แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล
1. ชื่อองค์ความรู้ ปุ๋ยหมักน้ำ ปุ๋ยหมักแห้ง สร้างความเติบโตให้ต้นไม้
2. ชื่อเจ้าของความรู้ นางสาวรัชฎาภรณ์ เธียรวรรณ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมหาโพธิ

หมายเลขโทรศัพท์ .........090-2399914 ID Line …………-………………………..
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้
 หมวดหมู่องค์วามรู้ .............๑.การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ...............
ประเด็นองค์ความรู้ย่อย .......... 1.2 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้...................
4. ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้
การส่ งเสริมการขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาต้นแบบ โดยนำหลั กทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาที่เป็นขั้น เป็นตอน ตั้งแต่ ต้นทาง
กลางทาง และปลายทาง เพื่อมุ่งหมายให้ ผู้นำที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว มีความรู้และปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนา
เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบการเรียนรู้ สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕. รูปแบบ กระบวนการ หรือลำดับขั้นตอน
จัดทำปุ๋ยหมักในพื้นที่พัฒนาต้นแบบฯ”โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรมีปุ๋ยหมักไว้ใช้เองในพื้นที่ ลดรายจ่าย ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และการ
ห่มดิน โดยใช้เศษฟางและน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้อาหารดิ นแล้วดินจะปล่อยธาตุอาหารให้พืชโดยกระบวนการย่อย
สลายของจุลินทรีย์ ตามหลักการ“เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช”
วิธีหมัก ก็คือ เอาพืช ไม่ว่าจะตอซังของมันเอง รากของมันเอง หญ้าหรือถั่ว เราต้องรู้ว่าดินที่ดี
เหมาะสำหรับข้าวมากที่สุดคือดินที่มีอินทรียวัตถุประมาณ ๕% สมัยโบราณ เขาก็ไถหมักพลิกหญ้า จะได้
ทั้งต้นหญ้า ดอกหญ้า ใบหญ้า รากหญ้า หมัก ก็จะได้จุลินทรีย์ขึ้นมา แล้วเอาน้ำใส่ เอาปุ๋ยชีวภาพ ทั้งปุ๋ยแห้ง
ทั้งปุ๋ยน้ำใส่ลงไป หรือไม่อาจใช้ปุ๋ยชีวภาพธรรมดาเลย ก็คือเอาขี้วัวนี่แหละใส่ลงไปง่าย ๆ
6.เทคนิคในการปฏิบัติงาน
1. ต้องวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
2. ขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นกระบวนการและเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนา

๗. ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ไข
ข้อพึงระวังในการดำเนินการตามโครงการนี้ คือ พัฒนากรจะต้องศึกษากระบวนการของโครงการให้ละเอียด
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายให้ชัดเจน อย่าปล่อยผู้นำต้นแบบให้ดำเนินงานโดยขาดการติดตาม เยี่ยมเยือน
แนวทางการแก้ไขคือ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการที่
ก่อเกิดขึ้นใหม่ ทำให้การทำงานต้องเกิดการลองผิดลองถูก ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติ
๘.ประโยชน์ขององค์ความรู้
เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้นำ และครัวเรือนต้นแบบ เพื่อให้ ชุมชนและครัวเรือนอื่น ๆ และสามารถศึกษา
เรียนรู้ และขยายผลการพัฒนาไปสู่ครัวเรือน และชุมชนอื่นๆ ได้
9. ข้อมูลประกอบอื่นๆ

แบบบันทึกองค์ความรูร้ ายบุคคล
๑. ชือ
่ ความรู ้

บทสรุปความสาเร็จสู่ความยั่งยืน บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 17

ตาบลวังท่าช้าง อาเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี

๒. เจ้าขององค์ความรู ้ นายจักร ินทร์ อินทรหอม ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกบินทร์บุร ี

๓. องค์ความรูท
้ ี่บ่งชี้

หมวดที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึง่ ตนเองได้

4. ที่มาและความสาคัญในการจัดการองค์ความรู ้

บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 17 ตาบลวัวท่าช้าง อาเภอกบินทร์บุร ี พัฒนาหมู่บ้าน นาไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้การน้อม

นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาหมู่บ้านโดยใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในการนาไปสู่ความสาเร็จ
ในการพัฒนาหมู่บา้ นวังใหม่ ซึง่ ประกอบด้วย
๑. ท้องอิ่ม (ดาเนินชีว ิตยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง) ๒. นอนอุ่น (มีการจัดเวรยามรักษาความสงบ
ภายในหมู่ บ้าน) ๓. มี ทุ น (กองทุ นชุ ม ชน ต่ างๆ ) ๔. มี ภ าระหนี้ สิ น น้ อ ย (ส่ งเสร ิมอาชีพ ชุ ม ชน/เสร ิมรายได้ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ) มีการดารงชีว ต
ิ แบบพอเพียง คื อ พออยู่พอกิน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และสามารถแบ่งปันให้
คนรอบข้าง ความรูก
้ ็เช่นกัน เมื่อมีองค์ ความรู ้ หร ือรับความรู จ
้ ากผู้อื่นมาเราก็ต้องสอนและถ่ายทอดให้แก่คนอื่นๆ
ได้ เช่นกั น หลักการคื อ “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” แนวทางสั มมาชีพชุ มชน “การพัฒนาชุมชนบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 17
ตาบลวังท่าช้าง เน้น พัฒนาคนก่อนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้ คนรูจ้ ก
ั พึ่งตนเอง” ต่ อมาได้ มีการรวมกลุ่มส่งเสร ิม
อาชีพภายในหมู่บ้านโดยเฉพาะผ้าทอมือ จนนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทอผ้าลายไทย อย่างหลากหลาย และ
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มทอผ้าทั่วประเทศ ก็ได้รบ
ั พระราชทาน ลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้า
ฟ้ าสิ ร ิวัณ ณวร ีฯ” เพื่ อเป็ นของขวัญ ปี ใหม่ และสื่ อความหมายถึ งการส่ งมอบความรัก ความสุ ข ให้ แ ก่ ชาวไทย โดย
ประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนาไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้ และหนึ่งในจานวนกลุ่ มอาชีพทอ
ผ้าที่ได้รบ
ั พระราชทานแบบ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิร ิวัณณวร ีฯ” ด้ วยคือ กลุ่มอาชีพผ้าทอมือบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 17
ตาบลวัวท่าช้าง อาเภอกบินทร์บุร ี ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 บ้านวังใหม่ ยังได้รบ
ั พระราชทานภาพแบบผ้า
บาติ กลายพระราชทาน “เจ้าฟ้ าสิ ร ิวั ณณวร ีฯ” ภายใต้ โครงการสื บสาน ภูมิปัญ ญาพื้นถิ่ นสู่ การพัฒนาผ้าถิ่ นไทย อีก
ด้วย ปัจจุบันบ้านวังใหม่ ยังมีศูนย์เร ียนรูโ้ คกหนองนาพัฒนาชุมชน อีกด้วยซึง่ จะเป็นแหล่งเร ียนรูเ้ พื่อ
ส่ ง เสร ิมการใช้ห ลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งเป็ นแนวทางในการพั ฒ นาหมู่ บ้าน ให้ มี ระบบการบร ิหา ร
จัดการชุ มชนแบบบู รณาการที่ เข้ม แข็ง และพัฒ นาเศรษฐกิ จชุ มชนให้ มั่นคง และให้ หมู่บ้าน/ชุมชน จากที่อื่นๆ ที มี
ความสนใจได้ มาศึ กษาเร ียนรู แ
้ นวทางและกลไกการขับเคลื่อนในระดั บพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสั มมาชีพอื่นๆอีก
หลากหลาย เช่น กลุ่มเลี้ยงไหม กลุ่มประติ มากรรม (ปั้ นศาลพระภูมิ / เจ้าที่) กลุ่มจักรสานไม้ไผ่/หวายเทียม กลุ่ม
แปรรูปอาหาร

5. รูปแบบ กระบวนการ แนวทางปฏิบัติ
๑. ชาวบ้าน มีการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมูบ
่ ้าน
2. มีการบร ิหารจัดการน้าและพื้นที่ การเกษตรด้วย “โคก หนอง นา โมเดล” ด้านการทาเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บร ิหารจัดการน้าและพื้นที่การเกษตร ผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านได้อย่าง
สอดคล้องกัน
๒. มีการรวมบุคคลที่มแ
ี นวคิด อุดมการณ์รว่ มกัน สนใจอาชีพเดียวกันมาจัดตั้งเป็นกลุม
่ อาชีพและเร ียนรู ้
ร่วมกัน ถ่ายทอดโดยกระบวนการของศูนย์เร ียนรูช้ ุมชน
3. มีการจัดทาบัญชีครัวเร ือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารวจเศรษฐกิจของครัวเร ือนและชุมชน
4. มีการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน ปรับแผนเป็นปัจจุบันทันต่อสถานการณ์ (แผนที่มีชวี ิต)
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน

ส่งเสร ิมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีระบบในการบร ิหาร

จัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง
7. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ประชาชนมีความสนใจ ที่จะเร ียนรูแ
้ นวทางการพัฒนาหมู่บา้ นตามแนวทางบร ิหารจัดการชุมชนแบบบูรณา

การที่เข้มแข็ง แต่ยงั ขาดความรูค
้ วามเข้าใจในหลักการแนวทางพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือจัดอบรม หร ือสร้างความรูค
้ วามเข้าใจการพัฒนาว ิถีชวี ิตสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
(ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)

8. ประโยชน์ขององค์ความรู ้

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความรูค
้ วามเข้าใจ ในหลักการพัฒนาอาชีพ และการน้อมนาหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้สามารถพึง่ ตนเองได้

------------------------------------------------------------

การรวมกลุ่มส่งเสร ิมอาชีพภายในหมู่บ้าน จนนาไปสู่
ความสาเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศ

ศูนย์เร ียนรูโ้ คกหนองนาบ้านวังใหม่

และ

กิจกรรมการฝึกอาชีพ

บันทึกองค์ความรูร้ ายบุคคล
๑. ชือ
่ ความรู ้

: การจัดทาบัญชีโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

๒. เจ้าขององค์ความรู ้ : นางสาวอมรรัตน์

เขือนอก

ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกบินทร์บุร ี

3. องค์ความรูท
้ ี่บ่งชี้ : หมวดที่ 3 เสร ิมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
4. ที่มาและความสาคัญในการจัดการองค์ความรู ้

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของ

ประชาชนชาวชน โครงการนีค
้ ณะรัฐมนตร ีได้มีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย
ดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยมีการขับเคลื่อนติดต่อกันตลอดมา โดยในระยะที่ 1

ระหว่าง ปี 2536 - 2539 และขยายถึงปี 2540 จานวน 11,608 หมู่บ้าน และมี มติอก
ี ครัง้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2540 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินงานโครงการ กข.คจ. ส่วนระยะที่ 2 ระหว่าง ปี 2541 - 2544 เพื่อ

ขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศที่ ยังมีคนจนตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จานวน 28,038

หมู่บ้าน หลักการสาคัญของโครงการนี้เพื่อสนับสนุนเง ินทุนในระดับหมู่บ้านสาหรับครัวเร ือนเป้าหมายยืมไปประกอบ
อาชีพ โดยไม่มีดอกเบี้ย และมอบอานาจให้คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจาหมู่บ้าน รับผิดชอบบร ิหารจัดการ
เง ินทุนของหมู่บ้าน

5. วัตถุประสงค์ หลัก

1) เพื่อให้ครัวเร ือนยากจนในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดั บ 1 ได้ รบ
ั ความช่วยเหลือเง ินทุนเพื่อการประกอบ

อาชีพที่เหมาะสม มีรายได้พ้นเส้นความยากจน

2) เพื่ อ ให้ ห มู่ บ้ านในชนบทได้ รบ
ั การพั ฒ นาด้ านเศรษฐกิ จ การปรับปรุ ง โครงสร้างพื้ นฐาน การ

อนุ รก
ั ษ์ ฟื้ นฟู ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ สิ่ งแวดล้ อ ม การพั ฒ นาด้ านการศึ ก ษา วั ฒ นธรรม สาธารณสุ ข และความ
ปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชนในหมู่บ้าน

3) เพื่อให้หมู่บ้านใน ชนบท เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตลอดไป ประชาชนเกิดความ

ร่มเย็นเป็นสุข มีความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง ยั่งยืนยิ่ง ๆ ขึ้นไป พัฒนากรในฐานะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานให้

เป็นไปตามแนวทางทีก
่ รมการพัฒนาชุมชน กาหนดได้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบร ิหารและการใช้
จ่ายเง ินโครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจน พ.ศ.2536 และ 2539,2553, ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ
โครงการ กข.คจ.

6. แนวทางปฏิบัติงานโครงการ กข.คจ.

เป็นเครอื่ งมือในการติดตาม ตรวจสอบกากับดูแล และส่งเสร ิมสนับสนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน

เป็นผู้รบ
ั ผิดชอบการบร ิหารเง ินทุน ครัวเร ือนเป้าหมายที่ยืมเง ินมีโอกาสเลือกอาชีพโดยสมัครใจเมื่อมีโอกาสในการสร้าง
งานสร้างรายสร้างอาชีพจะส่งผลให้มีคุณภาพชีว ิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้ ในที่สุด
7. รูปแบบ กระบวนการ หร ือลาดั บขั้นตอน

การสนับสนุนส่งเสร ิมให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดทาบัญชีโครงการ กข.คจ. ให้เป็นปัจจุบันถือเป็น

หัวใจสาคัญเพราะชุมชนสามารถตรวจสอบผลการดาเนินงานและควบคุมกากับดูแลการคืนชาระเง ินทุน ตามกาหนด
และตรวจสอบครัวเร ือนในชุมชนที่ยังไม่ได้เข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนได้อย่างเพียงพอและพัฒนากร ต้องถือเป็นแนว
ปฏิบัติในการมอบหมายงานเมื่อมีการโยกย้าย

8. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
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1. ศึกษาแนวทางการจัดทาบัญชีโครงการแก้ไขปัญ หาความยากจน (กข.คจ.) 3 เล่ม คือ สีเหลือง

บัญชีคุมลูกหนี้ สีม่วงทะเบียนครัวเร ือนเป้าหมาย สีเขียวคุมเง ินฝากธนาคาร
2. คัดเลือกคณะกรรมการที่มค
ี วามรูเ้ รอื่ งการจัดทาบัญชี

3. ยึดหลั กการจัดทาบั ญชีแยกประเภท เอกสารสมุ ดบั ญชีธนาคาร และสมุดบั นทึ กการประชุ มของ

หมู่บ้านตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

4. การจัดทาบัญชีและตรวจสอบทะเบียนครัวเร ือนเป้าหมาย คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน จะต้ อง

ปรับปรุงบัญชีทะเบียนครัวเร ือนเป้าหมายให้เป็นปัจจุบันตามผลการสารวจข้อมูลจปฐ. ทุกปี โดยยึดครัวเร ือนเป้าหมาย
เดิมเป็นหลักและครัวเร ือนใหม่ที่ยังไม่บรรลุตัวชีว้ ัดด้านรายได้และตัวชีว้ ัดอื่นๆ

5. ตรวจสอบการโอนเง ินยืมให้ครัวเร ือนเป้าหมายโดยยึดการโอนเง ินผ่านบัญชีธนาคาร เท่านั้นเพื่อ

ป้องการความผิดพลาดในการบร ิหารเง ิน

7. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการ กข.คจ. ไม่ค่อยจัดทาบัญชีครัวเร ือนเป้าหมายให้เป็นปัจจุบัน คือ สีเหลือง บัญชีคุม

ลูก หนี้ สี ม่ วงทะเบี ยนครัวเร ือนเป้ าหมาย สี เขี ยวคุ ม เง น
ิ ฝากธนาคาร ดั ง นั้ นพั ฒ นากรจะต้ อ งคอยติ ดตามผลการ

ดาเนินงาน หมู่บ้าน กข.คจ. นั้นๆ โดยให้คาปร ึกษาแนะนาแนวทางในการบร ิหารจัดการโครงการ กข.คจ. และเน้นใน
เรอื่ งการจัดทาบัญชี ปรับปรุงบัญชีทะเบียนครัวเร ือนเป้าหมายให้เป็นปัจจุบัน

ภาพติดตามผลการดาเนินงานโครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

แบบบันทึกองค์ความรูร้ ายบุคคล
๑. ชือ
่ ความรู ้

: ศูนย์เร ียนรู ้ โคก หนอง นา สร้างอาชีพ แบ่งปันความรู ้ หมู่ที่ 5 ตาบลหนองกี่
อาเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี

๒. เจ้าขององค์ความรู ้ : นางสาวพัชรพร จิรแพศยสุข ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกบินทร์บุร ี

๓. องค์ความรูท
้ ี่บ่งชี้

หมวดที่ 1 สร้างสรรชุมชนพึ่งตนเองได้

4. ที่มาและความสาคัญในการจัดการองค์ความรู ้

"โคก หนอง นา โมเดล" เป็นการทาเกษตรแนวใหม่ ที่ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก โครงการนี้ใช้

เง ินของมูลนิธช
ิ ย
ั พัฒนาส่วนหนึ่ง ใช้เง ินของราชการส่วนหนึ่ง โดยว ิธีขุดบ่อน้า เพื่อใช้น้านั้นมาทาการเพาะปลูก ตาม

“เกษตรทฤษฎีใหม่” ตามพระราชดารัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรม
นาถบพิตร โดยกรมการพัฒนาชุ มชนได้ น้อมนาแนวทางการพัฒ นาคุณภาพชีว ิตประชาชนในพื้นที่ชนบท ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดทฤษฎี ใหม่เพื่อให้ ประชาชนในพื้นที่เกิ ดความสุ ข ดาเนินชีว ิตอย่างพอเพียง

โดยได้ จด
ั ทาโครงการศู นย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ด้ วยการน้อมนาศาสตร์
พระราชามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒ นาคุณภาพชีว ิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
ประยุก ต์ สู่โคก หนอง นา โมเดล เพื่ อให้ เกิ ดกระบวนการเร ียนรู ้ การมีส่วนร่วม การพึ่ งพาตนเอง เพื่ อให้ ส ามารถ

บร ิหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้ อย่างยั่งยืน ซึง่ สอดคล้องกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดาร ิ ทั้งนี้ บ้านทด หมู่ที่ 5

ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี มีผู้เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนา

ชุมชน นายอุทาน มะลิวัลย์ ปัจจุบันพื้นที่ที่เข้าสู่โครงการแห่งนี้ ได้กลายเป็นศูนย์การเร ียนรูข้ องหมู่บ้าน อันเป็นศูนย์
เร ียนรูด
้ ้านการทาเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การทานา และ เป็นสถานที่ที่คนในชุมชนมาฝึกอาชีพร่วมกัน

5. รูปแบบ กระบวนการ หร ือลาดั บขั้นตอน

บ้านทด หมู่ที่ 5 ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี ได้ เข้าร่วม โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิ จ

พอเพียง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย นายอุทาน มะลิวัลย์ ได้ เข้าร่วมโครงการ ดาเนินการพื้นที่จานวน 1
ไร่ ตลอดระยะ
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เวลาการดาเนิ น การเจ้าของแปลงให้ ค วามร่วมมื อ เป็ นอย่างดี และดู แ ลพื้ นที่ อ ยู่เสมอ แต่ ล ะครัง้ ที่ ทางส านั ก งาน
พั ฒ นาชุ ม ชนอาเภอกบิ นทร์บุร ีได้ เข้าไปติ ดตามหร ือเยี่ยมชมแปลงจะมี ก ารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยลาดั บการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนี้

1) มีการปลูกพืชพันธุม
์ ากขึ้น ได้แก่ มะนาว เสาวรส กล้วย สะเดา และ ต้นแค เป็นต้น

2) พื้นที่นาในแปลงมีการลงแขกร่วมกันโดยคนในชุมชนมาร่วมกันทานาในแปลงพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนา

ตามฤดูกาลทานา

3) เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ อันได้แก่ ปลา ไก่ และ หนู

4) มีการทาปุ๋ยอินทร ีย์ใช้เอง และจาหน่ายในชุมชน

5) บร ิเวณหน้าทางเข้าแปลงโคก หนอง นา เจ้าของแปลงจัดเป็นพื้นที่ตลาดสาหรับให้คนในชุมชนนาสินค้า

มาขายในช่วงเช้า เป็นตลาดขนาดเล็กภายในหมู่บ้าน 3

6) จัด กิ จ กรรมฝึ ก อาชีพ ยั ง แปลงพื้ น ที่ ต้ น แบบ เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนมาร่ว มกั น ฝึ กอาชี พ สร้างรายได้ แ ละน า

ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน

6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน

1) สานักงานพัฒนาชุมชน ติดตามและเยี่ยมเยียนยังแปลงพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาอยู่เสมอ

2) นาโครงการหร ือกิ จกรรมมาในพื้นที่ โดยจัดกิจกรรม ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบ เพื่อให้แปลงพื้นที่ต้นแบบ

เป็นที่ค้น
ุ เคยในการทากิจกรรมของชุมชน และให้เป็นพื้นที่ศูนย์การเร ียนรูข้ องหมู่บ้าน
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3) ร่วมกิ จกรรมหร ือโครงการกั บชุ มชนทุกครัง้ ที่มีการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่าง ศู นย์การ

เร ียนรู ้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานพัฒนาชุมชน เจ้าของแปลง และคนในชุมชน
7. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา

1) ช่วงที่ฝนตกบ่อย เป็นอุปสรรคในการทากิจกรรม จึงแก้ปัญหาในการทากิจกรรมในพืน
้ ที่ที่เป็นที่รม
่ ใน

แปลงต้นแบบ หร ือเตร ียมอุปกรณ์ที่สามารถทากิจกรรมในที่รม
่ ได้

2) ในช่วงแรกศูนย์การเร ียนรูโ้ คกหนองนาอาจเป็นสถานที่ใหม่สาหรับชุมชน จาเป็นต้องมีโครงการและ

กิจกรรมในพื้นที่แปลงต่อเนื่อง เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างศูนย์การเร ียนรูก
้ ับชุมชน
8. ประโยชน์ขององค์ความรู ้

1) เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการดาเนินงานของศูนย์การเร ียนรู ้

2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์การเร ียนรู ้ โคก หนอง นา กับชุมชน เพื่อให้คน

ในชุมชนคุ้นเคยกับศูนย์การเร ียนรูแ
้ ละเข้ามาใช้งานในพื้นที่ศูนย์การเร ียนรู ้
9. ข้อมูลประกอบอื่น

รูปพื้นทีแ
่ ปลงพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา

บ้านทด หมู่ที่ 5 ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุร ี นายอุทาน มะลิทอง

บันทึกองค์ความรูร้ ายบุคคล
1. ชือ
่ องค์ความรู ้ เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

๑. ชือ
่ ความรู ้

๒. เจ้าขององค์ความรู ้ นางสาวบุณฑร ิกา นามะหนอง ตาแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.)
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกบินทร์บุร ี

๓. องค์ความรูท
้ ี่บ่งชี้

หมวดที่ 4 เสร ิมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

4. ที่มาและความสาคัญในการจัดการองค์ความรู ้

การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นเรอื่ งที่มีความสาคัญมากในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

อาจจะสงสัยว่า ทาไมต้องประชาสัมพันธ์

เหตุที่ต้องประชาสัมพันธ์ก็เพื่อ แจ้งข่าวความเคลื่อนไหว

บางท่าน

ผลงานของ

บุคคลในองค์กร และองค์กร ให้คนทั้งหลายได้รบ
ั ทราบ หร ือเพื่อแจ้งข้อเท็จจร ิงทั้งทางลบหร ือบวก ที่มีผลกระทบต่อ
องค์กรให้ผู้อื่นได้รบ
ั ทราบ ดังนั้น ข่าวที่รายงาน จึงเป็นการรายงานข้อเท็จจร ิงของข่าว หร ือเรอื่ งราวต่างๆที่น่าสนใจ

ที่มีผลกระทบต่อผู้คนหร ือคนส่วนใหญ่ ได้รบ
ั ทราบ การเขียนข่าวที่ดีจะต้องสั้น กะทัดรัด ดูแล้วน่าสนใจชวนอ่าน
หากยาวเกินไป จะทาให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อไม่อยากอ่านข่าว นั้นๆ และที่สาคัญอีกประการคือข้อมูลของข่าวจะต้อง
ถูกต้องชัดเจน เน้นความแปลกใหม่

5. รูปแบบกระบวนการหร ือลาดั บขั้นตอน

ดังนั้นเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์จงึ ไม่ใช่เรอื่ งยากเลยหากท่านนาสูตรสาเร็จรูปของการ

เขียนข่าว ไปลองปฏิบัติ คือสูตร ๕W+๑H = ใคร (who) อะไร(what) ที่ไหน (where) เมื่อไร (when) ทาไม และ
อย่างไร (why and how) เร ียงลาดับเหตุการณ์ตามสูตรนี้ ท่านก็สามารถที่จะเป็นนักเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้

เช่นกัน และที่สาคัญอีกประการ คือการเขียนข่าวจะต้องย่อหน้าบ่อยๆ อย่าเขียนยาวเป็นพืดจะทาให้ผู้อ่านเบื่อและไม่
อยากอ่านข่าวนั้น

6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน

- เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

- องค์ประกอบการเขียนข่าว สูตร ๕W+๑H

- การได้รบ
ั ทราบข้อมูลข่าวสาร ของบุคคลและองค์กร
7. ประโยชน์ขององค์ความรู ้

- ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเทคนิคการเขียนข่าวได้

- ฝึกการว ิเคราะห์ข้อเท็จจร ิงทั้งทางลบหร ือบวกหากมีผลกระทบต่อองค์กรให้ผู้อื่นได้รบ
ั ทราบ
- ได้เร ียนรูห
้ ลักกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคคลและองค์กร
- เป็นบุคคลช่างสังเกต หูไว ตาไว เป็นนักอ่าน

- สามารถจับประเด็นที่น่าสนใจของข่าวได้/ว ิเคราะห์แยกแยะว่าเรอื่ งไหนควรเป็นข่าวและไม่
ควรเป็น ข่าว
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ตัวอย่างการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
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เพจเฟสบุ๊ค

เว็บไซต์

๑. ชือ
่ ความรู ้

แบบบันทึกองค์ความรูร้ ายบุคคล

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์ OTOP

๒. เจ้าขององค์ความรู ้
๓. องค์ความรูท
้ ี่บ่งชี้

นายชยุตพงศ์ เกศวัฒนกุล ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอกบินทร์บุร ี

หมวดที่ 2 ส่งเสร ิมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล

4. ที่มาและความสาคัญในการจัดการองค์ความรู ้

การเสร ิมสร้างชุ ม ชนเข้ ม แข็ง และพั ฒ นาเศรษฐกิ จฐานราก เป็ นยุทธศาสตร์ที่ส าคั ญ เพื่ อ สร้างอาชีพ และ

รายได้ ให้ กับประชาชนชุ มชนท้องถิ่ นซึง่ เรมิ่ จากระดั บฐานรากของชุมชนในการบร ิหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่ นให้
เป็นผลิตภั ณฑ์มีราคา มีมูลค่าเป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และอาชีพให้กับคนในชุมชน
ทั้งในระดั บบุคคล ระดั บครัวเร ือน ระดั บกลุ่ม หมู่บ้าน ตาบล โดยต้ องมีการบร ิหารจัดการตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง ซึ่งจะสามารถต่ อยอดไปจนถึ งระดั บว ิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่ไปกับการยกระดั บความสามารถในการบร ิหารจัดการของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP
5. รูปแบบ กระบวนการ หร ือลาดั บขั้นตอน

1. ค้นหา คัดเลือก บันทึกภูมป
ิ ัญญาท้องถิ่น ส่งเสร ิมกระบวนการเร ียนรูแ
้ ละการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิด
มูลค่าเพิ่ม

2. ลงทะเบียน OTOP กระตุ้น และประชาสัมพันธ์ให้กลุม
่ อาชีพ คนในชุมชนมาลงทะเบียน OTOP เพื่อเข้าสู่

การพัฒนา และต้องจัดทาฐานข้อมูลผูผ
้ ลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็นปัจจุบันเพื่อนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
กาหนดแผนการส่งเสร ิมและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
ชุมชน

1. ส่งเสร ิมช่องทางการตลาดระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด เช่น การเปิดตลาดชุมชนเพิ่มในพื้นที่
2. ส่งเสร ิมช่องทางการตลาดใหม่ๆ เช่น Online, E-commerce

7. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมเรอื่ งของทักษะ และองค์ความรูใ้ นการใช้

เทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้า และการขายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ แนวทางการ
แก้ไขปัญหา คือ จัดหาช่องทางการอบรมทั้งของภาครัฐ และเอกชนในการให้ความรูใ้ ห้คาปร ึกษาด้านการขายของ

ออนไลน์ เช่น การถ่ายรูป การถ่ายคลิปว ิดิโอสั้นในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ การสร้างเพจ และการไลฟ์สดขายสินค้า
8. ประโยชน์ขององค์ความรู ้

1. ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์โดยนาการจัดการความรูม
้ าใช้เพื่อช่วยเพิม
่ ประสิทธิภาพในการผลิตและบร ิการ

2. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดาเนินงานให้รวดเร็ว และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ

หร ือแหล่งความรูเ้ ฉพาะที่มห
ี ลักการ เหตุผล และน่าเชือ
่ ถือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

3. ผู้ ผลิต ผู้ประกอบการมี ความสามารถในการปรับตั วและความยืดหยุ่น ต่ อการเปลี่ ยนแปลงของกระแส

สังคมและสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้ วยผลิตภัณฑ์ OTOP

แบบบันทึกองค์ความรูร้ ายบุคคล
๑. ชือ
่ ความรู ้ การส่งเสร ิมผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ระบบการขายสินค้าออนไลน์
๒. เจ้าขององค์ความรู ้

นางสาวรุง่ อรุณ คุณพรม

ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอประจันตคาม
๓. องค์ความรูท
้ ี่บ่งชี้
หมวดที่ 2 ส่งเสร ิมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
4. ที่มาและความสาคัญในการจัดการองค์ความรู ้
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ โคว ิด-19 ระบาด ทาให้ส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วโลกเป็นวงกว้าง ทาให้
ประชาชนในชุมชนบางส่วนได้รบ
ั ผลกระทบจากการค้าขาย ไม่สามารถเปิดร้านค้าได้ตามปกติ และ ผู้คนไม่นิยม
ออกมาเลือกซือ
้ สินค้าเหมือนเมื่อก่อน เพื่อเป็นการเสร ิมสร้างชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
เราจึงต้องมีการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าให้หลากหลาย มีการประชาสัมพันธ์ แนะนาว ิธีการค้าขายผ่าน
ระบบออนไลน์ หากเรามียอดขายที่เพิ่มขึ้น มีออเดอร์มากขึ้น ก็จะเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน
แบบยั่งยืนได้
5. รูปแบบ กระบวนการ หรอล
ื าดั บขั้นตอน
1. ลงไปศึกษาชุมชนว่ามีสินค้าหร ือผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะนามาพัฒนาหร ือ ส่งเสร ิม ต่อยอดได้ไหม
2. นามาลงทะเบียน OTOP เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิม
่ มูลค่าและเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นของเรา
3. มีการส่งเสร ิมตลาดในการขายออนไลน์ เช่น ขายใน เพจ Facebook line tiktok
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
1. มีการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ ให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าทางออนไลน์ได้
2. ส่งเสร ิมช่องทางการตลาดใหม่ๆ เช่น เพจ Facebook line tiktok มีการไลฟ์สดเพื่อดึงดูดใจลูกค้า
7. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่ยงั ไม่มีความรูใ้ นด้านการขายของออนไลน์ ไม่ชานาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
มากนัก ยังไม่มีความสามารถในการดึงดูดใจลูกค้าได้เท่าที่ควร ส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมเรอื่ งของทักษะ และองค์
ความรูใ้ นการใช้เทคโนโลยีในสื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุนงานให้ความรูใ้ ห้คาปร ึกษาด้านการ
ขายของออนไลน์ เช่น การถ่ายรูป การถ่ายคลิปว ิดิโอสั้นในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ การสร้างเพจ และการไลฟ์สดขาย
สินค้า เพื่อเป็นแรงดึงดูดให้ตัวผลิตภัณฑ์น่าสนใจ

8. ประโยชน์ขององค์ความรู ้
1. ช่วยให้ผูป
้ ระกอบการมีชอ
่ งทางในการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
ของชุมชนไปในวงกว้างขึ้น
2. ช่วยประหยัดเวลาและสะดวกสบายในการเลือกซือ
้ ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ
3. ในยุคโคว ิด – 19 การค้าขายออนไลน์มีประโยชน์มากสาหรับผู้ประกอบการทั่วประเทศ การขายออนไลน์
จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับการขายและบร ิการในทุกวันนี้
ภาพกิจกรรมการส่งเสร ิมผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ระบบการขายสินค้าออนไลน์

แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล
๑. ชื่อความรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ของนายรังสรรค์ ฉลาดสิทธิ์
บ้าน
โคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
๒. เจ้าขององค์ความรู้ นายทศพล นามปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประจันตคาม
๓. องค์ความรู้ที่บ่งชี้
หมวดที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
4. ที่มาและความสำคัญในการจัดการองค์ความรู้
การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเริ่มจากระดับฐานรากของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบของโคก หนอง นา โมเดล
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลำดับขั้นตอน
1. นายรังสรรค์ ฉลาดสิทธิ์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล มีพื้นที่ดำเนินโครงการจำนวน 3 ไร่
2. เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ คัดเลือกแบบ และปรับแต่งพื้นที่ให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โคก หนอง นา โมเดล
3. เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ ดำเนินปลูกพืชผักต่างๆ เลี้ยงปลา และทำนาในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอประจันตคามเข้าเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของศูนย์เรียนรู้อยู่เสมอ
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
1. ประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของศูนย์เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
2. ส่งเสริมให้เจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ เรียนรู้เทคนิคในการทำการเกษตรเพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์ต่างๆ
7. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ผิวดินเป็นดินที่ขุดใหม่จากหนองน้ำไม่มีคุณภาพและสารอาหารที่พืชต้องการ ต้องปรับปรุงอย่างหนักซึ่ง
ต้องใช้เวลานาน
2. พื้นที่เป็นที่โล่งกลางทุ่งนา
8. ประโยชน์ขององค์ความรู้
1. เกิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล สำหรับผู้ที่สนใจไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโคก
หนอง นา โมเดล การทำเกษตรผสมผสานและเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างความมั่งคงทางอาหารให้ชุมชน
3. เกิดแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรในฤดูแล้ง

ภาพประกอบ

แบบบันทึกองค์ความรูร้ ายบุคคล
1. ชื่อองค์ความรู้
2. ชื่อเจ้าของความรู้
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้เรื่อง

การขับเคลื่อนงานพัฒนาหมู่บ้านชุมชนใน
นายธีรศักดิ์ จำปาทอง
การเตรียมความพร้อมในการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่

 หมวดที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเอง
 หมวดที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
 หมวดที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
 หมวดที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
4. ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้
ในแต่ละปีงบประมาณจังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ กลุ่มองค์กรใน
พื้นที่ ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติ ด้วยการคัดเลือก คัดสรร ค้นหา กลุ่มองค์กรแต่ละประเภทที่มีผลงานปฏิบัติงานที่
ดีเด่น รวมทั้งเพื่อเป็น การยกย่อง และเชิดชูเกียรติ กลุ่มองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภ าพ สามารถเป็น
แบบอย่างได้ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นทีใ่ นแต่ละประเภทกลุ่มองค์กรนั้น
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลำดับขั้นตอน
1 .
ประชุมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 2 . จั ด ป ร ะ ชุ ม
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
3. กำหนดรูปแบบการจัดสถานที่ วิธีการต้อนรับ จัดเตรียมข้อมูลผลงาน จัดเตรียมการแสดงนิทรรศการผลงาน
และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมสถานที่ดูงาน
4. จัดทำบรรยายสรุปทั้งในแบบรูปเล่มเอกสารและสื่อนำเสนอผลงาน (Powerpoint)
5. ซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอนวิธีการต้อนรับ การนำเสนอผลงาน การตอบคำถามในการวันประกวด
6. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีการพัฒนา ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร ประชาชนในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนใน
พื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันประกวด
7. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ ต้องคำนึงจำนวนที่นั่งของคณะกรรมการและผู้ที่ได้รับเชิญ ให้เหมาะสมและ
เพียงพอ ตกแต่งสถานที่ให้สะอาด สวยงาม มีป้ายต้อนรับคณะกรรมการที่ชัดเจน จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม
ไฟส่องสว่าง เครื่องเสียงและเครื่องฉายสื่อนำเสนอผลงาน (Powerpoint) ให้พร้อมใช้งาน
๖. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
1. Man (คน) เลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีผลงาน ตรงตามเกณฑ์การประกวด มีความสามารถในการนำเสนอ
ผลงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ เหมือนกับการเล่าเรื่อง ไม่ใช่อ่านหนังสือให้กรรมการฟัง และที่สำคัญต้องเต็มใจที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรม
2. Material (วัสดุ วัตถุดิบ) จัดเตรียมรูปเล่มเอกสารและสื่อนำเสนอผลงาน (Powerpoint) ที่มีข้อมูลแสดง
ผลงานตรงกับเกณฑ์การประกวด เรียงข้อมูลผลงานให้เป็นไปตามลำดับของการให้คะแนนมีภาพประกอบที่สวยงาม
ชัดเจน
3. Method (วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน) ซั ก ซ้ อ มการนำเสนอให้ ต รงตามเกณฑ์ ก ารประกวด กระชั บ ชั ด เจน

เรี ย งตามลำดั บ ของการให้ ค ะแนน ขึ้ น ต้ น จั บ จิ ต ลงท้ า ยจั บ ใจ ด้ ว ยเพลง บทประพั น ธ์ หรื อ บทกวี ซั ก ซ้ อ ม
การตอบคำถามให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาที่ น ำเสนอ เตรี ย มคนตอบถามไว้ 3 - 5 คน โดยไม่ ค วรให้ ผู้ ที่ น ำเสนอ
เป็นผู้ตอบคำถาม
4. เงิน (Money) การจัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งให้สะอาดและสวยงาม ทำป้ายต้อนรับคณะกรรมการ อุปกรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้า พัดลม ไฟส่ องสว่าง เครื่องเสีย งและเครื่องฉายสื่ อนำเสนอผลงาน (Powerpoint) การเตรียม
อาหารว่าง น้ำดื่ม สำหรับคณะกรรมการและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม การแสดงนิทรรศการผลงานและผลิตภัณ ฑ์ของ
กลุ่ มเป้ าหมาย สถานที่ดูงาน จำเป็ น ต้อ งใช้เงินในการดำเนินงาน แต่อาจจะใช้วิธีการขอความร่ว มมือ ขอรับ การ
สนั บ สนุ น ขอความช่ว ยเหลื อ จากผู้ ที่มีจิ ตอาสา หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีการพัฒ นา ผู้ นำชุมชน กลุ่ ม/องค์กร
ประชาชนในพื้นที่ หรือผลกำไรจากกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน
๗. ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการและสมาชิกในระยะเริ่มต้น
2. การระดมทุน หรือการแสวงหางบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินงานในระยะเริ่มต้น
3. การประสานความร่วมมือการพัฒนาทางด้านวิชาการเพื่อหนุนเสริมการดำเนินงาน
๘. ประโยชน์ขององค์ความรู้
1. ได้รับความรู้เรื่องรูป แบบ กระบวนการ หรือลำดับขั้นตอน การเตรียมการประกวดกิจกรรมตามโครงการ
เชิดชูเกียรติ
2. ได้รับความรู้เรื่องเทคนิคในการปฏิบัติงานการเตรียมการประกวดกิจกรรม
3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเตรียมการประกวดกิจกรรมอื่นๆ ได้

แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล
1. ชื่อองค์ความรู้ การแก้ไขปัญหากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. ชื่อเจ้าของความรู้ นางสาวอรุณลักษณ์ อบมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้
หมวดที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
หมวดที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
หมวดที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
หมวดที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
4. ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันเองในชุมชน ด้วย
การประหยัดทรัพย์แล้วนำมาสะสม พร้อมทั้งปลูกฝังหลักคุณธรรม 5 ประการ คือความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความ
รับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกันและความไว้วางใจกัน เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปราจีนบุรี ได้ส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดย
มีการพัฒนาทักษะแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และให้หมั่นออกตรวจเยี่ยม ตรวจสอบและรายงานผล รวมไปถึงมีการจัด
ระดับเพื่อเป็นการวางแผนการพัฒนายกระดับการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ ฐานะที่เป็นพัฒนากรผู้รับผิดชอบ
ประสานงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จะต้องมีความแม่นยำและทราบข้อมูลของกลุ่มออมทรัพย์ที่ตนรับผิดชอบ
เพื่อเป็นฐานในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากได้รับตำบลใหม่และ
ได้ลงไปติดตามตรวจสุขภาพพบว่าออมทรัพย์เกิดปัญหาสมาชิกไม่มาส่งหุ้น ไม่มีการปันผล ไม่ส่งเงินกู้ มีแค่สมาชิก
บางส่วนมาส่ง
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลำดับขั้นตอน
1. ศึกษาแนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน ให้ชัดเจน
2. จัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
5. จัดประชุมสร้างความเข้าใจแก่กรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับหมู่บ้าน
6. ลงไปประชุมเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของกลุ่มออมทรัพย์กับสมาชิก และขอ
มติที่ประชุม ให้รับทราบปัญหาของกลุ่มออมทรัพย์ เริ่มแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและดำเนินการตามระเบียบกลุ่มฯ
7. ติดตาม/ตรวจสอบทบทวนการดำเนินงาน
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
1.กำหนดเป้าหมายในการทำงานให้ชัดเจน
3.กำหนดแผนการดำเนินงาน
4.ติดตามประเมินผล

-27. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา
1. สมาชิกไม่ตรงต่อเวลาในการชำระเงิน
8. ประโยชน์ขององค์ความรู้
- กลุ่มออมทรัพย์ได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบมากขึ้น
- สมาชิกมีความเข้าในในระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์และเห็นความสำคัญมากขึ้น

แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล
1. ชื่อองค์ความรู้ ปุ๋ยหมักน้ำ ปุ๋ยหมักแห้ง สร้างความเติบโตให้ต้นไม้
2. ชื่อเจ้าของความรู้ นางสาวรัชฎาภรณ์ เธียรวรรณ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมหาโพธิ

หมายเลขโทรศัพท์ .........090-2399914 ID Line …………-………………………..
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้
 หมวดหมู่องค์วามรู้ .............๑.การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ...............
ประเด็นองค์ความรู้ย่อย .......... 1.2 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้...................
4. ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้
การส่ งเสริมการขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาต้นแบบ โดยนำหลั กทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาที่เป็นขั้น เป็นตอน ตั้งแต่ ต้นทาง
กลางทาง และปลายทาง เพื่อมุ่งหมายให้ ผู้นำที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว มีความรู้และปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนา
เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบการเรียนรู้ สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕. รูปแบบ กระบวนการ หรือลำดับขั้นตอน
จัดทำปุ๋ยหมักในพื้นที่พัฒนาต้นแบบฯ”โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรมีปุ๋ยหมักไว้ใช้เองในพื้นที่ ลดรายจ่าย ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และการ
ห่มดิน โดยใช้เศษฟางและน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้อาหารดินแล้วดินจะปล่อยธาตุอาหารให้พืชโดยกระบวนการย่อย
สลายของจุลินทรีย์ ตามหลักการ“เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช”
วิธีหมัก ก็คือ เอาพืช ไม่ว่าจะตอซังของมันเอง รากของมันเอง หญ้าหรือถั่ว เราต้องรู้ว่าดินที่ดี
เหมาะสำหรับข้าวมากที่สุดคือดินที่มีอินทรียวัตถุประมาณ ๕% สมัยโบราณ เขาก็ไถหมักพลิกหญ้า จะได้
ทั้งต้นหญ้า ดอกหญ้า ใบหญ้า รากหญ้า หมัก ก็จะได้จุลินทรีย์ขึ้นมา แล้วเอาน้ำใส่ เอาปุ๋ยชีวภาพ ทั้งปุ๋ยแห้ง
ทั้งปุ๋ยน้ำใส่ลงไป หรือไม่อาจใช้ปุ๋ยชีวภาพธรรมดาเลย ก็คือเอาขี้วัวนี่แหละใส่ลงไปง่าย ๆ
6.เทคนิคในการปฏิบัติงาน
1. ต้องวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
2. ขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นกระบวนการและเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนา

๗. ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ไข
ข้อพึงระวังในการดำเนินการตามโครงการนี้ คือ พัฒนากรจะต้องศึกษากระบวนการของโครงการให้ละเอียด
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจน อย่าปล่อยผู้นำต้นแบบให้ดำเนินงานโดยขาดการติดตาม เยี่ยมเยือน
แนวทางการแก้ไขคือ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการที่
ก่อเกิดขึ้นใหม่ ทำให้การทำงานต้องเกิดการลองผิดลองถูก ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติ
๘.ประโยชน์ขององค์ความรู้
เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้นำ และครัวเรือนต้นแบบ เพื่อให้ ชุมชนและครัวเรือนอื่น ๆ และสามารถศึกษา
เรียนรู้ และขยายผลการพัฒนาไปสู่ครัวเรือน และชุมชนอื่นๆ ได้
9. ข้อมูลประกอบอื่นๆ

แบบบันทึกองค์ความรูร้ ายบุคคล
1. ชือ
่ ความรู ้

: ศูนย์แหล่งเร ียนรูโ้ คก หนอง นา โมเดล

2. เจ้าขององค์ความรู ้ : นายว ีระ พิมพ์หนองหว้า ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศร ีมหาโพธิ

3. องค์ความรูท
้ ี่บ่งชี้ : หมวดที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
4. ที่มาและความสาคัญในการจัดการองค์ความรู ้

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซงึ่ เหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึง่ เป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่

เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ เป็นการที่ให้ธรรมชาติจด
ั การตัวมันเองโดยมี

มนุ ษ ย์ เป็ น ส่ ว นส่ งเสร ิมให้ มั นส าเร็จเร็วขึ้ น อย่างเป็ น ระบบ เป็ น การท าเกษตรแนวใหม่ ที่ ยึด หลั ก ของเศรษฐกิ จ

พอเพียงเป็นหลัก โครงการนี้ใช้เง ินของมูลนิธชิ ย
ั พัฒนาส่วนหนึ่ง ใช้เง ินของราชการส่วนหนึ่ง โดยว ิธีขุดบ่อน้า เพื่อใช้
น้านั้นมาทาการเพาะปลูก ตาม “เกษตรทฤษฎีใหม่” ตามพระราชดารัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา

ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหาราช บรมนาถบพิ ตร โดยกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ น้อ มน าแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ต
ิ
ประชาชนในพื้นที่ชนบท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง และแนวคิ ดทฤษฎี ใหม่เพื่อให้ ประชาชนในพื้นที่เกิ ด

ความสุข ดาเนินชีว ิตอย่างพอเพียง โดยได้จด
ั ทาโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้ วยการน้อมนาศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการขั บเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีว ิตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้เกิดกระบวนการเร ียนรู ้ การมีส่วนร่วม การ

พึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถบร ิหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน ซึง่ สอดคล้องกับโครงการจิต
อาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาร ิ

5. รูปแบบ กระบวนการ หร ือลาดั บขั้นตอน

นางสาวนภั สภ์ แก้วดี ชาวบ้านหัวซา หมู่6 ตาบลหั วหว้า อาเภอศร ีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

ได้ เข้า

ร่วมโครงการโคก หนอง นา โมเดล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาเนินการพื้ นที่ จานวน 1 ไร่ ตลอดระยะ
เวลาการดาเนินการเจ้าของแปลงให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดี และดูแลพื้นที่อยู่เสมอ โดยช่วงแรกๆจะมีนักพัฒ นา

ต้ นแบบ(นพต.)เข้ าไปช่วยดู แ ลพื้ นที่ รวมทั้ งให้ ความรู แ
้ ละทางส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอศร ีมหาโพธิ ได้ เข้าไป

ติ ดตามหร ือเยี่ยมชมแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยลาดั บการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น มีการปลูกพืชพันธุ ์
มากขึ้น ได้แก่ มะพร้าว กล้วย ทุเ ร ียน ขนุน ไม้พะยุง ยางนา เป็นต้น พื้นที่นาและบ่อน้ามีการทานาลี้ยงปลาใน
แปลงพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนา ผู้เข้าร่วมโครงการมีการทาปุ๋ยอินทร ีย์ใช้เอง บร ิเวรแปลงโคก หนอง นา และเป็น
ศูนย์เร ียนให้กับชุมชน และยังแปลงพื้นที่ต้นแบบ เพื่อให้ชุมชนศึกษาเร ียนรูแ
้ ละนาไปขยายผล
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน

1) สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศร ีมหาโพธิ ได้ลงติดตามแปลงพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนาอยู่เสมอ
2) เป็นพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ร่วมทั้งเป็นพื้นที่ศูนย์การเร ียนรูข้ องชุมชน
3) ส่งเสร ิมการพึ่งตนเอง

7. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา

1) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ การปรับปรุงดินต้งใช้เวลา

2 นาซากพืชและมูลสัตว์ชว่ ยในการปรับปรุงดินและทาปุ๋ยแห้งช่วยบารุง่ ดิน

8. ประโยชน์ขององค์ความรู ้

1) เป็นแนวทางในการเป็นศูนย์เร ียนรูแ
้ ละเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชน
2) สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน
3) สามารถพึง่ ตนเองได้

4) เป็นคลังอาหารปลอดสารพิษ

9. ข้อมูลประกอบอื่น

รูปพื้นทีแ
่ ปลงพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

บ้านหัวซา หมู่ที่ 6 ตาบลหัวหว้า อาเภอศร ีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

แบบบันทึกองค์ความรูร้ ายบุคคล
1.ชื่อองค์ความรู้
ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน
2.ชื่อเจ้าของความรู้
นางวารุณี พันธ์ภักดี
3.องค์ความรู้ที่บ่งชี้เรื่อง
การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
4.ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประจันตคามจัดอบรมโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
จำนวน 1 หมู่บ้าน ในส่วนของตำบลประจันตคาม และตำบลหนองแก้ว จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่
ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน จำนวน 5 คน ดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนรายหมู่บ้าน
ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด โดยมีทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และภาคีการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ให้การสนับสนุนโดยมีกรอบการเรียนรู้ ดังนี้
1) สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอาชีพที่ต้องการเรียนรู้ (ความรู้ทางวิชาการ/ทฤษฎีและ
การสาธิตอาชีพในเบื้องต้น) เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติ
อาชีพได้อย่างถูกต้อง
2) ศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพมีความรู้ความ
เข้าใจ และมีแรงจูงใจต่อการปฏิบัติอาชีพภายในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
3) ฝึกปฏิบัติภายในครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่
ต้องการ ฝึกอาชีพสามารถปฏิบัติอาชีพได้อย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรม
กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หมู่บ้านละ 26 คน โดยเน้นผู้แทนครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ ความจำเป็นพื้น ฐาน (จปฐ.) เป็น
กลุ่มเป้าหมายแรก
3.3.5 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนสัมมาชีพที่ผ่านการพัฒนามีการรวมกลุ่มจัดตั้ง และพัฒนาเป็นกลุ่ม
อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้
ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
1) ร่ ว มกั บ ที ม สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นสั ม มาชี พ ชุ ม ชนระดั บ อำเภอ ประชุ ม หารือ เพื่ อ
คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามพื้นที่ความรับผิดชอบของยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่ม
อาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนดซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่สำคัญ ดังนี้
2) มีครัวเรือนในหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ตั้งแต่ 5 ครัวเรือนขึ้นไป ซึ่ งผ่านการส่งเสริม
การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน จำนวน 5 วันที่มีการประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทอาชีพเดียวกันมา
ร่วมกันดำเนินการ

3) อาชีพตามข้อ 2 มีโอกาสที่จะสำเร็จได้สามารถสร้างรายได้จริง และมีความเชื่อมโยง กับ
การตลาดตามข้อมูลและแผนของจังหวัด
4) เป็น กลุ่ มอาชีพที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้
5) ดำเนินการประชุมสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
จำนวน 1 วัน ซึ่งมีกรอบการเรียนรู้ ดังนี้
6) สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทาง
สัมมาชีพชุมชน เพื่อให้ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพมีความรู้ความเข้าเข้าใจและสามารถดำเนินตาม
กระบวนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนได้
7) จัดทำแผนปฏิบัติการจัดตั้งและพัฒ นากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน เพื่อให้
ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพสามารถดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน
ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้
8) ดำเนินการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพระดับอำเภอ หรือ
ประชารัฐตำบล สนับสนุนให้ชุมชนจัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้กลุ่มสามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างต่อเนื่อง

5. ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ไข
1.งานชุมชนในปัจจุบันผู้นำมีภาระงานที่มากทำให้ความร่วมมือหรือมีเวลาดำเนินการร่วมกันของคนใน
ชุมชนน้อยลง แนวทางการแก้ไข ต้องหาเวลาที่หมู่บ้านว่างและชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
2. บางครัวเรือนไม่สามารถเข้ารวมกลุ่ มอาชีพได้ เนื่องจากห้ วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในแต่ละ
ครัวเรือนไม่สัมพันธ์กัน
3. การบูรณาการและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร แนว
ทางการแก้ไข ประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายประชุมหาแนวทางการทำงานร่วมกัน เช่น เกษตร กศน. และ
สาธารณะสุข

6.ประโยชน์ขององค์ความรู้
1) เป็นแนวทางในการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนให้แก่ครัวเรือนอื่นๆ และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน
โดยใช้เงินทุนในชุมชนมาใช้ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้มีเพิ่มขึ้น
2) กลุ่ มอาชี พที่ มีการรวมตั วจั ดตั้ งและพั ฒนากลุ่ มอาชีพตามแนวทางสั มมาชีพ สามารถเป็ นจุดเรียนรู้
กระบวนการสร้างอาชีพตามแนวทางสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
3) กลุ่มอาชีพที่มีการรวมตัวจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพ สามารถยกระดับ และพัฒนา
ศักยภาพนำไปสู่กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ระดับ 1 - 3 ดาวได้

7.เทคนิคในการปฏิบัติงาน
1. มีการวางแผนในระยะยาว เพื่อให้เกิดเป็นอาชีพที่มั่นคงสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ติดตามการดำเนินกิจกรรมในครัวเรือนสัมมาชีพ เพื่อไม่ให้งบประมาณสูญเปล่า
3. จัดตั้งเป็นกลุ่มสัมมาชีพชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืน

แบบบันทึกองค์ความรูร้ ายบุคคล
1. ชือ
่ ความรู ้

:

การจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

2. ชือ
่ เจ้าของความรู ้

:

นางจุฑามาศ ดีวุ่น

3. องค์ความรูท
้ ี่บ่งชี้





ด้วยเครอื่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564

ตาแหน่ง นักว ิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศร ีมโหสถ
หมวดที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเอง

หมวดที่ 2 ส่งเสร ิมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
หมวดที่ 3 เสร ิมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล

หมวดที่ 4 เสร ิมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

4. ที่มาและความสาคัญในการจัดทาองค์ความรู ้

อาเภอศร ีมโหสถ โดยสานักงานพัฒ นาชุมชนอาเภอศร ีมโหสถ ได้ รบ
ั มอบหมายให้ รบ
ั ผิดชอบการ

บร ิหารการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.) ด้ วยเคร อื่ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ปี 2564 จ านวน 4,340

ครัวเร ือน โดยข้อมูลจะต้องมีความถูกต้ อง ครบถ้วน ทุกครัวเร ือนและทุกหมู่บ้าน สามารถนาข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชนให้ดีขึ้นทุกระดับ
5. รูปแบบ กระบวนการ หร ือลาดั บขั้นตอน

1. จัดทาทะเบียนพื้นที่และจานวนครัวเร ือนเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล
2. จัดทาแผนปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูล

3. ทบทวนและจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบร ิหารการจัดเก็บข้อมูล ระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ประชุมคณะทางานบร ิหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทุกระดับ
5. แต่งตั้งอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล โดยอาสาสมัคร 1 คนต่อ 40 ครัวเร ือน

หร ือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

6. ลงทะเบียนผู้จด
ั เก็บข้อมูลที่ระบบจัดเก็บข้อมูล

7. ประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบร ิหารการจัดเก็บข้อมูล

8. พัฒนากรผู้ประสานงานตาบลร่วมกับ ผู้บร ิหารท้องถิ่น ผูน
้ าท้องที่ ผู้นาชุมชน และผู้นาอาสา

พัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.) ร่วมบร ิหารการจัดเก็บข้อมูล ตามแผนปฏิบัติการบร ิหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล
9. อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลดาเนินการจัดเก็บข้อมูลตามเป้าหมายที่กาหนด

10. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ระดับหมู่บ้าน โดยพัฒนากรผู้ประสานงานตาบล ร่วมกับกานัน/

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน อาสาสมัครจัดเก็บ และผู้แทนครัวเร ือนตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลก่อนนาเสนอผลการ
จัดเก็บต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11. นาเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทาคารับรองคุณภาพ

ข้อมูล ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12. นาเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล ต่อคณะทางานบร ิหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน

(จปฐ.) ระดับอาเภอ

๖. เทคนิ คในการปฏิบัติงาน

1. การจั ด ท าทะเบี ย นพื้ น ที่ แ ละจ านวนครัว เร ือนเป้ า หมายในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ต้ อ งมี ค วามชั ด เจน

ครบถ้วน ตามจานวนที่ได้รบ
ั มอบหมาย

2. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแผนปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลอย่างเคร่งครัด

3. ทบทวนคาสั่ งอาสาสมัครจัดเก็บ ข้อมูล และจัดทาคาสั่ งแต่ งตั้ ง โดยขอให้ กานั น/ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้นาชุมชน

ตรวจสอบรายชื่ออาสาสมั ครจัดเก็ บ จากข้อมูล เดิ ม ในปี 2563 คั ดเลือ กคนที่มี คุณ สมบั ติ มีความรู ้ ความสามารถ
เหมาะสม สาหรับการจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ตรงกับจานวนที่แนวทางกาหนด

4. ประชุมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล เพื่อชีแ
้ จงแนวทางการจัดเก็บข้อมูล ปี 2564 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะใน

การดาเนินการจัดเก็บข้อมูล

5. ตั้งกลุ่มไลน์อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลของอาเภอ เพื่อแลกเปลี่ยนเร ียนรู ้ ตอบคาถาม ว ิธีการแก้ไขปัญหาใน

การจัดเก็บข้อมูล และสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลทุกวัน

6. การนาเสนอข้อมู ลในระดั บองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ต้ องให้ อาสาจัดเก็ บข้อมูลเข้าร่วมประชุม เพื่ อ

ชีแ
้ จงข้อมูลที่จด
ั เก็บมาให้คณะทางานฯ รับทราบด้วย
๗. ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขปัญหา

๑. การทวงถามค่าจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2563

2. อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลยังไม่มีความชานาญในการใช้จด
ั เก็บข้อมูลด้วยเครอื่ งมืออิเล็กทรอนิกส์

3. การนาเข้าส่งออก สารองข้อมูลจากโปรแกรมไม่สามารถทาได้ในบางครัง้ การบันทึกข้อมูล มีการเด้งออก

จากระบบบ่อยครัง้ ทาให้ต้องมีการบันทึกข้อมูลใหม่ซ้าหลายครัง้
๘. ประโยชน์ ขององค์ ความรู ้

1. ได้ รบ
ั ความรูเ้ รอื่ งเทคนิคการการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้ วยเครอื่ งมืออิเล็กทรอนิกส์

ปี 2564

2. ได้รบ
ั ความรูเ้ รอื่ งเทคนิคการคัดเลือกอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล
3. ได้รบ
ั ความรูเ้ รอื่ งเทคนิคการสื่อสารกับอาสาสมัครจัดเก็บ

ข้อมูลที่ดีจะต้ องมีความถูกต้ อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งมีความสมบูรณ์ กระชับ ชัดเจน เพื่อที่จะได้

นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น ผู้ที่สารวจ จัดเก็บและบันทึกข้อมูลจะต้องใช้เทคนิคในการจัดเก็บข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ

แบบบันทึกองค์ความรูร้ ายบุคคล
๑. ชือ
่ ความรู ้

: ..........Go hard or Go home................

๒. เจ้าขององค์ความรู ้ : ..นางสาวสร้อยสุดา มั่นหมาย..ตาแหน่ง........นักว ิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ..
สังกัด ...........สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศร ีมโหสถ...............................................

๓. องค์ความรูท
้ ี่บ่งชี้

หมวดที่ 1 สร้างสรรชุมชนพึ่งตนเองได้

หมวดที่ 2 ส่งเสร ิมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
หมวดที่ 3 เสร ิมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล

หมวดที่ 4 เสร ิมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

4. ที่มาและความสาคัญในการจัดการองค์ความรู ้

การเขียนเรอื่ งเล่าเร้าพลัง (story telling) เป็นเครอื่ งมือหนึ่งในบรรดาเครอื่ งมืออันหลากหลายของการ

จัดการความรู ้ (Knowledge Management) โดยส่วนใหญ่จะนิยมนามาขับเคลื่อนภายหลังการดาเนินงานของแต่
ละกิจกรรมได้เสร็จสิ้นลง เพือ
่ สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการดาเนินงาน รวมถึงภาพสะท้อนอื่นๆ ที่ปรากฏเป็น
องค์ประกอบของผลลัพธ์ เช่น ความสาเร็จและปัจจัยแห่งความสาเร็จ รวมถึงความล้มเหลวและปัจจัยแห่งความ
ล้มเหลว

ด้ วยเหตุนี้เรอื่ งเล่าเร้าพลัง หร ือการเขียนเรอื่ งเล่าเร้าพลัง จึงมีสถานะเหมือนการสรุปบทเร ียน (AAR :

After Action Review) หร ือการถอดบทเร ียน (lesson learned) ไปในตัว เพื่อก่อให้เกิดชุดความรูใ้ นการที่จะ
ขับเคลื่อนการงานให้สาเร็จสืบต่อไป พร้อมๆ กับการป้องกันมิให้ปญ
ั หาเดิมๆ วนเว ียนกลับมาเกิดซ้าแล้วซ้าอีก
การเขียนแบบเรอื่ งเล่าเร้าพลัง เป็นการเขียนเพื่อการสื่อสารที่มุ่งให้ผู้อ่านได้อ่านเรอื่ งราวนั้นๆ ด้วย

บรรยากาศเสมือนการ “นั่งฟังผู้เขียนเล่าเรอื่ ง” ด้วยตนเอง เห็นภาพบรรยากาศของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจน

จบ (Process) พบข้อมูลของการปฏิบัติทั้งในมิติของ “กระบวนการ” และ “ผลลัพธ์” และผลลัพธ์ที่ว่านั้นมักยึดโยง
ให้เห็นถึง “ความสาเร็จ” และ “ความสุข” ทีเ่ กิดจากการดาเนินการของ “คนหน้างาน” ซึง่ ผู้เล่าอาจเป็นได้ทั้ง “ผู้

ปฏิบัติ” ในเรอื่ งดังกล่าว หร ือเป็นเพียง “ผู้สังเกตการณ์” ก็ได้ แต่หากเป็นเรอื่ งเล่าทีถ
่ ูกเขียนขึ้นจากผู้ปฏิบัติจร ิง
จะถือว่าเป็นสิ่งทีด
่ ี เพราะนั่นคือการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการฝังตัวกับงานนั้นๆ
5. รูปแบบ กระบวนการ หร ือลาดั บขั้นตอน

“ชีว ิตมันก็ต้องเจอแต่ เรอื่ งที่ยากกว่าวันนี้เสมอ” เป็นคาพูดของอาจารย์มหาว ิทยาลัยเมื่อครัง้ ที่ข้าพเจ้า

ศึกษาในระดับปร ิญญาโท แล้วชีว ิตมันก็เป็นเช่นนั้นจร ิงๆ เพราะชีว ิตต้องพยายามทาในสิ่งที่ไม่ชอบและไม่ถนัดเสมอ

ตอนเร ียนมัธยม เป็นคนหนึ่งที่เกลียดว ิชาคณิตศาสตร์มาก แต่ ก็ยังเลือกที่จะเร ียนสายศิลป์-คานวณ พอเข้าศึกษา
ต่ อในระดั บมหาวท
ิ ยาลัย จนเลือกเร ียนคณะรัฐศาสตร์ฯ แต่ ก็เลือกเร ียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์ที่มีวชิ าการคลัง

สถิติ และเศรษฐศาสตร์ และหลังจากจบปร ิญญาโท เข้ามาทางาน ก็มักจะได้ รบ
ั งานเกี่ยวกั บการเง ินและพัสดุ เรา

เป็นคนที่คิดว่าตั วเองไม่เก่งทางด้านคิดคานวณ คณิตศาสตร์ ตรรกะ ตัวเลข ใดๆ เลย แต่ มักจะได้รบ
ั งานเกี่ยวกับสิ่ง
เหล่ า นี้ เ สมอๆ เมื่ อ ข้ า พเจ้ า ได้ บ รรจุ เ ข้ า มารับ ราชการ ในต าแหน่ ง นั ก ว ชิ าการพั ฒ นาชุ ม ชนปฏิ บั ติ ก าร ก็ ไ ด้ ร ับ

มอบหมายให้ทางานด้านการเง ินและพัสดุอีก ซึง่ ป็นงานที่ค่อนข้างใหม่และยากมากสาหรับข้าพเจ้าในทุกๆเรอื่ ง ไม่ว่า
จะเป็นสังคมใหม่ ที่อยู่ใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อนร่วมงานใหม่ ทาให้งานการเง ินและพัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เบิก จ่ายตามโครงการพั ฒ นาหมู่บ้านเศรษฐกิ จพอเพี ยง กิ จกรรม การพั ฒ นาศู นย์เร ียนรูท
้ ฤษฎี ใหม่รูปแบบ “โคก

หนอง นา โมเดล” ยิ่งทว ีคูณความยากและท้าทายความสามารถในการทางานของข้าพเจ้ามาก ความรูก
้ ารเง ินและ

พัสดุ ที่เคยรูม
้ า ไม่สามารถนามาใช้ได้ อีกต่ อไป เราต้ องเรมิ่ จากความรูเ้ ท่ากั บศูนย์ เป็นการทางานที่เร ียกได้ ว่า เป็น
ช่วงชีว ิตที่เคร ียดและหนักหน่วงพอสมควร

-2แต่ ในที่สุด ด้ วยความพยายามในการเร ียนรู ้ ความพยายามในการปรับ mind set และได้ รบ
ั กาลังใจดี ๆจากเพื่ อน
ครอบครัว และบุคลากรในองค์กร ทาให้ข้าพเจ้าสามารถก้าวผ่านเรอื่ งที่คิดว่า “ยาก” ไปได้ ซึง่ หลายๆคน อาจจะยอม
แพ้ ขอย้าย ขอลาออก ทาไม่ได้ แต่ สาหรับเราเลือกที่จะศึกษา เร ียนรูแ
้ ละค่อยๆแก้ปัญหา ตั้ งสติ ต่ อสู้กับความยาก
นั้นให้ผ่านไปให้ได้ เพราะคิดว่า ในชีว ิตการทางานเป็นราชการในสายงานนี้ ถ้าอย่างมีความก้าวหน้าไปในตาแหน่งที่
สูงขึ้น ก็ต้องมีความรูใ้ นด้านการเง ินและพัสดุ ยังไงก็ต้องเจอมันอยู่ดี หนีไม่พ้น เพราะฉะนั้น อย่ากลัวที่จะทาในสิ่งที่
เราไม่ชอบ ไม่ถนัด
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน

- สอบถามและขอความช่วยเหลือจากผู้รู ้ -ผู้เชีย
่ วชาญ /เพือ
่ นพัฒนากร / นักว ิชาการจังหวัด/คลังจังหวัด
- ปรับ mind set ที่มีต่อการทางาน

- ทาความเข้าใจงานในภาพรวม (Holistic) เพื่อให้เห็นภาพ และทางานเป็นขั้นตอนกระบวนการ อาจจะมี

การจดเพื่อทบทวนการทางาน ในครัง้ ต่อๆไป
7. ปัญหาทีพ
่ บและแนวทางการแก้ไขปัญหา

การไม่มีความรูใ้ นด้านงานงานพัสดุ แนวทางคือสอบถามคลังจังหวัด ช่าง ในการทางาน ศึกษาจากเอกสาร

ประกอบต่างๆ และรับฟังความคิดเห็น เพื่อปรับและแก้ไขงานให้มีความถูกต้อง ตามระเบียบ
8. ประโยชน์ขององค์ความรู ้

เรอื่ งนี้สอนให้รวู ้ ่า การทางานนั้นเกี่ยวกับการเง ินและพัสดุนั้นจะต้องเป็นระบบ และจัดวางว ิธีการคิดให้ดี

การเกลียดตัวเลข หร ือการเป็นคนไม่รอบคอบนั้น คงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพราะการทางานราชการนั้น เป็นงาน
จร ิงจังที่ต้องฝึกฝนตนเองให้เร ียนรูไ้ ด้ทุกเรอื่ งในสิ่งที่เราเองอาจจะไม่ถนัด เพราะถ้าเราอยากมีความก้าวหน้าใน
อาชีพ เราก็จะต้องมีความรูใ้ นการเง ินและพัสดุ หร ือเรอื่ งอืน
่ ๆที่ยากมากกว่าวันนี้เสมอ
9. ข้อมูลประกอบอื่น

