แบบบันทึกองคความรูรายบุคคล
1. ชื่อองคความรู “กระบวนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตรพระราชา
สูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
2. ชื่อเจาของความรู นายชัยณรงค กาญจะนะกันโห ตําแหนง หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
3. องคความรูที่บงชี้
 หมวดที่ 1 สรางสรรคชุมชนพึ่งตนเองได
 หมวดที่ 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัวอยางสมดุล
 หมวดที่ 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีธรรมาภิบาล
 หมวดที่ 4 เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง
4. ที่มาและความสําคัญในการจัดทําองคความรู
วิสัยทัศนกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560-2564 คือ“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได
ภายในป 256๕” โดยมีเปาหมายยกระดับรายไดของครัวเรือนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง มีรายไดเฉลี่ยสูง
กวาเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) สงเสริมใหชาวบานประกอบสัมมาชีพชุมชน สรางงาน สรางรายได
ประกอบอาชี พที่สุจริ ต ไม เบี ยดเบี ยนผู อื่น ไม ทําลายสิ่ งแวดล อม ไม เอารัดเอาเปรี ยบสังคม ไม แสวงหากํ าไร
เปนที่ตั้ง มีความเอื้ออาทรตอผูอื่นยกระดับรายไดใหสูงกวารายจาย สงเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชนใหสามารถบริหาร
จัดการตนเองได ยกระดับการพัฒนาหมูบานใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ นอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต จนนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนของกรมการพัฒนาชุมชน
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได ภายในป 256๕”
จากการสํ ารวจข อมู ลความจํ าเป นพื้ นฐาน (จปฐ.) ป 2559 ของจั งหวั ดมุ กดาหาร พบว ามี ครัวเรือน
ตกเกณฑขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เรื่องรายได (มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 38,000 บาทตอคนตอป)
จํานวน 14,913 ครัวเรือน จังหวัดมุกดาหารจึงไดจัดทําโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร
พระราชา สูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขอรับการสนับสนุนจากกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
หรือกลุมจังหวัดสนุก ประกอบดวยจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร และไดรับงบประมาณดําเนิน
โครงการฯ จํานวน 19,785,180 บาท ดําเนินการในพื้นที่ 7 อําเภอ 505 หมูบาน ครัวเรือนเปาหมาย
7,180 ครัวเรือน (คิดเปนรอยละ 48.14 ของจํานวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ 14,913 ครัวเรือน) โดยขาพเจา
นายชั ย ณรงค กาญจะนะกั น โห หั วหน า กลุ ม งานส ง เสริ ม การพั ฒ นาชุ ม ชน สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน
จั งหวั ดมุ กดาหาร ในขณะนั้ น และที มงานนั กวิ ชาการพั ฒนาชุ มชนที่ รับผิ ดชอบได จัดทํ าโครงการฯ นี้ ขึ้น
เพื่ อขอรั บการสนั บสนุ นงบประมาณและดํ าเนิ น งานขั บเคลื่ อนโครงการดั งกล าวฯ จนประสบผลสํ าเร็ จ
สรางสัมมาชีพชุมชนใหครัวเรือนเปาหมาย จํานวน 7,180 ครัวเรือน มีอาชีพ มีรายได มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
ขาพเจ าจึ งไดถอดบทเรี ยนและจัดการองค ความรูกระบวนการขับเคลื่ อนโครงการสั มมาชี พชุ มชน
ขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตรพระราชา สูการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสรุปกระบวนการทํางาน เทคนิค
วิ ธีก ารทํ างานที่ สงผลให ก ารดํ าเนิ นงานโครงการฯ ประสบผลสํ าเร็ จ เพื่ อเป นองค ความรู และเครื่ องมื อ
/ในการ...

-2ในการทํางานเชิงพื้นที่และขยายผลในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
และการนอมนําศาสตรพระราชาไปสูการปฏิบัติ ใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืนตอไป
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลําดับขั้นตอน
รูปแบบในการขับเคลื่อนงานตามโครงการฯ
1) ใชองคความรูศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนหลักสําคัญในการดําเนินงาน เช น
หลั ก การทรงงาน หลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง เกษตรทฤษฎี ใหม โครงการพระราชดํ าริ เป นต น
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) การสรางทีมวิ ทยากรขับเคลื่อนโครงการฯ ฝกอบรมวิ ทยากรครู ก ระดับจังหวัด จํานวน
15 คน/วิทยากร ครู ข (ชุดปฏิบัติการระดับตําบล) ตําบลละ 9 คน/วิทยากรครู ค (ผูนําชุมชน ปราชญชุมชน
และผู แทนกลุมองคกร) หมู บานละ 8 คน เพื่อเป นวิทยากรถายทอดศาสตรพระราชาสู การพั ฒนาที่ ยั่งยื น
ไปสูครัวเรือนเปาหมาย
3) การพัฒนาโดยใชบันได 3 ขั้น (เขาใจ เขาถึง พัฒนา)
- เข าใจ : สร างที มวิ ทยากรครู ก /ครู ข/ครู ค ผู นําท องที่ ผู นําท องถิ่ น ปราชญชุมชน
ประชาชนในพื้นที่ ใหมีความรูความเขาใจในการขับเคลื่อนงานตามโครงการฯ
- เขาถึง : สงเสริมใหครัวเรือนเปาหมาย ผูนําชุมชน ประชาชนในชุมชน ไดนอมนําศาสตรพระราชา
สูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต (Way of life)
- พัฒนา : สงเสริมใหครัวเรือนเปาหมายประกอบอาชีพและสนับสนุนปจจัยการประกอบ
อาชีพ จํานวน 7,180 ครัวเรือนๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน 14,630,000 บาท
4) ใช หลักการมีสวนรวม ยึดหลักการบูรณาการ การทํางานโดยใชกลไกประชารัฐ (ภาคราชการ
เอกชน วิชาการ ประชาสังคม ประชาชน ผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น และปราชญชุมชน) เพื่อผนึกกําลังในการทํางานรวมกัน
5) การรวมกลุมอาชีพ (Cluster) เพื่อใหเกิดกลุมสัมมาชีพชุมชน รวมกันผลิต รวมกันจําหนาย
6) การขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยนําผลิตภัณฑชุมชน
ที่เกิดจากการประกอบสัมมาชีพชุมชน เชน สินคาการเกษตร สินคาชุมชนตางๆ ไปวางจําหนายในตลาดประชารัฐ
สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได
7) การใชพลังเครือขาย กลุมองคกรพัฒนาชุมชน โดยสงเสริม สนับสนุนใหเครือขายกลุมองคกร
พัฒนาชุมชนในระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมูบาน เชน อช./ผูนํา อช. ผูนําอาชีพกาวหนา ผูนําสตรี อื่นๆ
เปนพี่เลี้ยงสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนใหเกิดความยั่งยืน
8) สรางครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตนแบบเพื่อเปนตัวอยาง (Best Practice) เพื่อสรางความ
ภาคภูมิใจและเปนจุดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
9) การสนั บสนุ น ป จจั ย การประกอบอาชี พ สนั บสนุ น ทุ น และการเข าถึ งแหล งทุ น ชุ มชน
เพื่อใหครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมีทุนที่เพียงพอในการประกอบอาชีพ พัฒนา ตอยอด สร างผลผลิ ต และสิ นค า
ชุ มชน ให มีคุณภาพ มี ปริ มาณเพี ยงพอกั บความต องการของตลาด
/10) การ…

-310) การจั ดงานมหกรรมสั มมาชี พชุ มชน เพื่ อจั ดแสดงและจํ าหน ายสิ นค าสั มมาชี พชุ มชน
เผยแพรประชาสัมพันธผลสําเร็จของโครงการ เพิ่มชองทางการตลาด ตอยอดองคความรู และขยายผลสูหมูบาน/
ชุมชน อื่นๆ ตอไป
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
1. การเตรียมความพรอม
1.1 ชี้ เ ป าครั วเรื อนเป าหมายที่ มีร ายได เ ฉลี่ ยต่ํ ากว าเกณฑ จปฐ. 38,000 บาทต อคนต อป
จํานวน 14,913 ครัวเรือน
1.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งวิทยากร ครู ก/ครู ข/ครู ค (ครู ก ระดับจังหวัด 15 คน/ครู ข ชุดปฏิบัติการ
ตําบลหรือภาคีการพัฒนาตําบลละ 9 คน/ครู ค ผูนําชุมชน ปราชญชุมชน ผูแทนกลุมองคกร หมูบานละ 8 คน)
1.3 สํารวจอาชีพที่ชาวบานประกอบอาชีพอยูในหมูบาน เปนอาชีพที่ชาวบานสนใจ เหมาะสมกับบริบท
ของชุมชนและสํารวจสินคาชุมชนที่ตลาดตองการ เพื่อเปนขอมูลสงเสริมดานอาชีพ
2. การสรางความเขาใจ
2.1 สรางทีมวิทยากรครู ก/ครู ข/ครู ค เพื่อฝกอบรมถายทอดการดําเนินงานตามโครงการฯ
2.2 ผลิตคูมือวิทยากร ขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เขาถึงครัวเรือนเปาหมาย
3.1 คั ดเลื อกครั วเรื อนเป าหมายเข าร วมโครงการ รอยละ 48 - 50 ของครั วเรื อนเป าหมาย
จํานวน 14,913 ครัวเรือน จํานวน 7,180 ครัวเรือน
หลักเกณฑในการคัดเลือกครัวเรือนเปาหมาย
1) เปนครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ. 38,000 บาท ตอคนตอป
2) พรอมจะปฏิบัติตามกิจกรรม ขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตรพระราชา สูการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เชน
- รูจักพอประมาณ : ดวยการจัดทําบัญชีรับจายครัวเรือน
- มีเหตุผล : ดวยการตั้งปณิธาน ลด ละ เลิก อบายมุข สิ่งฟุมเฟอยที่ไมจําเปน
- สรางภูมิคุมกัน : ดวยการเขารวมเปนสมาชิกกลุมออมทรัพยตางๆในหมูบาน
- การเรียนรู : ดวยการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่หมูบานและสวนราชการจัดขึ้น
- สงเสริมคุณธรรม : ดวยการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและนอมนําหลักคุณธรรมไปปฏิบัติ
3) ไมเบียดเบียนหรือเอาเปรียบคนอื่นและสังคม
4) จะดํารงตนดวยความซื่อสัตย สุจริต และขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ
4. พัฒนาครัวเรือนเปาหมาย รอยละ 48 - 50
1) ฝกอบรมครัวเรือนเปาหมาย เรียนรูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) พบหมออาชีพ วิเคราะหความตองการดานอาชีพของครัวเรือนเปาหมาย
3) จัดทําคูมือเมนูอาชีพ เพื่อเปนทางเลือกในการตัดสินใจประกอบอาชีพ
4) จัดทําแผนชีวิตของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
/5) ดําเนิน...

-45) ดําเนินงานตามแผนชีวิต
6) สนับสนุนปจจัยการผลิต จํานวน 7,180 ครัวเรือนๆละ 2,000 บาท เปนเงิน 14,360,000 บาท
5. ติดตามประเมินผล
1) ประเมินกอน ระหวาง เสร็จสิ้นโครงการ
2) จัดการความรู ถอดบทเรียน
3) เผยแพร ประชาสัมพันธ สั มมาชีพชุมชน ขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตรพระราชา
สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) จัดมหกรรมสัมมาชีพชุมชนตามแนวทางศาสตรพระราชา
7. ปญหาที่พบและแนวทางการแกไขปญหา
1) หั วหน าครั วเรื อนเป าหมายบางครั วเรื อนไม มีความพร อมในการประกอบอาชี พ เช น ผู สูงอายุ
รางกายไมแข็งแรง จะตองเปลี่ยนครัวเรือนเปาหมายใหม หรือใหสมาชิกในครัวเรือนอื่นเขารวมโครงการฯ แทน
2) โครงการมี ขั้น ตอนและกระบวนการทํ า งานยาวนานหลายเดื อ น วิ ท ยากรครู ก/ ครู ข
ที่เปนขาราชการมีการโยกยายไปปฏิบัติงานราชการที่อื่น จะตองแตงตั้งวิทยากรคนใหมเขาทําหนาที่แทน
และตองมีการประชุมทบทวนกระบวนการทํางานใหม
8. ประโยชนขององคความรู
สามารถนําองคความรูที่ไดจากการถอดบทเรียน รู ปแบบ วิ ธีการ ขั้ นตอน และเทคนิ คการทํางาน
ไปปรับใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากใหมั่นคงและเสริมสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน กลาวคือ
1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ไดแก
1) การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน
2) การแกไขปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา
3) การสงเสริมการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9
ไปสูประชาชน
4) การใชประโยชนจากขอมูล จปฐ. ในการชี้เปาการพัฒนา
2. เสริมสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง
1) บูรณาการการทํางานรวมกับทุกภาคสวน ทุกระดับ โดยใชกลไกประชารัฐ
2) มีทีมวิทยากรทั้งในระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมูบาน เปนกลไกสําคัญในการทํางาน
3) มีจุดเรียนรูครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพชุมชน
4) มีการรวมกลุมอาชีพรวมกันผลิต รวมกันจําหนาย มีรูปแบบในการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
5) ครัวเรือนมีแผนชีวิตเพื่อการพึ่งพาตนเอง เปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน
สูความเขมแข็งอยางยั่งยืน

