ใหส0 ง เงิ น ใชหนี้ ไ ม0 เ ป7 น ไปตาม
กําหนดเวลา
เพราะมีการแบ0งพรรค แบ0งฝGาย (การเมืองทองถิ่น) ทําใหประชาชน
เกิดความขัดแยงกัน
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ป@ญหา อุปสรรค
o

ขอจํากัดในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ

o
o
o

รายละเอียด
แต0ละกลุ0ม/กองทุนไม0ยอมปล0อย (ลูกหนี้) ไม0ใหเอกสารสัญญาในการ
รวมหนี้ กลัวเสียลูกคา
ประธานแต0ละกองทุนกลัวเสียอํานาจ ผลประโยชน4
ความเร0งรีบของโครงการฯ
ทุนในการส0งเสริมอาชีพนอย ไม0พอต0อความตองการ

4.10 วิธีการแกไขป@ญหา อุปสรรค ความยุ.งยากที่เกิดขึ้น
ตาราง 4-47 วิธีการแกไขปNญหา อุปสรรค ความยุ0งยากที่เกิดขึ้น
ประเด็น
o
o
o
o

ทําความเขาใจและปรับทัศนคติ
o

o
o
o
o
o

ปรับแนวทางการบริหารจัดการ
สถาบันฯ กองทุนต0าง ๆ

o
o
o

แนวทางแกไข
ประชุมสรางความเขาใจจนกว0าทุกคนจะเขาใจตรงกัน
สรางความน0าเชื่อถือ ไววางใจและศรัทธา
ส0งเสริมและสนับสนุนสมาชิกใหเขาร0วมแกไขปNญหาหนี้สินร0วมกัน
ประชาสัม พัน ธ4 นํา เรื่องเขาที่ป ระชุม ประจํา เดือ นของหมู0บาน
ว0าสถาบันฯ มีนโยบายจะทําอะไร อย0างไร โดยไม0ออกชื่อบุคคลใดๆ
พูดคุย แนะนํา ทําความเขาใจรายครัวเรือนจนเขาใจ ตองใหเวลา
เขาคิด บางทีครัวเรือนก็เดินเขามาขอความช0วยเหลือเมื่ อ ไดคิ ด
ไตร0ตรองแลว
ศึกษาแนวทางใหเดินทางไปตามระเบียบของกรมการพัฒนาชุมชน
ใหคณะกรรมการแต0ละกองทุนเช็คจํานวนสมาชิกของตัวเอง
จัดทําแผนปฏิบัติการ
คัดเลือกครัวเรือนนําร0อง ที่สมัครใจเขาร0วม เพื่อดําเนินการเป7น
ตัวอย0างใหเกิดผลก0อน
ในเบื้องตนรวมหนี้เฉพาะ กทบ. ซึ่งมีหลายสัญญา เนื่องจากเงินมา
ไม0พรอมกัน และชี้แจงสมาชิกใหเขาใจเพื่อเตรียมพรอมในการรวม
หนี้
ขอความร0 ว มมื อเจาหนาที่ พัฒ นาชุ มชนเขาร0 ว มประชุ มดวย ให
พัฒนากรเป7นพี่เลี้ยงช0วยแนะนํา ช0วยทํา
คณะกรรมการดําเนินการปรับเปลี่ยนดอกเบี้ย
ใหขอคิดของสถาบันฯ ว0า การประกอบอาชีพ ถาตองการนอยให
ไปหากองทุนที่มีเงินนอย ถาประกอบอาชีพที่ตองใชเงินมากก็ไป
หา กทบ. หรือกลุ0มออมทรัพย4ฯ ซึ่งในหมู0บานมีเกือบ 10 ลาน
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4.11 เทคนิ ค ในการบริ ห ารจั ด การหนี้ ไ ปสู. 1 ครั ว เรื อ น 1 สั ญ ญา ใหบรรลุ เ ป- า หมายตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
ตาราง 4-48 เทคนิคในการบริหารจัดการหนี้ไปสู0 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
เทคนิค

เทคนิคการคัดเลือกครัวเรือน
เปHาหมาย

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ใหความรูและสรางความเชื่อมั่น
ใหกับสมาชิก

o
o

รายละเอียด
คัดเลือกครัวเรือนที่มีหนี้นอย เพื่อทําใหเป7นตนแบบของสมาชิก
กําหนดคุณสมบัติของครัวเรือน และเนนความสมัครใจ
คัดเลือกครัวเรือนที่มีศักยภาพในการจัดการ
คัดเลือกครัวเรือนที่มีแหล0งทุนที่มีดอกเบี้ยสูงกว0า
คัดเลือกคนมีประสบการณ4การประกอบอาชีพมาก0อน
หาครัวเรือนที่มี 2 สัญญา มีความซื่อสัตย4 และมีฐานะ สมัครใจเขา
ร0วมโครงการ
พิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ ผ0านมติความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ตองชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการดําเนินงานใหสมาชิก/ชุ มชน
เห็นประโยชน4 ปรับทัศนคติ ใหเกิดการตระหนักรู
ทําใหสําเร็จเป7นตัวอย0าง
สอนใหครัวเรือนเปHาหมายคิดเป7น
เนนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ4 พูดคุยกันมาก ๆ บ0อย ๆ เพื่อกําจัด
ความไม0เขาใจและสรางความเขาใจอย0างต0อเนื่องจนกว0าครัวเรือนจะ
มองเห็นภาพและประโยชน4ที่จะไดรับในอนาคต
ความสามัคคีของคณะกรรมการสถาบันฯที่จะดําเนินการบริหารหนี้
เนื่องจากมองเห็นประโยชน4
ใหความรูในการลดตนทุนการผลิต

ปรับอัตราดอกเบี้ย
o บูรณาการหนี้ โดยลดดอกเบี้ยทุ กกองทุนใหเท0 ากัน เพื่อยกหนี้ สิ น
สัญญาไปอยู0กองทุนใดกองทุนหนึ่ง

เทคนิคในการบริหารจัดการ

o
o
o
o
o
o

ปรับระยะเวลาการผ0อนชําระคืน
ปรับระยะเวลาการชําระหนี้ใหยาวขึ้น
จั ดระยะเวลาในการชํ าระหนี้ เช0 น หนี้ ครั วเรื อน ไม0 เกิ น 30,000
ชําระภายใน 1 ป)
หนี้ จํานวน 30,001-50,000 ชําระภายใน 3-5 ป)
หนี้จํานวน 50,001 ขึ้นไป ชําระ 5-10 ป)
ยึดแนวทางของกรมฯ โดยการทําบันทึกขอตกลง และโอนหนี้ ของ
ครัวเรือนใหเป7นสัญญาเดียว
และกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ใหชัดเจน
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เทคนิค

รายละเอียด
o วิเคราะห4และวางแผนบริหารหนี้ใหครัวเรือนเพื่อวางเสนทาง รวมถึง
แนวปฏิ บั ติ ที่จะเขาสู0 การบริ หารหนี้ 1 ครั วเรื อน 1สั ญญา อย0 าง
ใกลชิด
o
o
o

o
o
o

o
o

o

o
o

o
o
o
o
o

กําหนดแนวทางใหม0
กําหนดประเภทของหนี้และวงเงินที่เป7นหนี้
ปลดหนี้โดยเนนการออม/ลดการกู
คัดเลือกเจาภาพในการรวมสัญญาใหกับครัวเรือนเปHาหมาย คือ กลุ0ม
ออมทรัพย4ฯ นําไปใชหนี้ใหครัวเรือนเปHาหมายไดทันที และดอกเบี้ย
เท0ากัน
มีการประกันความเสี่ยง คือ ใครเป7นหนี้ ไม0สามารถถอนหุนออกได
จนกว0าหนี้จะหมด
ตองมีทุนสํารองมาลางหนี้ใหไดก0อน
จูงใจดวยการส0งคืนเงิน 30% ก็สามารถกูใหม0ได
มีขอตกลงร0วมกัน
ตั้งกฎ กติกา และปฏิบัติ ตามอย0 างเคร0 งครั ดเพื่ อใหเกิดมาตรฐาน
เดียวกัน
นําระเบียบที่ดีของกลุ0มออมทรัพย4เพื่อการผลิตมาร0วมเป7นเกณฑ4 /
แนวทางปฏิบัติในการบริหารหนี้ 1 สัญญา เช0น สามารถส0งเงินคืน
เป7นรายเดือนได ทําใหลดภาระความรับผิดชอบในการส0งเงินกอน
ใหญ0ลง
ยึดสัญญาของครัวเรือนที่ทําไวกับกองทุนเป7นหลัก แต0กรรมการตอง
อะลุมอล0วยกรณี เกิดภั ยพิ บัติ โรคระบาด (ตามสัญญาระบุ ได แต0
ความเป7นจริง ไม0ได ตองมีการผ0อนผัน)
ถาครัวเรือนเปHาหมายจัดการดวยตัวเองไม0ได สถาบันฯ ก็ตองช0วย
แกระบบหนี้ให โดยใชเงินของ กทบ. และออมทรัพย4ฯ
ตองทํางานบูรณาการร0วมกันทั้ง ผูนําชุมชน คณะกรรมการกลุ0มฯ/
กองทุน/สถาบัน และสมาชิก (ผูกู)
อื่น ๆ
ลงมือทําและจดบันทึก
ติดตามการประกอบอาชีพ
เพิ่มช0องทางในการเป7นตลาดปลอดสารเนื่องจากสมาชิกปลูกผักขาย
ใชเทคนิ คการสรางแรงจู งใจ เช0 น มี สิ ทธิ เขาถึ งแหล0 งทุ น หรื อหา
อาชีพเสริมให
จัดสวัสดิการเพิ่มเติมใหแก0ผูเขาร0วมโครงการ
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4.12 ประโยชน*จากการสนับสนุนงบประมาณใหครัวเรือนเป-าหมายดําเนินกิจกรรมสนับสนุน
อาชีพตามแผนการบริหารจัดการหนี้
ตาราง 4-49 ประโยชน4จากการสนับสนุนงบประมาณใหครัวเรือนเปHาหมายฯ
ประโยชน*

เกิดประโยชน4

รายละเอียด
 เกิดการขับเคลื่อนต0อยอดกิจกรรมที่มีอยู0เดิมในชุมชนใหมีความ
เขมแข็งขึ้น
 ครัวเรือนเปHาหมายที่ทํา 1 ครัวเรือน 1 สัญญา มีเงินทุนสนับสนุนใน
การประกอบอาชีพ
 เกิดการสรางอาชีพ ใหกับสมาชิก สามารถลดรายจ0ายและสราง
รายไดไดจริง ๆ เพราะเนนว0าจะตองดําเนินการอย0างจริงจัง ทําใหมี
ขวัญกําลังใจ มีเงิน มีกําลังในการส0งเงินคืนใชหนี้
 ช0วยใหครัวเรือนเปHาหมายมีสํานึกที่ดี และคิดทําในสิ่งที่ดีใหกับ
ครอบครัวของตนเอง
 ครัวเรือนเกิดกระบวนการเรียนรู ทํางานร0วมกัน ก0อใหเกิดความ
สามัคคี

4.13 ประโยชน*ที่ไดรับจากการดําเนินโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการ
หนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
ตาราง 4-50 ประโยชน4ที่ไดรับจากการดําเนินโครงการฯ
ประเด็น

สุขภาพจิตดีขึ้น

ความเป7นอยู0ดีขึ้น

รายละเอียด
 ลดความเครียด ความกังวลจากการเป7นหนี้ เพราะมีแผนการชําระ
หนี้ สามารถมองเห็นการปลดหนี้ในอนาคต ไม0ตองพะวงว0าจะตอง
หาเงินมาส0งกองทุนนั้น กองทุนนี้ เพราะเหลือเพียงสัญญาเดียว
 ไม0ตองกูหนี้อีกกองมาใชอีกกอง (หนี้หมุน) ใหเหนื่อย
 ไม0ตองจําว0ากองทุนใดจ0ายตอนไหน
 สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น มีเงินชําระหนี้ มีความเป7นอยู0ที่ดีขึ้น
 สมาชิกพึ่งพาตัวเองได โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ในหลวง
สอนใหรูจักประมาณตน
 ลดรายจ0ายที่เป7นดอกเบี้ย ลดภาระการชําระหนี้ ยืดระยะเวลา มี
เงินเหลือไวใชจ0ายในครัวเรือน
 ผูเขาร0วมโครงการไดกูเงินที่ดอกเบี้ยต่ํา
 ไม0มีหนี้หลายแห0ง
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ประเด็น

ชุมชนน0าอยู0มากขึ้น

คนในชุมชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

รายละเอียด
 สมาชิกมีเงินออมเพิ่มขึ้น
 กรรมการไม0ตองทํางานซ้ําซอนหลายกองทุน
 ช0วยแกปNญหาหนี้นอกระบบ
 สรางความสามัคคีในชุมชน
 มีการช0วยเหลือกันระหว0างกลุ0มกองทุนการเงินในหมู0บาน
เอื้ออาทรกัน
 ไดช0วยเหลือซึ่งกันและกัน
 เกิดความตื่นตัวในชุมชน สนใจเขาร0วมโครงการมากขึ้น
 มีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน
 สรางวินัยใหกับคน มีวินัยทางการเงิน
 ไดรูจักการวางแผนการชําระหนี้ การใชจ0ายเงิน
 ฝWกแกไขปNญหา
 มีความรูเพิ่ม
 ครัวเรือนเปHาหมายไดมาร0วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูพูดคุยกันมากขึ้น
ทดลองปรับสูตร พัฒนาการจัดจําหน0าย มีรายไดเพิ่มขึ้น
 สมาชิกไดรูสถานการณ4หนี้ของตัวเอง ไดทบทวนหนี้สินตัวเอง และ
สามารถบริหารจัดการหนี้ได

4.14 ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
“สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
ตาราง 4-51 ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการฯ
ประเด็น
งบประมาณ

การสนับสนุนของเจาหนาที่

รายละเอียด
 เพิ่มงบประมาณในส0วนของการสนับสนุนอาชีพ
 เพิ่มทุนสถาบันฯ
 ใหพัฒนาชุมชนเป7นพี่เลี้ยงใหความรู และแนวทางในการประกอบ
อาชีพ โดยใหสถาบันเป7นผูดําเนินการเอง
 ใหพัฒนาชุมชนติดตาม ประเมินผลความสําเร็จอย0างใกลชิด
 ใหเจาหนาที่เขาร0วมประชุมสามัญประจําป) เพื่อสรางความรูความ
เขาใจ สรางขวัญกําลังใจใหกับคณะกรรมการและสมาชิก อย0างนอย
ป)ละ 1 ครั้ง
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ประเด็น

รายละเอียด
 ควรมีนักวิชาการผูเชี่ยวชาญมาใหความรูในการสรางอาชีพใหม0 ๆ
หรือมีการนําเทคโนโลยี นวัตกรรม เขามาใชในการประกอบอาชีพ
ของครัวเรือน
 ขอใหเจาหนาที่กรมฯ มาเยี่ยมบ0อย ๆ

ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม

 ปรับระยะเวลาการอบรมใหสั้นลง
 ควรใหเวลาในการดําเนินการสักระยะ เพราะระหว0างดําเนินการก็
ตองค0อยๆ ปรับ ค0อยๆ แกปNญหาที่มีอยู0ตลอด เพื่อสรางแนวทางให
ชัดเจน ไม0หลงทาง

การสรางความรูความเขาใจ

 สรางการเรียนรูใหมากขึ้นทั้งกรรมการและสมาชิก
 สรางความเขาใจใหชัดเจนโดยเฉพาะประโยชน4ที่จะไดรับ
 เลือกสถานที่ศึกษาดูงานใหตรงเปHาหมาย
 เปOดเวทีชุมชน หรือบรรจุในวาระการประชุมหมู0บานทุกเดือน
 จัดอบรมบ0อย ๆ พาคณะกรรมการไปศึกษาดูงานใหบ0อย

แนวทางการดําเนินงาน

 ควรมีการรวมกลุ0มกันก0อนที่จะสนับสนุนงบประมาณ
 จัดการดอกเบี้ยใหมีอัตราเท0ากัน
 กรรมการควรเป7นคนที่สามารถดําเนินการได

92

4.15 ขอมูลพื้นฐานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่ตอบแบบประเมิน
ตาราง 4-52 ขอมูลพื้นฐานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่ตอบแบบประเมิน
ขอมูลพื้นฐาน
ชาย
เพศ
หญิง
อายุเฉลี่ย
49.43
อายุ
อายุนอยที่สุด 28
อายุมากที่สุด 60
พัฒนาการอําเภอ
ตําแหน3ง
พัฒนากร
ประสบการณ7การทํางาน ประสบการณ7เฉลี่ย
ร3วมกับคณะกรรมการ ประสบการณ7นอยที่สุด
สถาบันฯ
ประสบการณ7มากที่สุด
อายุราชการเฉลี่ย
อายุราชการ
อายุราชการนอยที่สุด
อายุราชการมากที่สุด

จํานวน
21
30

n = 51
รอยละ
41.18
58.82

ปปป20
31
3.95
2
25
24.97
1
36

39.22
60.78

ปเดือน
ปปปป-

เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่ตอบแบบประเมินส3วนใหญ3เป=นเพศหญิ ง (รอยละ 58.82) มีอายุเฉลี่ ย
49.43 ป- ตําแหน3ง พัฒนากร (รอยละ 60.78) ประสบการณ7การทํางานร3วมกับคณะกรรมการสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชนเฉลี่ย 3.95 ป- และมีอายุราชการเฉลี่ย 24.97 ป-
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4.16 กิจกรรมที่ดําเนินการในหมู1บานตามโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
ตาราง 4-53 กิจกรรมที่ดําเนินการในหมู3บานตามโครงการฯ
ประเด็น
o
o

o

ประชุมคณะกรรมการฯ และ
ครัวเรือนเปAาหมายที่เขาร3วม
โครงการ

o
o

o
o
o
o

รายละเอียด
ชี้แจงวัตถุประสงค7และความเป=นมาของโครงการ
ใหความรูเรื่องปBญหาหนี้สินของคนในชุมชน ตารางวางแผนหนี้
การวางแผนการเงิน การดําเนินชีวิต ตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง การจัดทําบัญชีครัวเรือน
รวบรวม ตรวจสอบขอมู ล ร3 ว มกั บ ชุ มชน นํ า ขอมู ล มาวิ เ คราะห7
ร3วมกับชุมชน หาสมาชิกทําขอตกลง อบรมใหความรู สนับสนุน
อาชีพเพิ่มรายได
ร3 ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห7 ส ถานการณ7 ห นี้ ใ นปB จ จุ บั น กั บ การบริ ห าร
จัดการหนี้
คัดแยกสมาชิกกลุ3มต3าง ๆ และพิจารณาสมาชิกที่สมัครใจเขาร3วม
โครงการ ทํ า ขอตกลงร3 ว มกั น ระหว3 า งกลุ3 ม เปA า หมาย และ
คณะกรรมการสถาบันฯ/ กองทุน เพื่อดําเนินการบริหารจั ด การ
หนี้ไปสู3 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ทําแผนชีวิต
ร3วมกันพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนอาชีพ
จัดตั้งกลุ3มอาชีพ เช3น เลี้ยงปลาดุกในบ3อซีเมนต7 ทําดอกไมจันทน7
ช3วยแกไขปBญหาเมื่อชุมชนไม3สามารถแกปBญหาได

4.17 ป=ญหา อุปสรรค ความยุ1งยากที่เกิดขึ้นในการทํางานร1วมกับครัวเรือนเป?าหมาย
ในการบริหารจัดการหนี้ไปสู1 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ตาราง 4-54 ปBญหา อุปสรรค ความยุ3งยากที่เกิดขึ้นในการทํางานร3วมกับครัวเรือนเปAาหมาย
ประเด็น
ความไม3รูไม3เขาใจ

ทัศนคติ

รายละเอียด
o เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจที่ชัดเจน
o กรรมการกลุ3มฯ และสมาชิกไม3เขาใจแนวทาง
o ชาวบานยังไม3มีความเขาใจในการบริหารจัดการหนี้
o แต3ละกองทุนมีความเป=นตัวของตัวเอง ทําใหเกิดอัตตา
o บางครั ว เรื อ นไม3 เ ปJด ใจรับ แนวทางนี้ เพราะอาย ไม3 ก ลาเปJ ด เผย

ขอมูล กลัวถูกเยาะเยยถากถาง
o ครัวเรือนเปAาหมายไม3เชื่อมั่นในวิธีการ
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ประเด็น
o

o
o

ทัศนคติ (ต3อ)

o

o
o
o
o
o
o

การบริหารจัดการ

o
o

o

o

ระยะเวลาดําเนินการ

o
o

รายละเอียด
ครัวเรือนส3วนใหญ3กูเงินจาก กทบ./กลุ3มออมทรัพย7ฯ/กข.คจ. ซึ่ง
ไม3เสียดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยต่ํ า จึงไม3อยากเขาร3วมเพราะกลั ว
ตองเสียดอกเบี้ย กลัวเสียผลประโยชน7จากเงินปBนผล
คณะกรรมการกองทุนฯ ไม3ตองการดําเนินการ
ความเคยชินในการเป=นหนี้หลายสัญญา โดยที่ผ3านมากูตามหวง
เวลาและประเภทของอาชีพ เช3น อาชีพหลักทํานา ทําไร3ขาวโพด
ถั่วเหลือง ปลูกกระเทียม ตองใชเงินทุนมาก ก็จะกูจากกลุ3มออม
ทรั พ ย7 ฯ กทบ. ซึ่ ง มี ด อกเบี้ ย 12 และ 7 บาท แต3 ถ าเป= น การ
ประกอบอาชีพเสริม เช3น ปลูกผัก เลี้ยงไก3 สุกร ก็จะกูจาก กข.คจ.
ซึ่งมีวงเงินใหกู ไม3เกินรายละ 5,000 บาท และมีดอกเบี้ยต่ํากว3า
การสรางความเขาใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจ3ายเงิน
ตลอดจนการวางแผนในการใชจ3 า ยเงิ น ซึ่ ง จํ า เป= น ตองใชเวลา
พอสมควร
อั ต ราดอกเบี้ ย แต3 ล ะกองทุ น ไม3 เ ท3 า กั น ทํ า ใหเกิ ด การไดเปรี ย บ
เสียเปรียบในการรวมบัญชี
แต3ละกองทุนมีระเบียบแตกต3างกัน
บางพื้นที่เป=นกลุ3มออมทรัพย7ฯ ระดับตําบล ทําใหมีปBญหาในการ
ปรับเปลี่ยนระเบียบ ดอกเบี้ย
เงินกองทุนบางกลุ3ม/ไม3สามารถนํามารวมได
เงินทุนของสถาบันฯ ไม3เพียงพอต3อการบริหารจัดการหนี้
ไม3สามารถจัดการหนี้นอกระบบได เนื่องจากครัวเรือนเปAาหมายไม3
ยอมเปJดเผยขอมูล
บางกองทุนมีจํานวนสมาชิกมาก (รวม 2 หมู3บาน) ทําใหตองใช
เวลามากในการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลสมาชิก
ครั ว เรื อ นมี ห นี้ จํ า นวนมาก มี ห นี้ เ งิ น กู หลายสั ญ ญา กํ า หนด
ระยะเวลาไม3พรอมกัน ทําใหเกิดความยุ3งยากในการบริหารจัดการ
หนี้ ใหเหลือสัญญาเดียว
คณะกรรมการสถาบัน ประธานมีงานประจําทําใหขาดเวลาที่จะ
ทํ า งานใหสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค7 ที่ ก รมไดวางไว แต3 ห ลั ง จาก
เกษียณราชการในเดือนกันยายนนี้ คาดว3าจะมีเวลาในการประชุม
และหาหนทางที่จะบูรณาการขอมูลทุนชุมชนใหเป=นระบบ
การบริหารกองทุน เป=นหนาที่หลักของกลุ3ม เสมือนว3า กรรมการ
ไปกาวก3าย บังคับ
การคางชําระหนี้ของสมาชิก
ระยะเวลาในการปรับสัญญานอยเกิน ไป ทําใหบางพื้นที่ต องนํ า
ครัวเรือนที่มีหนี้เดียวมาเป=นกลุ3มเปAาหมาย
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4.18 วิธีการแกไขป=ญหา อุปสรรค ความยุ1งยากที่เกิดขึ้น
ตาราง 4-55 วิธีการแกไขปBญหา อุปสรรค ความยุ3งยากที่เกิดขึ้น
ป=ญหา อุปสรรค
เพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่

o
o

o

o

สรางความเขาใจคณะกรรมการ
และสมาชิก
o
o
o

o
o
o

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ

o

o

แนวทางแกไข
ดําเนินการอย3างระมัดระวัง
เพิ่มประสิทธิภาพใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชน โดยการชี้แจงนโยบาย
ใหชัดเจน ทําความเขาใจ และปรับทัศนคติเจาหนาที่ ใหศึกษาทํา
ความเขาใจตามคู3มือสนับสนุนฯ ของกรมฯ
ทํ า ความเขาใจกั บ คณะกรรมการกองทุ น ฯ กรรมการสถาบั น ฯ
เพื่อใหช3วยอธิบายสรางความเขาใจสมาชิกต3อ ปรับทัศนคติใหเห็น
ว3าสามารถแกไขปBญหาไดจริง
สรางรูปแบบ Model นําเสนอในเวที ยกตัวอย3างประกอบใหเห็น
เป=นรูปธรรม เพื่อสรางความเขาใจใหชัดเจน แลกเปลี่ยนพูดคุย
เปรียบเทียบผลดีผลเสีย ชี้ใหเห็นประโยชน7ในการแกปBญหาหนี้ได
ในอนาคตว3าผูไดรับประโยชน7คือคนในชุมชนเอง
จับเข3าคุยกัน แนะนําการจัดทําเอกสาร ทะเบียน แบบตัวต3อตัว
เรียกประชุมครัวเรือนเปAาหมายเพื่ อมาแลกเปลี่ยน พูดคุย และ
ช3วยกันแกปBญหา
รวมเงินกองทุนที่มีลักษณะคลายกัน เช3น กทบ. ออมทรัพย7 กข.คจ.
แลวปรับดอกเบี้ยใหเท3ากัน ปรับระเบียบใหเป=นปBจจุบัน และชี้แจง
ใหสมาชิกเขาใจถือปฏิบัติร3วมกัน
แยกกลุ3ม สมาชิกใหตรงกับเงิน
ใหธนาคารเขามาช3วยดานสินเชื่อ
คัดเลือกครัวเรือนที่มีความพรอม ความสมัครใจในการดําเนินการ
ตามเปAาหมาย ส3วนที่เหลือจะดําเนินการในป-ต3อไป
สถาบันฯ มีมติกําหนดยอดเงินการบริหารจัดการหนี้ไวที่ 50,000
บาท หากสมาชิกที่เขาร3วมการบริหารจัดการหนี้ไปสู3 1 ครัวเรือน
1 สัญญา มีหนี้รวมกันแลว นอยกว3า 50,000 บาท ใหเป=นความ
รั บ ผิ ด ชอบของ กทบ และเกิ น กว3 า 50,000 บาท ใหเป= น ความ
รับผิดชอบของกลุ3มออมทรัพย7เพื่อการผลิต
มีการประชุมเพิ่มเงินกูสูงสุดเพิ่มขึ้น กําหนดระยะเวลาการกูยืม
ใหม3
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4.19 การไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่จังหวัด
ตาราง 4-56 การสนับสนุนจากเจาหนาที่จังหวัด
การสนับสนุน

รายละเอียด

ไดรับ

การสนับสนุนเอกสาร ขอมูลดานวิชาการ งบประมาณ วิทยากรร3วม
ในเวที ติดตามในพื้นที่ร3วมกับอําเภอ สรางความอุ3นใจใหเจาหนาที่

ไดรับบางส3วน

เนื่ องจากบางครั้ งจังหวัด ติด ภารกิ จในวันที่ อํา เภอจั ด ประชุม ทํ าให
ขอมูลไม3เพียงพอเนื่องจากเป=นพัฒนากรใหม3 ประสบการณ7นอย ทําให
ตองศึกษาเพิ่มเติมและสอบถามรายละเอียดจากจังหวัดมากขึ้น

4.20 การสนับสนุนจากหน1วยงานภาคีหรือชุมชน
ตาราง 4-57 การสนับสนุนจากหน3วยงานภาคีหรือชุมชน
ภาคีการพัฒนา
ชุมชน
กองทุนต3าง ๆ
อบต.
ธกส.
กศน.
เครือข3ายกลุ3มออมทรัพย7ฯ
ธนาคารออมสิน
บริษัทกระทิงแดง
เกษตร
ปศุสัตว7

รายละเอียด
ใหความร3วมมือ
ใหความร3วมมือ ใหขอมูลครัวเรือน หนี้สินของสมาชิก
ใหการสนับสนุนบุคลากร, สนับสนุนกิจกรรมส3งเสริมอาชีพต3าง ๆ ที่
ชาวบานสนใจ ร3วมประชุมใหคําแนะนํา
เป=นวิทยากรการบริหารจัดการหนี้ การจัดทําบัญชีครัวเรือน ส3งเสริม
การออม
สนับสนุนกิจกรรมส3งเสริมอาชีพต3าง ๆ ที่ชาวบานสนใจ วิทยากรฝVก
อาชีพ
สนับสนุนวิทยากร
ใหวงเงินสินเชื่อ
ช3วยเหลือเรื่องการประกอบอาชีพเพิ่มเติม
เทคนิคการเขียนโครงการดานการเกษตร ส3งเสริมใหความรูการปลูก
พืชเชิงคู3 การลดตนทุนการปลูกพืช
ส3งเสริมใหความรูดานปศุสัตว7 (เลี้ยงไก3 สุกร)
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4.21 ความคิดเห็นต1อสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถดําเนินการเองได
และการสนับสนุนการดําเนินงานสถาบันฯ
ตาราง 4-58 ความคิดเห็นของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนต3อความเขมแข็งของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ความเขมแข็ง

เขมแข็ง

ยังไม3เขมแข็ง

รายละเอียด
o ส3 ว นใหญ3 มี ค วามเห็ น ว3 า สถาบั น ฯ มี ค วามเขมแข็ ง สามารถ
ดํ า เนิ น การไดเอง ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู3 กั บ บริ บ ทของชุ ม ชน การมี ผู นํ า ที่
เขมแข็ง การบริหารจัดการที่ดีและเป=นระบบดวย
o สิ่ ง ที่ ค วรสนั บ สนุ น ไดแก3 องค7 ค วามรู ดานวิ ช าการ หลั ก การ
แนวทางปฏิบัติ การบริหารจัดการที่เ ป=นระบบ เทคโนโลยี โดย
จัดหาผูมีความรู เครือข3าย ภาคีที่จะสนับสนุนไดไปใหความรูอย3าง
สม่ําเสมอ วัสดุครุภัณฑ7 สํานักงาน และการติดตามอย3างใกลชิด
จากเจาหนาที่ การประชาสั มพั น ธ7 ส รางการเรี ย นรู ใหกั บ คนใน
ชุมชน เพื่อหาสมาชิกเขาร3วมโครงการเพิ่ม และส3งเสริมการออม
ของสมาชิก
o มีบางสถาบันฯ ที่ยังไม3เขมแข็ง ตองใชเวลา คณะกรรมการมีภาระ
งานมาก บางสถาบันยังมีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินอื่น เช3น
ธ.ออมสิน ธกส. ควรใหเกิดจากความตองการของกลุ3 มเองที่ จ ะ
จัดตั้งสถาบัน ไม3ใช3การถูกบังคับใหดําเนินการ

4.22 ความคิดเห็นต1อกระบวนการสํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได ในการบริหารจัดการหนี้
ไปสู1 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ตาราง 4-59 ความคิดเห็นของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนต3อกระบวนการบริหารจัดการหนี้
ไปสู3 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ประเด็น

การบริหารจัดการหนี้
ไปสู3 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

รายละเอียด
o กระบวนการมีความเหมาะสม สามารถบริหารจัดการหนี้ได แต3
เงินทุนอาจไม3เพียงพอ ควรสนับสนุนส3งเสริมอาชีพใหครัวเรือนมี
รายไดเพิ่ม เพื่อลดหนี้ใหเหลือนอยที่สุด เพิ่มการออมและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการของสถาบัน
o ความรูในการบริหารหนี้ บางขั้นตอน/บางกระบวนการยังใชไม3ได
กับชุมชน ชาวบานไม3เขาใจ
o กระบวนการเพียงพอต3อการบริหารจัดการหนี้ แต3ควรเพิ่มเติมใน
ส3วนขอมูล รายละเอียดต3าง ๆ เพราะบางครั้งกรมฯ มีงานแบบ
กะทันหัน ทําใหเวลาไม3เพียงพอในการดําเนินงาน และบางครั้ง
ขอมูลรายละเอียดไม3ชัดเจน
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ประเด็น

รายละเอียด
o ระยะเวลามากเกินไป (4 วัน) การดําเนินการในระดับชุมชนทําได
ยาก บางกิจกรรม เช3น การโอนภาระหนี้ของกลุ3มเปAาหมาย ทําได
ยากมาก * ถาสถาบั น ใดบริ ห ารหมู3 บ านเดี ย ว อาจจะใชไดกั บ
กิจกรรมนี้
o ขอจํากัดดานดอกเบี้ยและสวัสดิการของสมาชิกที่กูเงิน
o ใหความรูคณะกรรมการสถาบันใหมากขึ้นและต3อเนื่อง จัดอบรม
ขอกฎหมายใหมากขึ้น
o เป= น โครงการที่ ดํ า เนิ น การไดยาก พื้ น ที่ ยั ง ขาดความรู ความ
การบริหารจัดการหนี้
เชี่ยวชาญ ยากต3อการดําเนินการใหต3อเนื่อง
ไปสู3 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (ต3อ)
o กระบวนการเหมาะสม แต3ไม3สามารถที่จะทําใหบรรลุผลได
o เพียงพอแลว แต3เพิ่มระยะเวลาใหมากกว3านี้
o ควรจะสรางจิตสํานึกในการลดหนี้ มากกว3าการทํา 1 ครัวเรือน
1 สัญญา
o ควรลดจํานวนวันในการอบรม “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ ได”
จาก 4 วัน เหลือ 1-2 วัน และเพิ่มวงเงินสนับสนุนกิจกรรมการ
เพิ่มรายไดใหมากขึ้นกว3าเดิม
o เพิ่มสถาบันการเงินเขามาร3วมดําเนินการ เช3น ธกส.
การทําความเขาใจ
o การสนับสนุนความรูในการดําเนินกิจกรรมสถาบันฯ
เงินทุน
o เพิ่มเงินทุน สนับสนุนเงินกูในการดําเนินงาน
o ไม3มีเพิ่มเติม เห็นควรยกเลิก
เห็นควรยกเลิก
o ไม3ควรปรับปรุง ทําไดยาก
4.23 การสนับสนุนกิจกรรมสนับสนุนอาชีพตามแผนการบริหารจัดการหนี้
 ปลูกจิตสํานึก ทําความเขาใจกลุ3ม/องค7กรใหมีความเขาใจและพรอมปรับปรุงตนเอง
 ใหคําแนะนําในการคั ดเลื อกกิจ กรรมสนั บสนุน เช3น ขอมูลเกี่ยวกั บ อาชี พ อาชีพที่ ส ราง
รายไดในระยะสั้ น การจั ด ทํ า ระเบี ย บกลุ3 ม การจั ด ทํ า บั ญ ชี การบริ ห ารกิ จ กรรมเพื่ อ
ประโยชน7ของสมาชิก การตลาด
 จัดเวทีแสดงการมีส3วนร3วมเพื่อหาความตองการอาชีพที่เหมาะกับบริบทชุมชน
 จัดซื้อวัสดุใหตามความตองการของครัวเรือนเปAาหมาย
 จัดตั้งเป=นกลุ3มอาชีพ
 เป=นวิทยากร เป=นพี่เลี้ยง และติดตามการดําเนินงานอย3างสม่ําเสมอ
 ประชาสัมพันธ7หน3วยงานขางเคียงเพื่อบูรณาการ
 ใหขวัญกําลังใจ
 สนับสนุนปBจจัยการบริหาร วางระบบการบริหาร
 นํ า เสนอผู บั ง คั บ บั ญ ชาใหการสนั บ สนุ น โดยการสั่ ง การทั้ ง ทางวาจา และเอกสารแก3
เครือข3าย ผูนํา
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ส3งเสริมการจัดตั้งกลุ3มตามแนวทางของกรมฯ/นําผลิตภัณฑ7จากกลุ3มมาขึ้นทะเบียน OTOP/
หาช3องทางการตลาดใหกลุ3ม/ประสานหน3วยงานภาคี เช3น กศน. ใหความรูดานอาชีพอื่น ๆ

4.24 ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได” ในปEต1อไป
ตาราง 4-60 ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานโครงการฯ ในป-ต3อไป
ประเด็น

เจาหนาที่

แนวทางการดําเนินงานสถาบัน

กลุ3มเปAาหมาย

ระยะเวลา

รายละเอียด
o ฝVกอบรม สรางความรูความเขาใจใหแก3เจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่
รับผิดชอบงานในพื้นที่
o ใหมีการออกแบบหลักสูตรร3วมกัน
o ประสานภาคีที่เกี่ยวของมาใหความรูกับสถาบันฯ อย3างสม่ําเสมอ
o นําผลการสํารวจไปวิเคราะห7 เพื่อประยุกต7ใชต3อไป
o รับฟBงความคิดเห็น
o เอกสาร ขอมูล ควรกะทัดรัด ไม3มากเกินไป มีรายละเอียดที่ชัดเจน
o ควรปรับเนื้อหาดําเนินการเฉพาะแนวการบูรณาการกองทุน
o พัฒนาชุมชนควรดําเนินกิจกรรมบูรณาการกองทุนเท3านั้น
o เปลี่ยนชื่อจากสถาบันฯ เป=นศูนย7บริหารจัดการหนี้ชุมชน
o ออกระเบียบเพื่อรองรับการดําเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชนใหมีความชัดเจน ครอบคลุม และสามารถปฏิบัติได
o ควรมีเวลาในการดําเนินงานบริหารจัดการหนี้เพื่อไปสู3 1 ครัวเรือน
1 สัญญา
o การจัดตั้งสถาบันฯ พื้นที่ตองมีความพรอมและควรเนนกลุ3มออม
ทรัพย7ฯ ระดับหมู3บาน ไม3ใช3ระดับตําบล
o สถาบันเกิดใหม3 ไม3ควรดําเนินการโครงการนี้
o มีกฎหมายรองรับในการดําเนินงาน
o สนับสนุนเงินทุน
o ควรดําเนินการในสถาบันที่มีความพรอม มีศักยภาพ มีความ
ประสงค7 มิใช3บังคับ และดําเนินการตามบริบทของแต3ละพื้นที่
o ถาสมาชิกสถาบันฯ เป=นกลุ3มอาชีพ จะง3ายต3อการติดตามและ
ส3งเสริมกิจกรรม
o ส3งเสริม สนับสนุนใหมีการออมเพิ่มขึ้น
o การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
เพื่อใหมีความรูและไดแลกเปลี่ยนประสบการณ7กับกลุ3มอื่น ๆ
o พาครัวเรือนเปAาหมายศึกษาดูงานที่ประสบความสําเร็จ
o การประชุม 4 วัน นานเกินไป
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5. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ หลักสูตรเสริม
สมรรถนะพัฒนาการอําเภอ
การลงพื้นที่เก็บขอมูลจากพัฒนาการอําภอตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากระดับอําเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ ดําเนินการเก็บขอมูลในช*วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม 2560 โดยสุ*มเลือกพื้นที่จังหวัดขนาดเล็ก กลาง และใหญ* ที่เป6นตัวแทนของแต*ละภาคในพื้ นที่
4 ภาค จํานวน 13 จังหวัด โดยทีมประเมินผลดําเนินการเก็บขอมูลแบบสอบถามจากพัฒนาการอําเภอใน
พื้นที่อําเภอเป;าหมาย และจังหวัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมจนครบถวนทุกอําเภอในจังหวัดที่กําหนด สามารถ
สรุปผลจากขอมูลดังกล*าวได ดังนี้
5.1 ข'อมูลพื้นฐานของผู'ตอบแบบประเมิน
ตาราง 4-61 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบประเมิน

เพศ
อายุ

ระยะเวลาการดํารง
ตําแหน*ง

การศึกษา

ข'อมูลพื้นฐาน
ชาย
หญิง
41 – 50 ปA
51 – 60 ปA
ต่ํากว*า 5 ปA
5 – 10 ปA
11 – 15 ปA
16 – 20 ปA
มากกว*า 20 ปA
ไม*มีขอมูล
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม*มีขอมูล

จํานวน
89
44
40
93
37
40
6
13
33
4
66
63
1
3

n = 133
ร'อยละ
66.92
33.08
30.08
69.92
27.82
30.08
4.51
9.77
24.81
3.01
49.62
47.37
0.75
2.26

ผูตอบแบบประเมินส*วนใหญ*เป6นเพศชาย (รอยละ 66.92) มีช*วงอายุ 51 – 60 ปA (รอยละ 69.92)
มีระยะเวลาการดํารงตําแหน*ง 5 – 10 ปA (รอยละ 30.08) การศึกษาอยู*ในระดับปริญญาตรี (รอยละ 49.62)
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5.2 ความพึ งพอใจต7 อ หลั ก สู ต รการฝ9 ก อบรมตามโครงการพั ฒนาบุ ค ลากรเพื่ อ ขั บเคลื่ อ น
เศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ
ตาราง 4-62 ระดับความพึงพอใจต*อหลักสูตรการฝGกอบรม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ระดับความพึงพอใจ
ค7าเฉลี่ย ผลการประเมิน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคปHจจุบัน
4.12
มาก
ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยภายใตแผนยุทธศาสตรJชาติ 20 ปA 4.11
มาก
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ฉบับที่ 12
การขับเคลื่อนประเทศไทยดวยไทยแลนดJ 4.0
4.16
มาก
บทบาทพัฒนาการอําเภอกับการบริหารงานภายใตทิศทาง
4.06
มาก
การทํางานในยุคไทยแลนดJ 4.0
ยุทธศาสตรJ/งานเร*งด*วนของ สพอ.ปA 2560
4.15
มาก
บทบาท/ภารกิจของพัฒนาการอําเภอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรJ 4.24
มากที่สุด
การวิเคราะหJจุดยืน (Positioning) ของพัฒนาการอําเภอ (บทบาท 4.15
มาก
ที่ควรจะเป6น และบทบาทที่คาดหวังของกรมฯใน Agenda ปA 2560
เครื่องมือการสรางคุณค*า/กิจกรรม/นวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน
3.75
มาก
ดวยเครื่องมือ VP Canvas
เครื่องมือการออกแบบงานดวยเครื่องมือ BMC (Business Model 3.70
มาก
Canvas)
การฝGกปฏิบัติในการออกแบบงานดวยเครื่องมือ BMC และ VP
3.71
มาก
Canvas
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ*นดินว*าดวยการกําหนด
4.05
มาก
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
การควบคุมภายในและมาตรฐาน ตามระเบียบคณะกรรมการ
4.07
มาก
ตรวจเงินแผ*นดินว*าดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
การจัดทําและส*งรายงานต*อคณะกรรมการตรวจเงินแผ*นดิน
3.91
มาก
ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ
ระเบียบกระทรวงการคลังว*าดวยค*าใชจ*ายในการฝGกอบรม
4.19
มาก
การจัดงานและการประชุมระหว*างประเทศ พ.ศ. 2549
และที่แกไขเพิ่มเติม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว*าดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
4.23
มากที่สุด
และที่แกไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาค*าใชจ*ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
4.27
มากที่สุด
และที่แกไขเพิ่มเติม
ประเด็น
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ระดับความพึงพอใจต*อหลักสูตรการฝGกอบรม พัฒนาการอําเภอที่ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต*อ
หลักสูตรบทบาท/ภารกิจของพัฒนาการอําเภอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรJ หลักสูตรพระราชกฤษฎีกาค*าใชจ*าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม และหลักสูตรระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว*าดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม อยู*ในระดับมากที่สุด และหลักสูตรอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยู*ในระดับมากทุกรายการ
5.3 การนําความรู'ไปใช'ประโยชน@
ตาราง 4-63 ระดับการใชประโยชนJในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ระดับการใช'ประโยชน@
ค7าเฉลี่ย ผลการประเมิน
1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยกลไกประชารัฐ
4.06
มาก
2 แนวทางการส*งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social enterprise : SE)
3.97
มาก
3 วิสาหกิจและธุรกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3.92
มาก
4 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธJ
4.09
มาก
5 การบริหารจัดการองคJกรในโลกยุค Digital
3.91
มาก
6 ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยภายใตแผนยุทธศาสตรJชาติ 20 ปA 3.92
มาก
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ฉบับที่ 12
7 การขับเคลื่อนประเทศไทยดวยไทยแลนดJ 4.0
3.98
มาก
8 บทบาทพัฒนาการอําเภอกับการบริหารงานภายใตทิศทาง
4.10
มาก
การทํางานในยุคไทยแลนดJ 4.0
9 CDD Positioning การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใตกลไก
4.05
มาก
ประชารัฐ
10 การวิเคราะหJจุดยืน (Positioning) ของพัฒนาการอําเภอ (บทบาท 4.13
มาก
ที่ควรจะเป6น และบทบาทที่คาดหวังของกรมการพัฒนาชุมชน
ในการขับเคลื่อน Agenda ปA 2560)
11 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ*นดินว*าดวยการกําหนด
4.12
มาก
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
12 การใชเครื่องมือ Value Proposition Canvas ( VP Canvas )
3.62
มาก
13 การใชเครื่องมือ Business Model Canvas ( BMC Canvas )
3.62
มาก
14 ระเบียบกระทรวงการคลังว*าดวยค*าใชจ*ายในการฝGกอบรม การจัดงาน
4.20
มาก
และการประชุมระหว*างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
15 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว*าดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
4.25
มากที่สุด
แกไขเพิ่มเติม
16 พระราชกฤษฎีกาค*าใชจ*ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
4.29
มากที่สุด
และที่แกไขเพิ่มเติม
ระดับ การนําไปใชประโยชนJต*อหลักสูตรการฝGกอบรม พัฒ นาการอํา เภอที่ต อบแบบประเมินมี
การนํา ความรู ที่ไ ดจากหลัก สูต รระเบียบสํ านักนายกรัฐ มนตรีว* าดวยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาค*าใชจ*ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม ไปใช
ประโยชนJอยู*ในระดับมากที่สุด และหลักสูตรอื่น ๆ มีการนําไปใชประโยชนJอยู*ในระดับมากทุกรายการ
ที่

ประเด็น
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5.4 การจัดทําโครงการริเริ่มเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร#และ Agenda กรมการพัฒนาชุมชน
หลังจากที่พัฒนาการอําเภอไดผานการอบรมตามหลักสูตรแลว กรมฯ ไดมอบหมายใหนําผล
จากการวิเคราะห&ศักยภาพพื้นที่ ซึ่งไดใชเทคนิค VP Canvas ไปตอยอด จัดทําเป5นโครงการริเริ่มเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
5.4.1 โครงการริเริ่มเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร#และ Agenda กรมการพัฒนาชุมชน
ตาราง 4-64 โครงการริเริ่มเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร&และ Agenda กรมการพัฒนาชุมชน
ประเด็น

การขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชน

ชื่อโครงการ
ดานการสรางเครือขายสัมมาชีพ
o จัดตั้งเครือขายสัมมาชีพระดับอําเภอ
o สรางเครือขายกลุมสัมมาชีพระดับตําบล
o สรางเครือขายสัมมาชีพชุมชน และกลุมอาชีพ ระดับอําเภอ
o จัดตั้งเครือขายประเภทอาชีพ (Cluster) สัมมาชีพชุมชนระดับอําเภอ
o จัดงานรวมพลังสัมมาชีพชุมชน สรางคนสรางอาชีพ
o จัดตั้งศูนย&บริการสัมมาชีพชุมชนอําเภอ
o ศูนย&เรียนรูสัมมาชีพระดับอําเภอ
ดานการพัฒนาทีมสนับสนุน เจาหนาที่พัฒนาชุมชน ปราชญสัมมาชีพ
และครัวเรือนตนแบบ
o ทีมสนับสนุนพี่เลี้ยงสัมมาชีพชุมชน : เพื่อคูคิดมิตรคูสรางสัมมาชีพชุมชน
ระดับตําบล
o สรางทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับตําบล
o พี่นอง ผองเพื่อน ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
o เพิ่ ม พู น ทั ก ษะและความสามารถพั ฒ นากรในการขั บ เคลื่ อ นสั ม มาชี พ
ชุมชน
o หนึ่งพัฒนากร หนึ่งหมูบานสัมมาชีพตนแบบ
o พัฒนากรตนแบบในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
o SMART ปราชญ&สัมมาชีพชุมชน สรางเศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคง
ประชาชนมีสุข
o เพิ่มศักยภาพปราชญ&สัมมาชีพชุมชน
o หนึ่งตําบล หนึ่งทีมปราชญ&มืออาชีพ
o ปราชญ&สัมมาชีพ “ปราชญ& 4.0”
o คัดเลือกวิทยากรผูนําสัมมาชีพชุมชนดีเดน
o หนึ่งตําบล หนึ่งครัวเรือนสัมมาชีพตัวอยาง

104

ประเด็น

ชื่อโครงการ

ดานกระบวนการสัมมาชีพ
o สรางสัมมาชีพเต็มพื้นที่
o พัฒนากลุมอาชีพใหไดมาตรฐาน
o สรางอาชีพเสริมจัดทําเครื่องใชในครัวเรือน
การขับเคลื่อน
o สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพในการเพิ่มรายได
สัมมาชีพชุมชน (ตอ)
o การพัฒนาสัมมาชีพชุมชนสูผูประกอบการ OTOP
o รวมพลังสตรีสรางสัมมาชีพชุมชน
o ตลาดนัดชุมชนคนสัมมาชีพ
o พัฒนาผลิตภัณฑ& OTOP
o จัดตั้งเครือขายประเภทอาชีพ Cluster ระดับอําเภอ (OTOP)
o ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ& หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ& ระดับอําเภอ
o ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ&ชุมชนหนุนเสริมการทองเที่ยวชุมชน
o ทีมงานเขมแข็ง ผลิตภัณฑ&ทะลุเปVา
o พัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว
o ทํากระเปWาผาดวยเชือกรม
การพัฒนา OTOP และ
o พัฒนา OTOP 1-3 ดาว สู OTOP 4-5 ดาว
เพิ่มช6องทางการตลาด
o ถนอมสินคาภาคการเกษตร (เก็บรักษาสะตอสด/แปรรูปเม็ดมะมวงหิมพานต&)
o พัฒนากลุมสบูสมุนไพรบานทะเลนอก
o SMART OTOP
o รานคาประชารัฐ OTOP สัมมาชีพ
o ตลาดนัด ประชารัฐ สุขใจ Shop
o สนับสนุนขยายผลรานคาประชารัฐ
o สงเสริมชองทางการตลาดสินคา OTOP
o ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั้งระบบ
o ขับเคลื่อน Agenda กรมการพัฒนาชุมชน
o ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี
o เพิ่มยอดจําหนายสินคา OTOP/สัมมาชีพ
การบูรณาการ
o สงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
o การขับเคลื่อนกลุม OTOP ดวยกลไกประชารัฐ
ฐานราก
o มหกรรมสัมมาชีพชุมชน/OTOP ของดีระดับอําเภอ
o สงเสริมครัวเรือนยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
o การพัฒนากลุม OTOP กลวยฉาบสูวิสาหกิจเพื่อสังคม
o การทองเที่ยวสนับสนุนการดําเนินงาน OTOP
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5.4.2 ลักษณะของโครงการริเริ่มฯ และความแตกต6างจากแนวทางของกรมฯ
ตาราง 4-65 ลักษณะของโครงการริเริ่มฯ และความแตกตางจากแนวทางของกรมฯ
ประเด็น

ลักษณะของโครงการริเริ่ม

o
o
o
o
o

ความแตกตางจากแนวทางการ
ดําเนินงานของกรมฯ

o
o
o
o

รายละเอียด
การสรางเครือขายสัมมาชีพชุมชน
การบูรณาการภาคสวนตางๆ ในพื้นที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
การสรางตนแบบ เชน พัฒนากรตนแบบ ปราชญ&ตนแบบ
การทํางานในเชิงคุณภาพ เฉพาะเจาะจงในการสนับสนุน กลุ ม/
องค&กรตามความตองการ ตามศักยภาพ และบริบทของแตละกลุม
การพั ฒ นาตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ เชน การเชื่ อ มโยงดานการ
ทองเที่ยว ดานวัฒนธรรมชุมชน ฯลฯ
เป5นกิจกรรมตอยอดจากแนวทางของกรมฯ
การนําลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่มาเป5นจุดเนนในการทํางาน
บางกรณีไมแตกตางแตเป5นการขยายผลเพิ่มขึ้น
บางกรณีไมแตกตาง แตเป5นการทํางานในเชิงคุณภาพมากขึ้น
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5.4.3 การประเมินความสําเร็จของโครงการริเริ่มฯ ที่ไดAดําเนินการ
ตาราง 4-66 การประเมินความสําเร็จของโครงการริเริ่มฯ ที่ไดดําเนินการ
ประเด็น
o
o
o
o
o

o
o
o
o

บรรลุความสําเร็จ
ตามเปBาหมาย

o
o
o
o
o
o
o
o

o

รายละเอียด
มีความรวมมือกันทุกภาคสวน และเกิดความยั่งยืน
บรรลุตามเปVาหมายตัวชี้วัดที่กําหนด
ศูนย&เรียนรูสัมมาชีพชุมชนระดับอําเภอ สามารถเป5นศูนย&กลางในการ
ประสานงานได
สามารถเพิ่มยอดจําหนายสินคาชุมชนได
ทีมบูรณาการสนับสนุนสัมมาชีพระดับ อํา เภอสามารถลงไปนิเ ทศงานให
คําแนะนําการดําเนินงานแกทีมสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบานใหเป5นไปตาม
แนวทางที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
ศูนย&บริการสัมมาชีพชุมชนระดับอําเภอสามารถใหคําปรึกษาแนะนํา การ
ดําเนินงานสรางสัมมาชีพได
สามารถสรางจุดยืนของกลุมและผลิตภัณฑ&ซึ่งสามารถสรางความรูความ
มั่นใจตอการจําหนายผลิตภัณฑ&ไดมากขึ้น
องค&กรสตรีมีกิจกรรมในการดําเนินงาน และสามารถกระตุนใหครัวเรื อน
สัมมาชีพมีความกระตือรือรนและมีตลาดที่จะจําหนาย
เครื อ ขาย OTOP ระดั บ อํ า เภอสามารถเป5 น พี่ เ ลี้ ย งในการแนะนํ า การ
ลงทะเบียน OTOP กลุมสัมมาชีพชุมชนได
กลุมสัมมาชีพชุมชนมากกวาครึ่งสามารถมาลงทะเบียนเป5นกลุม OTOP ได
วิทยากรผูนําสัมมาชีพดีเดนระดับอําเภอ สามารถเป5นวิทยากรถายทอดได
ทั้งระดับหมูบาน ตําบล และนอกพื้นที่ ไดรับการยอมรับจากทุกหนวยงาน
คําวาสัมมาชีพชุมชนเป5นที่รูจักของคนทั่วไปทั้งภาครัฐ เอกชน ทองถิ่น และ
ประชาชน
ปbจจุบันกลุมสัมมาชีพมีการขยายผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องสามารถ
ตอยอดงบประมาณจากภายนอก/ทองถิ่น/สวนราชการ/เอกชน
กลุมที่ประสบความสําเร็จไดเผยแพรองค&ความรูขยายผลโดยกรมการพัฒนา
ชุมชนไดมาถายทํา สารคดีเพื่อเผยแพร
เกิดกิจกรรมจากการบูรณาการงานที่สงเสริมรายได งานของดีสัมมาชี พ
และ OTOP สรางรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ&ใหกับชุมชน
ปราชญ&สัมมาชีพเป5นบุคคลที่ไดรับการยอมรับของคนในชุมชนสามารถนํา
การพัฒนาได
ภาคีทีมสนับสนุนระดับตําบลไดชวยทํางานขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน โดยมี
เปVาหมายเดียวกันคือ การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป5น
แนวทางประพฤติปฏิบั ติ เพื่อใหประชาชนมีร ายไดและมี ความสุข สราง
ความเขมแข็งอยางยั่งยืนใหแกชุมชน
การจัดเก็บขอมูล จปฐ. เป5นไปตามกรอบระยะเวลาและเปVาหมายที่กําหนด
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มี ก ารประชุ ม ที ม งานเพื่ อ กํ า หนดรู ป แบบการทํ า งานและคั ด เลื อ กพั ฒ นากร
ตนแบบ วางแผนการดําเนินงานรวมกัน และประเมินผลการทํางาน
เป5นการสนับสนุนใหครัวเรือนสัมมาชีพมีรายไดเพิ่มขึ้น มีกลุมอาชีพเพิ่มขึ้น และ
มีการลงทะเบียน OTOP
พัฒนากรไดจัดทําเอกสารจัดการความรูวิธีการทํางานสงเสริมหมูบานสัมมาชีพ
ชุมชน
มีการสรุปผลการดําเนินงานของกลุมถอดองค&ความรูและเผยแพรประชาสัมพันธ&
ตลาดสัมมาชีพไดถายทอดองค&ความรูวิธีการทํางาน มีการถอดบทเรียนสัมมาชีพ
ที่สามารถประกอบเป5 นอาชีพไดจริงเกิ ดกลุ มอาชี พ และองค&กรปกครองสวน
ทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณ
ครัวเรือนเปVาหมายปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพึ่งพาตนเองมากขึ้น
มีเครือขายปราชญ&สัมมาชีพ
มีผูลงทะเบียนผูผลิต ผูประกอบการ OTOP เพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจชุมชนมีความมั่นคง คนมีอาชีพ ลดความขัดแยง
หนวยงานตาง ๆ และชุมชนเห็นความสําคัญของการทองเที่ยวโดยชุมชน มีการ
สํารวจแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ การฝfกอบรมมัคคุเทศก&ชุมชน การขอจด
ทะเบียนเป5นกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว
กิจกรรมดานการทองเที่ยวโดยชุมชนไดรับการบรรจุไวในแผนของอําเภอและ
จังหวัดในปgงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562
สามารถตอยอดการผลิ ต การตลาด มี ค วามโดดเดนเป5 น รู ป ธรรม เขาสู
กระบวนการ OTOP
เกิดจากความตองการ และความสามารถของผูผลิต รัฐสนับสนุนการดําเนินงาน
ทํ า ใหผู ผลิ ต ผู ประกอบการไดพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ& ไ ดมาตรฐานมากยิ่ ง ขึ้ น เพิ่ ม
ชองทางการตลาด และมีรายไดเพิ่มขึ้น
เป5นการย้ํานโยบายแกผูปฏิบัติและสงเสริมกระบวนการทํางานของทีมงานและ
การตอยอดผลิตภัณฑ&ใหมีคุณภาพ
ผลิตภัณฑ&ที่ไดพัฒนาเป5นที่รูจักมากขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ&ใหมีรูปแบบที่
หลากหลาย และประชาสัมพันธ&เผยแพรเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
เว็บบอร&ดของ กศน.
กลุมอาชีพไดจําหนายสินคามีรายไดเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไดเขารวมเป5น
เครือขายกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
เครือขายการทํางานพัฒนาชุมชนไดแกผูนํา อช. คณะกรรมการพัฒนาสตรี ศอช.
เครือขายกลุมออมทรัพย&เครือขาย กข.คจ. เครือขาย กทบ.
สามารถสรางรายไดเพิ่ม และกลุมสามารถผลิตไดตลอดปg
เยาวชนรุนใหมใหความสนใจและเกิดการพัฒนาขยายผล
สามารถสรางกลุมใหมเพิ่มขึ้น สรางแบรนด&สินคา สรางตลาดและชองทางการ
จําหนายใหมๆ เพิ่มขึ้น
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การดําเนินงานตองใชระยะเวลาจึงจะประสบความสําเร็จ เพราะตองสรางทีม
จัดตั้งเครือขาย แบงประเภทกลุมอาชีพ ใหความรูดานการบริหารจัดการ ดาน
การตลาด ทักษะอาชีพ และการบริหารจัดการที่ดี มีชองทางการตลาดมากขึ้น
ตองดําเนินการตอเนื่องเป5นระยะเวลา 1 - 3 ปg จึงจะประสบความสําเร็ จและ
เห็นผลเป5นรูปธรรม
เจาหนาที่ แ ละคณะขั บ เคลื่ อ นระดั บ อํ า เภอไมติ ด ตามอยางตอเนื่ อ งทํ า ให
ครัวเรือนสัมมาชีพตนแบบขาดความมั่นใจและทําไมเต็มที่
มีขอจํากัดดานระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนินงาน
มี ข อจํ า กั ด ดานความพรอมของพื้ น ที่ ก ลุ มเปV า หมาย บางคนมี ห ลายบทบาท
ภารกิจเป5นเหตุใหตองเลื่อนการดําเนินกิจกรรมออกไป
กิจกรรมดานแปรรูปและการลงทะเบียนเป5นสินคา OTOP เกิดผลเป5นรูปธรรม
แตดานการเกษตรการปลูกพืชตองใชระยะเวลาจึงจะสรางรายไดใหเห็ น เป5 น
รูปธรรมได
บางครัวเรือนไมสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมไดเนื่องจากบางคนขาดทักษะในการ
ดํ า เนิ น งาน ประกอบกั บ เมื่ อผลที่ไดดํ าเนิน การไมประสบผลสําเร็จ เทาที่ควร
กลุมเปVาหมายก็ขาดความสนใจในการดําเนินการตอเนื่อง
ครั ว เรื อ นตนแบบสั ม มาชี พ ที่ คั ด เลื อ กมายั ง ขาดความรู ความเขาใจในการ
ขับเคลื่อนสัมมาชีพอยางแทจริง
ระยะเวลาในการดําเนินงานเป5นหวงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งจะตองดําเนินการตอ
และมีการวิเคราะห&ปรับปรุงจุดออนเพื่อพัฒนาใหดีขึ้นตอไป
วัตถุดิบในการแปรรูปมีเป5นชวง ๆ ตามฤดูกาล ทําใหการแปรรูปผลิตภัณฑ& ดําเนินการ
ไดไมตอเนื่องตลอดทั้งปg
เป5นอําเภอเล็ก ๆ ไมเป5นเสนทางหลัก การคมนาคมไมคอยสะดวก มีประชาชน
เขาไปเที่ยวคอนขางนอยการจําหนาย OTOP จึงขายไดนอยตองแสวงหาตลาด
ภายนอกมากกวาในพื้นที่ของตนเอง
ครัวเรือนสัมมาชีพบางหมูบานยังไมเกิดรายไดจากการประกอบอาชีพ
ยังไมมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการจัดตลาดนัดสัมมาชีพ
ครัวเรือนสัมมาชีพสวนใหญไมมีชองทางการตลาดเพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑ&ของสมาชิกไมมีความหลากหลาย เป5นผลิตภัณฑ&ที่เกิดจากผลผลิตทาง
การเกษตร ยังไมมีคุณภาพตามมาตรฐาน
อาชีพที่ครัวเรือนสัมมาชีพดําเนินการยังไมใหผลผลิต ยังไมเกิดรายได
ปbจจัยในการสงเสริมครัวเรือนสัมมาชีพมีนอยมาก
การจัดกิจกรรมมหกรรมตลาดนัดสัมมาชีพ ดําเนินการโดยหวงเวลาไมสอดคลอง
กับผลผลิตของครัวเรือน เชน ปลูกพืชตองใชเวลานานในการใหผลผลิต
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การสนับสนุนจากจังหวัดไมเป5นไปตามแผน เชน การเบิกจายเงิน หรือการให
คําแนะนําที่ชัดเจนจนสามารถปฏิบัติได
ขอจํากัดดานฤดูกาลในการประกอบอาชีพ การเสียสละเวลา หรือจิตอาสามีนอย
มีปbจจัยภายนอก คือ น้ําทวมพื้นที่รับผิดชอบ และเกิดโรคระบาดของไก
การจัดตลาดนัดชุมชนยังมีผูประกอบการเขารวมจําหนายนอย มีสินคานอยและ
ไมมีความหลากหลาย
คณะทํางานติดตามการชําระหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยังไมสามารถ
ดําเนินการติดตามการชําระหนี้ไดตามแนวทางที่กําหนด
การรวมกลุ มผู ผลิ ต ผู ประกอบการอาชี พเดี ย วกั น แลวมาสรางมุ ม มองใหม ๆ
รวมกันในระยะแรกยังไมไดรับความรวมมือและใหความสําคัญเทาที่ควร
ผูประกอบการบางสวนยังยึดติดในตัวตน การเกื้อกูลหรือการมองปbญหารวมกัน
ยังไมดีเทาที่ควรอีกทั้งยังไมเห็นประโยชน&ของการมีเครือขาย
ผูประกอบการ OTOP ผลิตสินคา OTOP เป5นอาชีพเสริม การผลิตยังไมมีความ
ตอเนื่อง
สินคาเป5นงานฝgมือระดับพรีเมี่ยม ตองใชระยะเวลาผลิตนานและผลิตไดนอยชิ้น

5.4.4 หลักสูตรการฝGกอบรมในครั้งนี้ ช6วยใหAขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไดAสําเร็จ
ตาราง 4-67 หลักสูตรการฝfกอบรมในครั้งนี้ ชวยใหขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไดสําเร็จ
ประเด็น

หลักสูตรการฝfกอบรมชวยให
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ไดสําเร็จ

หลักสูตรการฝfกอบรมไมมีผล
ตอความสําเร็จของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

รายละเอียด
o พัฒนาการอําเภอสวนใหญ มีความเห็นวาหลักสูตรการฝfกอบรมชวย
ใหสามารถขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากไดประสบความสํ า เร็ จ
เพราะชวยใหคิ ด อยางเป5 น ระบบ มี ห ลั ก การทฤษฎี ม ารองรั บ มี
เครื่องมือในการวิเคราะห&ออกแบบการทํางาน และไดรับความรูและ
มุมมองใหมๆ เห็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร&และเปVาหมายการ
พัฒนาระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับประเทศ และ
ระดับพื้นที่ ซึ่งจะชวยใหสามารถปฏิบัติงานและนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได
o มีพัฒนาการอํ าเภอ จํานวน 1 ราย ที่มีความเห็นวาหลั กสูต รการ
ฝf ก อบรมครั้ ง นี้ ไมไดชวยใหบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิ จ ฐานราก เนื่ องจากหลายๆ เรื่ อง ซ้ํ า กั บ ที่ เ คยไดรั บ การ
อบรมมาแลว
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5.4.5 ขAอเสนอแนะต6อหลักสูตรการฝGกอบรมในครั้งนี้ และขAอเสนอแนะอื่น ๆ
ตาราง 4-68 ขอเสนอแนะตอหลักสูตรการฝfกอบรมและขอเสนอแนะอื่น ๆ
ประเด็น
การจัดการฝGกอบรม

วิทยากร

ภาพรวมหลักสูตร

การศึกษาดูงาน
เครื่องมือการออกแบบ
การออกแบบงาน

รายละเอียด
 ควรมีหลักสูตรเสริมสมรรถนะผูบริหารทุกปg โดยมีการทบทวนงานกอน
ดําเนินกิจกรรมในแตละปg
 ควรจัดใหมีการฝfกอบรมพัฒนาการอําเภอในหลักสูตรการสอนแนะงาน
(Coaching)
 ควรมีหลักสูตรรวมระหวางพัฒนาการอําเภอและพัฒนากร ทั้งระดับศูนย&
ศึกษาฯ และระดับจังหวัด
 ควรมีการอบรมพัฒนากรและเจาหนาที่ผูปฏิบัติในพื้นที่ดวย
 ควรเชิญวิทยากรมืออาชีพที่ประสบผลสําเร็จมาสรางแรงจูงใจ
 วิ ท ยากรควรถายทอดใหชั ด เจนถึ ง เปV า หมายของหลั ก สู ต รและรายวิ ช า
มีขอสรุปเชื่อมโยงถึงหลักการและขอเสนอที่ไดหลังการระดมสมอง และ
แนวทางการนําไปปรับใชในพื้นที่ เพื่อใหทุกคนเขาใจตรงกัน
 เจาหนาที่ผูประสานงานการฝfกอบรมควรเป5นผูมีประสบการณ&ปฏิบัติงาน
ในพื้ น ที่ เพราะการฝf ก อบรมตองคํ า นึ ง ถึ ง ความเป5 น จริ ง/สถานการณ&
ปbจจุบัน
 ควรเนนหนักในเรื่องสําคัญๆ เนื้อหาไมควรมากเกินไป
 ควรเนนวิ ช าการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ& การสรางภาพลั ก ษณ& อ งค& ก ร
ความคิดสรางสรรค& และการคิดเชิงบวก
 ควรเพิ่ ม องค& ค วามรู ในเรื่ อ งการตลาดและการประชาสั ม พั น ธ& ทิ ศ ทาง
OTOP ในทศวรรษหนา และการกระจายสินคาสูอาเซียน
 ควรใหเห็ น กระบวนการแกปb ญ หาของกลุ ม/ชุ ม ชนในพื้ น ที่ จ นประสบ
ผลสําเร็จ แลวจึงนํามาถายทอดตอ ไมใชนํากลุมที่ประสบผลสําเร็จอยู
แลวมาถายทอดเลย
 ควรปรับหลักสูตรใหมีการศึกษาดูงานในพื้นที่
 ควรมีการศึกษาดูงานจากแหลงอื่น ๆ ที่ไมใชพื้นที่การทํางานของกรมฯ
เชน ภาคเอกชน หรือหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ทั้งในหรือตางประเทศ
 เครื่ องมื อการออกแบบงานควรใหนั กวิ ช าการระดั บ กรมฯ หรื อจั งหวั ด
ดําเนินการ อําเภอซึ่งเป5นหนวยปฏิบัติ ขาดแคลนกําลังคนและถูกเรงรัด
ดานระยะเวลาทํ า ใหการทํ า งานเชิ ง วิ ช าการไมสามารถทํ า ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 ควรเพิ่มเนื้อหาวิชากระบวนการคิดออกแบบงานลักษณะนี้ในการอบรม
เจาหนาที่ทุกระดับเพราะจะไดกลับมาปฏิบัติจริงในพื้นที่รวมกันทุกคน
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ประเด็น
เนื้อหาการควบคุมภายใน
และการบริหารความ
เสี่ยง
ระยะเวลา

การบูรณาการหลักสูตร

การดําเนินการหลังการ
ฝGกอบรม และการวัดผล
สัมฤทธิ์

การสนับสนุนการทํางาน
ของพื้นที่

รายละเอียด
 การอธิบายระเบียบกฎหมายควรยกเป5นกรณีศึกษา เพื่อใหไดคิดไดจดจํา
และนําไปปรับใช และกรณีศึกษาดังกลาวควรเป5นกรณีศึกษาในงานของ
พัฒนาชุมชน ซึ่งวิทยากรตองทําการบานมากอน
 การอธิ บ ายระเบี ย บไมลงในรายละเอี ย ดซึ่ งบางสวนคอนขางเขาใจยาก
ตองใชเวลาในการทําความเขาใจ
 ควรปรับชวงเวลาใหเหมาะสม เพราะชวงที่อบรมตรงกับภารกิจอื่นของ
กรมฯ ทําใหผูเขารับการอบรมไมสามารถทุมเทกับการอบรมได
 ระยะเวลาการเรี ย นรู เครื่ อ งมื อ จากโครงการควรจะเพิ่ ม ใหมากกวานี้
เพราะมีการหวังผลในการปฏิบัติจริงในพื้นที่
 ระยะเวลาการอบรมควรปรับเป5น 3 วัน
 ควรดําเนินการภายในไตรมาส 1
 การทําหลักสูตรแบงเป5นสองสวนยังไมคอยกลมกลืนสอดคลองกัน
 จํ า นวนรายวิ ช ามาก ทํ า ใหไมสามารถอธิ บ ายรายละเอี ย ดในการสราง
ความเขาใจได
 ควรแยกหลักสูตรเป5นระยะไมควรรวมหลักสูตรในคราวเดียวกัน เพราะ
เนื้อหาหนักเกินไปทําใหการรับรูลดลง
 ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานระดับจังหวัดหลังการฝfกอบรม
 การวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ห ลั งการฝf ก อบรมควรวั ด เป5 น ขั้ น บั น ได ไมควรวั ด ผล
สัมฤทธิ์ในชวงเวลาแค 3 - 4 เดือน
 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกิจกรรมการสงเสริมการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนเป5นเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานจนกวา
จะประสบผลสํ า เร็ จ การวั ด และประเมิ น ผลไมควรเรงรี บ กํ า หนด
ระยะเวลาที่ชัดเจนในการไปถึงเปVาหมาย เพราะความสําเร็จขึ้นอยูกั บ
ปbจจัยแวดลอมหลายดานทั้งในสวนของชุมชนเองและความพรอมของ
หนวยงานภาคีภาครัฐภาคเอกชนที่จะเขาไปหนุนเสริมเป5นกระบวนการที่
จะตองทําแบบคอยเป5นคอยไปแตความสําเร็จที่ไดจะเกิดความมั่นคงและ
ยังยืนตอไป
 การดํ าเนิ น งานตองเป5 นกระบวนการไมเรงรั ด จนเกิ นไปมี การสนั บสนุน
ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
 ควรมีสื่อชวยสนับสนุนแนวคิดการทํางานอยางตอเนื่อง
 การดําเนินงานภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีทั้งภาคกําหนด
นโยบายและภาคปฏิ บั ติ มี ปb ญ หาอุ ป สรรคเกิ ด ขึ้ น บาง ผู คิ ด กํ า หนด
นโยบายจะตองสื่อสารใหผูปฏิบัติไดเขาใจงานอยางถองแทจึงจะทําให
งานบรรลุผลสําเร็จ
 งบประมาณที่ ส นั บ สนุ น ในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมมี น อยควรมี ก าร
สนับสนุนอยางเป5นรูปธรรมและตอเนื่อง
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ประเด็น

ขAอจํากัดของการทํางาน

การพัฒนางานในพื้นที่

ดAานอื่นๆ

รายละเอียด
 ควรสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ& แ ละงบประมาณใหอํ า เภอจั ด
กระบวนการเรียนการสอนตามอัธยาศัยโดยใหพัฒนาการอําเภอ สราง
กระบวนการเรียนรูใหพัฒนากร ผูนํา กลุมองค&กร เครือขายชุมชน ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ความรูในเชิงธุรกิจการตลาด และใหสรางงานที่
มีประสิทธิภาพทีมละอยางนอย 1 ชิ้นงาน
 ควรจัดสรรบุคลากรในระดับอําเภอใหเพียงพอในการขับเคลื่อนภารกิจ
 ควรเพิ่มเติมงบประมาณในระดับอําเภอ จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอใน
การดําเนินงานเศรษฐกิจฐานราก/สัมมาชีพชุมชน
 การทํางานตองมีเวลาในการดําเนินงานและมีการติดตามสนับสนุน อยาง
ตอเนื่อง
 ควรลดงานอื่น ๆ ลง เชน มชช. การจัดการความรู ฯลฯ เพื่อดําเนิน การ
สรางสัมมาชีพใหเต็มที่ทั้งเวลาและงบประมาณ
 การเรงรั ด เบิ ก จายงบประมาณของกรมฯ ทํ า ใหเกิ ด ปb ญ หาในการ
ทํางาน ควรกระจายงบประมาณจากไตรมาส 1 ไปเป5นไตรมาส 2 - 3
บาง
 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมที่ดําเนินการเหมือนกันในหลายพื้นที่
เพื่อแกไขปbญหาอุปสรรค ขยายผลในสวนจุดแข็ง และรวมมือประสาน
การปฏิบัติใหเกิดพลังที่เขมแข็งยิ่งขึ้น
 ควรหาตนแบบความสําเร็จ
 เพิ่มชองทางการตลาด โดยจังหวัดหรือกรมฯ จัดตลาดนัดสัมมาชีพเพื่อให
เครือขายสัมมาชีพไดจําหนายผลิตภัณฑ& เพิ่มรายได และมีชองทางการ
จําหนายสินคาไดมากขึ้น
 Traders จังหวัดควรรับผลิตภัณฑ&เครือขายสัมมาชีพไปพัฒนาและรับซื้ อ
ผลิตภัณฑ&สัมมาชีพไปจําหนาย
 บูรณาการกับงานอื่น ๆ ใหมากขึ้นเชนการทําเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับ
สัมมาชีพ ทําพื้นที่นอยแตมีคุณภาพ มาเป5นตัวอยางได
 การฝfกอาชีพมีหลายหนวยงานที่ฝfกอาชีพ ดังนั้น ควรสงเสริมการตอยอด
และขยายโอกาส เชน การสรางมู ลคาเพิ่ ม หรื อสรางผลิต ภัณฑ& ชุมชน
รูปแบบใหมๆ รวมทั้งหาตลาดใหกับกลุม/ครัวเรือน
 ควรมีประกาศเกีย รติ คุณปราชญ& ที่ประสบความสําเร็จ ในการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อเป5นขวัญกําลังใจในการทํางานเพื่อชุมชน
 การแตงกายระหวางอบรมโดยใหผูกเน็คไท ไมสอดคลองกับการแตงกาย
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง
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6. สรุปผลจากการถอดบทเรียนโครงการที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
ทีมประเมินผลกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 จัดเก็บขอมูลโดยการสอบถามผูเขาร&วมโครงการ
และจัดเวทีพูดคุยกับผูเกี่ยวของในแต&ละโครงการซึ่งเป0นโครงการที่ส&งผลต& อการบรรลุเป1าหมายตัว ชี้ วั ด
สําคัญ จํานวน 5 โครงการ สามารถสรุปผลได ดังนี้
ตาราง 4-69 สรุปผลจากการถอดบทเรียนโครงการที่ส&งผลต&อการบรรลุเป1าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
โครงการ

สรุปผลจากการถอดบทเรียน

โครงการสงเสริมการ
สร*างสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมูบ*าน

1) การวิเคราะห0อาชีพ และการฝ3กอาชีพ
1.1) การเลือกกิจกรรมสงเสริมอาชีพที่เหมาะสม ในบางพื้น ที่
เช&น เลี้ยงปลา หรือมีแหล&งน้ําที่มีปลาตามธรรมชาติ แลวจึงเลือกฝ:กอาชีพแปร
รูปปลาเค็ม ทําปลาสม หรือปลาราแบบไทพวน เป0นตน รวมทั้งมีการวิเคราะห;
ความตองการและความเป0นไปไดของตลาด การหาสถานที่จัดจําหน&าย และ
การผลิตตามความตองการของตลาด
1.2) การเลือกกิจกรรมสงเสริมอาชีพที่ไมเหมาะสม ไม&คํานึงถึง
ความตองการของตลาด หรือสินคาซ้ํากันเป0นสินคาเดิมที่มีผูผลิตจํานวนมาก
และในบางพื้นที่ไม&สะทอนการวิเคราะห;อาชีพของชุมชน เช&น ไม&สอดคลองกับ
วัตถุดิบที่มี หรือภูมิป=ญญาในชุมชน เป0นตน
1.3) ความต*องการด*านการฝ3กอาชีพของครัวเรือน ในบางพื้นที่มี
ผูเสนออาชีพหลากหลาย แลวสุดทายที่ประชุมมีมติฝ:กอบรม 1-3 เรื่อง และมี
ครัวเรือนสัมมาชีพบางรายที่ไม&ตองการเขาร&วมดําเนินกิจกรรมอาชีพดังกล&าว
จึงไม&เขาร&วมกิจกรรมต&อเนื่อง การฝ:กอาชีพนั้นจึงไม&ก&อประโยชน;ใหครัวเรือน
สัมมาชีพบางราย
1.4) การฝ3กอาชีพและการหากลุมเปาหมายเข*ารวมโครงการ
แนวทางของกรมฯ ใหวิเคราะห;อาชีพร&วมกันทั้งวิทยากรสัมมาชีพและครัวเรือน
สัมมาชีพ แต&ในบางพื้นที่วิทยากรสัมมาชีพวิเคราะห;อาชีพก&อน แลวจึงเชิญชวน
ครัวเรือนที่สนใจในอาชีพนั้นเขาร&วมกิจกรรม ซึ่งมีขอดี คือ ทุกครัวเรือนที่เขา
ร&วมจะดําเนินการตามอาชีพนั้นต&อเนื่อง แต&มีขอเสีย คือ ไม&เกิดอาชีพใหม&ๆ
3) กระบวนการพัฒนาสัมมาชีพมีขั้นตอน/กิจกรรมมาก/ใช*ระยะเวลา
ยาวนาน เช&น การอบรมปราชญ; 4 วัน ในบางหมู&บานปราชญ;ไม&สามารถเขา
ร&วมอบรมได จึงตองส&งผูแทน ทําใหขั้นตอนถัดมาไม&มีคุณภาพ
4) กิจกรรมสัมมาชีพชุมชนที่ดําเนินการในหมูบ*านขนาดใหญ เช&น
บางหมู& บ านมี ถึ ง 350 ครั ว เรื อ น กิ จ กรรมสั ม มาชี พ ที่ มี ก ลุ& ม เป1 า หมาย 20
ครัวเรือน จึงเป0นกิจกรรมขนาดเล็ก ไม&โดดเด&นในหมู&บาน แต&ก็ไดเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมอื่นๆ ในหมู&บาน
5) คุณภาพของผลิตภัณฑ0ยังไมดีพอ โดยผลิตภัณฑ;ที่เกิดจากกิจกรรม
ส&งเสริมอาชีพในบางหมู&บานยังไม&มีคุณภาพพอที่จะส&งขายสู&ภายนอกชุมชน
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โครงการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ0
กลุมปรับตัวสู
การพัฒนา (กลุม D)
ประเภทอาหาร

สรุปผลจากการถอดบทเรียน
1) ความคลาดเคลื่อนของข*อมูลบนสติกเกอร0ติดบรรจุภัณฑ0 สถาบัน
อาหารไดออกแบบโลโก ฉลาก และจั ด ทํ า สติ กเกอร; ใหกั บ กลุ& ม แต& ป ระสบ
ป=ญหาคือ ขอมูลในสติกเกอร;ไม&ถูกตอง และในบางกลุ&มขนาดของสติกเกอร;ไม&
สอดคลองกับบรรจุภัณฑ; ทําใหไม&สามารถใชประโยชน;ไดอย&างเหมาะสม
2) การสนับสนุนวัสดุคอนข*างน*อย เช&น สติกเกอร;ขนาด 1 ตาราง
เมตรต&อกลุ&ม หรือบางกลุ&มผูเชี่ยวชาญแจงในตอนแรกว&าควรทําเป0นสายคาด
แต&สุดทายไดเป0นสติกเกอร; เป0นตน
3) คําแนะนําของผู*เชี่ยวชาญ ที่ลงพื้นที่ยังสถานประกอบการ บาง
แห& ง ผู ประกอบการชื่ น ชมและเห็ น ว& า เป0 น ประโยชน; อ ย& า งมาก บางแห& ง
ผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํ าไม&ส อดคลองกับเจาหนาที่ อย. ในพื้นที่ที่เคยมาให
คําแนะนํา
4) ความลาช*าและอุปสรรคของการทํางานในพื้นที่ของผู*เชี่ยวชาญ
ในจังหวัดที่มีเหตุการณ;ความไม&สงบในพื้นที่ พบว&าผูเชี่ยวชาญยังไม&มีการลง
พื้นที่ใหคําแนะนํากับกลุ&ม รวมทั้งมีป=ญหาในการสื่อสาร เนื่องจากกลุ&ม OTOP
พูดคุยดวยภาษาถิ่น และไม&สามารถพูดคุยสรางความเขาใจซึ่งกันและกันไดตาม
วัตถุประสงค;
5) ความพร*อมในการพัฒนาของผู*ประกอบการ (กลุม D) โดยใน
หลายพื้นที่ผลิตสินคาเป0นอาชีพเสริมเท&านั้น ไม&ไดตั้งเป1าหมายในการพัฒ นา
กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ; การตลาด ดวยตัวเอง ยังคงตองรับการช&วยเหลือ
สนับสนุนจากภายนอก และในบางรายไม&ตองการการเปลี่ยนแปลง
6) สิ่ ง ที่ ไ ด* จ ากการอบรมยั ง คงเปA น บรรจุ ภั ณ ฑ0 แ ละสติ๊ ก เกอร0
บางส& ว นยั ง ไม& ใ ส& วั น ผลิ ต และวั น หมดอายุ ความรู ในดานอื่ น ๆ รวมถึ ง การ
ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ;ในส&วนที่กลุ&มจะดําเนินการเองยั งมี
นอย
7) การวิเคราะห0ตลาดและการผลิตตามความต*องการของตลาด
กลุ&มส&วนใหญ&ยังคงผลิตสินคาในรูปแบบเดิมๆ ไม&มีการวิเคราะห;ความตองการ
ของตลาด ไม&มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ;ตามความตองการของตลาด ทําใหยังคง
มีป=ญหาดานการตลาดเสมอ
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โครงการตลาดนัด
ชุมชน ไทยชวยไทย
คนไทยยิ้มได*

โครงการสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้
“สํานึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได*”

สรุปผลจากการถอดบทเรียน
1) รู ป แบบการดํ า เนิ น งานของตลาดนั ด ชุ ม ชนฯ ในพื้ น ที่ มี 3
รูปแบบ ไดแก&
o เกิดจากภาคเอกชนหรือภาคประชาชน มีการบริหารจัดการ
โดยผูที่มีทักษะดานการบริหารตลาดนัด (ส&วนใหญ&เป0นตลาด
เดิม) เกิดจากการรวมตัวกันของพ&อคาแม&คา และมีแกนนําใน
การบริหารจัดการโดยเชื่อมโยงกับภาคส&วนต&างๆ
o เกิดจากการสนับสนุนของสวนราชการ เช&น สํานักงานเกษตรฯ
สนับสนุนตลาดเกษตรกร หรือสํานักงานพัฒนาชุมชนร&วมกับ
เครือข&าย OTOP จัดตลาดนัดชุมชนฯ
o บูรณาการรวมกันทั้ งภาครั ฐ เอกชน และประชาชน เริ่มต* น
จากการสนับสนุนของสวนราชการ จากนั้นภาคประชาชนขยาย
ผลใหตลาดมีความหลากหลายและเติบโตมากขึ้น
2) ปFจจัยความสําเร็จของตลาดนัดชุมชนที่สําคัญ คือ การมีผูบริหาร
ตลาดที่ เ ป0 น มื อ อาชี พ และสามารถบู ร ณาการทํ า งานร& ว มกั บ หน& ว ยงานที่
เกี่ยวของได
3) การมีสวนรวมในการจัดตลาดนัดของสํานักงานพัฒนาชุมชน ซึ่ง
พบว&าตลาดนัดชุมชนที่ประสบความสําเร็จ หลายแห&งสํานักงานพัฒนาชุมชน
ไม&ไดเขาไปร&วมเป0นแกนหลักในการดําเนินงาน
1) เจ*าหน*าที่พัฒนาชุมชนในบางพื้นที่ยังไมสามารถทําหน*าที่เปAนที่
ปรึกษา ในการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน และการแกไขป=ญหาใน
การดําเนินงานของสถาบันการจัดการเงินทุนได
2) เจ*าหน*าที่พัฒนาชุมชนในบางพื้นที่ไมเห็นด*วยแนวทางของกรมฯ
หรืออาจต&อตานการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนตามแนวทางของกรมฯ
และสื่ อสารกั บ กลุ& ม ถึ ง ความไม& เ ห็ น ดวยนั้ น ทํ าใหกลุ& มไม& ย อมรั บ การจั ด ตั้ ง
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนตามแนวทางของกรมฯ
3) ความเข*าใจที่แตกตางกันของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนแต
ละแหง โดยเฉพาะสถาบันฯ ที่เริ่มจัดตั้งในหวงเวลาที่แตกต&างกัน โดยในการ
จัดตั้งแต&ละหวงเวลากรมฯ ใหแนวทางที่แตกต&างกัน เมื่อตองปรับเปลี่ยนตาม
แนวทางของกรมฯ สถาบั น ฯ บางแห& ง สามารถดํ า เนิ น การได บางแห& ง ไม&
สามารถดําเนินการได
4) กลุมออมทรัพย0เพื่อการผลิตมี การดําเนินงานไมเข*มแข็ ง กลุ&ม
ออมทรัพย;ฯ ซึ่งเป0นแกนนําในการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน บาง
แห&งดําเนินงานโดยไม&คํานึงถึงแนวทางของกรมฯ ซึ่งทําใหมีความเสี่ยงต&อความ
เสียหายของกองทุน และเมื่อกลุ&มออมทรัพย;ฯ ซึ่งเป0นฐานไม&แข็งแรงแลว ก็
ยากที่การดําเนินงานของสถาบันฯ จะประสบความสําเร็จได
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สรุปผลจากการถอดบทเรียน

1) วิชาที่มีระดับความพึงพอใจน*อยกวาวิชาอื่นๆ คือ การออกแบบ
งานและฝ:กปฏิบัติดวยเครื่องมือ BMC Canvas และ VP Canvas
2) เนื้ อ หาวิ ช าจํ า นวนมากในระยะเวลาที่ จํ า กั ด ทํ า ใหในแต& ล ะ
รายวิ ช าวิ ท ยากรไม& ส ามารถลงลึ ก ในรายละเอี ย ดได ส& ว นใหญ& ใ หไปศึ ก ษา
เพิ่มเติม ซึ่งไม&ก&อใหเกิดความเขาใจและนําไปปฏิบัติหลังการอบรมไม&ได ซึ่ง
การศึกษาเพิ่มเติมก็ไม&สามารถสรางความเขาใจไดเท&าที่ควร
3) กระบวนการฝ3กอบรมไมสอดคล*องเปAนเรื่องเดียวกัน ในช&วงแรก
ของการอบรมเป0นเรื่องการบริหารงานเชิงกลยุทธ; เนนมุมมองในการปรับตัวให
ทันต&อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาคุณภาพงาน การบริหารงานพัฒนาชุมชนให
โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อขับเคลื่อน สอดคลองกั บ ยุ ท ธศาสตร; Thailand 4.0 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห& งชาติ ฉบั บ ที่ 12 ยุ ทธศาสตร; กระทรวง/กรม และวาระกรมฯ (Agenda
เศรษฐกิจฐานราก
2017) แต& ใ นช& ว งหลั ง ของการฝ: ก อบรมเป0 น เรื่ อ งระเบี ย บการเงิ น และการ
ระดับอําเภอ หลักสูตร
ควบคุมภายใน ซึ่งเนื้อหาและกระบวนการฝ:กอบรมมีความแตกต&างกันอย&าง
เสริมสมรรถนะ
มากทําใหกระบวนการเรียนรูไม&ต&อเนื่อง
พัฒนาการอําเภอ
4) การขับเคลื่อนโครงการริเริ่มยังเห็นผลไมชัดเจน ในหลายพื้นที่ยัง
เห็นผลไม&ชัดเจน บางส&วนผนวกไปกับงานเดิม ซึ่งอาจไม&ค&อยมีความแตกต&าง
กับแนวทางของกรมฯ บางส&วนมีภาระงานในปริมาณมาก ไม&สามารถแบ&งเวลา
ทําโครงการริเริ่มใหเกิดคุณภาพได
5) ไมสามารถกรอกแบบรายงานการจั ด ทํ า โครงการริ เ ริ่ ม ทาง
ออนไลน0ได* เนื่องจากไม&พบช&องทางการรายงาน (อาจเป0นเพราะการแจงไม&
ชัดเจน หรือช&องทางการรายงานออนไลน;สังเกตเห็นไดยาก (ขอมูล ณ ตนเดือน
กรกฎาคม 2560)
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บทที่ 5
สรุปผลการประเมิน และขอเสนอแนะ
การประเมินผลการดํา เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค'ในการดําเนินการ ดังนี้
1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดําเนินโครงการที่ส2งผลต2อการบรรลุเป3าหมายตามตัวชี้วัดสําคั ญ
รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู9เข9าร2วมโครงการ
2. เพื่อทราบป:ญหา/อุปสรรค และข9อเสนอแนะจากการดําเนินโครงการที่ส2งผลต2อการบรรลุเป3าหมาย
ตามตัวชี้วัดสําคัญ
3. เพื่อนําผลการประเมินไปสู2การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานโครงการที่ส2ง ผลต2 อการบรรลุ
เป3าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
กรมการพั ฒ นาชุ มชน ได9 ประเมินผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติร าชการกรมการพัฒ นาชุ ม ชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดสําคัญในการติดตามและประเมินผล จากกรอบ
แผนยุทธศาสตร'กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 ใน 4 ยุทธศาสตร' จํานวน 4 ตัวชี้วัด จากนั้นพิจารณา
โครงการสํ า คั ญ ที่ ส2 ง ผลต2 อ การบรรลุ เป3 าหมายตามตั วชี้ วั ด สํ าคั ญ ดั ง กล2 า ว เพื่ อ นํ า ไปสู2 การประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตาราง 5-1 ยุทธศาสตร' ตัวชี้วัดสําคัญ และโครงการสําคัญที่ส2งผลต2อการบรรลุเป3าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
ยุทธศาสตร
1. สร9างสรรค'ชุมชน
ให9พึ่งตนเองได9

ตัวชี้วัดสําคัญ
โครงการสําคัญ
จํานวนครัวเรือนสัมมาชีพที่เพิ่มขึ้น โครงการส2งเสริมการสร9างสัมมาชีพชุมชน
(188,712 ครัวเรือน)
ในระดับหมูบ2 9าน

2. ส2งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากให9ขยายตัว

ร9อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได9จากการ โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ'กลุ2ม
จําหน2ายผลิตภัณฑ'ชุมชนและ
ปรับตัวสู2การพัฒนา (กลุ2ม D) ประเภท
ท9องถิ่น (ร9อยละ 15)
อาหาร
โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช2วยไทย
คนไทยยิ้มได9
โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
จํานวนครัวเรือนที่มีการบริหาร
บริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี
จัดการหนี้ไปสู2 1 ครัวเรือน
แผนดี บริหารหนี้ได9”
1 สัญญา (10,000 ครัวเรือน)

3. เสริมสร9างทุนชุมชน
ให9มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร
4. เสริมสร9างองค'กร
ให9มีขีดสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดสําคัญ
ร9อยละของบุคลากรที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ' (ร9อยละ 87)

รวม 4 ตัวชี้วัด

โครงการสําคัญ
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ หลักสูตร
เสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ
รวม 5 โครงการ

สรุปผลการประเมิน
1. ประสิทธิผลของการดําเนินโครงการที่ส,งผลต,อการบรรลุเป-าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
และความพึงพอใจของผูเขาร,วมโครงการ
1.1 ประสิทธิผลของการดําเนินโครงการที่ส,งผลต,อการบรรลุเป-าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
ตาราง 5-2 การบรรลุเป3าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดสําคัญ

ผลการดําเนินงาน

1. สร9างสรรค'ชุมชน
ให9พึ่งตนเองได9
2. ส2งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานรากให9ขยายตัว

จํานวนครัวเรือนสัมมาชีพที่เพิ่มขึ้น
(188,712 ครัวเรือน)
ร9อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได9จากการ
จําหน2ายผลิตภัณฑ'ชุมชนและ
ท9องถิ่น (ร9อยละ 15)

จํานวนครัวเรือนสัมมาชีพเพิ่มขึ้น
471,780 ครัวเรือน
รายได9จากการจําหน2ายผลิตภัณฑ'ชุมชน
และท9องถิ่นเพิ่มขึ้น ร9อยละ 18

3. เสริมสร9างทุนชุมชน
ให9มีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล
4. เสริมสร9างองค'กร
ให9มีขีดสมรรถนะสูง

จํานวนครัวเรือนที่มีการบริหาร
จัดการหนี้ไปสู2 1 ครัวเรือน
1 สัญญา (10,000 ครัวเรือน)
ร9อยละของบุคลากรที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ' (ร9อยละ 87)

จํานวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการหนี้
ไปสู2 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
จํานวน 12,764 ครัวเรือน
บุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑ'ที่กําหนด
ร9อยละ 90
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1.2 ความพึงพอใจของผูเขาร,วมโครงการ
ตาราง 5-3 ความพึงพอใจของผู9เข9าร2วมโครงการ
โครงการสําคัญ

ผูเขาร,วมโครงการ

ระดับความพึงพอใจ

โครงการส2งเสริมการสร9างสัมมาชีพ o ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ชุมชนในระดับหมู2บ9าน

ระดับมาก (3.94)

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ'
กลุ2มปรับตัวสู2การพัฒนา (กลุ2ม D)
ประเภทอาหาร

o ผู9เข9าร2วมโครงการฯ

ระดับมาก (4.05)

โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช2วย
ไทย คนไทยยิ้มได9
โครงการสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี
แผนดี บริหารหนี้ได9”
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับ
อําเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอําเภอ

o ผู9บริหารตลาดนัดฯ

ไม2มีผลการประเมิน เนื่องจาก
จัดเก็บข9อมูลเชิงคุณภาพ
o ครัวเรือนที่เข9าร2วมโครงการฯ ระดับมาก (4.05)

o พัฒนาการอําเภอ
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ระดับมาก (4.01)

2. ป7ญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ จากการดําเนินโครงการที่ส,งผลต,อการบรรลุเป-าหมาย
ตามตัวชี้วัดสําคัญ
2.1 โครงการส,งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู,บาน
ตาราง 5-4 ป:ญหาอุปสรรค และข9อเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการส2งเสริมการสร9างสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมู2บ9าน
ประเด็น

ป:ญหาอุปสรรค

ข9อเสนอแนะ

รายละเอียด
o ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
o งบประมาณน9อย
o ความเข9าใจในการดําเนินโครงการ
o การเลือกอาชีพ
o การคัดเลือกหมู2บ9านเป3าหมาย
o การทํางานของปราชญ'
o ความร2วมมือจากภาคีพัฒนา และชุมชนไม2ให9ความสําคัญ
o พัฒนากรรับผิดชอบหลายหมู2บ9านทําให9เกิดความล2าช9า
o เร2งรัดการเบิกจ2าย
o ข9อจํากัดในการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ'
o การสนับสนุนกลุ2มอาชีพ
o ระบบรายงานมาก
o การคัดเลือกหมู2บ9านเป3าหมาย ควรวิเคราะห'ความพร9อมของ
หมู2บ9านก2อนดําเนินการ และขยายผลในหมู2บ9านที่มีความพร9อม
สนับสนุนงบประมาณต2อยอดให9หมู2บ9านที่มีศักยภาพ
o งบประมาณ เพิ่มงบประมาณ สนับสนุนวัสดุในการประกอบอาชีพ
ให9มากขึ้น
o กระบวนการดํ า เนิ น โครงการ สร9 า งความเข9 า ใจในเนื้ อ หาของ
โครงการให9ชัดเจน ลดขั้นตอนการดําเนินงาน เน9นการฝPกอบรม
อาชีพให9เชี่ยวชาญ ติดตามประเมินผลเปQนระยะ อย2างต2อเนื่อง
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2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลุ,มปรับตัวสู,การพัฒนา (กลุ,ม D) ประเภทอาหาร
ตาราง 5-5 ป:ญหาอุปสรรค และข9อเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ'กลุ2มปรับตัวสู2
การพัฒนา (กลุ2ม D) ประเภทอาหาร
ประเด็น

ป:ญหาอุปสรรค

ข9อเสนอแนะ

รายละเอียด
o ยังไม2ได9รับมาตรฐานผลิตภัณฑ'
o การเก็บรักษา
o วัตถุดิบไม2เพียงพอ
o ผู9ประกอบการบางรายสถานที่ผลิตไม2สามารถขอ อย. ได9
o สถานที่ผลิตคับแคบ
o ขาดอุปกรณ'ในการเก็บวัตถุดิบทําให9ไม2สามารถผลิตได9มาก
o ขาดช2องทางการตลาด ไม2สามารถเข9าถึงตลาดได9ด9วยตนเอง
o เงินทุนในการปรับปรุงโรงเรือนไม2เพียงพอ
o ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ'ให9มีคุณภาพ นําไปสู2การขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ' เพื่อสร9างความมั่นคงและเปQนที่รู9จักแก2ผู9บริโภคใน
ภาพลักษณ'ที่ดี
o กลุ2มเป3าหมายมีจํานวนมากเกินไป ควรจัดเปQนรุ2น ๆ และมีจํานวน
ที่เหมาะสมในแต2ละรุ2น
o วิทยากรต9องมีข9อมูลผู9ประกอบการ ศึกษาเชิงลึก สามารถ
วิเคราะห'ตัวผลิตภัณฑ' และมองเห็นช2องทางการตลาดที่ชัดเจน
ทิศทางการพัฒนาต9องสอดรับกับศักยภาพของผู9ประกอบการ
o ควรให9เจ9าหน9าที่พัฒนาชุมชนอําเภอเข9าร2วมทุกกิจกรรม เพราะ
สามารถสื่อสารและเข9าใจกลุ2มได9เปQนอย2างดี
o ควรเพิ่มระยะเวลาอบรมหลักสูตร เปQน 2 วัน เพื่อไม2ให9เนื้อหาวิชา
แน2นเกินไป และควรมีการเพิ่มรายละเอียดบางวิชาให9มากขึ้น เช2น
บรรจุภัณฑ' การส2งเสริมการตลาด เปQนต9น เพราะเปQนวิชาที่
สามารถนําไปใช9ประโยชน'ได9
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2.3 โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช,วยไทย คนไทยยิ้มได
ตาราง 5-6 ป:ญหาอุปสรรค และข9อเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช2วยไทย
คนไทยยิ้มได9
ประเด็น

ป:ญหาอุปสรรค

ข9อเสนอแนะ

รายละเอียด
o การบริหารจัดการตลาด ไม2มีมืออาชีพมาดําเนินงาน
o สถานที่จําหน2ายสินค9าคับแคบ ไม2เอื้อต2อการซื้อขาย
o ความร2วมมือและความพร9อมของภาคีการพัฒนาในการทํางาน
ตลาดนัดชุมชน
o ไม2มีการบริหารจัดการขยะที่ดี
o สถานที่จอดรถไม2เพียงพอ
o การจัดวางสินค9ายังไม2เปQนระเบียบ
o จัดสถานที่จอดรถให9เพียงพอ
o มีการบริการจัดการขยะที่ดี เปQนระบบ
o ให9ส2วนราชการสนับสนุนความรู9ด9านบริหารจัดการ
o ส2วนราชการควรกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมตลาด
ให9ภาครัฐสนับสนุนให9เกิดตลาดนัดที่มีมาตรฐาน ให9ถูกสุขลักษณะ
มีกฎหมายควบคุม
o ปรับปรุงระเบียบข9อบังคับตลาดนัด สร9างเอกลักษณ'ของตลาด
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2.4 โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
ตาราง 5-7 ป:ญหาอุปสรรค และข9อเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได9”
ประเด็น

ป:ญหาอุปสรรค

ข9อเสนอแนะ

รายละเอียด
o ทัศนคติด9านลบต2อแนวทางการบริหารจัดการหนี้ไปสู2 1 ครัวเรือน
1 สัญญา
o เจ9าหน9าที่ยังไม2มีความเข9าใจในแนวทางการดําเนินงานอย2างแท9จริง
o ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้
o การไม2ให9ความร2วมมือของกองทุนต2าง ๆ แต2ละกลุ2ม/กองทุนไม2ยอม
ปล2อย (ลูกหนี้) ไม2ให9เอกสารสัญญาในการรวมหนี้ กลัวเสียลูกค9า
o การบริหารจัดการ เนื่องจากแต2ละกองทุนระเบียบต2างกัน ดอกเบี้ย
ไม2เท2ากัน เงินทุนของสถาบันฯ ไม2เพียงพอที่จะช2วยเหลือสมาชิกที่
เปQนหนี้จํานวนเงินสูง ๆ หนี้นอกระบบ และป:ญหาของรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดิมของลูกหนี้ไม2สอดคล9องกับเวลาการบริหาร
จัดการหนี้
o สนับสนุนความรู9ด9านวิชาการเพิ่มเติม และสนับสนุนด9านอาชีพ
เพื่อลดรายจ2าย เพิ่มรายได9ให9ครัวเรือน
o ลดเวลาอบรมจาก 4 วัน เหลือ 2 วัน งบประมาณที่เหลือจากการ
อบรมให9เอาไปซื้ออุปกรณ'สนับสนุนอาชีพเพิ่ม
o ควรมีการอบรมการจัดทําบัญชีอิเล็กทรอนิกส'
o ควรการขยายโครงการเพื่อให9ชาวบ9านคนอื่นเข9าร2วมด9วย
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2.5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
พัฒนาการอําเภอ
ตาราง 5-8 ป:ญหาอุปสรรค และข9อเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากระดับอําเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ
ประเด็น

ป:ญหาอุปสรรค

ข9อเสนอแนะ

รายละเอียด
o ช2วงเวลาที่อบรมตรงกับภารกิจอื่นของกรมฯ ทําให9ผู9เข9ารับการ
อบรมไม2สามารถทุ2มเทกับการอบรมได9
o จํานวนรายวิชามาก ทําให9ไม2สามารถอธิบายรายละเอียดเพื่อสร9าง
ความเข9าใจได9
o การเร2งรัดเบิกจ2ายงบประมาณของกรมฯ ทําให9เกิดป:ญหาในการ
ทํางาน
o จัดสรรบุคลากรในระดับอําเภอให9เพียงพอในการขับเคลื่อนภารกิจ
o วิทยากรควรถ2ายทอดให9ชัดเจนถึงเป3าหมายของหลักสูตรและ
รายวิชา มีข9อสรุปเชื่อมโยงถึงหลักการและข9อเสนอที่ได9หลังการ
ระดมสมอง และแนวทางการนําไปปรับใช9ในพื้นที่ เพื่อให9ทุกคน
เข9าใจตรงกัน
o ควรมีหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู9บริหารทุกป โดยมีการทบทวนงาน
ก2อนดําเนินกิจกรรมในแต2ละป
o ควรเน9นวิชาการวางแผนเชิงกลยุทธ' การสร9างภาพลักษณ'องค'กร
ความคิดสร9างสรรค' และการคิดเชิงบวก เพิ่มองค'ความรู9 ในเรื่อง
การตลาดและการประชาสัมพันธ' ทิศทาง OTOP ในทศวรรษหน9า
และการกระจายสินค9าสู2อาเซียน
o ควรปรับหลักสูตรให9มีการศึกษาดูงานทั้งในพื้นที่ และแหล2งอื่น ๆ
ที่ไม2ใช2พื้นที่การทํางานของกรมฯ เช2น ภาคเอกชน หรือหน2วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ ทั้งในหรือต2างประเทศ
o เครื่องมือการออกแบบงานควรให9นักวิชาการระดับกรมฯ หรือ
จังหวัดดําเนินการ อําเภอซึ่งเปQนหน2วยปฏิบัติ ขาดแคลนกําลังคน
และถูกเร2งรัดด9านระยะเวลาทําให9การทํางานเชิงวิชาการไม2
สามารถทําได9อย2างมีประสิทธิภาพ
o ควรแยกหลักสูตรเปQนระยะ ไม2ควรรวมหลักสูตรในคราวเดียวกัน
เพราะเนื้อหาหนักเกินไปทําให9การรับรู9ลดลง
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3. การนําผลการประเมินไปสู,การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานโครงการที่ส,งผลต,อการบรรลุเป-าหมาย
ตามตัวชี้วัดสําคัญ
ตาราง 5-9 แผนการนําเสนอผลการประเมินเพื่อเปQนข9อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนา
การดําเนินโครงการฯ
ช,วงเวลา
รูปแบบ/วิธีการ
กลุ,มเป-าหมาย
22 สิงหาคม ประชุมบูรณาการ
หัวหน9าหน2วยงานในสังกัด
2560
โครงการประชุม สัมมนา กรมฯ ผู9อํานวยการกลุ2ม
ฝPกอบรม พ.ศ. 2561
งานประสานแผนและ
ข9อมูล และผู9เกี่ยวข9อง

ผลที่คาดว,าจะไดรับ
นําผลการประเมินในส2วนที่
เกี่ยวข9องกับการบูรณาการใน
การฝPกอบรม มาเปQนข9อสังเกต
ในการดําเนินการบูรณาการ
โครงการ
นําผลการประเมินในส2วนของ
4 กันยายน ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติ ผู9ตรวจราชการกรมฯ
2560
ราชการกรมฯ
หัวหน9าหน2วยงานในสังกัด การกําหนดโครงการ/กิจกรรม/
พ.ศ. 2562
กรมฯ ผู9อํานวยการกลุ2ม พื้นที่เป3าหมาย/กลุ2มเป3าหมาย/
ระยะเวลา/กระบวนการ
งานประสานแผนและ
ดําเนินงาน มาประกอบการ
ข9อมูล และผู9เกี่ยวข9อง
จัดทําแผนฯ
ผู9อํานวยการกลุ2มงานและ นําเสนอผลการประเมิน เพื่อ
7-8
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พิจารณาเพิ่มเติมประเด็น และ
กันยายน เครือข2ายการประเมินผล เจ9าหน9าที่ที่รับผิดชอบ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อพิจารณา
โครงการในส2วนกลาง
2560
พ.ศ. 2560
ข9อเสนอในการปรับปรุงพัฒนา
เจ9าหน9าที่ ศพช.เขต
แนวทางการดําเนินโครงการ/
เจ9าหน9าที่ สพจ. และ
กิจกรรมที่จะจัดทําส2งให9ส2วน
ผู9เกี่ยวข9อง
ภูมิภาคในปต2อไป รวมทั้งหา
แนวทางในการสนับสนุน เช2น
สื่อ เครื่องมือ ระบบเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข9อง
ตุลาคม 2560 นําเสนอผู9บริหาร
ผู9บริหารระดับสูง
ผู9บริหารระดับสูงมอบแนว
ระดับสูงเพื่อทราบและ
ทางการทํางานโดยนําผลการ
พิจารณา
ประเมินมาประกอบการ
พิจารณา
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ช,วงเวลา
รูปแบบ/วิธีการ
กลุ,มเป-าหมาย
ผลที่คาดว,าจะไดรับ
ตุลาคม 2560 เผยแพร2เอกสารรายงาน หน2วยงานในสังกัดกรมการ ผู9มีส2วนเกี่ยวข9อง ได9นําผลการ
การประเมินผล ทั้งที่เปQน พัฒนาชุมชน
ประเมินไปใช9เพื่อการปรับปรุง
เอกสารและผ2านสื่อ
พัฒนางาน
ทุก 3 เดือน

การติดตามผลการ
ปรับปรุงพัฒนางานตาม
ข9อเสนอแนะจากการ
ประเมิน

หน2วยงานในสังกัดกรมการ ได9ทราบความก9าวหน9าในการ
ดําเนินการ และป:ญหาอุปสรรค
พัฒนาชุมชนในส2วนที่
เพื่อเปQนแนวทางการทํางาน
เกี่ยวข9อง
ต2อไป
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 การกําหนดพื้นที่เป-าหมายในการดําเนินงาน ควรให9จังหวัด/อําเภอได9ใช9ข9อมูลด9านศักยภาพและ
แนวโน9มการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่มาเปQนองค'ประกอบในการพิจารณากําหนดพื้นที่เป3าหมาย
ร2วมกัน ร2วมกับการกําหนดพื้นที่เป3าหมายการทํางานในด9านต2าง ๆ ตามยุทธศาสตร'การพัฒนา
ประเทศ และยุทธศาสตร'การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รวมถึงการพัฒนาในมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข9อง
1.2 การกําหนดปริมาณงานใหสอดคลองกับบริบทการทํางานของบุคลากรในพื้นที่ ภายใต9ข9อจํากัด
เรื่องจํานวนบุคลากรและสมรรถนะของบุคลากร รวมถึงให9ความสําคัญกับการเสริมสร9างความ
เข9 ม แข็ ง ของบุ ค ลากรในทุ ก ด9 า น เพื่ อ ให9 บุ ค ลากรสามารถทํ า งานได9 เ ต็ ม ศั ก ยภาพ ความรู9
ความสามารถ และทํางานในเชิงคุณภาพมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะเชิงกระบวนการทํางาน
2.1 ลดขั้นตอนการทํางาน เพื่อให9สามารถดําเนินการได9ตามห9วงระยะเวลาที่กําหนด
2.2 ลดการรายงาน ออกแบบการรายงาน โดยพิจารณาถึงความสําคัญและจําเปQ น รวมถึงการนํ า
ข9อมูลดังกล2าวไปใช9ประโยชน'
2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให9มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบที่ง2ายต2อการใช9งาน
และระบบมีความเสถียร
3. ขอเสนอแนะต,อการดําเนินงานโครงการที่ส,งผลต,อการบรรลุเป-าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
ตาราง 5-9 ข9อเสนอแนะต2อการดําเนินงานโครงการที่ส2งผลต2อการบรรลุเป3าหมายตามตัวชี้วัดสําคัญ
โครงการสําคัญ

ผูเขาร,วมโครงการ

โครงการส2งเสริมการสร9างสัมมาชีพ o สนั บ สนุ น แนวทางการวิ เ คราะห อาชี พ ที่ ชั ด เจน เพราะการ
วิ เ คราะห' อาชีพ เปQ นป: จจั ยสํา คั ญที่ จะก2 อให9 เกิ ดประโยชน' สร9 าง
ชุมชนในระดับหมู2บ9าน
อาชี พ สร9 า งรายได9ให9 กับ ครั วเรื อ นที่ เ ข9 าร2 วมโครงการ จึ ง ควรมี
รู ป แบบแนวทางที่ ชั ด เจน โดยให9 ค รั ว เรื อ นวิ เ คราะห' วั ต ถุ ดิ บ
ภูมิป:ญญา ตลาด ฯลฯ ให9ครอบคลุ ม เพื่อให9เกิ ดอาชีพ ใหม2ๆ ที่
เหมาะสมกั บ ชุ ม ชน และสร9 า งอาชี พ /รายได9 ใ ห9 กั บ ครั ว เรื อ น
สัมมาชีพได9อย2างเปQนรูปธรรม
o ควรปรับกระบวนการ/ขั้นตอน/ระยะเวลา แนวทางกระบวนการ
ในการพั ฒ นาสั ม มาชี พ ควรให9 มี ค วามกระชั บ มากขึ้ น ใช9 เ วลา
น9อยลง
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โครงการสําคัญ

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ'
กลุ2มปรับตัวสู2การพัฒนา (กลุ2ม D)
ประเภทอาหาร

โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช2วย
ไทย คนไทยยิ้มได9

ผูเขาร,วมโครงการ
o ควรส,งเสริมการสรางเครือข,ายสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู9และช2วยเหลือซึ่งกันและกัน
o กําหนดแนวทางในการขยายผลทั้งในเชิงปริมาณและคุ ณภาพ
โดยคํานึงถึงความพร9อมของพื้นที่เป3าหมาย และพิจารณาความ
ซ้ําซ9อนกับกิจกรรมในลักษณะเดียวกันที่จังหวัดรับงบประมาณจาก
แหล2 ง อื่ น (งบจั ง หวั ด/กลุ2 ม จั ง หวั ด ) เชิ ง ปริ ม าณ คื อ ขยายผล
ครั ว เรื อ นและขยายผลพื้ นที่ เชิ ง คุ ณ ภาพคื อ เน9 น การวิ เ คราะห'
อาชีพและต2อยอดด9านการตลาดและอาจเพิ่มงบประมาณในการ
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
o ควรแบ, ง Quadrant ตามศั กยภาพของผู ผลิ ตผู ประกอบการ
(แทนการแบ2 ง ตามคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ' ) จากการลงพื้ น ที่
สัมภาษณ'ผู9ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ' Quadrant D พบว2า กลุ2ม
ผู9ผลิต ผู9ประกอบการ หลายรายที่มีศักยภาพและมีผลิตภัณฑ'หลาย
รายการที่ ไ ด9 รั บ มาตรฐาน บางผลิ ตภั ณ ฑ' ไ ด9 รั บ 3 – 5 ดาว แต2
ผลิ ต ภั ณ ฑ' ที่ ต2 อ ยอด หรื อ คิ ด ค9 น ขึ้ น ใหม2 ยั ง ไม2 ไ ด9 รั บ มาตรฐาน
หากแต2เมื่อผลิตภัณฑ'ที่เริ่มต9นใหม2เปQน Quadrant D ทําให9ผู9ผลิต
ผู9ประกอบการ ต9องเข9ารับการอบรมในเนื้อหาเดิม ๆ ที่เคยได9รับ
การอบรมมาหลายครั้งแล9ว รวมถึงมีประสบการณ'ในเรื่องนั้ นแล9ว
เช2 น เกี่ ย วกั บ การขอรั บ มาตรฐานต2 า ง ๆ จึ ง มี ข9 อ เสนอให9 แ บ2 ง
Quadrant ตามกลุ2มผู9ผลิ ต ผู9ประกอบการ เพื่อให9สอดคล9 อ งกั บ
ศักยภาพ ความรู9 ที่จะเพิ่มเติม ให9ตรงกับความต9องการ
o ควรประสานงานผ,านสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ
โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีเหตุการณ'ความไม2สงบ และสื่อสารด9วย
ภาษาเฉพาะถิ่น ผู9เชี่ยวชาญควรประสานผ2านสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด เพื่อให9เจ9าหน9าที่พัฒนาชุมชนได9ประสานงานกับ
กลุ2ม ทั้งในด9านการแปลความหมายในการสื่อสารด9วยภาษาที่
แตกต2าง และการรับทราบสถานการณ'ด9านความมั่นคง
o การจัดประเภทตามคุณลักษณะของตลาดเพื่อใหการสนับสนุน
ไดเหมาะสม ตลาดนัดชุมชนแต2ละแห2งมีคุณลักษณะที่เฉพาะเปQน
ของตนเอง เช2น ระดับของตลาด ขนาดของตลาด ลูกค9าเป3าหมาย
ของตลาด หรือการเปQนตลาดสีเขียว ตลาดเกษตรกร ตลาดใน
โรงงาน ดังนั้น จึงควรมีการจัดประเภท และบูรณาการหน2วยงานที่
เกี่ยวข9องเข9าไปสนับสนุนตลาด เช2น สํานักงานเกษตร สํานักงาน
พาณิชย' หอการค9า
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โครงการสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี
แผนดี บริหารหนี้ได9”

ผูเขาร,วมโครงการ
o วางบทบาทของพัฒนาชุมชนใหชัดเจนในการดําเนินการส2งเสริม
การดําเนินการตลาดนัดชุมชนฯ
o ขอเสนอแนะต,อการดําเนินงานของกลุ,มออมทรัพยเพื่อการผลิต
ซึ่งเปSน แกนหลักในการจัด ตั้งสถาบัน การจั ดการเงินทุน ชุ ม ชน
เนื่องจากสถาบันการจั ดการเงิ นทุ นชุ มชน มีกลุ2มออมทรัพ ย'เพื่ อ
การผลิตเปQนแกนหลักในการจัดตั้ง ดังนั้นการบริหารจัดการและ
ความมั่นคงของกลุ2มออมทรัพย'เพื่อการผลิตจึงมีความสําคัญอย2าง
ยิ่ ง ต2 อ ความมั่ น คงของสถาบั น ฯ จึ ง มี ข9 อ เสนอแนะด9 า นการ
ดําเนินงานของกลุ2มออมทรัพย'เพื่อการผลิต ดังต2อไปนี้
 การใหความรู ดานการจั ดทําสั ญญากู ยืมเงิน ควรให9ความรู9
เพิ่มเติมกับคณะกรรมการกลุ2มออมทรัพย'เพื่อการผลิต ในกรณี
การทําสัญ ญากู9 ยืมเงิ นโดยให9 มีก ารวางหลั กทรัพ ย' ค้ํา ประกั น
โดยให9ความรู9ในการระบุข9อ ความในสั ญญากู9 ยืมเงิ นเกี่ ย วกั บ
การผูกมัดลูกหนี้ด9วยหลักทรัพย'ค้ําประกันดังกล2าวเพื่อให9มีผล
บั ง คั บ ใช9 ต ามกฎหมาย สามารถดํ า เนิ น การยึ ด ทรั พ ย' ต าม
กฎหมายได9หากลูกหนี้ผิดสัญญา
 ดานการตรวจสอบบัญชี ควรสนับสนุนให9กลุ2มออมทรัพ ย'เพื่อ
การผลิ ต ที่ มี ทุ น ของกลุ2 ม จํ า นวนมาก ดํ า เนิ น การด9 า นการ
ตรวจสอบบัญชีอย2างมีมาตรฐาน เช2น จ9างผู9ตรวจสอบบัญชีจาก
ภาคเอกชน
 ดานมาตรฐานการจัดทําบัญชีและบัญชีอิเล็กทรอนิกส ควร
สนับสนุนให9มีการจั ดทําบัญชี ที่มีมาตรฐานตรวจสอบได9 เช2 น
บัญชีอิเล็กทรอนิกส' ซึ่งสามารถตรวจสอบเชื่อมโยงข9อมูลบัญชี
ทุกบัญชีได9
 ดานการสื บ ทอดและความยั่ ง ยื น ของกลุ, ม ควรเน9 น ให9 มี
เยาวชนหรื อ คนรุ2 น ใหม2 เ ข9 า มาร2 ว มบริ ห ารเพื่ อ ให9 เ กิ ด ความ
ต2อเนื่องและมีความยั่งยืน เช2น การจัดตั้งกลุ2มออมทรัพย'ข อง
เยาวชน โดยมีกรรมการกลุ2มออมทรัพย'เพื่อการผลิตเปQนพี่เลี้ยง
เพื่อให9เยาวชนได9เกิดการเรียนรู9และเข9ามาร2วมบริหารงานกลุ2ม
ออมทรัพย'เพื่อการผลิตในอนาคต
 ดานการจดทะเบี ย นกองทุ น ควรวางแนวทางในการจด
ทะเบียนกองทุนให9ถูกต9องตามกฎหมาย เพื่อความมั่นคงของ
การดําเนินงานกองทุน
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โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ระดับอําเภอ หลักสูตรเสริม
สมรรถนะพัฒนาการอําเภอ

ผูเขาร,วมโครงการ
 ดานการสรางเครือข,ายแลกเปลี่ยนเรียนรู ควรให9ความสําคัญ
กั บ เครื อ ข2 า ยกลุ2 ม ออมทรั พ ย' เ พื่ อ การผลิ ต โดยจั ด ให9 มี ก าร
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู9 ร2 วมกัน หรื อ การจั บ คู2 ให9 คํา ปรึ ก ษาแบบพี่
สอนน9อง เปQนต9น
o บทบาทของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ควรส2งเสริมบทบาท
ของสถาบั นการจั ดการเงิ นทุ น ชุ ม ชนในการเชื่ อ มโยงข9 อ มู ลของ
กองทุนต2างๆ และการบริหารจัดการในภาพรวมของกองทุนต2างๆ
ในชุมชน
o ไม,ควรรวมหลักสูตรในกรณีที่เนื้อหาไม,สอดคลองกัน ควรแยก
หลักสูตรการฝPกอบรมการบริหารงานเชิงกลยุทธ' และเรื่องระเบียบ
การเงินและการควบคุมภายในออกจากกัน หากจะมีการบูรณาการ
หลักสูตร ควรบูรณาการในหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่สอดคล9องกัน
o ควรใชเครื่องมือการออกแบบงานที่ง,ายต,อการนําไปปรับใชใน
การปฏิ บั ติง านจริ งในพื้ น ที่ เนื่ องจากการออกแบบงานโดยใช9
เทคนิค BMC Canvas และ VP Canvas มีเนื้อหาที่ดีและค2อนข9าง
เปQนวิชาการ แต2นําไปปรับใช9ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได9ยาก
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แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และบทเรียนการดําเนินงาน

โครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน

1

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สัมมาชีพชุมชนบ#านโพธิ์พัฒนา จ.กําแพงเพชร
“ผู#นําชุมชนเข#มแข็ง คนในชุมชนมีความสามัคคี ประกอบสัมมาชีพแล#วเกิดรายได#”

โครงการ
สถานที่
ผู#บันทึก
วัน เดือน ป?

สงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
บานโพธิ์พัฒนา หมูที่ 5 ตําบลคณฑี อําเภอเมืองฯ จังหวัดกําแพงเพชร
ทีมประเมินผลกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 (จังหวัดกําแพงเพชร)
21 กรกฎาคม 2560

ความเป@นมา
บานโพธิ์ พั ฒ นา หมู ที่ 5 ตํ า บลคณฑี อํ า เภอเมื องฯ จั งหวั ด กํ า แพงเพชร ตั้ งอยู ในพื้ น ที่ ร าบลุ ม
มีความอุดมสมบูรณ9 ประชากรสวนใหญยายถิ่นฐานมาจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร และรับจาง พืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาว ออย ผูใหญบานคนปAจจุบัน
คือ นายเวคิน วัชรเวโรจน9 ซึ่งมีความมุงมั่นในการพัฒนาและคนในชุมชนใหความรวมมือเปDนอยางดี ทําให
หมูบานไดรับรางวัลหลายรางวัล อาทิ รางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปDนสุข” ปH 2558

กระบวนการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
การสรางสัมมาชี พชุมชนของหมูบานโพธิ์พัฒ นา หลังจากปราชญ9 ชุ มชน นายบุญ ทอง คําสอาด
ไดรับ การอบรมทั กษะดานการถายทอดความรู จากศู น ย9 ศึกษาและพั ฒ นาชุม ชนพิ ษ ณุ โลก แลวกลั บ มา
ถายทอดสรางทีมวิทยากร และรวมกันคัดเลือกครัวเรือนที่สนใจฝKกอาชีพ จํานวน 20 ครัวเรือน จากการ
วิเคราะห9 อาชี พ บานโพธิ์ พั ฒ นาแหงนี้ เห็ น พองกั น วา ตองการฝK กอาชี พ ทํ า น้ํ า พริ ก เนื่ อ งจากเห็ น วาใน
ชีวิตประจําวันของคนเกี่ยวของกับน้ําพริกกันทุกครัวเรือน ประกอบกับครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัว
กันอยูแลว จึงไดรวมกลุมกันทําน้ําพริก โดยใชศูนย9เรียนรูของหมูบานเปDนที่ฝKกอาชีพ ผลจากการฝKกปฏิบัติ
อาชีพนําไปสูการรวมตัวกันเปDนกลุมผลิตน้ําพริก ภายใตชื่อ “กลุมพัฒนาอาชีพบานโพธิ์พัฒนา” จําหนายกัน
ภายในชุมชน และชุมชนขางเคียง ทําใหปAจจุบันมีเงินหมุนเวียนในกลุมน้ําพริก 20,000 บาท และผูนําชุมชน
ไดทําบันทึกขอตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในการจัดทําการตลาดแบบ 4.0

นิยามความสําเร็จ
หากมองความสําเร็จจากการสรางสัมมาชีพในชุมชนบานโพธิ์พัฒนา มีความสําเร็จที่เปDนรูปธรรม
คือ ประกอบสัมมาชีพแล#วเกิดรายได# และสิ่งที่เสริมใหเกิดความสําเร็จไดก็ดวยความเห็นชอบและเต็มใจ
เขารับการพัฒนาอาชีพเพราะเห็นวามีประโยชน9
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ปBจจัยความสําเร็จ
o
o
o
o

ผูนําชุมชนมีวิสัยทัศน9
คนในชุมชนเปOดรับการพัฒนา
คนในชุมชนมีความสามัคคี รวมแรงรวมใจ
มีความซื่อสัตย9

สิ่งที่จะดําเนินการตCอไป
o การเพิ่มผลิตภัณฑ9ของชุมชนใหหลากหลาย
o หาชองทางการตลาดเพิ่มจากเครือขายตาง ๆ
ความภาคภูมิใจ
o มีผูนําชุมชนเขมแข็ง แกไขปAญหาใหกับชุมชนได
o คนในชุมชนมีความสามัคคีกัน และทุกคนไดมีสวนรวม
o ไดชวยเหลือ ดูแลซึ่งกันและกัน
ข#อสังเกตอื่น ๆ
o ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบานมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงการสัมมาชีพชุมชนดี
o ครัวเรือนเปQาหมายใหความสนใจกับโครงการ
o ผูนําชุมชนเอาใจใส เปDนธุระในการบริหารจัดการดีมาก

................................................................................
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แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สัมมาชีพชุมชนบ#านโคกสว'าง จ.อํานาจเจริญ
“คนในชุมชนอยู'ดีมีสุข มีงานทําตลอดทั้งป7 มีอาชีพ มีรายได#”

โครงการ
สถานที่
ผู#บันทึก

สงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
บานโคกสวาง หมูที่ 9 ตําบลไรขี อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ
นางสาวพรทิพย) จันทะพา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

นางเพ็ญศรี วรบุตร

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ศูนย)ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

วัน เดือน ป7 14 สิงหาคม 2560
ข#อมูลทั่วไป
บานโคกสวาง หมูที่ 9 ตําบลไรขี อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ เป8นที่ราบลุม น้ําทวมถึง
มีครัวเรือนทั้งหมด 125 ครัวเรือน พื้นที่จํานวน 3,200 ไร แบงเป8นที่อยูอาศัย ประมาณ 200 ไร
พื้นที่ทําการเกษตร ประมาณ 3,000 ไร อาชีพหลักทํานา การเกษตร อาชีพเสริมประมง (จับปลา)
แหลงน้ําสําคัญ ไดแก ลําเซบก หนองลําเป8ด และหวยจันลัน ปAจจุบันมีนายศราวุฒิ มูลพันธ) เป8นผูใหญบาน

ความเป>นมา/จุดเริ่มต#น
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอลืออํานาจ ไดสงเสริมการขับเคลื่อนการสรางสัมมาชีพชุมชน ชี้แจง
ตามแนวทางการดําเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งบานโคกสวาง หมูที่ 9 เป8นหมูบานเปCาหมาย
การดําเนิ นงานในปD งบประมาณ พ.ศ. 2560 ปราชญ)ชุมชนเขารั บการฝG กอบรมหลั กสู ตร “วิทยากรผู นํ า
สัมมาชีพ” ณ ศูนย)ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี รุนที่ 23 ระหวางวันที่ 22 - 25 มกราคม
2560

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
การดําเนินงานสรางสัมมาชีพชุมชนบานโคกสวาง หมูที่ 9 ตําบลไรขี อําเภอลืออํานาจ จังหวัด
อํานาจเจริญ มีการสงเสริมและสนับสนุนโดยปราชญ)ชุมชน กระบวนการขั้นตอนเป8นไปตามแนวทางของ
กรมการพัฒนาชุมชน ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมีอาชีพและรายไดเพิ่มขึ้น มีการรวมกลุมเป8น 2 อาชีพ
ไดแก กลุมแปรรูปผลิตภัณฑ)อาหาร (การทําปลาสม) และกลุมทอผาฝCาย
กลุมทอผาฝCาย สมาชิก 25 คน การทอผาเป8นภูมิปAญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดจากรุนสูรุน
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กลุมแปรรูปผลิตภัณฑ)อาหาร (การทําปลาสม) สมาชิก 25 คน วัตถุดิบหาไดจากชุมชน แหลงน้ํา
ตามธรรมชาติ บางชวงปลาอาจขาดแคลนและราคาแพง ผูใหญบานจึงไดสงเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียน
ซึ่งทําใหผลิตปลาสมไดตลอดทั้งปD และมีวิธีการลดตนทุน ดวยการผลิตอาหารปลาเอง
การบริหาร ทั้งสองกลุมมีคณะกรรมการบริหาร ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเป8นสมาชิกทั้งสองกลุม
การทํางานรวมกันของสมาชิกแบงงานตามความถนัด
การสรางแบรนด) กลุมทําปลาสมใชชื่อแบรนด) “ปลาขยัน” อยูระหวางการออกแบบ ไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอํานาจเจริญ (อยูระหวางการอบรม)

นิยามความสําเร็จ
คนในชุมชนอยูดีมีสุข มีงานทําตลอดทั้งปD มีอาชีพ มีรายได

ปEจจัยความสําเร็จ
o ความรัก สามัคคี รวมแรงรวมใจของคนในชุมชน
o ผูใหญบานมีภาวะผูนํา เป8นตนแบบที่ดีในการประกอบอาชีพ “สัมมาชีพ” เป8นศูนย)เรียนรู
o ครัวเรือนมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่ถนัดและสนใจ “ระเบิดจากข#างใน” และ
เป8นภูมิปAญญาที่สืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ
o การสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ
o มีวัตถุดิบในชุมชน

ปEญหา/อุปสรรค
o น้ําทวม เนื่องจากเป8นที่ราบลุม
o งบประมาณ ขาดงบประมาณในการพัฒนาและตอยอดผลิตภัณฑ) เชน การสรางโรงเรือนที่
ไดมาตรฐาน เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ สะอาด
สิ่งที่จะดําเนินการต'อไป
สรางงาน สรางอาชีพใหกับคนในชุมชน ใหอยูดีกินดี มีรายไดมากกวารายจาย

ความภาคภูมิใจ
การมีสวนรวมของคนในชุมชน ความรักสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลเป8นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ข#อสังเกตอื่น ๆ
ผูนําชุมชน “ผูใหญบาน” เป8นตนแบบที่ดีดานสัมมาชีพ “ตัวอย'างที่ดีมีค'ากว'าคําสอน” มีความ
เสียสละ กระตือรือรน ใฝNรู นําเทคโนโลยีมาใช เชน ขายผลิตภัณฑ) online
..............................................................................
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แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สัมมาชีพชุมชนบ#านโพนสว%าง จ.หนองคาย
“มีความสุขที่ได#มารวมตัวกันประกอบอาชีพ มีรายได#เพิ่ม”

โครงการ
สถานที่
ผู#บันทึก
วัน เดือน ป:

สงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
บานโพนสวาง หมูที่ 9 ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป$ จังหวัดหนองคาย
ทีมประเมินผลกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 (จังหวัดหนองคาย)
13 กรกฎาคม 2560

ความเป;นมา
บานโพนสวาง หมู ที่ 9 ตํ า บลโพนแพง อํ า เภอรั ต นวาป$ จั ง หวั ด หนองคาย ชื่ อ หมู บานวา
“โพนสวาง” เนื่องจากนายคํามูล ทําเนาว8 อดีตกํานันตําบลโพนแพง ไดจัดสรรที่ดินของบานหัวนาบางสวน
ใหเป; น ที่ ตั้ งของสํ านั กงานการไฟฟ> าสวนภู มิภ าคประจํ าตํ า บลโพนแพง เพื่ อใหการบริการในเขตตํ าบล
โพนแพงและตําบลใกลเคียง ตั้งขึ้นเมื่อป$ พ.ศ. 2525 และในป@จจุบัน นายครรชิต เคณาอุประ ดํารงตําแหนง
ผูใหญบานและกํานันตําบลโพนแพง
ชาวบานโพนสวาง ประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานา รองลงมา คือ ปลูกสับปะรด ยางพารา ยูคาลิปตัส
การปลูกพืชสวนผสม และการเลี้ยงสัตว8เป;นบางสวน การปลูกสับปะรดผลผลิตที่ไดจะจําหนายเป;นผลสด
สําหรับรับประทาน บางป$ผลผลิตออกมามากเกินความตองการของตลาด อีกทั้งยังมีขนาดที่ไมไดมาตรฐาน
ตามที่ ต ลาดตองการ ไมสามารถจํ าหนายได ทํ าใหผลผลิ ต เกิ ด การเนาเสี ย หาย จึ งรวมตั ว กั น จั ด ตั้ งกลุ ม
แมบานขึ้น ชื่อ “กลุมแมบานเกษตรกรแปรรูปสับปะรด” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 การแปรรูป
สับปะรดจากทั้งผลสุก และดิบ มาแปรรูปเป;นสับปะรดกวน สับปะรดหยี ลูกอมสับปะรด และขาวเกรียบ
สับปะรด เป;นการสรางรายไดเสริมใหกับประชาชน
นอกจากนี้ชาวบานยังมีกลุมจักสานตะกราจากทางมะพราวและกลุมพัฒนาอาชีพทําหมวกจากแผน
ยางพารา และชุ ม ชนมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ8 OTOP คื อ สั บ ปะรดกวน (3 ดาว ป$ 2556) ขาวเกรี ย บสั บ ปะรด
ขาวเกรียบปลารา ขาวเกรียบปลาราบอง และขาวเกรียบเห็ดหอม

กระบวนการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
การสรางสัมมาชีพชุมชนของหมูบานโพนสวาง หลังจากปราชญ8ชุมชน นางเวียงชัย ตันอวน ไดรับ
การฝMกอบรมเพิ่มทักษะการถายทอดความรูจากศูนย8ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานีแลว กลับมาสรางทีม
วิทยากรและคัดเลือกครัวเรือนที่สนใจฝMกปฏิบัติอาชีพในหมูบาน 20 ครัวเรือน แรกเริ่มชาวบานมีความ
ตองการจะประกอบอาชี พ ทํ า หมวก แตก็ พ บวาในชุ ม ชนมี การทํ าหมวกกั น จํ า นวนมากแลว แตเมื่ อที ม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบานและครัวเรือนเป>าหมายที่ตองการฝMกอาชีพ ไดรวมกันคิดวิเคราะห8ขอมูล
ความตองการอาชีพของครัวเรือนเป>าหมายโดยเชื่อมโยงกับสถานการณ8ดานเศรษฐกิจชุมชน ความสอดคลอง
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กับศักยภาพและบริบทชุมชน จึงเห็นรวมกันวาในหมูบานมีสินคา OTOP อยูหลายรายการ และประกอบกับ
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน (ปราชญ8ชุมชน) มีองค8ความรูดานการจักสานอยูแลว จึงมีความเห็นรวมกันที่จะทํา
กระเชาของขวัญ ซึ่งผลิตจากหวาย เพื่อสนับสนุนการจัดทํากระเชาของขวัญสินคา OTOP สําหรับโอกาส
ตาง ๆ แตมีสมาชิกบางคนยังตองการจะจักสานของใชไมไผแบบเดิม ซึ่งกลุมก็เห็นพองใหดําเนินการรวมกัน
ได จากนั้นไดรวมตัวกันจัดตั้งเป;นกลุมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ชื่อ “กลุ%มจักสานบ#านโพนสว%าง”
มีสมาชิกแรกตั้ง จํานวน 25 คน และลงหุนคนละ 100 บาท การบริหารจัดการภายในกลุมจะมีผูชํานาญงาน
อยู 4 - 5 คน จึงแบงหนาที่กัน เชน แผนกทาสี แผนกตัดหวาย เป;นตน

นิยามความสําเร็จ
เมื่อครัวเรือนเป>าหมายเขารวมโครงการสรางอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ซึ่งหมูบานโพนสวาง
เลือกอาชีพจักสาน “กระเชาของขวัญ” และไดรวมตัวกันจัดตั้งเป;นกลุมอาชีพ และป@จจุบันผลิตภัณฑ8ของกลุม
“กระเช#าของขวัญ” สามารถสรางรายได จํานวน 4,700 บาท ยอด ณ 13 ก.ค.60 จึงถือเป;นความสําเร็จ
ที่เกิดขึ้นในชุมชน

ปAจจัยความสําเร็จ
o
o
o
o

ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนมีความเขมแข็ง และสามัคคี
ผูนําชุมชนเขามามีสวนรวมและสนับสนุนการดําเนินงานใหสามารถขับเคลื่อนไดดียิ่งขึ้น
การนําภูมิป@ญญาที่มีในชุมชนมาสรางอาชีพรวมกัน
การสนั บ สนุ น จากสํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ และคณะอนุ ก รรมการหนึ่ ง ตํ า บล
หนึ่งผลิตภัณฑ8อําเภอ (นตผ.) ที่เขามาชวยออกแบบโลโกสินคาให

สิ่งที่จะดําเนินการต%อไป
o สมาชิกกลุมมีแนวคิดที่จะนําลําตนของไมยราบทดแทนหวาย เพราะราคาถูกกวา
o เสนอสินคาใหกับหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะในชวงเทศกาล

ความภาคภูมิใจ
ประชาชนมีความสุขที่ไดมารวมตัวกันประกอบอาชีพ โดยเฉพาะผูสูงอายุที่แตเดิมตางคนตางอยู
ที่บานของตนเอง พอเขารวมโครงการสัมมาชี พชุมชนทุกคนก็ จะหอขาวและมารวมตัวกั นจักสานที่ศูน ย8
เรียนรูฯ ของหมูบาน

ข#อสังเกตอื่น ๆ
o สมาชิกสวนใหญเป;นผูสูงอายุที่อยูกับบาน
o ฝ$มือการทํากระเชาของขวัญดีมาก งานประณีต
o ผูนําชุมชนเอาใจใส เป;นธุระในการบริหารจัดการดีมาก
...................................................................................
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สัมมาชีพชุมชนบานกุยแหย จ.กาญจนบุรี
“จากภูมิปญญาทองถิ่น รวมกลุมกัน สูสัมมาชีพชุมชน”

โครงการ
สถานที่
ผูบันทึก

โครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
บานกุยแหย หมูที่ 2 ตําบลลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวณัฐนียา เธียรธํารง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นายศุภกรณ- แนนไธสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นางสาวนฤมล ป2จฉิม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายอําเภอ มาพวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายวิเชษฐ- เพชรรัตนนักทรัพยากรบุคคล
วัน เดือน ป. 6 กรกฎาคม 2560

ขอมูลทั่วไป
o บานกุยแหย หมูที่ 2 ตําบลลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีจํานวนครัวเรือน
131 ครัวเรือน (ขอมูล จปฐ. ป@ 60) เปBนชาย 211 คน หญิง 222 คน รวม 433 คน
o อาชีพสวนใหญทําสวน ยางพารา ปลูกมันสําปะหลัง ปลูกขาวโพด
o 60% ของคนในหมูบานเปBนคนอีสาน

ความเป1นมา จุดเริ่มตน
o เนื่องจากประชากรสวนใหญเปB นคนอี สาน มีภูมิป2ญญาในเรื่องการทําน้ํ าพริ กปลารา และมีความ
ตองการสรางอาชีพเสริม
o กรมฯ มีนโยบายสรางสัมมาชีพชุมชนทุกพื้นที่ และใหคัดเลือกครัวเรือนที่สมัครใจเขารวมโครงการ
เพื่อสรางรายไดแกชุมชน
o ครัวเรือนในหมูบาน จึงมีความสนใจที่จะเขารวมโครงการ และไปฝIกอบรมการทําน้ําพริกปลาราที่อําเภอ
o เกิดการรวมกลุม โดยปราชญ-ชุมชนถายทอดความรูภูมิป2ญญาการทําน้ําพริกปลารา

กระบวนการพัฒนา/เทคนิควิธีการ
หมูบานคัดเลือกปราชญสงปราชญ-ไปอบรมที่ศูนย-ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ปราชญ-กลับมาสรางทีมในหมูบาน แลวถายทอดเพิ่มเติมอีก 4 คน
ทีมคนหาครัวเรือนที่สมัครใจ โดยสอบถามความตองการของครัวเรือนในการเรียนรู/ประกอบอาชีพ
แกครัวเรือน 20 ครัวเรือน
o มีกระบวนการพัฒนาครัวเรือน ถายทอดความรูใหแก 20 ครัวเรือน และศึกษาดูงานจากของจริง
o ครัวเรือน 20 ครัวเรือน ฝIกปฏิบัติ และไดรับการสนับสนุนวัสดุสาธิตการประกอบอาชีพจากอําเภอ
o ขาย/มีการตั้งกลุมอาชีพได

o
o
o
o

142

นิยามความสําเร็จ
o ปลอดภัย อรอย ราคาถูก มีการประชาสัมพันธ-ผานโซเชียลเน็ตเวิร-ค (Social Network) กดไลค- กดแชร-

ปจจัยความสําเร็จ
o
o
o
o

สมาชิกรวมกลุม รวมมือ และทําไดทุกคน รสชาติเดียวกัน
มาตรฐานไดรับความเชื่อถือจากคนซื้อ
สมาชิกชวยกันหาตลาด
มีความรูจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนในการบริหารจัดการกลุม

ปญหา/อุปสรรค
o การบริหารจัดการ : ยังไมมีกติกาของกลุมที่ชัดเจน
ไมมีความตอเนื่องของการรวมกลุม/ขาดการสื่อสารในกลุม
o ทุนของกลุม : ยังมีทุนไมเพียงพอ
o การผลิต : ผลิตไดไมทัน เวลาวางไมตรงกัน
o การตลาด : ถูกจํากัดไมใหเขาไปขายในตลาดหลักที่ขายอยูแลว
ไมมีการประชาสัมพันธ-

สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

สมาชิกชวยกันขาย/เอาไปฝากขาย
สรางกลุมที่เขมแข็ง
สรางกิจกรรมรวมในกลุมมากขึ้น นัดประชุมกลุมใหมากขึ้น กําหนดวัน เวลา การประชุมใหแนนอน
ผลิตใหมากขึ้น นําไปขายในวันประชุมประจําเดือนของอําเภอ
ตองพัฒนาบรรจุภัณฑ-ใหหลากหลาย
ตั้งชื่อผลิตภัณฑ-ใหโดดเดน
ตีตลาด โดยมีมาตรฐานคุณภาพ มีชื่อและโลโกผลิตภัณฑ-ของตัวเอง
สรางความมั่นใจในสินคาแกผูบริโภค และสรางจุดขาย
พัฒนาใหดีขึ้นภายใน 3 เดือน
ตั้งเป[าหมายที่จะผลิตวัตถุดิบเอง เพื่อลดตนทุน

ความภาคภูมิใจ
o ภาคภูมิใจที่สามารถรวมกลุมไดสําเร็จเปBนครั้งแรก

ขอสังเกตอื่น ๆ
o มีความตองการอุปกรณ-เครื่องใชเพิ่มเติม ไดแก ตูกันแมลงวัน
………………………………………………………………………..
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สัมมาชีพขนมหวานบานริ้วใหญ จ.อางทอง
สืบทอดภูมิป!ญญาทําขนมไทย “ทําแลวขายไดถือวาสําเร็จ”

โครงการ
สถานที่
ผูบันทึก

โครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
บานริ้วใหญ หมูที่ 9 ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
นายฉัตรเทพ จุลวัฒน+ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นางสาวชลธิรา คนซื่อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ศูนย+ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

วัน เดือน ป2 6 กรกฎาคม 2560
ขอมูลทั่วไป
บานริ้วใหญ หมูที่ 9 ตําบลวังน้ําเย็น มีจํานวน 97 ครัวเรือน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
ทํานา และรับจาง สวนมากนับถือศาสนาพุทธ และมักชอบทําขนมไทยไปถวายพระ โดยเฉพาะชวงเทศกาล
วันสําคัญทางศาสนา หรือเมื่อมีงานพิธีสําคัญตาง ๆ เชน งานบวช งานแตง เมื่อเศรษฐกิจและสังคมเริ่มมี
ความเจริญมากขึ้น คนจึงเริ่มไปทํางานนอกบาน ไมคอยมีเวลามาทําขนมไทยเหมือนแตกอน

จุดเริ่มตน
“สัมมาชีพขนมหวานบานริ้วใหญ” เกิดจากการปราชญ+ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญดานการทําขนมไทย
ในหมู บาน ไดแก นางพนอ จั น ทร+อิ น ทร+ ไดรั บ การคั ด เลื อ กจากผู ใหญบานใหไปอบรมพั ฒ นาเทคนิ ค
การถายทอดความรู การเขียนแผนการสอนทําขนมไทย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย+ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนเพชรบุรี กลับมาไดรวมจัดอบรมปราชญ+ชุมชนเพิ่มเติมอีก 4 คน รวมเปBนปราชญ+ชุมชน 5 คน
และไปหาครัวเรือนที่ตองการฝDกอาชีพทําขนมไทย โดยพิจารณาจากความสมัครใจและมีเวลาเขารับการอบรม
สวนใหญเปBนแมบานและผูที่มีอาชีพรับจาง จํานวน 20 คน มาอบรมการทําขนมไทย

กระบวนการพัฒนา
ปราชญ+ชุมชนทําหนาที่เปBนวิทยากรสัมมาชีพชุมชน อบรมครัวเรือนเปFาหมายใหมีความรูดานการทํา
ขนมไทย เชน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน และไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานที่โครงการฟาร+มตัวอยาง
ตามพระราชดําริ ณ ศูนย+ศิลปาชีพสีบัวทอง หมู 3 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.หวัดอางทอง ไดเรียนรูกระบวนการ
ดําเนินงาน โดยเฉพาะดานการผลิต และชวยสรางแรงบันดาลใจในการรักษาและถายทอดภูมิปJญญาทองถิ่น
หลังจากอบรมทําขนมไทยเสร็จเรียบรอย นําขนมไปจําหนาย ไดเงินมาก็ใชเปBนเงินทุนในการทํา
ขนมตอไป โดยสมาชิกมีการแบงหนาที่กันทําตามความถนัดแบบไมเปBนทางการ มีการจัดทําบัญชีรับจาย
แบบงาย การทําขนมสวนใหญสมาชิกจะมารวมกันทําที่บานปราชญ+ชุมชน โดยทําขนมตามที่มีผูสั่งจองไว
(Order) มีการประชาสัมพันธ+ประกาศเสียงตามสาย ปากตอปาก และผูใหญบานชวยรับ Order มาให มี
ลูกคาทั้งจากคนในชุมชน ชุมชนใกลเคียง และจากโรงงาน ขนมที่ทําจึงจําหนายไดหมด กําไรที่ไดจากการ
จําหนายจะแบงใหสมาชิกที่มาชวยกันทําในแตละครั้ง สําหรับทุนหักไวใชเปBนเงินทุนหมุนเวียนในการทํา
ขนม ปJจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 10,000 บาท และกําลังจัดรูปแบบการบริหารงานใหเปBนระบบกลุม
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นิยามความสําเร็จ
สมาชิกขนมหวานบานริ้วใหญ พูดเปBนเสียงเดียวกันวา “ทําแลวขายไดถือวาสําเร็จ” การเติบโต
ขอใหเปBนอยางคอยเปBนคอยไป และนอกเหนือจากการมารวมกันทําขนมแลว สมาชิกเห็นวายังทําใหเกิด
ความเอื้อเฟTUอเผื่อแผในชุมชน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันอีกดวย

ป!จจัยความสําเร็จ
o ปราชญ+ชุมชนที่ไปอบรมมา มีจิตสาธารณะ มีความตั้งใจจริง สมาชิกมีการแบงงานชวยกันทํา
o มีหนวยงานภาคีเขามาชวยในการอบรม ไดแก ศูนย+การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแสวงหา และเกษตรอําเภอแสวงหา
o มีการไปศึกษาดูงานโครงการฟาร+มตัวอยางตามพระราชดําริ ณ ศูนย+ศิลปาชีพสีบัวทอง หมูที่ 3
ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
o มีการนํารายไดจากทุนตั้งตนที่พัฒนาชุมชนจัดสรรใหมาเปBนเงินทุนหมุนเวียนของกลุม
o ขายในราคาถูก เพื่อดึงดูดลูกคา เพราะเปBนกลุมใหม
o ประชาสัมพันธ+แบบปากตอปาก เสียงตามสาย รวมทั้งผูนํา ปราชญ+ชุมชน และสมาชิกชวยกัน
หาลูกคา

ป!ญหา/อุปสรรค
o
o
o
o

ผลิตภัณฑ+ของกลุมยังขาดมาตรฐาน อย. ทําใหไมสามารถขายในวงกวางได
ขาดอุปกรณ+ในการทําขนมที่เปBนของสวนรวม
ขาดการวางแผนการดําเนินงานรวมกันอยางชัดเจน
ขาดคนรุนใหมที่จะมาสืบทอดภูมิปJญญาทําขนมไทย

สิ่งที่จะดําเนินการ/ความตองการ
o จัดระบบการบริหารในรูปแบบของกลุม วางแผนการดําเนินงาน และกําหนดการจัดสรรกําไร
บางสวนไวเปBนสาธารณะประโยชน+และเปBนทุนขยายกิจการของกลุม
o พัฒนาบรรจุภัณฑ+ใหสวยงาม และจัดทําสติ๊กเกอร+สินคา
o ตองการไดรับการสนับสนุนตอยอด ลงทะเบียนเปBน OTOP และเขาอบรมพัฒนาศักยภาพตอไป

ความภาคภูมิใจ
o สมาชิกไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น
o มีคนรูจักขนมหวานของบานริ้วใหญมากขึ้น
o มีงานทํา มีรายไดมาจุนเจือครอบครัว เฉลี่ยคนละ 1,500 - 2,000 บาท/เดือน

ขอสังเกตอื่น ๆ
o ระยะเวลาดําเนินโครงการและการติดตามหางกัน 5 - 6 เดือน สมาชิกจําขอมูลไมคอยได
o สมาชิกบอกวาเปBนกลุม แตยังไมมีการบริหารในรูปแบบกลุมตามหลัก 5 ก และไมมีเอกสาร
ของกลุม
o สวนใหญสมาชิกเปBนหญิงสูงวัย
...............................................................................................
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สัมมาชีพชุมชนบานคลองบางแตน จ.ปราจีนบุรี
“รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันรับผลประโยชน&”

โครงการ
สถานที่
ผูบันทึก

สงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
บานคลองบางแตน หมูที่ 5 ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี
นางสาวอานุช ฉายาภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวภาวิณี จีนหลักรอย นักทรัพยากรบุคคล
ศูนย*ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

วัน เดือน ป. 7 กรกฎาคม 2560
ขอมูลทั่วไป
บานคลองบางแตน หมูที่ 5 ตําบลบางแตน อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี มีประชากร 157
ครัวเรือน อาชีพหลัก คือ ทํานา และเลี้ยงสัตว*น้ํา (ปลา, กุงขาว) มีความเป:นอยูแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันโดย
มีวัดบางแตนเป:นศูนย*รวมจิตใจ และมีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เชน การทําบุญ แหพระ
ทางน้ํา ประเพณีสงกรานต* งานบวช
พื้นที่สวนใหญของหมูบานเป:นพื้นที่ลุม โดยมีลําน้ําสายหลัก คือ คลองบางแตน คลองบางเขียด
เป:นแหลงน้ําสาธารณะที่ใชในการประกอบอาชีพ บานคลองบางแตนเป:นพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก จึงมีขอจํากัด
ในการปลู กพื ช ชาวบานตองปรับ ตั วในการทํ าการเกษตร ตองปลูกและเก็ บ เกี่ย วกอนฤดูน้ํ าหลาก และ
น้ําเค็มจะมาในชวงฤดูแลง แตปAที่แลว (2559) น้ําไมเค็ม เนื่องจากมีการปลอยน้ําจากเขื่อนหวยสโมง อําเภอ
นาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไลน้ําเค็มลงไป จึงทําใหชาวตําบลบางแตน และชาวอําเภอบานสรางมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ความเป1นมา จุดเริ่มตน
กรมการพั ฒ นาชุ มชน ดํ าเนิ น งานโครงการหมู บานเศรษฐกิจ พอเพี ยงตนแบบ เพื่ อสงเสริมให
ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต และเป:นเปEาหมายของการพัฒ นา
หมูบาน โดยจัดกระบวนการเพื่อใหประชาชนในหมูบาน ไดใชความรูความเขาใจและประสบการณ*ตลอดจน
นําแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการพัฒนาหมูบานเพื่อใหเป:นหมูบาน
ตนแบบฯ 3 ลักษณะ คือ ระดับ “พออยู พอกิน” “อยูดี กินดี” และ “มั่งมี ศรีสุข” ของทุกอําเภอ ตั้งแตปA
2552 ถึงปKจจุบัน
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ปAงบประมาณ 2557 อําเภอบานสราง ขยายผลตามโครงการบานพี่ (บานปากตําหรุ หมูที่ 6
ตําบลบางแตน) บานนอง คือบานคลองบางแตน หมูที่ 5 ตําบลบางแตน (หมูบานฯ ขยายผล ปA 2557)
ซึ่งเป:นหมูบานขางเคียงในตําบลเดียวกัน

กระบวนการพัฒนา/เทคนิควิธีการ
เริ่มตนที่การคัดเลือกปราชญ*ที่มีความรูความสามารถในชุมชนใหไปอบรมที่ศูนย*ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครนายก เพื่อมาถายทอดใหอีก 4 คน และขยายผลไปอีก 20 ครัวเรือน ปราชญ*ที่ไดรับการคัดเลือก
คือ นายประพันธ* เครือเทศน* ซึ่งนายประพันธ* ไดดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยูกอนแลว โดยการ
ทําเกษตรอินทรีย* ทํานาแบบปลอดสารพิษ ปลูกผักไรสารพิษไวกินเองในครัวเรือน ซึ่งนาที่นายประพันธ*
ทํานั้น ถึงแมขาวจะไมงามเทานาที่ใชสารเคมี ใชปุNยเคมี พอเก็บเกี่ยวผลผลิต ผลผลิตของนายประพันธ*จะได
นอยกวาของนาที่ทําดวยเคมี แตพอเอาตนทุนมาหักออกแลว นาของนายประพันธ*นั้นไดกําไรมากกวา และ
ยังมีขาวปลอดสารพิษไวกินเองและจําหนายดวย นี่ก็เป:นตัวอยางใหแกครัวเรือนใกลเคียง นําไปปฏิบัติกับ
พื้นที่นาของตน
หลังจากอบรมที่ศูนย*ศึกษาและพัฒนาชุมชนเสร็จ นายประพันธ* ในฐานะปราชญ*ของหมูบาน ก็จัด
ประชุมคัดเลือกผูชวยอีก 4 คน และใหแตละคนไปคนหาครัวเรือนสมัครใจ คนละ 5 ครัวเรือนใหมาเป:น
ครัวเรือนตนแบบสัมมาชีพ และจัดประชุมใหความรู พาไปดูงาน ตามกระบวนการที่กรมการพัฒนาชุมชนได
กําหนดไว
กิจกรรมที่เลือกเป:นอาชีพคือการทําน้ํายาอเนกประสงค* การทําสบูสมุนไพร ไดแก ขมิ้น อัญ ชัน
มะกรูด ถาน เป:นตน

นิยามความสําเร็จ
o รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันรับผลประโยชน*
o คนหาของดี ใ นชุ ม ชน มี ข องดี อ ยู ที่ ค รั ว เรื อ นไหน ก็ นํ า มาบอกกั น จะไดรู แหลงซื้ อ หา/
แลกเปลี่ยนกันในหมูบาน

ป7จจัยแหงความสําเร็จ
o ความสําเร็จคือความสามัคคีกันในชุมชน มีการรวมแรงรวมใจกันทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน
พัฒนาหมูบานโดยการชวยกันแสดงความคิดเห็น ออกแนวคิดแนวทางในการพัฒนาหมูบาน

ป7ญหา/อุปสรรค
o ขาดวัยทํางานที่จะทํางานในชุมชน เนื่องจากคนวันทํางานสวนใหญในหมูบานเขาไปทํางาน
โรงงานกระทิงแดงที่ตั้งอยูใกลชุมชน
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o ขาดความรูเรื่องบรรจุภัณฑ*สบูที่เป:นอาชีพตัวอยางของโครงการฯ ทําใหสินคาไมนาใช และ
กระดาษติดกันกับผลิตภัณฑ*

สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
o ทําโรงสีชุมชนเพื่อตอยอดแปรรูปขาวอินทรีย*ที่ชุมชนไดปลูกไว
o สบูและน้ํายาลางจานที่เป:นอาชีพตามโครงการฯ ไดวางขายที่รานคาชุมชน ผลตอบรับดี ขายดีมาก
จนผลิตไมทัน จึงคิดจะทําใหจริงจัง เพื่อจะยึดเป:นอาชีพเสริมรายไดใหครัวเรือนตอไป
o ใหแตละครัวเรือนชวยกันปลูกสมุนไพรที่จะเอามาใชเป:นสวนผสมของสบู เชน ขมิ้น อัญชัน
มะกรูด เป: นตน เมื่อไดผลผลิตใหนํามาขายใหกลุม เพื่อนําไปเป:น สวนผสมของสบู สมุนไพร
ตอไป และเป:นรายไดอีกทางหนึ่งของครัวเรือน
o จัดตั้งศูนย*เรียนรูชุมชน
o ถายทอดความรูใหกับคนที่วางงานในชุมชน

ความภาคภูมิใจ
o เกิดความสามัคคีในชุมชน จากการทํากิจกรรมรวมกันบอย ๆ ไดเจอกัน ไดแลกเปลี่ยนความรู
กันในชุมชน แบงปKนความสุข บรรเทาทุกข* รวมกันแกไขปKญหา
o สามารถเป:นสถานที่ดูงานดานการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
o มีการตั้งเปEาหมายของชุมชนรวมกัน และรวมกันขับเคลื่อนไปใหถึงจุดหมาย

ขอสังเกตอื่น ๆ
o อบต.มาชวยเสริม ดานการใหความรูและงบประมาณ
o ชุมชนยึดการลดรายจายในครัวเรือนกอน เมื่อลดได จึงจะไปเพิ่มเติมในเรื่องของการเพิ่มรายได
o วัตถุดิบในการทําสบูสมุนไพร ตองหาซื้อจากขางนอกทั้งหมด ในชุมชนยังไมสามารถผลิตวัตถุดิบ
เองได
o มีแนวคิดตอยอดการทําเสนขนมจีนจากขาวอินทรีย*
…………………………………………………………………….
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สัมมาชีพชุมชนบานอิมั้ง จ.จันทบุรี
“เลี้ยงไกไขอินทรีย ไดรับประทานไขไกปลอดสารพิษ ไดมูลไกไปใสตนทุเรียน มังคุด”

โครงการ
สถานที่
ผูบันทึก

สงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
บานอิมั้ง หมูที่ 9 ตําบลซึ้ง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
นายพีฏาวุธ นาโควงค+
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นายชัยทวัตน+ ดําศรีสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นางสาวกนกนิจ พนาวาส
นักวิเทศสัมพันธ+ชํานาญการ
วัน เดือน ป1 4 กรกฎาคม 2560

ขอมูลทั่วไป
บานอิมั้ง หมูที่ 9 เป7น 1 ใน 11 หมูบานของตําบลซึ้ง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พื้นที่เป7นที่ราบ
มีลําคลองซึ้งซึ่งเป7นคลองน้ําจืดไหลผาน บานอิมั้งเป7นหมูบานตามโครงการบําบัดทุกข+ บํารุงสุข แบบ ABC
(Area based Collaborative Research) หรือหมูบาน ABC ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อปP พ.ศ. 2555
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนผลไม เชน ทุเรียน มังคุด ซึ่งในหมูบานมีผูรูถือเป7นปราชญ+ชุมชน
ดานเกษตรกรรมอยูหลายทาน

ความเป2นมา จุดเริ่มตน
หลังจากปราชญ+ในหมูบานไดไปอบรมตามโครงการพัฒนาผูนําสัมมาชีพชุมชน เพื่อใหมีทักษะใน
การถายทอดองค+ความรูที่ศูนย+ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี แลวมาสรางทีมอีก 4 คน เมื่อไดทีมปราชญ+
5 คน แลวไปขยายผล 20 ครัวเรือน โดยการจัดประชาคมหมูบานคัดเลือก 20 ครัวเรือน จากนั้นมีการ
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกอาชีพ มีผูเสนออาชีพเลี้ยงไกไขและเพาะเห็ด ซึ่งที่ประชุมเลือกอาชีพเลี้ยงไกไข
เนื่องจากคนสวนใหญรับประทานไขอยูแลว ที่สําคัญคนในพื้นที่ยังไมไดเลี้ยงไกไข จึงเกิดแนวคิดจะเลี้ยงไกไข
และเมื่อเขารวมโครงการก็ไดความรูจากวิทยากร เชน ในเรื่องตนทุนการเลี้ยงไก ไกไขชีวภาพ ไกไขอารมณ+ดี เป7นตน

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ดูจากบัญชีครัวเรือน
คนในครัวเรือนสวนใหญรับประทานไขเป7นประจํา
ปราชญ+ใชวิธีการถายทอด การนําเสนอ
วิธีการเลี้ยงไกไขจากกลุม “เลี้ยงไกไขอารมณ+ดี” จากอําเภอเครือขาย
ในการจัดเวทีประชาคม มีผูสนใจมากกวา 20 คน แตไดคัดเลือกผูสนใจที่มีรายไดนอยเป7นลําดับแรก
เทคนิคการวิเคราะห+ จปฐ./บัญชีครัวเรือน
กลุมคนที่เขารวมไดซื้อไกไขมาเลี้ยงเพิ่ม เพราะไดลงทุนสรางเลาไกแลวจึงตองการใหเกิดความคุมคา
มีไกไขบางตัวที่ไดจากโครงการถูกสุนัขกัดตาย ครัวเรือนจะใชงบสวนตัวซื้อมาแทน
ผูใหญบานจะเลี้ยงไกไขเพิ่มจํานวนมาก เพื่อไวแจกชาวบาน
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o เลี้ยงไกไข ใหกินกระเพรา พริก ขา ไกจะไมเป7นหวัด

นิยามความสําเร็จ ความสําเร็จวัดไดจาก
o
o
o
o
o

ไดมีผลผลิตไขไก
เกิดรายไดเพิ่ม
รูวิธีเลี้ยงไกไขอินทรีย+
ไดมูลไกไปใสตนทุเรียน มังคุด
ไดเครือขายกลุมเลี้ยงไกไข

ป9จจัยความสําเร็จ
o
o
o
o
o

ผูนําที่ผานการอบรมถายทอด แจงผูใหญบานประสาน ถายทอดตอ
ผูนํามีความกระตือรือรน พรอมในการพัฒนา เปลี่ยนแปลง
ลูกบาน ชาวบานมีสวนรวมในโครงการ
อาชีพที่เสนอเป7นไปตามความตองการของชุมชน
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนเป7นพี่เลี้ยง ประสานวิทยากร สนับสนุน และสงเสริมอยางตอเนื่อง

ป9ญหา/อุปสรรค
o สุนัข/งูเหลือมเขาไปกินไกในเลา
o ฤดูฝนจะเกิดโรคระบาด
o ถาไกตกใจ เครียด ไกจะไมไข

สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
o ถาไกที่เลี้ยงไขหมด (ไมออกไขแลว) จะซื้อมาเลี้ยงอีกครั้ง
o จะขยายไปสูหมูบานอื่นเพิ่ม
o จะเก็บไขไวแลกกับผลผลิตอื่น ๆ ของหมูบาน

ความภาคภูมิใจ
o
o
o
o
o
o

ขอบคุณสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอที่สงเสริม เลือกบานอิมั้ง หมูที่ 9 เป7นหมูบานในโครงการ
คณะกรรมการหมูบานที่เขมแข็งทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ
สรางอาชีพเสริม มีรายไดเพิ่ม
มีความสุขที่สามารถดูแลสัตว+ตัวหนึ่งใหออกไขได
รูจักการแกป]ญหา จากการที่ไกไมไข จนสามารถทําใหไกไขได
ไดรับประทานไขไกปลอดสารพิษ

ขอสังเกตอื่น ๆ
o สิ่งสําคัญ คือ การติดตามโครงการอยางสม่ําเสมอ
......................................................................................
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สัมมาชีพชุมชนบานบางนา จ.ระนอง
โครงการ
สถานที่
ผูบันทึก

“อยูบนพื้นฐานความสมัครใจ และเรียนรูรวมกันในทุกกระบวนการ”
สงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
บานบางนา หมูที่ 9 ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
นางสาวเรวดี ชูทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ศูนย'ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

วัน เดือน ป, 7 สิงหาคม 2560
ขอมูลทั่วไป
เริ่มตนจากการมีปราชญ'ชุมชน 5 คน ที่มีความเชี่ยวชาญดานขนมไทย การทําปุ5ยหมัก การมวนใบจาก
เป6นยาสูบ การทํากลวยฉาบ การทําขนมทองมวน โดยปราชญ'ชุมชนผานกระบวนการคั ดเลื อกมาจาก
ชาวบานและผานการอบรมจากศูนย'ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
o ทํางานอยูบนพื้นฐานของความสมัครใจ
o พิจารณาตามความถนัดความเชี่ยวชาญของแตละครัวเรือน
o มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนรับฟ@งความคิดเห็นของทุกคนเพื่อนําไปสูการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ'
และการดําเนินงาน

ความเป2นมา จุดเริ่มตน
o ดําเนินการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ' 2560 หลังจากผานการฝDกอบรมจากศูนย'ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
o มีศูนย'สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเพื่อการสงออกเขามาชวยเหลือในดานการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ


กระบวนการทํางาน
o คัดเลือกปราชญ'ชุมชน
o สงปราชญ'ชุมชนเขารับการอบรมจาก ศพช.นครศรีธรรมราช
o ใหปราชญ'ชุมชนถายทอดองค'ความรูใหกับครัวเรือนอีก 4 ครัวเรือน
o ขยายผลการดําเนินงานโดยใหคนในหมูบาน คัดเลือกครัวเรือนจํานวน 20 ครัวเรือนโดยใช
ความสมัครใจเป6นเกณฑ' ผานเวทีประชาคมในหมูบาน
o มีครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ'ความจําเป6นพื้นฐาน (จปฐ.) ปI 2560 จํานวน 2 ครัวเรือน
แตทั้ง 2 ครัวเรือน ไมมีความพรอมในการพัฒนา
o มี การใชหลั กเกณฑ' เ รื่ องศั กยภาพของครั ว เรื อนในการพิ จ ารณาเรื่องความถนั ดในการ
ประกอบอาชีพ ใครถนัดอะไรก็เอามาทําอาชีพนั้นนั้น
o ในกระบวนการพั ฒ นา 20 ครั ว เรื อ น จะเลื อ กกลุ มเปJ า หมายโดยความสมั ค รใจและ
พิจารณาจากความชํานาญ เพื่อใหความรูและอบรมอาชีพทางเลือกทั้ง 5 อาชีพตามความ
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เชี่ยวชาญของปราชญ' แลวใหเลือกตามความถนัดเพื่อมาประกอบเป6นสัมมาชีพหรืออาชีพ
เสริมตอไป
กระบวนการบริหาร/การตลาด
o มีการระดมทุนกันเอง
o มีการนําสินคาไปขายสงที่ตลาดในชุมชน
o ทุนสนับสนุนมีนอยจึงตองหามาเพิ่ม
o มีผลกําไรนอย
o มีการทําบัญชีรายรับ - รายจายในเบื้องตน
o กระบวนการทํางาน ยังไมมีคณะกรรมการกลุม และยังไมมีกระบวนการกลุมอยางเป6นทางการ
บริหารจัดการเป6นการรวมตัวกันแบบหลวม ๆ ไมเป6นทางการ

นิยามความสําเร็จ
o ไดรับความรู และสามารถนําความรูนั้นไปประยุกต'และสรางรายได
o ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเสริม

ป:จจัยความสําเร็จ
o
o
o
o

การทํางานอยูบนพื้นฐานความสมัครใจ
เนนย้ําถึงศักยภาพของคนในชุมชนแตตองมีการเรียนรูรวมกันในทุกกระบวนการ
การฟ@งความคิดเห็นของทุกคน ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจระหวางคนในหมูบาน
เกิดผลิตภัณฑ'ของชุมชน สามารถสงจําหนายในรานคาที่มีอยูในชุมชน

ป:ญหา/อุปสรรค
o กระบวนการกลุมยังไมเป6นลักษณะกลุมที่ชัดเจน กลุมยังรวมตัวแบบหลวม ๆ ทําใหกําหนด
แนวทางที่พัฒนาไดยาก
o เงินทุนไมเพียงพอ
o ขาดกระบวนการเพิ่มทุน
o บรรจุภัณฑ'ยังไมมีการพัฒนา
o มีความตองการเรื่ององค'ความรูในการพัฒนาเป6นผลิตภัณฑ' เชน เคกกลวยหอม

สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
o สมาชิกคิดวาโครงการนี้ควรจะมีอยางตอเนื่อง เพราะเป6นการเสริมสรางอาชีพ สรางรายได
ใหกับคนในชุมชน

ขอเสนอแนะ
o
o
o
o

ควรจัดการบริหารแบบกลุม
ควรหาวิธีระดมทุนเพิ่ม
ควรมีสํารวจตลาด วางแผนการตลาด พัฒนาตลาด
ควรมีการจดบันทึกไวเป6นลายลักษณ'อักษรในเรื่องตาง ๆ
………………………………………………………………………
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สัมมาชีพชุมชนบานสามแยกพัฒนา จ.ตรัง
“ใชองคความรูของคนในชุมชน ใชวัตถุดิบที่มีในพื้นที่ สรางรายได และความภาคภูมิใจร,วมกัน”

โครงการ
สถานที่
ผูบันทึก

สงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
บานสามแยกพัฒนา หมูที่ 5 ตําบลทาขาม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
นางสาวสิริอร นิยมเดช นักวิเคราะห(นโยบายและแผนชํานาญการ
นางสาวนฤมล ป-จฉิม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

วัน เดือน ป3 20 กรกฎาคม 2560
ความเป4นมา จุดเริ่มตน
กรมการพัฒนาชุมชน ไดมีกิจกรรมสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชน เริ่มตนดวยการเผยแพรความคิดและ
แนวทางการดําเนินงานใหกับหมูบาน ทําใหมีการรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรม โดยมีภรรยาของผูใหญบานเป6 น
ประธาน จากนั้นจึงคนหาวาตองการจะทําอาชีพใด โดยดูศักยภาพและทรัพยากรที่มีในพื้นที่ ชวงแรกเสนอทํากลวยฉาบ
เพราะในหมูบานทํากันจํานวนมาก แตตอนที่มีงบประมาณเขามาเป6นชวงที่กลวยไมมีผลผลิต จึงตองหากิจกรรมอื่น
ทําทดแทนคือ การทําสบู เนื่องจากประธานกลุมฯ เป6นเภสัชกร มีความรูเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสําอาง และทําใช
เองที่บานอยูแลว วัตถุดิบที่ใชในการทําสบูนั้น เป6นพืชที่สมาชิกกลุมปลูกไวในครัวเรือนอยูแลว เชน บอระเพ็ด
ใบบัวบก มะกรูด อัญชัญ ตะไคร เปลือกมังคุด นอกจากนี้ ยังมีวัตถุดิบอื่นเพิ่มเติม เชน วานหางจระเข รังไหม และ
น้ํ าผึ้ ง ผสมอยู ดวย โดยเมื่ อ เริ่ มผลิ ตใหม ๆ ตองทดลองใชกอน เพื่ อที่ จะไดสามารถอธิ บายและประชาสั มพั น ธ(
สรรพคุณของผลิตภัณฑ(ได และไดออกรานมาแลว 2 ครั้ง ภายใตชื่อแบรนด( “สุดใจ” ซึ่งเป6นชื่อของประธานกลุม
“เพราะเราอยากใหสินคามัน สุดใจ! เหมือนชื่อประธานเลย”

กระบวนการพัฒนา/เทคนิควิธีการ
o
o
o
o
o
o

หมูบานคัดเลือกปราชญ( แกนนํา ครัวเรือนสัมมาชีพ
เลือกกรรมการกลุมในที่ประชุม
เสนอแนวทางการจัดทํางบประมาณ
จัดตั้งกลุมเดือนเมษายน 2560
มีการเก็บคาสมัครสมาชิกคนละ 30 บาท เปGดใหซื้อหุน ๆ ละ 100 บาท แตไมเกิน 50 หุน
ทดลองทําลองผิดลองถูกโดยใชความรู/ภูมิป-ญญาที่มี และความรูที่ไดรับจากการอบรม ทําแลวนํามา
ทดลองใชกอนเพื่อดูสรรพคุณ และคุณภาพวาเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร ดีอยางไร
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o จดทะเบียนกลุมแมบานสามแยกพัฒนา จดแจงสถานที่ผลิตเครื่องสําอางกับทาง อย.เรียบรอยแลว
เมื่อเดือนมิถุนายน ไดมาตรฐานแลว แตยังไมไดฉลาก
o จดทะเบียน OTOP แลว แตยังไมไดเขารวมการคัดสรรผลิตภัณฑ( OTOP
o พยายามทําใหดี เพื่อที่จะไดออกสูตลาดภายนอกชุมชนไดเร็ว

นิยามความสําเร็จ
o
o
o
o
o
o

ผลิตภัณฑ(ตองมีมาตรฐาน
สมาชิกมีรายได
มีลูกคา ออกสูตลาดได
ไดรับการยอมรับ เป6นที่รูจักจากภายนอก
ความรวมมือ ความเขมแข็ง ความพรอมของกลุม
ตอนนี้ใหคะแนนความสําเร็จของตนเองอยูที่ 50% เพราะสมาชิกกําลังเรียนรู แตเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย
ประธานดําเนินการเรียบรอยแลว

ป:จจัยความสําเร็จ
o ความรวมมือของสมาชิก
o ทุนตั้งตนตอยอดจากงบประมาณที่กรมฯใหมา โดยมีการเก็บคาสมัครสมาชิกคนละ 30 บาท และเปGด
ใหซื้อหุน ๆ ละ 100 บาท แตไมเกิน 50 หุน
o ทุนความรู บุคลากรที่เป6นคนในชุมชนมีความรูความสามารถ
o มีวัตถุดิบในพื้นที่
o การสื่อสาร ประชาสัมพันธ( ทุกคนในกลุมรูเทากัน ชัดเจนตรงกัน
o การตลาด

ป:ญหา/อุปสรรค
o โรงเรือนในการผลิตไมมี ตองทําที่บานผูใหญบาน
o สมาชิกกลุมมีอาชีพกรีดยางชวงกลางคืน ทําใหมาไดไมพรอมกันทั้งหมด จึงมีเวลาผลิตสบูแคชวงบาย
ซึ่งการทําสบูนั้นตองใชเวลา
o เงินทุนมีนอย
o กลุมฯ เพิ่งเริ่มดําเนินการ ยังไมสามารถรองรับการผลิ ตมาก ๆ ได เพราะคุณภาพในการผลิ ต ของ
สมาชิกแตละคนยังไมคงที่ การผลิตยังไมไดมาตรฐานเทากั นทุก คน ตองเรียนรูและพัฒ นาฝQ มื อให
เทาเทียมกันกอน จึงจะสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ(สินคาทางสื่อออนไลน(ได
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สิ่งที่จะดําเนินการต,อไป
o สรางโรงเรือนผลิตที่ไดมาตรฐาน โดยใชทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพราะการจะเปGดตลาด
และโฆษณาตองมีสถานที่ผลิตชัดเจน (มีสถานที่แลว)
o เชื่อมโยงภาคี หาทุนชุมชนมาหนุนเสริม เพื่อขยายและเสริมความเขมแข็ง
o ประชาสัมพันธ(สินคาใหเป6นที่รูจัก โดยเริ่มจากในชุมชนกอน
o วิเคราะห(ลูกคา เพื่อจะไดสามารถผลิตสินคาไดตรงตามความตองการ
o พัฒนาสูตรสบูใหสามารถรักษาสิวไดดวย
o ขยายตลาด สรางเครือขาย โดยตั้งใจจะนําสบูไปวางขายที่รานขายยา

ความภาคภูมิใจ
o สมาชิกมีรายได
o ภูมิใจที่บานเรามีกลุม และกลุมของเราก็มีผลิตภัณฑ(ที่ดี
o ภูมิใจที่มีครูอยูในพื้นที่แลว คนมีความรูตองเป6นคนที่อยูในหมูบานจริง มิเชนนั้นหากเกิดอะไรขึ้นจะไมมี
พี่เลี้ยง
o มีวัตถุดิบที่หาไดในชุมชน
o ภูมิใจที่มีลูกคานอกชุมชนมาเป6นลูกคาประจํา จํานวน 3 ราย กลับมาซื้ออีก “แปลวาสบูของเราดี”

ขอสังเกตอื่น ๆ
o การทําสัมมาชีพจะใหยั่งยืนไดตองอาศัยผูมีความความรูความเชี่ยวชาญที่อยูในชุมชน สามารถปรึกษา
ไดทันทีในเวลาที่ตองการคําปรึกษา กิจกรรมก็จะเกิดไดจริงมีคุณภาพและตอเนื่ อง จนเกิดรายไดสู
ชุมชนจริง ๆ “เพราะไมมีใครรูดีกวาคนที่อยูในชุมชน”
………………………………………………………………………..
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สัมมาชีพชุมชนบานยี่งอ จ.นราธิวาส
“อยูรวมกันแบบคนในครอบครัวเดียวกัน หมั่นพบปะพูดคุย ทํางานไปในทิศทางเดียวกัน”

โครงการ
สถานที่
ผูบันทึก

สงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
บานยี่งอ หมูที่ 7 ตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
นางสาวมณฑิรา จุทอง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ศูนย)ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
วัน เดือน ป0 19 กรกฎาคม 2560

ขอมูลทั่วไป
“ยี่งอ” เดิมชื่อ ยีรีงาว) เป9นภาษามลายูที่ใชเรียกพืชชนิดหนึ่งลักษณะคลายตนกก จัดอยูในประเภท
วานน้ํา แพทย)แผนโบราณใชวานชนิดนี้เป9นยาสมุนไพร ในอดีตยีรีงาว)มีมากในพื้นที่จึงนํามาใชเป9นชื่อเรียก
และเพี้ ย นมาเป9 น ยี่ งอในป> จ จุ บั น บานยี่ งอ หมู ที่ 7 ตํ า บลยี่ งอ อํ า เภอยี่ งอ จั งหวั ด นราธิ วาส มี จํ า นวน
ประชากร 1,500 คน จํานวน 350 ครัวเรือน โดยจะมีพื้นที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
สภาพเป9นกึ่งเมืองกึ่งชนบท บานเรือนจะตั้งอยูตามแนวถนน

ความเป3นมา/จุดเริ่มตน
เริ่มจากการที่คนในชุมชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อรับประทานภายในชุมชน ตอมาไดรับการ
สงเสริมทางการเกษตร ไดรับงบสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมูบาน
จังหวัดชายแดนภาคใต (พนม.) ไดแก เมล็ดพันธุ)พืชและป>จจัยการผลิต นอกจากนี้มีการดําเนินการเกษตร
แปลงใหญ ซึ่งมีการปลูกผัก การเลี้ยงปลา เป9นการทํางานที่มีการบูรณาการรวมกันของทุกภาคสวน เมื่อมี
โครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน ทางสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอยี่งอไดแจงให
คัดเลือกปราชญ)ที่มีความรูในดานอาชีพ จํานวน 1 คน ไปเขารวมอบรมวิทยากรผูนําสัมมาชีพเมื่อกลับมา
จากอบรมไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด เพื่อสรางความรู ความ
เขาใจในเรื่องสัมมาชีพชุมชนและภารกิจการเป9นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน รวมทั้งการสรางความเขาใจใน
แนวทางการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบาน ซึ่งมีการคัดเลือกปราชญ)ชุมชนเพิ่ม
อีกจํานวน 4 คน รวมเป9น 5 คน ไดมีการพูดคุย กันเพื่ อที่จ ะกํ าหนดวาจะทําโครงการอะไรดีและตอง
ประสบความสําเร็จ รวมถึงคิดวาสามารถที่จะสรางรายไดและมีกินทุกวัน จึงไดเลือกกลุมแมบานที่ปลูกผัก
สวนครัว เพราะปลูกเพื่อกินเหลือจากกินก็สามารถนําไปขายได รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนกัน อยูกันแบบพี่
แบบนอง มีการชวยเหลือกัน เราไดใจเขาและมีการใหความรวมมือเป9นอยางดี

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
ที มวิ ทยากรสั มมาชี พชุ มชนระดั บ หมู บาน จํ า นวน 5 คน ไดรวมพบปะพู ด คุ ย กั บ คนในชุ ม ชน
สอบถามความเป9นอยูของครัวเรือน รวมถึงการใหความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งในดานการปลูกผักที่
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ครัวเรือนทําอยู การจําหนายที่มีทั้งการนําไปจําหนายเองที่ตลาดและการเขามาซื้อในพื้นที่ของพอคา การทํา EM
เพื่อใชเองก็สามารถทําไดและนํามาใชอยู เพราะทุกกิจกรรมทุกคนไดมีสวนรวม กิจกรรมที่ทําสําเร็จหรือไม
สําเร็จก็จะมีความเขาใจรวมกัน เพราะบางคนปลูกไมเป9น ดูไมเป9น ถึงจะไมเกงก็สามารถที่จะชวยเหลือกันได
หากตางคนตางทําก็จะขาดพลัง นอกจากนี้ในการคัดเลือกครัวเรือนเปLาหมาย ที่ตองการฝNกอาชีพ จํานวน
20 คน จะมีการจัดเวทีชุมชนเพื่ อการพูดคุ ย โดยการเปOดรับสมัครและรวมกันพิจ ารณาวาใครมี ค วาม
เหมาะสมและมี ความตั้ งใจที่จ ะฝNกอาชี พ เนื่องจากเป9นชุมชนที่ มีความใกลชิ ดมี ความสัมพันธ)ที่ดีตอกัน

นิยามความสําเร็จ
การอยูรวมกันแบบครอบครัวเดียวกัน มีการพบปะพูดคุยและทํางานไปในทิศทางเดียวกัน

ป9จจัยความสําเร็จ
o ความพรอมของพื้นที่ในดานสาธารณูปโภค ซึ่งนับวาเป9นเรื่องที่สําคัญในการทําการเกษตร
o การไดรับความรูและการถายทอดความรูจากผูใหญบานที่มีความรูในดานการทําการเกษตร
เชน การปลูกแตงกวาโดยการใชตาขาย และการเลี้ยงสัตว)ใหแกครัวเรือนเปLาหมาย
o การวางแผนการทํางาน โดยการนําทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่มาใช เชน มีศูนย)ปุPยในพื้นที่ที่ทําอยู
และทําใหชวยลดตนทุนในการซื้อปุPย การไปศึกษาดูงานจากศูนย)ศึกษาและพัฒนาพิกุล ทอง
ไดรับความรูในดานการเพาะพันธุ)ในถาด ทําใหมีอัตราการรอดสูง เพราะวางไวในที่สูง แมลงจะ
ไมคอยกิน
o การบริหารจัดการที่ใชเครือขายเป9นพี่เลี้ยงสอนวิธีการทํางาน
o การประสานงานรวมกันกับหนวยงานอื่น ๆ ที่ใหการสนับสนุน
o ผูนําชุมชน ผูนําศาสนาใหความรวมมือและใหการสนับสนุน

สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
o สานตอการทํ า งานรวมกั บ เยาวชน เพื่ อเป9 น การเพิ่ มจํ า นวนสมาชิกที่ มีความสนใจในดาน
การเกษตรและเป9นการสรางเครือขาย สืบทอดตอใหกับรุนตอไป
o ขยายผลเพื่อสนับสนุนใหทุกครัวเรือนมีอาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น
o การวางแผนการจําหนายสินคาที่ตลาด 4 เลน (ถนนใหญ)

ความภาคภูมิใจ
o
o
o
o

ความรวมแรงรวมใจของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ความรวมมือของทุกภาคสวน ทั้งภาคราชการและองค)กร
มีเวทีที่เปOดกวาง มีการเชื่อมโยงกับภาครัฐเป9นอยางดี
ผูนําชุมชนใหความชวยเหลือและมีความเป9นอยูแบบพี่แบบนองที่มีการชวยเหลือกัน และเป9น
แกนกลางที่ประสานกันระหวางหนวยงานและชุมชน
………………………………………………………………………..
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โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ประเภทอาหาร

2

กลุมขนมงา ตรา “ยวงพร จ.แมฮองสอน
จากแหลงผลิตงา ที่หอมอรอยที่สุด มาเป#น “ขนมงา” เลิศรส

โครงการ
ผู)ให)ข)อมูล
สถานที่
ผู)บันทึก

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ประเภทอาหาร
กลุมขนมงา ตรา “ยวงพร”
บ'านชาญเมือง หมูที่ 12 ตําบลปางหมู อําเภอเมืองฯ จังหวัดแมฮองสอน
นางสาวรมณ ณะรังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สํานักสงเสริมภูมิป6ญญาท'องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

วัน เดือน ป0 19 กรกฎาคม 2560
ข)อมูลทั่วไป
กลุ มขนมงา ตรา “ยวงพร” บ' า นชาญเมื อ ง หมู ที่ 12 ตํ า บลปางหมู อํ า เภอเมื อ งฯ จั ง หวั ด
แมฮองสอน เริ่ มจั ด ตั้ งกลุ ม โดยมี น างยวงพร ออทอจั กร เป? น ประธานกลุ ม มี ส มาชิ กทั้ งหมด 11 คน
มีคณะกรรมการทั้งหมด 4 คน ภายในหมูบ'านประชากรมีอาชีพเกษตรกร ทําไรงา ปลูกกาแฟ ปลูกถั่ว ทํานา
มีผลผลิตออกมาเป?นจํานวนมาก จึงมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ “ขนมงา”

ความเป#นมา จุดเริ่มต)น
กลุมขนมงาบ'านชานเมือง (ตรา ยวงพร) ได'กอตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ที่ทําการกลุมตั้งอยู
บ'านเลขที่ 512 หมูที่ 12 ตําบลปางหมู อําเภอเมืองฯ จังหวัดแมฮองสอน เริ่มต'นจากแรงจูงใจที่ในพื้น ที่
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตร ปลูกถั่ว ปลูกงาเป?นจํานวนมาก จึงนํางา ถั่ว มาทําขนม อีกทั้งบรรพบุรุษ
มีการทําขนมงา ขนมโบราณ มีการสืบทอดจากรุนสูรุน
ประธานกลุมได'รวมกับสมาชิก ทดลองและเพิ่มเติมสูตรการทําขนมงาให'มีความหลากหลาย เพื่อ
เพิ่มทางเลือกให'กับลูกค'า ผลิตภัณฑดั้งเดิม คือ ขนมงาดํารสน้ําผึ้ง ป6จจุบันปรับทดลองสูตรใหม ๆ และ
ทดลองตลาด จนเป?นที่พึงพอใจของลูกค'า ซึ่งมีรสเพิ่มเติมใหม ๆ ได'แก งาดํารสขิง งาดํารสตะไคร' งาดําข'าว
กล'อง งาขาวข'าวกล'อง และงามอนข'าวกล'อง
การผลิตยังคงใช'ภูมิป6ญญาท'องถิ่นในการทําขนมเป?นหลัก โดยกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนไมได'ใช'
เครื่ องจั กร ยั งความเป? น อั ต ลั กษณของท' องถิ่ น ไว' จนกระทั่ งได' รั บ การสงเสริ มสนั บ สนุ น จากเครื อ ขาย
องคความรู' KBO จั งหวั ด ทั้ งในด' า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ การพั ฒ นาบรรจุ ภั ณฑ และขึ้ น ทะเบี ย นเป? น
ผลิตภัณฑ OTOP ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีชองทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น จากความขยันขันแข็ง
ของสมาชิกในกลุม และความตั้งใจจริง จึงทําให'กลุมประสบความสําเร็จ มีตลาดที่แนนอน มีการจําหนาย
ผลิตภัณฑได'อยางตอเนื่อง สงผลให'สมาชิกมีรายได'เพิ่มขึ้น
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กระบวนการผลิต
เริ่มต'นจากการใช'วัตถุดิบในท'องถิ่นในตําบล จากชาวบ'านหรือเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเป?นพื้นที่ที่มี
ชื่อเสียงในเรื่องของงา ที่มีความหอมอรอยมากที่สุด โดยจะต'องมีการตรวจสอบและคัดเลือกงาที่มีความ
สมบูรณเทานั้น สวนประกอบอื่นจะประกอบด'วยน้ําอ'อยและน้ําผึ้ง เน'นความสดและสะอาด ซึ่งเคยทดลองนํา
วัตถุดิบมาจากจังหวัดอื่น ปรากฏวา วัตถุดิบจากแมฮองสอนมีความสดและอรอยมากที่สุด สําหรับขั้นตอน
การผลิต และเทคนิควิธีการ มีดังนี้
1. นํางามาฝ6ดให'ฝุSนดินหรืองาลีบที่ไมสมบูรณออก
2. นํามาล'างให'สะอาด 3 - 4 น้ํา พักน้ําใสตะกร'าให'สะเด็ดน้ํา
3. นํามาคั่ว การคั่วงาต'องใช'ความพิถีพิถันเป?นอยางมาก ต'องควบคุมความร'อนของไฟให' พอดี
ต'องให'งาสุกพอดี หากงาไมสุกเมื่อนํามาทําขนมก็จะทําให'เสียงาย และไมมีกลิ่นหอม หากงาสุก
เกินไปหรืองาไหม'จะทําให'มีรสขม
4. นํางาที่คั่วแล'วทิ้งไว'ให'เย็นมาคลุกเคล'ากับสวนผสมที่ต'มเคี่ยวจากน้ําผึ้งน้ําอ'อยและสวนผสมอื่น ๆ
ตามชนิดหรือรสของขนมงา
5. นํามาขึ้นรูปในแบบพิมพ
6. นําใสบรรจุภัณฑ ตรวจสอบความเรียบร'อย กอนนําจําหนาย

กระบวนการพัฒนากลุม และผลิตภัณฑ9
o จุดเริ่มต'นของขนมงา ตรา “ยวงพร” มาจากเครือขายองคความรู' KBO (Knowledge-based
OTOP) จังหวัด โดยการสงเสริมสนับสนุนในการจดทะเบียน OTOP และการสงเสริมการพัฒนา
ทั้งในด'านหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนา
ศักยภาพของผู'ประกอบการ สงผลให'กลุมฯ มีการพัฒนาและมีชองทางการตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้น
o การพัฒนาผลิตภัณฑ ยังคงอัตลักษณขนมงาที่สืบทอดเป?นขนมโบราณ กระบวนการขั้นตอน
การผลิตจะผลิตด'วยมือทุกขั้นตอน มีเรื่องราวที่นาสนใจ โดยเฉพาะงาจะหอมและอรอยได'ต'อง
มาจากแมฮองสอนเทานั้น น้ําอ'อยและน้ําผึ้งต'องมาจากแมฮองสอนเทานั้น สร'างอัตลักษณและ
ความโดดเดนให'กับผลิตภัณฑ
o การพัฒนาผู'ประกอบการ ให'มีศักยภาพในการผลิต และสงเสริมการจําหนาย สงผลให'ป6จจุบัน
มีตลาดที่แนนอน

นิยามความสําเร็จ
o
o
o
o
o

การมีตลาดเพิ่มขึ้น ในชวงปa 2559 – ปa 2560
มีรายได'เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ลูกค'าชมวาอรอย มีการทําสูตรใหม ๆ ให'ทดลอง
มีทุนหมุนเวียนในกลุม
มีชื่อเสียง ชื่อแบรนดแมยวง ติดตลาดในแมฮองสอน
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ป<จจัยความสําเร็จ
o เน'นวัตถุดิบที่ดีที่สุด สดใหม มีเรื่องราวที่นาสนใจ ทําให'ลูกค'าพึงพอใจ ติดใจในรสชาติ เมื่อ
ทดลองตลาดจะได'รับการตอบรับอยางดี สงผลทําให'มียอดสั่งซื้อตามมาจํานวนมาก
o กลุมมีความพร'อม มีความกระตือรือร'นที่จะรับองคความรู' แลกเปลี่ยนเรียนรู'สิ่งใหม ๆ และนํา
องคความรู'มาปรับปรุงให'ทันสมัย และเพิ่มชองทางของลูกค'าให'มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
o มีหนวยงาน ภาคีเครือขาย เข'ามาสนับสนุนเป?นจํานวนมาก
o เครือขาย OTOP อําเภอ สงผลให'ประสบความสํ าเร็จ เนื่องจากมี การประชุ ม แลกเปลี่ ย น
เรียนรู'กันเป?นประจํา สงผลให'ได'เรียนรู'และเพิ่มชองทางการตลาด
o ชวยเหลือเกื้อกูลชุมชน เชน การจัดสวัสดิการให'กับชุมชน ได'แก งานวันเด็ก งานบุญประจําปa
o ซื่อสัตยตอลูกค'า ไมโกหก ตรงตอเวลา เอาใจใสตอลูกค'า ถ'าหากไมสามารถสงของได' ต าม
กําหนดต'องรีบแจ'งลูกค'าลวงหน'า เพื่อไมให'เสียลูกค'า
o ผู'ขายต'องมีจิตใจบริการ/การบริการที่ดี ยิ้มแย'มแจมใส สนใจที่จะเลาเรื่องราวของผลิตภัณฑ
ให'กับลูกค'า
o การเน'นให'เห็นถึงอัตลักษณของจังหวัดแมฮองสอน ขนมงาเป?นขนมโบราณ วัตถุดิบจากแมฮองสอน
ภูมิใจในความเป?นแมฮองสอน และนําเสนอเรื่องราวของแมฮองสอน
o ต' องมี การประชุ มกลุ มเป? น ประจํ า และชวยกั น พั ฒ นาสู ต ร ชยายชองทางการตลาด และมี
ตัวแทนไปเสนอโครงการ เชน การเสนอโครงการหลวงในกรุงเทพฯ ซึ่งต'องปรับปรุงสินค'าตาม
ความต'องการของโครงการ และการนําเสนอสินค'าในห'างสรรพสินค'าตาง ๆ

ความภาคภูมิใจ
o ภูมิใจในการขายสินค'าเพื่อสุขภาพ สงเสริมให'ลูกค'าได'รับประทานอาหารมีคุณคา มีคุณภาพ
และมีรสชาติอรอย เป?นที่พึงพอใจของลูกค'า
o ได'รับรางวัล ลานนาเอ็กซโป ขนมงา รวมรส
o ภูมิใจในความเป?นสินค'า OTOP ที่เป?นอัตลักษณของแมฮองสอน
o ลูกค'าชมวาอรอย ภาษาแมฮองสอนไพเราะ แมค'าบริการดี นําเสนอเรื่องราวดี
o ภูมิใจในการชวยสงเสริมรายได'ให'กับชุมชน และนําผลกําไรมาชวยเหลือ ให'กับชุมชน ได'มีการ
ตอบแทน เกื้อกูลในชุมชน
o ภูมิใจชวยสงเสริมกระจายรายได'สูชุ มชน โดยการจัดซื้อวัตถุดิ บเฉพาะเทานั้ น การกระจาย
รายได'ให'กับสมาชิกในกลุม สามารถสงบุตรหลานเรียนสูง ๆ ได'
.................................................................................
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กลุมแมบานโครงการสายใยรัก “ผลิตภัณฑแปรรูปจากสับปะรด” จ.เชียงราย
“จากวัตถุดิบที่โดดเดน แปรรูปเป-นผลิตภัณฑขายดี มีตลาดทั้งภายในและตางประเทศ”

โครงการ
ผูใหขอมูล
สถานที่
ผูบันทึก

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ประเภทอาหาร
กลุมแมบ#านโครงการสายใยรัก (ผลิตภัณฑแปรรูปสับปะรด)
184 หมูที่ 13 ตําบลนางแล อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย
ทีมประเมินผลกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 (จังหวัดเชียงราย)

วัน เดือน ป5 8 สิงหาคม 2560
ขอมูลทั่วไป
กลุมแมบ#านแปรรูปผลิตภัณฑจากสับปะรดได#รวมกลุมกันและจดทะเบียน OTOP ตั้งแตป? 2546
มีผลิตภัณฑเดน คือ ผลสับปะรดสดที่ได#รับการคัดสรรระดับ 5 ดาว นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑน้ําสับปะรด
ซอสสับปะรด คุกกี้ ซึ่งนําไปลงทะเบียน OTOP ทุกรายการ
รายได# จ ากการจํ า หนายป? ล ะ 1.2 ล# า นบาท มี ส มาชิ ก 8 คน สถานที่ ผ ลิ ต และที่ ทํา การกลุ มคือ
บ#านของประธานกลุม (ที่ทําการผู#ใหญบ#าน) มีตลาดจําหนายทั้งภายในและตางประเทศ (ฮองกง และจีน)
ตลาดภายในประเทศสงสินค#าไปที่ตลาดไท โดยมีผู#แทนในการจัดจําหนาย

ความเป-นมา/จุดเริ่มตน
กลุมแมบ#านแปรรูปผลิตภัณฑจากสับปะรด ลงทะเบียน OTOP เมื่อป? 2546 และได#รับโอกาสนํา
ผลิตภัณฑไปขายที่งาน OTOP ที่เมืองทองธานี ในป? 2546 มียอดจําหนาย 3 แสนบาท ทําให#กลุมมีความ
ตื่นตัวและมีแรงบันดาลใจในการพัฒนากลุมมากขึ้น ตอมากลุมได#จดทะเบียนเปGนกลุมแมบ#านเกษตรกร
และสํานักงานเกษตรจังหวัดได#นํากลุมไปจําหนายสินค#าในงานสายใยรักของครอบครัว (ป? 2550) จึงตั้งชื่อ
กลุมวา กลุมแมบานโครงการสายใยรัก
จุดแข็งของกลุมคือ มีวัตถุดิบที่โดดเดน เปGนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indication : GI)
ของจังหวัด คือ สับปะรดนางแล และสับปะรดภูแลเชียงราย ซึ่งมีรสชาติหวานอรอย มีพื้นที่ผลิต 1,000 ไรเศษ
มีผลผลิตตลอดป?

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
o การพัฒนาองคความรู#ที่เกี่ยวข#องกับสวนราชการและสถาบันการศึกษา
o มีการสร#างแบรนดสินค#าและบรรจุภัณฑให#งายตอการจดจําและรับประกันในคุณภาพ
o พัฒนาอาคารและการผลิตในอนาคตให#ได# GMP, อย.
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o เปGนจุดเรียนรู#ด#านการพัฒนาผลิตภัณฑจากสับปะรด
o เชื่อมโยงการตลาดทั้งภายในและตางประเทศ โดยใช#คนกลางในรูปแบบคูค#าที่ตอเนื่อง
o มีมาตรฐานวัต ถุดิ บ ที่ปลอดภัย จากสารเคมี โดยคัดเลือกแปลงปลู กในการสงผลผลิ ต เข# า สู
การแปรรูป

นิยามความสําเร็จ
o การพัฒนากลุมผู#ผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
o การเชือ่ มโยงองคความรู#กับสวนราชการและสถาบันการศึกษา

ปPจจัยความสําเร็จ
o
o
o
o
o

สวนราชการให#คําแนะนํา และเปGนพี่เลี้ยงอยางตอเนื่อง
มีตลาดทั้งภายในและตางประเทศที่ค#าขายกันมานาน
มีแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพและตอเนื่อง
เมื่อมีรายการสั่งซื้อสินค#า (Order) จํานวนมาก
สามารถหาแรงงานในชุมชนมาผลิตเพิ่มในต#นทุนไมสูง

ปPญหา/อุปสรรค
o ผลิตภัณฑยังไมได#มาตรฐาน อย. เนื่องจากโรงงานผลิตยังไมได#มาตรฐาน
สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
o พัฒนาการผลิตให#ได# GMP, อย.
o ออกแบบบรรจุภัณฑให#ได#มาตรฐาน
o ควบคุมวัตถุดิบให#ปลอดสารเคมี
o ขยายตลาดไปประเทศอื่นๆ

ความภาคภูมิใจ
o มียอดจําหนาย เปGนที่ต#องการของตลาด สามารถสร#างรายได#ให#สมาชิกได#อยางตอเนื่อง
o ได#เปGน OTOP และได#ไปขายสินค#าที่เมืองทองฯ การเข#ามาเปGนผลิตภัณฑ OTOP ทําให#ชีวิต
เปลี่ยน
..............................................................................
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กลุมสตรีบานเหลาพรวน “ขาวแสงแกว” จ.อํานาจเจริญ
“พัฒนาผลิตภัณฑ'ใหหลากหลายรูปแบบ เพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค”

โครงการ
ผูใหขอมูล
สถานที่
ผูบันทึก

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ประเภทอาหาร
กลุมสตรีเกษตรกรบ$านเหลาพรวน
หมูที่ 1 ตําบลเหลาพรวน อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ
นางสาวพรทิพย จันทะพา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นางเพ็ญศรี วรบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

วัน เดือนป4 12 กรกฎาคม 2560
ขอมูลทั่วไป
ตําบลเหลาพรวน เป9นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณมาก ชาวลาวพรวนได$อพยพมาจากฝ=>งซ$ายแมน้ําโขง มาพบ
ที่ ตั้ งดั งกลาวเลยตั้ งถิ่ น ฐานทํ า มาหากิ น ตราบเทาทุ กวั น นี้ ตั้ งชื่ อตามผู$ ที่อาศั ย อยู เรี ย กวา “เหลาพรวน”
“เหลา” หมายถึง ปFาละเมาะที่พลิกฟHIนเป9นที่ดินทํากิน “พรวน” ชาวลาวพรวนที่อาศัยอยูในเหลา อาชีพหลัก
ทํานา อาชีพเสริมทอผ$า ทําไร

ความเป6นมา/จุดเริ่มตน
ปK 2539 สตรีเกษตรกรบ$านเหลาพรวนได$รวมกลุมทอผ$าเป9นอาชีพเสริมหลังการเก็บเกี่ยว แตผลการ
ดําเนินงานไมเป9นที่นาพอใจ เนื่องจากไมสามารถหาตลาดจําหนายได$ จึงเปลี่ยนมาดําเนินกิจกรรมประเภท
อาหาร ซึ่งสามารถหาตลาดจําหนายได$งาย วัตถุดิบมีในท$องถิ่น คือ “ข$าวเปลือก” นํามาแปรรูปผลิตภัณฑเป9น
“ข$าวกล$อง” สมาชิก 27 คน โดยมี นางชาลี รื่นเริง เป9นประธานกลุม

กระบวนการพัฒนา/เทคนิควิธีการ
คนในชุมชนมีอาชีพหลัก คือ ทํานา หลังการเก็บเกี่ยวในแตละปKขายข$าวให$กับโรงสี ซึ่งได$ราคาเพียง
กิโลกรัมละไมกี่บาท เพื่อสร$างมูลคาเพิ่มให$แกผลิตภัณฑ สร$างงาน สร$างรายได$ให$แกครัวเรือน และชุมชน จึง
รวมกลุมกันผลิต “ข$าวกล$อง” และได$พัฒนาผลิตภัณฑเป9น “ข$าวกล$องงอก” และผลิตภัณฑอื่น ๆ ชื่อเดิม
“ข$าวเหลาพรวน” เปลี่ยนชื่อเป9น “ข$าวแสงแก$ว” แสง หมายถึง แสงสวาง “พบแสงสวาง”
เทคนิคการผลิตข$าวกล$องงอก ต$องคัดสรรเมล็ดข$าวอยางดี มีความชื้นน$อย เพื่อให$ได$ข$าวกล$องที่ดี
มีคุณภาพ สามารถเก็บรักษาไว$ได$นาน ๆ และมีคุณคาทางสารอาหารครบถ$วน
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ชองทางการตลาด ในประเทศ ภายในจังหวัด และทาง online ที่หลากหลาย ได$แก ที่ทําการ
กลุม ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดอํานาจเจริญ ห$างบิ๊กซีสาขาอํานาจเจริญ โรงแรมฝYายขิ ด
ร$านค$าประชารัฐสุขใจ ออกร$านจําหนายตามงานเทศกาลตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และตามใบสั่งซื้อจากลูกค$า
รายได$จากการจําหนายโดยเฉลี่ยประมาณ 200,000 บาท/ปK
การจัดสวัสดิการกลุม มีการระดมหุ$นจากสมาชิกคนละ 400 บาท เงินทุนหมุนเวียน 17,000 บาท
มีเงินให$สมาชิกกู$ 59,000 บาท ดอกเบี้ยร$อยละ 10 บาท/ปK
ราคาจําหนาย ขึ้นอยูกับราคาตลาดในชวงนั้น ปกติขายสงกิโลกรัมละ 60 บาท

นิยามความสําเร็จ
o ผลิตภัณฑได$รับการยอมรับจากลูกค$า เป9นที่รู$จักของคนทั่วไป ได$ประชาสัมพันธหมูบ$าน

ป<จจัยความสําเร็จ
o การบริหารจัดการกลุมที่ดี ตามหลัก 5 ก ได$แก กลุมสมาชิก กรรมการ กติกากลุม กองทุนกลุม
กิจกรรมกลุม
o นําคุณธรรม 5 ประการ มาใช$ในการดําเนินงาน ได$แก ความซื่อสัตย ความเสียสละ ความ
ไว$วางใจกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน และความรับผิดชอบ
o การพัฒนาและตอยอดผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑตามความต$องการของผู$บริโภค
o การสนับสนุนจากทุกภาคสวน
o มีชองทางการตลาดที่หลากหลาย

ป<ญหา/อุปสรรค
o ชวงฤดูฝนสภาพอากาศไมเอื้อตอการผลิตข$าวกล$องงอก ทําให$ข$าวมีความชื้นสูง

สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
o การสร$างและพัฒนาผลิตภัณฑให$หลากหลายรูปแบบเพิ่มทางเลือกให$กับผู$บริโภค เชน ข$าวกล$อง
ผงชงพร$อมดื่ม ข$าวแต_น
o การพัฒนาบรรจุภัณฑ/หีบหอให$หลากหลาย นาสนใจ เพื่อเพิ่มยอดจําหนาย และมูลคาผลิตภัณฑ
o สงเสริมการปลูกข$าวไรซเบอรี่

ความภาคภูมิใจ
คือ ความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุม

ขอสังเกตอื่น ๆ
1) ประธานกลุมเกง ขยัน มีความคิดสร$างสรรค มีบุคลิกนักพูดนักขายที่ดี
2) สมาชิกสวนใหญ ขาดความมั่นใจในการนําผลิตภัณฑไปจําหนายนอกพื้นที่
............................................................................
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กลุมแปรรูปผลิตภัณฑ'จากขาวกลอง บานนาดอกไม จ.อํานาจเจริญ
“พัฒนาแบบคอยเป6นคอยไป อยูอยางสามัคคีและไวใจกัน”

โครงการ
ผูใหขอมูล
สถานที่
ผูบันทึก

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ประเภทอาหาร
กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากข$าวกล$อง
บ$านนาดอกไม$ หมูที่ 7 ตําบลนายม อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ
นางสาวพรทิพย จันทะพา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นางเพ็ญศรี วรบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

วัน เดือน ป4 12 กรกฎาคม 2560
ขอมูลทั่วไป
กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากข$าวกล$อง บ$านนาดอกไม$ หมูที่ 7 ตําบลนายม อําเภอเมืองฯ จังหวัด
อํานาจเจริญ กอตั้งเมื่อปK 2542 มีสมาชิก 31 คน

ความเป6นมา จุดเริ่มตน
อาชีพหลักของคนในชุมชน คือ การทํานา เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ขายข$าวให$กับนายทุน ตอมาเกิด
การรวมกลุมของสตรีโดยนําข$าวที่ผลิตได$มาสีเพื่อบรรจุถุงพลาสติกธรรมดาทั่วไป มาจําหนายเป9นอาชีพเสริม
เพิ่มรายได$

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
จากการขายข$าวสารธรรมดาบรรจุถุงพลาสติก มีการพัฒนาเป9นข$าวกล$อง และข$าวกล$องงอก ทําให$มี
รายได$เพิ่มมากขึ้น และได$รับการสนับสนุนจากสวนราชการตางๆ เชน สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานเกษตร
ปK พ.ศ. 2553 ได$รับการฝbกอบรมจากกรมการพัฒนาชุมชน และได$รับการสนับสนุนเครื่องบรรจุข$าว
แบบสุญญากาศ และบรรจุภัณฑที่มีมาตรฐาน ทําให$การผลิตข$าวกล$องงอกบ$านนาดอกไม$เป9นที่รู$จัก และ
ชื่นชอบของผู$บริโภค
ปK พ.ศ. 2559 ได$เพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑโดยการผลิต “เครื่องดื่มข$าวกล$องงอกสําเร็จรูป”
การผลิต รวมกลุมกันผลิตโดยประมาณ 2 ครั้ง/เดือน (ครั้งละ 7 วัน)
ป=จจุบันมีสมาชิก 35 คน
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นิยามความสําเร็จ
ลูกค$าทานแล$วดีจึงบอกตอ ผู$บริโภคได$ทานข$าวที่อุดมด$วยคุณประโยชน

ป<จจัยความสําเร็จ
1) มีการบริหารจัดการกลุมที่ดี ตามหลัก 5 ก ได$แก กลุมสมาชิก กรรมการ กติกากลุม กองทุนกลุม
กิจกรรมกลุม
2) นําคุณธรรม 5 ประการ มาใช$ในการดําเนินงาน ได$แก ความซื่อสัตย ความเสียสละ ความไว$วางใจกัน
ความเห็นอกเห็นใจกัน และความรับผิดชอบ
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑอยางตอเนื่อง

ป<ญหา/อุปสรรค
การตลาด การขาย (ชองทางการจําหนาย)

สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
ทําข$าวตัง ข$าวธัญพืช และพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง

ความภาคภูมิใจ
ความสามัคคี และความไว$วางใจของสมาชิก

ขอสังเกตอื่น ๆ
สมาชิกสวนใหญมีความสัมพันธทางสายโลหิต (เครือญาติ) จึงทําให$กลุมสามารถดําเนินการตอเนื่องถึง
ป=จจุบัน สมาชิกมีความไว$วางใจซึ่งกันและกัน
...................................................................................
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กลุมผลไมแชอิ่มชุมชนอัสดร จ.ปราจีนบุรี
“ผลไมตามฤดูกาล วัตถุดิบในทองถิ่น สะอาด ปลอดภัย ไมใสสารกันบูดและขัณฑสกร”
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ประเภทอาหาร
กลุมผลไม#แชอิ่มชุมชนอัสดร
กองพันทหารม#าที่ 2 กองพลทหารบกที่ 2 รักษาพระองค
นางสาวอานุช ฉายาภักดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวภาวิณี จีนหลักร#อย
นักทรัพยากรบุคคล
ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
วัน เดือน ป3 5 กรกฎาคม 2560

โครงการ
ผูใหขอมูล
สถานที่
ผูบันทึก

ความเป4นมา
กลุ มผลไม# แชอิ่ มชุ ม ชนอั ส ดร แตเดิ ม เป6 น แมบ# า นทหารบก ในคายกองพั น ทหารม# าที่ 2 กองพล
ทหารบกที่ 2 รักษาพระองค อําเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป6นกลุมแมบ#าน วางงาน ไมมีอาชีพหลัก หรือ
อาชี พ เสริ ม รายได# ห ลั กมาจากเงิน เดื อ นของสามี ซึ่งเป6 น ทหารในคาย เมื่ อ ประมาณ พ.ศ. 2546 - 2547
ทานนายพลในสมัยนั้น เล็งเห็นความสําคัญ อยากให#แมบ#านมีอาชีพเสริม ใช#เวลาวางให#เกิดประโยชน จึงมี
โครงการให#แมบ#าน ตั้งกลุมอาชีพภายในคายขึ้น และให#งบสนับสนุน เพื่อเป6นต#นทุนในการตั้งกลุม ประกอบ
ไปด#วย กลุมดอกไม#ประดิษฐจากใยบัว กลุมทําไขเค็ม กลุมผลไม#แชอิ่ม เป6นต#น โดยประธานกลุมผลไม#แชอิ่ม
ชุมชนอัสดรในปGจจุบัน ได#เป6นสมาชิกของกลุมประดิษฐดอกไม#จากผ#าใยบัว ตอมากลุมผลไม#แชอิ่มจะล#มเลิก
การตั้งกลุม ผู#พันจึงให#กลุมประดิษฐดอกไม#จากใยบัวมาทําผลไม#แชอิ่มอีกกิจกรรมหนึ่ง โดยมีสมาชิกกลุม 12 คน
มี หุ# น คนละ 1,000 บาท และได# รั บ งบสนั บ สนุ น จากนายพล 2,000 บาท เพื่ อ ลงทุ น ให# ก ลุ มผลไม# แ ชอิ่ ม
ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต#นของกลุมผลไม#แชอิ่มอัสดรในวันนี้

จุดเริ่มตน
เมื่อต#องทําผลไม#แชอิ่มเพิ่มมาอีกกิจกรรมหนึ่ง ชวงแรกนั้น ก็ทํากันไปตามมีตามเกิด ตามนโยบายที่ผู#พัน
ให#มาเทานั้น จนวันหนึ่ง ได#มีพัฒนากรประจําตําบลในชวงนั้น เข#าไปสงเสริม ผลักดันให#กลุมทําผลไม#แชอิ่ม
อยางจริงจั ง โดยชี้ ให# เห็ น ถึงการนํ าเอาวั ตถุ ดิบในชุ มชน/ท# องถิ่ น มาแปรรูป ในคายมีต# น กระท#อนมากมาย
สามารถนํามาแปรรูปเป6นผลไม#แชอิ่มได# ผลักดัน เคี่ยวเข็ญกันอยูนาน จนวันหนึ่งพัฒนากรได#พากลุมผลไม#แชอิ่ม
นําสินค#าไปขายที่งานวัดแหงหนึ่ง ซึ่งขายดีมาก เกินคาดที่กลุมจะคาดถึง ใช#เวลาในการขายไมนาน กําไรนั้น
เห็นชัดเป6นที่ประจักษ เงินทุนใช#ไป 2,000 บาท แตวันนั้นขายได# 6,000 บาท นั่นเป6นจุดเปลี่ยน ในการทําให#กลุม
หันมาสนใจกิจกรรมการทําผลไม#แชอิ่มอยางจริงจัง กลุมจึงเริ่มมองหาวัตถุดิบในท#องถิ่น ผลไม#ตามฤดูกาลที่
สามารถนํ ามาแปรรูป เป6 น ผลไม# แชอิ่ มได# ซึ่ งจั งหวั ด ปราจีน บุ รี ได# เปรีย บในด# า นวั ต ถุดิ บ ผลไม# มีมาก เชน
กระท#อน มะมวง มะดัน มะกอก มะขาม กลุมจึงหาซื้อวัตถุดิบมาทําการแชอิ่ม โดยขั้นตอนการทํานั้น ปลอดสาร
100% สวนประกอบที่ใช#มีเพียง น้ําตาล เกลือ น้ําส#ม และสีผสมอาหารสีเหลือง (ถ#าต#องการให#ผลไม#สีสวย)
โดยเคล็ดลับในการแชอิ่มของกลุมคือขั้นตอนการแชอิ่ม

กระบวนการพัฒนา/เทคนิควิธีการ
o วัตถุดิบสดใหม หาได#ในท#องถิ่น ลดต#นทุนการขนสง และชวยสร#างรายได#ให#ชุมชนอื่นด#วย
o เทคนิคการแชอิ่มคือ การล็อคฝาให#สนิท สามารถยืดอายุการใช#ได#ถึง 2 ปO
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o มีทีมการทําออนไลนเป6นอีกทีมหนึ่งที่เป6นคนรุนใหม มีความถนัดในด#านไอที การสั่งของสามารถ

ได#ของภายใน 1 วัน
o ต#องเน#นเรื่องความสะอาดในทุกขั้นตอนการผลิต ไมวาจะเป6นการล#างผลไม# การแชอิ่ม การบรรจุ
o ต#องแชเย็นตลอดเวลา
o เป6นสินค#าปลอดภัย ไมมีสวนผสมของสารกันบูดและขัณฑสกร

นิยามความสําเร็จ
o ต#องมีความอดทน
o ไมติดแบรนด ขายทั้งในแบรนดของตนเอง และขายสงให#ลูกค#านําไปบรรจุ และขายในแบรนดอื่นได#

ในชวงแรกกลุมยังยึดติดวาต#องขายสินค#าในแบรนดของตนเองเทานั้น ตอมาจึงให#ลูกค#าไปติดแบรนด
ของเขาได# จึงทําให#สามารถขายสินค#าได#มากขึ้น รายได#จึงเพิ่มขึ้น
o กล#าได# กล#าเสีย การไปทําการตลาด หรือไปขายของในหลาย ๆ ที่ เราต#องให#ลูกค#าได#ลองชิมกอน
หรื อ เป6 น ของฝากให# แ กผู# ห ลั ก ผู# ใหญ ยอมขาดทุ น ตอนนี้ เพื่ อ ตอเงิ น ในภายหน# า เป6 น การ
ประชาสัมพันธสินค#าของเราได#อีกทางหนึ่ง

ป<จจัยแหงความสําเร็จ
o ลูกค#ามารับสินค#าที่กลุม จึงทําให#ลดต#นทุนการขนสง
o มีเครือขายการตลาดกว#าง มีชองทางการตลาดหลายที่ เชน อิมแพ็คเมืองทองธานี ตลาดของ

สํานักงานการทองเที่ยว และคลองผดุงฯ เป6นต#น

ป<ญหา/อุปสรรค
o ในการคัดสรรดาว (โอทอป) ของกรมการพัฒนาชุมชน กลุมมีสินค#าหลายตัว แตระเบียบให#นํา
o
o
o
o

สินค#าเข#าคัดสรรได#ครั้งละ 1 ตัวเทานั้น
ในการออกงานขายสินค#าแตละครั้ง คาใช#จายเยอะ ทั้งคาแรงคนไปขาย คาที่พัก คาขนสง ฯลฯ
ฤดูกาลใดที่ผลไม#สดมีมาก จะสงผลให#การขายผลไม#แชอิ่มลดลงอยางเห็นได#ชัด
บรรจุภัณฑยังไมทันสมัย ถ#าจะลงทุนเรื่องบรรจุภัณฑ ทุนก็จะจมอยูกับบรรจุภัณฑ
กําลังพลเข#าโครงการเกษียณกอนกําหนดมาก ทําให#แมบ#านที่อาศัยอยูในคายลดน#อยลง อนาคต
คาดวาจะขาดแรงงานในการผลิตสินค#า

สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
o
o
o
o
o

สงสินค#าทุกตัวเข#าคัดสรรดาว ให#ได#ดาวทุกตัว
รักษาคุณภาพให#คงที่
ต#องวางแผนการหากําลังแรงงานมาเสริมการผลิต
เพิ่มผลิตภัณฑมะมวงกวน กระท#อนกวน
เพิ่มการแปรรูปอีก 1 อยาง คือ การอบแห#ง (นําผลไม#แชอิ่มไปทําอบแห#ง/พุทราอบแห#ง)

ความภาคภูมิใจ
o สินค#ามีมาตรฐาน อย. และมาตรฐาน มผช.
o สินค#าขายได#ทั้งปO
o เป6นอาชีพที่สร#างรายได#เป6นกอบเป6นกําให#แกสมาชิกกลุม
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ผลิตภัณฑ “ไขเค็มสุขสําราญ” จ.ปราจีนบุรี
“ไมมียาปฏิชีวนะ สารเรงสี เลี้ยงปลอยตามธรรมชาติ เป,ดไกอารมณดี ไขมีคุณภาพ”

โครงการ
ผู2ให2ข2อมูล
สถานที่
ผู2บันทึก

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D)
นางจิตติมา หวังพัฒนศิริกุล เจ"าของผลิตภัณฑ “ไขเค็มสุขสําราญ”
12/1 หมูที่ 10 ตําบลบ"านพระ อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
นางสาวอานุช ฉายาภักดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวภาวิณี จีนหลักร"อย
นักทรัพยากรบุคคล
ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
วัน เดือน ป: 5 กรกฎาคม 2560

ข2อมูลทั่วไป
นางจิตติมา หวังพัฒนศิริกุล เจ"าของผลิตภัณฑ “ไขเค็มสุขสําราญ” จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด"านวิศวกรรม เมื่อจบการศึกษาได"เข"าทํางานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ตอมาได"แตงงาน ซึ่งสามีประกอบอาชีพ
เป@นพนักงานรัฐวิสาหกิจของการไฟฟCาสวนภูมิภาค และได"ทําข"อตกลงกับสามีวา หากมีลูกจะต"องลาออก
จากงานและมาเป@นแมบ"าน มาทําหน"าที่เลี้ยงลูกอยางเดียว เมื่อมีลูกจึงลาออกจากงานมาเลี้ยงลูก และเมื่อ
ลูกโตขึ้น เข"าโรงเรียน ทําให"มีเวลาวางมากขึ้น จึงคิดหาอาชีพเสริม เพื่อเป@นรายได"ชวยเหลือครอบครัวอีก
ทางหนึ่ง จึงมีความสนใจในการทําอาหารสัตว ซึ่งเป@นอาหารสัตวที่ไมมียาปฏิชีวนะ สารเรงสีไขแดง ฮอรโมน
ยาลดความเครียด และทําฟารมต"น แบบทดลองสูต รอาหารคื อ “ฟารมสุขสําราญ” อาหารสัตวที่ ทําคื อ
อาหารไก อาหารสุกร เป@นต"น และกําลังพัฒนาอาหารสุนัขและอาหารแมว

ความเป,นมา จุดเริ่มต2น
เมื่อมีฟารมต"นแบบในการทดลองอาหารสัตว การเลี้ยงสัตวในฟารม เลี้ยงไก เป@ด และสุกร โดยไก
และเป@ดเลี้ยงแบบปลอยให"หากินเองตามธรรมชาติไมขังกรง และให"อาหารเสริม สวนการเลี้ยงสุกรนั้น เลี้ยง
แบบหมูหลุม เพื่อประหยัดน้ํา คอกแห"งไมมีกลิ่น และได"ปุIยหมักธรรมชาติ
ผลพลอยได" จากการทดลองอาหารสั ตวนั้ น ก็ คื อไขนั่ นเอง จึ งได" มีการจํ าหนายทั้ งไขสด และการ
แปรรูปให"เป@นไขเค็ม

กระบวนการพัฒนา/เทคนิควิธีการ
เลี้ยงปลอยตามธรรมชาติ ไกและเป@ดจะอารมณดี ไขจะมีคุณภาพ มีสารอาหารมากกวาไขทั่วไป
สัตวมีภูมิต"านทานโรค สุขภาพไกแข็งแรง
เลี้ยงด"วยอาหารปลอดภัย ไขจึงเป@นไขปลอดสาร ไมมีสารพิษใด ๆ เจือปน
นําระบบมาตรฐานการเลี้ยงไกไขอินทรียมาประยุกตใช"
การจัดสภาพแวดล"อมที่อยูอาศัยของไกที่ดี
เลี้ยงสัตวจนกวามันจะตาย ถึงแม"มันจะไมให"ผลผลิตแล"วก็ตาม ไมขายโรงเชือด ปลอยให"ไกแก
ตายเองตามธรรมชาติและนําซากไกฝMงดิน
o การผลิตไขเค็มจะผลิตตามตลาดต"องการ หรือตามออเดอรจึงไมมีสินค"าค"าง สินค"าจึงสดใหมเสมอ

o
o
o
o
o
o
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นิยามความสําเร็จ
o อยากให"ผู"บริโภคได"รับประทานไขที่มีคุณภาพ ปลอดภัยไมมีสารพิษตกค"าง
o ยิ่งให"ของดี เรายิ่งจะได"รับสิ่งดี ๆ ตอบแทนกลับมาในชีวิต เหมือนเป@นการทําบุญอีกทางหนึ่ง
o มีอาหารปลอดภัย ดีตอสุขภาพไว"รับประทานเอง

ป=จจัยแหงความสําเร็จ
o
o
o
o
o

บริการสงไขให"ลูกค"าถึงที่ ไมวาลูกค"าจะสั่งปริมาณเทาใด
คิดในแงบวก ถึงบางครั้งจะขาดทุนเงิน แตได"กําไรบุญ
เป@นไขปลอดภัย
เวลาออกร"านจะต"มไขไปด"วย เพื่อให"ลูกค"าได"ทดลองชิมกอนซื้อ ให"ลูกค"าได"ชิมรสชาติไขของเรา
เวลาออกร"านจะไปขายเองทุกครั้ง ไมฝากร"านอื่น หรือคนอื่นขาย เนื่องจากอยากจะพบปะกับ
ลูกค"า และได"บอกถึงเรื่องราวของไขเราให"ลูกค"าได"รับทราบ

ป=ญหา/อุปสรรค
o ขณะนี้ อ ยู ในขั้ น ตอนการแก" ไขข" อ บกพรองในการขอ อย. ติ ด อยู ตรงชื่ อ สิ น ค" า ตอนแรกเรา

ตั้งชื่อวา “สปาไขเค็ม” ทางคณะกรรมการให"แก"ไขชื่อสินค"า เมื่อเปลี่ยนสินค"าแล"ว คาดวาจะได"
มาตรฐาน อย. ในเวลาอีกไมนาน
o สินค"ามีอายุสั้น
o การเลี้ยงแบบปลอยธรรมชาติ ไมสามารถเลี้ยงทีละมากได" เพราะควบคุมคุณภาพไมได"
o ชองทางการจําหนายยังน"อยอยู

สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
o ทําให"ผาน อย. กําลังยื่นเรื่องไปทาง อย. ในการเปลี่ยนชื่อจาก “สปาไขเค็ม” เป@น “ไขเค็มสุข

สําราญ” โดยมี 2 สูตร คือ สูตรพอกดินและสูตรดองน้ําเกลือ

ความภาคภูมิใจ
o
o
o
o

ลูกค"ารอสินค"าจากเรา
สินค"าปลอดภัย ดีกวาสินค"าปลอดสาร
ไมมีสารเรงสีไขแดง สัตวทุกตัวไมมีการให"ยา ให"สารใด ๆ
ถึงจะขาดทุนเงิน แตได"กําไรบุญ ยิ่งให" ยิ่งได"

ข2อสังเกตอื่น ๆ
o
o
o
o
o

ขายทางไลน สั่งกี่ฟองก็สง
มีลูกค"าประจําไขสด 30 ราย
ขายไขเป@นกิโล กิโลละ 100 บาท
เก็บไขไกได"วันละ 4 ถาด ไขเป@ดเก็บได"วันละ 80 ฟอง โดยประมาณ มีการเก็บไขวันละ 2 รอบ
ทําบุญออกโรงทานไขที่วัดปRามะไฟ อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีเป@นประจํา
………………………………………………………………………………
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กลุมแปรรูปทางการเกษตรและประมงบานหนองหงส จ.จันทบุรี
“พัฒนาโดยเนนการพึ่งตนเอง และสินคาสดใหม มีคุณภาพสม่ําเสมอ”

โครงการ
ผูใหขอมูล
สถานที่
ผูบันทึก

วัน เดือน ป4

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ประเภทอาหาร
กลุมแปรรูปทางการเกษตรและประมงบ%านหนองหงส
บ%านหนองหงส หมูที่ 3 ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
นางสาวรมณ ณะรังสี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นายชัยทวัตน ดําศรีสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นางสาวกนกนิจ พนาวาส
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ
5 กรกฎาคม 2560

ขอมูลทั่วไป
กลุมแปรรูปทางการเกษตรและประมงบ%านหนองหงส ตั้งอยูบ%านเลขที่ 34 หมูที่ 1 บ%านหนองหงส
ตําบลสนามชัย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีคุณป<าสุดารัตน เจาะพรหมมา เป=นผู%บุกเบิกกอตั้ง
ป>จจุบันด%วยวัย 60 ป?กวา ยังคงดํารงตําแหนงประธานกลุม ผลิตภัณฑของกลุมคือ “ถั่วกรอบแก%ว” ซึ่งเป=น
ผลิตภัณฑประเภทอาหาร จัดอยูในกลุม D / 1 – 3 ดาว ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวั ด
จันทบุรี กลุมได%จําหนายผลิตภัณฑแปรรูปจากถั่วลิสง แบรนดสินค%าตรา “คุณสุดารัตน” พร%อมสโลแกน
หน%ากลองบรรจุภัณฑ “สดจากไร ใหมประกัน มันทุกเม็ด” ติดตอข%อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 1864 8128

ความเป6นมา จุดเริ่มตน
เริ่มกอตั้งเมื่อป? 2535 จากเดิมชาวบ%านจะปลูกถั่วลิสง แล%วนําไปขายที่จังหวัดระยอง ได%ราคาต่ํา
เพียงกิโลกรัมละ 6 - 7 บาท ตอมาเกษตรตําบลจึงเข%ามาสอนการแปรรูปถนอมอาหาร ทําถั่วกรอบแก%ว
โดยทั่วไปจะขายได%กิโลกรัมละ 70 บาท จึงมีการรวมกลุมบ%านหนองหงส หมูที่ 1 เริ่มต%นสมาชิก 6 คน
ไปประชุมรวมกับหมูที่ 3 ตอมาได%ปรึกษากับ ทางเกษตรอํ าเภอ แล%วแยกกลุมออกมา มีสมาชิก 20 คน
ป>จจุบันมีสมาชิก 35 คน สมาชิกถือหุ%น ๆ ละ 100 บาท ไมเกินคนละ 5,000 บาท ป>นผล 10% จ%างแรงงาน
สมาชิกวันละ 300 - 400 บาท และจดทะเบียนเป=นวิสาหกิจชุมชน มีคณะกรรมการบริหารงาน 9 คน

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
1. เริ่มต%นจากการรวมกลุม ใช%การรวมกลุมกันทําเพื่อหมูบ%าน โดยประธานเป=นผู%ริเริ่มกอตั้งกลุม
2. เมื่อรวมกลุมกันแล%ว จะทําแปรรูปอยางเดียว โดยการลองผิดลองถูก ค%นหาและวิเคราะห
ผลิตภัณฑที่เหมาะสม จนกลุมมีมติทําถั่วกรอบแก%ว
3. ลูกค%าชิมและติชม นํามาปรับปรุง จนกระทั่งป>จจุบันลูกค%าบอกวาอรอยมาก สงเข%าคัดสรร
ได% OTOP 4 ดาว มา 3 ครั้ง แตป>จจุบันเหลือ 2 ดาว
4. สงเสริมให%สมาชิกไปเรียนรู%กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แล%วนํามาปรับใช%ในการพัฒนาผลิตภัณฑ
5. พัฒนาระบบการผลิตโดยใช%เครื่องบรรจุไฮโดรเจน
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นิยามความสําเร็จ ความสําเร็จวัดได%จาก
o
o
o
o
o
o

มีตลาดเพิ่มขึ้น
ลูกค%าชมวาอรอย
สินค%าสดใหม มีคุณภาพสม่ําเสมอ
บรรจุภัณฑสวยงาม ลูกค%าชื่นชอบ
เป=นของฝาก ของที่ระลึกได%
มีสินค%าหลากหลาย

ป:จจัยความสําเร็จ
o
o
o
o
o
o
o

สู% มีความอดทน ไมท%อถอย
ความรวมมือของสมาชิก
เป=นสิ่งเชิดหน%าชูตาของหมูบ%าน
แกนนําให%ความชวยเหลือ
ประชาสัมพันธสินค%าออกสื่อทีวี ออนไลน อยางตอเนื่อง
นําเงินกําไรไปตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑ เชน ซื้อเครื่องบรรจุไฮโดรเจน
เน%นการพึ่งตนเอง

ป:ญหา/อุปสรรค
o ถ%าผลิตออกมาแล%วไมอรอยจะไมขาย
o แตเดิมไมรู%วาจะวางจําหนายสินค%าที่ไหน มีบ%างที่ทําแล%วต%องทิ้ง

สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
o พัฒนาผลิตภัณฑตัวใหม ทําแครกเกอรทุเรียน และพัฒนาผลิตภัณฑใหมไปเรื่อย ๆ
o พัฒนาบรรจุภัณฑ
o หาตลาดเพิ่ม

ความภาคภูมิใจ
o ได%รับการยอมรับและความเชื่อถือจากสังคมภายนอก
o ได%รับกําลังใจจากทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง
o ได%รบั การชื่นชมจากผู%บริหารภาคสวนตาง ๆ วาอาหารอรอย

ขอสังเกตอื่น ๆ
o กลุมตระหนักวางบประมาณทุกบาทมาจากภาษีประชาชน
.........................................................................................
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โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได

3

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ถนนคนเดินผูกป#$นโตข'าวอํานาจเจริญ
“เป/น Landmark แหล7งรวมกิจกรรม สําหรับคนทุกเพศ ทุกวัย”

โครงการ
ชื่อตลาดนัด
สถานที่
ผู'บันทึก

ตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได
ถนนคนเดินผูกปนโตขาวอํานาจเจริญ/ตลาดนัดสีเขียว
บริเวณหอนาฬิกา อําเภอเมืองฯ จังหวัดอํานาจเจริญ
นางสาวพรทิพย/ จันทะพา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นางเพ็ญศรี วรบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ศูนย/ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
วัน เดือน ปC 12 กรกฎาคม 2560

ข'อมูลทั่วไป
ถนนคนเดินผูกปนโตขาวอํานาจเจริญ/ตลาดนัดสีเขียว อําเภอเมืองฯ จังหวัดอํานาจเจริญ ตั้งอยูที่
บริเวณหอนาฬิกา เปดจําหนายทุกวันพุธ ระหวางเวลา 12.00 - 21.00 น. พื้นที่อยูในความดูแลของ
เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ

ความเป/นมา จุดเริ่มต'น
เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเกษตรกรผูผลิตขาวอินทรีย/ที่เขมแข็ง เปBนเครือขายวิสาหกิจ ขาว
สัจธรรมอํานาจเจริญ รวมกับสํานักงานพาณิชย/จังหวัดอํานาจเจริญ เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ และกลุม
ผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย/ไดเปด “ตลาดนัดสีเขียว” ณ บริเวณหอนาฬิกา เมื่อเดือนตุลาคม 2556
โดยสินคาที่นํามาจําหนายตองไดรับการรับรองพื้นที่อินทรีย/จากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย/ (มกท.)
และมาตรฐานอื่น ๆ ตลาดนัดสีเขียวไดรับความสนใจจากผูบริโภคอยางตอเนื่อง และเมื่อปG 2559 ไดบูรณาการ
ทุ กหนวยงานในภาพรวมของจั งหวั ด ขยายพื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรมของตลาดเปB น “ถนนคนเดิ น ผู กปนโตขาว
อํานาจเจริญ” จนถึงปKจจุบัน

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
ตลาดแบงออกเปBน 3 โซน เริ่มจาก “ตลาดนัดสีเขียว” โดยเครือขายวิสาหกิจขาวสัจธรรม
อํานาจเจริญ รวมกับสํานักงานพาณิชย/จังหวัดอํานาจเจริญ เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ คณะกรรมการ
ชุมชนและกลุมผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย/ จําหนายขาวและพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ ซึ่งเปBนผลผลิตอินทรีย/
ตอมาเดือนตุลาคม 2557 หนวยงานกระทรวงเกษตรฯ จัด “ตลาดนัดเกษตรกร” โดยใหเกษตรกรที่ผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัย หรือ GAP มีสถานที่จําหนายพืชผลของตนเอง
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เดือนเมษายน 2559 “ถนนคนเดินผูกป#$นโตข'าวอํานาจเจริญ” เกิดขึ้นโดยการเชื่อมโยงจาก
โครงการผูกปนโตขาวอํานาจเจริญ ซึ่งเปBนดําริของทานผูวาราชการจังหวัด โดยความรวมมือของทุกภาคสวน
บูรณาการการทํางานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปRาหมายใหสถานที่แหงนี้เปBน Land Mark
แหลงรวมกิจกรรมของทุกเพศทุกวัยของชาวจังหวัดอํานาจเจริญ มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย โดยเฉพาะ
ในชวงสัปดาห/สุดทายของเดือนรวมถึงการสรางการเชื่อมโยงตลาดกับการทองเที่ยว
การบริหารงานทั้งสามตลาดแบงโซนกันจําหนาย มีคณะกรรมการบริหารของแตละตลาด โดยมี
นายลําพูน ขันทอง ผูจัดการกิจกรรมสวนสาธารณะมิ่งมงคลหอนาฬิกา จังหวัดอํานาจเจริญ เปBนผูประสานงาน
ทั้ง 3 ตลาด
รานคา (ผูประกอบการ) แบงพื้นที่จําหนายออกเปBนล็อค ล็อคละ 2 X 2 เมตร โดยตลาดนัดสีเขียว
และตลาดนัดเกษตรกร มีผูขายสินคาประมาณ 30 - 40 ราย ถนนคนเดินมีผูขายสินคาประมาณ 250 ราย
คาใชจายรานคา (ผูประกอบการ) ตลาดนัดสีเขียว และตลาดนัดเกษตรกร เก็บคาใชจายรายละ
20 บาท และถนนคนเดิน เก็บคาใชจายรายละ 30 บาท
สินคาที่นํามาจําหนาย ไดแก ขาวสาร อาหารแหง ไขเปBด ไขไก ผักสด เชน คะนา ผักบุง
มะเขือ แตงกวา ชะอม กะหล่ํา ผักพื้นบาน ผลไม เชน เสาวรส กลวย แกวมังกร ฟKกขาว เมลอน
มะละกอ มะพราว แตงโม ขนมไทย ขนมพื้นบาน สินคาหัตถกรรม ผลิตภัณฑ/ OTOP และอื่น ๆ
การจัดกิจกรรม มีลานจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดของทุก
ภาคสวน ทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
การสนับสนุนผูประกอบการ ตลาดนัดสีเขียว และตลาดนัดเกษตรกร ไดรับการสนับสนุนโตaะ
และผากันเปbcอน และถนนคนเดิน ไดรับการสนับสนุนรม ผากันเปbcอน เสื้อสีมวง “ผูกปนโตขาว”
การอํานวยความสะดวก จัด อปพร. อํานวยความสะดวกการจราจร

นิยามความสําเร็จ
ถนนคนเดิน/ตลาดนัดสีเขียว เปBนสถานที่กิน ที่เที่ยวอีกแหงของจังหวัดอํานาจเจริญ ตลาดไดรับ
ความนิ ย ม เปB น แหลงรวมกิ จ กรรมของทุกเพศ ทุ กวั ย โดยความรวมมื อของทุ กภาคสวน ทั้ งภาครัฐ
ทองถิ่น องค/กรเอกชน และชุมชน มีการจัดกิจกรรมตอเนื่อง

ปJจจัยความสําเร็จ
o ผูประกอบการ มีคุณธรรม ผลิตสินคาคุณภาพ รักษาแบรนด/ของตัวเอง
o สินคาไดมาตรฐาน
o ความซื่อสัตย/ของผูประกอบการ
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ปJญหา/อุปสรรค
o หองน้ํา การดูแลไมทั่วถึง ไมสะอาด
o สถานทีจ่ อดรถ ไมเพียงพอ
o สถานที่จดั ตลาดคับแคบ ไมสามารถปรับปรุง/ตอเติมได

สิ่งที่จะดําเนินการต7อไป
o
o
o
o
o

สรางเอกลักษณ/ของตลาด
ปรับโครงสรางคณะกรรมการตลาด
จัดทําแผนกิจกรรมการแสดง
แผนระยะยาว จัดหาพื้นที่แหงใหมเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด
การประชาสัมพันธ/อยางตอเนื่อง

ความภาคภูมิใจ
ชุมชนและเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ/ เปBนสถานที่ทดลองจําหนาย
ของผู ประกอบการ เปB น สถานที่ กลางประชาสั มพั น ธ/ กิจ กรรมตาง ๆ ของชุ มชน และแสดงถึ งพลั งการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน

ข'อสังเกตอื่น ๆ
o จุดเดน คือ มีการจัดจําหนายสินคาชุมชนของคนอํานาจเจริญ ผักสดนานาชนิด ผักพื้นบาน
ผักผลไมตามฤดูกาล ที่สําคัญคือ สินคาชุมชนที่นํามาจําหนายทุกอยางปลอดสาร
o ความรวมมือระหวางผู ประกอบการกับผู บริห ารตลาด เชน การกําจัดขยะ รวมมือกัน รั ก ษา
ความสะอาด
……….................................................................................
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แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตลาดวงเวียนนเรศวร จ.ปราจีนบุรี
สร(างจิตสํานึกในการบริการ “สะอาด ถูก อร2อย”

โครงการ
ผู(ให(ข(อมูล
สถานที่
ผู(บันทึก

ตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได
นายโดม วีสม คณะกรรมการบริหารตลาดวงเวียนนเรศวร
ตลาดวงเวียนนเรศวร (ตลาดชุมชนวงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวร) อ.เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี
นางสาวอานุช ฉายาภักดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวภาวิณี จีนหลักรอย
นักทรัพยากรบุคคล
ศูนย.ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
วัน เดือน ป; 5 กรกฎาคม 2560

ข(อมูลทั่วไป
พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยู หั ว รัช กาลที่ 9 และสมเด็ จ พระนางเจาสิริ กิติ์ พระบรมราชิ นี น ารถ
ทรงเสด็ จ มาทํ า พิ ธี เป> ด ตลาดวงเวี ย นนเรศวร ซึ่ งในอดี ต ตลาดตั้ ง อยู ณ บริ เวณตรงขามศาลสมเด็ จ
พระนเรศวร ติดกับรั้วคายพรหมโยธี ตําบลบานพระ อําเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ 25 มกราคม 2514
ทําใหเริ่มมีชาวบาน ในบริเวณนั้นนําสินคา พืช ผัก ผลไม ที่เพาะปลูกภายในชุมชนออกมาจําหนาย รวมทั้ง
ที่ตั้งของวงเวียนนเรศวรยังเปEนชุมทางของรถโดยสารสาธารณะ ที่เดินทางผานไปยังจังหวัดกรุงเทพมหานคร
หรือไปแหลงทองเที่ยว เชน เขาใหญ หรือวังน้ําเขียว เปEนตน ทําใหตลาดขยายตัวรวดเร็ว มีสินคาทั้งจาก
ชุมชนและสินคารวมสมัยมาจําหนาย
ในปG พ.ศ. 2557 มณฑลทหารบกที่ 12 ในฐานะเจาของพื้นที่ ก็ไดดําเนินการจัดระเบียบตลาดตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยไดยายมาตั้งบริเวณที่วางของศูนย. OTOP จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยูตรงขามกับ
ตลาดแหงเดิมและติดกับศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ในปNจจุบัน ตลาดวงเวียนนเรศวร บริหารงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมีนายโดม วีสม เปEนแกนนําใน
การบริหารตลาด มีการปรับปรุงพัฒนาตลาดใหดีขึ้นเปEนลําดับ ทําใหเปEนแหลงจับจายสินคาของชาวบาน
ทหาร ในบริเวณนั้นและรวมถึงผูเดินทางรถสาธารณะ นักทองเที่ยวที่ตองการเดินทางขึ้นเขาใหญฝNPงจังหวัด
ปราจีนบุรี โดยที่ตลาดเป>ดใหบริการทุกวัน แบงเปEนชวงเชา 03.00 - 10.00 น. และชวงเย็น 15.30 - 20.30 น. มี
รานคามากกวา 300 ราน แบงเปE น สินคาเกษตร เสื้อผา เครื่องใชไฟฟT า ของชํา ของพื้นเมือง สินคาหั ตถกรรม
OTOP และรานอาหารหนูณิชย....พาชิม ที่ไดรับการสงเสริมจากรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย. จํานวน 11 ราน

ความเป=นมา จุดเริ่มต(น
ตลาดวงเวียนนเรศวร เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ชาวบานในชุมชนนําผลไมตาง ๆ มาขายและขยายตัวขึ้น
มี ก ารแบงเปE น หมวดหมู /โซน ตามประเภทของสิ น คา มี ก ารจั ด ระเบี ย บมากยิ่ งขึ้ น เพื่ อ ใหเกิ ด ความ
สะดวกสบายแกลู กคาในเรื่ องของการซื้ อของ รวมถึ งการจอดรถ เดิ มมี พ อคาแมคาจํ า นวนไมมากแลว
เพิ่ มจํ านวนขึ้ น เรื่อย ๆ การบริห ารจัด การของคณะกรรมการชุด เดิ ม ยั งไมมี ป ระสิ ทธิภ าพสอดประสาน
เปEนหนึ่งเดียว และตอมาไดมีการจัดระเบียบใหมมีคณะกรรมการบริหารชุดใหมเกิดขึ้น จึงมีการพัฒนาตลาด
ใหเปEนระเบียบ และสะดวกแกลูกคามากขึ้น
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กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
หลักการบริหารจัดการตลาดจะเนนในเรื่องของ
1. เน(นความสะอาด ถูกสุขลักษณะของตลาด
2. มีสินค(าที่หลากหลาย เชน สินคาเกษตร เสื้อผา เครื่องใชไฟฟTา เปEนตน
3. สินค(ามีคุณภาพ เชน อาหารสดตองไมมีสวนที่เนาเสียปนมา
4. ราคาถูก ราคาเหมาะสม เปEนตลาดสําหรับลูกคาทุกกลุม
5. อาหารอร2อย รสชาติถูกปาก
มีเอกสารหลักการบริห ารจัดการตลาดเพื่อใชเปE นแนวทางในการพัฒ นาตลาด มีการจัดทําบั ญ ชี
รายรับ และรายจายเพื่อใหสามารถตรวจสอบได มีหลักธรรมาภิบาล แนวคิดของทานประธานและกรรมการ
จะเนนในเรื่องของการทํางานแบบจิตอาสาเพื่อใหคนในชุมชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้นและมีอาชีพที่มั่นคง

นิยามความสําเร็จ
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถือไดวาประสบความสําเร็จแลวในระดับหนึ่ง และความสําเร็จใน
อนาคตที่คณะกรรมการหวังไว คือ อนาคตอยากใหตลาดมีการขยาย และจัดระเบียบใหมากยิ่งขึ้น มีหลังคาโดม
ที่ใหญและแข็งแรงมากกวานี้

ปEจจัยความสําเร็จ
จากความรักและความสามั คคีภ ายในกลุ มของพอคาและแมคาใหความชวยเหลือซึ่ งกั น และกั น
คนในกลุมชวยกันคิดและแกไขปNญหาและสามารถฟNนฝWาตออุปสรรคตาง ๆ ไปได เชน มีการจัดกิจกรรมใน
งานเทศกาล มีหนวยงานโครงการตาง ๆ เขามาสนับสนุน คือ กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย.

ปEญหา/อุปสรรค
ตลาดยังตองมีการปรับปรุงอยูสม่ําเสมอตามสถานการณ.ที่เปลี่ยนไป เชน ปรับปรุงเรื่องของความ
สะอาด เพื่อดึงดูดลูกคา ตลาดยังมีสัญ ญาเชา ซึ่งจะปรับปรุงตลาดไดไมเต็มที่ เนื่องจากไมทราบวาจะตอ
สัญญาตอไปหรือไม

สิ่งที่จะดําเนินการต2อไป
หาเทคนิควิธีการที่จะบริหารจัดการตลาดใหยั่งยืนตลอดไป แมสถานการณ. จะเปลี่ยนไป พยายาม
หากิ จ กรรมเสริมภายในตลาด เพื่ อดึ งดู ด ลู กคา เชน เทศกาลงานกระทอนหวาน เทศกาลวั น สงกรานต.
วันเขาพรรษา เปEนตน

ความภาคภูมิใจ
ภูมิใจที่ไดผานอุปสรรคตาง ๆ มาได สามารถยืนหยัดไดดวยตนเอง ในการกอตั้งตลาดชวงแรกตลาด
จะถูกยุบ แตดวยความรักความสามัคคี จึงฟNนฝWาอุปสรรคมาไดสามารถสรางรายไดใหแกคนในชุมชน

ข(อสังเกตอื่น ๆ
ผูบริหารตลาดฝากไววาการบริหารจัดการตลาด สิ่งที่สําคัญจะตองมีใจรัก และสรางจิตสํานึกในการบริการ
“สะอาด ถู ก อรอย” สิ น คาตองมีความหลากหลายใหลู กคาประทั บใจ จึ งจะสามารถดึงดู ดลู กคาใหมา
จับจายใชสอยมากขึ้น ทําใหพอคาแมคาประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืนและสรางความมั่นคงใหกับตลาดมากขึ้น
……….................................................................................
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ตลาดนัดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จ.เชียงราย
จุดนัดพบของผูผลิต “อาหารปลอดภัย” กับผูบริโภคที่รักสุขภาพ

โครงการ
สถานที่
ผูบันทึก

ตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได
ตลาดนัดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย
ทีมประเมินผลกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 (จังหวัดเชียงราย)

วัน เดือน ป- 8 สิงหาคม 2560
ขอมูลทั่วไป
ตลาดนัดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ดําเนินการที่ถนนภายในโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห หนาตึกโภชนาการ มีผูประกอบการเขารวมโครงการ 150 ราย จัดจําหนายเป9นประจํา
ทุกเดือน ในชวงสิ้นเดือนซึ่งเป9นชวงที่เงินเดือนราชการออก คราวละ 3 วัน ยอดจําหนายประมาณเดือนละ
250,000 บาท สิ น คาหลั ก มี 3 ประเภท คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ OTOP อาหารในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย และ
พืชผักปลอดภัยจากโครงการหลวง โดยฝDายโภชนาการของโรงพยาบาลเป9นผูรับผิดชอบบริหารจัดการ และ
ใหผูประกอบการเขามามีสวนรวมในการบริหารงานดวย

ความเป0นมา จุดเริ่มตน
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหมีแนวคิดเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งเป9นกิจกรรมในเชิงรุ ก
ในการแกปEญหาสุขภาพที่เกิดจากอาหารที่บริโภค ประกอบกับทางโรงพยาบาลไดเขารวมประชุมโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑกับจังหวัดเชียงรายเป9นประจํา จึงมีชุดประสบการณ และรูจักผูประกอบการที่มี
อุดมการณในเรื่องอาหารปลอดภัย และไดชักชวนเขารวมจัดกิจกรรมดังกลาว โดยเริ่มตั้งแตปG 2551 และ
จัดตอเนื่องมาจนถึงปEจจุบัน ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะเนนผูประกอบการที่มีมาตรฐานและมีจิตสํานึก
ความ
รับผิดชอบตอผูบริโภคเป9นสําคัญ

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
กระบวนการพัฒนาตลาด มีการสราง Positioning ของตลาด เรื่องอาหารปลอดภัยอยางเขมขน
1. คัดเลือกผูประกอบการที่ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐานเทานั้น สินคามีความหลากหลาย ไมซ้ํากัน
2. มีกระบวนการตรวจประเมินผลิตภัณฑ และผูประกอบการอยางตอเนื่อง
3. มีการพัฒนาผูประกอบการดาน “อาหารสะอาด รสชาติอรอย” (Clean Food Good Taste)
เนนความสะอาด เชน ถาปรุงอาหารตองมีหมวกคลุมผม ผากันเปXYอน ถุงมือ มีการสุมตรวจ
อาหารในตลาด เพื่อตรวจสอบการปนเปXYอนของอาหาร
4. สินคาเป9นสินคาคุณภาพ ไมหวาน หรือมันเกินไป ไมจําหนายกาแฟ แตจําหนายน้ําสมุนไพร
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เทคนิค วิธีการ
o ใชมาตรฐานอาหารปลอดภัยของสาธารณสุขในการกํากับดูแลผูประกอบการ
o มีการประชาสัมพันธเรื่องความนาเชื่อถือ ใหรานคาตาง ๆ ที่ไดรับการประเมินจากโรงพยาบาล
ทําใหเกิดแรงจูงใจในการสรางมาตรฐานตลาดนัด เนื่องจากมีรายการสั่งซื้อสินคา (Order) จาก
รานคา สถานประกอบการตาง ๆ ที่ตองการอาหารปลอดภัยอยางตอเนื่อง

นิยามความสําเร็จ
ตลาดนัดโรงพยาบาล เป9นจุดนัดพบของผูผลิตอาหารปลอดภัยกับผูบริโภคที่รักสุขภาพ ภายใตการ
ทํางานเชิงรุกดานการสรางสุขภาพใหหางจากโรคภัยที่เกิดจากอาหาร โดยฝDายโภชนาการของโรงพยาบาล
ซึ่งเป9นมืออาชีพ และเครือขายผูประกอบการที่มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอผูบริโภค มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน จนเป9นที่ยอมรับของผูบริโภค

ป5จจัยความสําเร็จ
o การกําหนดเป`าหมายในการทํางานของตลาดนัดที่ชัดเจน ในเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งเป9นจุด
สรางความแตกตางของตลาด และเป9นแนวโนมในขณะนี้ (Trend) ที่ผูบริโภคใหความสนใจ
มากในยุคปEจจุบัน
o การติดตามและตรวจสอบรานคา ผลิตภัณฑตอเนื่อง ทําใหลูกคามีความมั่นใจในแบรนดของ
ตลาดแหงนี้ ในเรื่องอาหารปลอดภัย

ป5ญหา/อุปสรรค
o การบูรณาการในการดําเนินงานกับคณะอนุกรรมการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของจั งหวัด
(นตผ.) ในเรื่องตลาดนัด ยังไมชัดเจน ยังมีชองวางของการทํางานที่ตองการใหพัฒนาชุมชนเขา
รวมดําเนินการดวย เนื่องจากมีประสบการณและสามารถใหคําแนะนําผูประกอบการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ โดยโรงพยาบาลจะชวยดูแลเรื่อง GMP
o ผูประกอบการ OTOP จะมีผลิตภัณฑหลายอยาง บางผลิตภัณฑยังไมไดมาตรฐานซึ่งโรงพยาบาล
จะไมใหนํามาจําหนาย ควรมีการพัฒนาเรื่องมาตรฐานในทุกผลิตภัณฑ

สิ่งที่จะดําเนินการต8อไป
o เป9นศูนยเรียนรูเรื่องอาหารปลอดภัย โดยใชตลาดนัดที่มีชีวิต เชน กิจกรรมการเรียนรูทั้งผูผลิต
ผูบริโภค
o ขยายผลการพัฒนาผูประกอบการที่มาจัดจําหนายไปถึงแหลงผลิต โดยมีกิจกรรมเยี่ยมสถานที่
ผลิตของผูประกอบการที่รวมโครงการ
o จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและบูรณาการรวมกับ นตผ.จังหวัด/อําเภอ
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ความภาคภูมิใจ
ไดรับคําชมเชยจากกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ โรงพยาบาลไดรับการประเมิน
เป9นโรงพยาบาลที่มีอาหารปลอดภัยเป9นแหงแรกของประเทศไทย และใชแนวคิดในการขยายผลสูประชาชน
ผูประกอบการ โดยใชตลาดนัดแหงนี้เป9นศูนยเรียนรูที่มีชีวิต ที่มีการพัฒนาตั้งแตตนทาง (วัตถุดิบ) กลางทาง
(การพัฒนามาตรฐาน) ปลายทาง (การจําหนายสูผูบริโภคภายใตชองทางของโรงพยาบาล)

ขอสังเกตอื่น ๆ
o สามารถนําไปเชื่อมโยงกับการพัฒนา OTOP กลุม D เรื่องอาหาร กลุมที่ดําเนินการในปG 2560
โดยตลาดจะชวยในเรื่องการควบคุมคุณภาพอยางตอเนื่อง
o ตลาดอาหารปลอดภั ย เป9 น ตลาดเฉพาะ (Niche Market) เป9 น ตลาดในอนาคต ควรมี ก าร
ถอดบทเรี ย น และนํ า ผู ประกอบการอาหารรายอื่ น ๆ เขาไปจํ า หนายเพื่ อ เป9 น การสราง
ประสบการณตรงกับโรงพยาบาล
..............................................................................
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ตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได และตลาดสหกรณ จ.กาญจนบุรี
“ทําเอง ขายเอง เพิ่มรายไดใหกับครอบครัวและชุมชน”

โครงการ ตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได และตลาดสหกรณ
สถานที่
บริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (ทุกวันพุธ)
ชือ่ ผูบันทึก นางสาวณัฐนียา เธียรธํารง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นายศุภกรณ แนนไธสง
นางสาวนฤมล ป-จฉิม
นายอําเภอ มาพวง
นายวิเชษฐ เพชรรัตน
วัน เดือน ป5 5 กรกฎาคม 2560

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล

ขอมูลทั่วไป
ตลาดนั ด ชุ ม ชนไทยชวยไทย คนไทยยิ้ ม ได และตลาดสหกรณ จั ดขึ้ นบริ เ วณศาลากลางจั ง หวั ด
กาญจนบุรี (ทุกวันพุธ) โดยผูจําหนายสินคา คือ กลุมเกษตรกร และกลุมผูประกอบการ OTOP มีคณะกรรมการ
บริ ห ารตลาด 2 ชุ ด คื อ กรรมการบริ หารตลาดของกลุ มเกษตรกร และกรรมการบริ หารตลาดของกลุ ม
ผูประกอบการ OTOP

ความเป6นมา/จุดเริ่มตน
o ป@ 2557 มีนโยบายรัฐบาลสนับสนุนการจัดตลาดนัดชุมชน เริ่มจากสํานักงานเกษตรจังหวัด
(เกษตร ประมง สหกรณ)
o ป@ 2558 เกิดการบูรณาการทํางานหลายองคกร พัฒนาชุมชนจึงเขามามีสวนรวมบริหาร

กระบวนการพัฒนา/เทคนิควิธีการ
ประชุมสรางความเขาใจแนวทางการบริหารจัดการตลาด
มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารตลาด
มีการประชุม จัดระเบียบ โดยใชระเบียบของเกษตร
ขึ้นทะเบียนแสดงตนผูประกอบการเพื่อเขาจําหนายสินคาในตลาด (สินคาเกษตร ตองมีการ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ/สวนผลิตภัณฑชุมชน ตองไดรับการรับรองจาก พช.)
o พัฒนาชุมชนเปHนพี่เลี้ยง

o
o
o
o

นิยามความสําเร็จ
o ทําเอง ขายเอง เพิ่มรายไดใหกับครอบครัวและชุมชน
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ป<จจัยความสําเร็จ
o
o
o
o
o
o
o

ของดี ราคาถูกกวาทองตลาด
สินคามีคุณภาพ ไดการรับรองมาตรฐาน และสรางความมั่นใจใหผูซื้อ
อาหารสด สะอาด อรอย รวมถึงความปลอดภัย มีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑมีอัตลักษณ
ผูคามีมนุษยสัมพันธที่ดี มี Service mind และเคารพกติกา
ชองทางการตลาด
คณะกรรมการเขมแข็ง สนองตอบป-ญหารวดเร็ว (ไมเพิกเฉยตอป-ญหา)

ป<ญหา/อุปสรรค
o
o
o
o

มีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้น (มีสินคาประเภทเดียวกัน)
ผูประกอบการบางราย นําสินคาจากที่อื่นมาแอบอางเปHนสินคาของตน
มีผูประกอบการ/คนขายนอกระบบ (ไมไดลงทะเบียนตามกติกา)
ที่จอดรถไมเพียงพอ และจอดรถไมเปHนระเบียบ

สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
o แกไขป-ญหาเรื่องที่จอดรถ (ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ) จัดพื้นที่จอดรถใหเปHนสัดสวน
o ประชาสัมพันธเรื่องกฎระเบียบ (การจอดรถ ฯลฯ) ทุกครั้ง
o แจงหนวยงานที่เกี่ยวของมาตรวจสอบเรื่องผูประกอบการ/ผูคานอกระบบ และสินคาที่ไมไดมาตรฐาน
(คัดเลือกสินคา/ผลิตภัณฑ ที่ไมซ้ํากับตัวเดิม)
o การสรางอัตลักษณใหมของสินคา
o คณะกรรมการชุดเกษตร : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหมทั้งหมด พรอมทั้งมีการรับรองมาตรฐาน
GMP ใหครบทุกกลุม
o คณะกรรมการชุด พช. : เนนการพัฒนาคุณภาพสินคา (สด สะอาด มีมาตรฐาน)

ความภาคภูมิใจ
o ไดรับการยอมรับจากลูกคาวามีมาตรฐาน
o สินคาไดรับมาตรฐาน GMP
o เพิ่มชองทางการตลาดใหผูประกอบการ/ผูคา สามารถตอยอดสินคาและตลาดได ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ (สินคาธรรมดา)
o ไดรับการประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนระดับประเทศ (ครัวคุณตYอย)
o ทําใหชาวบานมีรายไดเพิ่มขึ้น

ขอสังเกตอื่น ๆ
o อยากใหมีตลาดนัดทุกวันศุกร หรือ ทุกศุกรสิ้นเดือน
o อยากใหจัด Event หรืองานเทศกาลอื่น ๆ
........................................................................................
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ตลาดนัดชุมชนทับหลี จ.ระนอง
“แหลงรวบรวมและกระจายสินค!า ด!วยศักยภาพของหมูบ!านเขตพื้นที่ชายแดน”

โครงการ
สถานที่
ผู!บันทึก

ตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได
บานทับหลี หมูที่ 4 ตําบลมะมุ อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
นางสาวเรวดี ชูทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ศูนย)ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

วัน เดือน ป1 7 สิงหาคม 2560
ข!อมูลทั่วไป
o ตลาดชุมชนแหงนี้เป3นแหลงกระจายสินคาในชุมชน
o ลูกคาของตลาดเป3นคนในทองถิ่น 40% เป3นชาวพมาที่ขามมาจากฝ9:งพมา 60%
o ตลาดจะมีวันจันทร)ชวงเย็นและวันอังคารชวงเชา โดยวันจันทร)จะมีลูกคามาเดินตลาดประมาณ
1,000 คน วันอังคารมีลูกคามาเดินตลาดไมต่ํากวา 2,000 คน
o สินคาที่นํามาจําหนายในตลาดสวนใหญจะเป3นของแหง น้ํามัน
o รายไดที่ไดจากการเปAดตลาดไมตองสงคืนแตใหโรงเรียนบริหารจัดการเอง

ความเป3นมา จุดเริ่มต!น
o
o
o
o

ตลาดเกิดจากความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียนทับหลีกับผูนําชุมชนหมูบาน
จัดตั้งโดยเนนศักยภาพของหมูบานที่เป3นพื้นที่ชายแดน
ตลาดเกิดการพัฒนาใหพื้นที่ของโรงเรียนซึ่งเป3นที่ราชพัสดุ
ตลาดมีจุดประสงค)ใหเป3นที่รวบรวมกระจายสินคาใหคนในชุมชนทั้งคนในพื้นที่ คนไทยพลัดถิ่น
คนที่ อยู ในประเทศพมา ไดมี แหลงสิ น คาใกลบาน แรกเริ่ มมี การบริ หารจัด การโดยเอกชน
ประมูล แลวจายเป3นคาเชาคาตอบแทนใหกับโรงเรียน

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
o บริหารจัดการโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหคนในชุมชนมีสินคาบริโภคที่มีคุณภาพ
o การเขาไปขายสินคาในตลาดถาเป3นผูขายประจําจะมีการเก็บคาใชจาย กรณีที่มาเป3นครั้งคราว
ใหสามารถเขามาขายสินคาในบริเวณที่วางได

ป6จจัยความสําเร็จ
o ความซื่อสัตย)ของลูกคาที่มาเดินตลาด
o ความเชือ่ มั่นในราคาสินคาที่จําหนายในตลาด
o ความปลอดภัยในการเดินเที่ยวตลาด
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ป6ญหา/อุปสรรค
o
o
o
o

การเอื้ออํานวยในการเดินทางมาซื้อสินคาในตลาดใหมีความสะดวกมากขึ้น
อาจมีการเปAดตลาดใหม โดยนายทุนมาแขงขันกับตลาดของชุมชนที่มีอยู
ความพรอมในเรื่องสถานที่จอดรถ
งบประมาณ หากใชรายไดจากการเก็บแพงอยางเดียวคงไมพอ

สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
o อยากปรับปรุงสถานที่ใหมีความเป3นสัดเป3นสวน นาเดินมากกวานี้
o ตองประสานงานกับผูรับเหมาหรือผูประมูลปรับปรุงทางเขา - ออกตลาด
o การปรับปรุงแผนตลาด เชน การทําโซนนิ่ง
………………………………………………………………………….

186

ตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได! จ.ระนอง
“บูรณาการทุกภาคสวน บริหารจัดการตลาดรวมกัน”

โครงการ
สถานที่
ผู!บันทึก

ตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได
หนาศูนย)จําหนายสินคา OTOP จังหวัดระนอง
นางสาวเรวดี ชูทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ศูนย)ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

วัน เดือน ป1 9 สิงหาคม 2560
ข!อมูลทั่วไป ความเป3นมา จุดเริ่มต!น
o
o
o
o

ตลาดนัดใชพื้นที่ของแขวงการทางซึ่งดูแลโดยองค)การบริหารสวนจังหวัดระนอง
สถานที่ของตลาด คือ ลานจอดรถขององค)การบริหารสวนจังหวัดระนอง
มีการจัดตลาดแบบใหญ ๆ มาแลว จํานวน 4 ครั้ง
งบประมาณที่ใชในการจัดมาจากเครือขาย OTOP และสํานักงานพัฒนาชุมชน

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
o เดิมเป3นตลาดแบบทั่วไป
o พัฒนาเป3นรูปแบบงาน เทศกาล
o มีการชวยเหลือในการดําเนินงานทุกกระบวนการ และแบงหนาที่ในการทํางาน เชน สวนการ
ทําบัญชี ฝNายประชาสัมพันธ)
o มีการประชุมเพื่อพบปะพูดคุยในการบริหารจัดการตลาดรวมกัน
o มีการบูรณาการหนวยงานตาง ๆ ในการจัดสินคาจากหนวยงานอื่น เชน คลังจังหวัด ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ) และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

ป6จจัยความสําเร็จ
o การดําเนินการโดยรูปแบบชมรม
o สถานที่ในการจัดตลาดมีความพรอม จึงทําใหไมเกิดป9ญหาหลาย ๆ อยางได เชน ที่จอดรถ
หองน้ํา
o การเปAดตลาดทําใหคนในและนอกพื้นที่รูจักสินคาเพิ่มขึ้น สงผลใหยอดจําหนายเพิ่มขึ้นดวย
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ป6ญหา/อุปสรรค
o สภาพภูมิอากาศ เรื่องฝน
o สภาพภู มิป ระเทศ เรื่ องลั กษณะของจั งหวั ด ที่ เ ป3 น ภู เ ขาสลั บ ซั บ ซอน ทํ าใหการเดิ น ทางไม
สะดวก
o พื้นที่คับแคบ หากจําเป3นตองขยายตลาด อาจตองยายสถานที่ไปตั้งที่อื่นแทน
o การบริหารจัดการภายใน ตองประเมินการเก็บรายไดใหเพียงพอตอการบริหารจัดการ

สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
o จัดตลาดหนาศูนย) OTOP หลังจากการเปAดบูธ ที่เมืองทองธานี
o จัดตลาดหนาหางเอกชน เชน หนาหาง Macro

ความภาคภูมิใจ
o การเป3นศูนย)รวมของความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ
o การเป3นศูนย)รวมดึงคนมาทํางานจิตอาสาตาง ๆ เชน รวมคนมาทําดอกไมจันทน)
o การใชตลาดเป3นเวทีในการสรางโอกาสใหกับคนในทองถิ่น ไดแสดงออกในเรื่องตาง ๆ เชน
ความสามารถพิเศษดานดนตรี การแสดง การรองเพลง ศิลปวัฒนธรรม
……………………………………………………………………...

188

โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
“สํานักดี แผนดี บริหารหนี้ได”

4

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ(านหลวง จ.แม,ฮ,องสอน
“สร(างความรัก ความสามัคคีในชุมชน มีระบบเกื้อกูล มีป6ญหาหนี้สินก็ช,วยกันแก(ไข”

โครงการ
สถานที่
ผู(บันทึก

สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
บานหลวง หมู!ที่ 8 ตําบลแม!เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม!ฮ!องสอน
นางสาวกนกนิจ พนาวาส
นักวิเทศสัมพันธ-ชํานาญการ
นายวุฒิกร โคจรรุ!งโรจนนักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
วัน เดือน ป@ 18 กรกฎาคม 2560

ข(อมูลทั่วไป
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานหลวง หมู!ที่ 8 ตําบลแม!เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม!ฮ!องสอน
นับเป9นสถาบันการเงินของชุมชนที่มีความโดดเด!น ท!ามกลางขุนเขาและวิถีชุมชนที่มีความเรียบง!าย แต!แฝง
ไปดวยพลั งของการคิ ด พึ่ งตนเอง ภายใตการทํ า งานแบบบู รณาการ โดยการนํ า ของกํ า นั น ตํ าบลแม!เงา
นายธะนะสิ ทธิ์ เนื้ อนวลจั น ทร- วั ย 45 ปA ในฐานะประธานสถาบั น ฯ และประธานกลุ! มออมทรั พย- เ พื่ อ
การผลิตบานหลวง ร!วมกับนายออ ม!านมีมงคล ซึ่งเป9นประธานกองทุนหมู!บานบานหลวง อดีตเยาวชน
ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย - แคนาดา ประธานกองทุน กข.คจ. บานหลวง และประธานกองทุน
กลุ!มแม!บานบานหลวง บริหารงานร!วมกับคณะกรรมการสถาบันฯ ซึ่งเป9นผูแทนจากกรรมการกองทุนต!าง ๆ
โดยใชวิธีการรวมกลุ!มแต!ไม!รวมทุน
ในดานเงินทุน บานหลวงมีเงินหมุนเวียนเพื่อการบริหารในหมู!บานร!วม 10 ลานบาท บริการสมาชิก
เกือบ 500 คน โดยกลุ!มออมทรัพย-ฯ ซึ่งก!อตั้งเมื่อปA 2537 ปJจจุบันมีสมาชิก 356 คน เงินสัจจะสะสมกว!า
5 ลานบาท ใหกูในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 ต!อปA กองทุน กข.คจ. เริ่มดําเนินการปA 2537 รับเงินบริจาค
รอยละ 3 ต!อปA กองทุนหมู!บานเริ่มใหกูในปA 2545 คิดดอกเบี้ยรอยละ 6 ต!อปA กองทุนกลุ!มแม!บานมีเงินใหกูยืม
80,000 กว!าบาท คิดดอกเบี้ยรอยละ 3 ต!อปA ซึ่งเดิมสมาชิกกูไดทุกกองทุน ขึ้นอยู!กับความตองการของสมาชิก
ปJจจุบัน มีแนวคิดร!วมกันใหสมาชิกเลือกกูไดแหล!งเดียว โดยกองทุนหมู!บานใหกูปAต!อปA ไม!เกินคนละ
20,000 บาท ส!วนกลุ!มออมทรัพย-ฯ ใหกูโดยใชบัญชีตัวเองค้ําประกันถาตองการเพิ่มวงเงินกู ตองไปใชบัญชี
ของคนอื่นมารวม ไม!รับหลักทรัพย-อื่นมาค้ําประกัน ใชบัญชีเงินฝากสัจจะของกลุ!มอย!างเดียว ปLองกันการ
ทะเลาะเบาะแวง แตกแยก และปLองกันความเสี่ยงได 100 %

ความเปAนมา จุดเริ่มต(น
ช!วงเริ่มตนการก!อตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนค!อนขางลําบาก ถาจะใหรวมทั้งเงิน ทั้งระบบ
บัญชีใหตั้งเป9นสถาบันที่เดียว ทางหมู!บานทําไม!ได เนื่องจากมีหลายกองทุนในหมู!บาน อัตราดอกเบี้ยแต!ละ
กองทุนไม!เท!ากัน ทางเลือกของสมาชิกแต!ละกลุ!มที่มีวัตถุประสงค-ในการกูไม!เหมือนกัน กองทุน กข.คจ.
เงินไม!มาก แต!กองทุนหมู!บานมีเงินมาก ส!วนกลุ!มออมทรัพย-ฯ มีประมาณ 5 ลานบาท ถือว!ามาก ระเบียบ
การบริหารจัดการก็ต!างกัน กรรมการแต!ละกลุ!ม/กองทุนไดมาประชุมร!วมกันเพื่อจัดตั้งสถาบันฯ ตกลงว!า
แต!ละกองทุนไม!เห็นดวยที่จะนําเงินมากองรวมกัน แต!มีขอเสนอและขอตกลงในที่ประชุมว!า ใหรวมกลุ!ม
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แต!ไม!รวมเงิน (แยกบริหาร) เริ่มดําเนินการตั้งแต!ปA 2554 ถาชาวบานจะลงทุนเล็ก ๆ ใหไปกู กข.คจ. หรือ
กองทุนกลุ!มแม!บาน ถาจะกูจํานวนมากใหไปกูกองทุนหมู!บานหรือกลุ!มออมทรัพย-ฯ ซึ่งแต!ละครัวเรือนมีหนี้
ประมาณ 5,000 – 100,000 บาท กรรมการตองการใหแกหนี้จากหลายสัญญาใหเหลือสัญญาเดียว จาก 30
ครัวเรือนเปLาหมาย ขณะนี้ทําไดแลว 12 ครัวเรือน

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
1. ประชาสัมพันธEสร(างความเข(าใจ ประชุมชี้แจงใหชาวบานฟJงทุกเดือน เพราะสมาชิกบางคน
ถือว!าการเป9นหนี้เป9นเรื่องส!วนตัว ไม!ตองการใหชุมชนรู เป9นสิทธิ์ส!วนบุคคล ตองนําขอคิ ด
จุดประสงค-ของสถาบันฯ ไปชี้แจง อธิบายใหเขาเขาใจ
2. มีหลักเกณฑEการคัดเลือกครัวเรือนเปHาหมาย ดูขอมูล จปฐ. ครัวเรือนที่มีรายไดนอย พิจารณา
คนที่มีหนี้มากที่สุด มีหลายสัญญาคือกูหลายที่ ฐานะยากจน และมีหนี้ไม!เกินแสน เพราะถาเลือก
ผูที่มีหนี้สูงกว!านี้ อาจจะเป9นตัวอย!างใหคนในชุมชนไปสรางหนี้ แลวใหสถาบันฯ มาช!วยแกหนี้ให
3. กรรมการใช(เ ทคนิ คทั้ งบูIแ ละบุJ น ถาบุTนก็ใชการเจรจาต! อรองในเวที ต!า ง ๆ วงน้ําชากาแฟ
กับบางคนตองใชวิธีพูดคุยส!วนตัว มีกรณีตัวอย!าง คนที่ทําสําเร็จเปAนคนต(นแบบ ใหชาวบาน
ต! อชาวบานคุ ย กั น ถาบูU ก็ใชมาตรการทางสั ง คม โดยแต! ล ะกองทุ น จะมี ด อกผลที่ นํ า ไปจั ด
สวัสดิการในชุมชน เช!น ใหทุนช!วยเด็ก ซื้อวัสดุอุปกรณ- ถวยชาม โตUะเกาอี้ ถาใครไม!ส!งคืนตาม
สัญญาก็เหมือนเป9นแกะดํา
4. กรรมการรู(ข(อมูลการกู(ยืมเงินของแต,ละครัวเรือน โดยดูเฉพาะหนี้ในชุมชน ไม!รวมหนี้ ธ.ก.ส.
หนี้นอกระบบ ซึ่งหมู!บานนี้ไม!ค!อยมีหนี้นอกระบบ เพราะกํานันในฐานะประธานกลุ!มออมทรัพย-ฯ
ไดช!วยแกไขไวก!อนแลว จากเดิมชาวบานกูเงินกองทุนหมู!บาน กลุ!มออมทรัพย-ฯ แลวส!งใชแต!ดอก
ไปยืมนอกระบบต!ออีก จึงแกไขโดยนําเงินกลุ!มออมทรัพย-ฯ มาแกหนี้นอกระบบให ใชเวลา
รอบละ 3 ปA ช!วยทั้งผูที่ไม!เป9นสมาชิกกลุ!มออมทรัพย-ฯ ดวย เช!น ถากู 20,000 บาท ในปAแรก
ผูกูตองหาเงินมาไว เป9นเงินตน 5,000 บาท บวกดอกเบี้ยอีก 1,200 บาท เพื่อจ!ายคืน ทางกลุ!ม
ออมทรัพย-ฯ จะใหยืมเงินโดยไม!คิดดอกเบี้ย 15,000 บาท โดยผูกูตองไปทําสัญญาเงิน กูกั บ
กองทุ น หมู! บ าน 15,000 บาท โดยไม! มีด อกเบี้ ย และตองนํ าไปใชกลุ! มออมทรั พย- ฯ ปA ที่ 2
ครัวเรือนที่ยืมตองไปทําสัญญากู กับ กองทุนหมู!บานไดแค! 10,000 บาท และเตรียมเงินตน
พรอมดอกเบี้ยไวส!งคืนเหมือนปAแรก ปAที่ 3 ทําสัญญา 5,000 บาท ปAที่ 4 ก็หมดหนี้ คือหนี้
ลดลงปAละ 5,000 บาท
5. รวมให(กู(ที่เดียว จากคนที่กู 2 สัญญา เช!น กข.คจ. 5,000 บาท แม!บาน 5,000 บาท ใหรวมแลว
ไปกูออมทรัพย-ฯ หรือ กทบ. ทําใหไดเงินทุนไปประกอบอาชีพมากขึ้น ขอใหส!งใชคืนได กรณี
ถาเกิดภัยธรรมชาติ ผลผลิตต่ํา สถาบันฯ จะไม!บีบบังคับ ชาวบานก็ยากจน ก็จะช!วยเหลือผ!อนผัน
6. การพิจารณากิจกรรมสนับสนุนอาชีพตามแผนบริหารจัดการหนี้ พิจารณาการประกอบ
อาชีพในดานการเกษตรใหสอดคลองกับวิถีของชุมชน เช!น เลี้ยงโคกระบือ ถาชุมชนไม!เคยเลี้ยง
ก็ เ ลี้ ย งไม! ได เป9 น ความเสี่ ยง ตองดู ความถนั ด ของครั วเรือน และในชุ มชนมี ตัวอย! า งในการ
ประกอบอาชีพนี้แลว มีแหล!งจําหน!าย ซึ่งไม!มีปJญหา เพราะตลาดนั้นมีในชุมชนอยู!แลว
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นิยามความสําเร็จ ความสําเร็จวัดไดจาก
o
o
o
o

ครัวเรือนเปLาหมายทุกครัวเรือนตองเหลือ 1 สัญญา
สถาบันฯ สามารถแกไขหนี้นอกระบบใหชุมชนได
ชุมชนเห็นความสําคัญว!า ตองทํา 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ครัวเรือนเปLาหมายมีจิตสํานึกและพยายามแกหนี้ใหเหลือ 1 สัญญา

ป6จจัยความสําเร็จ
o
o
o
o
o

สรางความรัก ความสามัคคีในชุมชน ใหมีระบบเกื้อกูล มีหนี้ก็ไปช!วยแกไขให
อยู!อย!างพอเพียง ปลูกเองกินเอง หารายไดเสริม
มีจิตสํานึก ผูกูตองรูตัวว!าตัวเองมีหนี้ และพยายามหาวิธีการมาแก ลดหนี้ ค!อย ๆ ลดไปไม!นานก็หมด
กูตามความจําเป9น
ใชมาตรการทางสังคมในการติดตามตรวจสอบ

ป6ญหา/อุปสรรค
o การไม!ยอมรับ เรื่ องแกปJญ หาหนี้ เพราะถือเป9นเรื่ องส!วนบุคคล ถานํามาพูดในที่ส าธารณะ
ผูกูบางรายไม!ยอมรับ

สิ่งที่จะดําเนินการต,อไป
o ประชุมบ!อยครั้งขึ้น เสนอแนะ สรุปปJญหาอุปสรรค วางแผนการทํางาน
o พัฒนาเป9นหมู!บานเขมแข็ง มีครัวเรือนที่เป9นตัวอย!างแลว เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก! มีรายได เรามี
ตนแบบ ผูนําทุกคนเป9นตนแบบ กรรมการทุกคนเป9นตนแบบอยู!แลว 1 คน ไปขยายเดี๋ยวก็ได
หลายคนเพิ่มขึ้น

ความภาคภูมิใจ
จากเดิมที่หมู!บานมีความรัก ความสามัคคี ที่เขมแข็งอยู!แลว ก็ก!อใหเกิดความรัก ความสามัคคี
เพิ่มขึ้นไปอีก เมื่อเจาหนาที่พัฒนาชุมชนมาช!วยใหชุมชนตระหนักในการที่จะจัดการหนี้อย!างไร กองทุนต!าง ๆ
ที่ดําเนินการในรูปสถาบันฯ ก็อยู!ได จัดสวัสดิการใหชาวบานได ทําประโยชน-ใหชุมชนไดเอง โดยไม!ตองรอ
การสนับสนุนจากภายนอก จนไดรับความไววางใจจากคนในหมู!บาน และไดรับการยอมรับจากชุมชนและ
หน!วยงานที่เกี่ยวของ

ข(อสังเกตอื่น ๆ
o การเป9นผูนําตองมีความเสียสละ
o ผูนํา คือกํานัน เป9นผูใฝYรู
o ผูนําสามารถวิเคราะห- SWOT ทําแผนพัฒนาหมู!บานไดเอง เป9นหมู!บานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
……………………………………………………………….…………
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สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานโชคชัยพัฒนา จ.กําแพงเพชร
“บริหารจัดการร!วมกัน ปรับอัตราดอกเบี้ยของทุกกองทุนใหเท!ากัน”
โครงการ
สถานที่

สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได"
บานโชคชัยพัฒนา หมู#ที่ 11 ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน
จังหวัดกําแพงเพชร
ผูบันทึก
นางชลารัตน+ คําวงค+ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นางจินดา นาจรัส
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
วัน เดือน ป0 20 กรกฎาคม 2560

ขอมูลทั่วไป
บานโชคชัยพัฒนา ก#อตั้งหมู#บานเมื่อป4 2519 และเป7นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนจัดตั้งใหม#
ป4 พ.ศ. 2560 โดยมีการบริหารจัดการรวมหนี้ของประชาชนในหมูบาน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา มากอน 5 - 6 ป%
แลว ในตอนแรกไม#รูว#าจะช#วยอะไรได ซึ่งตอนหลังไดเริ่มเขาใจและสามารถทําได ซึ่งผูใหญ#บานมีความตองการ
พัฒนาหมู#บานใหตอบโจทย+ มีวิสัยทัศน+ คือ “คนโชคชัย อยู#ดีมีสุขแบบพอเพี ยง” ประชาชนในหมู#บ าน
มีอาชีพทําการเกษตร ปลูกขาว มัน ออย และมียุงฉาง เพื่อเก็บผลผลิตไวกินเอง มีบ#อน้ําไวบริโภค 156 บ#อ
ประชาชนส#วนใหญ#มีพื้นเพเป7นคนภาคอีสาน มีกองทุนในชุมชน 5 กองทุน ไดแก# กลุ#มออมทรัพย+เพื่อการผลิต
140,000 บาท กองทุ น หมู# บ าน 2,910,000 บาท กองทุ น กข.คจ. 295,885 บาท กองทุ น อพป.
1,200,000 บาท กลุ#มแม#บานฯ 110,000 บาท

ความเป3นมา จุดเริ่มตน
เกิดจากการมีแนวคิดตองการจะรวมหนี้ของประชาชนในหมู#บานซึ่งเป7นหนี้ 1 คน หลายสัญญา
เช#น กองทุน กข.คจ. กทบ. กลุ#มออมทรัพย+ฯ โดยไดรับความรูในแนวทางการรวมหนี้จาก นายปราโมช
เจนธัญกรณ+ หัวหนากลุ#มงานยุทธศาสตร+ฯ สํานักงานพัฒนาชุมชนจั งหวัด กํา แพงเพชรในสมั ยนั้น และ
ไดดําเนินการตามแนวทางดังกล#าวมาอย#างต#อเนื่อง จนจัดตั้งสถาบันฯ ในป4นี้ และสามารถรวมหนี้ครัวเรือน
ไดในปHจจุบัน

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
o ประชุมคณะกรรมการทุกกองทุน ทําความเขาใจ และปรับอัตราดอกเบี้ยทุกกองทุนใหเท#ากัน
คือ รอยละ 5 บาทต#อป4
o บริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุดเดียวกัน
o วงเงินกูไม#เกิน 30,000 บาท/ครัวเรือน
o มีหลักประกันเงินกูโดยใชฌาปนกิจของหมู#บานถาเสียชีวิตจะไดรับเงิน 40,000 บาท
o รวมหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
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นิยามความสําเร็จ
“ความเขมแข็งของคณะกรรมการและสมาชิกของสถาบัน”

ป8จจัยความสําเร็จ
o
o
o
o
o

ความไวใจกัน ความร#วมมือ ความสามัคคี
มีส#วนร#วมของประชาชนหรือสมาชิกและคณะกรรมการ
คณะกรรมการ/สมาชิกมีความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานสถาบันฯ
ผูนํามีความรู มีแนวคิด/วิเคราะห+จากปHญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิก
ชี้แจงใหเห็นประโยชน+ของการรวมหนี้

ป8ญหา/อุปสรรค
o หาผูนํารุ#นใหม# หรือบุคคลที่จะมาสืบทอดรับผิดชอบงานต#าง ๆ ของส#วนรวมยาก

สิ่งที่จะดําเนินการต!อไป
o สรางจิตสํานึกใหคนในหมู#บานพึ่งตนเองเป7นหลัก มากกว#ารอรับการสนับสนุนจากภาคราชการ

ความภาคภูมิใจ
o สมาชิกมีส#งเงินสัจจะตรงเวลาทุกเดือน โดยทุกวันที่ 2 สมาชิกจะไม#ลืมว#าจะตองส#งเงินสัจจะ
จนเป7นนิสัยและความรับผิดชอบ
o กรรมการและสมาชิกรูจักหนาที่ของตนเอง
o ไดรับความรูเพิ่มเติม

ขอสังเกตอื่น ๆ
o หมู# บ านมี การจั ด สวั ส ดิ การฌาปนกิ จ กองทุ น บริ ห ารความเสี่ ย งกรณี ส มาชิ กเสี ย ชี วิ ต และ
สวัสดิการเด็กแรกเกิดรายละ 1,000 บาท
.............................................................................
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สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานขุมเหล็ก จ.อํานาจเจริญ
“พรอมเรียนรูและกาวไปขางหนา เพื่อหาหนทางแกไขป+ญหาหนี้สินใหกับคนในชุมชน”

โครงการ
ผูใหขอมูล
สถานที่
ผูบันทึก

สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”

สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานขุมเหล็ก
หมู"ที่ 2 บานขุมเหล็ก ตําบลโพนเมืองนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ
นางสาวพรทิพย/ จันทะพา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นางเพ็ญศรี วรบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ศูนย/ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
วัน เดือน ป3 13 กรกฎาคม 2560

ขอมูลทั่วไป
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานขุมเหล็ก หมู"ที่ 2 ตําบลโพนเมืองนอย อําเภอหัวตะพาน
จังหวัดอํานาจเจริญ มีคณะกรรมการบริหาร จํานวน 14 คน สมาชิกรายบุคคล จํานวน 265 คน โดยมี
นายเนียม พรมชัย เป>นประธาน

ความเป4นมา จุดเริ่มตน
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหัวตะพาน ร"วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอํานาจเจริญ ใหการ
สนับสนุน และเป>นที่ปรึกษาในการก"อตั้ง ธนาคารออมสินใหการสนับสนุนคอมพิวเตอร/จํานวน 1 ชุด พรอม
อบรมหลั กสู ต รการใชคอมพิ ว เตอร/ ฯ การจั ด ทํ า งบดุ ล ผ" า นโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป แก" คณะกรรมการฯ เปA ด
ดําเนินการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
o ฝCกอบรม จัดตั้ง ดําเนินงานตามแนวทางการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน โดยใช
อาคารศาลาประชาคมบานขุมเหล็ก หมู"ที่ 2 เป>นที่ทําการชั่วคราว เปAดดําเนินการทุกวัน พุธ
เปAดรับสมาชิกทั้งรายกลุ"ม และรายบุคคล มีเงินทุนของสถาบันฯ จํานวน 6,967,169 บาท
o ศึ กษาดู งานสถาบั น การจั ด การเงิ น ทุ น ชุ มชนที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ การบริ ห ารจั ด การหนี้
(โครงการสํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได) มีสมาชิกรายบุคคลที่เป>นหนี้ประสงค/แปลงสัญญา
ปรับลด และปรับปรุงหนี้ใหเหลือ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา จํานวน 14 ครัวเรือน

นิยามความสําเร็จ
o สามารถแกไขปIญหาหนี้สินใหกับคนในชุมชน
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ป+จจัยความสําเร็จ
o การมีส"วนร"วมของทุกฝJาย

ป+ญหา/อุปสรรค
o ภาวะเศรษฐกิ จ ไม" ดี การชํ า ระหนี้ จึ งไม" เ ป> น ไปตามสั ญ ญา (หากไม" ส ามารถชํ า ระเงิ น ตนได
ใหชําระเฉพาะดอกเบี้ย/ปรับสัญญา และใหผ"อนชําระตามความพรอม)
o ดอกเบี้ยของแต"ละกองทุนไม"เท"ากัน

สิ่งที่จะดําเนินการต:อไป
o ปลดหนี้ใหกับสมาชิกภายใน 10 ปN และแกไขระเบียบใหเอื้อต"อการทํางาน

ความภาคภูมิใจ
o ความสามัคคีของคนในชุมชน ความไววางใจของคนในชุมชนต"อคณะกรรมการ
………………………………………………………………………..
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สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานปากจาบ จ.ชัยภูมิ
“ชุมชนรวมกันแกไขป"ญหาหนี้สินแบบพึ่งตนเอง ภายใตความรัก สามัคคี และเชื่อใจกัน”

โครงการ
สถานที่
ผูบันทึก

สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
บานปากจาบ หมูที่ 11 ตําบลโคกเพชรพัฒนา อําเภอบําเหน็จณรงค- จังหวัดชัยภูมิ
นายยงยุทธ คุมผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

นางสาวศิรนิ ุช ศิริสุริยะ

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

นางสาวสิรอิ ร นิยมเดช นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการ

วัน เดือน ป4 7 กรกฎาคม 2560
ขอมูลทั่วไป
บานปากจาบ หมู ที่ 11 เป: น หมู บานที่ แ ยกออกมาจากอี ก หมู บานหนึ่ ง ในป< 2546 มี ทั้ ง หมด
106 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญเป:นญาติพี่นองกัน หมูบานมีกลุมออมทรัพย-เพื่อการผลิต และกองทุน
หมูบาน มีกลุมอาชีพหลายกลุม เชน กลุมเลี้ยงเป:ด กลุมเลี้ยงปลา

ความเป5นมา จุดเริ่มตน
จากการเห็นป?ญหาที่ชาวบานเป:นหนี้นอกระบบมาก และไมอยากนําเงินทุนจากภายนอกเขามา
ชุมชนตองการหาทางชวยเหลือกันเองในหมูบาน ผูใหญบานปากจาบจึงไดกอตั้งกลุมออมทรัพย-เพื่อการผลิตขึ้น
เมื่อป< 2546 โดยระดมเงินทุนจากชาวบานเป:นเงินทุนเริ่มตน จํานวน 60,000 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ-การเกษตร (ธ.ก.ส.) เคยเสนอใหหมูบานกูยืมเงิน แตชาวบานไมรับ เพราะตองการแกไขป?ญหา
ดวยตนเอง
“ในความคิดของเราคือ อยากใหเราบริหารจัดการกันเองโดยชาวบาน โดยไมพึ่งพาอาศัยภายนอก”
เมื่ อป< 2555 กลุ มออมทรั พย- ฯ บานปากจาบ ไดยกระดั บ เป: น สถาบั น การจั ดการเงิน ทุนชุมชน
บานปากจาบ (ไมรวมกองทุนหมูบาน) ไดปรับปรุงคณะกรรมการใหม โดยมีนายกองค-การบริหารสวนตําบล
เป: น ประธานที่ ป รึ กษา ผู ใหญ บานเป: น กรรมการที่ ป รึ กษา มี กลุ มอาชี พต างๆ ในหมู บานนํ า เงิ น มาฝาก
ป?จจุบัน มีเงินสัจจะ 6,300,000 บาท มีสมาชิก 19 กลุม กลุมละ 1 สัญญา โดยมีกลุมออมทรัพย-ฯ เป:นหลัก

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
o กรรมการชุดแรกเป:นผูจัดตั้ง เป:นที่ปรึกษา ใหกับคณะกรรมการที่เป:นคนรุนใหม
o มีกลุมในสถาบันฯ 19 กลุม ทุกกลุมรวมเป:น 1 สัญญา
o สิ้นป<กลุมออมทรัพย-ฯ จะเป:นหลักในการเก็บขอมูลแตละกลุมวามีทุนเทาไหร หนี้เทาไหร ฯลฯ
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o ไมกูยืมเงินตอยอดจากธนาคาร
o ไมเนนการปลอยกู แตมองบริบทชุมชนเป:นแนวทางการบริหารจัดการ เชน ใชเงินสวนหนึ่งไป
ซื้อปุLยราคาถูกมาขายใหสมาชิก
o เมื่อกอนใชหลักทรัพย-ค้ําประกัน ป?จจุบันใชคนค้ํา ใชความเชื่อใจกัน
o มีสวัสดิการดูแลสมาชิกตั้งแต เกิด แก เจ็บ ตาย
เทคนิควิธีการ
o ใหทุกคนมองวาสิ้นป<เราจะมีเงินออมเทาไหร อยามองแตเรื่องกู
o ตกลงกันวาจะไมโกง
o ใชทุนมนุษย-ซึ่งมีความรักความสามัคคีกัน และทุนการเงินในหมูบาน
“ถาโกง เทากับโกงพี่โกงนองนะ”

นิยามความสําเร็จ
“เนนการออม และชาวบานมีเงินออมไดอยางที่ตองการ เรามีความสุขจากการดําเนินงานดวยตัว
ของเราเอง”

ป"จจัยความสําเร็จ
o มีทุนมนุษย-ที่ดี สมาชิกมีพื้นฐานจากกลุมออมทรัพย-ฯ ในหมูบาน มีสัจจะ มีความรัก ความ
สามัคคี เอื้อเฟOPอเผื่อแผ และเอื้ออาทรตอกัน
o มีทุน (กองทุน) ของหมูบานเอง
o คณะกรรมการมีความซื่อสัตย-สุจริต
o มีความเป:นพี่นอง
o การพิจารณาการกูคํานึงถึงศักยภาพ และอาชีพที่ขอกูยืมไปดําเนินการ
o รับผิดชอบรวมกัน
o กิจกรรมเครือขายเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
o ติดตามการดําเนินงานของสมาชิกที่กูยืมอยางตอเนื่อง
“มีฝายติดตามวาเอาเงินไปใชตามจุดประสงค&ที่กูมั้ย”

ป"ญหา/อุปสรรค
o ความไมเขาใจของผูกูที่ไมไดรับเงินกูตามยอดเงินที่ตองการ
o คณะกรรมการขาดความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอรo มีชวงประสบป?ญหาน้ําทวม และภัยแลง กลุมจึงใชวิธีการใหสงคืน 20% ของเงินกู โดยใหสง
ดอกเบี้ยทุกเดือน
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สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
o การรวมทุนกับกองทุนหมูบาน
o ขยายเครือขายการทําถานอัดแทง
o สรางโรงเรือนตากถาน

ความภาคภูมิใจ
o ชาวบานมีความสามัคคี พรอมเพรียงรวมใจกัน
o ชาวบานธรรมดา แตมีเงินออมเป:นลานๆ โดยระดมทุนจากชาวบานเพื่อตั้งกลุมออมทรัพย-ฯ
กันเอง
o ไมมีหนี้นอกระบบ
o ไดดูแลกันเองในหมูบาน มองเรื่องการพึ่งพาตนเองเป:นหลัก
o กรรมการไดรับความไวเนื้อเชื่อใจจากชาวบาน
“เงินในกลุมเป*นเงินของเราจริงๆ ไมมีเงินนายทุนมาปน”
“พี่นองเชื่อใจเราเอาเงินมาฝากกับกลุมออมทรัพย&ฯ ที่เราเป*นกรรมการ
เขาเชื่อใจใหเราบริหารเงินของเขา”
..............................................................................
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สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานวิหารแดง จ.อางทอง
“ทบทวนกรรมการ สรางความเขาใจสมาชิก และวางแผนบริหารจัดการหนี้”
โครงการ

สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”

สถานที่

บานวิหารแดง หมูที่ 4 ตําบลโรงชาง อําเภอป)าโมก จังหวัดอางทอง

ผูบันทึก

นางสาววรวลัญช+ จันทร+สงเคราะห+
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สํานักพัฒนาทุนและองค+กรการเงินชุมชน

วัน เดือน ป, 4 กรกฎาคม 2560

ขอมูลทั่วไป
บานวิหารแดง หมูที่ 4 ตําบลโรงชาง อําเภอป)าโมก จังหวัดอางทอง มีครัวเรือน 67 ครัวเรือน
มีกลุมองค+กรการเงินในชุมชน คือ กองทุนโครงการแกไขป9ญหาความยากจน (กข.คจ.) จํานวน 280,000
บาท (ไมมีดอกเบี้ยและไมมีเงินบริจาค) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 4 บาท และกลุม
ออมทรัพย+เพื่อการผลิตระดับตําบล จํานวน 8 หมูบาน โดยสมาชิกกลุมออมทรัพย+ฯ สามารถกูไดไมเกิน
วงเงินหุนตนเอง ซึ่งสามารถจับกลุมกัน 3 คน

ความเป.นมา จุดเริ่มตน
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานวิหารแดง จัดตั้งขึ้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ+ 2560 เปDนสถาบันฯ
จัดตั้งใหม โดยมีกลุมออมทรัพย+เพื่อการผลิต (ระดับตําบล) เปDนแกนนําในการจัดตั้ง ทําใหตองคัดเลือก
คณะกรรมการสถาบันฯ เปDนระดับตําบล มีคณะกรรมการที่เปDนผูแทนจากกลุม กองทุนตาง ๆ ในตําบลรวมเปDน
คณะกรรมการ และไดไปศึกษาดูงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน บานบางเลน หมูที่ 1 ตําบลกฤษณา
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเปDนแนวทางในการดําเนินงานบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ป9จจุบันไดดําเนินการประชุมตามโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได” จํานวน 4 วันเรียบรอยแลว และอยูระหวางการสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน
คือ การปลูกผักเพื่อเพิ่มรายได และทําน้ํายาลางจานเพื่อลดรายจาย สําหรับครัวเรือนที่เขารวมโครงการ

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานสถาบันฯ ใหชัดเจน
2. เจาหนาที่พัฒนาชุมชน สรางความเขาใจแกคณะกรรมการสถาบันฯ อยางตอเนื่อง
3. ชี้ แ จง สรางความเขาใจแก สมาชิ ก กองทุ น ในการปรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย กองทุ น ต าง ๆ และ
ความสําคัญของการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
4. มีการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ
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ป4ญหา/อุปสรรค
o คณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ยังไมเขาใจแนวทางการดําเนินงานสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน
o ครัวเรือนสวนใหญมีสัญญาเงินกูที่มีดอกเบี้ยต่ําอยูแลว หรือไมมีดอกเบี้ย เชน กทบ. ดอกเบี้ย
รอยละ 4 บาท กลุมออมทรัพย+ฯ กูไดไมเกินวงเงินหุนของตนเอง และกองทุน กข.คจ. ไมมี
ดอกเบี้ย ทําใหครัวเรือนไมตองการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เนื่องจากยุงยาก
และเกรงวาจะตองเสียดอกเบี้ยเพิ่ม
o เนื่องจากกลุมออมทรัพย+เพื่อการผลิต เปDนกลุมระดับตําบลทําใหการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน
1 สัญญา ทําไดยาก คณะกรรมการยังไมมีการประชุมวางแผนงานที่เปDนรูปธรรมวาจะดําเนินการ
ในระดับตําบลหรือระดับหมูบาน
o การเรงรัดระยะเวลา ในการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ซึ่งไมสอดคลองกับรอบบัญชี
ของการสงเงินกูในหมูบาน

สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
o จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ทบทวนคณะกรรมการสถาบันฯ
ปรับใหเปDนสถาบันฯ ระดับหมูบาน
o จัดทําแผนการบริหารจัดการหนี้ใหเปDนไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
o ประชุมสมาชิกกลุม กองทุนการเงินในหมูบาน เพื่อสรางความเขาใจการบริหารจัดการหนี้
1 ครัวเรือน 1 สัญญา รวมถึงการปรับอัตราดอกเบี้ย หรือเงินบริจาค ของกลุมเพิ่มขึ้น เพื่อนํามา
บริหารจัดการสวัสดิการ และพัฒนาในหมูบาน

ขอสังเกตอื่น ๆ
o สถาบันฯ ยังไมมีความพรอมในการดําเนินงาน ทั้งในสวนของการบริหารจัดการของผูนํา และ
ความเขาใจของครัวเรือนที่เขารวมโครงการฯ
…………………………………………………………………………
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สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานหนองสองตอน จ.ปราจีนบุรี
“เงินที่ไดรับสนับสนุนจากรัฐทุกกองทุนยังคงอยู# สมาชิกมีวินัยในการชําระหนี้”

โครงการ
สถานที่

สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานักดี แผนดี บริหารหนี้ได”
ที่ทําการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
บานหนองสองตอน หมู!ที่ 12 ตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ผูบันทึก

นางสาวอานุช ฉายาภักดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวภาวิณี จีนหลักรอย
นักทรัพยากรบุคคล
ศูนย1ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

วัน เดือน ป. 6 กรกฎาคม 2560
ขอมูลทั่วไป
บานหนองสองตอน หมู!ที่ 12 ตําบลหนองโพรง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ก!อตั้งเมื่อ
วัน ที่ 24 มิ ถุน ายน 2535 โดยมี ผู ใหญ! บ านคนแรกคื อ นายบั วลา สรอยสิ งห1 คํา ป? จ จุ บั น ผูใหญ! บ าน คื อ
นายสํารวย ฝาเฟBCยม ซึ่งเปEนผูใหญ!บานคนที่ 3 ของหมู!บาน บานหนองสองตอนมีครัวเรือนทั้งหมด 172
ครัวเรือน (ขอมูล จปฐ. ปB 2559) มีกองทุนในหมู!บานทั้งหมด 16 กองทุน รวมแลวมีแหล!งเงินทุนในหมู!บาน
จํานวน 7,220,412 บาท (เจ็ดลานสองแสนสองหมื่นสี่รอยสิบสองบาทถวน) โดยมีกองทุนหลักอยู! 3 กองทุน
ไดแก! กองทุ น หมู! บ านและชุ ม ชนเมื อ ง เงิน ทุ น 1,475,835 บาท กลุ! ม ออมทรั พ ย1 เพื่ อ การผลิ ต เงิ น ทุ น
2,593,320 บาท สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เงินทุน 1,299,608 บาท

ความเป1นมา จุดเริ่มตน
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานหนองตอน มีนายบุญธรรม อินทะสอน เปEนประธาน และมี
แนวคิดที่จะจัดตั้งสถาบัน เนื่องจากทุนในหมู!บานมีหลายกองทุน ตองการนําขอมูลดานการเงินของทุกกองทุน
มารวมกันไวที่เดียว จะไดบริหารไดง!าย เกิดดอกเกิดผล และไดเดินทางไปดูงานสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชนหลายที่เพื่อนํามาปรับใชกับการตั้งสถาบันฯ ของตนเอง

กระบวนการพัฒนา/เทคนิควิธีการ
o
o
o
o
o

มีระเบียบการกูเงินที่ชัดเจน และปรับเปลี่ยนระเบียบใหม!ใหเหมาะสมกับสถานการณ1อยู!เสมอ
เนนการฝากเงินสัจจะพิเศษ
รวมเงินทุนทุกกองทุนไวที่สถาบันแลวจึงปล!อยกูโดยผ!านสถาบันฯ
สถาบันฯ เปEนผูบริหารจัดการเอกสาร หลักฐานต!าง ๆ ใหทุกกองทุน
สมุดเงินฝากมี 1 เล!ม แต!รวมของทุกกองทุนไวในเล!มเดียว โดยแบ!งแยกแต!ละกองทุนโดยการ
แบ!งหนาไว
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นิยามความสําเร็จ
o การเปลี่ยนแปลงมักจะมีป?ญ หา คนคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงตองใจเย็น ตองใชเวลาในการสราง

ความเขาใจ
o ตองทําใหโปร!งใส ถูกตอง ชัดเจน ไม!คลุมเครือ
o ตองเปRดเผยขอมูลทั้งหมดของทุกกองทุนใหสามารถตรวจสอบได
o คณะกรรมการทุกกองทุนตองเปRดใจคุยกัน

ป8จจัยแห#งความสําเร็จ
o สมาชิกมีวินัยในการชําระหนี้ ถึงแมในหมู!บานจะมีหลายกองทุน สมาชิกแต!ละคนมีหนี้หลาย

สัญญา แต!มีหนี้คางชําระเพียงรายเดียวเท!านั้น

ป8ญหา/อุปสรรค
o การผลิตบุคลากรเพื่อใหมาจัดการบริหารงานเอกสารของกลุ!ม
o ขาดบุคลากรที่มีความรูมาช!วยบริหารกลุ!ม
o ขอมูลแต!ละกองทุนยังไม!ไดนํามาพิจารณาร!วมกันอย!างชัดเจน

สิ่งที่จะดําเนินการต#อไป
o นํ าขอมู ล ของแต! ล ะกลุ! ม มาเปR ด เผยใหรับ ทราบโดยทั่ ว กั น เมื่ อไดขอมู ล ที่ เปE น จริง และเปE น

ป?จจุบันแลว จึงคิดหาทางร!วมกันว!าจะดําเนินการต!อไปอย!างไร
o ดําเนินการทํา 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ใหไดมากที่สุด โดยใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชนช!วยมาเปEน
พี่เลี้ยง

ความภาคภูมิใจ
o การดําเนินงานของสถาบันการเงินฯ ยั่งยืน และเปEนประโยชน1แก!สมาชิกในชุมชน โดยสามารถ

ดูแลสมาชิกในยามที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินตองการใชเงินเร!งด!วน
o เงินที่ไดรับสนับสนุนจากรัฐบาลของทุกกองทุนยังคงอยู!
………………………………………………………………………….
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สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนตําบลวังใหม จ.จันทบุรี
“กองทุนสามารถเป"นที่พึ่งของสมาชิกได( ทั้งบริหารจัดการหนี้ และมีสวัสดิการชวยเหลือ”

โครงการ
สถานที่
ผู(บันทึก

สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนตําบลวังใหม" อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
นายพีฏาวุธ นาโควงค+
นางสาวกนกนิจ พนาวาส
นายชัยทวัตน+ ดําศรีสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเทศสัมพันธ+ชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ

วัน เดือน ป3 5 กรกฎาคม 2560
ข(อมูลทั่วไป
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนตําบลวังใหม" เป6นสถาบันเงินทุนที่เกิดจากกลุ"มออมทรัพย+เพื่อการผลิต
ตั้ งอยู" ที่ บ านวั งกระดาน หมู" ที่ 3 ตํ า บลวั งใหม" อํ า เภอนายายอาม จั งหวั ด จั น ทบุ รี บริ ห ารจั ด การโดย
คณะกรรมการ จํานวน 11 คน ซึ่งเป6นสตรีทั้งหมด สถาบันฯ จะเป@ดทําการทุกวันที่ 22 ของเดือน แต"ถาตรงกับ
วันเสาร+-อาทิตย+ก็จะเลื่อนไป และในการใหกูยืม ถามีผูประกัน 2 คน ใหกูยืมได 2 เท"าของเงินฝาก มีการปEน
ผล 50 % ของดอกเบี้ย และการฌาปนกิจสงเคราะห+ โดยสถาบันฯ เก็บศพละ 50 บาท ติดต"อขอขอมูล
เพิ่มเติม โทร. 09 3126 9864

ความเป"นมา จุดเริ่มต(น
ในปL 2539 กลุ" มสตรี ในหมู" บ านไดรวมตั ว กั น ไปฝากเงิ น กั บ กลุ" มออมทรั พย+ เ พื่ อการผลิ ต ตํ า บล
วังโตนด ต"อมามีการแยกตําบลใหม" โดยแยกบานวังกระดาน ตําบลวังใหม" ออกมาจากบานหนองสีงา ตําบล
วังโตนด จึงไดมาตั้งกลุ"มออมทรัพย+เพื่อการผลิตตําบลวังใหม" มีสมาชิกเริ่มตน 35 คน เงินสัจจะเริ่มตนอยู" ใน
หลักพัน ต"อมาในปL 2552 จึงไดจัดตั้งเป6นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนตําบลวังใหม" โดยมีกลุ"ม ออม
ทรัพย+ฯ เป6นฐานที่สําคัญ ปEจจุบันมีสมาชิก 1,040 คน เงินทุนดําเนินการกว"า 15 ลานบาท

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
1. การผ"อนชําระลดตนลดดอก
2. รับฝาก กู ส"งใชเงินกู เดือนละ 1 วัน
3. มีสวัสดิการ เกิด เจ็บปOวย เสียชีวิต
 ทุนการศึกษา เด็กปฐมวัย 800 บาท/ปL มัธยม 1,300 บาท/ปL
 นอนโรงพยาบาล ครั้งละ 500 บาท ไม"เกินปLละ 2 ครั้ง
 อุทกภัย ใหความช"วยเหลือตามเกณฑ+ความเสียหาย ไม"เกิน 5,000 บาท
 คนเกิด ไดเงินขวัญถุง 500 บาท และบังคับฝากสมาชิกต"อ
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นิยามความสําเร็จ ความสําเร็จวัดไดจาก
o
o
o
o
o

สมาชิกทุกคนมีความซื่อสัตย+
สมาชิกเชื่อมั่นในตัวประธาน
คณะกรรมการสามารถหมุนเวียนทํางานแทนกันได
มีการตั้งหัวหนาหมู"ในการประสานงาน
การจ"ายคณะกรรมการ ใหค"าตอบแทนตามความสามารถ

ป8จจัยความสําเร็จ
o
o
o
o

ความซื่อสัตย+ของคณะกรรมการบริหาร
ลูกหนี้ที่ไม"ยอมใชหนี้ เมื่อใชหนี้หมด จะหักหุนเขาแลวใหออกจากการเป6นสมาชิก
ความร"วมมือของสมาชิก
ความยุติธรรมและเสมอภาคของสมาชิก

ป8ญหา/อุปสรรค
o วิตกว"าหากประธานออกจากตําแหน"ง หรือเสียชีวิตจะไม"มีคนสานต"อ
o มีสมาชิกบางรายตองปรับโครงสรางหนี้ ผ"อนชําระ
o การทําสัญญาตองแยกเงินเพื่อประนอมหนี้กับคนไม"มีเงินส"งหนี้ก"อน

สิ่งที่จะดําเนินการตอไป
o พยายามปรับการดําเนินการไปสู" 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

ความภาคภูมิใจ
o กลุ"มกองทุนสามารถเป6นที่พึ่งของสมาชิกได
o ไดใหโอกาสสมาชิกไดปรับตัวในการเป6นหนี้ ผ"อนส"ง ช"วยเหลือ แกปEญหาหนี้นอกระบบ
o คณะกรรมการไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ข(อสังเกตอื่น ๆ
o ตองการพี่เลี้ยงจากกรมการพัฒนาชุมชนในการสนับสนุนการดําเนินงานและแกไขปEญหา

.................................................................................
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สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานหาดสมแปน จ.ระนอง
“ใชกระบวนการกลุ"มเป#นเครื่องมือ ก"อใหเกิดความซื่อสัตย*ในการชําระหนี้”

โครงการ
สถานที่
ผูบันทึก

สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
บานหาดสมแปน หมู!ที่ 2 ตําบลหาดสมแปน อําเภอเมืองฯ จังหวัดระนอง
นางสาวเรวดี ชูทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ศูนย1ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
วัน เดือน ป3 7 สิงหาคม 2560

ขอมูลทั่วไป ความเป#นมา จุดเริ่มตน
o เริ่มจัดตั้งเมื่อป9 พ.ศ. 2554 ณ บานหาดสมแปน หมู!ที่ 2 ตําบลหาดสมแปน อําเภอเมื อ งฯ
จังหวัดระนอง
o ไดมี การประชุ มเพื่ อจั ด ตั้ งสถาบั น การจั ด การเงิ น ทุ น ชุ มชนบานหาดสมแปน โดยมี ส มาชิ ก
แรกเริ่มซึ่งเป?นกลุ!มที่มีเงินกองทุนของกลุ!มเอง จํานวน 13 กลุ!ม ปCจจุบันมีสมาชิก จํานวน 22 กลุ!ม
คณะกรรมการ จํานวน 22 คน ซึ่งมาจากกรรมการกลุ!มทุกกลุ!ม
o การดําเนินงานเริ่มแรกมีการระดมทุน จากกองทุน กข.คจ. กลุ!มออมทรัพย1ฯ และกลุ!มต!าง ๆ
ที่เป?นสมาชิก เงินที่ไดจากการระดมทุนครั้งแรกประมาณ 150,000 บาท หลังจากนั้นไดเปFดให
สมาชิ ก สถาบั น ฯ ออมเงิ น กั บ สถาบั น ฯ ทุ ก เดื อ น ปC จ จุ บั น สถาบั น ฯ มี เ งิ น ออมประมาณ
500,000 บาท

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
o ระดมหุนได 1 ป9 จึงมีการปล!อยกู โดยมีเงื่อนไขว!า การปล!อยหุนกูจะปล!อยในระดับกลุ!ม ไม!มี
การกูรายบุคคล ซึ่งกลุ!มที่กูตองดําเนินงานการกูเอง อัตราดอกเบี้ยในการกูรอยละ 1 ต!อเดือน/
รอยละ 12 ต!อป9 นอกจากการกูสามัญ สถาบันฯ ยังมีการกูในกรณีฉุกเฉินดวย
o ใชความซื่อสัตย1ระหว!างผูใหกูและผูกู
o การจัดสรรกําไรใชเกณฑ1เดียวกับสหกรณ1 โดยกําไรที่ไดจากการดําเนินงานจะจัดสรรใหเป?นค!า
เบี้ยประชุม/เฉลี่ยคืน/ค!าน้ํามันรถสําหรับคณะกรรมการในการเก็บเงินผูกู และค!าใชจ!ายอื่น ๆ
รอยละ 9 การปCนผลใหสมาชิกจะจ!ายใหก!อนวันตรุษจีน 1 สัปดาห1
o ใชหลัก 9 ใน 12 ตามแบบสหกรณ1 คือ คนจ!ายมา 12 เก็บไป 9 หักไป 3 เป?นค!าบริหารจัดการ
ต!าง ๆ เช!น ค!าหนี้เสีย
o การส!งเงินกูสามารถมาชําระไดทุกวันที่ 20 – 30 ของเดือน
o การดําเนินงาน “1 ครัวเรือน 1 สัญญา” สถาบันฯ ไดนําหนี้ของผูกูแต!ละรายมาตรวจสอบว!า
เป?นหนี้กองทุนใดบาง หากผูกูรายใดที่ประสงค1จะเขาร!วมโครงการฯ จะตองลาออกจากกลุ!ม
ที่ตนเป?นสมาชิกเพื่อไปตั้งกลุ!มใหม! สถาบันฯ จะชําระหนี้ใหกับกลุ!มที่ผูกูเป?นหนี้ และใหผูกูราย
นั้นชําระหนี้กับสถาบันฯ แทน
206

ป:จจัยความสําเร็จ
o มีการทําบัญชีย!อย หลักฐานรายกลุ!มที่ชัดเจน
o การใชเงินจากการกูยืมไปประกอบอาชีพจริง ๆ และไดประโยชน1จากการประกอบอาชีพจน
สามารถชําระเงินคืนไดตามระเบียบ
o การปFดกั้นไม!ใหคนนอกพื้นที่เขามามีส!วนร!วมเป?นสมาชิก
o มีการกําหนดเพดานยอดเงินฝากใหมีความใกลเคียงกันเพื่อที่จะลดความเสี่ยงหากมีการถอน
เงินคืน

ป:ญหา/อุปสรรค
o เงินบางกลุ!มไม!สามารถนํามารวมเพื่อบริหารจัดการหนี้ได เช!น กลุ!มออมทรัพย1เพื่อการผลิต
กองทุนหมู!บาน

สิ่งที่จะดําเนินการต"อไป
o การจัดสวัสดิการใหกับสมาชิก อาจมีการปล!อยกูสําหรับซื้อของ เช!น คอมพิวเตอร1 รถจักรยานยนต1
o ปรับเปลีย่ นรูปแบบการดําเนินงานใหเป?นไปตามแนวทางที่กรมฯ กําหนด แต!ตองค!อยเป?นค!อยไป

ความภาคภูมิใจ
o
o
o
o
o

การดําเนินงานของสถาบันฯ ที่สามารถพัฒนาใหเติบโตจากจุดเริ่มตนได
ประธานฯ มีการสนับสนุนใหมีการออม พรอม ๆ กับการกูทุกกองทุนที่เป?นสมาชิกสถาบันฯ
ความรับผิดชอบของหัวหนากลุ!มแต!ละกลุ!มในการจัดเก็บเงินกูจากผูกู นําส!งใหประธานสถาบันฯ
การดําเนินงานนี้ทําใหคนในชุมชนมีเวลามาพบปะพุดคุยกัน
ใชกระบวนการกลุ!มเป?นเครื่องมือใหเกิดความซื่อสัตย1ในการชําระหนี้
…………………………………………………………………………..
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สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานไทย จ.นราธิวาส
“ชุมชนมีแหล!งเงินทุนของตนเอง และป'นผลกําไรใหสมาชิกอย!างสม่ําเสมอ”
โครงการ

สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”

สถานที่
ผูบันทึก

บานไทย หมูที่ 3 ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
นางสาวมณฑิรา จุทอง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ศูนย0ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

วัน เดือน ป2 20 กรกฎาคม 2560

ขอมูลทั่วไป
บานไทย หมูที่ 3 ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป9นชุมชนไทยพุทธที่แยกมาจาก
บานวัดรอน หมูที่ 2 โดยบานไทย มีประชากรจํานวน 300 กวาครัวเรือน เป9นชาวไทยพุทธ 95% และ
ไทยมุสลิม 5%

ความเป3นมา จุดเริ่มตน
เริ่มจากมีการจัดตั้งกลุมออมทรัพย0เพื่อการผลิต ในป? 2533 ในป?แรกที่มีการกอตั้งไดเงินสัจจะ
จํานวน 240,000 บาท ในปBจจุบันมีสมาชิกจํานวน 700 กวาคน สวนใหญแลวเป9นสมาชิกกลุมออมทรัพย0ฯ
ทุกครัวเรือน มีเงินทุน 24 ลานบาท ซึ่งมีการกําหนดอัตราของการสงเงินสัจจะของสมาชิกคือ ตั้งแต 100 บาท
แตไมเกิ น 500 บาท/เดื อน เพราะหากไมมี การกํ า หนดคนที่ มีร ายไดนอยก็ จ ะเสี ย เปรี ย บ นอกจากนี้
ในพื้นที่ของบานไทยไดมีการจัดตั้งกลุมอาชีพเพื่อเป9นการสรางรายไดใหแกคนในชุมชน ไดแก กลุมทําขนม
กลุมทํากระเปJา รานคาชุมชน กลุมรับซื้อน้ํายาง ศูนย0เรียนรูชุมชน สวนเกษตรผสมผสาน และมีกองทุน
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห0 และเมื่อป? พ.ศ. 2553 ตัวแทนสมาชิกของกลุมออมทรัพย0ฯ ไดไปอบรม
เกี่ยวกับสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส จึงมีความสนใจที่ จะ
จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนขึ้นในหมูบาน

กระบวนการพัฒนา เทคนิค วิธีการ
การดําเนินงานของสถาบันการจัดการเงิ นทุนชุ มชนบานไทย มีเงินทุน 2 ลานกวาบาท มีสมาชิ ก
จํานวน 179 คน การบริหารจัดการจะมีโครงสรางคือ มีการคัดเลือกกรรมการ วางระเบียบการปฏิบัติ
เพื่อใหสมาชิกปฏิบัติตามที่กําหนด มีการบริหารกลุม สมาชิกจะมีการลงหุนและฝากเงิน รับฝากตั้งแต
100 บาทขึ้นไป ทุกวันที่ 15 ของเดือน ถาหากสมาชิกจะกูเงินจะตองปฏิบัติตามระเบียบคือเป9นสมาชิกไม
นอยกวา 6 เดือน จึงจะสามารถกูเงินได อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 บาท มีการชําระคืนเป9นรายเดือน
ระยะเวลาการคืนจะตองไมเกิน 5 ป? ซึ่งกรรมการจะรวมกันพิจารณาวาจะใหกูหรือไมใหกู นอกจากนี้ยังมี
การปBนผลทุกป?ใหกับสมาชิกดวย
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ป'ญหา/อุปสรรค
o อัตราดอกเบี้ยของแตละกองทุนไมเทากัน
o สมาชิกตองการกูเงินกับกลุมออมทรัพย0ฯ มากกวากองทุนอื่น เนื่องจากวงเงินกูสูงกวากองทุนอื่น
ซึ่งหากรวมสัญญาของผูที่ทํา 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ไวที่กลุมออมทรัพย0ฯ ทั้งหมด ตามที่ผูทํา
สัญญาตองการ ทุนของกลุมออมทรัพย0ฯ ก็จะไมเพียงพอตอความตองการ
o หากราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ํา โดยเฉพาะยางพารา จะสงผลกระทบใหมีลูกหนี้บางรายที่
ผิดสัญญา ไมชําระเงินกูตามกําหนด ตองมีการผอนผันกันเป9นราย ๆ

สิ่งที่จะดําเนินการต!อไป
o คณะกรรมการของกลุมตองการใหมีการตรวจสอบบัญชีอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะนําเขาที่ประชุม
สมาชิกอีกครั้ง เพื่อขอความเห็นชอบที่จะใชเงินผลกําไรของกลุมในการจางผูตรวจสอบบัญชี
จากภายนอกเขามาดําเนินการ เนื่องจากกองทุนมีเงินมาก หากเกิดความเสียหายจะสงผล
กระทบตอการบริหารงานของกลุมได

ความภาคภูมิใจ
o กลุ มออมทรั พย0 เ พื่ อการผลิ ต ซึ่ งเป9 น แกนหลั กในการจัด ตั้ งสถาบั นการจัด การเงิ น ทุนชุมชน
กอตั้งมาเป9นระยะเวลานานและยังมีความมั่นคง มีเงินทุนเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ สมาชิกมี
ความไววางใจคณะกรรมการ
o มีการปBนผลใหกับสมาชิกอยางสม่ําเสมอ
o เป9นแหลงเงินทุนที่สําคัญของชุมชน สามารถกูเงินไปสรางบาน หรือซื้อรถได เพราะวงเงินกูสูง
มากหากมีหลักทรัพย0ค้ําประกัน โดยวงเงินสูงสุดที่เคยปลอยกูคือ 1,500,000 บาท

.....................................................................................
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แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบบันทึกการถอดบทเรียน

……..……..…../………….……./………….……../………….………

แบบที่ 1/1
สําหรับครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

แบบสอบถาม"ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
โครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
คําชี้แจง : 1. แบบสอบถามชุดนี้ จัดทําโดยกรมการพัฒนาชุมชน ใชสําหรับประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
ส(งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู(บาน ทีไ่ ดรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป- 2560
แบบสอบถามแบ(งออกเป1น 3 ส(วน ประกอบดวย
ส(วนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ส(วนที่ 2 ความคิดเห็นทีม่ ีตอ( โครงการส(งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบ( าน
ส(วนที่ 3 ผลการดําเนินการสรางสัมมาชีพชุมชน
2. ผูตอบแบบสอบถาม : ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมู(บานละ 5 ครัวเรือน
(ขอมูลทีไ่ ดจะไม(มีผลกระทบใด ๆ กับท(านและผูที่เกี่ยวของ แต(จะเป1นประโยชน:อย(างยิ่งในการปรับปรุงงาน/
กิจกรรม/ โครงการในครัง้ ต(อไป และจะเก็บเป1นความลับ นําเสนอเฉพาะในภาพรวมเท(านัน้ )
…………………………………………………………………….………………………….

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
กรุณาใส(เครื่องหมาย/ ลงใน และเติมคําในช(องว(างตามความเป1นจริง
1. เพศ
1 ชาย
2 หญิง
2. อายุ …………………….ป3. การศึกษา

1
3
4
5

ประถมศึกษา
2 มัธยมตน หรือเทียบเท(า (ม.3)
มัธยมปลาย หรือเทียบเท(า (ม.6, ปวช.)
อนุปริญญา หรือเทียบเท(า (ปวส., ปวท.)
ปริญญาตรี
6 สูงกว(าปริญญาตรี

4. อาชีพหลัก .......................................................................
5. อาชีพที่ท(านฝHกอบรม
5.1 ดานเกษตร 1 ปลูกพืช
2 เลี้ยงสัตว:
4 เกษตรแบบผสมผสาน
3 ประมง
5 อื่น ๆ ระบุ........................................
5.2 ดานแปรรูป 1 อาหาร
2 เครื่องดื่ม
4 ของใช ประดับตกแต(ง
3 ผา เครื่องแต(งกาย
5 สมุนไพรที่ไม(ใช(อาหาร
6 อื่น ๆ ระบุ............................
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ท(องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2 ท(องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 ท(องเที่ยวทางการเกษตร
4 ท(องเที่ยวเชิงโบราณคดี ประวัติศาสตร:
5 อื่น ๆ (ระบุ)..................................................
5.4 ดานอื่น ๆ ระบุ...............................................
5.3 ดานท(องเที่ยวโดยชุมชน

1

6. ครัวเรือนของท(านมีรายไดเฉลี่ยตาม จปฐ. ป- 2560 จํานวน.................................บาท/ คน/ ปสวนที่ 2 ความคิดเห็นทีม่ ตี อโครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
ท(านมีความคิดเห็นต(อประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการส(งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนฯ ต(อไปนี้
มากนอยเพียงใด กรุณาใส(เครื่องหมาย / ลงในช(องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท(านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น

ประเด็น

มาก
ปาน
นอย
มาก4
นอย2
ที่สุด5
กลาง3
ที่สุด1

1. ความพึงพอใจในกระบวนการสรางสัมมาชีพชุมชน
1.1 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเป1นปราชญ:ชุมชน หรือวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน
1.2 วิธีการถ(ายทอดความรูของวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
1.3 สถานที่เรียนรู/ สถานที่ศึกษาดูงาน
1.4 วัสดุอุปกรณ:สําหรับการฝHกปฏิบัติอาชีพ
1.5 การส(งเสริมและสนับสนุนของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
(ปราชญ:ชุมชน) ทัง้ ในระหว(างและหลังจากการฝHกอาชีพ

1.6 การติดตาม สนับสนุนของทีมสนับสนุนการขับเคลือ่ นสัมมาชีพชุมชน
(ศูนย:ประสานงานองค:การชุมชน, ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน (อช.),
องค:กรสตรี และกลุม( ออมทรัพย:)

1.7 การส(งเสริมและต(อยอดพัฒนาจากหน(วยงานภาครัฐ/ เอกชน
ที่เกี่ยวของ
1.8 ระยะเวลาของการร(วมโครงการ (5 วัน)
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ระดับความคิดเห็น

ประเด็น

มาก
ปาน
นอย
มาก4
นอย2
ที่สุด5
กลาง3
ที่สุด1

2. การนําความรูจากการสรางสัมมาชีพชุมชนไปใชประโยชน2
2.1 สามารถนําความรูที่ไดจากโครงการฯ นี้ ไปประกอบอาชีพได
2.2 โครงการฯ นี้ทําใหท(านมีอาชีพที่เหมาะสมกับท(าน
2.3 โครงการฯ นี้ทําใหท(านมีรายไดเพิ่มขึ้น
2.4 โครงการฯ นี้ทําใหเกิดการรวมกลุ(มอาชีพในหมู(บาน
2.5 โครงการฯ นี้ควรจะดําเนินการต(อไป
สวนที่ 3 ผลการดําเนินการสรางสัมมาชีพชุมชน
1. จากการสรางสัมมาชีพชุมชน ท(านคิดว(าครัวเรือนของท(านเกิดการเปลี่ยนแปลงดานอาชีพ และดาน
รายได หรือไม(
1 ไม(เปลี่ยนแปลง
1 มีอาชีพ/ อาชีพเสริม
2 เปลี่ยนแปลง ในเรื่องใด (ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)
2 มีรายได
3 อื่น ๆ (ระบุ) ................................
2. ท(านประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพแลวเป1นระยะเวลา............................เดือน.....................วัน
และมีรายไดจากสัมมาชีพ จํานวนเฉลี่ย........................................บาท/ เดือน
3. นอกเหนือจากการมีอาชีพ และมีรายไดแลว โครงการนี้ก(อใหเกิดประโยชน:อื่นใดต(อครัวเรือนหรือ
ชุมชนอีกบาง
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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ไม(ร(วม
2 ร(วม
ท(านเขาร(วมกิจกรรมของกลุ(มบ(อยครั้ง เท(าใด
2 บ(อยครั้ง
1 ทุกครั้ง
3 นาน ๆ ครั้ง
4 ไม(เคยเลย

4. ท(านไดเขาร(วมเป1นสมาชิกกลุ(มอาชีพหรือไม(

1

สวนที่ 4 ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่น ๆ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณสําหรับการใหขอมูลที่เปนประโยชน
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……..……..…../………….……./………….……../………….………

แบบที่ 1/2
สําหรับเจาหนาที่พัฒนาชุมชน

แบบสอบถาม พัฒนาการอําเภอ พัฒนากร
โครงการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน (ฝ"กอาชีพใหครัวเรือนฯ ระยะเวลา 5 วัน)
คําชี้แจง : แบบสอบถามนี้ จัดทําโดยกรมการพัฒนาชุมชน ใชสําหรับประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
ส(งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู(บาน ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป- 2560
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

1

ชาย

2

หญิง

2. อายุ ....................ป3. ตําแหน(ง

พัฒนาการอําเภอ
พื้นที่เป7าหมายสรางสัมมาชีพชุมชนในการบริหารงานของท(าน จํานวน ........................ หมู(บาน
1

พัฒนากร
พื้นที่เป7าหมายสรางสัมมาชีพในการดําเนินงานของท(าน จํานวน .......................... หมู(บาน
2

สวนที่ 2 ผลการสรางสัมมาชีพชุมชน
1. ท(านคิดว(าโครงการส(งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู(บาน สามารถสรางอาชีพ สรางรายได
ใหกับครัวเรือนเป7าหมายไดหรือไม( อย(างไร
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2. กระบวนการสรางสัมมาชีพชุมชน ซึ่งมีอยู( 5 โครงการหลัก แต(ละโครงการมีการออกแบบ (กิจกรรม วิธีการ
เนื้อหา ระยะเวลา และกลุ(มเป7าหมาย) ไวเหมาะสมหรือไม( ควรเพิ่มเติมหรือปรับลดอย(างไร
1) โครงการพัฒนาผูนําสัมมาชีพ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
3) โครงการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู(บาน
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
4) โครงการส(งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู(บาน
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
5) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ(มอาชีพ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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3. ท(านคิดว(า ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน (4 องคDกร) สามารถสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการส(งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู(บาน ไดตามบทบาทหรือไม( หรือควรปรับอย(างไร
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
4. ท(านใชเทคนิค วิธีการ สื่อ หรือเครื่องมืออะไร ในการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการสรางสัมมาชีพ
ชุมชนในระดับหมู(บาน ใหมีประสิทธิภาพ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
5. ปEจจัยที่ส(งผลต(อความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการส(งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู(บาน
มีอะไรบาง
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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6. ปEญหาสําคัญ ที่ส(งผลกระทบต(อการดําเนินงานโครงการส(งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู(บาน
คืออะไร และท(านมีวิธีการแกไขอย(างไร
..................................ปญหาสําคัญ.....................................................................วิธีการแกไข..........................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
7. ท(านมีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดําเนินงานโครงการส(งเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู(บาน
ต(อไปอย(างไร
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
*******************************
ขอขอบคุณสําหรับการใหขอมูลที่เปนประโยชน
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แบบที่ 2/1
สําหรับผู#เข#ารวมโครงการ เฉพาะประเภทอาหาร

แบบสอบถาม
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ประเภทอาหาร
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ จัดทําโดยสํานักสงเสริมภูมิป!ญญาท#องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการ

พัฒนาชุมชน เพื่อใช#สําหรับประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพกลุมปรับตัว
สูการพัฒนา (กลุม D) ที่ได#รับการสนับสนุนงบประมาณประจําป5 พ.ศ. 2560
2. ผู.ตอบแบบสอบถาม : ผู#ที่ผานกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ<โดยสวนกลาง (กรมการพัฒนาชุมชน)
....................................................................................................................................
สวนที่ 1 ข.อมูลทั่วไปของผู.ตอบแบบประเมิน
1.1 เพศ

1

1.2 อายุ

1
3

1.3 การศึกษาสูงสุด

1

1.4 ตําแหนง

1

ชาย

2

ต่ํากวา 30 ป5
40 - 49 ป5

หญิง

30 - 39 ป5
4 50 - 59 ป5
2

ไมได#เรียน
2 ประถมศึกษา
4 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
6 ปริญญาตรี
7 ปริญญาโท/เอก
2

5

60 ป5ขึ้นไป

มัธยมศึกษาตอนต#น
5 อนุปริญญา/ปวส.
3

ผู#ประกอบการรายเดียว
กลุมผู#ผลิต ระบุตําแหนง ...............................................................

1.5 ชื่อผลิตภัณฑ<ที่เข#ารวมโครงการ ............................................................................................
1.6 วัน เดือน ป5 ในการจัดตั้งกลุม ................................................................................................
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สวนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 วัน เพื่อประเมินประสิทธิผลการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการให#ความรู# คําแนะนําจากทีมที่ปรึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ<กลุมปรับตัวสูการพั ฒนา
(กลุม D) ประเภทอาหาร
ระดับความพึงพอใจ
ที่
ประเด็น
มาก มาก4 ปาน น.อย2 น.อย
ที่สุด5
กลาง3
ที่สุด1
1 มาตรฐานสุขลักษณะสูการเปIน OTOP Rising Star (GMP for OTOP Rising Star:
มาตรฐานสุขลักษณะของกลุมปรับตัวสูการพัฒนากลุม D หรือกลุมดาวรุง)
2 บรรจุภัณฑ<เพิ่มมูลคา สินค#าขายได# โลโก#และการสร#างแบรนด<สินค#าเพื่อจดจํา
3 การให#คําแนะนําจากทีมที่ปรึกษา ในด#านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ< /ฉลาก
สินค#า/แบรนด<สินค#า
4 ต#นแบบบรรจุภัณฑ< โลโก# หรือแบรนด<สินค#าที่ได#รับจากทีมที่ปรึกษา
5 บรรจุภัณฑ< ได#รับการออกแบบที่สอดคล#องกับกฎหมายการแสดงสลากกําหนด
(รายละเอียดคุณคาทางโภชนาการ สวนผสม วัตถุดิบ วันเดือนป5หมดอายุ เปIนต#น)
สวนที่ 3 ประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของทีมที่ปรึกษาที่ให.คําแนะนําปรึกษา ณ สถานประกอบการ (ทีมที่
ปรึกษา โดยสถาบันอาหาร ลงพื้นที่ให#คําแนะนําปรึกษาจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 : สํารวจสถานที่ และอุปกรณ<การผลิต การปฏิบัติงานจริง พร#อมให#คําแนะนําเพื่อให#ปฏิบัติสอดคล#อง
กับมาตรฐาน GMP for OTOP Rising Star
ครั้งที่ 2 : การตรวจประเมินผลตามแบบประเมินมาตรฐาน GMP for OTOP Rising Star พร#อมให#คําแนะนํ า
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาอยางตอเนื่อง และจัดทําประกาศนียบัตรสําหรับผู#ประกอบการ OTOP ที่ผานเกณฑ<ประเมิน)
3.1 ทานมีความพึงพอใจในการให.คําแนะนําปรึกษาของทีมที่ปรึกษา ณ สถานประกอบการ มากน.อยเทาใด

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ประเด็น

มาก
ที่สุด5

ด#านสถานที่ตั้งและอาคารผลิต
ด#านเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ<ที่ใช#ในการผลิต
ด#านการควบคุมกระบวนการผลิต
ด#านการสุขาภิบาล
ด#านการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
ด#านสุขลักษณะของผู#ปฏิบัติ
ด#านความรู# ความสามารถของทีมที่ปรึกษา
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ระดับความพึงพอใจ
มาก4 ปาน น.อย2 น.อย
กลาง3
ที่สดุ 1

3.2 หลังจากที่เข.ารวมโครงการแล.ว ทานได.พัฒนายกระดับสถานที่ผลิต อุปกรณเครื่องมือการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ มากน.อยเทาใด

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ประเด็น

มาก
ที่สุด5

ระดับการพัฒนา
มาก4 ปาน น.อย2 น.อย ไมมี0
กลาง3
ที่สดุ 1

ด#านสถานที่ตั้งและอาคารผลิต
ด#านเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ<ที่ใช#ในการผลิต
ด#านการควบคุมกระบวนการผลิต
ด#านการสุขาภิบาล
ด#านการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
ด#านสุขลักษณะของผู#ปฏิบัติ
การเตรียมความพร#อมเข#าสูกระบวนการขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ< ที่ได#รับการยอมรับในระดับพื้นฐานและท#องถิ่น
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ< ฉลาก โลโก#
การนําเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ<ที่นาสนใจมีอัตลักษณ<
โดดเดน
แบรนด<สินค#าที่นาสนใจ โดดเดน
มีตลาดจําหนายที่ถาวร ชองทางใดชองทางหนึ่ง

สวนที่ 4 ด.านการสงเสริมชองทางการตลาดและการประชาสัมพันธ
4.1 กอนเข#ารวมโครงการฯ ทานมีชองทางการตลาดทางใดบ#าง (สามารถตอบได#มากกวา 1 ข#อ)
1 ตลาดนัด
2 ร#านค#าประจํา
3 ห#างสรรพสินค#า
4 ตลาดออนไลน< /อินเตอร<เน็ต
5 งานเทศกาลตาง ๆ ที่หนวยงานภาครัฐ/เอกชนจัดขึ้น
6 อื่น ๆ ระบุ....................................
7 ไมมี
4.2 หลังจากเข#ารวมโครงการแล#ว ทานมีชองทางการตลาดเพิ่มเติมด#านใดบ#าง
ระบุ..............................................................................................................................
4.3 กอนเข#ารวมโครงการฯ ทานประชาสัมพันธ<สินค#าชองทางใดบ#าง
1 สื่อออนไลน<
2 แผนพับ สิ่งพิมพ<
3 หนังสือพิมพ<
4 ทีวี
5 วิทยุ
6 อื่น ๆ ระบุ.......................................................
7 ไมมี
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4.4 หลังจากเข#ารวมโครงการแล#วทานประชาสัมพันธ<สินค#าชองทางใดเพิ่มเติมบ#าง
ระบุ.....................................................................................................................................
สวนที่ 5 ความต.องการความรู. และการสนับสนุนเพิ่มเติม
5.1 ทานต#องการความรู#ในเรื่องตอไปนี้เพิ่มเติมหรือไม มากน#อยพียงใด
ที่

ประเด็น

มาก
ที่สุด5

ระดับความต.องการ
มาก4 ปาน น.อย2 น.อย ไมมี0
กลาง3
ที่สุด1

1 หลักการและแนวทางการปรับสูตร/สวนผสม/วัตถุดิบ
2 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ< OTOP ไทย สะอาด ปลอดภัย
หัวใจการผลิต
3 มาตรฐานผลิตภัณฑ< เชน มาตรฐาน GMP
4 กฎระเบียบตางๆ เชน พรบ.อาหาร, ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
5 การบริหารจัดการ/การตลาด/การประชาสัมพันธ<
5.2 นอกจากข#อ 5.1 ทานต#องการความรู#เพิ่มเติมด#านใดบ#าง
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5.3 ทานต#องการให#กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนเรื่องตอไปนี้ มากน#อยเทาใด
ที่
1
2
3
4

เรื่อง

มาก
ที่สุด5

องค<ความรู#เรื่องนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ<
ภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ#าน
องค<ความรู#ชองทางการตลาด การจําหนายตางประเทศ
ชองทางการจําหนาย/การตลาด
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ระดับความต.องการ
มาก4 ปาน น.อย2 น.อย ไมมี0
กลาง3
ที่สุด1

5.4 นอกจากข#อ 5.3 ทานต#องการให#กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนเพิ่มเติม เรื่องใดบ#าง
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ให.ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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/

/

/

แบบที่ 2/2
สําหรับผู#เข#ารวมโครงการ เฉพาะประเภทอาหาร

แบบสัมภาษณเชิงลึก
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ประเภทอาหาร
คําชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้ จัดทําโดยสํานักสงเสริมภูมิป!ญญาท#องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนา
ชุมชน เพื่อใช#สําหรับประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพกลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D)
ประเภทอาหาร ที่ได#รับการสนับสนุนงบประมาณประจําป5 พ.ศ. 2560
ผู.ตอบแบบสอบถาม
: ผู#ที่ผานกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ<โดยสวนกลาง โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ<ก ลุม
ปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ประเภทอาหาร
ปAญหาอุปสรรค และข.อเสนอแนะ การได.รับประโยชน และการขอสนับสนุน
1.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีประโยชนแกทานอยางไรบ.าง
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
หัวข.อใดที่ทานนํามาใช.ประโยชน
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
หัวข.อใดที่ควรปรับปรุง
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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1.2 การออกแบบบรรจุภัณฑ ด.านโลโก. แบรนดสินค.า ของทานเปDนอยางไร เหมาะสมหรือไม
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ปAญหาอุปสรรคที่พบคืออะไรบ.าง ทานมีการแก.ไขอยางไร
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
1.3 ทานคิดวาคําแนะนําจากการลงพื้นที่ให.คําแนะนําของทีมที่ปรึกษา ณ สถานประกอบการ
อะไรบ.างที่มีประโยชนแกทาน อะไรบ.างที่ควรปรับปรุง และแก.ไขอยางไร
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
1.4 ทานคิดวาโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ประเภท
อาหาร มีประโยชนแกทานอยางไร
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
1.5 ทานมีปAญหาหรืออุปสรรคอะไรบ.างในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของทาน ทานแก.ไข
ปAญหาเหลานั้นอยางไร
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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................/................../................../...................
แบบที่ 3 ผู$บริหารตลาดนัดชุมชนฯ

แบบสอบถาม

การดําเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได
กรมการพัฒนาชุมชน
.........................................................................................................................................................................................................

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดเก็บข$อมูลผลการดําเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช.วยไทย คน
ไทยยิ้มได$ ซึ่งอยู.ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มช.องทาง การจําหน.ายสินค$าชุมชน สร$างงาน สร$าง
อาชีพให$กับประชาชน ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาผู$ประกอบการให$ได$เรียนรู$ทักษะด$านการบริหารจัดการและการตลาด
2. ผู$ตอบแบบสอบถามคือ ผู$บริหารตลาดนัดชุมชนฯ
โปรดใสเครื่องหมาย

ใน

1. ขอมูลทั่วไป
1.1 เพศ

และเติมขอความหรือตัวเลขในชองวาง
1 ชาย

1.2 อายุ

1

1.3 การศึกษา

1

2 หญิง

ต่ํากว.า 30 ป:
3 40 - 49 ป:

30 - 39 ป:
4 50 ป: ขึ้นไป
2

ระดับประถมศึกษา
2 ระดับมัธยมศึกษา
3 ระดับปริญญาตรี
4 ระดับปริญญาโท
5 ระดับอื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................

1.4 ปCจจุบันดํารงตําแหน.ง

เจ$าของตลาด
2 คณะกรรมการตลาดนัด
3 อื่น ๆ ระบุ ..................................................................
1.5 ระยะเวลาการเปEนผู$บริหารตลาด จํานวน .............. ป:
1

1.6 ชื่อตลาดนัดชุมชน...........................................................................................................................
1.7 ลักษณะตลาด

1

1.8 อายุของตลาด

1

1.9 ที่ตั้งของตลาดนัดชุมชน
1 หมู.บ$าน
2 ตําบล

ตลาดเดิมที่มีอยู.แล$ว

2

1 – 2 ป:
3 6 – 10 ป:
3

ก.อตั้งใหม.

3 – 5 ป:
4 มากกว.า 10 ป:ขึ้นไป
2

อําเภอ

4

จังหวัด

5

1.10 สถานที่จัดตลาดนัดชุมชน
1 สถานที่ราชการ
2 สถานที่สาธารณะ
3 สถานที่เอกชน
4 แหล.งท.องเที่ยว
5 อื่น ๆ (ระบุ) ..............................................
1.11 จํานวนครั้งในการจัดตลาดนัดชุมชน
1 ทุกวัน
2 สัปดาหละ 1-3 ครั้ง
3 เดือนละ 1-2 ครั้ง
4 เดือนละ 3-4 ครั้ง
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อื่น ๆ (ระบุ).......................

1.12 จํานวนผู$ประกอบการที่มาจําหน.าย
1 10-50 คนต.อครั้ง
3 101-150 คนต.อครั้ง
5 201-250 คนต.อครั้ง
7 เฉลี่ยมากกว.า 300 คนต.อครั้ง

2
4
6

51-100 คนต.อครั้ง
151-200 คนต.อครั้ง
251-300 คนต.อครั้ง

2. การบริหารจัดการ
2.1 ส.วนราชการที่สนับสนุนการจัดตลาดนัดชุมชนฯ (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1 พัฒนาชุมชน
2 เกษตร
3 พาณิชย
4 สาธารณสุข
5 กศน.
6 ท.องเที่ยว
7 อุตสาหกรรม
8 วัฒนธรรม
9 ธกส.
10 ประชารัฐรักสามัคคี
11 อื่นๆ (ระบุ).....................................
12 อบจ.
13 เทศบาล/อบต. (ระบุชื่อ)..........................................
2.2 ภาคเอกชนที่สนับสนุนการจัดตลาดนัดชุมชนฯ (โปรดระบุชื่อ)
1) ................................................................ 2) ...............................................................
3) ................................................................ 4) ...............................................................
5) ................................................................
2.3 เครือข.าย กลุ.ม องคกรชุมชน ที่สนับสนุนการจัดตลาดนัดชุมชนฯ (โปรดระบุชื่อ)
1) ................................................................ 2) ...............................................................
3) ................................................................ 4) ...............................................................
5) ................................................................
2.4 รูปแบบการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชนฯ
1 ส.วนราชการ โปรดระบุ .....................................................
2 ภาคเอกชน โปรดระบุ .......................................................
3 เครือข.าย/กลุ.มองคกร โปรดระบุ ........................................
4 คณะกรรมการบริหารตลาดนัดชุมชน
5 ไม.มีคณะกรรมการฯ
2.5 การบริหารตลาดนัดชุมชนฯ (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1 มีพนักงานรักษาความสะอาด
2 มีสถานที่จอดรถ
3 มีห$องสุขาบริการ
4 มีเจ$าหน$าที่บริการด$านจราจร
5 มีการติดตั้งไฟส.องสว.าง
6 มีเจ$าหน$าที่รักษาความปลอดภัย
7 อื่น ๆ (ระบุ) ................................................
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2.6 หลังจากเข$าร.วมโครงการฯ มีการปรับปรุงอะไรบ$าง
1 ปรับปรุงภูมิทัศน
2 จัดมุมสําหรับพักผ.อนหย.อนใจ
3 สถานที่จอดรถ
4 จัดมุมสําหรับเด็ก
5 กล$องวงจรปNด
6 ระบบการกําจัดขยะ
7 เวทีจัดกิจกรรม
8 การประชาสัมพันธตลาด
9 อื่น ๆ (ระบุ) ............................................
3. ผูประกอบการที่เขารวมจําหนาย
3.1 มีเกณฑการคัดเลือกผู$ประกอบการ
1 ไม.มี (ไมตองตอบขอ 3.2)

2

มีเกณฑการคัดเลือก

3.2 เกณฑการคัดเลือกผู$ประกอบการ (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1 ให$โอกาสผู$ประกอบการรายใหม.ในชุมชนมาจําหน.าย
2 ให$เฉพาะผู$ประกอบการรายเดิมมาจําหน.าย
3 ให$ผู$ประกอบการภายนอกชุมชนสามารถเข$ามาร.วมจําหน.ายได$
4 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................
3.3 ผู$ประกอบการส.วนใหญ.ที่มาจําหน.าย 3 ลําดับแรก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1 เกษตรกร
2 ผู$ประกอบการ OTOP
3 พ.อค$าคนกลางในชุมชน
4 พ.อค$าคนกลางทั่วไป
5 คาราวานสินค$า
6 หน.วยงานราชการ (เช.น มาจําหน.ายเสื้อ ของที่ระลึก ฯลฯ)
7 ภาคเอกชน (เช.น ทัวร โรงแรม ฯลฯ)
8 อื่น ๆ ระบุ .................................................................................
4. งบประมาณในการบริหารจัดการ
4.1 หน.วยงานของรัฐสนับสนุน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1 พัฒนาชุมชน
2 เกษตร
3 พาณิชย
4 สาธารณสุข
5 กศน.
6 ท.องเที่ยว
7 อุตสาหกรรม
8 วัฒนธรรม
9 อื่นๆ (ระบุ)..........................
10 อบจ.
11 เทศบาล/อบต. (ระบุชื่อ)...............................................
4.2 เก็บค.าใช$จ.ายจากผู$จําหน.ายเพื่อบํารุงตลาด ต.อวัน/บาท
1 ไม.เก็บค.าใช$จ.าย
2 น$อยกว.า 50 บาท
4 100 – 200 บาท
5 200 บาทขึ้นไป
228

50 – 100 บาท
6 อื่น ๆ (ระบุ)..................................
3

5. ผลการดําเนินงาน
5.1 รายได$จากการจําหน.าย ต.อวัน/บาท
1 เฉลี่ยน$อยกว.า 30,000 บาทต.อครั้ง
3 เฉลี่ย 60,001-90,000 บาทต.อครั้ง
5 เฉลี่ย 120,001-150,000 บาทต.อครั้ง
5.2 จํานวนผู$เยี่ยมชมงาน ต.อวัน/คน
1 จํานวนน$อยกว.า 100 คนต.อครั้ง
3 จํานวน 401-600 คนต.อครั้ง
5 จํานวน 801-1,000 คนต.อครั้ง

เฉลี่ย 30,001-60,000 บาทต.อครั้ง
4 เฉลี่ย 90,001-120,000 บาทต.อครั้ง
6 เฉลี่ยมากกว.า 150,000 บาทต.อครั้ง
2

จํานวน 101-400 คนต.อครั้ง
4 จํานวน 601-800 คนต.อครั้ง
6 จํานวนมากกว.า 1,000 คนต.อครั้ง
2

5.3 กิจกรรมนอกจากการจําหน.าย (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1 ไม.มี
2 การแสดงศิลปะวัฒนธรรม
3 การสาธิตอาชีพ
4 การบริการประชาชน
5 อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................
5.4 การสร$างเอกลักษณ (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ)
1 ไม.มี
3 ออกแบบถุงใส.สินค$าแบบเดียวกัน
5 ใช$แคร. หรือวัสดุท$องถิ่นเปEนที่รับประทานอาหาร
6 อื่นๆ (ระบุ) ....................................

2
4

แต.งชุดไทย/พื้นเมือง/ชุดทีม
ห.ออาหารด$วยใบตอง

5.5 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดตลาดนัด
1) ผลดี.....................................................................................................................................
2) ผลเสีย..................................................................................................................................
5.6 ข$อร$องเรียนจากผู$ประกอบการในตลาดนัด
.......................................................................................................................................................
5.7 ข$อร$องเรียนจากผู$มาใช$บริการ
.......................................................................................................................................................
5.8 ข$อร$องเรียนอื่น ๆ
.......................................................................................................................................................
5.9 ปCญหาอุปสรรค
......................................................................................................................................................
5.10 ข$อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................
******************************************
กรมการพัฒนาชุมชนขอขอบคุณทานที่ชวยกรุณาตอบคําถาม
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……..…../……………/……………../……………
แบบที่ 4/1 ครัวเรือนที่เขารวมโครงการฯ
แบบสอบถาม
โครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
เรียน ผูตอบแบบสอบถาม ทุกทาน
แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําโดยสํานักพัฒนาทุนและองค&กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อใชสําหรับ
ประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน ตามโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได” ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560
จึงขอความรวมมือจากทุกทาน ในการตอบแบบสอบถามตามความเป:นจริง และความรูสึกที่แทจริงของทาน
ใหครบทุกขอ ทั้งนี้ การตอบแบบสอบถามของทานจะไมเกิดผลกระทบใด ๆ กับทานและผูที่เกี่ยวของ แตจะเป$น
ประโยชน'อยางยิ่งในการปรับปรุงพัฒนางานของกิจกรรม/โครงการ ในครั้งตอไปโดยขอมูลของทานที่ไดมาจะเก็บไว
เป$นความลับ และนําเสนอขอมูลในภาพรวมเทานั้น ซึ่งคณะผูประเมินขอขอบคุณทานมา ณ โอกาสนี้

ส่วนที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีแจง : กรุณาใส่เครืองหมาย และกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์
1. เพศ
1 ชาย
2 หญิง
2. สถานภาพ
1 โสด
2 สมรส / คู่
3 หม้าย / หย่า / แยก
3. อายุ........................ปี
4. อาชีพ
1 เกษตรกร
0 ค้าขาย
1 รับจ้าง
4 พนักงานเอกชน
4 อืน ๆ (ระบุ)..............................................
5. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (ไม่นบั รวมผูต้ อบแบบสอบถาม)
B ไป
1 = - 1 คน
2 ? - @ คน
3 @ คน ขึน
6. รายได้ของครัวเรือนก่อนหักค่าใช้จา่ ย
1 50,000 – 100,000 บาท / ปี
0 =HH,HH= - =4H,HHH บาท / ปี
B ไป / ปี
1 =4H,HH= - 0HH,HHH บาท / ปี
? 0HH,HH= บาท ขึน
7. ระดับการศึกษา
1 ประถมศึกษา
0 มัธยมต้น หรือเทียบเท่า (ม.3)
1 มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า (ม.6, ปวช.)
? อนุ ปริญญา หรือเทียบเท่า (ปวส., ปวท)
4 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
6 สูงกว่าปริญญาตรี
8. ท่านเป็ นหนีBกบั กลุม่ /กองทุนใด (สามารถเลือกได้มากกว่า = ข้อ)
่ ออมทรัพย์เพือการผลิต
่ า้ น
1 กลุม
2 กองทุนหมูบ
3 โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
4 อืน ๆ (ระบุ)....................................
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M. สภาพปั ญหาหนีBสนิ ของท่านเกิดจากอะไร (สามารถเลือกได้มากกว่า = ข้อ)
1 ลงทุนประกอบอาชีพ
2 รายได้น้อย
3 ขาดการวางแผนทางการเงิน
4 ค่าการศึกษาแก่บุตร
4 ค่ารักษาพยาบาล
6 อืน ๆ (ระบุ)......................................
ส่วนที ความคิ ดเห็นหลังจากการดําเนิ นการบริ หารจัดการหนี ตามโครงการสถาบันการจัดการ
เงิ นทุนชุมชนบริ หารจัดการหนี “สํานึ กดี แผนดี บริ หารหนี ได้”
คําชี แจง : เลือกข้อทีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุด โดยใส่เครืองหมาย และกรอกข้อมูล
ให้สมบูรณ์
=. วงเงินในการปรับโครงสร้างหนีB = ครัวเรือน = สัญญา ของท่าน จํานวนเท่าใด
= น้อยกว่า 4H,HHH บาท
2 50,001 – 100,000 บาท
3 100,001 – 150,000 บาท
4 150,001 – 200,000 บาท
B ไป
4 0HH,HH= บาท ขึน
0. กลุม่ /องค์กรใดรับโอนภาระหนีB = ครัวเรือน = สัญญา ของท่านในครังB นีB
่ ออมทรัพย์เพือการผลิต
= กลุม
0 โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
่ า้ น
1 กองทุนหมูบ
? อืน ๆ (ระบุ)............................................
1. ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุ นอาชีพตามแผนการบริหารจัดการหนีB หรือไม่
= ไม่ได้เข้าร่วม ข้ามไปข้อ 4
0 เข้าร่วม ประเภทอาชีพใด
1 เกษตร
2 แปรรูป
1 อาหาร
? หัตถกรรม
4 ค้าขาย
@ ช่าง
N อืน ๆ (ระบุ)........................................................
4. กิจกรรมทีท่านเข้าร่วม ในข้อ 1 มีประโยชน์กบั ครอบครัวของท่านมากน้อยเพียงใด
= มากทีสุด
0 มาก
1 ปานกลาง
ี ระโยชน์เลย
? น้อย
4 น้อยทีสุด
6 ไม่มป
5. การบริหารจัดการหนีBไปสู่ = ครัวเรือน = สัญญา ทําให้ทา่ นหลุดพ้นจากการมีภาระหนีBสนิ ครัวเรือนได้หรือไม่
1 ไม่ได้
2 ได้ ภายในระยะเวลากีปี
1 1 – 2 ปี
2 3 – 5 ปี
3

6 – 9 ปี
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?

=H ปี ขนBึ ไป

ส่วนที 3 ท่านมีความพึงพอใจในประเด็นต่อไปนี มากน้ อยเพียงใด
คําชีแจง : กรุณาใส่เครืองหมาย ลงในช่องทีตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านทีสุด
(5 = มากทีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยทีสุด)
ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ประเด็นความพึงพอใจ
ทีสุด
กลาง
ทีสุด
5

4

3

2

1

1. เกณฑ์การเข้าสูก่ ระบวนการบริหารจัดการหนีBให้แก่
ครัวเรือนเป้ าหมาย
2. การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน
3. การสร้างแรงจูงใจปรับพฤติกรรมการเงิน
4. การส่งเสริมการออม
5. การดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
7. การบริหารจัดการหนีBของท่านโดยสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน
8. การให้คาํ ปรึกษา/แนะนําในการบริหารจัดการหนีBของ
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
9. ระยะเวลาทีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนปรับโครงสร้าง
หนีBของท่าน
10. ท่านได้รบั ความสะดวกในการเข้าร่วมการปรับโครงสร้างหนีB
11. การปรับโครงสร้างหนีBสามารถลดหนีBซBําซ้อนได้
12. ความพึงพอใจในการเจรจาต่อรอง
13. การวิเคราะห์แผนทางการเงิน
14. กิจกรรมสนับสนุ นอาชีพสามารถช่วยให้ครอบครัวของท่าน
มีรายได้เพิมมากขึนB
15. ท่านพึงพอใจกับการรวมหนีB = ครัวเรือน = สัญญา
ส่วนที 5 ข้อคิ ดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ มเติ ม
……………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………
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…..……../……………/……………../……………
แบบที่ 4/2 ประธานสถาบันฯ

แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึก
โครงการสถาบันการจัดการเงิ นทุนชุมชนบริ หารจัดการหนี “สํานึ กดี แผนดี บริ หารหนี ได้”

ส่วนที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีแจง : กรุณาใส่เครืองหมาย และกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์
1. เพศ
1 ชาย
0 หญิง
2. อายุ........................ปี
3. ตําแหน่งปั จจุบนั
= ประธานสถาบัน การจัด การเงิน ทุ นชุ ม ชน บ้า น .........................................................
หมู่ท…….....ตํ
ี
าบล……….......……....อําเภอ……..…..……..……..จังหวัด………….……........
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง.................ปี
อืน ๆ (ระบุ)................................................ บ้าน.......................................................
หมูท่ ……......ตํ
ี
าบล……….......……..อําเภอ……..…....……..……จังหวัด………….………………
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง.................ปี
0

ส่วนที ประเด็นการสัมภาษณ์
=. ท่านมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนเป้ าหมายเข้าร่วมโครงการฯ อย่างไร

0. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการหนีBไปสู่ = ครัวเรือน = สัญญา ขันB ตอนใดใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานมากทีสุด เพราะอะไร
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1. ท่านมีหลักเกณฑ์การพิจารณากิจกรรมสนับสนุ นอาชีพตามแผนการบริหารจัดการหนีBอย่างไร

?. ปั ญหา/อุปสรรค/ความยุง่ ยากทีเกิดขึนB ในการบริหารจัดการหนีBไปสู่ = ครัวเรือน = สัญญา
มีอะไรบ้าง

4. ท่านมีวธิ กี ารแก้ไขปั ญหา/อุปสรรค/ความยุง่ ยากทีเกิดขึนB อย่างไร

@. ท่านมีเทคนิคอย่างไรในการบริหารจัดการหนีBไปสู่ = ครัวเรือน = สัญญา ให้บรรลุเป้ าหมายตาม
ระยะเวลาทีกําหนด
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N. ท่านคิดว่าการสนับสนุ นงบประมาณให้ครัวเรือนเป้ าหมาย ดําเนินกิจกรรมสนับสนุ นอาชีพตาม
แผนการบริหารจัดการหนีB เกิดประโยชน์หรือไม่ อย่างไร

X. ท่านคิดว่าประโยชน์ทได้
ี รบั จากการดําเนินโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนีB “สํานึกดี แผนดี บริหารหนีBได้” คืออะไร

M. ข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนีB “สํานึกดี
แผนดี บริหารหนีBได้”
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…..……../……………/……………../……………
แบบที่ 4/3 เจาหนาที่พัฒนาชุมชน

แบบสอบถาม
โครงการ สถาบันการจัดการเงิ นทุนชุมชนบริ หารจัดการหนี “สํานึ กดี แผนดี บริ หารหนี ได้”
เรียน ผูตอบแบบสอบถาม ทุกทาน
แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําโดยสํานักพัฒนาทุนและองค&กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อใช
สําหรับประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน ตามโครงการสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได” ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2560
จึงขอความรวมมือจากทุกทาน ในการตอบแบบสอบถามตามความเป:นจริง และความรูสึกที่แทจริงของทาน
ใหครบทุกขอ ทั้งนี้ การตอบแบบสอบถามของทานจะไมเกิดผลกระทบใด ๆ กับทานและผูที่เกี่ยวของ แตจะเป$น
ประโยชน'อยางยิ่งในการปรับปรุงพัฒนางานของกิจกรรม/โครงการ ในครั้งตอไปโดยขอมูลของทานที่ไ ดมา
จะเก็บไวเป$นความลับ และนําเสนอขอมูลในภาพรวมเทานั้น ซึ่งคณะผูประเมินขอขอบคุณทานมา ณ โอกาสนี้

ส่วนที ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีแจง : กรุณาใส่เครืองหมาย และกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์
1. เพศ
0. อายุ...............ปี
1. ตําแหน่ง

1

ชาย

0

หญิง

พัฒนาการอําเภอ
ั ผิดชอบเรืองสถาบันฯ
0 พัฒนากรผูร้ บ
B ทีดําเนินการสถาบันฯ
3 พัฒนากรเจ้าของพืน
?. ประสบการณ์การทํางานร่วมกับคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน จํานวน....…ปี
4. อายุราชการ จํานวน.................ปี
=

ส่วนที ความคิ ดเห็นหลังจากการดําเนิ นงานตามโครงการสถาบันการจัดการเงิ นทุนชุมชน
บริ หารจัดการหนี “สํานึ กดี แผนดี บริ หารหนี ได้”
คําชีแจง : กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์
=. กิจกรรมทีท่านดําเนินการในหมูบ่ า้ นตามโครงการฯ คืออะไร
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0. ปั ญหา/อุปสรรค/ความยุง่ ยากทีเกิดขึนB ในการทํางานร่วมกับครัวเรือนเป้ าหมายในการบริหาร
จัดการหนีBไปสู่ = ครัวเรือน = สัญญา

3. ท่านมีวธิ กี ารแก้ไขปั ญหา/ อุปสรรค/ ความยุง่ ยากทีเกิดขึนB ในข้อ 0 อย่างไร

?. ท่านได้รบั การสนับสนุ นจากเจ้าหน้าทีจังหวัดหรือไม่ อย่างไร

237

5. ท่านได้รบั การสนับสนุ นจากหน่วยงานภาคี หรือชุมชน อย่างไรบ้าง

@. ท่านคิดว่าสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถดําเนินการได้เองหรือไม่ และ
ควรสนับสนุ นอะไรอีกบ้าง

N. ท่านคิดว่ากระบวนการ สํานึกดี แผนดี บริหารหนีBได้ เพียงพอหรือไม่ทจะบริ
ี หารจัดการหนีB
ไปสู่ = ครัวเรือน = สัญญา ควรเพิมเติมหรือปรับปรุงอะไรบ้าง
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X. ท่านให้การสนับสนุ นกิจกรรมสนับสนุ นอาชีพตามแผนการบริหารจัดการหนีBอย่างไร

M. ข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนีB “สํานึกดี
แผนดี บริหารหนีBได้” เพือปรับปรุงในปี ต่อไป
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……..…../……………/……………../……………
แบบที่ 5/1 พัฒนาการอําเภอ
หรือผูแทนที่เขารวมโครงการ

แบบสอบถาม
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ
หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ
…………………………………............……….

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทําโดยกรมการพัฒนาชุมชน ใชสําหรับประเมินผลกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ แบบสอบถามแบงเปFน 3 สวน
ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอหลักสูตรการฝ6กอบรม
สวนที่ 3 การนําความรูไปใชประโยชน
ขอมูลที่ไดจะนําไปแปรผลในภาพรวมเทานั้น จะไมมีการเปGดเผยในลักษณะบุคคล และแบบสอบถามจะนําไป
ทําลายหลังจากเสร็จสิ้นการวิเคราะหขอมูลภายใน 3 เดือน
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจะนําไปใชประโยชนในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นใน
โอกาสตอไป
ส&วนที่ 1 ข+อมูลทั่วไป
คําชี้แจง : กรุณาใสเครื่องหมาย
1. เพศ
1 ชาย
2. อายุ

1

และกรอกขอมูลใหสมบูรณ
2 หญิง

ต่ํากวา 30 ป(

2

30 - 40 ป(

3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน&งพัฒนาการอําเภอ
1 ต่ํากวา 5 ป(
2 5 - 10 ป(
3 11 - 15 ป(
4. ระดับการศึกษา

1

ปริญญาตรี

2

ปริญญาโท

3

41 - 50 ป(
4

16 - 20 ป(
3

4

51 - 60 ป(

5

มากกวา 20 ป(

ปริญญาเอก

ส&วนที่ 2 ความพึงพอใจต&อหลักสูตรการฝ7กอบรม
ทานพึงพอใจตอเนื้อหาหลักสูตรการฝ6กอบรมตอไปนี้มากนอยเพียงใด (กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชอง
ตามความพึงพอใจที่ทานตองการ)
ระดับความพึงพอใจ
ที่
ประเด็น
มาก มาก4 ปาน น+อย2 น+อย
ที่สุด5
กลาง3
ที่สุด1
1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคป;จจุบัน
2 ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ
20 ป( และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
3 การขับเคลื่อนประเทศไทยดวยไทยแลนด 4.0
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ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก4 ปาน น+อย2 น+อย
ที่สุด5
กลาง3
ที่สดุ 1

ที่

ประเด็น

4

บทบาทพัฒนาการอําเภอกับการบริหารงานภายใตทิศทาง
การทํางานในยุคไทยแลนด 4.0
ยุทธศาสตร/งานเรงดวนของ สพอ.ป( 2560
บทบาท/ภารกิจของพัฒนาการอําเภอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การวิเคราะหจุดยืน (Positioning) ของพัฒนาการอําเภอ(บทบาทที่
ควรจะเปFน และบทบาทที่คาดหวังของกรมฯ ใน Agenda ป( 2560
เครื่องมือการสรางคุณคา/กิจกรรม/นวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนดวย
เครื่องมือ VP Canvas
เครื่องมือการออกแบบงานดวยเครื่องมือ BMC (Business Model
Canvas)
การฝ6กปฏิบัติในการออกแบบงานดวยเครื่องมือ BMC และ VP
Canvas
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
การควบคุมภายในและมาตรฐาน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
การจัดทําและสงรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝ6กอบรม
การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549
และที่แกไขเพิ่มเติม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
และที่แกไขเพิ่มเติม

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15
16
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ส&วนที่ 3 การนําความรู+ไปใช+ประโยชน;
ทานคิดวาไดนําความรูในหัวขอตอไปนี้ไปใชประโยชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมากนอยเพียงใด
(กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองตามความเปFนจริง)
ระดับการใช+ประโยชน;
ที่
ประเด็น
มาก มาก4 ปาน น+อย2 น+อย
ที่สุด5
กลาง3
ที่สุด1
1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยกลไกประชารัฐ
2 แนวทางการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social enterprise : SE)
3 วิสาหกิจและธุรกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
4 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ
5 การบริหารจัดการองคกรในโลกยุค Digital
6 ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป(
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
7 การขับเคลื่อนประเทศไทยดวยไทยแลนด 4.0
8 บทบาทพัฒนาการอําเภอกับการบริหารงานภายใตทิศทาง
การทํางานในยุคไทยแลนด 4.0
9 CDD Positioning การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใตกลไก
ประชารัฐ
10 การวิเคราะหจุดยืน (Positioning) ของพัฒนาการอําเภอ (บทบาท
ที่ควรจะเปFน และบทบาทที่คาดหวังของกรมการพัฒนาชุมชน
ในการขับเคลื่อน Agenda ป( 2560)
11 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
12 การใชเครื่องมือ Value Proposition Canvas ( VP Canvas )
13 การใชเครื่องมือ Business Model Canvas ( BMC Canvas )
14 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝ6กอบรม
การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549
และที่แกไขเพิ่มเติม
15 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม
16 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
และที่แกไขเพิ่มเติม
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……..…../……………/……………../……………
แบบที่ 5/2 พัฒนาการอําเภอ
หรือผูแทนที่เขารวมโครงการ

แบบสัมภาษณ;
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอําเภอ
หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอําเภอ
...................................................
1. ทานทําโครงการอะไร................................................................................................................…….......................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

2. โครงการที่ทานทํามีลักษณะอยางไร แตกตางจากแนวทางการดําเนินกิจกรรมของกรมฯ อยางไร
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. ทานคิดวาโครงการของทานประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด เพราะอะไร
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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4. ทานคิดวาหลักสูตรการฝ6กอบรมมีสวนชวยใหทานประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไดจริง
หรือไม อยางไร
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
5. ทานมีขอคิดเห็นขอเสนอแนะอื่น ๆ อะไรบาง........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

+++++++ ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม +++++++
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แบบบันทึกการถอดบทเรียน
โครงการ
สถานที่
ชื่อผูบันทึก
วัน/เดือน/ป,

1. ขอมูลทั่วไป

2. ความเปนมา/จุดเริ่มตน
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3. กระบวนการพัฒนา/เทคนิควิธีการ

4. นิยามความสําเร็จ

5. ป5จจัยความสําเร็จ

246

6. ป5ญหา/อุปสรรค

7. สิ่งที่จะดําเนินการต9อไป

8. ความภาคภูมิใจ

9. ขอสังเกตอื่น ๆ
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รายชื่อทีมประเมินผล
โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2560

ดําเนินการระหวางวันที่ 2 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2560
เชียงราย
นายธนวัฒน ปนแกว
นางสาวสิริอร นิยมเดช
นายไพรัตน จงรักษา
นางสาวนฤมล ป'จฉิม
นางโสภิชา หงสคํา
นายณัฐนิช รักขติวงศ
กําแพงเพชร
นางรัชตา แยมพุทธคุณ
นางสมพิศ ปูนจัตุรัส
นางสาววรวลัญช จันทรสงเคราะห
นางจินดา นาจรัส
นางชลารัตน คําวงค
นายกิติศักดิ์ รุ,งสาง
อํานาจเจริญ
นางสาวขวัญดาว ลือเป7ยม
นางสาวทัศนีย ยกศิริ
นางอนัญญา หลังสตา
นายสุริยน สุวรรณโคตร
นางสุกัญญา ไชยพันธุ
นางสาวพรทิพย จันทะพา
นางเพ็ญศรี วรบุตร

แมฮองสอน
นางสาวกนกนิจ พนาวาส
นางสาววิลาสินี สุดสาร
นางสาวรมณ ณะรังสี
นายวุฒิกร โคจรรุ,งโรจน
นายณัฐนิช รักขติวงศ
นางสาววชิรญาณ แยมเยื้อน

กผ.
กผ.
สสช.
สทอ.
สพจ.
ศพช.ลําปาง

กผ.
สสช.
สทอ.
สพจ.
ศพช.พิษณุโลก
ศพช.พิษณุโลก

กผ.
กผ.
สภว.
สทอ.
สพจ.
ศพช.อุบลราชธานี
ศพช.อุบลราชธานี
-1-

กผ.
สสช.
สภว.
สพจ.
ศพช.ลําปาง
ศพช.ลําปาง

ชัยภูมิ
นายสุสังข ชุ,มมะโน
นางสาวสิริอร นิยมเดช
นายอนันต เลิศแสง
นายยงยุทธ คุมผล
นางสาวศิรินุช ศิริสุริยะ

ศพช.นครราชสีมา

หนองคาย
นางสาวณัฐนิช อินทสระ
นางรัชตา แยมพุทธคุณ
นางสมพิศ ปูนจัตุรัส
นายสุพงษ ยิ่งสมศาสตร
นายบุญเลิศ ป:าเขือ
นางสาวนภัทร โชติเกษม
นายณัฐวุฒิ เหมากระโทก

สภว.
กผ.
สสช.
กพร.
สพจ.
ศพช.อุดรธานี
ศพช.อุดรธานี

สทอ.
กผ.
สสช.
สพจ.

กาญจนบุรี
นางสาวณัฐนียา เธียรธํารง
นายอําเภอ มาพวง
นางสาวนฤมล ป'จฉิม
นายศุภกรณ แนนไธสง
นายวิเชษฐ เพชรรัตน

ศพช.เพชรบุรี
สสช.
สทอ.
สพจ.
ศพช.เพชรบุรี

จันทบุรี
นางสาวจุฑาทิพย สมปราชญานันท
นางสาวกนกนิจ พนาวาส
นางสาวนัฐวรรณ เทียนสิทธิ์
นางสาววิลาสินี สุดสาร
นางสาวรมณ ณะรังสี
นายชัยทวัตน ดําศรีสวัสดิ์
นายพีฏาวุธ นาโควงค
นางสุภา พรหมชูแกว

สพช.
กผ.
กผ.
สสช.
สภว.
สพจ.
ศพช.ชลบุรี
ศพช.ชลบุรี

ตรัง
นายอภิเชษฐ เกิดมี
นางสาวสิริอร นิยมเดช
นางสาวนฤมล ป'จฉิม
นางสาวสมศรี สุกใส

ศพช.ยะลา
กผ.
สทอ.
สพจ.

ระนอง
นางวรรณา ลิ่มพานิชย
นายสรฤทธ จันสุข
นางสาววรวลัญช จันทรสงเคราะห
นางสาวทัศนีย ยกศิริ
นายมารี ชูดวง
นายอรรถพงษ อยู,เกตุ
นางสาวเรวดี ชูทอง

สสช.
กผ.
สทอ.
กผ.
สพจ.
ศพช.นครศรีธรรมราช
ศพช.นครศรีธรรมราช
-2-

อางทอง
นางวรรณา ลิ่มพานิชย
สสช.
นางรัชตา แยมพุทธคุณ
กผ.
นายสรฤทธ จันสุข
กผ.
นางสาววรวลัญช จันทรสงเคราะห สทอ.
นางสาวมยุรี ภิรมยโคร,ง
สภว.
นางสาวชนิดา หินเพชร
สพจ.
นายฉัตรเทพ จุลวัฒน
ศพช.สระบุรี
นางสาวชลธิรา คนซื่อ
ศพช.สระบุรี

ปราจีนบุรี
นางสาวขวัญดาว ลือเป7ยม
นางสาวทัศนีย ยกศิริ
นายไพรัตน จงรักษา
นางอนัญญา หลังสตา
นายสุริยน สุวรรณโคตร
นางสํารวย เดชผิว
นางสาวอานุช ฉายาภักดี
นางสาวภาวิณี จีนหลักรอย

กผ.
กผ.
สสช.
สภว.
สทอ.
สพจ.
ศพช.นครนายก
ศพช.นครนายก

นราธิวาส
นางสาวขวัญดาว ลือเป7ยม
นางสาวทัศนีย ยกศิริ
นางอนัญญา หลังสตา
นายสุริยน สุวรรณโคตร
นางพจนารถ เหล,าที
นางสาวมณฑิรา จุทอง

กผ.
กผ.
สภว
สทอ.
สพจ.
ศพช.ยะลา

รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจําป 2560
ปที่พิมพ : มกราคม 2561
จํานวน : 350 เลม
ที่ปรึกษา
นายอภิชาต โตดิลกเวชช
นายทวีป บุตรโพธิ์
นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู.อํานวยการกองแผนงาน

ทีมประเมินผล
ส&วนกลาง
นางวรรณา ลิ่มพานิชย
นางสาวจุฑาทิพย สมปราชญานันท
นางสมพิศ ปูนจัตรุ ัส
นายไพรัตน จงรักษา
นายสมจิตร สังขชม
นางสาวรมณ ณะรังสี
นางสาวพัชรียา เพ็ชรพราว
นางสาวนฤมล ป?จฉิม
นางรัชตา แย.มพุทธคุณ
นางสาวธันยนันท ศานติกรวาณิชย
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นายป?ญญา นวมประวัติ
นายมารี ชูดวง
นางสุกัญญา ไชยพันธุ
นางจินดา นาจรัส
นายวุฒิกร โคจรรุงโรจน
ศูนย+ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นางสาวณัฐนียา เธียรธํารง
นายณัฐนิช รักขติวงศ
นายกิติศักดิ์ รุงสาง
นางสาวอานุช ฉายาภักดี
นางสุภา พรหมชูแก.ว
นางสาวนภัทร โชติเกษม
นางสาวพรทิพย จันทะพา
นางสาวเรวดี ชูทอง

นางสาวณัฐนิช อินทสระ
นายธนวัฒน ป67นแก.ว
นางสาวขนิษฐา ป67นกระจาย
นางสาววิลาสินี สุดสาร
นางสาวผองพรรณ บรรณทอง
นายชัยวุฒิ ไชยชนะ
นางสาววรวลัญช จันทรสงเคราะห
นายสุพงษ ยิ่งสมศาสตร
นางสาวเตือนใจ บุญทิม
นางสาวสิริอร นิยมเดช

นายสุสังข ชุมมะโน
นางสาวขวัญดาว ลือเป7ยม
นายอนันต เลิศแสง
นายอําเภอ มาพวง
นางอนัญญา หลังสตา
นางสาวมยุรี ภิรมยโครง
นายสุรยิ น สุวรรณโคตร
นางสาวกนกนิจ พนาวาส
นายสรฤทธ จันสุข
นางสาวทัศนีย ยกศิริ

นายศุภกรณ แนนไธสง
นายบุญเลิศ ปBาเขือ
นางสาวชนิดา หินเพชร
นายชัยทวัตน ดําศรีสวัสดิ์

นางสาวสมศรี สุกใส
นางโสภิชา หงสคํา
นางสํารวย เดชผิว
นายยงยุทธ คุ.มผล

นายวิเชษฐ เพชรรัตน
นางชลารัตน คําวงค
นายฉัตรเทพ จุลวัฒน
นางสาวภาวิณี จีนหลักร.อย
นางสาวศิรินุช ศิรสิ ุริยะ
นางสาวชวลัย ทุมมานอก
นางเพ็ญศรี วรบุตร
นายอภิเชษฐ เกิดมี

นางสาววชิรญาณ แย.มเยื้อน
นางนิภา พฤกษะวัน
นางสาวชลธิรา คนซื่อ
นายพีฏาวุธ นาโควงค
นางสาวนาตยา พรหมบุตร
นายณัฐวุฒิ เหมากระโทก
นายอรรถพงษ อยูเกตุ
นางสาวมณฑิรา จุทอง

