
วาระ

โอทอปเศรษฐกิจ

ชุมชน
ประเด็น







๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

จัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เศรษฐกิจชุมชนและระดมทุนสร้างอาชีพ

ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ
และพัฒนาทักษะอาชีพ
สร้างตลาดในชุมชนโดยความร่วมมือจาก
๔ องค์กรหลักและภาคีเครือข่าย

เป็นผู้น าในการแปรรูปปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมัยใหม่

ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน

สรุปประเด็นการจัดการเศรษฐกิจชุมชนจากเวที ๔ ภาค

อยากเห็นเครือข่ายใน...ขบัเคลื่อนเรื่องน้ีอย่างไร  ผู้น าต้องท าอย่างไรในเรื่องน้ี

จึงจะส าเร็จคุณลักษณะของผู้น า ๑๐ 
ประการข้อไหนจ าเป็นที่สุด

๕ 

๖

๗ 

พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริม
สนับสนุนศักยภาพชุมชน

ส ารวจข้อมูลและน าใช้ข้อมูล

พัฒนาศักยภาพกลุ่ม/
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

จัดระบบบริหารจัดการกลุ่มที่โปร่งใส ตรวจสอบได้๘
๙ ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

๑๐ สร้างแกนน าต้นแบบและปลูกฝัง
จิตส านึกให้ประชาชนรักบ้านเกิด 

๑๒ 

๑๓ 

ใช้ทุนทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ประสานหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสร้างเครือข่าย 

๒
๓ ให้มีการจัดการความรู้ของเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากพ้ืนที่เด่นและประสบความส าเร็จในการด าเนินงานใน
การพัฒนาระบบการจัดการเศรษฐกิจในชุมชน

๑ จัดตั้งเครือข่ายกลุ่มอาชีพ สร้างกลุ่มอาชีพต้นแบบ

ให้มีตลาดเครือข่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ขยายตลาดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

๔ 

๕ 

๖

๗

สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายในทุกภาค 
ทั้งระดับหมู่บ้าน ในทุกจังหวัด 
มีการน าใช้ข้อมูล TCNAP RECAP เชื่อมโยงข้อมูลของ
พ้ืนที่ในการหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน

สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีระเบียบในการใช้
จ่าย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาระบบจัดการเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ
เช่น แผนโครงการ ข้อมูล เป็นต้น

๘ 

๙

สนับสนุนทุนทางสังคมให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
และความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพ ท าบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่าย
เพ่ิมรายได้ หาแหล่งเงินทุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าและร่วม
จัดการปัญหาหนี้สิน ระดมทุนจากชาวบ้านโดยมีผู้น าเป็นแกนน า

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนจัดระบบบริหารจัดการ
เกี่ยวกับหนี้สิน เช่น การปลดหนี้ พักช าระหนี้ ดอกเบี้ยเงินกู้
คง การสร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพ การออม เป็นต้น

๑๐ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

ข้อ ๓ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข้อ ๑ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ข้อ ๗ คิดริเริ่มสร้างสรรค์หาทางออกให้
ชุมชน ท้องถิ่น และไม่หยุดนิ่ง

ข้อ ๕ ประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับนับถือจากสังคม

๕ ข้อ ๔ รักษาไว้ซึ่งคุณธรรม มีจริยธรรม ไม่ขัด
ต่อศีลธรรม ประเพณี



Leader Talk ๑
นายณัฐวุฒิ ใจดี

รองปลัดเทศบาลต าบลไทรย้อย 

อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

Leader Talk 
นายวิลัยพนม สุพร 

นายกเทศมนตรีต าบลผึ่งแดด 

อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Leader Talk 
นายชินวุฒิ อาศน์วิเชียร 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วาระ

กลุ่มที่ ๑ นายถนอม ใจกาศ ประธานสถาบันการจัดการกองทุนชุมชนบ้านสันป่าไหน่ 

กลุ่มที่ ๒ นางพิศมัย ชูศักดิ์ เรื่อง โรงเรียนแก้หนี้การแก้ไขปัญหาหนี้

กลุ่มที่ ๓ นายณัฐวุฒิ ค าอาณา เรื่อง การสร้างเครือข่ายอาชีพชุมชนต าบลสถาน

กลุ่มที่ ๔ นายประเสริฐ ไชยสุข เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนต าบลมะเกลือใหม่

กลุ่มที่ ๕ นายสุเทพ จ่าบุญ เรื่อง หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสมบูรณ์หมู่ที่ ๘

กลุ่มที่ ๖ นายอุลัย  สุพร เรื่อง สถาบันการเงินชุมชน

กลุ่มที่ ๗ นางไกร  มั่นเพชร เรื่อง ภูมิปัญญาบนผืนผ้าไทยทรงด า

กลุ่มที่ ๘ นายกนกศักดิ์ บัวประสม เรื่อง (KEYHOLE GARDEN)

กลุ่มที่ ๙ นายดือราเซะ ดือราเซะ เรื่อง เกษตรนาแปลงใหญ่

กลุ่มที่ ๑๐ ดร.ประยงค์ หนูบุญคง เรื่อง เศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องจักรสาน

ค าถามที่ 
ผู้น าต้องท าอย่างไรในการรับมือและจัดการกับ

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของชุมชน

ค าถามที่ 
คุณลักษณะของผู้น าใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจ าเปน็ที่สุด 

ในการร่วมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

ค าถามที่ 
การสานพลังชุมชนท้องถิ่นเพ่ือขับเคลื่อน

เศรษฐกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง ลดหนี้ มีเงินออม

ค าถามที่ 
ทิศทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเกิด

การจ้างงาน สร้างอาชีพ มีเงินออม ลดหนี้สิน

Leader Talk ๔
นายอมร อินทรวงศ์ ปราชญ์เกษตร

ธรรมชาติฯ เทศบาลต าบลสถาน 

อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก





จิตอาสา

การเรยีนรู ้

การพฒันา

การท าเกษตรเชิงเดี่ยว

การบริโภค

สภาพสิ่งแวดล้อม

สารเคมี
ในกระแสเลือด

ประชุม

ประกาศ

ปฏิบัติ

ความมั่นคง
ทางอาหาร

ความมั่นคง
ทางสุขภาพ

ความมั่นคง
ทางสังคม

ความมั่นคง
ทางสิ่งแวดล้อม

ความมั่นคง
ทางประชาธิปไตย

การท าเกษตรแบบใช้สารเคมี
เพ่ือเร่งการเจริญเติบโต
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่สวยงาม
แต่ปราศจากความปลอดภัย

การเลือกทาน
อาหารท่ีไม่
ปลอดภัย

การท าลายสิ่งแวดล้อม
โดยการใช้สารเคมี และ
ความมักง่ายในการ
ด ารงชีวิต รวมถึงการไม่
รู้จักพอในชีวิต

จัดการประชุมของ
ทุกภาคส่วนเพื่อระดมสมอง
ในการหาสาเหตุและ
แนวทางท่ีจะแก้ไข เพ่ือคน
ในชุมชน
จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกาศเป็นวาระต าบลใน
เร่ืองการดูแลสุขภาพ

ร่วมกันลงมือทุก
ภาคีเครือข่ายในต าบลไทร
ย้อยเพ่ือการร่วมท ากิจกรรม
ในการดูแลสุขภาพในชุมชน
และสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อให้เกิดภาพรวมของการ
พัฒนาต าบล

โครงการพาใจกลับบ้าน ชาวไทร
ย้อยน้อมน าท าตามพ่อสอน ท า
ตามแม่สั่ง

ถือเป็น นวัตกรรมเชิงระบบ
ท่ีชาวไทรย้อยร่วมกันคิดและสร้าง

ขึ้นมาเพื่อการพัฒนาต าบลอย่างยั่งยืน
โดยนอ้มน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือรบัมือกบัภาวะ

เศรษฐกิจ

ค าตอบ และสิ่งที่เกิดขึ้น

ท าให้เกิดค าตอบ 5 ด้าน และได้ผลลัพธ์ของกิจกรรมเกิดข้ึน



ค้นหาคน

พัฒนา
ความรู้และ
ทักษะ

สร้างกลุ่ม
องคก์ร 

จัดกจิกรรม
โดยผ่าน
โครงการฯ 
ในพืน้ที่

สรุปผลการ
ด าเนินงาน/
และบทเรียน การสร้างการเรียนรู้เพ่ือ

รับมือกบัภาวะเศรษฐกจิ
ชุมชน ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

การสร้างการเรียนรู้เพ่ือ
รับมือกบัภาวะเศรษฐกิจ
ชุมชน ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

ศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีง
ต าบลไทรย้อย

ศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีง

บ้านผารังหมี

แหล่งเรียนรู้การ
จัดการสิ่งแวดล้อม
(ดนิ น า้ ป่า พลังงาน
ทดแทน) ในพืน้ที่

เกิดศูนยถ่์ายทอดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา









นายฉลอง คงใหม่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่
อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

เย็นตา อภัยรัตน์ 
หัวหน้าส านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด
อ าเภอชะอาด จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางปิยนาฎ หะพระวงศ์
ประธานกองทุนหมู่บ้านไร่ทาม

เทศบาลต าบลนาอาน
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย

นางพิศมัย ชูศักดิ์ 
สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประดู่ยืน
อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ประเสริฐ ไชยสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือใหม่

อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

นายสุเทพ  จ่าบุญ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั
อ าเภอมะนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอาคม คงจะเรียน
ประธานกลุ่มวิสาหกิจ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นายดือราเซะ ดือราเซะ
รองประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอะ
อ าเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา

นายอุลัย สุพร
ประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านจอมมณีใต้

เทศบาลต าบลผึ่งแดด 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นายณัฐวุฒิ ค าอาณา
ปราชญ์เกษตรธรรมชาติฯ
เทศบาลต าบลสถาน

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย



ค าถามข้อ ๒ : คุณลักษณะของผู้น า ๑๐ ประการ ข้อไหน
จ าเป็นที่สุด ในการร่วมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

ข้อ รายการ ๑๐๐ ๕๐ ๑๐ รวม

๑ สรุปค าถาม ๒

๒ ..............

๓ ...............

ข้อ รายการ ๑๐๐ ๕๐ ๑๐ รวม

๑ สรุปค าถาม ๓

๒ ..............

๓ ...............

Leader Talkผู้มาเรียนรู้ ๓๕๐ คน
ใช้สติกเกอร์สีติดในช่องตาราง
ตามหมายเลข ข้อที่ชอบ

ข้อ รายการ ๑๐๐ ๕๐ ๑๐ รวม
๑ สรุปค าถาม ๑
๒ ..............
๓ ...............

สรุปรวม 
๑๐ กลุ่ม
ย่อย

ล าดับ
๑
๒ 
๓

ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓

ล าดับ
๑
๒ 
๓

ล าดับ
๑
๒ 
๓

แบ่ง ๑๐ กลุ่มย่อย ๆ ละ ๓๕ คน

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๔

ล าดับ
๑
๒ 
๓

กลุ่มย่อย โหวตเลือก ๓ อันดับ

ค าถามข้อ ๑:ผู้น าต้องท าอย่างไรในการรับมือและจัดการ
กับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของชุมชน

ค าถามข้อ ๓:การสานพลังชุมชนท้องถิ่นเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง ลดหนี้ มีเงินออม

ข้อ รายการ ๑๐๐ ๕๐ ๑๐ รวม

๑ สรุปค าถาม ๔

๒ ..............

๓ ...............

ค าถามข้อ ๔:ทิศทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเกิด
การจ้างงาน สร้างอาชีพ มีเงินออม ลดหนี้สิน

กลุ่ม ๑

ขั้นตอนที่ ๑ น าคุย ผู้น าต้องท าอย่างไรในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนให้มีความส าเร็จ

ขั้นตอนที่ ๒ ชวนคุย คุณลักษณะของผู้น าใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจ าเป็นที่สุด
ขั้นตอนที่ ๓ ชวนคุย การสานพลังชุมชนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๔ ชวนคุย ทิศทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อการจัดการ

ขั้นตอนที่ ๕ ให้สมาชิกกลุ่มย่อยโหวตเลือก ๓ อันดับของทั้ง ๔ ข้อค าถาม 
ขั้นตอนที่ ๖ สรุปรวมผลคะแนนทั้ง ๑๐ กลุ่มย่อยเพื่อรวมเป็นภาพรวมของห้อง

กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๓ กลุ่ม ๔ กลุ่ม ๕

กลุ่ม ๖ กลุ่ม ๗ กลุ่ม ๘ กลุ่ม ๙ กลุ่ม ๑๐

เศรษฐกิจ
ชุมชน



ค าถามที่ ๑ ผู้น าต้องท าอย่างไรในการรับมือและจัดการกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของชุมชน
ประเด็นท่ี ๑ ท าอย่างไรในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ การสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

ประเด็นท่ี ๒ ท าอย่างไรในการลดหนี้ สร้างเงินออม

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

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

ประเด็นที่ ๓ ท าอย่างไรในการบริหารจัดการกองทุนสร้างอาชีพ ลดหนี้

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

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



ค าถามที่ ๒ คุณลักษณะของผู้น าใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจ าเป็นที่สุด ในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ การ

สร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน

(๑) ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

(๒) ตั้งใจเอาใจใส่รับผิดชอบหน้าที่

(๓) ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

(๔) รักษาไว้ซึ่งคุณธรรม มีจริยธรรม ไม่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี

(๕) ประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับนับถือจากสังคม

(๖) เรียนรู้และพัฒนางานด้วยข้อมูลและใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน 

(๗) คิดริเริ่มสร้างสรรค์หาทางออกให้ชุมชน ท้องถิ่น และไม่หยุดนิ่ง

(๘)  ร่วมสร้างผู้น าชุมชนท้องถิ่นรุ่นใหม่

(๙) สร้างและสานเครือข่ายในหลากหลายลักษณะ

(๑๐) ท างานร่วมกับทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน

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

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

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

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



ค าถามที่ ๓ การสานพลังชุมชนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง ลดหนี้ มีเงินออม
ประเด็นที่ ๑ สานพื้นที่ จะใช้ทุนและศักยภาพอย่างไรในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนของพ้ืนที่ (คน กลุ่ม ชุมชน หน่วยงาน นโยบาย)

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

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

ประเด็นที่ ๒ สานผู้น า จะพัฒนาศักยภาพผู้น าในการด าเนินการอย่างไร

-การพัฒนาข้อมูล พัฒนางาน และ การพัฒนาศักยภาพ

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

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

ประเด็นที่ ๓ สานนวัตกรรม ควรพัฒนาให้เกิดวิธีการท างาน เครื่องมือ ใหม่ๆ อย่างไร
-เครื่องมือ วิธีการ

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

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

ประเด็นที่ ๔ สานองค์กร แนวทางการบูรณาการกับภารกิจภายในขององค์กร และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหนุนเสริมอย่างไร

-การบูรณาการกับแผนงาน โครงการของหน่วยงานและท้องถิ่นอย่างไร

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



…ค าถามที่ ๔ ทิศทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อเกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ มีเงินออม ลดหนี้สิน
- สิ่งที่ท าเองได้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ที่ต้องท าร่วมกับหน่วยงานอื่น

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ต้องมีการก าหนดนโยบาย

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


