แบบบันทึกองคความรูรายบุคคล
1. ชื่อองคความรู “พัฒนาชีวิตเพียงพอ บนวิถีความพอเพียงของคนยโสธร”
2. ชื่อเจาของความรู นางสาวอารยา ประจวบสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สังกัด กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
3. องคความรูที่บงชี้ (เลือกไดจํานวน 1 หมวด)
 หมวดที่ 1 เทคนิคการสรางและพัฒนาผูนําในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
 หมวดที่ 2 เทคนิคการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
 หมวดที่ 3 เทคนิคการแกไขปญหาความยากจน
 หมวดที่ 4 เทคนิ ค การเพิ่ ม ศั ก ยภาพผู ผ ลิ ต ผู ป ระกอบการหนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ (OTOP)
สูการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ
 หมวดที่ 5 เทคนิคการสงเสริมชองทางการตลาดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
 หมวดที่ 6 เทคนิคการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 หมวดที่ 7 เทคนิคการสงเสริมกองทุนชุมชนใหเกิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 หมวดที่ 8 เทคนิคการเสริมสรางองคกรใหมีสมรรถนะสูง (เปนบุคลากรทันสมัย พัฒนาองคกร
4. ที่มาและความสําคัญในการจัดทําองคความรู (อธิบายโดยละเอียด)
รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายใหประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560 – 2579) โดยคํานึงถึงความตอเนื่องในการริหารราชการแผนดิน และเกิดประโยชนตอประชาชนและ
ประเทศชาติอยางแทจริง โดยไดนอยนํา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภู มิ พลอดุ ล ยเดช (ในหลวงรั ช กาลที่ 9) ที่ ได พ ระราชทานไวให แกป วงชนชาวไทยมาเป น กรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานอยางสมเหตุสมผล มีภูมิคุมกันที่ดีพอประมาณ โดยมุงเนนการพัฒนาอยางสมดุลในทุกมิติ ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกระทรวงมหาดไทยไดรับมอบหมายภารกิจจากรัฐบาลใน
การแกไขป ญ หาความยากจน โดยเชื่ อมโยงการแกไขความยากจนทุกระดั บ ตั้ งแต บุ คคล ชุ มชน และประเทศ
ตลอดจนสรางกลไกที่ เชื่ อมโยงให คนยากจนในชุ มชนสามารถใช ป ระโยชน จ ากสิ น ทรั พย และทรัพ ยากรอย างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในระดับบุคคลจะเนนการขยายโอกาสสรางรายได ลดรายจาย เพิ่มชองทางการเขาถึง
ทุน ซึ่งรวมถึงเงินทุน กรรมสิทธิ์ที่ดินและองคความรูในระดับชุมชน เปนการดําเนินการเสริมสรางขบวนการชุมชน
เขมแข็ง และพัฒนาระบบการเงินที่สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนชุมชน ที่ให
โอกาสเข าถึ ง แหล ง ทุ น เพื่ อ ให ชุ ม ชนสามารถใช บ ริ ห ารแก ไขป ญ หาของตนเอง ครอบครั ว ชุ ม ชน ตลอดจน
ระดับประเทศ เนนการแกไขปญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดวยการ “ลดรายจาย เพิ่มรายได ขยาย
โอกาส” ภายใต “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
จังหวัดยโสธร จึงไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยโสธร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสรางความเขมแข็งและ
ความมั่นคงของครอบครัวชุมชนและสังคม โดยเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสามารถดําเนินชีวิตได
อยางสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีอาชีพ มีรายไดเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิต ลดความเหลื่อม
ล้ําทางสังคม และดํารงตนตามแบวัฒ นธรรมประเพณีที่ดีงาม มีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถปรับตัวไดอยางผสม
กลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบัน ภายใตแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะเสริมสราง
กระบวนการสรางอาชีพ สรางงานที่มีคุณภาพ และมีรายไดสูง ใหแกประชาชนอยางทั่วถึงเปนระบบ ในทุกระดับชั้น
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โดยใหมีการแกไขปญหาครัวเรือนยากจนที่ตรงจุด ตรงประเด็น เนื่องจากครัวเรือนแตละครัวเรือนมีเงื่อนไขหรือ
สาเหตุของปญหาหลายประการในเวลาเดียวกัน ตองใชระยะเวลาพอสมควรในการแกไขปญหา การปรับเปลี่ยนหรือ
ปรับปรุงวิถีชีวิต หรือวิธีคิดที่สําคัญ การแกไขปญหาความยากจนหรือครัวเรือนยากจนตองแกไขเปนรายครัวเรือน และ
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) เมื่อวันที่ ๒9 กรกฎาคม
๒๕๕9 เห็นชอบใหปรับปรุงตัวชี้วัดขอมูล จปฐ. สําหรับใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(ระหว างป 2560-2564) ปรั บ ปรุ งตั ว ชี้ วัด จปฐ. เป น 5 หมวด 31 ตั ว ชี้ วั ด ซึ่ งผลการจั ด เก็ บ ข อมู ล จปฐ.
ป 2561 ของจั งหวัด ยโสธร จํ านวน 9 อําเภอ 78 ตํ าบล 88 อปท. และ 885 หมูบ าน 66 ชุ มชน จํ านวน
133,024 ครั ว เรื อ น มี ป ระชากรที่ อ าศั ย อยู จ ริ ง จํ านวน 395,781 คน แยกเป น เพศชาย 195,491 คน
(49.39%) เพศหญิง 200,290 คน (50.60%) ในขอ 22 รายไดเฉลี่ยผานเกณฑไมต่ํากวา 38,000 บาท/คน/ป
ไมผานเกณฑ จํานวน 217 ครัวเรือน โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหครัวเรือนดังกลาวมีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 38,000
บาท/คน/ป ไดแก การประกอบอาชีพ และการขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน รวมทั้งมีขอจํากัดดานทรัพยากรทุน
การบริหารจัดการชีวิต ดังนั้น การดําเนิน งานตอ งทุม เททรัพยากรและความเสียสละของผูมีสวนรวม โดยอาศัย
ความตั้ งใจของครัวเรือนยากจน ความเอื้ออารีของชุมชนและการบู รณาการภารกิจของสวนราชการ จึ งจะเป น
ทางออกในการแกไขปญหาที่ยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางความเขมแข็งของครอบครัว
และชุมชนใหยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการยอยพัฒนาชีวิตเพียงพอ บนวิถีความพอเพียง
จังหวัดยโสธร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใตคณะกรรมการบริหารศูนยอํานวยการปฏิบัติการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยโสธร (ศจพ.จ.ยโสธร)
การจัดทําองคความรู
แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชีวิตเพียงพอบนวิถีความพอเพียง ประจําป 2562 โดยใชแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : ชี้เปาชีวิต จัดทําเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต
และดูแลชีวิต ควบคูกับการดําเนินงาน 8 กิจกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พรอมจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรดําเนินการในพื้นที่ 9 อําเภอ ในจังหวัดยโสธร ดังนี้
การขับเคลื่อนการดําเนินงานครอบคลุม 9 อําเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร กลุมเปาหมายคือ ครัวเรือน
ตกเกณฑ จปฐ. ป 2561 ขอ 22 รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอป (รายไดเฉลี่ยต่ํากวา 38,000 บาทตอคนตอ
ป) จํานวน 200 ครัวเรือน โดยมอบหมายใหอําเภอคัดเลือกครัวเรือนที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาไดเขารวมโครงการ
จํานวน 200 ครัวเรือน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 8 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานขับเคลื่อนการแกจนบนวิถีความพอเพียงจังหวัดยโสธร
กลุมเปาหมาย 50 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้
- ประชุมคณะทํางานเพื่อทําความเขาใจแนวทาง/หลักการขับเคลื่อนการแกไขปญหาความยากจนบนวิถี
ความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด โดยผูเขารวมประชุม ประกอบดวย คณะกรรมการ
ศูนยอํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด/อําเภอ
(ศจพ.จ./อ.) และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 50 คน พรอมทั้งจัดพิมพสมุดบันทึกการแกไขปญหาความยากจนราย
ครัวเรือน (Family Folder) สําหรับครัวเรือนเปาหมายทุกครัวเรือน
- ประชุม/มอบหมายภารกิจ/สรางกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกระดับ
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ครัวเรือนยากจนที่ตาย/ยาย/อื่นๆ และคัดเลือกครัวเรือนเขารวมโครงการตามหลักเกณฑที่กําหนด จํานวน 200
ครัวเรือน
2. กิจกรรมการวิเคราะหและกําหนดตนบนความพอเพียง กลุมเปาหมาย คือ ครัวเรือนยากจน จํานวน
200 ครัวเรือน
- ฝกอบรมสรางความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกตอง นําแนวคิดหลักการและแนวทางไป
ปฏิบัติในครัวเรือนและขยายผลสูชุมชน และสามารถแหลงเรียนรู
- ฝกปฏิบัติการจัดทําสมุดบันทึก Family Folder และการลงบัญชีรายรับ-จาย ครัวเรือนยากจนเปาหมาย
โดยทีมปฏิบัติการตําบลรวมกับครัวเรือนยากจนเปาหมาย
- จัดทําแผนชีวิต หรือ แผนพัฒนาครัวเรือนยากจนเปาหมายทุกครัวเรือน
- การเลือกอาชีพเสริมตามความตองการและความถนัดของครัวเรือน
3. กิจกรรมการเรียนรูการดํารงตนบนวิถคี วามพอเพียงจากครัวเรือนตนแบบ กลุมเปาหมาย 200
ครัวเรือน โดยใหครัวเรือนเปาหมายกําหนดปณิธานและแผนการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใตการสนับสนุนปจจัยการผลิต
- อบรมสรางความรูความเขาใจในการดํารงตนบนวิถีพอเพียงแกครัวเรือนยากจนจากปราชญชาวบานที่
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้งฝกปฏิบัติการประกอบอาชีพเสริม
- เรียนรูการดํารงตนบนวิถีความพอเพียงจากครัวเรือนตนแบบ โดยใหกลุมเปาหมายไปเรียนรูและดําเนิน
ชีวิตจริงกับครัวเรือนตนแบบที่นอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจมาใชในการดํารงชีวิตประสบผลสําเร็จจนเปน
แบบอยาง จํานวน 5 แหง เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูจากชาวบานสูชาวบาน
- จัดคลินิกแกจนเพื่อใหคําปรึกษาอาชีพทางเลือกแกครัวเรือนเปาหมาย
- ศึกษาดูงานจากครัวเรือนยากจนตนแบบที่นําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในครัวเรือน
4. กิจกรรมการปฏิบัติตนบนวิถีความพอเพียง โดยมีขั้นตอน ดังนี้
- ครัวเรือนเปาหมายกําหนด/ปฏิบัติตนตามปณิธานและแผนชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- สนับสนุนปจจัยการผลิตแกครัวเรือนเปาหมาย
- ครัวเรือนเปาหมายนําปจจัยการผลิตที่ไดรับไปดําเนินการใหเกิดความยั่งยืนเพื่อยกระดับรายไดครัวเรือน
ใหพนเกณฑความยากจน
5. กิจกรรมการประเมินและคัดเลือกครัวเรือนตนแบบดีเดน ประจําป 2562 โดยมีขั้นตอน ดังนี้
- อําเภอคัดเลือกครัวเรือนตนแบบดีเดนระดับอําเภอ
- แตงตั้งคณะทํางานติดตาม ประเมินและคัดเลือกครัวเรือนตนแบบดีเดน ประจําป 2562
- ประเมินและคัดเลือกครัวเรือนตนแบบดีเดน
- มอบรางวัลแกครัวเรือนตนแบบดีเดนเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกครัวเรือน
6. กิจกรรมมหกรรมประเมินความสุขมวลรวม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
- จัดมหกรรมแกจนคนยโสธร ภายใตแนวคิด “มหกรรมแกจน รวมพลคนยโสธร” และแนวคิด “ลด
รายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาส” เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธแนวทางการพัฒนาตนเองของครัวเรือน และสราง
กระแสการปองกันและแกไขปญหาความยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองไดอยางมีทิศทาง พรอมทั้งการสาธิตกิจกรรมการประกอบอาชีพเสริมดานภูมิปญญาทองถิ่น

-4- การจัดทําสื่อประชาสัมพันธการจัดมหกรรมทางสื่อสิ่งพิมพ/วิทยุกระจายเสียง
7. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานฯ เพื่อสรุปบทเรียนการดําเนินงานตามโครงการฯ
8. กิจกรรมบริหารโครงการ โดยการเผยแพรขอมูลขาวสารทางสื่อสิ่งพิมพ/วิทยุ/โทรทัศน การดําเนินงาน
ตามโครงการฯ
5. ปญหาที่พบและแนวทางการแกไขปญหา (อธิบายโดยละเอียด)
จากการขั บ เคลื่ อ นโครงการพั ฒ นาชี วิ ต เพี ย งพอ บนวิ ถี ค วามพอเพี ย ง พบป ญ หาอุ ป สรรคและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ดังนี้
5.1 ระยะเวลาในการดําเนินงานมีเวลาที่จํากัด การดําเนินงานคอนขางถูกเรงรัด ทําไหผลการดําเนินงาน
ตามโครงการยังไมเห็นผลในรอบปงบประมาณ
5.2 การบูรณาการชวยเหลือของหนวยงานภาคี ยังไมสามารถชวยเหลือครัวเรือนยากจนไดอยางครอบคลุม
เนื่องจากมีขอจํากัดในดานเปาหมายและภารกิจของหนวยงาน
5.3 งบประมาณในการดําเนินงานมีรอบระยะเวลาจํากัด และมีเงื่อนไขในการทํางาน ยังไมตอบสนองความ
ต องการของครัว เรือนยากจนโดยตรงในห ว งเวลาการดํ าเนิ น งานตามโครงการ ต องรอดู การบู รณาการตาม
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานราชการอื่นในปตอไป
5.4 ขาดการสนับสนุนและเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรในพื้นที่ในเชิงวิชาการ ขาดบุคลากรที่
เปนวิทยากรที่สนองตอความตองการในอาชีพ เชนวิทยากรเฉพาะดานตางๆ
5.5 ครัวเรือนยากจนบางสวน ยังไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และหาทาง
ออกจากความยากจน ยังไมเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมใหเหมาะสม เชน ดื่มสุรา ดูดบุหรี่ เลนการพนัน
5.6 ครัวเรือนยากจนที่มีศักยภาพ มักมีขอจํากัดทั้งดานเงินทุนในการประกอบอาชีพไมมีที่ดินทํากิน ไมมี
วัสดุอุปกรณที่เอื้อตอการประกอบอาชีพ และภาระหนี้สินเดิม
5.7 สมาชิกในชุมชนบางสวน ในบางพื้นที่ยังมองวา ปญหาความยากจนเปนปญหาสวนบุคคลที่ตองแกไข
เองไมเห็นความสําคัญของการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสในชุมชน
5.8 ครัว เรือนยากจนเป าหมาย บางครั้งย ายที่อยู ใหมเพื่ อประกอบอาชี พ ทําให ยากต อการช ว ยเหลื อ
สงเสริมและสนับสนุน
5.9 ครัวเรือนยากจนบางราย ขาดโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง เนื่องจากความยากจนเชิงซอนไมมีที่ดินทํากิน
ไมมีทักษะความรูในการประกอบอาชีพ
6. ประโยชนขององคความรู (อธิบายโดยละเอียด)
1. มีองคความรูเพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค
2. สามารถนําไปปรับปรุงการทํางานที่ผานมาไดอยางชัดเจน เปนรูปธรรม
3. สามารถเปนแนวทางในการขยายผลและขับเคลื่อนเพื่อแกไขปญหาความยากจนรายครัวเรือน โดยใช
ขอมูล จปฐ.ใหเกิดประโยชนสูงสุด
4. เพื่อประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนองคความรูใหแกบุคคล/หนวยงาน/องคกร ภาคี
ตางๆไดใชประโยชนผานชองทางตางๆ

-57. เทคนิคในการปฏิบัติงาน (อธิบายโดยละเอียด)
7.1 การสนับสนุนและมีสวนรวมจากผูบริหารในรูปแบบคณะทํางานระดับตางๆ ประกอบดวย
- คณะกรรมการบริหารศูนยอํานวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล ระดับหมูบาน
7.2 การใชหลักการมีสวนรวม โดยรัฐตองใหขาวสารที่ชุมชนควรรู และใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของ
รวมปฏิบัติหรือเสนอแนะแนวทาง เสริมอํานาจใหแกประชาชนใหเปนผูตัดสินใจเปนระดับสูงสุดที่ประชาชนจะไดรับ
อํานาจในการตัดสินใจ เชน การลงมติในประเด็นสาธารณะ
7.3 การประสานงาน เปนการทํางานเชิงบูรณาการทุกภาคสวน (ภาครัฐ เอกชน ประชาชน)
7.4 เทคนิคและทักษะการติดตาม (Follow up) และการประเมินผล (Evaluation) ไมวาจะมีการทํางาน
หรือการปฏิบัติงานในสวนใดก็ตาม กระบวนการหนึ่งที่สําคัญของการทํางานก็คือ การติดตามผลการทํางานวามี
ความกาวหนามากนอยเพียงใด โดยวัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลโดยหลักก็คือ เพื่อชวยใหการ
ดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ผลของการติดตามจะนํามาใชเพื่อการวางแผนแกไขปรับปรุง รวมทั้ง
ชวยสงเสริมใหการทํางานนั้นๆ บรรลุจุดมุงหมาย หรือในฐานะที่เปนผูใหบริการชวยเหลือผูอื่นก็จําเปนตองมีการ
ติดตามวาบริการที่ใหไปนั้นถูกตองตามความตองการของผูรับบริการและมีประสิทธิภาพ
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