แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล
1.ชื่อองค์ความรู้ “การดาเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”
2. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวมลฤดี คาจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้
 หมวดที่ 1 เทคนิคการสร้างและพัฒนาผู้นาในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
 หมวดที่ 2 เทคนิคการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 หมวดที่ 3 เทคนิคการแก้ไขปัญหาความยากจน
 หมวดที่ 4 เทคนิคการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่
การพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 หมวดที่ 5 เทคนิคการส่งเสริมช่องทางการตลาดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
 หมวดที่ 6 เทคนิคการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
 หมวดที่ 7 เทคนิคการส่งเสริมกองทุนชุมชนให้เกิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
หมวดที่ 8 เทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง (เป็นบุคลากรทันสมัย พัฒนาองค์กร)
4. ที่มาและความสาคัญในการจัดทาองค์ความรู้
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นโครงการที่ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาหมู่บ้ าน โดยให้หมู่บ้านมีระบบการบริหารจัดการชุมชนด้วยการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย งมาใช้เป็ น แนวทางการจั ดกิจกรรมส าหรับปรับเปลี่ ยนระบบคิดเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตที่
เหมาะสมเป็นชุมชนที่เข็มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และกรมการพัฒนาชุมชน ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการ
หมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ คือ บ้านใหม่สามัคคีธรรม หมู่ที่ 11
ตาบลโคกนาโก อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมคนในชุมชนมีการปลูกผักสวนครัว
รั้ว กิน ได้ซึ่งทาให้ เกิดรายได้ในชุมชนและสอดคล้ องกับโครงการพัฒ นาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอป่าติ้วจึงได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการขับ เคลื่อนโครงการขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปีงบประมาณ 2562 และยังได้รับงบประมาณจากจังหวัด คือโครงการหมู่บ้าน
ยโสธรโมเดล
จะเห็นได้ว่าทุกครัวเรือนในหมู่บ้านมีการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง โดยไม่ต้องซื้อ มีการแบ่งปันซึ่งกัน
และกัน ครัวเรือนมีอาชีพเสริม ชุมชนมีความรักสามัคคี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
จากการเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่บ้าน ได้ค้นหาปัญหา อุปสรรค ของหมู่บ้านพบว่าชุมชนยัง
ขาดการเรียนรู้จะพัฒนาตนเอง ขาดการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน เช่นปัญหาต้นทุนการผลิตสูง เช่นการ
ใช้ปุ๋ยเคมี ชุมชนยังขาดอบายมุข เช่นการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เป็นต้น
การจัดการความรู้
การดาเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมตัว
1. กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในระดับจังหวัด
ร่วมกับแกนนา
3. ศึกษารายละเอียดแนวทาง ขั้นตอน กระบวนการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ร่วมกับร่วมกับ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอป่าติ้ว
4. จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย

-21. ขั้นตอนดาเนินการ
1. ประชุมชี้แจงและทาความเข้าใจให้กับหมู่บ้านในการดาเนิ นงานหมู่บ้านขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ
2. สร้างแกนนาในการขับเคลื่อนกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย กานัน ผู้ช่วย สมาชิก อบต. กรรมการ
หมู่บ้าน ประธานกลุ่มอาชีพ และคัดเลือกคนในหมู่บ้านจานวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมอบรมสร้างแกนนาหมู่บ้าน
ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง
3. คั ด เลื อ กครั ว เรื อ นเป้ า หมาย โดยด าเนิ น การจั ด เวที ป ระชาคมคั ด เลื อ กครอบครั ว พั ฒ นา
จานวน 30 ครัวเรือน โดยพิจารณา
- มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ
-ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม
4. การขับเคลื่อนหมู่บ้านขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีกิจกรรมคือ
กิจกรรมที่ 1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ
- ประชุมเชิงปฏิบั ติการ/สัมมนา เป็นผู้ แทนครอบครัวพัฒ นา ให้เรียนรู้วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลา 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
กิจกรรมที่ 2 สร้างเสริมประสบการณ์พัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบ
ดาเนินการ 1 วัน วิธีการ คือ
- ผู้แทนครอบครัวพัฒนา ศึกษาดูงานประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการจัดทาแผนชีวิตและแผนชุมชน ดาเนินการ 1 วัน ดังนี้
- มีการประเมินสภาพหมู่บ้านตามแบบของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)
- ประชุมแกนนาหมู่บ้านสาธิตกิจกรรมการดารงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้
กาหนดในแผนพัฒนาครอบครัว (แผนชีวิต) หรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามมติที่จัดเวทีของกลุ่มเป้าหมายที่ตกลง
กันไว้
กิจกรรมที่ 4 การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
- สนับสนุนการปรับวิถีชีวิตตามแผนชุมชน โดยการจัดซื้อวัสดุที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของหมู่บ้านและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
5. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ระยะเวลาในการดาเนินงานถูกกาหนดโดยกรอบของงบประมาณ ทาให้ต้องเร่งรัดในการ
ดาเนินโครงการ เพราะการพัฒนาต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและใช้เวลา
2. การสร้างทัศนคติในการพึ่งพาตนเองและการบริหารจัดการชีวิต ครอบครัว ชุมชนภายในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังมีคนไม่เข้าใจ ยังต้องพึ่งพิงหน่วยงานต่างให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา
3. การสร้างทัศนคติในการพึ่งพาตนเองและบริหารจัดการชีวิต ครอบครัว ชุมชน ภายในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังมีคนที่ยังไม่เข้าใจ มักจะให้หน่วยงานราชการต้องช่วยสนับสนับสนุนอยู่
ตลอดเวลา
4. การก าหนดกิจ กรรมอย่ าให้ มากเกิน ไป และควรมี งบประมาณสนั บสนุน กิจกรรมที่ เป็น ความ
ต้องการของชุมชน
6. ประโยชน์ขององค์ความรู้
6.1 นาไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์
6.2 เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทางานที่เ ห็นอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เพิ่ม ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทางาน

-36.3. เป็นแนวทางในการขยายผลและขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆ
6.4. เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน และแลกเปลี่ยนองค์ค วามรู้ให้บุคคลในหน่วยงานเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ
7. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
7.1 การสร้างทีมงานเป็นสิ่งสาคัญมากในการทางานให้ประสบผลสาเร็จเพราะการทางานพัฒนา
ชุ ม ชนเป็ น งานที่ ใ ช้ ห ลั ก “การมี ส่ ว นร่ ว ม” ในทุ ก ระดั บ ภาคส่ ว นทั้ ง จากภาครั ฐ องค์ ก รภาคประชาชน
เช่นสานักงานเกษตรอาเภอ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย องค์การบริหารส่วนตาบล
ชมรมอาสาพัฒ นาชุมชน คณะกรรมการพัฒ นาสตรีอ าเภอ ศูนย์ประสานงานองค์ การชุม ชนอาเภอ และ
ประชาชน
7.2 การประสานงาน เป็นการบูรณาการทางานร่วมกับผู้นาชุมชน แกนนากลุ่มองค์กรชุมชนแกนนา
กลุ่มองค์กรเครือข่าย ทีมงานภาคีการพัฒนาระดับตาบล/อาเภอ เพื่อค้นหาข้อมูล รวบรวมผลงานของกลุ่ม
องค์กรต่างๆ จัดทาเอกสารความรู้ในการขยายผลสู่หมู่บ้านอื่น
7.3 ผู้นาชุมชนมีศักยภาพและมีภาวะผู้นา เสียสละ มีการบริหารจัดการหมู่บ้านที่ดีประกอบด้วย
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสม.) ประธานกลุ่มองค์กร ตัวแทนครัวเรือน
พัฒนา ๓๐ ครัวเรือนและประชาชน มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม มีความสามัคคี ในการเข้ าร่วมการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

