ยุทธศาสตร์ส่งเสริ มวิ สาหกิ จชุมชน
วิ สยั ทัศน์
ชุมชนเข้มแข็งด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนทีพ่ ง่ึ ตนเอง โดยกระบวนการวิสาหกิจชุมชน
พันธกิ จ
1. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ นการบริหารจัดการทุนของชุมชน
2. ส่งเสริมสนับสนุ นวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
3. รับรองสถานภาพวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
4. ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้เกิดการส่งเสริม
สนับสนุ นวิสาหกิจชุมชนอย่างมีเอกภาพ
วัตถุประสงค์หลัก
1. ชุมชนและทุกภาคส่วนเกิดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
2. ชุมชนสามารถดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนได้และมีการบริหารจัดการทีด่ ี
3. วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้รบั การส่งเสริมสนับสนุ นอย่างเป็ น
ระบบและมีเอกภาพ
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ยุทธศาสตร์และยุทธวิ ธี
ยุทธศาสตร์

ยุทธวิ ธี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนรู้ การวิ จยั และ
พัฒนา
1.1 การสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม 1.1.1 ส่งเสริมให้ชุมชนมีการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการแผนแม่บทชุมชน
1.1.2 ส่งเสริมให้มกี ารแปรแผนแม่บทชุมชนไปสูก่ ารพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
1.1.3 ส่งเสริมการเรียนรูข้ องชุมชนในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับวิสาหกิจชุมชน
1.2 การเสริมสร้างปจั จัยการเรียนรูท้ ่ี
1.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาผูน้ ําชุมชนเป็นนักวิสาหกิจชุมชนและ
เชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน
1.2.2 สนับสนุ นให้มแี ละพัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ การศึกษาและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1.3.1 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชนโดย
1.3 การส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั และพัฒนา
ชุมชน
วิสาหกิจชุมชนแบบมีสว่ นร่วม
1.3.2 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีวสิ าหกิจชุมชนโดย
ชุมชน
1.3.3 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาองค์ความรูก้ ารประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน
1.3.4 ให้กลไกของรัฐสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1.4.1 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนากระบวนการวิสาหกิจชุมชน
1.4 การส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั และ
1.4.2 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาคลัสเตอร์วสิ าหกิจชุมชน
พัฒนาระบบบริหารจัดการวิสาหกิจ
1.4.3 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
ชุมชน
1.4.4 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาดัชนีชว้ี ดั การพัฒนาคุณภาพชีวติ
และเศรษฐกิจชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริ หารจัดการ
วิ สาหกิ จชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
2.1 การบริหารจัดการทุนชุมชน

2.2 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

2.3 การลดรายจ่ายเพิม่ รายได้

2.4 การพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน

ยุทธวิ ธี

2.1.1 ส่งเสริมระบบการสะสมทุนวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบที่
หลากหลาย
2.1.2 ส่งเสริมให้จดั ตัง้ กองทุนวิสาหกิจชุมชนทัง้ ระดับองค์กรและ
เครือข่าย
2.1.3 ให้มกี ารประกอบการวิสาหกิจชุมชนบนพืน้ ฐานทรัพยากร
และผลผลิตของชุมชนอย่างยังยื
่ น
2.1.4 ให้มกี ารพัฒนาระบบการจัดการและการฟื้นฟูทรัพยากร
ภูมปิ ญั ญาและวัฒนธรรมของชุมชน
2.1.5 ให้มกี ารฟื้นฟูภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ผสมผสานเทคโนโลยีในการ
พัฒนาและประกอบการวิสาหกิจชุมชน
2.1.6 ให้มกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุนชุมชน
2.1.7 ส่งเสริมการบูรณาการทุนชุมชน
2.2.1 ให้มกี ารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตัง้ แต่ระดับครอบครัว ชุมชน
และเครือข่ายชุมชนอย่างสัมพันธ์กนั
2.2.2 ให้มกี ารบริหารจัดการเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนเป็ นคลัสเตอร์
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจชุมชน
2.2.3 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์วสิ าหกิจชุมชน
2.2.4 ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายตลาดของวิสาหกิจชุมชน
2.2.5 ให้มกี ารสนับสนุ นกองทุนวิสาหกิจชุมชน
2.2.6 ให้มกี ารบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและสมาชิกสามารถ
ตรวจสอบกันเองได้
2.3.1 ให้มกี ารพัฒนาวิสาหกิจประเภททดแทนการนําเข้าจาก
ภายนอกชุมชน รวมทัง้ การพัฒนาทรัพยากรผลผลิตและ
วิสาหกิจบริการ
2.3.2 ให้มกี ารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนอย่างครบวงจร อย่างน้อยให้ได้หนึ่งในสี่ (ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง)
2.4.1 ส่งเสริมให้มกี ารจัดสรรผลกําไรในการประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนเป็ นกองทุนสวัสดิการของชุมชน ตามความสมัครใจของ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
2.4.2 ให้มกี ารจัดการทรัพยากรของชุมชนอย่างยังยื
่ นทัง้ เพื่อเป็ น
สวัสดิการโดยตรงและเพือ่ เป็ นต้นทุนหรือวัตถุดบิ ใน
กระบวนการวิสาหกิจชุมชน
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ยุทธวิ ธี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริ มและสนับสนุน
วิ สาหกิ จชุมชนและเครือข่ายวิ สาหกิ จ
ชุมชน
3.1 การรับรองสถานภาพวิสาหกิจชุมชน
3.1.1 ให้มกี ารส่งเสริมสนับสนุ นการทําแผนแม่บทชุมชนในทุก
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ตําบล รวมทัง้ ปรับแผนดังกล่าวทุกปี พร้อมกับการปรับ
ฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
3.1.2 ให้หน่วยงานทีม่ ภี ารกิจด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
สนับสนุนให้เข้าไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพือ่ ให้การ
ส่งเสริมเป็ นเอกภาพ
3.1.3 ให้มกี ารพัฒนามาตรฐานวิสาหกิจชุมชนโดยวิสาหกิจชุมชน/
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีสว่ นร่วม (อยูร่ ะหว่างการ
ดําเนินการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน)
3.2 การพัฒนาและสนับสนุนเครือข่าย
3.2.1 ให้มกี ารจัดตัง้ สภาวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชน
3.2.2 ให้มกี ารจัดวิสาหกิจชุมชนสัมพันธ์
3.2.3 ให้มกี ารส่งเสริมสนับสนุ นการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนในระดับตําบลและระหว่างตําบล ในพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ระเด็น
และความสนใจร่วมกัน
3.2.4 ให้มกี ารส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิตกับ
ผูบ้ ริโภค
3.3 การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้
3.3.1 ให้มกี ารส่งเสริมสนับสนุนการทําแผนแม่บทโดยกระบวนการ
เรียนรูใ้ นชุมชน
3.3.2 ให้มกี ารส่งเสริมการเรียนรูใ้ นการประกอบวิสาหกิจชุมชน
ทุกระดับ ทุกประเภท โดยให้การฝึกอบรมทางวิชาการใน
ประเด็นเฉพาะต่างๆ
3.3.3 ให้มกี ารเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
และให้มกี ารเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3.4 ให้จดั การเรียนรูแ้ ละดูงานสําหรับตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน
วิชาการ สือ่ มวลชน ภาคประชาสังคมและผูบ้ ริโภคเพือ่ ความ
เข้าใจและความร่วมมือ
3.4 การสนับสนุ นการจัดการวิสาหกิจชุมชน 3.4.1 ให้มกี ารทบทวนระบบบริหารจัดการของรัฐให้เหมาะสม
สอดคล้องกับวิสาหกิจชุมชน
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3.5 ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและชุมชน

3.6 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

3.7 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่

ยุทธวิ ธี
3.5.1 ให้มเี วทีแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและชุมชน
3.5.2 ให้มกี ารประชุมสัมมนาหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในส่วนกลาง
เพือ่ กําหนดมาตรการและแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนให้เป็ นเอกภาพ
3.5.3 ให้มกี ารประชุมสัมมนาหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระดับพืน้ ที่
เพือ่ สร้างความร่วมมือและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างกัน
3.5.4 ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาค
ประชาชนและชุมชน ในการดําเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน
3.6.1 ให้มกี ารพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับ
วิสาหกิจชุมชน ตัง้ แต่ระดับตําบลถึงระดับชาติ เชื่อมโยง
เครือข่ายทัง้ ประเทศให้มกี ารพัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศ
3.6.2 ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดทําระบบสารสนเทศเพือ่
ตอบสนองปญั หาและความต้องการของชุมชนในการ
ประกอบวิสาหกิจชุมชน
3.6.3 ให้มกี ารเชื่อมโยงเครือข่ายของชุมชนกับเครือข่ายอื่นๆ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือกัน
3.7.1 ให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเรือ่ งวิสาหกิจชุมชนทาง
สือ่ มวลชนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้สาธารณชนทัวไป
่
3.7.2 ใช้ระบบและเครือข่ายสารสนเทศข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
เป็ นแหล่งเรียนรูแ้ ละค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับวิสาหกิจชุมชน
จากบุคคลทัวไปได้
่
ดว้ ย

