กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) สร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี สร้างความเข้มแข็งให้สตรีไทย มีอาชีพทางเลือกในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้
สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว โรงงานใหญ่หลายแห่ง
ปิดตัวลง คนงานถูกปลด ปัญหาคนว่างงาน ซึ่งในจานวนคนว่างงานดังกล่าว มีสตรีที่เป็นคนต่างจังหวัดที่ต้อง
เปลี่ยนชีวิตจากคนทางานโรงงาน เป็นคนตกงาน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ กอร์ปกับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) ได้มอบนโยบายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการสร้างความ
เข้มแข็งให้สตรีมีศักยภาพ มีทางเลือก มีอาชีพ และรายได้ สามารถทางานอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่ต้องไป
ทางานรับจ้างในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ และกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการนวดแผนไทยในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับ โรงเรียนแพทย์แผน
โบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ซึ่งเป็นแหล่งรวมวิทยาการทางการแพทย์แผนโบราณ และการนวดแผนโบราณ
ที่มีมาตรฐาน ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือได้กาหนดฝึกอบรม จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการนวดฝ่าเท้า
เพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง(10 วัน) และหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง (26 วัน)
กรมการพัฒ นาชุมชน กาหนดดาเนินการรับสมัครสตรีเข้ารับการฝึ กอบรมตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพสตรี ด้านการนวดแผนไทย เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรี เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งต่อไป

-21. การรับสมัคร
1.1 สมัครทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th ตั้งแต่วันที่
29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562
1.2 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครทางระบบออนไลน์
1.2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
1.2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
1.2.3 สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
1.2.4 รูปถ่าย (หน้าตรงครึ่งตัว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา)
ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
1.2.5 ใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ฉบับ
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สัญชาติไทย
2.2 เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2.3 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ
2.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและปฏิบัติงาน
3. วิธีการคัดเลือก
กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดแผนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี ด้านการนวด
แผนไทย ดังนี้
3.๑ กรมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
3.๒ รับสมัครทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.๓ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในพื้นที่จุดดาเนินการ นาข้อมูลผู้สมัครจากระบบ
ออนไลน์ ดาเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้สมัคร ครบถ้วน ถูกต้อง และเรียงลาดับตามวัน เวลาที่
สมัคร จานวนตามที่กรมฯ กาหนด และให้จังหวัดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ทางระบบ
ออนไลน์ที่เว็บไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และปิดประกาศผลการคัดเลือก ณ สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด หรือสถานที่เหมาะสมตามที่จังหวัดกาหนด ในวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕62
3.4 ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕62
3.5 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในพื้นที่จุดดาเนินการ แจ้งผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มเติม กรณี ที่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสละสิทธิ์ หรือ ไม่ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม ตามกาหนดเวลา
(9 ธันวาคม 2562) ภายในวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕62
3.6 ผู้เข้าอบรมนาเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครตัวจริง ตามข้อ 1.2 ไปยื่น
ต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว(วันที่ 16 ธันวาคม 2562) เพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียน
3.7 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส่งแบบสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
ตาม ประกาศฯ จังหวัด ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม ๒๕62

-34. กาหนดการฝึกอบรม
ระยะที่ 1 กาหนดอบรม 4 รุ่น หลักสูตรระยะสั้น การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง 10
วัน อบรมพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๖ – 25 ธันวาคม ๒๕62 ในพื้นที่ ดังนี้
4.1 บ้านพุแค หมู่ 1 ตาบลพุแค อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
4.2 บ้านผาทั่ง หมู่ 2 ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
4.3 บ้านนาหว้า หมู่ 4 ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
4.4 บ้านโคกไคร หมู่ 1 ตาบลมะรุ่ย อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
5. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขในการสมัคร
5.1 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
5.1.1 เข้ารับการฝึกอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5.1.2 ได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน ในเครือโรงเรียน
แพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
สาธารณสุข สามารถนาไปใช้ประกอบการทางานได้
5.1.3 ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ
(วัดโพธิ์) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ/จังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชน
5.2 เงื่อนไขการสมัคร
5.2.1 ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมครบตลอดหลักสูตร (60 ชั่วโมง 10 วัน)
จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม และมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตร
5.2.2 ผู้สมัครจะสมัครได้เพียง 1 รุ่นเท่านั้น
5.2.3 การสมัครตามขั้นตอนในข้อ 4. ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.2.4 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติ
และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุ
ชื่อ-สกุล และเลขประจ าตัว ประชาชน ในกรณีที่มีความผิ ดพลาดอันเกิดจากผู้ สมั คร หรือตรวจสอบพบใน
ภายหลังว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของกรมการพัฒนา
ชุมชน จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

รายละเอียดต่างๆ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอทุกอาเภอ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด
หรือเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th

