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1. ถาม. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ไดก้ าหนด 
ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล ้าในสังคมเป็น_____และรัฐบาลไดก้ าหนดนโยบาย
การบริหารราชการแผน่ดิน จ านวนก่ีดา้น_______ 
 ตอบ. ไดก้  าหนดยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล ้าในสังคมเป็น 1 ใน 10 
ยทุธศาสตร์การพฒันาตามแผนฯ และรัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายการบริหารราชการแผน่ดิน จ านวน 11 ดา้น 
 
2.ถาม. สัมมาชีพ หมายถึง 
 ตอบ. อาชีพท่ีไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ไม่เบียดเบียนส่ิงแวดลอ้ม และมีรายได้
มากกวา่รายจ่าย เป็นความพยายามท่ีจะปรับจากการท ามาหากินเป็นท ามาคา้ขาย โดยไม่ไดเ้อาก าไรสูงสุด
เป็นตวัตั้งหรือเป็นเป้าหมายสุดทา้ย และตอ้งค านึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม กล่าวคือ ความสุขของตน
และคนท างาน รวมถึงประโยชน์ของผูบ้ริโภค และผูรั้บบริการเป็นหลกั 
 
3.ถาม.ปราชญชุ์มชน หมายถึง 
 ตอบ. ผูท่ี้ประกอบสัมมาชีพ จนมีความรู้ความช านาญในการประกอบ 
อาชีพ หรือมีความเช่ียวชาญในอาชีพนั้นๆประสบความส าเร็จและมีความมัน่คงในอาชีพ เป็นท่ี 
ยอมรับของคนในชุมชน พร้อมมีจิตอาสาท่ีจะถ่ายทอดและขยายผลไปยงับุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน 
 
4.ถาม. วทิยากรสัมมาชีพชุมชน หมายถึง 
 ตอบ. ปราชญชุ์มชนท่ีผา่นการอบรมตามหลกัสูตร “วทิยากรผูน้า้สัมมาชีพ”จากศูนยศึ์กษาและ
พฒันาชุมชน ทั้ง11 แห่ง 
 
5.ถาม.ทีมวทิยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัหมู่บา้น หมายถึง 
 ตอบ. ทีมปราชญชุ์มชนของหมู่บา้นๆ ละ 5  คน ประกอบดว้ย วทิยากรผูน้า้สัมมาชีพ 1 คน และ
ปราชญชุ์มชนท่ีเขา้ร่วมเป็นทีมเพิ่มเติมอีกหมู่บา้นละ 4 คน 
 
6.ถาม.ผูน้ าสัมมาชีพชุมชนระดบัต าบล หมายถึง  
 ตอบ. วทิยากรสัมมาชีพชุมชนตามขอ้ 3 ท่ีผา่นการพฒันาตามระบบมาตรฐานการพฒันาชุมชน 
(มชช.)ต าบลละ 1-2 คน 
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7.ถาม .ครัวเรือนเป้าหมายท่ีตอ้งการฝึกอาชีพ หมายถึง 
 ตอบ. ครัวเรือนในหมู่บา้นตามยทุธศาสตร์ท่ี 1(23,589 หมู่บา้น) จา้นวนหมู่บา้นละ 20 ครัวเรือน ท่ี
แสดงความประสงคต์อ้งการเขา้รับการฝึกอาชีพตามแบบส ารวจความตอ้งการฝึกอาชีพของคนในชุมชน 
 
8.ถาม .ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมายถึง 
 ตอบ. ครัวเรือนในหมู่บา้นตามยทุธศาสตร์ท่ี 1 (23,589หมู่บา้น) จา้นวนหมู่บา้นละ 20 ครัวเรือนท่ี
ผา่นการอบรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดบัหมู่บา้น จา้นวน 5 วนั และหมายความรวมถึง
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเพิ่มเติมอีกอยา่งนอ้ย 10 ครัวเรือน ท่ีขยายผลตามโครงการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงตน้แบบ 
 
9.ถาม ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตวัอยา่ง หมายถึง 
 ตอบ. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนท่ีผา่นการคดัเลือกตามเกณฑท่ี์ก าหนดในระดบัจงัหวดั หรือระดบั
ภาค 
 
10. ถาม ทีมสนบัสนุนการขบัเคล่ือนสัมมาชีพชุมชน หมายถึง 
 ตอบ. กลุ่มองคก์รเครือข่ายพฒันาชุมชน 4องคก์ร ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารส านกังานกลางศูนย์
ประสานงานองคก์ารชุมชนหรือคณะกรรมการศูนยป์ระสานงานองคก์ารชุมชนระดบัจงัหวดั (ศอช.จ)/ศูนย์
ประสานงานองคก์ารชุมชนระดบัอ าเภอ (ศอช.อ.)/ศูนยป์ระสานงานองคก์ารชุมชนระดบัต าบล (ศอช.ต.) 
สมาคมผูน้า้สตรีพฒันาชุมชนไทยหรือคณะกรรมการพฒันาสตรีจงัหวดั (กพสจ.)/คณะกรรมการพฒันา 
สตรีอ าเภอ (กพสอ.)/ คณะกรรมการพฒันาสตรีต าบล (กพสต.) สมาคมผูน้า้อาสาพฒันาชุมชน 
ไทยหรือคณะกรรมการชมรมอาสาพฒันาชุมชนระดบัจงัหวดั/อ าเภอ และสมาคมกลุ่มออม 
ทรัพยเ์พื่อการผลิตหรือคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตระดบัจงัหวดั/อ าเภอ 
หรือผูแ้ทนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 
 
11. ถาม กลุ่มอ าชีพ หมายถึง 
 ตอบ. กลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่จากการรวมตวัของผูแ้ทนครัวเรือนในหมู่บา้นตามยทุธศาสตร์ท่ี 1 
(23,589 หมู่บา้น) ตั้งแต่ 5 ครัวเรือนข้ึนไป ซ่ึงผา่นการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดบัหมู่บา้น 
จา้นวน 5 วนัท่ีมีการประกอบอาชีพเดียวกนัหรือประเภทอาชีพเดียวกนัมาร่วมกนัด าเนินการ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการประกอบอาชีพ 
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12. ถาม.การสร้างสัมมาชีพชุมชน...เป็นกระบวนการใหช้าวบา้นสอนชาวบา้น ซ่ึงมีโครงการท่ีตอ้ง 
ด าเนินการต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั ใน 3 ลกัษณะคือ โครงการอะไรบา้ง 
 ตอบ. โครงการหลกั จ านวน 5 โครงการ  โครงการสนบัสนุนจ านวน 3 โครงการ และโครงการ
ยกระดบัต่อยอด จ านวน 7 โครงการ 
 
13. ถาม. โครงการหลกั จ  านวน 5 โครงการ ประกอบดว้ย  
 ตอบ. 1. โครงการพฒันาผูน้ าสัมมาชีพ 
           2. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการวทิยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัจงัหวดั  
           3. โครงการเตรียมความพร้อมทีมวทิยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัหมู่บา้น 
           4. โครงการส่งเสริมก ารสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดบัหมู่บา้น 
           5. โครงการสนบัสนุนการจดัตั้งและพฒันากลุ่มอาชีพ 
 
14. ถามโครงการสนบัสนุน จ านวน 3 โครงการ ประกอบดว้ย 
 ตอบ. 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการทีมสนบัสนุนการขบัเคล่ือนสัมมาชีพชุมชนระดบัประเทศ 
           2. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการทีมสนบัสนุนการขบัเคล่ือนสัมมาชีพชุมชนระดบัจงัหวดั 
           3. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการทีมสนบัสนุนการขบัเคล่ือนสัมมาชีพชุมชนระดบัอ าเภอ 
 
15. ถาม โครงการยกระดบัต่อยอดก ารสร้างสัมมาชีพชุมชน จ านวน 7 โครงการ ประกอบดว้ย 
 ตอบ. 1. โครงการบูรณการแผนชุมชนระดบัต าบล 
          2. โครงการพฒันาหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ 
          3. โครงการสนบัสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน 
          4. โครงการพฒันาผูน้ าสัมมาชีพชุมชนระดบัต าบล 
          5. โครงการพฒันาผูน้ าชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงานสัมมาชีพชุมชน 
          6. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการองคก์รสตรีระดบัภาคส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 
           7. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการสร้างเครือข่ายนกัจดัการความรู้ชุมชน 
 
16.ถาม โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการวทิยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัจงัหวดั :ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั 
ด าเนินการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการวทิยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัจงัหวดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ? 
 ตอบ . เพื่อสร้างทีมปราชญชุ์มชนตามประเภทอาชีพและวางแผนปฏิบติัการฝึกอาชีพใหก้บั
ประชาชนในหมู่บา้น 
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17. ถาม โครงการหลกั มีก่ีโครงการ 
 ตอบ. 5 โครงการ 
 
18.ถาม โครงการเตรียมความพร้อมทีมวทิยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัหมู่บา้น :ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัประชุมเตรียมความพร้อมทีมวทิยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัหมู่บา้นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ ? 
 ตอบ . เพื่อสร้างทีมวทิยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัหมู่บา้นใหมี้ความพร้อม สามารถจดัการฝึกอบรม
อาชีพ ใหก้บัประชาชนในหมู่บา้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
19. ถาม โครงการสนบัสนุน มีก่ีโครงการ 
 ตอบ. 3 โครงการ 
  
20.ถาม โครงการสนบัสนุนการจดัตั้งและพฒันากลุ่มอาชีพ อยูใ่นกลุ่ม โครงการใหน 
 ตอบ . โครงการหลกั  
 


