แบบบันทึกองค์วามรู้รายบุคคล
1. ชื่อองค์ความรู้

เทคนิคในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
ประสบผลสาเร็จ 2563
2. เจ้าขององค์ความรู้ นายบัญชา เชี่ยวชาญ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โทร 099-9194440
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้ (เลือกได้จานวน 1 หมวด)
 หมวดที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
 หมวดที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
 หมวดที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
 หมวดที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
4. ที่มาและความสาคัญในการจัดทาองค์ความรู้
การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิด
“ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” สอนในสิ่ง (อาชีพ) ที่เขาอยากทา ประกอบกับการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นแนวทาง เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ
จากนั้นกลับไปสร้างทีมและจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้านเป้าหมาย ตลอดจน
ติดตาม สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้และปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนา
เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อย่างมั่นคง
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลาดับขั้นตอน
 ขั้นตอนการดาเนินงาน
 กระบวนงานที่ 1 เตรียมความพร้อมการสร้างสัมมาชีพชุมชน
วิธีการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการดังนี้
1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่
ผู้นาชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย และร่วมกันวางแผนจัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชน
2. จัดเวทีประชาคม ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้กับสมาชิกในชุมชน
2.2 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
- ค้ น หาปราชญ์ ชุ ม ชนด้ า นอาชี พ หมู่ บ้ า นละ 5 คน โดยพิ จ ารณาจากผู้ ที่ ป ระกอบ
สัมมาชีพ จนมีความรู้ ความช านาญในการประกอบอาชีพ หรือมีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น ๆ ที่ประสบ
ความสาเร็จและมีความมั่นคงในอาชีพ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และมีจิตอาสาที่จะถ่ายทอดและขยายผล
ไปยังบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน
- คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย ที่มีความต้องการฝึกอบรมอาชีพ หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน
เพี่อร่วมกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยพิจารณาจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
(ตามข้อมูล จปฐ.) ที่สามารถพัฒนาได้ และสมัครใจเข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพ เป็นลาดับแรก
2.3 สารวจอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามข้อ 2.2 ต้องการฝึกอบรม

2.4 วิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนฯ ต้องการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ปราชญ์ชุมชน
และครัวเรือนเป้าหมายร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยความสาเร็จของการประกอบอาชีพ โอกาสทางการตลาด หรือ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 ปราชญ์ ชุ ม ชนและครั ว เรื อ นเป้ า หมาย ร่ ว มกั น ก าหนดแผนปฏิ บั ติ ก ารฝึ ก อบรมอาชี พ
ในกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
3. คัดเลือกทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านละ 2 คน เพื่อร่วมทาหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ด้านอาชีพให้แก่ครัวเรือนที่ต้องการฝึกอาชีพ ในฐานะทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน โดย 1) คัดเลือก
“วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” จากหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 2) ให้พิจารณา
ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “วิทยากรผู้นาสัมมาชีพ” หรือ “ปราชญ์หลัก” เป็นอันดับแรก 3) มีองค์ความรู้
ในอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมของครัวเรือน 4) มีที่พักอาศัยอยู่ในตาบลหรืออาเภอเดียวกันกับ
หมู่บ้านเป้าหมาย และ 5) สามารถร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง


กระบวนงานที่ 2 สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

วิธีการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการดังนี้
1. ดาเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ในรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลา 1 วัน โดยมีสาระสาคัญการเรียนรู้ ดังนี้
1) สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ หลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและการน้อ มนาสู่ การปฏิบั ติ
อย่างเป็นรูปธรรม ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผัก พืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์
ที่เป็นอาหารของครัวเรือน และแปรรูปผลผลิตในบ้านเพื่อถนอมอาหาร (2) การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดย
การบริหารจัดการขยะ จัดสุขลักษณะในบ้าน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ (3) การสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สั งคม โดยการปฏิบั ติตามศาสนกิจ ตามพิธีก รรมความเชื่อเป็ นประจา การร่ว มกิจกรรมบาเพ็ญ ประโยชน์
สาธารณะด้วยจิตอาสา และออกกาลังกายเสริมสุขภาพ (ศึกษารายละเอียดจากแนวทางการขับเคลื่อน “การ
พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”)
2) สร้ างความรู้ ความเข้าใจ การสร้างสั มมาชีพชุมชนตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) สร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทและภารกิจของวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
4) จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ด้ า นอาชี พ ของปราชญ์ ชุ ม ชนฯ ที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ า หมาย
(การจัดการความรู้) โดยถอดองค์ความรู้ของปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพเดียวกัน ผ่านการบอกเล่า
เรื่องราวการประกอบอาชีพ แลกเปลี่ยนเทคนิค/วิธีการที่ทาให้การประกอบอาชีพดังกล่าวได้ผลประกอบการ
คุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อพึงระวังและปัจจัยความสาเร็จที่เกี่ยวข้อง และสรุปเป็นองค์ความรู้
ในการประกอบอาชีพนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการถ่ายทอดอาชีพของปราชญ์หรือวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และ
เป็นชุดความรู้เพื่อเป็นคู่มือประกอบอาชีพ (เมนูอาชีพ) แก่ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว
5) จัดทาเมนูอาชีพ เพื่อนาไปใช้เป็นคู่มือประกอบอาชีพในกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
ในระดับหมู่บ้าน และเผยแพร่แก่ผู้สนใจประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมต่อไป โดยการนาองค์ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพที่ได้จ ากการแลกเปลี่ย นของปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพเดียวกัน ตามข้อ 4)
มาจัดลาดับถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพนั้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย และผู้สนใจสามารถ
ปฏิบัติตามได้จริง โดยให้มีองค์ประกอบของเมนูอาชีพ ดังนี้

1. ชื่อเมนู เช่น ปลูกอ้อยข้ามแล้ง น้าหมักจุลินทรีย์ เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เลี้ยงกบ ปลาแดดเดียว
มะม่วงดองแช่อิ่ม ผักกาดดองเค็ม กล้วยน้าว้าฉาบเค็ม ขนมบัวลอยไข่หวาน ลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น
2. ส่วนประกอบ/ส่วนผสม หมายถึง การอธิบายรายละเอียดของวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมต่าง ๆ
พร้อมแสดงปริมาณ สัดส่วน ชัดเจน
3. วัสดุ/อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ ในการประกอบอาชีพหรือการผลิตผลิตภัณฑ์
4. วิธีการทา หมายถึง การอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนในการประกอบอาชีพหรือการผลิต
ผลิตภัณฑ์ ควรต้องอธิบายให้ชัดเจน ครบถ้วน อย่างเป็นลาดับขั้นตอน เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามและ
เกิดผลสาเร็จได้จริง
5. เทคนิค/ข้อพึงระวัง (ถ้ามี) หมายถึง เคล็ดลับต่าง ๆ หรือเทคนิคพิเศษที่สร้างความโดดเด่น
ให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
6. ประโยชน์/สรรพคุณ/การนาไปใช้ (ถ้ามี) ในบางผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากการประกอบ
อาชีพอาจจะต้องมีคาแนะนาที่เป็นลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
7. การติดต่อ หมายถึง การให้ข้อมูลของเจ้าของเมนูอาชีพ (หลัก) หรือผู้ที่มีองค์ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพดังกล่าวข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ - สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อประโยชน์
ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอคาแนะนาจากผู้สนใจ
ทั้งนี้ รูปแบบการจัดทาเมนูอาชีพอาจแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะอาชีพนั้น ๆ
2. คัดเลือกอาชีพที่น่าสนใจ ประเภทอาชีพละ 1 เมนู หรือเท่าที่มีอยู่จริง (ประเภทอาชีพ ได้แก่ เกษตร
แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน และบริการ) จัดส่งให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดาเนินการ ดังนี้ 1) รวบรวม
และเผยแพร่เพื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนภายในจังหวัด และ 2) คัดเลือกส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน
อาเภอละ 1 เมนู โดยไม่ซ้าอาชีพและควรหลากหลายประเภทอาชีพ


กระบวนงานที่ 3 สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

วิธีการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ดาเนินการดังนี้
1. ด าเนิ น กิ จ กรรมสร้ า งและพั ฒ นาสั ม มาชี พ ชุ ม ชนในระดั บ หมู่ บ้ า น ในรู ป แบบการฝึ ก อบรม
ระยะเวลา 2 วัน โดยให้สนับสนุนให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จานวน 5 คน ทาหน้าที่เป็นแกนหลักในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเครือข่ายวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
ในพื้ น ที่ ผู้ น าชุ ม ชน (ท้ อ งที่ / ท้ อ งถิ่ น ) และหน่ ว ยงานภาคี พั ฒ นาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
และสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ดังนี้
กระบวนงานที่ 4 จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
วิธีการ
1. คัดเลื อกหมู่บ้ านเป้ า หมายที่ค รัว เรือนสั มมาชี พชุม ชนประกอบอาชีพ ที่ฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อ ง
เป็นอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน และมีความสนใจต้องการรวมเป็นกลุ่มอาชีพ
2. ดาเนินกิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ในรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา
1 วัน โดยมีสาระสาคัญ


กระบวนงานที่ 5 ต่อยอดและขยายผล

วิธีการ
ต่อยอดการสร้างสัมมาชีพชุมชน

ประสานหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ เช่น บริษัท
ประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ เพื่อสังคม) จากัด สถาบันการศึก ษา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบัน
การเงิน หน่วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน หรือเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมเป็นทีม
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชน ทั้งในระดับจังหวัดและอาเภอ
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน (อธิบายโดยละเอียด)
1. เป็นอาชีพตามความต้องการของครัวเรือนอย่างแท้จริง
2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทีมวิทยากรและครัวเรือนสัมมาชีพ
3. ความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โดยการติดตามอย่างสม่าเสมอโดยเฉพาะในระยะเริ่มต้น
จัดตั้งกลุ่ม
4. คนในชุมชนมีการประชุมแลกเปลี่ยน และพบปะกันอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการแสวงหาความรู้
และแลกเปลี่ยน เป็นประจา ทาให้เกิดประสบการณ์การทางานแทนกันได้
5. ความรู้เรื่องหลัก 5 ก ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เสริมสร้างและสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการ
ดาเนินงานสัมมาชีพ ในรูปแบบกลุ่มอาชีพ ให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง
6. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนติดตามสนับสนุน และเยี่ยมเยือนให้กาลังใจแก่ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
และครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
7. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา
1.การคัดเลือกอาชีพยังไม่ลงตัวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.งบประมาณน้อย ส่งผลให้ครัวเรือนสัมมาชีพให้ความสนใจน้อย
3.เลียนแบบอาชีพทางเลือกของหมู่บ้านอื่นๆ เพราะครัวเรือนสัมมาชีพขาดความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาอาชีพ
4.ครัวเรือนสัมมาชีพ สนใจพืชเศรษฐกิจมากกว่า อาชีพเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้าน
8. ประโยชน์ขององค์ความรู้
1. เสริมสร้างกระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตาม ร่วมรับผลประโยชน์
2. มีการกาหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
3. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ให้คาปรึกษา ให้กาลังใจ และประเมินผลการดาเนินงาน
4. สามารถยึดถือขั้นตอนกระบวนการเป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อๆไปได้
.............................................................................

ภาพกิจกรรม

