
แบบบันทึกองคความรู

1. ช่ือความรู เทคนิคการสงเสริมสัมมาชีพชุมชนสูความย่ังยืน
2. เจาขององคความรู นางสาวศิริพรออนลออ ตําแหนง พัฒนาการอําเภอ

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ
3. ความเปนมาและความสําคัญ

Thailand 4.0 เปนแนวคิดการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มุงเสริมสรางความเขมแข็งจาก
ภายใน  เพื่อใหประเทศสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามในศตวรรษที่ 21 และจากพลวัตรการเปล่ียนแปลง
ของเศรษฐกิจไทยที่ผานมา  เศรษฐกิจไทยขับเคล่ือนดวยการพึ่งพาทุนจากตางชาติ  รายไดมาจากการสงออกสินคา
เปนหลัก  คนไทยรับเพียงคาแรง  ขณะที่คนตางชาติเปนเจาของธุรกิจ  ทําใหประเทศไทยติดกับดักของการเปน
ประเทศที่มี “รายไดปานกลาง”

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ไดกําหนดยุทธศาสตรการสราง
ความเปนธรรมลดความเหล่ือมลาในสังคมเปน 1 ใน 10 ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผน และรัฐบาลไดกําหนด
นโยบายการบริหารราชการแผนดินจานวน 11 ดาน ซึ่งมีนโยบายดานการลดความเหล่ือมลาของสังคมและการ
สรางโอกาสในการเขาถึงบริการของรัฐ เปนหน่ึงในนโยบายสําคัญที่มุงหวังแกไขปญหาเก่ียวกับปากทองของ
ประชาชนในระดับลางที่เปนคนสวนใหญของประเทศ โดยมีแผนงานที่สําคัญคือแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากและชุมชนเขมแข็ง

กรมการพัฒนาชุมชน  ไดนําแนวคิด Thailand 4.0 มาเช่ือมโยงกับภารกิจของกรม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
“การสรางความเขมแข็งจากภายใน” คือ 1) การยกระดับนวัตกรรม 2) การสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณของความ
เปนผูประกอบการ 3) การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย
๔. กระบวนการ/วิธีการ/เทคนิค/ขอพึงระวัง

พื้นที่เปาหมายในการดําเนินงานสัมมาชีพชุมชนของอําเภอยางชุมนอย มีจํานวน 6 ตําบล 20 หมูบาน
ซึ่งเปนหมูบานที่ผานการใหการศึกษาดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน การสํารวจขอมูลและ
การจัดเวทีประชาคมจัดทําแผนชุมชนเม่ือป 2559 ตามแผนยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตรที่ 1)

กระบวนการขับเคล่ือนการสรางสัมมาชีพชุมชน
เม่ือดําเนินการตามกระบวนงานที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดแนวทางแลว  เพื่อใหงานสัมมาชีพชุมชน

สัมฤทธ์ิผล เกิดประโยชนสูงสุด นําไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง  ยั่งยืน  จึงคิดเทคนิคกระบวนงานเพื่อขับเคล่ือน
สัมมาชีพชุมชน  ดังน้ี

1. ประกาศเปน “วาระสัมมาชีพชุมชนคนยางชุมนอย” เพื่อใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอมูล  แนว
ทางการดําเนินงาน

2. การเพิ่มทักษะ/เทคนิคการถายทอดองคความรูใหกับวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบาน (5 ทหาร
เสือ) เนน”พูดดี มีสาระ นาศรัทธา”

3. ประชุม/วางแผน/ติดตาม/สนับสนุน เจาหนาที่พัฒนาชุมชน วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบาน
อยางสมํ่าเสมอ
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4. ใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชนรวมจัดเวทีประชาคมกับวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบาน ครัวเรือน
เปาหมาย เพื่อคัดเลือกอาชีพที่สรางรายไดใหกับครัวเรือนภายใตทุนในชุมชน และตอยอดสูการลงทะเบียนหน่ึง
ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทย ตอไป

5. ใหครัวเรือนเปาหมาย  จัดทําบัญชีรับ-จาย ของครัวเรือน  เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหทุก 6 เดือน
6. จัดตั้งเครอืขายสัมมาชีพชุมชนระดับอําเภอ  เพื่อเปนศูนยกลางการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูงาน

สัมมาชีพชุมชน
7. คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตนแบบที่ดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมูบานละ

1 คน  พรอมเชิดชูเกียรติทั้งระดับหมูบาน  ตําบล  และอําเภอ
๕. ผลของการแกปญหา/พัฒนา/ปจจัยแหงความสําเร็จ

1. การ “น่ังลงกับพื้น” เพื่อพดูคุย แนะนํา  ใหคําปรึกษากับวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบาน (5
ทหารเสือ) และครัวเรือนเปาหมาย  อยางจริงใจ

2. ความรวมมือของทีมสนับสนุนการขับเคล่ือนสัมมาชีพชุมชน (4 องคกร) และภาคีประชารัฐ
3. ใชแผนชุมชนเปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนงานสัมมาชีพชุมชน

……………………………………………………………..


