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 แบบบนัทึกขอ้มูลวิสาหกิจชุมชน เพื่อเขา้รบัคดัเลือกรางวัล 

“รางวัลวิสาหกิจชุมชนตน้แบบสมัมาชีพ” มูลนิธิสมัมาชีพ 

ประจ าปี 2564 

 

 

ดว้ย มูลนิธิสัมมาชีพ  ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ด าเนินกิจการบนพื้ นฐานของการ          

ไม่แสวงหาก าไร และมุ่งส่งเสริมการประกอบกิจการท่ีค านึงถึงหลักสัมมาอาชีวะเป็นแนวทางปฏิบัติ          

จดัใหม้ีรางวลั “วิสาหกิจชุมชนตน้แบบสัมมาชีพ” เพื่อเป็นรางวลัเกียรติคุณ ยกย่อง และเชิดชูผลงาน

ของกลุ่มหรือองคก์รชุมชนท่ีร่วมกนัประกอบวิสาหกิจในระดบัชุมชน 

โดยแบบบันทึกข้อมูลฉบับน้ีจัดท าขึ้ นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา คัดสรร กลุ่ม/องค์กร/

วิสาหกิจในระดับชุมชนท่ีมีการรวมกลุ่มในการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านการประกอบ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในดา้นการเงินและสวสัดิการชุมชน การเกษตรหรือการแปรรูป และการบริการ

การท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการประกอบกิจการตามหลักสัมมาอาชีวะ          

มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีดี แสดงออกถึงความยัง่ยืนและการเป็นกลไกของชุมชนในการแกไ้ขปัญหา

และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในทอ้งถ่ิน ตลอดจนเป็นตน้แบบรูปธรรมในการขยายผล สรา้งการเรียนรู ้

ต่อชุมชนอื่นและสงัคมทัว่ไป 

 

องคก์ร/วิสาหกิจด าเนินกิจการอยู่ในประเภท 

  การเงินและสวัสดิการชุมชน 

  การเกษตร 

  การแปรรูปผลิตภณัฑอ์าหาร 

  การแปรรูปผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่อาหาร 

  การบริการและการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

 

1. ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
 

ชื่อกลุ่ม/องคก์ร/วิสาหกิจ ...................................................................................................................... 
 

ท่ีตั้ง .......................................................................................................................................................... 

Web Site: ................................................................................................................................................. 

Facebook: ................................................................................................................................................ 
 

ผูป้ระสานงาน 
 

ชื่อ .....................................................................นามสกุล ..................................................................... 
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ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได ้  

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

โทรศพัท ์......................................................... E-Mail: .......................................................................... 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. วัตถุประสงคใ์นการด าเนินงาน  

 

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

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

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

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

4. รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

(อธิบายรูปแบบการด าเนินงานของวิสาหกิจ ยกตัวอย่าง กรณีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร              

เริ่มตน้ตั้งแต่การรวมกลุ่ม การจัดการความรู ้การแยกกนัในกระบวนการปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวและ

การน าผลผลิตมารวมกันเพื่อขาย ฯลฯ มีโครงสรา้งการท างาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการ /มีจ านวน

สมาชิก/มีระเบียบกติกา-ขอ้ตกลงในการด าเนินงาน ฯลฯ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ความเป็นมาของการด าเนินงาน (ปรชัญา/วิสยัทศันข์ององคก์ร )  

mailto:emmy3anna3@gmail.com
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5. รายละเอียดการประกอบการ 
 

 

5.1 ผลิตภณัฑห์ลกั  

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

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

5.2 ปริมาณการผลิตต่อปี  

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

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

5.3 วัตถุดิบหลกั  

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

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

5.4 แหล่งวัตถุดิบหลกั 

 ภายในชุมชน    ..................................... % 

 ภายนอก    .....................................% 

5.5 จ านวนแรงงานในการประกอบการ  .................................... คน 
 

5.6 ตลาดหรือกลุ่มลูกคา้หลกั 

 ภายในชุมชน    .......................................% 

 ระดบัจงัหวัด     .......................................% 

 ระดบัประเทศ   ....................................... % 

5.7 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 จ าหน่ายเอง  

 ผ่านตวัแทนจดัจ าหน่าย 

 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................. 

 

 

6. ผลประกอบการ ( โปรดแนบเอกสารแสดงผลประกอบการ)  
 

 

ผลประกอบการ 
ประจ าปี 

2562 2563 

ยอดขาย/รายได ้   

ก าไร (บาท)   

ขาดทุน (บาท)   
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7. การจดัการผลก าไรขององคก์รท่ีท าใหเ้กิดประโยชนต์่อสมาชิกและชุมชน 

 

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

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

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

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

 

8. มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่จากการด าเนินงานหรือไม่ อย่างไร (โปรดระบุรายละเอียด) 

 

8.1 เกิดสิ่งใหม่ สินคา้ใหม่ หรือบริการใหม่ (ท่ีไม่เคยมีมาก่อน) 

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

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

8.2 มีการใชค้วามคิดสรา้งสรรค์

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

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

8.3 สิ่งท่ีคิดขึ้ นใหม่ใชง้านไดจ้ริง/มีประโยชน/์สามารถลดตน้ทุนได้

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

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

8.4 น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการด าเนินงานอย่างไร

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

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

 

9. ผลลพัธใ์นระดบัชุมชน 
 

ผลของการด าเนินงาน 

(เช่น ผลผลิตท่ีเกิดขึ้ นจากการด าเนินโครงการ เป็นตวัอย่างท่ีชุมชนน าไปใชป้ฏิบติัอย่างแพร่หลาย ฯลฯ

หรือผลจากการท างานแบบรวมกลุ่ม น าไปสู่การจัดตั้ งกลุ่มออมทรัพย์หรือกลุ่มประเภทอื่น รวมทั้ง        

การส่งผลต่อไปยงัดา้นการศึกษา /สาธารณสุข /ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ) 
 

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

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

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

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

การรอ้งเรียนหรือการทว้งติงจากประชาคมในชุมชนหรือองคก์รอื่นหรือไม่(โปรดระบุรายละเอียด) 

 เคย (โปรดระบุ)................................................................................................................... ...............  

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

 ไม่เคย 
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10. แนวทาง/แผนการด าเนินงาน และการพฒันาบุคลากร 
 

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

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

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

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

 

11. องคก์ร หน่วยงานภาคี ท่ีใหก้ารสนับสนุนและมีส่วนร่วม (ตอบไดห้ลายองคก์ร) 
 

องคก์ร หน่วยงานภาคี ลกัษณะความร่วมมือหรือการสนับสนุน 

  

  

  

  

  
   

12.  องคก์รไดร้บัการรบัรองมาตรฐานอะไรบา้ง 
 

 มี  (ระบุรายละเอียด)......................................................................................................................... 

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

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

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

 ไม่มี 

 

13.  องคก์รมีการตรวจสอบจากภายนอกหรือไม่ โดยหน่วยงานใด 

 

 มี  (ระบุรายละเอียด)......................................................................................................................... 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….            

 ไม่มี 

 

14. จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มไดมี้การปรับตัวมีกิจกรรมหรือมีส่วน

ร่วมกับการส่งเสริมความปลอดภยัและการแกไ้ขปัญหาอย่างไร 

 

  มี  (โปรดระบุรายละเอียด) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ไม่ม ี
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กรุณาแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดงัน้ี 
 

1. รายละเอียดอื่นๆ ท่ีวิสาหกิจชุมชนเห็นสมควรเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา 

2. เอกสารแสดงผลประกอบการในระยะ 2 ปีท่ีผ่านมา  

3. รูปถ่ายหรือส่ือวีดีทศัน์ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 

4. เกียรติบตัร หรือรางวลัต่างๆท่ีองคก์รไดร้บั 

 

ลงชื่อ ………………………………………..… 

 (…………………………………………………………) 

ผูจ้ดัท าและบนัทึกขอ้มูล 

ต าแหน่ง ………………………………………………………………..…… 

องคก์ร/หน่วยงาน…………………………………………………….. 

วนัท่ี.........เดือน................. พ.ศ. ............ 

 

 

 

นิยามความหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในที่น้ี หมายถึง การรวมกลุ่มท ากจิกรรมหรือการประกอบกิจการชุมชนอาจขึ้ นทะเบียน

วิสาหกิจชุมชน หรือขึ้ นทะเบียนกบัหน่วยงานอื่นก็ไดเ้พื่อแสดงหลกัฐานของการรวมกลุ่มและมีการด าเนินงานจริง 

โปรดส่งแบบบนัทึกขอ้มูลน้ี กลบัมายงั…… 

ฝ่ายพฒันาผูป้ระกอบการ มูลนิธิสมัมาชีพ   

เลขท่ี 1111/23 เดอะฮาบิแทท  ลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร)  แขวงพลบัเพลา  เขตวงัทองหลาง  

กรุงเทพมหานคร 10310  (ส่งประกวดรางวัลวิสาหกิจชุมชนตน้แบบสมัมาชีพ) 

 

หรือทาง E-mail : sammachiv.awards@gmail.com (ในรูปแบบไฟลส์กุล PDF, JPG) 

ประสานการจดัส่ง และสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดท่ี้ 

คุณน ้าตาล 091-708-2783   คุณตน้ 094-496-3696 

**ภายในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2564** 

**โปรดระบุขอ้มูลใหช้ดัเจนเพื่อประโยชน์ของท่าน** 

 

  

mailto:sammachiv.awards@gmail.com

