แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล
1. ชื่อองค์ความรู้ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมโคก หนอง นา โมเดล)
2. ชื่อเจ้าของความรู้ นายโตมร รัตน้าหิน นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี (เลือกได้จ้านวน 1 หมวด)
 หมวดที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
 หมวดที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
 หมวดที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
 หมวดที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
4. ที่มาและความส้าคัญในการจัดท้าองค์ความรู้ (อธิบายโดยละเอียด)
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตังแต่ปี 2549 ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมการพัฒนา
ชุมชนคือ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนา
ผู้น้าชุมชนและตังแต่ปี 2552 ซึ่งการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ต้องให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อ ย่างยั่งยื น จึงต้ องน้ าหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาเป็น แนวทางให้ การใช้ชี วิต ซึ่ง เราในฐานะ
เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน หรือเรียกว่าพัฒนากร ผู้มีความส้าคัญและมีความใกล้ชิดประชาชน ต้องเข้าไป
ส่งเสริม สนับสนุน ชักจูง และให้ความรู้ แนะแนวทางการปฏิบัติ ในระดับครัวเรือน โดยกรมมอบหมายให้เรามี
เป้า หมายให้ทุ กครัว เรือ นปฏิบั ติให้ ได้ อย่ างน้อย 3 เรื่อง ได้แ ก่ 1) สร้ างความมั่ นคงทางอาหาร 2) สร้า ง
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 3) สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
โดยกรมมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดมอบหมายให้อ้าเภอด้าเนินการส้ารวจความสมัครใจราษฎรที่มีความ
พร้อม เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล โดยให้หมู่บ้านละ 1
ครัวเรือน อ้าเภอฟากท่าได้รับเป้าหมายจ้านวน 31 หมู่บ้าน ที่มีความพร้อมจะเป็นจุดตัวอย่าง โดยให้ระบุพืนที่
ด้าเนินการประเภท 1 ไร่หรือ 3ไร่ หรือ 5ไร่ นันพร้อมทั งประสานกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนต้นแบบจัดส่ ง
เอกสาร หนังสือยิมยอม ส้าเนาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินและอื่นๆ ให้จังหวัด รวบรวมส่งกรมและคัดเลือกประชาชน
ทั่วไปที่มีความสนใจการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปรับปรุงพืนที่ตามรูปแบบ
โคก หนอง นา โมเดล ด้วยศาสตร์ของพระราชา อ้าเภอละ 1 รายเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิ บัติการ
หลัก สูต รการพั ฒนากสิ กรรมสู่ ระบบเศรษฐกิ จพอเพี ยง ณ ศูน ย์ศึก ษาและพัฒ นาชุ มชนพิษ ณุโ ลก จัง หวั ด
พิษณุโลก
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือล้าดับขันตอน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
1. จังหวัดแจ้งจัดสรรให้อ้าเภอด้าเนินการส้ารวจความสมัครใจราษฎรที่มีความพร้อม เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล โดยให้หมู่บ้านละ 1 ครัวเรือน อ้าเภอฟากท่า
ได้รับเป้าหมายจ้านวน 31 หมู่บ้าน

2. พัฒนากรผู้รับผิดชอบต้าบล ศึกษา หาความรู้และท้าความเข้าใจ รูปแบบกิจกรรมโคก หนอง นา
โมเดล
3. พัฒนากรประสานไปยังผู้น้าชุมชนจัดประชุมประชาคมในพืนที่หมู่บ้านของตนเองเพื่อคัดเลือก
ตัวแทนมีความพร้อม เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล
หมู่บ้านละ 1 ครัวเรือน
4. พัฒนากรจัดท้าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือยินยอม ให้ใช้ที่ดิน บันทึกประชาคม ฯลฯ
จัดส่งทะเบียนรายชื่อและเอกสารให้กับทางจังหวัด
5. อ้าเภอคัดเลือกคัดเลือกประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจการด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการปรับปรุงพืนที่ตามรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยศาสตร์ของพระราชา อ้าเภอ
ละ 1 รายเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
6. กรมฯแจ้งเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรจังหวัด ส่งให้อ้าเภอเพื่อเตรียมการรองรับ งบประมาณ
ด้าเนินการ
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1. ศึกษา หาความรู้การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล ให้เข้าใจ
ก่อนเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชานกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง โดยศึกษาจากบุคคลที่ท้า
ส้าเร็จ หรือในองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ ทังจากแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน สื่อทางโซเซียล มีเดียต่างๆ
2.น้าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเป้าหมายโดย ใช้สื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ วรสาร สื่อต่างๆ เพื่อให้
เป้าหมายเข้าใจมากขึน
3. ผู้น้าชมุชนเป็นส่วนส้าคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนงานถ้าผู้น้าเข้าใจงานมีองค์ความรู้งานก็จะ
ประสบความส้าเร็จ ฉะนันพัฒนากรต้องสนับสนุนองค์ความรู้ และทุกอย่างเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด
7. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1. ความรู้การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม โคก หนอง นา โมเดล ไม่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากรมฯโดยตรง อาศัยการศึกษาเอาเอง ค้น คว้า หาข้อมูลเอง ซึ่งแต่ละคนการเข้าใจก็จะแตกแยก
ออกไปตามความเข้าใจของตนเอง
2. เนื่องจากไม่เคยลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรม โคก หนอง นา เป็นแต่การศึกษาเอาจากทางทฤษฎี
จากสื่อต่างๆ ท้าให้สามารถขับเคลื่อนงานออกมาได้ไม่ดี
3. กรมฯเร่งจัดสรรเป้าหมาย โดยก้าหนดส่งรายชื่อเป้าหมายให้ระยะเวลาท้างานไม่ถึงสัปดาห์ ท้าให้
ไม่ได้ครัวเรือนที่สามารถท้ากิจกรรมได้อย่างแท้จริง และบางหมู่บ้านไม่มีคนเข้าร่วมกิจกรรมหรือ เข้าร่วมแต่ไม่
มีที่ดินในการด้าเนินกิจกรรม

4. เมื่อกรมแจ้งการได้รับจัดสสรงบประมาณให้จังหวัดแจ้งอ้าเภอปรากฏว่าไม่ตรงตามจ้านวนที่ขอ
โครงการเข้าไปจริง ต้องเป็นหน้าที่ของพัฒนากรต้องไปอธิบายกับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย เพราะต้อง
กรมต้องการให้เป็นจุดเรียนรู้ในอ้าเภอท้าให้ต้องกระจายพืนที่ท้าให้ครอบคลุมทังอ้าเภอ
5.การขับเคลื่อนไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจากกรม มีแต่เร่งด้าเนินการให้เร่งหาเป้าหมาย
8. ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
“โคก หนอง นา โมเดล” เป็นรูปแบบหนึ่งของ การแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้า ที่กรมการพัฒนา
ชุมชน ได้น้อมน้าพระราชด้ารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้านการท้า
เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้า และพืนที่ การเกษตร โดยมีการผสมผสาน
กับภูมิปัญญาพืนบ้าน ให้สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพืนบ้านที่อยู่อย่าง
สอดคล้องกับธรรมชาติในพืนที่นันๆมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันส้าเร็จเร็วขึน อย่างเป็นระบบ
ซึ่งเมื่อด้าเนินการได้และส้าเร็จจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ ต่อผู้ท้า ทังตนเอง ครอบครัว ชุมชน รวมถึง
ประเทศชาติต่อไป
หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาคะแนนองค์ความรู้ตามเอกสารที่แนบ

แบบรายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้
1. ชื่อองค์ความรู้……………………………………………………………………………………………………………………….
2. ชื่อเจ้าของความรู้/หน่วยงาน………………………………………………………………………………………………….
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี (เลือกได้จ้านวน 1 หมวด)…………………………………………………………………………….
๔. กลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดองค์ความรู้
 บุคคลในองค์กร........................
 กลุ่มภาคีการพัฒนา เช่น ผู้น้า อช. ฯลฯ ระบุ……………………………..
 บุคคลภายนอกองค์กร ระบุ.............................................................
 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่างๆ ระบุ...............................................
๕.กระบวนการถ่ายทอด/สื่อ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๖. ภาพถ่ายกิจกรรม (๓-๕)

