การจัดการความรูห
้ น่วยงานต้นแบบ
การขับเคลือนนโยบายสําคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
3 มิติ ( โคก หนอง นา, ผัก และ ผ้าไทย) ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

มิติที 1

นางซูเรียนา ระเด่นกุล
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

กระบวนการขับเคลือนมิติที 1

การพัฒนาพืนทีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

แนวทางปฏิบต
ั ิทีเปนเลิศ
(BEST PRACTICES
1. ผูบ
้ ริหารจังหวัด ให้ความสําคัญในการขับเคลือนการพัฒนาพืนทีต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึนกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ซึงเปนทางรอดของประชาชน
3. การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับพระปฐมบรม
ราชโองการ "เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ
ประโยชน์สข
ุ แห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

ผลลัพธ์ทีสําคัญทีสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จ
ต่อองค์กร

สํานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
• สามารถน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพี ยงมาเปนหลักในการ
พั ฒนาหมู่บ้านและชุมชน

ต่อเครือข่าย/ประชาชน
1. ครัวเรือนทีเข้าร่วมโครงการมีราย
ได้ มีอาชีพทีมันคง มีคุณภาพชีวิต
และมีความสุข
2. ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการ
พั ฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงเปน
พื นทีในการขยายผล
3. ประชาชนสามารถพึ งตนเองได้
และสร้างความมันคงทางอาหาร

• สามารถบูรณาการความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลือน
การพั ฒนาพื นทีต้นแบบการพั ฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ตัวชีวัดความสําเร็จ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปาหมายทีเข้าร่วมโครงการมีการ
พั ฒนาพื นทีต้นแบบ
2. ร้อยละ 80 ครัวเรือนทีเข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ มขึน
3. ร้อยละ 50 ของครัวเรือนทีเข้าร่วมโครงการมีการขยายผล
การพั ฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง

1) ครัวเรือนเปาหมายสามารถเปนแกนนําขับเคลือนการน้อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพี ยงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ“โคก
หนอง นา โมเดล”
2) เกิดพื นทีเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพั ฒนาคุณภาพชีวิต ในระดับครัวเรือน
3) เกิดการสร้างงานสร้างรายได้
4) สร้างความมันคงทางอาหารให้กับชุมชน
5) เพิ มพื นทีปาปลูกใหม่ตามแนวพระราชดําริ ปา 3 อย่าง เพื อประโยชน์ 4
อย่าง

พช.ยะลา เดินหน้าขับเคลือนศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต่อยอด โคก หนอง นา พช.เปนศูนย์
เรียนรู้และสถานทีท่องเทียว

การจัดการความรู้หน่วยงานต้นแบบ
การขับเคลือนนโยบายสําคัญของกรมการพั ฒนาชุมชน
3 มิติ ( โคก หนอง นา, ผัก และ ผ้าไทย) ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

มิติที 2

นางซูเรียนา ระเด่นกุล
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพั ฒนาชุมชน
สํานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

กระบวนการขับ

• การน้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี สร้างความมันคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื อสร้างความมันคง
ทางอาหาร รอบ 2

แนวทางปฏิบต
ั ิทีเปนเลิศ
(BEST PRACTICES
1. ผู้บริหารจังหวัด ให้ความสําคัญในการน้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมันคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติ
การ 90 วัน
2. การสร้างต้นแบบทีเห็นจริง ทังผู้บริหารในระดับจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กอร์ปกับ นโยบายของส่วนอืนๆ ทีสามารถบูรณาการกันได้
3. ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายและประชาชน
4. กรมการพั ฒนาชุมชน ได้ดําเนินกิจกรรมทีเปนลักษณะการต่อยอดโครงการ
5. แผนงานและโครงการเปนการดําเนินงานโดยใช้ประชาชนเปนตัวตังและเปนศูนย์กลางการ
พั ฒนารวมทังตรงกับสถานการณ์ปจจุบัน

ผลลัพธ์ทีสําคัญทีสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จ

ต่อองค์กร
1) สํานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
สามารถน้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้าง
ความมันคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน
2) สํานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดสามารถ
บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนในการ
เปน “ผู้นําต้นแบบตัวอย่างทีเห็นจริง”

ตัวชีวัดความสําเร็จ

1. ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และภัยพิ บัติในพื นทีได้ลดราย
จ่าย สร้างรายได้
2. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใน
พื นที

ต่อเครือข่าย/ประชาชน
1. ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19) และภัย
พิ บัติในพื นทีได้ลดรายจ่าย สร้างรายได้
2. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่จากการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรในพื นที ทีเหลือ
จากการรับประทานและจําหน่าย สร้าง
มูลค่าเพิ มให้กับผลผลิต

ผลผลิต/ผลลัพธ์

1) ครัวเรือน จํานวน 49,189 ครัวเรือน มีกิจกรรมสร้างความ
มันคงทางอาหาร
2) ครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายและเพิ มรายได้
3) มีตลาดผักสําหรับ แลกเปลียน แบ่งปน จําหน่าย เพื อสร้าง
ความมันคงทางอาหาร
4) มีผลิตภัณฑ์ใหม่จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

พช.ยะลา จัดกิจกรรม
“เอามือสามัคคี สร้างสวน
สมุนไพรต้านภัยโควิด”

การจัดการความรูห
้ น่วยงานต้นแบบ
การขับเคลือนนโยบายสําคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
3 มิติ ( โคก หนอง นา, ผัก และ ผ้าไทย) ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

มิติที 3

นางซูเรียนา ระเด่นกุล
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

กระบวนการขับเคลือนมิติที 1

การสืบสาน อนุรักษ์ศิลป
ผ้าถินไทย ดํารงไว้ในแผ่นดิน

แนวทางปฏิบต
ั ิทีเปนเลิศ
(BEST PRACTICES
1. ผู้บริหารจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนให้ความสําคัญในการสืบสาน ภูมิปญญาผ้าไทย
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนือง เช่น การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยมา
ทํางานทุกวันอังคารและวันศุกร์ หรือการรณรงค์กิจกรรม คนยะลา สืบสานผ้าไทย
3. กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าของจังหวัดยะลามีชือเสียง และเปนทียอมรับ
4. การบูรณาการกิจกรรมของกรมการพั ฒนาชุมชน และจังหวัดโดยใช้งบประมาณจากกองทุนพั ฒนา
บทบาทสตรี
5. การได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในพื นที เพื อสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมในการ
พั ฒนาภูมิปญญาผ้าไทยและผ้าพื นถิน

ผลลัพธ์ทีสําคัญทีสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จ
ต่อองค์กร

ต่อเครือข่าย/ประชาชน

1. สํานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
สามารถน้อมนําแนวพระราชดําริของ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา สิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา ด้านการส่งเสริม
และอนุรักษ์ภูมิปญญาผ้าไทย ผ้าถิน ให้
เปนทีแพร่หลายยิงขึน
2. สํานักงานพั ฒนาชุมชนจังหวัดสามา
รถบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ ในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ประเภท
ผ้าและเครืองแต่งกาย

1) กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ประเภทผ้าและเครืองแต่งกายมีการพั ฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
ส่งผลให้มียอดจําหน่ายเพิ มขึน
2) ประชาชนในพื นทีจังหวัดยะลา สามารถ
เลือกซือ/ใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าถิน ทีมีความเปน
เอกลักษณ์ของพื นที และเกิดการสร้าง
เครือข่ายการสวมใส่ผ้าไทยในวงกว้าง

ตัวชีวัดความสําเร็จ

ผลผลิต

1) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปาหมายทีเข้าร่วมโครงการมีการสวมใส่ผ้า
ไทยผ้าถินเปนประจําทุกวัน
2) ร้อยละ 80 กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและ
เครืองแต่งกาย มีรายได้เพิ มขึน
3) ร้อยละ 50 ของเครือข่ายทีเข้าร่วมกิจกรรมมีการขยายผลการ
สวมใส่ผ้าไทยทัวทังองค์กร

1) กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ
OTOP ประเภทผ้าและเครือง
แต่งกาย มีรายได้เพิ มขึน
2) ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภท
ผ้าและเครืองแต่งกาย จํานวน
7 กลุ่ม ได้รับการพั ฒนาต่อย
อดยกระดับผ้าพื นถินเพิ ม
มูลค่า
3) จังหวัดยะลามีจํานวนเครือ
ข่ายทีเข้าร่วมกิจกรรมมีการ
ขยายผลการสวมใส่ผ้าไทยทัว
ทังองค์กร

ผลลัพธ์
1. เกิดลายผ้า และเทคนิคการผลิต
ผ้าแบบใหม่ๆเพื อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค
2. การสร้างกระแสการสวมใส่ผ้าไทย
เปนการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

พช.เมืองยะลา ร่วม
สืบสาน “ผ้าไทย”

