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๑ 

ค าน า 
 กรมการพัฒนาชุมชน ได๎สํงเสริม “การพัฒนาอาชีพครัวเรือน” เพื่อให๎
ครัวเรือนมีอาชีพที่สร๎างรายได๎ให๎ตนเอง ท าให๎เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง 
ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ประชาชนใช๎ชีวิตอยูํในชุมชนอยํางมีความสุข โดยได๎
ด าเนินโครงการสร๎างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด๎วยการให๎ชาวบ๎านสอนชาวบ๎านในส่ิงที่เขาอยากท า เริ่มด๎วยการพัฒนาทักษะ
การถํายทอดองค๑ความรู๎ให๎กับปราชญ๑ชุมชนด๎านอาชีพ เพื่อให๎ไปสร๎างทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูํบ๎าน และจัดฝึกอบรมอาชีพให๎กับครัวเรือน
เปูาหมาย จนสามารถน าไปประกอบอาชีพได๎จริง พร๎อมทั้งสนับสนุนให๎ 
ผู๎ที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทอาชีพเดียวกันรวมกันเป็นกลุํมอาชีพ 
เพื่อชํวยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ โดยกรมฯ ได๎จัดท าเอกสาร
แนวทางการสร๎างสัมมาชีพชุมชน และเอกสารสัมมาชีพชุมชน สร๎างวิถีชีวิต 
ที่ยั่งยืน สนับสนุนการด าเนินงานแล๎วนั้น 

 เพื่อเป็นการเสริมสร๎างความร๎ูความเข๎าใจ ในการขับเคลื่อนการสร๎าง
สั มมา ชี พชุ ม ชนแกํ ผู๎ มี สํ วน เ กี่ ย วข๎ อ ง ในทุ กภ าคสํ ว นอยํ า งตํ อ เนื่ อ ง  
กรมการพัฒนาชุมชน จึงได๎จัดท าเอกสาร “แนวทางการจัดตั้งและพัฒนา 
กลุ่มอาชีพ” ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนา 
กลุํมอาชีพให๎มีความเข๎มแข็ง สามารถเข๎าถึงแหลํงทุน และน ากลุํมอาชีพ 
เข๎าสูํระบบการลงทะเบียนผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ OTOP ตํอไป 
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กลุ่ม 
ความหมายกลุ่ม 

เครก (Krech) และคณะ อ้างใน หนังสือชุดวิชาการวิจัยชุมชน 
ส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ความหมายของกลุ่มว่า “กลุ่ม” หมายถึง การที่มีคนตั้งแต่ ๒ คน 
ขึ้นไป มาพบกันในสถานการณ์ต่อไปนี้  

๑. มีอุดมคติในการรวมกลุ่มร่วมกัน คือ มีความเชื่อ คุณค่า 
และบรรทัดฐานซึ่งจะน าไปสู่การกระท าร่วมกัน 

๒. มีสัมพันธภาพในกลุ่มอย่างอิสระ และการแสดงพฤติกรรม
ของสมาชิกแต่ละคนมีอิทธิพลต่อกัน 

บรอดเบก (Brocdbeck) อธิบายว่า กลุ่ม คือ การรวมตัวกัน
ของปัจเจกบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ความเกี่ยวข้องนั้น  
มีลักษณะท่ีแน่นอน กล่าวคือ สามารถสังเกตเห็นได้ และชนิดของ
ความเกี่ยวข้องนั้นจะขึ้นอยู่กับหรือชี้ให้ทราบถึงชนิดของกลุ่มว่า 
จะเป็นครอบครัว ผู้ฟัง สหภาพแรงงาน หรือฝูงชน 

อาร์เธอร์ เอฟ เบนท์ลีย ์ (Arther F. Bentley) ผู้ริเริ่ม
แนวคดิเรื่องกลุม่ทางการเมอืงได้ให้ความหมายไวว้่า “กลุม่” คอื มวลมนุษย์
ที่มารวมกนัเพราะมีกิจกรรมทีม่ีจุดมุง่หมายรว่มกนั และปัจเจกชนแต่ละคน
จะใช้กลุ่มเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ 
กลุ่มทุกกลุม่จะมผีลประโยชน์จึงจะเป็นของคู่กัน  

ประเวศ วะสี กล่าวว่า “กลุ่ม หรือ องค์กรชุมชน” ถือเป็น
กลไกท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน เพราะองค์กร 
ดังกล่าวคือรูปแบบของการรวมตัวกันทางสังคมท่ีจะต้องถ่วงดุล 
กับอ านาจรัฐ และอ านาจเงิน เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านตั้งแต่ 
๒ คน ขึ้นไป ซึ่งมีช่ือเรียกกันหลายอย่าง เช่น องค์กรชุมชน องค์กรประชาชน 
องค์กรชาวบ้าน หรือกลุ่มสนใจ เป็นต้น 
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ดังนั้น  กลุํม หรือ องค๑กรชุมชน เป็นองค๑กรที่ เกิดจาก 
การรวมกลุํมของชาวบ๎านในชุมชนนั้นๆ เพ่ือรํวมกันแก๎ไขปัญหาของชุมชน 
รูปแบบของการรวมกลุํมของชาวบ๎านมีหลายรูปแบบ บางองค๑กรเกิดจาก
การจัดตั้งอยํางเป็นทางการโดยรัฐ หรือ ไมํเป็นทางการโดยองค๑กร
พัฒนาเอกชน ดังนี้ 

๑. องค๑กรชาวบ๎านท่ีทางราชการจัดตั้ง เชํน คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน กองทุนหมูํบ๎าน กลุํมเกษตรกร สหกรณ๑การเกษตร เป็นต๎น 
โดยองค๑กรเหลํานี้จะมี เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ กฎหมาย กฎระเบียบ  
ทางราชการก ากับดูแลและให๎การสนับสนุน 

2. องค๑กรชาวบ๎านแบบไมํเป็นทางการ มักมีชื่อเรียกเป็นกลํุม
ที่ชาวบ๎านรวมตัวกันท ากิจกรรมพัฒนาตํางๆ เชํน กลุํมสตรี กลุํมทอผ๎า 
กลุํมผู๎ใช๎น้ า กลุํมอาชีพ กลุํมออมทรัพย๑ฯ เป็นต๎น กลุํมเหลํานี้มักมี
กฎระเบียบไมํมากนัก และไมํขึ้นตํอทางราชการ หรือเอกชนที่เข๎าไป
จัดตั้ง แตํจะขึ้นอยูํกับความสมัครใจ และการก าหนดกฎเกณฑ๑ 
ขึ้นมาเองจึงคํอนข๎างอิสระ และมักจัดรูปแบบโครงสร๎างองค๑กร 
ตามเนื้อหาของงานหรือกิจกรรมที่ด าเนิน 

3. องค๑กรชาวบ๎านที่รวมตัวกันเป็นเครือขําย อาจเป็นองค๑กร 
ที่ชาวบ๎านจัดตั้งขึ้นเอง หรือมีองค๑กรพัฒนาเอกชน ราชการ เข๎าไป
สนับสนุนการรวมกิจกรรมที่คล๎ายๆ กัน เป็นกลุํมก๎อน หรือ รวมปัญหา
หลายๆ ปัญหาเข๎าด๎วยกัน เชํน ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา
เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร เป็นต๎น    

4. องค๑กรที่ชาวบ๎านจัดตั้งขึ้นมาเอง โดยไมํมีการจัดโครงสร๎าง
องค๑กรอยํางชัดเจน แตํจะมีการยอมรับผู๎น าคนใดคนหนึ่งเข๎ามาเป็นหัวหน๎า 
และยอมรับฟังค าสั่งตํางๆ เชํน การรวมตัวเพ่ือดูแลรักษาต๎นน้ าล าธาร 
คุ๎มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 
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สรุปได้ว่า “กลุ่ม ”หมายถึง การรวมตัวกันของบุคคลตั้งแตํ
สองคน ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค๑ที่แนํชัด และมีปฏิสัมพันธ๑ระหวํางกัน 
ตลอดจนมีบรรทัดฐาน ความสามัคคี การแสดงพฤติกรรมและ
โครงสร๎างกลุํมที่ชัดเจน การรวมกันเป็นกลุํมต๎องประกอบด๎วย 

 1. มีสมาชิกตั้งแตํสองคนขึ้นไป 
 2. มีจุดประสงค๑ของการรวมกันที่แนํนอน 
 3. มีปฏิสัมพันธ๑ระหวํางสมาชิก 
 4. มีบรรทัดฐาน (Norms) ที่กลุํมก าหนดขึ้นมาเพ่ือให๎

สมาชิกถือปฏิบัติ 
 5. มีความสามัคคี ความผูกพัน และการรวมตัว 
 6. มีการแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหน๎าที่สมาชิก 
 7. มีโครงสร๎างของกลุํม ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงเส๎นทางการ

ติดตํอและการปฏิบัติระหวํางสมาชิก 
ลักษณะกลุ่มทีพ่ึ่งตนเองได ้

 1. กลุํมมีผู๎น าที่ดี 
 2. สมาชิกมีความเต็มใจท างานเพื่อให๎กลุํมบรรลุเปูาหมาย 
 3. มีวัตถุประสงค๑และเปูาหมายที่ท าได๎จริง มีความ

สอดคล๎องกับความสามารถของผู๎น าและสมาชิก รวมท้ังต๎องมีความ
รํวมมือกันภายในกลุํมเป็นอยํางดี 

 4. สมาชิกมีความสนใจในกิจกรรมกลุํมอยํางแท๎จริง 
 5. กลุํมมีการตัดสินใจที่เป็นอิสระด๎วยตนเอง 
 6. ผู๎น า และสมาชิกมีสํวนรํวมในการวางแผน และควบคุม

การท างานซึ่งกันและกัน 
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โดยในทางปฏิบัติ “กลุ่ม” จะเป็นการรวมตัวกันมากกวํา  
10 คน โดยกลํุมที่ประสบความส าเร็จ มีองค๑ประกอบหลักในการ
พิจารณาซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงาน หรือมีการสํงเสริม/
สนับสนุน โดยใช๎หลัก 5 ก (กลุํมสมาชิก คณะกรรมการ กติกา 
กิจกรรม และ กองทุน) 
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ขั้นตอนการจัดต้ังและพัฒนากลุ่ม 
 ขั้นตอนการจัดตั้งและพัฒนากลุํมให๎เข๎มแข็ง ประกอบด๎วย 

บันได 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
1. ส ารวจสถานการณ์และความต้องการของชุมชน 
 เป็นการหาข๎อมูล เพ่ือท าให๎ได๎รู๎สถานการณ๑ ที่แท๎จริงและ

ความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน โดยการ 
 1.1 รํวมกับภาคีการพัฒนาส ารวจชุมชน 
 1.2 น าข๎อมูลชุมชนมาวิเคราะห๑ 
 1.3 จัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน 
 1.4 จัดท าประชาพิจารณ๑ชุมชน 
2. วิเคราะห์ปัญหาชุมชนและผลประโยชน์ของชุมชน 
เพ่ือให๎รู๎ความต๎องการ ปัญหาของชุมชน รู๎กิจกรรมที่จะ

ด าเนินการ 
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3. แสวงหาผู้น า/จัดต้ังกลุ่ม 
    3.1 แสวงหาผู๎น าที่มีความสามารถและเข๎าใจการด าเนิน

กิจกรรม 
 3.2 จัดตั้งกลุํมที่เกิดจากการเรียนรู๎และความต๎องการ 

ของสมาชิก 
4. สนับสนุนและพัฒนากลุ่ม 
    4.1 ผู้น า พัฒนาตนเอง เป็นการสร๎างผ๎ูน าด๎วยการพัฒนา

ทักษะการบริหารจัดการ 
 4.2 สมาชิก เพ่ิมพูนความรู๎  สร๎างความเป็นเจ๎าของ  

มีวัตถุประสงค๑และเปูาหมายรํวมกัน 
    4.3 กิจกรรม มีระบบข๎อมูล แผนด าเนินงานของกลุํม 

และมีการด าเนินกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง 
 4.4 บูรณาการกลุ่ม มีการขยายผล ตํอยอด สร๎างเครือขําย 

และจัดตั้งเป็นนิติบุคคล เมื่อผลการด าเนินงานของกลุํมมีความเข๎มแข็ง 
พ่ึงตนเองได๎  

    4.5 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และการพัฒนากลุํม 

5. ติดตามและประเมินผล 
    5.1 โดยกลุํมประชุมสมาชิก คณะกรรมการตรวจสอบ 

ถอดบทเรียน เพื่อสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ และมีการประชาสัมพันธ๑ 
 5.2 โดยเจ๎าหน๎าที่ ประเมินผลทางการ/ไมํเป็นทางการ 

อยํางตํอเนื่องและน าข๎อมูลมาพัฒนากลุํม 
    5.3 ภาคีการพัฒนา 
   - ตรวจบัญชีโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ๑ 
   - มีการวิจัยและพัฒนา โดยกรมการพัฒนาชุมชน 

และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
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สิ่งบ่งชี้ความเข้มแข็งของกลุ่ม 
1. สมาชิกมีจิตส านึกในการรับผิดชอบตํอกลุํม และเข๎ามามี

สํวนรํวมในกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง 
2. มีแผนการด าเนินงาน 
3. มีเครือขํายในการท างาน 
4. คณะกรรมการมีภาวะผู๎น าสูง มีธรรมาภิบาล ในการบริหาร

จัดการกลุํม 
5. กลุํมมีกิจกรรมตํอยอด/ขยายกิจกรรมอยํูตลอดเวลา และ

เป็นประโยชน๑ตํอสมาชิกกลุํม  
6. มีผลผลิตของกลุํมที่เป็นรูปธรรม 
7. มีหลักฐาน/เอกสารสมบูรณ๑ 
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กลุ่มอาชีพ 
ความหมายกลุ่มอาชีพ 
  อาชีพ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ให๎ความหมายไว๎วํา คือ การเลี้ยงชีวิต การท ามาหากิน   
  อาชีพที่เป็น สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไมํเบียดเบียนตนเอง 
ไมํเบียดเบียนผู๎อื่น ไมํเบียดเบียนสิ่งแวดล๎อม และมีรายได๎มากกวํา
รายจําย เป็นความพยายามที่จะปรับจากการท ามาหากินเป็นท ามา
ค๎าขาย โดยไมํได๎เอาก าไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง หรือเป็นเปูาหมายสุดท๎ าย 
และต๎องค านึงถึงความเป็นทางสังคม กลําวคือ ความสุขของตนเองและ
คนท างาน รวมถึงประโยชน๑ของผู๎บริโภค และผู๎รับบริการเป็นหลัก 

กลุ่มอาชีพ หมายถึง การรวมตัวของชาวบ๎านที่ประกอบอาชีพ
เดียวกัน ด าเนินกิจกรรมด๎านอาชีพ กิจกรรมผลิต และจ าหนํายอยําง
ตํอเนื่อง โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานของกลุํม มีระเบียบข๎อบังคับ 

กลุ่มอาชีพ ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน หมายถึง 
กลุํมอาชีพที่จัดตั้งขึ้นใหมํจากการรวมตัวของผู๎แทนครัวเรือนใน
หมูํบ๎านเปูาหมาย ตั้งแตํ 5 ครัวเรือนขึ้นไป ซึ่งผํานการสํงเสริมการ
สร๎างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูํบ๎าน เรียกวํา ครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนที่มีการประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทอาชีพเดียวกัน 
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วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
1. เพ่ือสํงเสริมให๎ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมีการรวมกลุํม

ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และ
กํอให๎เกิดรายได๎อยํางตํอเนื่อง 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู๎ความสามารถ ในด๎านการผลิต 
การตลาด และการจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ เพ่ือก๎าวไปสูํการเป็น
ผู๎ประกอบการชุมชน 

3. เพ่ือเป็นศูนย๑กลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ด๎านสัมมาชีพ
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นตอนและวิธีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
1.  ประชาสัมพันธ๑ เชิญชวน ครัว เรือนสัมมาชีพชุมชน 

ท่ีประกอบอาชีพเดียวกัน หรือประเภทอาชีพเดียวกันเข๎ารํวมเป็น
สมาชิกกลุํมอาชีพ 

2. ประชุมหรือจัดเวทีสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ โดยอธิบาย
วัตถุประสงค๑ หลักการ และวิธีการด าเนินงานของกลุํมอาชีพ 
ความส าคัญของกลุํมที่มีตํอสมาชิกกลุํมและชุมชนรวมถึงกิจกรรม 
ที่สมาชิกจะรํวมกันท าตามความต๎องการและเหมาะสมกับศักยภาพ
สภาพท๎องถิ่น 
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3. ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ โดยสมาชิกร่วมกันก าหนด
องค์ประกอบพื้นฐานของกลุ่ม ดังนี้ 

- ตัง้ชื่อกลุม่ตามความเหน็ชอบของสมาชกิ  
โดยขึน้ตน้ด้วยค าว่า “กลุ่มอาชีพ..........” และอาจใหม้ีค าขวญั
ประจ ากลุ่ม 

- ก าหนดวัตถุประสงค์ ของกลุ่ ม  เ พ่ือบอกจุดหมาย 
ที่ชัดเจนในการด าเนินงานของกลุ่ม 

- ก าหนดที่ตั้งกลุ่ม เพ่ือเป็นสถานที่ จุดศูนย์รวมส าหรับ 
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

- เลื อกคณะกรรมการประกอบด้ วยต าแหน่งหลัก 
คือ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิกและ 
ประชาสัมพันธ์ โดยสมาชิกในกลุ่มเลือกกันเอง เพ่ือเป็น 
ตัวแทนของกลุ่มในการบริหารงาน การติดต่อประสาน 
การด าเนินงานต่างๆ กับหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง 
- จัดท ากติกาของกลุ่มเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
ระหว่างสมาชิกกลุ่มและกรรมการ 
- จัดท าแผนปฏิบัติการของกลุ่ม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

4. รวบรวมข้อมูลกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่มอาชีพด าเนินการ
จัดท า และรวบรวมข้อมูลการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย บันทึก 
การประชุมฯ ข้อบังคับกลุ่ม รายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม รายชื่อสมาชิก
กลุ่ม แผนงาน/กิจกรรมกลุ่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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5. ยื่นจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ คณะกรรมการกลุ่มอาชีพ 
น าข้อมูลกลุ่มยื่นเสนอขอจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กับส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอ โดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบ แล้วออกหนังสือแสดงการ 
จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพพร้อมรายงานการจัดตั้งกลุ่มอาชีพไปยัง
จังหวัดเพื่อรายงานกรมการพัฒนาชุมชน 

6. กลุ่มอาชีพด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ที่ได้ร่วมกัน
จัดท าขึ้น 

7. ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ/ทีมสนับสนุนฯ/ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน ติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

8. ประสานหน่วยงานภาคีการพัฒนา เพ่ือสนับสนุน การพัฒนา 
กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ 
การตลาด การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ  
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คุณสมบัติของกลุ่มอาชีพท่ีขอจดทะเบียนจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
 1.  เป็นประชาชนที่มีภูมิล าเนาในหมูํบ๎าน ต าบล อ าเภอ 
ที่ตั้งกลุํม และมีสัญชาติไทย 
 2.  มีจ านวนสมาชิกตั้งแตํ 5 คน ข้ึนไป ที่ประกอบอาชีพ
เดียวกันหรือประเภทอาชีพเดยีวกัน และมีความสมัครใจในการเข๎ารํวม
เป็นสมาชิกกลุํม 
 3.  มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้ง
ของสมาชิก 
 4.  มีข๎อบังคับ กติกา หรือ ระเบียบของกลํุมท่ีชัดเจนและ
สมาชิกรับทราบ 
 5.  มีการด าเนินกิจกรรมที่สํงเสริมการประกอบอาชีพของ
สมาชิกโดยรวมมิใชํเพื่อประโยชน๑ตํอบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
 6.  มีวัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งกลุํมที่ชัดเจน 
 7.  มีสถานที่ตั้งกลุํมที่เหมาะสม 
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เอกสารในการขอจดทะเบียนจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
 1.  รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
 2.  รายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม 
 3.  กติกา ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของกลุ่ม 
 4.  แผนการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
สมาชิก 
 5.  บันทึกรายงานการประชุมจัดตั้งกลุ่ม  
 6.  หลักฐานประธานกลุ่ม (ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน) 
 7.  ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการ เช่น สถานที่
ประกอบกิจการการประชุมกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เป็นต้น 
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การบริหารกลุ่มอาชีพ 

การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพให้ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ร่วมกันของสมาชิก รวมถึงท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลัก 5 ก ดังนี้ 

ก ที่ 1 : กลุ่ม/สมาชิก  
- กลุ่มเป็นการรวมตัวกันของคนที่มีความสมัครใจพร้อมที่จะ

ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มที่มีอาชีพเดียวกัน หรือ
ประเภทอาชีพเดียวกัน อย่างน้อย 5 คน ขึ้นไป  

- ที่ตั้งของกลุ่ม ควรเลือกสถานที่ที่ เป็นที่สาธารณะ หรือ
สถานที่ที่มีความพร้อมสามารถเป็นศูนย์กลางการด าเนินงานของกลุ่ม
สมาชิกสามารถเดินทางไปมาสะดวก และควรมีการขอใช้สถานที่ 
ให้ถูกต้อง 

- สมาชิก  เป็นผู้ที่ มี คุณสมบัติตามที่ กลุ่ มก าหนด เช่น  
มีภูมิล าเนา หรือถิ่นอาศัยเดียวกับสถานที่ตั้งกลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจ
และเห็นชอบในหลักการของกลุ่ม รวมถึงพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อตกลงของกลุ่ม และสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มด้วยความสมัครใจ 

- บทบาทหน้าที่ของสมาชิกคือ เข้าร่วมการประชุมและแสดง
ข้อคิดเห็น ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม  
น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอาชีพ ร่วมก าหนดและปฏิบัติตามระเบียบ 
ของกลุ่ม 
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ก ที่ 2 : กรรมการ  
กรรมการ คือ กลุ่มคนซึ่งได้รับมอบหมายและเป็นตัวแทนจาก

สมาชิกให้บริหารกลุ่มนั้นๆ ซึ่งกลุ่มจะมั่นคงและบรรลุผลเพียงใด 
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ควรมีจ านวนเป็นเลขคี่ เพ่ือให้สัดส่วนของ
การออกเสียงมีความเป็นเอกฉันท์ จ านวนอยู่ระหว่าง 5 – 21 คน 
มีวาระการด ารงต าแหน่งอยู่ระหว่าง 1 – 4 ปี  

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการคือ ด าเนินการร่างระเบียบ
หรือข้อบังคับกลุ่ม โดยความเห็นชอบของสมาชิกกลุ่ม จัดให้สมาชิก 
มาประชุมแสดงความคิดเห็นและวางแผนการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกัน จัดให้มีบริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ และประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ต าแหน่งของกรรมการ ประกอบด้วย 
-ต ำแหน่งหลัก คือ ประธาน รองประธาน เลขานุการ 

เหรญัญิก ปฏิคม และประชาสัมพันธ ์
 โดยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละต าแหน่งมีดังนี้ 

1. ประธาน 
- เป็นประธานในที่ประชุมก าหนดเรื่องที่จะเข้า

ประชุม  ก าหนดแผนการประชุม  เ พ่ือ ให้ ได้ 
มติ นโยบาย แผนงาน วิธีการ ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดท าแผนการด า เนิ นงานของกลุ่ ม ร่ วมกั บ
คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของสมาชิก 
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- ประชาสัมพันธ๑ขําวสารไปสูํสมาชิก 
- ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานหรือบุคคล 

ที่เกี่ยวข๎อง 
- ปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

2. รองประธาน 
-   ติดตํอประสานงาน และรํวมกับประธานในการ 
    ปฏิบัติงานตํางๆ 
-   ปฏิบัติหน๎าที่อื่นใดตามที่ประธาน หรือที่ประชุม     
    กลุํมมอบหมาย 

3. เลขานุการ 
-   รวบรวมเรื่องตํางๆ ให๎ประธานกรรมการเพ่ือ    
    พิจารณา หรือสั่งการให๎น าเข๎าที่ประชุม 
- จัดท ารายงานการประชุมและจดบันทึกตํางๆ ใน

การด าเนินงานของคณะกรรมการ 
- ติดตํอประสานงานกับคณะกรรมการและสมาชิก 
- ปฏิบัติตามที่ประธาน หรือที่ประชุมกลุํมมอบหมาย 

4. เหรัญญิก 
- จัดท าทะเบียนตํางๆ หลักฐานการรับ-จํายเงิน 

ของกลุํม 
- ด าเนินการตดิตามและควบคุมเกี่ยวกบัการเงินและ

บัญชีของกลุํม 
- รับผิดชอบเก็บรักษาเงินของกลุํม 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ประชุมกลุํมมอบหมาย 
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5. ปฏิคม 
- ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับ การประสานงาน        
  การอ านวยความสะดวก การสร้างความเป็นมิตร 
  อบอุ่นใจ การให้ความสะดวกสบาย การให้ข้อมูล 
  ข่าวสาร การปฏิบัติตามค าร้องขอ  และการให้ 
  ความช่วยเหลือตามสมควร 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ประชุมกลุ่มมอบหมาย 

6. ประชาสัมพันธ์ 
- ติดต่อประสานงาน และเผยแพร่ข่าวสารหรือ 
  แจ้งเรื่องราวต่างๆ ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติไว้แล้ว  
  ให้คณะกรรมการกลุ่มอาชีพ สมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้อง 
  ได้รับทราบ 
- เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคณะกรรมการ   
  หรือสมาชิกด้วยกัน กับหน่วยงานภาครัฐ หรือ   
  ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
- ปฏิบตัิงานอืน่ๆ ตามที่ประชุมกลุ่มมอบหมาย 

- ต ำแหน่งอื่นๆ เช่น การตลาด บัญชี ออกแบบ ฝ่ายศิลป์  
ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายรับออเดอร์ ฝ่ายแปรรูป ฝ่ายตรวจนับ  
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น 

- ที่ปรึกษำ อาจแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับกลุ่มอาชีพนั้นๆ เช่น ด้านการเกษตร  
ด้านเคหกิจเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 
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ก ที่ 3 : กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม  
กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม ควรท าเป็นลายลักษณ์อักษร

เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการ 
วิธีการอาจเป็นการร่วมกันร่างขึ้นมาเอง หรืออาศัยกฎหมายอื่นมา
รองรับ การก าหนดสาระส าคัญในระเบียบอาจก าหนดเป็นหมวดหมู่  
ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป ประกอบด้วย ชื่อกลุ่ม ที่ตั้งกลุ่ม 
วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
หมวดที่ 3 สมาชิกกลุ่ม ประกอบด้วย คุณสมบัติของสมาชิก 

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก บทบาทหน้าที่ของสมาชิก การพ้นจาก
สมาชิก   

หมวดที่ 4 เงินทุนของกลุ่ม ที่มาเงินทุนของกลุ่ม การใช้จ่าย
เงินทุนของกลุ่ม 

หมวดที่ 5 การด าเนินงานของกลุ่ม ประกอบด้วย กิจกรรม
ของกลุ่ม วิธีการด าเนินกิจกรรม การจัดสรรประโยชน์หรือก าไร 
ของกลุ่ม 

หมวดที่ 6 คณะกรรมการบริหารก ลุ่ม  ประกอบด้วย 
คุณสมบัติของคณะกรรมการ จ านวนคณะกรรมการ โครงสร้างของ
คณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ วิธีการคัดเลือก  
วาระในการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง  การประชุมของ
คณะกรรมการและสมาชิก 

หมวดที่ 7 การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมระเบียบ ก าหนดวิธีการ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมระเบียบ 
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หมวดที่ 8 บทเฉพาะกาล ใครเป็นผู๎ลงนามในระเบียบ วันที่ 
ระเบียบมีผลบังคับใช๎ 

ก ที่ 4 : กองทุน  
กองทุนของกลุํมอาชีพอาจเป็นเงินหรือเครื่องมือ ที่ท าให๎

กิจกรรมของกลุํมด าเนินการได๎และบรรลุตามวัตถุประสงค๑ของกลุํม 
ที่มาของทุน ได๎แกํ 

1. ทุนจากการระดมหุ๎นของสมาชิกควรก าหนดจ านวนหุ๎นของ
สมาชิกให๎ชัดเจนเพ่ือใช๎เป็นทุนตั้งต๎นในการด าเนินงานของกลุํม 

2. ทุนจากภาครัฐ/ เอกชน เชํน ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ 
เงินบริจาค เงินสมทบจากเครือขําย หรือกลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิต 

3. ทุนจากการจัดกิจกรรม เชํน จ าหนํายข๎าวเปลือก เส๎นฝูาย
แล๎วหักรายได๎เข๎ากลุํม 

4. ทุนจากการกู๎ยืม แบํงเป็น 
แหล่งทุนภายในชุมชน  เชํน เงินกู๎จากสหกรณ๑ฯ 

กองทุนหมูํบ๎านฯ  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุํมออมทรัพย๑
เพือ่การผลิต เครือญาติ 

แหล่งทุนภายนอกชุมชน 
เชํน สถาบันการเงินตํางๆ 
(ธกส. ออมสิน SME ฯลฯ) 
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ก ที่ 5 : กิจกรรม  
เป็นสิ่งที่สมาชิกกลุํมรํวมกันปฏิบัติ เพ่ือสร๎างรายได๎ให๎กับ

ครัวเรือนและชุมชน โดยมีการก าหนดเป็นแผนกิจกรรมตํางๆ เชํน  
การประชุมการวางแผนการผลิตและจ าหนําย การสะสมทุนของกลุํม 
การพัฒนาความรู๎ความสามารถของสมาชิก การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ๑ การจัดสวัสดิการ การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมของกลุํม ถือเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให๎กลุํมมีชีวิต บรรลุ
วัตถุประสงค๑ของกลุํม ดังนั้น คณะกรรมการจึงจ าเป็นต๎องสํงเสริม 
ให๎กลุํมมีแผนและด าเนนิกจิกรรมตามแผนอยํางตอํเนือ่ง และสม่ าเสมอ 
โดยกิจกรรมของกลุํมตอ๎งสํงเสริมการมีสํวนรวํม กํอให๎เกิดความรวํมมอื 
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให๎ม่ันคง ชุมชนพ่ึงตนเองได๎ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 
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การพัฒนากลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มอาชีพที่สามารถด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการด าเนินกิจกรรมกลุ่มอาชีพได้อย่าง
ยั่งยืนนั้น กลุ่มอาชีพจ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้ 

การบริหารจัดการ 
- การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกลุ่ม 
- การมีกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
- การแบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่มที่เหมาะสม เป็นธรรม และ 

สมาชิกมี ความพึงพอใจ 
- การมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- การมีกฎระเบียบ กติกาที่เป็นที่ยอมรับของทุกคน 
- มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน 
- มีกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ เช่น การให้รางวัล การยกย่อง 
  ชมเชย 
การพัฒนาด้านการผลิต 
- ปริมาณผลผลิต ผลงานได้ตามเป้าหมาย 

 - คุณภาพผลผลิต ผลงานได้ตามเป้าหมาย  
 - ความหลากหลายของผลผลิต 

- การพัฒนาต่อยอดของผลผลิต 
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การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
- การคดัวตัถดุิบทีม่ีคุณภาพ ค านึงถึงความปลอดภัยและ

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เช่น การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 
- การใช้ภูมิปัญญา/ วัฒนธรรม เป็นฐานในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ เช่น การหมักโคลนผ้า 
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง 

กับความต้องการของตลาด 
- มีการน าเทคโนโลยี/ องค์ความรู้ใหม่ มาใช้ในการด าเนินงาน 
-   การขอเครื่องหมายรับรองคุณภาพ เช่น มผช. อย. ฮาลาล  
    เป็นต้น           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 



 

การส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เป็น
การเปิดโอกาสในการสร๎างการรับรู๎ และการจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ของ
กลุํมอาชีพ ดังนี้ 

- ณ ที่ท าการกลุํม 
- ตลาดในชุมชน  
- ร๎านโอทอป 
- ร๎านค๎าในโรงแรม/ ที่พัก/ แหลํงทํองเที่ยว 
- ร๎านจ าหนํายของฝาก/ จุดพักรถนักทํองเที่ยว 
- งานแสดงสินค๎าของหนํวยงานราชการเชํน ที่วําการอ าเภอ 

ศาลากลางจังหวัด ศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรม ฯลฯ 
- งานแสดงสินค๎าของภาคเอกชน 
- การประชาสัมพันธ๑ทางสื่อสิ่งพิมพ๑โปสเตอร๑ แผํนพับ  

แผํนปลิว 
-    สื่อออนไลน๑ เชํน เว็บไซต๑ ไลน๑ เฟซบุ๏ค กระดานสินค๎า 
 

24 



 

การจัดสรรผลก าไร 
- การจดัสรรสวัสดิการ เชน่ การจัดฌาปนกิจ ค่ารกัษา 

พยาบาล ทุนการศึกษา จัดท าประกันชวีติ คา่อาหารและ
เครื่องดื่ม ซือ้และซ่อมวัสดุ อุปกรณ ์ 

- พัฒนาสาธารณประโยชน์ เช่น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมและพัฒนาคณะกรรมการและสมาชิก เช่น ศึกษา

ดูงาน, ให้กู้ยืมเงิน, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ, ค่าตอบแทน
คนจ าหน่ายสินค้า, สมาชิกยืมเงินเป็นทุนหมุนเวียน 

- การจัดสรรเป็นทุนของกลุ่ม 
- การปันผลแก่สมาชิก 
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การจัดสรรผลก าไร 
- การจดัสรรสวัสดิการ เชนํ การจัดฌาปนกิจ คํา

รักษาพยาบาล ทุนการศกึษา จัดท าประกนัชีวติ 
คําอาหารและเครื่องดืม่ ซือ้และซํอมวัสด ุอุปกรณ๑  

- พัฒนาสาธารณประโยชน๑ เชํน พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
- สํงเสริมและพัฒนาคณะกรรมการและสมาชิก เชํน ศึกษา

ดูงาน, ให๎กู๎ยืมเงิน, คําตอบแทนคณะกรรมการ, คําตอบแทน
คนจ าหนํายสินค๎า, สมาชิกยืมเงินเป็นทุนหมุนเวียน 

- การจัดสรรเป็นทุนของกลุํม 
- การปันผลแกํสมาชิก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



 

การน ากลุ่มอาชีพเข้าสู่ OTOP 
กลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ในปี 2560 จะมีการ

จัดตั้งขึ้นไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ กลุ่ม หากกลุ่มอาชีพมีการบริหารจัดการ
ที่ดี และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ 
ให้ มี ค ว ามพร้ อมต่ อก าร ล งทะ เบี ยนและคั ดสรรหนึ่ ง ต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ได้ จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาของกลุ่มอาชีพที่จะก้าว
ต่อไปอีกระดับหนึ่ง 

 

แนวคิด OTOP 
จากแนวคิด “หนึ่งต ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (One Tambon 

One Product : OTOP) ที่เน้นกระบวนการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์
ในแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน หรือต าบล เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ 
แต่ละชุมชน ได้น าทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและมูลค่าเพ่ิมเป็นที่ต้องการ
ของตลาด สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น โดยยึดหลักการ
พ่ึงตนเองของชุมชน และรัฐพร้อมที่จะช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่
และการบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 
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ประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มอาชีพสามารถน าเข้าสู่ระบบลงทะเบียนและ

คัดสรรฯ แบ่งเป็น 5 กลุ่มประเภท ดังต่อไปนี้ 
1. ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและ

อาหารแปรรูป ซึ่งได้รับมาตรฐาน อย., GAP, GMP, HACCP, Qmark, 
มผช., มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑ์เพ่ือ 
การจ าหน่ายทั่วไป แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1 ผลิตผลทางการเกษตรที่ใช้บริโภคสด เช่น พืชผัก ผลไม้ 
เช่น มะม่วง สับปะรด ส้มเขียวหวาน มังคุด ส้มโอ กล้วย เป็นต้น กรณี
พันธุ์ ไม้  เช่น กิ่ งพันธุ์มะม่วง ก่ิงพันธุ์มะปราง ไม้ประดับ ฯลฯ  
ไม่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนได้ 

1.2 ผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นวตัถดุิบและผ่านกระบวนการ
แปรรูปเบื้องต้น เช่น น้ าผึ้ง ข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวฮาง เป็นต้น 
เนื้อสัตว์แปรรูป เช่น เนื้อโคขุน เนื้อนกกระจอกเทศแช่แข็ง หมูแดด
เดียว หมูยอ แหนม ไส้อั่ว ไส้กรอก ปลาอบรมควัน หอยจ๊อ เป็นต้น 
อาหารประมงแปรรูป เช่น ไส้กรอกปลา ปลาช่อนแดดเดียว ปลาสลิด
แดดเดียว ส้มปลาตัว น้ าบูดู กะปิ กุ้งแห้ง น้ าปลา ปลาร้า เป็นต้น 
กรณีสัตว์ที่มีชีวิต เช่น ไก่ชน ปลากัด ไม่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่ลงทะเบียนได้ เพราะไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปเบื้องต้น 

1.3 อาหารแปรรูปกึ่งส าเร็จรูป/ส าเร็จรูป เช่น ขนมเค้ก
เฉาก๊วย ขนมโมจิ  เต้าส้อ กระยาสารท กล้วยฉาบ กล้วยอบ  
มะขามปรุงรส ทุเรียนทอด กะละแม กะหรี่ปั๊บ ขนมทองม้วน  
ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋น น้ าพริกเผาและน้ าพริกต่างๆ แจ่วบอง น้ าจิ้มสุกี้ 
น้ าปลาหวาน ผักกาดดอง พริกไทย แคบหมู ไข่เค็ม กุนเชียง หมูทุบ  
หมูแผ่น เป็นต้น 
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2. ประเภทเครื่องด่ืม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม 
ที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ สุราแช่ สุรากลั่น สาโท อุ ไวน์ เหล้าขาว  
35-40 ดีกรี เป็นต้น และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มประเภทพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์ประเภทชงละลาย และ
ผลิตภัณฑ์ประเภทชง เช่น น้้าผลไม้ น้้าสมุนไพร เครื่ องดื่มรังนก 
กาแฟคั่ว กาแฟปรุงส้าเร็จ ขิงผงส้าเร็จรูป มะตูม ผงชาใบหม่อน ชาจีน 
ชาสมุนไพร ชาชัก น้้าเฉาก๊วย น้้าเต้าหู้ นมสด นมข้าวกล้อง เป็นต้น 

3. ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย หมายถึง ผ้าทอและผ้าถัก 
จากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ รวมทั้งเสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม 
และเครื่องแต่งกายท่ีใช้ประดับตกแต่งประกอบการแต่งกายทั้งเพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้สอยและเพ่ือความสวยงาม 

3.1 ผ้า หมายถึง ผลิตภัณฑ์ผ้าผืนที่ท้าจากเส้นใย เส้นด้าย 
น้ามาทอถักเป็นผืนมีลวดลายเกิดจากโครงสร้างการทอหรือตกแต่ง
ส้าเร็จบนผืนผ้า ท้าด้วยมือ หรือเครื่องจักร รวมถึงผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
และเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ สิ่งทอ 
และผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากผ้าเป็นหลักและมีวัสดุอื่นๆ เป็นองค์ประกอบ
ผสม เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า  ผ้าคลุมไหล่ ผ้าบาติก 
ผ้าถุง ผ้าปักชาวเขา ผ้าคลุมผม หมวกกะปิเยาะ ผ้าพันคอ เส้ือผ้า
ส้าเร็จรูปบุรุษ - สตรี เป็นต้น 

3.2 เครื่องแต่งกาย  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ประดับ
ตกแต่งประกอบการแต่งกายที่ท้าจากวัสดุทุกประเภทเพ่ือประโยชน์ 
ในการใช้สอย เช่น รองเท้า เข็มขัด กระเป๋าถือ เป็นต้น  และเพ่ือ 
ความสวยงาม เช่น สร้อย แหวน ต่างหู เข็มกลัด ก้าไล นาฬิกาข้อมือ 
เนคไท หมวกแฟชั่น เป็นต้น 
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4. ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของท่ีระลึก  หมายถึง 
ผลิตภัณฑ์ที่มีไว้ใช้หรือตกแต่งประดับในบ้าน สถานที่ต่างๆ  เช่น 
เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องครัว เครื่องเรือน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ 
ใช้สอย หรือประดับตกแต่ง หรือให้เป็นของขวัญ เพ่ือให้ผู้รับน าไป 
ใช้สอยในบ้าน ตกแต่งบ้าน รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิต 
ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น และสินค้านั้นต้องไม่ผลิตโดยใช้
เครื่องจักรเป็นหลัก และใช้แรงคนเป็นส่วนเสริมหรือไม่ใช้แรงงานคน 
โดยประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 
ดังนี้ 

 4.1 ไม้ หมายถึง ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุ 
ที่ท าจากไม้เป็นหลัก เช่น ไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ กล่องไม้ นาฬิกาไม้ 
ตั้งโต๊ะ โคมไฟกะลามะพร้าว ของเล่นเด็ก เครื่องดนตรี ตู้พระธรรม  
เรือจ าลอง แจกันไม้ กรงนก ไม้แขวนเสื้อ เป็นต้น 

 4.2 จักสาน ถักสาน  หมายถึง ของใช้/ของตกแต่ง/ 
ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่เป็นเส้นใยธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห์ใดๆ 
เช่น พลาสติกน ามาจักสาน หรือถักสานถักทอเป็นรูปร่าง เช่น ตะกร้า 
กระจูดสาน เสื่อกก ที่รองจานท าจากเสื่อกก ที่ใส่ของท าจากพลาสติกสาน 
กระจาด กระบุง กระด้ง กระติบข้าว เชือกมัด เปลยวน โคมไฟ
ผักตบชวา ไม้กวาด กระเช้าเถาวัลย์ พรมเช็ดเท้า ฝาชี หมวกสานไม้ไผ่ 
เป็นต้น 

 4.3 ดอกไม้ประดิษฐ์/วัสดุจากเส้นใยธรรมชาติ หมายถึง 
ดอกไม้ ต้นไม้ กล้วยไม้ผลไม้ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ แต่ท าจาก
วัสดุต่างๆ เพ่ือเลียนแบบธรรมชาติหรือและผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้/
ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่ท าจากกระดาษสาเป็นหลัก เช่น  
ถุงกระดาษ กล่องกระดาษสา ต้นไม้ประดิษฐ์ ผลไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น 
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4.4 โลหะ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้/ของ
ตกแต่ง/ของที่ระลึกที่ท าจากโลหะต่างๆ เช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก 
สแตนเลส ทอง สังกะสี เป็นต้น เป็นส่วนประกอบหลัก เช่น ช้อนส้อม 
มีด ผลิตภัณฑ์ภาชนะที่ ใช้ โลหะ ภาชนะที่ท าจากสแตนเลสทุบ 
ทองเหลืองทุบ พิวเตอร์บรอนซ์ แกะสลักที่ใช้ตกแต่งสถานที่ต่างๆ  
เป็นต้น 

 4.5 เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มี
การน าวัสดุประเภทดินสินแร่ไปขึ้นรูปและน าไปเผาด้วยความร้อนสูง 
เพ่ือเป็นภาชนะ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก  เช่น เบญจรงค์  
ถ้วยชาม ภาชนะกระเบื้องเซรามิค โอ่ง อ่าง กระถางต่างๆ เป็นต้น 

 4.6 เคหะสิ่งทอ หมายถึง ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก  
ที่มีวัสดุท าจากผ้ามีการตัดเย็บ เช่น ชุดเครื่องนอน พรมเช็ดเท้า ผ้าปู
โต๊ะ ถุงมือถักส าหรับท าการเกษตร เป็นต้น 

 4.7 อื่นๆ ของใช้ /ของตกแต่ง/ของที่ ร ะลึก  หรือ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้วัสดุอื่นใดนอกเหนือ จาก ข้อ 4.1–4.6 เช่น  
ท าจากพลาสติก เรซิ่น แก้ว เทียน รูปวาด เปเปอร์มาเช่ กระจก 
ซีเมนต์ ต้นไม้มงคล ตุ๊กตาจากดินไทย ผลไม้เผาดูดกลิ่น พระพุทธรูป 
เป็นต้น 

5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรหรือมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ อาจใช้ประโยชน์ และอาจ
ส่งผลต่อสุขภาพ ได้แก่ ยาจากสมุนไพร เครื่องส าอางสมุนไพร 
วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เช่น น้ ายาล้างจานสมุนไพร สมุนไพร 
ไล่ยุงหรือก าจัดแมลง และรวมถึงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท่ีใช้ 
ทางการเกษตร เช่น  น้ าห มักชี วภาพ น้ า ส้มควันไ ม้  เป็นต้น  
โดยประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
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5.1 ยาจากสมนุไพร 
5.2 เครื่องส าอางสมนุไพร 
5.3 วัตถุอันตรายที่ใช๎ในบ๎านเรือน 

 

มาตรฐานของกลุ่มอาชีพ 

มาตรฐานของกลุํมอาชีพ มีตัวบํงชี้ ในการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ และความเข๎มแข็งของกลุํม/ องค๑กร เพ่ือเป็น
เปูาหมายในการพัฒนากลุํม ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน 
แบํงเป็น 3 ด๎าน ซึ่งแตํละด๎านมีองค๑ประกอบ 3 องค๑ประกอบ และมี
ตัวบํงชี้แตกตํางกัน จ านวน 27 ตัวบํงชี้ ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ด้านบริหารงาน 
- กองทุน 
- กฎระเบียบ 
- กิจกรรมของกลุ่ม 

ด้านบริหารคน 
- กรรมการ 
- สมาชิก 
- คนในชุมชน 

ด้านบริหารผลประโยชน ์
- ผลประโยชน์ต่อสมาชิก 
- ผลประโยชน์ต่อกลุ่ม 
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
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มาตรฐานกลุ่ม/องค์กร 3 x 3 
1. ด้านบริหารงาน มี 3 องค๑ประกอบ ดังนี้ 
1.1 กองทุน มีตัวบํงชี้ ได๎แกํ  

1) สมาชิกมีสํวนรํวมไมํน๎อยกวํา 70 
2) การบริหารเงินทุนจัดสรรได๎ชัดเจนอยํางมีระบบ  

      โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และยึดหลักธรรมาภิบาล       
  3) การควบคุมงานอยํางมีระบบ 
 ๑.๒ กฎระเบียบ มีตัวบํงชี้ ได๎แกํ 
  1) ที่มา สมาชิกมีสํวนรํวม และเป็นลายลักษณ๑อักษร 
  2) องค๑ประกอบครอบคลุม ทันสมัย เป็นปัจจุบัน 
  3) มีการประกาศใช๎และน าไปปฏิบัติอยํางถูกต๎อง 
 1.3 กิจกรรมของกลุํม มีตัวบํงชี้ ได๎แกํ 

1) สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑กลุํม ไมํผิดกฎหมาย  
                และกฎระเบียบของกลุํม รวมทั้งศีลธรรมอันดี 
  2) กิจกรรมท าตํอเนื่อง/ ก๎าวหน๎า/ ส าเร็จ 

 3) มีแผนการจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิก/ ชุมชน    
      สามารถด าเนินการตามแผนได๎อยํางน๎อย 3 เรื่อง 
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2. ด้านบริหารคน มี 3 องค๑ประกอบ ดงันี ้
     2.1 กรรมการ มีตัวบํงชี้ ได๎แกํ 

1) คณะกรรมการต๎องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก    
    และ/หรือแตํงตั้งตามระเบียบฯ 

   2) การท างานตามบทบาทหน๎าที่ (ทั้งคณะ) 
  3) มีแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการชัดเจน 
     2.2 สมาชิก มีตัวบํงชี้ ได๎แกํ 
  1) การมีสํวนรํวมในกิจกรรมของกลุํม 
  2) ปฏิบัติตามกฎระเบียบกลุํม 
  3) กลุํมมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 
     2.3 คนในชุมชน มีตัวบํงชี้ ได๎แกํ 
  1) คนในชุมชนรู๎วํามีกลุํม และให๎การยอมรับ 

 2) คนในชุมชนสนับสนุนกลุํม (รํวมท ากิจกรรม/  
              เข๎าเป็นสมาชิกเพ่ิม) 

3) มีการแลกเปลี่ยน รับฟังข๎อคิดเห็นคนในชุมชน  
    และน ามาปรับปรุงการท างาน 

 3. ด้านบริหารผลประโยชน์ มี 3 องค๑ประกอบ 
     3.1 ผลประโยชน๑ตํอสมาชิก 
  1) สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ และระเบียบฯ 
  2) การจัดสรรทั่วถึง/ เป็นธรรม/ หลากหลายรูปแบบ 

 3) ถูกต๎องตามระเบียบ (พัฒนาสมาชิก/ การเรียนรู๎/  
              เพิ่มศักยภาพ) 
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 3.2 ประโยชน๑ตํอกลุํม 
  1) มีการด าเนินการของกลุํมอยํางสม่ าเสมอ 
  2) มีการประกันความเสี่ยง 
  3) พัฒนาขีดความสามารถของกรรมการและสมาชิก 
     3.3 ผลประโยชน๑ตํอชุมชน มีตัวบํงชี้ ได๎แกํ 
  1) กิจกรรมดูแลคนในชุมชน 
  2) กิจกรรมสาธารณประโยชน๑ (กิจกรรมชุมชน/  
                       โครงสร๎างสาธารณะ) 
  3) ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
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ปัจจัยความส าเร็จของกลุ่มอาชีพ 
การจัดตั้งและพัฒนากลุํมอาชีพให๎ประสบผลส าเร็จอยํางมี

ประสิทธิภาพ มีปัจจัยส าคัญที่สํงผลตํอความส าเร็จของกลุํมอาชีพ ดังนี้ 

1. ด้านผู้น า 
 - ความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ ในการจัดการธุรกิจ 
 - การกระจายอ านาจของผู๎น า 
2. ด้านสมาชิก 
 - ความรู๎ทักษะและประสบการณ๑ 
 - จ านวนสมาชิกที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
 - การสํงเสริมความสัมพันธ๑ที่ดีของสมาชิก 
3. ด้านวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
 - มีการก าหนดวัตถุประสงค๑รํวมกัน 
 - ความรู๎ความเข๎าใจในวัตถุประสงค๑กลุํมของสมาชิก 
 - ความส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ 
 - วัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับสมาชิกกลุํม 
4. ด้านบริหารจัดการกลุ่ม 
 - การมีสํวนรํวมในการด าเนินงานกลุํม 
 - การมีกิจกรรมกลุํมอยํางตํอเนื่อง 

- การแบํงปันผลประโยชน๑ของกลุํม 
 - การมีกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 
 - การมีกฎระเบียบกติกาที่เป็นที่ยอมรับของทุกคน 
 - จ านวนสมาชิกที่พอใจในการได๎รับผลประโยชน๑ 
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5. ด้านการสื่อสารภายในกลุ่ม 
 - ความถี่ของการสื่อสาร/ การประชุมกลุํม 
 - รูปแบบการสื่อสารของกลุํม 
6. ด้านผลผลิต ผลงานของกลุ่ม 
 - ปริมาณผลผลิต ผลงานได๎ตามเปูาหมาย 
 - คุณภาพผลผลิต ผลงานได๎ตามเปูาหมาย  
 - ความหลากหลายของผลผลิต 
 - ตลาดรองรับผลผลิต 
 - การพัฒนาตํอยอดของผลผลิต 
7. ด้านเงินทุนในกลุ่ม 
 - จ านวนเงินทุนหมุนเวียนในกลุํม 
 - จ านวนการถือหุ๎นของสมาชิก 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอย่าง ระเบียบกลุ่มอาชีพ..................................... 

หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป 
ข้อ 1 ชื่อระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกลุ่มอาชีพ ….....................…

หมู่ที่........ต าบล......................อ าเภอ...................... จังหวัด........................ 
ข้อ 2 ที่ตั้งกลุ่ม บ้าน....................หมู่ที.่.......ต าบล.........................  

อ าเภอ.................. จังหวัด....................... 
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ...........เดือน ....................

พ.ศ.................... 
หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ 

ข้อ 4 กลุ่มอาชีพ ..................หมู่ที่.........ต าบล.............................. 
อ าเภอ............. จังหวัด............... จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

4.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมีการรวมกลุ่ม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และ
ก่อให้เกดิรายได้อย่างต่อเนื่อง 

4.2 เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ในด้านการผลิต 
การตลาด และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือก้าวไปสู่การ
เป็นผู้ประกอบการชุมชน 

4.3 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
สัมมาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ 
ข้อ 5 คุณสมบัติของสมาชิก  

5.1 เป็นผู้มีภูมิล าเนาและถิ่นอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ต าบล  
ซึ่งเป็นที่ตั้งกลุ่มอาชีพ  
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5.2 มีความรู้ความเข้าใจ เห็นชอบด้วยหลักการของกลุ่ม 

ประกอบอาชีพประเภทเดียวกัน และสนใจงานพัฒนาอาชีพของ
กลุ่มอย่างจริงจัง  

5.3 เป็นผู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลง 
ของกลุ่ม  

5.4 เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ ได้มีมติเห็นชอบ 
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม  
ข้อ 6 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก  

6.1 ต้องยื่นค าขอตามแบบใบสมัครของกลุ่ม  
6.2 ต้องช าระค่าสมัคร/ ค่าธรรมเนียม จ านวน ..... บาท  
6.3 ค่าสมัคร/ ค่าธรรมเนียม ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะเรียก

คืนไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ข้อ 7 หน้าที่ของสมาชิก 

7.1 เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกและคณะกรรมการ 
กฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม ตลอดจนวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งกลุ่ม 

7.2 การเข้าร่วมประชุมกลุ่ม และร่วมแสดงความคิดเห็น 
7.3 ร่วมรับรู้แผน/กิจกรรมของกลุ่ม รู้ปัญหา ร่วมแก้ปัญหา  

ร่วมรับผิดชอบ 
7.4 กระตุ้นให้ผู้น ากลุ่ม และเพ่ือนสมาชิกปฏิบัติงานต่างๆ 

ที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและสังคม 
7.5 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ

กลุ่มอย่างต่อเนื่อง หรือขยายกิจกรรมให้กว้างขึ้น 
ข้อ 8 การพ้นจากสมาชิก  

8.1 ตาย  
8.2 ลาออกและได้รับอนุมัติให้ลาออกจากคณะกรรมการ   

บริหารกลุ่ม  
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8.3 ที่ประชุมใหญ่สมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 

สองในสามของผู้เข้าประชุม  
ข้อ 9 การลาออกและให้ออกจากสมาชิก  

9.1 การลาออกให้ท าหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการบริหาร
กลุ่ม  

9.2 หากมีหนี้สิน ผู้ประสงค์จะลาออกต้องช าระหนี้ที่ตน 
ยังผูกพันต่อกลุ่ม  
ข้อ 10 การให้ออกจากสมาชิก  

หากสมาชิกจงใจฝ่าฝืน ระเบียบข้อตกลง มติของกลุ่มหรือ
แสดงตนเป็นปรปักษ์ หรือไม่ให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ 
แก่กลุ่ม ไม่ว่าด้วยประการใด  ๆ

หมวดที่ 4 เงินทุนของกลุ่ม  
ข้อ 11 การแสวงหาเงินทุนของกลุ่ม  

11.1 รับเงินค่าหุ้น สมาชิกทุกคนต้องลงหุ้นอย่างน้อย
หนึ่งหุ้น และลงหุ้นได้มากที่สุดไม่เกิน ..... หุ้น หนึ่งหุ้นเท่ากับ ….. 
บาท ในกรณีที่มีสมาชิกจะขอเพ่ิมหรือลดจ านวนหุ้นที่มีอยู่ในกลุ่ม
ให้น าเข้าที่ประชุมใหญ่สมาชิก โดยมติที่ประชุมใหญ่ให้ถือ 
สองในสามของท่ีประชุมเป็นที่สุด และในกรณีที่สมาชิกที่มีหนี้สิน
ต่อกลุ่มและหนี้สินอันเกิดจากการค้ าประกัน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับหุ้น
ที่ตนถืออยู่ สมาชิกจะถอนเงินค่าหุ้นไม่ได้ 

11.2 เงินอุดหนุนจากส่วนราชการ องค์กรเอกชน และ 
ผู้มีจิตศรัทธา 

11.3 เงินรายได้ อ่ืนๆ เช่น การจัดกิจกรรมของกลุ่ม 
การกู้ยืม  
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หมวดที่ 5 การด าเนินงานของกลุ่ม  

ข้อ 12 เ พ่ิ ม พูนทั กษะแก่ สมาชิ ก  มุ่ ง ห วั ง ให้ สมาชิ ก เ กิ ด 
ความช านาญสูงสุด พร้อมที่จะประกอบการในกิจกรรมนั้นๆ  
ข้อ 13 ด าเนินกิจกรรมในอาชีพ ให้เกิดซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ให้เกิดแก่กลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และชุมชน โดย
กิจกรรมของกลุ่ม ประกอบด้วยการส่งเสริมการผลิต การจ าหน่าย 
การเสริมสร้างความรู้ การออม การแสวงหาเงินทุน และการจัด
ร้านค้าสวัสดิการ ฯลฯ 
ข้อ 14 การจัดสรรผลก าไร กลุ่มก าหนดการจัดสรรผลก าไร ดังนี้ 
 14.1  ทุนด าเนินการ (ทุนของกลุ่ม) ร้อยละ................. 
 14.2 ปันผลแก่สมาชิกผู้ถือหุ้น ร้อยละ................. 
 14.3 จัดสวัสดิการแก่คณะกรรมการและสมาชิก  
  ร้อยละ................. 
 14.4 พัฒนาสาธารณประโยชน์ ร้อยละ................. 

หมวดที่ 6 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
ข้อ 15 คณะกรรมการประกอบด้วย  
 15.1 คณะกรรมการอ านวยการ (ประธาน รองประธาน 

        เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก)  
 15.2 คณะกรรมการฝ่ายผลิต  
 15.3 คณะกรรมการฝ่ายควบคุมคุณภาพ  
 15.4 คณะกรรมการฝ่ายตลาด  
 15.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
ข้อ 16 ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารมีอ านาจที่จะเชิญ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา 
และมีความเหมาะสม เป็นที่ปรึกษาของกลุ่ม เพ่ือแนะน าหรือให้
ความเห็นในการด าเนินงานทั่วไปของกลุ่ม  
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ข้อ 17 คุณสมบัติของกรรมการ  

17.1 เป็นสมาชิกกลุ่ม  
17.2 สมาชิกที่เคยถูกถอดออกจากต าแหน่งจากคณะ

กรรมการบริหารไม่ว่าคณะใด จะไม่มีสิทธิ์รับเลือก เป็นกรรมการ
อีกภายในก าหนด 12 เดือน นับแต่วันถูกถอดถอน  
ข้อ 18 ก าหนดเวลาของกรรมการ กรรมการแต่ละคน มีอายุ 
การเป็นกรรมการได้คราวละ.....ปี กรรมการที่ออกตามวาระมีสิทธิ์
ได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นกรรมการได้อีก  
ข้อ 19 การออกจากต าแหน่งกรรมการ  

19.1 ตาย  
19.2 ออกตามวาระ  
19.3 ลาออกโดยท าหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการบริหาร 

 และได้รับอนุมัติแล้ว  
19.4 ขาดจากสมาชิกภาพ  
19.5 ขาดจากการประชุมกรรมการสามครั้งติดต่อกัน 

โดยไม่ชี้แจงเหตุผลที่สมควรให้ที่ประชุมทราบที่ประชุมใหญ่มีมติ
ถอดถอนรายบุคคลหรือทั้งคณะ 
ข้อ 20 อ านาจหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริหาร  
มีหน้าที่รับผิดชอบในนโยบายของกลุ่มโดยตรงต่อสมาชิกและมี
หน้าที่ดูแลให้กิจกรรมของกลุ่มด าเนินไปตามระเบียบข้อบังคับของ
กลุ่มและท าหน้าที่ตัวแทนของกลุ่ม ให้คณะกรรมการบริหาร 
มีอ านาจที่จะก าหนดระเบียบต่างๆ โดยความเห็นชอบและมติ 
ขอ งที่ ป ร ะชุ ม ใ หญ่ ส ม า ชิ ก ใ น ก า รป ร ะชุ ม ค ร้ั ง แ ร กข อ ง 
คณะกรรมการบริหาร ให้ก าหนดยี่สิบวันนับแต่วันได้รับเลือกตั้ง
เ พ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่  งบประมาณของกลุ่ม แผนการ
ด า เนินงานและตั้ ง งบประมาณรายรับ -รายจ่ ายของกลุ่ ม  
การจัดสรรผลก าไร 
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ข้อ 21 การประชุมคณะกรรมการ  
คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมได้ตามความจ าเป็น 

แต่ต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ผู้มีหน้าที่นัดการประชุมก าหนด และคณะกรรมการ
ก าหนดให้มีการประชุมสมาชิก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ 

หมวดที่ 7 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบ 
ข้อ 22 ระเบียบนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมได้โดยมติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการ เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการ  

หมวดที่ 8 บทเฉพาะกาล 
ข้อ 23 ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ลงนาม 
ในระเบียบและมีผลบังคับใช้ในวันที่ประธานลงนาม  

 
ประกาศ ณ วันที่...........เดือน ........................ พ.ศ................ 

 
 

(ลงชื่อ)..................................................... 
                  ( ................................................... )  

ประธานกลุ่มอาชีพ .............................................. 
 
 
 
 
 

43 



 
ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน 

 
เขียนที่ ……..…………………..……. 

วันที่……….. เดือน……………………. พ.ศ. ………… 
เร่ือง ขอจดทะเบียนจัดตัง้กลุ่มอาชีพ 
เรียน นายอ าเภอ ………………………….. 
 ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) ……………………...........…….………..….......... 
บ้านเลขที่ …………… หมู่ที่ ……. ถนน .............................ต าบล ……………………… 
อ าเภอ ……………………… จังหวัด …………….....……….… ขอจดทะเบียนจัดตัง้กลุ่ม
อาชีพ (ระบุชื่อกลุ่ม)............................................................................................. 
ที่ตั้งเลขที่......... หมู่ที่........ถนน........................ต าบล .........................................
อ าเภอ....................................................จังหวัด...................................................  
โทรศัพท์................................................ โทรสาร.................................................  
จ านวนสมาชิกร่วมก่อตั้ง จ านวน ........... คน รวมกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรม ...
(ระบุกิจกรรม/ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์)... 

  การเกษตร คือ 
........................................................................................................ 
  การแปรรูป คือ 
........................................................................................................ 
  ท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ 
...................................................................................................... 
  อื่นๆ ระบุ 
........................................................................................................ 
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พร๎อมนี้ได๎แนบหลักฐาน ดงันี้ 
   บันทึกการประชุมฯ  จ านวน  1  ชุด 
   ข๎อบังคับกลุํม   จ านวน  1  ชุด 

   รายชื่อคณะกรรมการกลุํม   จ านวน  1  ชุด 
   รายชื่อสมาชิกกลุํม       จ านวน  1  ชุด   
   แผนงาน/กิจกรรมกลุํม   จ านวน  1  ชุด 
   หลักฐานประธานกลุมํ (ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา๎น)  
จ านวน  1  ชุด 

 
ลงชื่อ ………………..…………………….   

                 (…………………………….………………) 
                  ต าแหนํง ....................................................... 

 วันที่ ………………………………..….…… 
 

ส่วนเจ้าหน้าที่ 
 
ส่วนที่ 1 รับรองการยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุํมอาชีพ  
กลุํม...............................................................และตรวจสอบเอกสารถูกต๎อง 
 

   ลงชื่อ ……..………..……………….……… 
               (…………………..………………………..) 

   ต าแหนํง …...………………….……………….……… 
   วันที่ ……………..……………….…… 

 
 

/สํวนที่ 2 ... 

45 



 
-2- 

ส่วนที่ 2 ผลการอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
 
   อนุมัติการจดทะเบียน  
เมื่อวันที่................. เดือน ........................................... พ.ศ. ...................... 
หมายเลขที่จดทะเบียนกลุํม เลขที่............................................................... 

  ไมํอนุมัติ เพราะ 
…………………………………………..…………………………….……………………………. 

 
ลงชื่อ …………………..…………...… 

    (……………………………………..) 
ต าแหนํง …...……………….……… 
วันที่ ………………………………. 
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หนังสือแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งกลุํมอาชีพ 

.................................................. 

หนังสือฉบับนี้ให๎ไว๎แกํ 

กลุํมอาชีพ........................................................... 
ที่ตั้ง :  เลขที่.......หมํูที่.............ต าบล.................................. 

อ าเภอ........................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย๑.................... 
โทรศัพท๑ : ......................โทรสาร :........................ 

E – mail address:………………….......… 
เพื่อเป็นหลักฐานวํา ได๎รับการจดทะเบียนจัดตั้งกลุํมอาชีพ 

ตามโครงการสร๎างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทะเบียนเลขที่............................................ 

ให๎ไว๎ ณ วันที่............เดือน..................................พ.ศ...................... 

 

ลงชื่อ.............................................. 
     (...............................................) 

ต าแหนํง................................................ 
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รายช่ือคณะกรรมการกลุ่ม

อาชีพ…………………………….......……………………………………….. 
หมู่ที่…………… ต าบล…………………………… อ าเภอ………………………………. 

จังหวัด………………………………… 
      (แนบค าขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุํมอาชีพ  

ลงวันที…่…..เดือน…………......……พ.ศ. ……………) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

ที่อยู่ เบอร์โทร บ้านเลขที่ หมู่ที ่ ต าบล 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
หมายเหตุ  พ้ืนที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตารางได๎ตามความเหมาะสม 
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รายช่ือสมาชิกกลุ่ม

อาชีพ………………………….......................………………………………………….. 
หมู่ที่…………… ต าบล…………………………… อ าเภอ………………………………. 

จังหวัด………………………………… 
 (แนบค าขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุํมอาชีพ  

ลงวันที…่……..เดือน………………………พ.ศ. ……………. ) 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ 
(ปี) 

ที่อยู่ เบอร์โทร บ้านเลขที ่ หมู่ที่ ต าบล 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
หมายเหตุ  พื้นที่สามารถปรับเปลีย่นรูปแบบตารางได๎ตามความเหมาะสม 
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ตัวอย่างกลุ่มอาชพี 
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กลุํมอาชีพ “ท าน้ าตาลอ้อย” 
“บ้านกลาง” หมูํ ๑๑ ต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัด

ชัยนาท เป็นหมูํบ๎านหนึ่งที่น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช๎ท าให๎คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พ่ึงพาตนเองได๎ และ
เป็น ๑ ในจ านวน 276 หมูํบ๎านเปูาหมายในการสร๎างสัมมาชีพชุมชน
ของจังหวัดชัยนาท ที่ตั้งอยูํในเขตชนบท อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม 
ได๎แกํ ปลูกอ๎อยและท านา 
ก่อร่างสร้างสัมมาชีพชุมชน 
 ลุงศิริชัย ปานทอง ปราชญ๑ชุมชน “บ้านกลาง” ที่มีความรู๎
ความช านาญในเรื่องการท าเตาประหยัดพลังงาน ได๎รับคัดเลือกเข๎ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการถํายทอด หลักสูตร “วิทยากรผู้น า
สัมมาชีพ” ณ ศูนย๑ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก  

เมื่อลุงศิริชัยฯ ได๎รับการพัฒนาทักษะการถํายทอดจากการ 
เข๎ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยากรผู้น าสัมมาชีพ” และเข๎าใจแนวทาง 
การสร๎างสัมมาชีพชุมชนหลังจากการเข๎ารํวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดแล๎ว ก็ได๎น าเรื่องดังกลําวกลับไป
หารือกับ นายวิชัย การภักดี ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ ๑๑ ต าบลเนินขาม ตํอมา
ผู๎ใหญํบ๎านได๎น าเรื่องดังกลําวเข๎าสูํเวทีประชาคมของหมูํบ๎าน สร๎าง
ความเข๎าใจการสร๎างสัมมาชีพชุมชน คัดเลือกและวิเคราะห๑อาชีพ 
ค๎นหาปราชญ๑เพ่ือรํวมเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและครัวเรือน 
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ที่ต๎องการฝึกอาชีพ นี่คือ จุดเริ่มต๎นของอาชีพ “ท าน้ าตาลอ้อย” 
สัมมาชีพชุมชนที่มาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ... หลังจากนั้น
กระบวนการสร๎างสัมมาชีพบ๎านกลางก็เริ่มต๎นขึ้นโดยทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนวางแผนและจัดฝึกอบรมอาชีพให๎กับครัวเรือน
เปูาหมายที่ต๎องการฝึกอาชีพในหมูํบ๎าน โดยมีทีมงานส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอเนินขามและส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
สนับสนุน 
สร้างงานทีเ่ป็นรูปธรรม 
 การฝึกอบรมอาชีพ “ท าน้ าตาลอ้อย” เริ่มด าเนินการในชํวง
ต๎นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ณ บ๎านของ ผู๎ใหญํวิชัยฯ หนึ่งในทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนบ๎านกลาง ผู๎ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการท าน้ าตาล
โตนดและน้ าตาลมะพร๎าวที่ถํายทอดมาจากบรรพบุรุษ เมื่อผํานการฝึก
ปฏิบัติแล๎วครัวเรือนที่ฝึกอาชีพดังกลําวได๎เริ่มผลิตน้ าตาลอ๎อย (น้ าตาลปึก) 
บรรจุในกระปุกพลาสติกใส น้ าหนัก ๐.๕ กิโลกรัม วางจ าหนํายใน
ตลาดและร๎านค๎าชุมชน ราคากระปุกละ 35 บาท และด๎วยความหอม
หวานและสดใหมํจึงท าให๎ “น้ าตาลอ้อย” เป็นที่ต๎องการของตลาดและ
เป็นที่รู๎จักในวงกว๎างขึ้น ได๎รํวมออกร๎านในกิจกรรมของหนํวยงาน 
ภาคราชการในพ้ืนที่และตํางอ าเภอ และตํอมาบริษัทประชารัฐ 
รักสามัคคีจังหวัดชัยนาท (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด สนับสนุนให๎น า
สินค๎าไปจ าหนํายที่ตลาดถนนคนเดินจังหวัดชัยนาททุกวันศุกร๑ ซึ่งก็
สามารถสร๎างรายได๎เฉลี่ยครัวเรือนละ ๑,000 - ๓,๐๐๐ บาทตํอเดือน 
กันเลยทีเดียว 

เมื่อการฝึกอบรมอาชีพ “ท าน้ าตาลอ้อย” ให๎กับครัวเรือน
เปูาหมายที่ต๎องการฝึกอาชีพในหมูํบ๎านกลาง เดินทางมาถึงจุดนี้  
อาจนับได๎วําบรรลุตามเปูาหมายที่ประชาชนในชุมชนมีอาชีพมีรายได๎  
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แตํทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนรํวมกันวิเคราะห๑ตํอวําสํวนอื่นๆ ของ
อ๎อยที่เหลือจากการท าน้ าตาลยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ 
จ าหนํายสร๎างรายได๎เพ่ิมให๎อีก พวกเขาไมํทิ้งชานอ๎อยที่จ าหนํายได๎ 
ตันละ ๘๐๐ บาท ไมํทิ้งปลายทํอนอ๎อยที่สามารถตัดขายเป็นพันธุ๑อ๎อย 
๑ ต๎น ขายได๎ ๑๕ ตาๆ ละ ๓ บาท และไมํทิ้งฟองน้ าตาล (กากน้ าตาล) 
ที่สามารถน าไปท าปุ๋ยหมักชีวภาพได๎เป็นอยํางดี  
ก้าวย่างสู่ความยั่งยืน 

แม๎วํา “น้ าตาลอ้อย” จะเป็นสินค๎าที่ตรงความต๎องการของ
ผู๎บริโภค แตํทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนบ๎านกลาง วิเคราะห๑ตํอไปอีก
วําถ๎าจะสร๎างความยั่งยืนของการประกอบอาชีพดังกลําว พวกเขา
จะต๎องมีการพัฒนาคุณภาพการผลิตและคุณภาพสินค๎าให๎ได๎มาตรฐาน 
และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่หลากหลายขึ้นเพ่ือสนองความต๎องการ
ของตลาดและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน โดยวางแผนการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ตํอไปเป็น น้ าตาลปึกแบบก๎อน น้ าตาลปึก
แบบเต๐าส าหรับใสํกาแฟ มีผลิตภัณฑ๑ใหมํเพ่ิมขึ้น  ได๎แกํ น้ าอ๎อยสด 
ทอฟฟ่ี กะละแม เป็นต๎น เพ่ิมชํองทางการตลาดโดยทดลองวาง
จ าหนํายในร๎านค๎าตํางๆ หากลุํมลูกค๎ารายใหญํรับไปจ าหนําย และ
จ าหนํายผํานสื่อ Social ด๎านการผลิตจะสร๎างเครือขํายผู๎ปลูกอ๎อย 
เพ่ือเตรียมผลผลิตอ๎อยให๎เพียงพอส าหรับนอกฤดูเก็บเกี่ยว และเพ่ิม
ก าลังการผลิต เพ่ิมเตาในการเคี่ยวและซื้อเครื่องหีบน้ าอ๎อย เป็นต๎น  
และไมํเพียงแคํการพัฒนาสินค๎าผลิตภัณฑ๑ดังกลําวเทํานั้น ทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนบ๎านกลางยังรํวมกับครัวเรือนท่ีฝึกอาชีพเตรียม 
ความพร๎อมสูํการจัดตั้งเป็นกลุํมอาชีพ “น้ าตาลอ๎อย” บ๎านกลาง และ
จดทะเบียนเป็นกลุํมอาชีพ OTOP กับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
เนินขาม ตํอไปด๎วย 
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พลังแห่งความส าเร็จ 
 เมื่อผํานมาถึงตรงนี้ จะเห็นได๎วําปัจจัยที่สํงเสริมให๎การสร๎าง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ๎านกลาง 
ด าเนินการได๎อยํางเป็นรูปธรรม คือ  

๑. การมีสํวนรํวมของคนในชุมชนที่เริ่มต๎นตั้งแตํการรับรู๎
รํวมกันถึงแนวทางการสร๎างสัมมาชีพชุมชน รํวมสร๎างความเข๎าใจ 
ออกแบบวางแผนการด าเนินงานและด าเนินการตามกระบวนการที่
กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดโดยทีมงานส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
เนินขามท าหน๎าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให๎ค าแนะน าและสนับสนุน  

๒. ความมุํงมั่นของผู๎น าชุมชนและวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
ที่เอาจริงเอาจัง ทุํมเท เสียสละเวลา และศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎
เ พ่ิมเติมจากผู๎ รู๎ทั้ ง ในท๎องถิ่นและวิทยาการสมัยใหมํ  ทั้ งด๎าน
กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ๑และการตลาด ตลอดจนสร๎าง
เครือขํายองค๑ความรู๎ระหวํางปราชญ๑ชุมชน เพ่ือหาแนวทาง รูปแบบ
การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 

๓. การสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และ
ภาคเอกชน เชํน บริษัทประชารัฐฯ ที่เข๎าไปชํวยวิเคราะห๑ศักยภาพ  
ความต๎องการ การเพ่ิมมูลคําสินค๎าและที่ส าคัญการสํงเสริมชํองทาง
การตลาด 
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กลุ่มสัมมาชีพ “ขนมจีน” 
บ๎านหมากหญ๎า หมูํที่ 6 ต าบลห๎วยแอํง อ าเภอเมืองฯ จังหวัด

มหาสารคาม ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพท านา  
การสร๎างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงบ๎านหมากหญ๎า ได๎คัดเลือกปราชญ๑ชุมชน คือนายใจ ค ามีสิทธิ์ 
ปราชญ๑ชุมชนด๎านเกษตรผสมผสาน และเป็นหมอสูํขวัญ เข๎าอบรม
หลักสูตร “วิทยากรผู้น าสัมมาชีพ” ที่ศูนย๑ศึกษาและพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อกลับมาได๎น าความรู๎ด๎านการถํายทอดความรู๎
และการจัดกระบวนการสัมมาชีพมาถํายทอดให๎กับปราชญ๑ชุมชน 
อีก 4 คน และสร๎าง “ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน” 
จากนั้นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูํบ๎าน ได๎คัดเลือกครัวเรือน
ที่สนใจและสมัครใจจะฝึกอาชีพ จ านวน 20 ครัวเรือน โดยได๎รํวมกัน
วิเคราะห๑อาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และกํอให๎เกิดรายได๎  
คือ การท าขนมจีน 

ขนมจีนเป็นอาหารที่ทุกครัวเรือนในชุมชนบริโภคอยูํเสมอ 
โดยเฉพาะโอกาสที่มีงานประเพณีตํางๆ และในพ้ืนที่ใกล๎เคียงไมํมีใคร
ท าขนมจีนจ าหนํายเลย จึงได๎ประสานปราชญ๑อาชีพท าขนมจีน บ๎านหัน  
ต าบลเขวา อ าเภอเมืองมหาสารคามมาสอนและไปศึกษาดูงานกลับมา
ครัวเรือนสัมมาชีพฝึกปฏิบัติลองผิดลองถูก จนกระทั่งสามารถท า
ขนมจีนได๎ จุดเริ่มด าเนินการ ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ลงหุ๎นคนละ 
๕๐๐ บาท สมาชิก 20 คน ก็รํวมออกแรงกันสนับสนุนวัสดุคนละเล็ก
ละน๎อย ใครมีไม๎ มีสังกะสี ก็น ามาชํวยกันสร๎างโรงเรือนท าขนมจีน 
และมีการระดมหุ๎นจากสมาชิก แรกเริ่มมีเงินหุ๎น ๒๗,๐๐๐ บาท 
เป็นทุนด าเนินการส าหรับวัสดุอุปกรณ๑ในการท าขนมจีน ทีมวิทยากร
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สัมมาชีพได๎ชํวยกันจัดหามาในราคาประหยัด ก็เพ่ือให๎กลํุมสามารถ
ด าเนินการได๎ไปกํอน โดยสมาชิกกลุํมมีความเห็นพ๎องกันวํา เราจะ
พ่ึงพาตนเองให๎มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยํางแท๎จริง  
 ผลจากความตั้งมั่นในการปฏิบัติจริง และการประชาสัมพันธ๑
ให๎ผู๎อื่นได๎รับทราบ ท าให๎ปัจจุบันกลุํมสัมมาชีพชุมชนบ๎านหมากหญ๎ามี
สมาชิกกลุํมจ านวน ๗๙ คน มียอดการสั่งซื้อจ านวนมาก การผลิต
ตั้งแตํชํวงกลางเดือนกุมภาพันธ๑จนถึงปลายเดือนมีนาคม 2560  
มียอดขายถึง ๒,๔๔๗ กิโลกรัม ราคาขายกิโลกรัมละ ๒๐ บาท  
คิดเป็นเงิน ๔๘,๙๔๐ บาท หากคิดเป็นรายได๎ตํอวันไมํน๎อยกวํา 
วันละ ๑,๐๐๐ บาท ถือวําเป็นการสร๎างรายได๎ให๎กับคนในชุมชน 
อยํางชัดเจนเป็นรูปธรรม 

สิ่ งที่ชํวยให๎การสร๎างสัมมาชีพในชุมชนส าเร็จได๎ก็ด๎วย 
ความสามัคคีของคนในชุมชน และการเสียสละของผ๎ูน าชุมชน คือ  
นายเสถียร ทัพธมาตร ผู๎ใหญํบ๎านบ๎านหมากหญ๎าได๎ให๎ใช๎ที่ดินของ
ตนเองเพ่ือสร๎างโรงเรือน การสร๎างโรงเรือนเกิดขึ้นจากการรํวมแรงรํวม
ใจของคนในชุมชนเอง และการท างานเป็นทีมของสมาชิกกลุํมมีการ
ก าหนดบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิกไว๎อยํางชัดเจน รวมถึงทีม
สนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนและส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอเมืองมหาสารคาม ที่เป็น
พ่ีเลี้ยงตลอดการด าเนินงาน
สร๎างสัมมาชีพชุมชน ณ บ๎าน
หมากหญ๎าแหํงนี้ 
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ชุมชน 
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คณะผู้จดัท า 
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นางสาวพิมพ์ชนา  พิชาพันธ์โภคิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
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การจัดตัง้และพัฒนากลุ่มอาชีพ

ส�ำนักเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 
กรมกำรพัฒนำชุมชน

กลุ่มงำนส่งเสริมสัมมำชีพชุมชน


