แบบทึกองคความรูรายบุคคล

1. ชื่อองคความรู : การขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานและชุมชนทองถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอําเภอลับแล
2. ชื่อเจาขององคความรู : นายวิรัตน สรอยสุด พัฒนาการอําเภอลับแล
3. องคความรูที่บงชี้ หมวดที่ 1 สรางสรรคชุมชนใหพึ่งตนเองได
4. ที่มาและความสําคัญในการจัดทําองคความรู
กรมการพัฒนาชุมชน กําหนดแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ภายใต
วิ สั ย ทั ศ น “เศรษฐกิ จ ฐานรากมั่ น คง และชุ ม ชนพึ่ ง ตนเองได ภายในป 2565” และในป ง บประมาณ
พ.ศ.2563 ไดกําหนดทิศทางการทํางานดวยการนอมนําศาสตรพระราชา สู “ตําบลเขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” เปนแนวทางการพัฒนาหมูบานและชุมชนทั่วประเทศ โดยดําเนินโครงการพัฒนาหมูบานและชุมชน
ทองถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหครัวเรือนไดรับการพัฒนาอยางบูรณาการตามแนวทาง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ศาสตร พ ระราชา โดยสอดคล อ งกั บ ภู มิ สั ง คมที่ แ ต ล ะพื้ น ที่ มี ค วามแตกต า งกั น
ของปจจัยพื้นฐานดานศักยภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ เพื่อสรางความเขมแข็ง และพึ่งตนเองได
ของชุมชน รวมทั้งสรางเศรษฐกิจฐานรากใหมั่นคง ใน 3 ระดับ หรือ 3 ขั้น คือ
ขั้นตน ระดับครัวเรือน เพื่อการพอมี พอกิน พออยู พอใช พอรมเย็น
ขั้นกาวหนา ระดับกลุม/อาชีพ สงเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อสรางรายไดใหอยูดี มีสุข
ขั้ น ยั่ งยื น ระดั บ ชุ มชน ส งเสริมความรว มมือพัฒ นาชุมชนใหมีกิจ กรรมสรางหลักประกัน
สวัสดิการ ความสัมพันธในชุมชน สรางคุณภาพชีวิตประชาชนหลากหลายและยั่งยืน
อําเภอลับแล กําหนดเปาหมายดํ าเนิน งานในหมู บานชุมชนทองถิ่น จํานวน 71 หมูบาน
โดยดําเนินการในหมูบาน 4 เสาหลัก คือ
1) โครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
๒) โครงการสรางสัมมาชีพชุมชน
๓) โครงการ “บานนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของศูนยพัฒนาพันธพืชจักรพันธเพ็ญศิริ
๓) โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
ตัวชี้วัดการดําเนินงาน ดังนี้
ระดับครัวเรือน
๑) ครัวเรือนมีการดําเนินกิจกรรมสรางความมั่นคงทางอาหาร
2) ครัวเรือนมีการดําเนินกิจกรรมสรางสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
๓) ครัวเรือนมีการดําเนินกิจกรรมสรางภูมิคุมกันทางสังคม
- ครัวเรือนมีการดําเนินกิจกรรมตามแนวทางอยางนอยรอยละ 70 ของครัวเรือนในหมูบาน/ชุมชน
ระดับกลุม/อาชีพ
๑) ชุมชนมีกิจกรรมรวมกลุมอยางนอย 2 กลุม
๒) ชุมชนมีครัวเรือนดําเนินการตามแนวทาง “โคก หนอง นา โมเดล” อยางนอย ๑ ครัวเรือนระดับ
ชุมชน
-ชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมในชุมชนที่สงผลตอความมั่นคงยั่งยืนของกิจกรรม และคุณภาพชีวิต
ประชาชน
การดําเนินการระดับที่สําคัญที่สุด คือ ระดับครัวเรือน โดยมีเปาหมายดําเนินการในทุกครัวเรือน
ในพื้นเปาหมายครอบคลุมกิจกรรมใน 3 สวน คือ
/1.การสราง…

-21.การสรางความมั่นคงทางอาหาร โดยการ
๑) การปลูกผัก พืชสวนครัว
๒) การเลี้ยงสัตวที่เปนอาหารของครัวเรือน
๓) การแปรรูป ผลิตผลในบานเพื่อเปนการถนอมอาหาร
2. การสรางสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน โดยการ
1) การบริหารจัดการขยะ
2) การจัดสุขลักษณะในบาน
3) การใชทรัพยากรในบานอยางคุมคา
3. การสรางภูมิคุมกันทางสังคม โดยการ
๑) การปฏิบัติศาสนากิจตามพิธีตามความเชื่อเปนประจํา
2) การเขารวมกิจกรรมสาธารณะประโยชนดวยจิตอาสาอาสาสมัคร
๓) มีการออกกําลังกายเสริมสุขภาพ
การขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานและชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดั บ ครั ว เรื อนกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด คื อ ครั ว เรื อนมีการดํา เนิน กิจ กรรมด านการสร างความมั่ น คงทางอาหาร
ดานการสรางสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน อยางนอยรอยละ 70 ของครัวเรือนในหมูบาน/ชุมชน
5.รูปแบบ กระบวนการ หรือลําดับขั้นตอน
เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานและชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เปนรูปธรรม ขาพเจาขอเสนอแนวทางในการ
ขับเคลื่อน ดังนี้
1. สรางและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน
1) จัดประชุมคณะทํางานการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานและชุมชนทองถิ่นตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูการปฏิบัติ สนับสนุนการพัฒนาหมูบานและชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดทําแผนปฏิบัติการของอําเภอ
๒) ประสานบูรณาการงาน บุคลากร และงบประมาณ มอบหมายภารกิจใหหนวยงาน
ตาง ๆ เปนเจาภาพ
๓) ค น หาและแต งตั้ งคณะกรรมการขับ เคลื่อนการพัฒ นาหมูบานและชุมชนท อ งถิ่ น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตําบล (ทีมตําบล) โดยพิจารณาจาก ขาราชการ ผูบริหารทองถิ่น ทองที่
ผูนําศาสนา ประชาสังคม และปราชญชาวบาน หรือคนตนแบบ เปนตน เพื่อเปนวิทยากรเผยแพร สรางความรู
ความเขาใจไปยังหมูบานชุมชน
5) จัดประชุมฯ ทีมตําบลในระดับอําเภอ จัดทําแผนการสอน สื่อการฝกอบรม สราง
ความรูบุคคลตนแบบ กําหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานและชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน
6) จัดทําคูมือแนวทางการพัฒนาและกระบวนงานการพัฒนาหมูบานและชุมชนทองถิ่น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
/2) ขับเคลื่อน…

-32) ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
๑) สงเสริมสนับสนุนทีมตําบลถายทอดความรูความเขาใจไปยังประชาชนในหมู บ าน
ชุมชน จํานวนหมูบานละ 1 วัน
๒) จั ด ที ม คณะทํ า งานการขั บ เคลื่ อ นฯ ระดั บ อํ า เภอ ออกติ ด ตามให ก ารสนั บ สนุ น
คณะกรรมการขับเคลื่อนตําบล (ทีมตําบล) ในการถายทอดความรูความเขาใจไปยังประชาชนในหมูบาน/ชุมชน
และติ ด ตามผลการน อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปปฏิ บั ติ จ นเป น วิ ถี ชี วิ ต ของครั ว เรื อ น
ตามแผนพัฒนาครัวเรือน
๓) สงเสริมและสนับสนุนใหหมูบาน ชุมชน มีศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู และศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
กลุม line

๔) มอบหมายให อช./ผูนํา อช.เปนผูรายงานผลการดําเนินงานทุก 15 วัน โดยการตั้ง

๕) รายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมประจําเดือนของสวนราชการ ที่ประชุมกํานัน
ผูใหญบาน และรายงานผลทางระบบกลุม line ของจังหวัด

3.สรางแรงจูงใจและสื่อสารสรางการรับรู
1) คัดเลือกครัวเรือนตนแบบในการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ที่เห็นผลเปนรูปธรรม ใหรางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติ จัดนิทรรศการผลงาน หรือตลาดนัดองคความรู
๒) ถอดบทเรี ย น (Best practice) จั ด การความรู (KM)ในกิ จ กรรม ครั ว เรื อ น/ชุ มชน
ที่โดดเดน และเผยแพรสูสาธารณชนเพื่อขยายผล
3.ประชาสัมพันธสื่อสารการับรูทุกชองทาง (ทางเอกสารสิ่งพิมพ/วิทยุโทรทัศน/สื่อ
Online)
6.เทคนิคในการปฏิบัติ
“พี่สอนนอง เพื่อชวยเพื่อน”

