1. ชื่อ ความรู้

การพัฒนาอาชีพครัวเรือนตามแนวทางสัมมาชีพ :

บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 7

ตาบลวังหามแห อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
2.ชื่อเจ้าของความรู้ นางสาวเพ็ญพิชา แสงอาทิตย์ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
3.ส่วนนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่ง ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลเรื่อง การลดความเหลื่อมล้า ทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึง บริการของรัฐ โดยกา หนดพื้น ที่
เป้าหมายในการดาเนินงาน จานวน 23,589 หมู่บ้าน จาก พื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการให้การศึกษาด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาทักษะฝีมือในอาชีพที่ถนัดให้กับครัวเรือน
เป้าหมายโดยมีปราชญ์ผู้มีความชานาญในทักษะอาชีพนั้นเป็นผู้ฝึกสอน เพื่อให้ครัวเรือนได้รับความรู้และเอาไป
ปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และต่อยอดสู่การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่ม
อาชีพต่อไป โดยบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 7 ตาบลวังหามแห อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร เป็นอีก
หนึ่งหมู่บ้านที่มีการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนขึ้นเพราะคนในชุมชนมีความตระหนักถึงการดาเนินชีวิตตามแนว
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความต้องการจะมีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งเกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงความ
เข้มแข็งและใส่ใจของผู้นาในเรื่องความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ต้องการให้คนในชุมชนได้ใช้ ความรู้หรือทักษะที่
ตนเองมีรวมถึงวัสดุ และวัตถุดิบที่หาได้ภายในหมู่บ้านมาพัฒนาให้เกิดอาชีพ และเป็นการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงานในช่วงที่เว้นว่างจากฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย
4.ส่วนขยาย
กระบวนการ/ขั้นตอนในการดาเนินงาน/เทคนิค/วิธีการ/กลเม็ดเคล็ดลับ/ข้อพึงระวัง
๑) เตรียมการ/ศึกษาชุมชน
๑.๑ ศึกษานโยบาย แนวทาง ขั้นตอน และเป้าหมายในการดาเนินงานสัมมาชีพชุมชน
๑.๒ ศึกษาคานิยาม คาจากัดความ ความหมายของสัมมาชีพชุมชนเพื่อทาความเข้าใจและใช้
เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
๑.๓ ทบทวนการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน
ในขั้นเตรียมการ /ศึกษาชุมชนนี้ ต้อง ลงพื้นที่เพื่อไปศึกษาลักษณะชุมชนทั้งทางภูมิสังคม ภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ของบ้านหนองปล้อง หมู่ที่7 ตาบลวังหามแห
๒) ให้การศึกษาชุมชน
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสัมมาชีพชุมชน ให้กับ คนในหมู่บ้าน หนองปล้อง
ทราบ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ในขั้นตอนนี้ได้ มีการจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชนวิเคราะห์ชุมชนเองโดยการใช้
เครื่องมือ SWOT จนได้มาซึ่งจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ของหมู่บ้าน และผลสรุปซึ่งโครงการ
สัมมาชีพที่จะดาเนินการอันเป็นผลจากการวิเคราะห์ของคนในชุมชนเอง
๓) วางแผนการดาเนินการ
๓.๑ สนับสนุนให้ คนชุมชนร่วมกับคณะกรรมการ หมู่บ้าน หนองปล้อง จัดเวที ประชาคม
เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการสัมมาชีพที่จะดาเนินการในหมู่บ้านหนองปล้อง จนได้กลุ่มสัมมาชีพพริกแกงบ้าน
หนองปล้อง
๓.๒ ปรับแผนชุมชนให้สอดรับกับโครงการสัมมาชีพชุมชนในกรณีที่บางกิจกรรมไม่มีในแผนชุมชน

๓.๓ จัดทาแผนปฏิบัติการโครงการสัมมาชีพชุมชน
๓.๔ สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านใช้งบประมาณจากกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน , เงินจัดสรรผล
กาไรเพื่อสาธารณประโยชน์จากกองทุนต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรมโครงการสัมมาชุชุมชน
๓.๕ สนับสนุนให้ คณะกรรมการ หมู่บ้าน ประสาน ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของหมู่บ้าน
3.6 กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนงบประมาณโครงการสัมมาชีพชุมชนให้แก่กลุ่มสัมมาชีพชุมชน
๔) ขั้นดาเนินการ
๔.๑ คัดเลือกปราชญ์ผู้มีความชานาญในการทาพริกแกง คือ นางบานชื่น บุญชิด สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอขาณุวรลักษบุรี แจ้งให้ปราชญ์ชุมชนเป้าหมาย ทราบ ให้ เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
“วิทยากรผู้น้าสัมมาชีพ ” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวนรุ่นละ 4 วัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้าน การ
ถ่ายทอดความรู้และการจัดกระบวนการสัมมาชีพ และสามารถกลับไปท้าหน้าที่เป็น
“วิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชน” ในระดับหมู่บ้านได้อย่างมีคุณภาพ
4.2 เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มละ 5 คน
ประกอบด้วย นาง บานชื่น บุญชิด นางสาว รัชนก น้าไทย นางคะนึง แก้วสายเงิน นาง สุรินทร์ ปิ่นแกว และ
นางสาวบุญตา บุญเพ็ง
4.3 เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย ทีมวิทยากร สัมมาชีพชุ มชนระดับหมู่บ้านลงพื้ นที่เยี่ยม
เยียนครัวเรื อนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพทั้ ง 20 ครัวเรือน โดยแบ่งต ามสัดส่วนของทีมวิท ยากร สัมมาชีพ
ชุมชนระดับหมู่บ้าน 1 คน ต่อ 4 ครัวเรือน เป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ
๕) ขั้นติดตาม ประเมินผล
๕.๑ ติดตามสนับสนุน และกา กับให้ 20 ครัวเรือนสามารถนา ความรู้จาก การฝึกอบรมไปประกอบ
อาชีพ ให้ก่อเกิดเป็นอาชีพและมีรายได้หรือลดรายจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานผลการติดตามใน
แบบฟอร์มการติ ดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่กา หนด รวบรวมไว้เป็นหลักฐาน เพื่อรองรับการติดต ามของ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอ และทีม สนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพระดับอาเภอ/จังหวัด และประเทศ
5.2 สนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้ ครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชนรวมกลุ่ม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
5.บทสรุป
ผลของการดาเนินงาน (สิ่งที่เกิดขึ้นจริง) สถานการณ์/ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
5.1 ผลของการดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน ต่อ ครัวเรือน
๑. ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายลดลงจากการซื้อพริกแกงมาประกอบอาหารในบ้าน
๒. ครัวเรือนมี รายได้เพิ่ม จากการ ทาพริกแกงขาย และจากการปลูกพืชผักที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการทา
พริกแกงขาย
๓. คนในชุมชนมีความอบอุ่น รักใคร่ ดูแล และเคารพซึ่งกันและกัน มีเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันในช่วงทากิจกรรมสัมมาชีพ
ผลการดาเนินงาน ต่อ หมู่บ้าน
๑. คนในหมู่บ้านมีจิตเสียสละ จิตสาธารณะในการทากิจกรรมเพื่อหมู่บ้านร่วมกัน
๒. เกิดความรักสามัคคีของคนในหมู่บ้าน รู้จักการ
ดูแล ช่วยเหลือ แบ่งปันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ภายในชุมชน
๓. คนในหมู่บ้านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทากิจกรรมร่วมกัน ผู้ที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ มีโอกาสได้
แนะนาและสอนคนในหมู่บ้าน

๔. ก่อให้เกิด กลุ่มอาชีพ ทาให้คนในชุมชนมีรายได้ และชุมชน เข้มแข็งและยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินงาน ต่อ พัฒนากร
๑. พัฒนากรมีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ในการทางาน
๒. พัฒนากรได้ฝึกใช้ทักษะ ความรู้ ในการคิดออกแบบและพัฒนากระบวนงานอย่างเป็นระบบ
๓. พัฒนากรเข้าใจแนวทางการทางานสัมมาชีพชุมชน
๔. พัฒนากรสามารถบูรณาการงานในพื้นที่ และบริหารจัดการชุมชนได้
ผลการดาเนินงาน ต่อ ภาคีการพัฒนา
๑. เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง
๒. เกิดการเรียนรู้ ระบบงาน ข้อจากัด และศักยภาพของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน
5.2 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1 ชุมชนมีความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานตามโครงการสัมมาชีพเป็นอย่างดี จากการให้ความรู้
และประชาสัมพันธ์แก่คนในชุมชน
2 มีการคัดเลือกปราชญ์ และทีมวิทยากรที่เข้มแข็งที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครัวเรือน
เป้าหมายได้เป็นอย่างดี
3 ผู้นาชุมชนและคณะทางานมีความเข้มแข็งและให้ความสนับสนุนการดาเนินงานอย่างดี
4.คนในชุมชนให้ความร่วมมือ และมีความสามัคคีต่อการดาเนินงานต่าง ๆ ในกลุ่มสัมมาชีพชุมชน

