1. ชื่อองค์ความรู้ เทคนิคในการติดตาม สนับสนุน การสร้างสัมมาชีพชุมชน
2. ชื่อเจ้าของความรู้ นางแสงระวี มูลเทพ ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สถานที่ติดต่อ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
3. ส่วนนา
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กาหนดยุทธศาสตร์
สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมลาในสังคม ประกอบกับรัฐบาลได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดิน จานวน 11 ด้าน ซึ่งมีนโยบายลดความเหลื่อมลาของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
เป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญ ที่มุ่งหวังแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน ในระดับล่าง ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และประกอบอาชีพของประชาชนภาคเกษตรในชุมชนมีภาวะความเสี่ยงของอาชีพภาคการเกษตร
ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว จึงมุ่งเน้นไปที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คือ รายได้ ที่ ต้องทาให้ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึน โดยการสร้างอาชีพ จึงเป็นที่มาของโครงการ “การสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของประชารัฐ โดยใช้พืนที่เป้าหมายตามพืนที่ในความรับผิดชอบ
ของยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการขับเคลื่ อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาค
การเกษตรและชนบท ซึ่งอาเภอลานกระบือมีหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน 23 หมู่บ้าน ในพืนที่ 7 ตาบล
โดยในการสร้างสัม มาชีพชุมชนให้ดาเนินการโดยวิทยากรสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านละ 5 คน ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านละ 20 คน และมีเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน พร้อมทีมติดตาม สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ติดตามการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด
4. ส่วนขยาย
4.1 กระบวนการ/วิธีการ
ขันเตรียมการ
1. ศึกษาแนวทางการดาเนินงานโครงการ “การสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และสรุปเป็นความเข้าใจของตนเอง
2. เตรียมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของหมู่บ้านเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1
3. ประสานผู้นาหมู่บ้านในการคัดเลือกปราชญ์ชุมชน หมู่บ้านละ 1 คน พร้อมทังจัดทาองค์ความรู้
ของปราชญ์ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จานวนคนละ 1 เรื่อง
4. ประสานปราชญ์ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นวิทยากรผู้นาสัมมาชีพชุมชน
ณ ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนพิ ษ ณุ โ ลก และเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมในระดั บ จั ง หวั ด ณ โรงแรมเพชร
5. ประสานทีมติดตาม สนับสนุน การสร้างสัมมาชีพชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่ม/องค์กร ระดับ
อาเภอ ดังนี กลุ่ม ออมทรัพ ย์เ พื่อ การผลิต ศอช.อ. กพส.อ. และผู้นา อช. เข้าร่วมประชุม ในระดับจังหวัด
ณ โรงแรมเพชร
ขันดาเนินการในระดับอาเภอ
1. ประสานทีมติดตาม สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต ศอช.ต. กพส.ต. และผู้นา อช. ซึ่ง เป็นตัวแทนระดับ ตาบล เข้าร่วมประชุม เพื่อชีแจงท าความเข้าใจ
โครงการและบทบาทหน้าที่ของทีมติดตาม สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพ ซึ่งแบ่งเป็นทีมระดับตาบล จานวน 7
ทีม

2. ประสานวิทยากรผู้นาสัมมาชีพชุมชนแต่ละหมู่บ้าน คัดเลือกปราชญ์ชุมชน เพิ่มอีกหมู่บ้านละ 4
คน เพื่อเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จัดทาฐานข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านละ 5 คน พร้อม
ทังจัดทาองค์ความรู้ของปราชญ์ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จานวนคนละ 1 เรื่อง
3. ประสานที มวิทยากรสัม มาชีพ ชุมชน หมู่บ้านละ 5 คน เข้าร่วมประชุมชีแจงแนวทางการสร้าง
สัมมาชีพชุมชน พร้อ มทังสอบถามปัญหาอุ ปสรรค หรือความต้องการได้รับ การช่วยเหลือ และมอบหมาย
ภารกิจตามโครงการ ให้ทีมวิทยากรผู้นาสัมมาชีพชุมชน ไปดาเนินการในพืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน
4. ประสานทีมติดตาม สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน เยี่ยมเยือน ให้กาลังใจทีมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
5. แต่งตังคณะทางานติดตาม สนับสนุน และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับอาเภอ
ขันดาเนินการในระดับตาบล
1. พัฒนากรร่วมกับทีมติดตาม สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ระดับตาบล ลงพืนที่ติดตามการ
ดาเนินงานการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ และสอบถามปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินงาน จานวน 3 ครัง คือ
ครังที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
ครังที่ 2 โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่ บ้าน กิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องอาชีพที่ต้องการเรียนรู้
ครังที่ 3 โครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน กิจกรรมฝึกปฏิบัติอาชีพ
2. อานวยความสะดวกในการจัดทาสื่อในการฝึกอบรม แนะนาวิธีการ และแบบรายงานต่างๆ ให้กับ
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ตามแนวทางการดาเนินงานโครงการฯ
3. ประสานผู้นาวิท ยากรสัม มาชีพชุม ชนขอข้อ มู ล ครัวเรือนสัม มาชีพชุม ชน หมู่ บ้านละ 20 คน
เพื่อนามาจัดทาเป็นฐานข้อมูล
4. ติดตามการดาเนินงานของวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ในการดูแลครัวเรือนสัมมาชีพ ชุมชนในความ
รับผิดชอบ และเยี่ยมเยือนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
5. ประสานที ม วิท ยากรสัม มาชีพชุม ชนและครัวเรือนสัม มาชีพชุม ชนในระดับหมู่ บ้าน คัดเลือก
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับหมู่บ้าน
ขันตอนในการคัดเลือกครัวเรือน
1. ประชุ ม คณะท างานสนับ สนุน ติ ด ตาม และคั ด เลื อ กครั วเรือ นสัม มาชี พ ชุม ชน ระดั บ ตาบล
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานโครงการ และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับตาบล
2. ประชุม คณะท างานสนั บ สนุน ติด ตาม และคัดเลือ กครั วเรือนสัม มาชี พชุ ม ชน ระดับ อาเภอ
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานโครงการ และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับอาเภอ
3. ส่งรายชื่อครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับอาเภอ ให้จังหวัดดาเนินการต่อไป

4.2 เทคนิค
1. ศึกษาขันตอนในการดาเนินโครงการ ให้เ ข้าใจ
อย่า งถ่อ งแท้ จากนั นสรุ ป กระบวนงานทั งหมดเป็นความ
เข้าใจของตนเอง เตรียมฐานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมาย
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ และสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับคนในหมู่บ้านในที่ประชุมประจาเดือน เพื่อเตรียม
ความพร้อมในขันตอนการหาทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และ
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
3. ลงพืนที่ค้นหาปราชญ์ชุมชนที่จะเป็นวิทยากรผูน้ า
สัมมาชีพชุมชนด้วยความสมัครใจ
4. ร่วมกับทีมสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ติดตาม ดูแล ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนอย่างใกล้ชดิ
5. ออกแบบสื่อที่ใช้ในการดาเนินงานโครงการ ให้มีความเข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจน เพื่อใช้ในการ
ชีแจงแนวทางการดาเนินงานโครงการ ให้กับครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

6. ระหว่างการดาเนินงานโครงการ พัฒนากรอานวยความสะดวกให้กับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ในเรื่องการจัดเก็บข้อมู ล เอกสาร เช่น ข้อ มูล ทีม วิทยาการสัมมาชีพ องค์ความรู้ของปราชญ์ชุมชน ข้อมู ล
ครัวเรือนสัมมาชีพ ข้อมูลทีมสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน และแบบรายงานต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในระบบ
7. ประชุมวางแผนและรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานทุกขันตอน ตังแต่
ก่อนดาเนินโครงการ ระหว่างดาเนินโครงการ และหลังดาเนินโครงการ กับทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และทีม
สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
8. ติดตาม สนับสนุน การดาเนินงานโครงการของทั งทีม วิท ยากรสัม มาชีพชุม ชน และครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชนอย่างใกล้ชิด

4.3 ข้อพึงระวัง
1. เริ่มจากการศึกษาแนวทางการสร้างสัมมาชีพให้เข้าใจ เพราะเป็นเรื่องใหม่ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
อยู่บ่อยครัง จึงต้องติดตามข่าวสารให้ทันท่วงที
2. วางแผนการขับเคลื่อ นงานให้เ ป็นขันเป็นตอน ร่วมกับทีม ติดตาม สนับสนุนการสร้างสัม มาชี พ
ชุมชน อย่าคิดเองทาเอง โดยไม่ปรึกษาหรือขอความคิดเห็นจากทีม ประชุม พูดคุยกับทีมบ่อยๆ ทังที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
3. เนื่องจากเป็นโครงการมีหลายกิจกรรมจึงต้องสร้างความเข้าใจให้กับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ผู้นาหมู่บ้าน และทีมติดตาม สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน และคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นที่ปรึกษา และ
ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสารต้องมีความชัดเจน กระชับ พูดจาไพเราะ อ่อนน้อมถ่อมตน
ตรงต่อเวลา
5. การประยุกต์ใช้แนวทางการดาเนินงานต้องให้มีความเหมาะสมกับพืนที่
5. สรุป
ผลจากการติดตาม สนับ สนุนการดาเนินงานโครงการสร้างสัม มาชีพชุม ชนตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพี ยง ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุม ชนกาหนดและจากการประยุกต์ใช้แนวทางให้มี ความ
เหมาะสมกับพืนที่ดาเนินการนัน ส่งผลให้การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่น สามารถแก้ปัญหาที่
เกิดขึนได้ทันท่วงที มีการทางานที่เป็นขันเป็นตอน เกิดกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่ างการ
ดาเนินโครงการ นอกจากนีแล้วปัจจัยที่ส่งผลให้งานสาเร็จยังต้องประกอบไปด้วย การบูรณาการการทางาน
ร่วมกันของภาคีการพัฒนา กลุ่ม/องค์กรต่างๆ การประสานงานที่ดี การสื่อสารที่มีความชัดเจน การประชุม
พูดคุยกั นให้บ่อ ยครัง และที่ ส าคัญ คือ การติดตาม สนับ สนุน ดูแลทั งที ม วิท ยากรสัม มาชีพ และครัวเรือน
สัม มาชีพชุม ชนอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ โดยใช้ห ลักในการ ร่ว มคิด ร่วมท า ร่ว มแก้ไขปัญ หา ร่ว มรับ
ผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล

