แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาอาสาพั ฒ นาชุม ชน ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๑๒ โดยคัดเลือกบุคคลในหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติและมีลักษณะเป็นผู้นา จิตใจเสียสละ
เข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
พัฒนาชุมชนต่าง ๆ โดยมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ รองรับการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การดาเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
และผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ดังนี้
๑. การจัดทาฐานข้อมูลอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัด/อาเภอ ตรวจสอบฐานข้อมูล อช./ผู้นา อช.
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ในระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๒. การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) โดย ผู้นา อช. ที่มีสิทธิได้ รับ
ค่าตอบแทนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ย
การอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒) มีคาสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ และมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ
๓) มีระยะเวลาปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมการพัฒนาชุมชน ครบตามงวดปฏิบัติงานรายไตรมาส (๓ เดือน)
๔) มีการประชุม ผู้นา อช. เป็นประจาทุกสิ้นงวดปฏิบัติงาน เพื่อ วางแผนการดาเนินงาน และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
๕) ผู้นา อช. จะได้รับค่าตอบแทนรายละ ๕๐๐ บาท/ไตรมาส (๒,๐๐๐ บาท ต่อปี) ตามบัญชี
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน
๓. ภารกิจเน้นหนัก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายภารกิจ
ให้ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) เป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน โดยเน้นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับการดาเนินงานโครงการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมอบหมาย
ภารกิจให้ อช./ผู้นา อช. ในพื้นที่ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ ส่งเสริมให้ อช./ผู้นา อช. ในพื้นที่เป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
ระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในฐานะผู้สังเกตการณ์
หรือร่วมงานในพิธีปิด
๓.๒ ส่ งเสริ มให้ อช./ผู้ น า อช. ในพื้ นที่ เป้ าหมาย เข้ าร่ วมกิ จกรรมที่ ๔ กระตุ้ นการบริ โภค
ภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
ครัวเรือน โดยเข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community
Lab Model for quality of life : CLM) และ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model
for quality of life : HLM) ในแต่ละตาบล แต่ละหมู่บ้าน ของการดาเนินงานในแต่ละพื้นที่
/๓.๓ เชิญชวน...
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๓.๓ เชิญชวนหรือคัดเลือก อช./ผู้นา อช. ที่มีความสนใจและมีศักยภาพเข้ามาเรียนรู้และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ ๖ พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถี
ไทย และกิจกรรมที่ ๗ ในการฝึกอบรมสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ
Local Economy โดยส านั กงานพั ฒ นาเทคโนโลยีอ วกาศและภู มิส ารสนเทศ เพื่ อช่ วยในการน าเข้าข้อมู ล
ได้ครอบคลุมขึ้นและไม่เป็นการทางานซ้าซ้อนกัน
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมให้เน้นการบูรณาการกับโครงการงบเงินกู้ โดยขอให้จัดลาดับความสาคัญ
ในลักษณะของ ๑) เป็น Area Base พื้นที่ที่มีการดาเนินงานงบเงินกู้จานวนมาก ให้เน้นกิจกรรมไปพื้นที่นั้นก่อน
๒)กลุ่มเป้าหมายขอให้เป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับงบเงินกู้ เช่น CLM ในตาบลต่าง ๆ และ HLM ในหมู่บ้าน
ต่าง ๆ แล้วจึงจัดลาดับความสาคัญลงสู่พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ
๔. การจั ดกิ จ กรรมเนื่ องในวาระครบรอบ ๕๒ ปี โครงการพั ฒ นาผู้ น าอาสาพั ฒ นาชุ มชน
(วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔)
เนื่ อ งในวาระครบรอบการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาผู้ น าอาสาพั ฒ นาชุ ม ชน ปี ที่ ๕๒
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดดาเนินการภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช.
สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๔.๑ การเตรียมความพร้อม สานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดประสานงานสมาคม/ชมรม
ผู้นาอาสาพัฒ นาชุมชนระดับจังหวัดจัดประชุมเพื่อกาหนดรูปแบบ/วางแผนการดาเนินงาน ตลอดจนแหล่ง
งบประมาณในการดาเนินงาน
๔.๒ ระยะเวลาการจั ด กิ จ กรรม ช่ ว งเดื อ นมกราคม ๒๕๖๔ หรื อ วั น พฤหั ส บดี ที่
๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ หรือตามความเหมาะสมของจังหวัด
๔.๓ การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม (รายละเอียดตามกาหนดการแนบ) ได้แก่
(๑) กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ ทาบุญตักบาตร สวดมนต์ นั่ง สมาธิ ทอดผ้าป่า หรือ
ศาสนกิจอื่น ๆ ของแต่ละศาสนา
(๒) กิจ กรรมการแสดงพลังอาสาพัฒ นาชุมชน ได้แก่ การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย กล่าวคาปฏิญาณตน
(๓) กิจกรรมการจั ดเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ อภิปราย สัมมนาทางวิชาการ การบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา
โมเดล” การจัดนิทรรศการผลงาน/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานของ อช./ผู้นา อช. ที่ผ่านมา
(๔) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ทาความสะอาดแม่น้า คู คลอง ทาความสะอาด
สถานที่สาคัญของชุมชน/หมู่บ้าน กิจกรรมชุมชนเกื้อกูล เป็นต้น
(๕) กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับ อช./ผู้นา อช. ที่มีผลงานดีเด่น และกิจกรรมอื่น ๆ
เช่น กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การบริจาค
สิ่งของแก่ผู้ยากไร้ กิจกรรมแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักในธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก เป็นต้น
นอกจากนี้ กาหนดให้ อช./ผู้นา อช. ตั้งปณิธานในการทาความดี ด้วยการน้อมนา
แนวพระราชด าริ หลั กการทรงงาน หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง เพื่ อสานต่ อพระราชปณิ ธานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมนาพระบรมราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา
ต่อยอด” สู่การปฏิบัติ ด้วยการพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี ดารงตนตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รูปแบบ โคก หนอง นาโมเดล โดยมีการตั้งปณิธานความดี อย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง ที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง
และสังคม โดยทากิจกรรมตลอดทั้งปี และนาไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็น “อช./ผู้นา อช. วิถีพอเพียง”
/ทั้งนี้...
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ทั้ งนี้ การจั ดกิ จกรรมฯ ให้ ด าเนิ น การตามวิ ธีก ารเว้น ระยะห่ างทางสั งคม (Social
Distancing) และเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
๔.๔ การคัดเลือก อช./ผู้นา อช. ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี ๒๕๖๓ ให้สานักงานพัฒ นาชุมชนอาเภอ ร่วมกับชมรม ผู้นา อช. และภาคี
พัฒ นาต่าง ๆ ร่วมพิจารณาคัดเลือก อช./ผู้นา อช. ที่มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีผลงานเป็นที่ยอมรับของ
สังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่
ต้น แบบการพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิตตามหลั ก ทฤษฎี ใหม่ ป ระยุ กต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล รวมทั้ งเป็ น บุ ค คล
ที่ ส ามารถเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ต่ อ สั งคมได้ อ าเภอละ ๒ คน โดยแยกเป็ น ผู้ ช าย ๑ คน และ ผู้ ห ญิ ง ๑ คน
รายละเอียดตามแนวทางการคัดเลือกฯ ที่แนบ
๔.๕ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจแก่ อช./ผู้นา อช. ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ตามข้อ ๔.๔
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนจะส่ ง แบบพิ ม พ์ เกี ย รติ บั ต ร อช./ผู้ น า อช. ที่ มี ผ ลงานดี เด่ น ให้ จั งหวั ด ดาวน์ โหลด
ผ่านเว็บไซต์สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน http://chumchon.cdd.go.th/ และให้จัดพิมพ์ด้วยกระดาษ
อาร์ ต ด้ านไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๑๐ แกรม ขนาดเอ ๔ พิ ม พ์ สี่ สี เพื่ อมอบให้ แก่ อช./ผู้ น า อช. ที่ มี ผ ลงานดี เด่ น
ประจาปี ๒๕๖๓ ตามกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๒ ปี โครงการผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน ต่อไป
๔.๖ การเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด กิ จ กรรมและผลงาน อช./ผู้ น า อช.
โดยส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวัด /อ าเภอ สมาคม/ชมรมผู้ น าอาสาพั ฒ นาชุม ชนประสานกั บ สื่ อมวลชน
ในท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่/ประชาสัมพัน ธ์การจัดกิจกรรม และผลงานของ อช./ผู้นา อช. ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ
เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ วิทยุ เสียงตามสาย เว็บไซต์ เป็นต้น
๔.๗ การรายงานผล ให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรายงานผล พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม
ตามแบบที่กาหนด ให้กรมฯ ทราบ ดังนี้
๔.๗.๑ รายงานผลการคัด เลื อ ก อช./ผู้ น า อช. ที่ มีผ ลงานดีเด่ น ประจาปี ๒๕๖๓
ผ่านแบบรายงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน http://www.chumchon.cdd.go.th
ภายในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
๔.๗.๒ รายงานผลการจัดกิจกรรม ๕๒ ปี โครงการพัฒนา ผู้นา อช. ดังนี้
 เชิงปริมาณ ผ่านระบบงานศูนย์ข้อมูลกลาง เพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์
ภายในวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 เชิงคุณภาพ ขอให้จังหวัดรวบรวมประเด็น หรือจัดทาบทความ/รายละเอียด
กิจกรรมที่น่าสนใจและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับที่อื่นได้ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม จัดส่งให้กลุ่มงานส่งเสริม
ผู้นาชุมชนและองค์กรชุมชน สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ภายในวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๕. การพัฒนาศักยภาพ อช./ผู้นา อช. โดยจังหวัด/อาเภอ คัดเลือก อช./ผู้นา อช. ที่มีความ
พร้อมและสนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน เช่น การจัดฝึกอบรมหลักสูตร
“จิตอาสา ๙๐๔ พัฒ นาชุมชน”เป็นต้น หรือ เพิ่มขีดความสามารถของ อช./ผู้นา อช. โดยการจัดฝึกอบรม/
สัมมนา อช./ผู้นา อช. ให้มีทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
๑) ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ วิทยากรสัมมาชีพชุมชน
๒) การขับเคลื่อนงานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
๓) ส่งเสริมบทบาทของ อช./ผู้นา อช. ในการร่วมดาเนินงานบูรณาการแผนตาบล
/๔) ส่งเสริม...

-๔–
๔) ส่งเสริมให้ อช./ผู้นา อช. มีการพัฒนาตนเอง โดยการสมัครพัฒนาตนเอง
ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
ทั้งนี้ อาจจะประสานความร่วมมือด้านงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคีที่เกี่ยวข้อง
๖. การสร้างเครือข่ายการทางานของ อช./ผู้น า อช. จังหวัด/อาเภอดาเนิน การทบทวน
ปรั บ ปรุ งโครงสร้าง สมาคม/ชมรม ผู้ น า อช. ระดับ จังหวัด และระดั บ อาเภอให้ เป็น ปั จจุบัน เพื่ อเชื่อมโยง
การทางานในทุกระดับและเป็นกลไกที่สาคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของ อช./ผู้นา อช. ในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๗ . การติ ด ตามการด าเนิ น งาน เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชน ร่ ว มกั บ สมาคม/ชมรม
ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด/อาเภอ ลงพื้นที่ติด ตาม ให้คาแนะนา ปรึกษา แก่ อช./ผู้นา อช. ในพื้นที่
อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่

*****************************

-๕รายละเอียดกาหนดการ
การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๒ ปี โครงการพัฒนาผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน
(วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
กิจกรรมช่วงเช้า
- จัดกิจกรรมทางศาสนา /ทอดผ้าป่า
- การแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี /กล่าวคาปฏิญาณตน
- อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- การจัดนิทรรศการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผลงานของ อช./ผู้นา อช.
- การจัดเวที/อภิปราย/สัมมนาทางวิชาการ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
- การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ อช. /ผู้นา อช. ที่มีผลงานดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓
กิจกรรมช่วงบ่าย
- การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามแนวทางกิจกรรมเกื้อกูล การออกหน่วยจิตอาสา
สร้างสุขให้ชุมชน การทาความสะอาดสถานที่สาคัญของชุมชน/หมู่บ้าน
- กิจกรรมแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักในธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก
- กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในพื้นที่เป้าหมาย
- กิจ กรรมสร้างความสั มพั นธ์ อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาพื้ นบ้าน การแข่งขันกีฬ า
เปตอง เป็นต้น
หมายเหตุ :

๑. จังหวัดสามารถปรับแนวทางการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
๒. การจัดกิจกรรมฯ ให้ดาเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
และเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

-๖-

-ตัวอย่างกล่าวคาปฏิญาณตนของอาสาพัฒนาชุมชน/ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน

ข้าพเจ้าในนามผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน และ อาสาพัฒนาชุมชน ขอปฏิญาณว่า
ข้อ ๑ ข้าฯ จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ ข้าฯ จะสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นแนวทางในการดารงชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ข้อ ๓ ข้าฯ จะเสียสละ และอุทิศตน ในการทาหน้าที่เป็นผู้นาการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหา
ของชุมชน ให้เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง และชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน
.........................................................

-๗แนวทางการคัดเลือก อช./ผู้นา อช. ที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี ๒๕๖๓
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ร่วมกับประธานชมรม ผู้นา อช. ระดับอาเภอ ดาเนินการคัดเลื อก
อช./ผู้ น า อช. ที่ มี ผ ลงานดี เด่ น และปรากฏผลงานเป็ น ที่ ย อมรับ ของชุ ม ชน ในปี ๒๕๖๓ อ าเภอละ ๒ คน
โดยแยกเป็นผู้ชาย ๑ คน ผู้หญิง ๑ คน และมีขั้นตอนการดาเนินงานรวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีแนวทางการให้คะแนน
ดังนี้
๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (๓๐ คะแนน)
๑) มีความรู้ ความเข้าใจ หรือเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
๒) มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม เช่น แต่งกายเหมาะสมกับสถานที่ วางตัวได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ เป็นต้น
๓) มีทักษะในการพูด เป็นวิทยากรกระบวนการสามารถสื่อสาร/ถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย
๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๕) มีความใฝ่รู้ เข้ารับการฝึกอบรม หรือแสวงหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ และ
นาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน
๖) ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในระดับตาบล/อาเภอ ไม่น้อย
กว่า ๓ คณะ
๑.๒ ด้านผลงาน ความสาเร็จ ในงานอาสาพัฒนาชุมชน (๖๐ คะแนน)
๑) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน สังคม ในด้านการ
เป็นต้นแบบ ด้านการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ได้แก่
- ดารงตนเป็ นแบบอย่างตามแนวทางวิถี ชีวิตพอเพี ยง เช่ น มี การลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน มีการออม เป็นต้น
- เป็ น ครอบครัวพั ฒ นา และเป็ นจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพี ยง เช่ น การเลี้ ยงสั ตว์
การปลูกผักสวนครัว การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ ฐานเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล เป็นต้น
- เป็นวิทยากรถ่ายทอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขยายผลไปยัง
ครัวเรือน/ชุมชนอื่นได้
๒) ดาเนินกิจกรรมเกื้อกูล ตามโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้าใจ สร้างวิถีไทย
สามัคคี อย่างต่อเนื่อง เป็นประจาทุกเดือน
๓) มี ค วามสามารถในการประสานงาน กลุ่ ม องค์ กร ต่ าง ๆ เช่ น ส่ ว นราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มทุนต่าง ๆ ในชุมชน เป็นต้น ในการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนที่ตก
เกณฑ์ จปฐ. ไปในทิศทางที่ดีขึ้น
๔) เป็ น ผู้ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความสามารถของ ผู้ น า อช. (ผ่ า น ๔ ใน ๑๐
กิจกรรม ตามเกณฑ์ประเมินในระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์)
๕) มีผลงานที่เป็นนวัตกรรมในการดาเนินงานตามภารกิจของ ผู้นา อช.

-๘–
๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี (๑๐ คะแนน)
๑) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒) ปฏิบัติภารกิจทางศาสนา กฎหมาย ค่านิยมของไทย เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้
๓) มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น
๔) ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน อบายมุข และสิ่งเสพติด
๕) เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะต่าง ๆ เช่น เป็นที่ปรึกษา
เรื่องต่าง ๆ ให้กับบุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้านและคนในชุมชนได้
ทั้งนี้ จังหวัด/อาเภอ สามารถกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพ
พืน้ ที่
๒. คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ/ชมรม ผู้นา อช.
ระดั บ อ าเภอ สามารถพิ จ ารณาคั ด เลื อ กจาก อช. ระดั บ หมู่ บ้ าน หรือ ผู้ น า อช. ที่ เคยได้ รับ ตามโครงการ
เชิดชูเกียรติพัฒนาชุมชนดีเด่น หรือผู้นา อช. ที่ยังไม่ได้รับรางวัลใด ๆ แต่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีผลงาน
ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓ รวมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลอื่นได้
....................................................

-๙แบบกรอกประวัติ อช./ผู้นา อช. อช. ที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี ๒๕๖๓
ตามกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๒ ปี โครงการพัฒนาผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน
*************************
รูปถ่าย
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)....................................... นามสกุล............................................
เกิดวันที่...............เดือน ................................ พ.ศ. ......................... อายุ ..................... ปี
ศาสนา ....................................................... อาชีพ ....................................................
การศึกษา .............................................ประวัติการดารงตาแหน่ง อช./ผู้นา อช. ...........ปี
ความสามารถพิเศษ  การจัดเก็บข้อมูล  วิทยากรด้านแผนชุมชน
 วิทยากรด้านขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.............หมู่ที่….........ถนน............................... ตาบล ......................
อาเภอ/เขต................................จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์ ................................
โทรศัพท์ ….................................................. โทรสาร...................................................................

กิจกรรมที่ประสบความสาเร็จ /เทคนิคการทางาน และผลงานดีเด่นที่ควรยกย่อง
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ..........
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................
(...........................................)
ตาแหน่ง .........................................

- ๑๐ แบบสรุปทะเบียนรายชื่อ อช./ผู้นา อช. ที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี ๒๕๖๓
ตามกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๒ ปี โครงการพัฒนาผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน
(วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)
ที่

จังหวัด

อาเภอ

ประเภท

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
บ้านเลขที่

๑
๒
๓

ที่อยู่
หมู่ที่

โทรศัพท์
ตาบล

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หมายเหตุ : การรายงานผลการคัดเลือก อช./ผู้นา อช. ที่มีผลงานดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๓ ผ่านแบบรายงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
http://www.chumchon.cdd.go.th ภายในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

QR Code แบบรายงาน ๕๒ ปี ผู้นา อช.

