แบบบันทึกองค์ความรูร้ ายบุคคล
1. ชื่อองค์ความรู้ การดาเรินงานขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง|
2. ชื่อเจ้าของความรู้ นางสาวอภิชญา กาชัย ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้ (เลือกได้จานวน 1 หมวด)
 หมวดที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
 หมวดที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
 หมวดที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
 หมวดที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
4. ที่มาและความสาคัญในการจัดทาองค์ความรู้ (อธิบายโดยละเอียด)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กาหนดให้การสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม เป็น ๑ ใน ๑๐ ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของ
กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหา ความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
พืน้ ฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจมากขึ้น และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดให้การพัฒนาอาชีพครัวเรือน เป็น ๑ ใน ๓ ปัจจัย
ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๐ (CDD Agenda 2017) มุ่งผลให้ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง
ประชาชน ใช้ชีวิต อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข” และดาเนินการภายใต้ “โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คือ “รายได้” ทาให้ประชาชนในชุมชน มีรายได้
เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยการสร้างอาชีพ ผ่านกระบวนการ “สร้าง
สัมมาชีพชุมชน” ภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน”การดาเนินงานขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนจึงถือเป็น
ปัจจัยสาคัญในการพัฒนาอาชีพให้ครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับครัวเรือนให้มี
ความมั่นคง สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลาดับขั้นตอน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
5.1 ศึกษาแนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.2 ดาเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน โดยดาเนินการ ดังนี้
- คัดเลือกปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพที่อยู่ในหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 5 คน
- คัดเลือกครัวเรือนเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ โดยพิจารณาจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (ข้อมูล
จปฐ.) ที่สามาถพัฒนาได้และสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรรมเป็นลาดับแรก หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน ผ่านการจัด
เวทีประชาคม และนาข้อมูลชุมชน เช่น ข้อมูลด้านอาชีพ ภูมิปัญญา รายได้ กลุ่มอาชีพ องค์กรทุนชุมชน หรือ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน มาประกอบการพิจารณาคัดเลือก พร้อมสารวจอาชีพที่ต้องการฝึกอบรม
5.3 ดาเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบ้าน ในรูปแบบการฝกอบรม ระยะ
เวลา 2 วัน โดยใหทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จานวน 5 คน ทาหนาทีเ่ ป็นแกนหลักในการจัดกระบวนการ

เรียนรู โดยมีทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานภาคีพัฒนาที่เกี่ยวของเขาร่วม
กิจกรรมและสนับสนุนในสวนที่เกี่ยวของ รายละเอียดดังนี้
วันทีห่ นึง่ ภาควิชาการ : เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นการเรียนรู้ ดังนี้
1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนอมนาสู่การปฏิบัติเนนใหครัวเรือนเปาหมายนอมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับพื้นฐาน ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
2. แนวทางการสรางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. วิเคราะหอาชีพที่ครัวเรือนเปาหมายคัดเลือก (ปจจัยความสาเร็จในการประกอบอาชีพ/โอกาส
ทางการตลาด) เพื่อใหครัวเรือนเปาหมายเห็นแนวโนมผลสาเร็จของการประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน
4. ความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเปาหมายคัดเลือก ประกอบดวย
- ความสาคัญ/ความจาเปน/ความเปนมา
- วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการในการประกอบอาชีพ
- คุณภาพมาตรฐาน
- ตลาด/ชองทางการตลาด
- การพัฒนาตอยอดขยายผล และอื่น ๆ ที่จาเปน เพื่อใหการประกอบอาชีพมั่นคงและยั่งยืน
5. แสดงวิธีการประกอบอาชีพใหดูเปนตัวอยาง เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูจากการ
สังเกต การฟง การกระทาหรือการแสดงดังกลาว โดยดาเนินการ ณ บานวิทยากรสัมมาชีพชุมชนหรือปราชญ
ชุมชนดานอาชีพ ศูนยเรียนรูและขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยการเรียนรูดานอาชีพ หรือ
สถานที่ที่เหมาะสม
วันทีส่ อง ภาคปฏิบตั ิ : ดาเนินการฝกปฏิบัติอาชีพใหครัวเรือนเปาหมาย ณ สถานที่ที่ครัวเรือนที่เขารับ
การฝกอบรมอาชีพจัดเตรียมไว โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ในพื้นที่ติดตามเปนพี่เลี้ยงในการฝกปฏิบัติ
4. กากับ ติดตามใหทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบานและทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนในพื้นที่ ติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเปาหมายที่ผานการอบรมอาชีพ เพื่อสงเสริม
ใหครัวเรือนฯ ประกอบอาชีพที่ไดฝกปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง
5. สนับสนุนใหสถาบันหรือกองทุนชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนชุมชนเพื่อสนับสนุนสงเส
ริมการ ประกอบอาชีพและชองทางการตลาด แกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนหรือกลุมสัมมาชีพชุมชนเพื่อให
สามารถประกอบ อาชีพและสรางรายได้อย่างต่อเนื่อง
6. สนับสนุน สงเสริม ใหครัวเรือนเปาหมายที่ผานการฝกอบรมที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภท
เดียวกัน และประกอบอาชีพอยางตอเนื่องไดมีการรวมกลุม และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเปนกลุมอาชีพ
ตามหลัก 5 ก หรือ ตามแนวทางการสรางกลุมสัมมาชีพชุมชนสูการเปนผูประกอบการชุมชน (Community
Entrepreneur : CE) ที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด โดยพิจารณาดาเนินการตามความพรอมของแตละกลุม
และเตรียมความพรอมเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเปนผูผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตอไป

6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
6.1 ศึกษาข้อมูลและแนวทางการดาเนินงานสัมมาชีพชุมชนให้ชัดเจน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 สร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานกับผู้นาชุมชน หรือแกนนาอย่างชัดเจน
6.3 คัดเลือกปราชญ์สัมมาชีพ โดยคัดเลือกจากผู้ที่ความรู้ ความชานาญในการประกอบอาชีพ ประสบ
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพ รวมถึงมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลอื่น
6.4 การคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย เน้นการคัดเลือกจากครัวเรือนที่มีความสมัครใจ เพื่อให้การ
ดาเนินงานประสบผลสาเร็จ
6.4 การสารวจและคัดเลือกอาชีพที่ต้องการฝึกอบรม ต้องพิจารณาข้อมูลจากหลายๆด้าน คานึงถึง
บริบทของพื้นที่ และความต้องการของชาวบ้านเป็นสาคัญ เพื่อให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จได้อย่าง
แท้จริง
7. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
7.1 ครัวเรือนเป้าหมายที่ดาเนินการตามโครงการฯ อาจยังไม่มีความต่อเนื่องเท่าที่ควร
แนวทางทางแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนควรลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดาเนินงานให้มี
ความต่อเนื่อง และพัฒนาให้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อให้การ
ดาเนินงานประสบผลสาเร็จมากยิ่งขึ้น
8. ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานสัมมาชีพชุมชน และพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

