องคความรูระดับหนวยงาน
1. ชื่อองคความรู หองเรียนธรรมชาติกับการพัฒนาบุคลากร สูความยั่งยืน
2. ชื่อเจาของความรู ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
3. องคความรูที่บงชี้ เทคนิคการเสริมสรางองคกรใหมีขดี สมรรถนะสูง
4. ที่มาและความสําคัญในการจัดทําองคความรู
ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี เปนหนวยงานในสังกัด สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย มีหนาที่หลักในการฝกอบรมทรัพยากรบุคคลในงานพัฒนาชุมชนใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน
มีการศึกษาวิจัยรูปแบบงานพัฒนาชุมชน การจัดการฝกอบรมแกกลุมองคกร เครือขาย และเจาหนาที่ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ตลอดจนการศึกษาดูงาน การฝกปฏิบัติ การสาธิต การจัดแสดงนิทรรศการ และสนับสนุนการจัดการความรู
เพื่อพัฒนางานและความเปนเลิศทางวิชาการ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ
ยโสธร อํานาจเจริญ นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดรอยเอ็ด
ในป พ.ศ. 2562 ศู น ย ศึกษาและพัฒ นาชุมชนอุบ ลราชธานี ได จั ด กิจ กรรมเสริมหลักสูตรการฝกอบรม
โครงการสรางและพั ฒนาผูนําสั มมาชีพ โดยใหผูนําสัมมาชีพเรียนรูการสาธิตจากศูนยบมเพาะเศรษฐกิจพอเพีย ง
ทีพ่ นักงานจางเหมาบริการ และลูกจางประจําดูแลดานการเกษตรเปนวิทยากรประจําฐาน ไดแบงเปนฐานการเรียนรู
จํ า นวน 4 ฐาน ประกอบด วย ฐานเกษตรผสมผสาน ฐานสั ตว ป ก ฐานมะนาวเงิ นล าน และฐานการเลี้ ยงแพะ
ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี มีแนวคิดในการจัดทําโครงการริเริ่มขึ้นจากการจัดประชุมเพื่อ
ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) เพื่อสรุปถอดบทเรียนและสังเคราะหองคความรูประจํา
ฐานทุกฐาน โดยใหทุกคนเสนอแนวทางในการดําเนินกิจกรรมใหตอเนื่องและยั่งยืน พบวา วิทยากรประจําฐานยังขาดองคความรู
ในการทําการเกษตรแบบอินทรีย เพื่อลดตนทุนการผลิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดจัดทําโครงการริเริ่ม”
หองเรียนธรรมชาติ สูความยั่งยืน” (Natural Learn to Sustainability) โดยการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวทาง 6 ดาน 12 ตัวชี้วัด มาใชพัฒนาตนเอง ครอบครัว และหนวยงาน สรางความตระหนักรู โดยการนําวัสดุที่
มีมาใชประโยชนในการทําปุย การบริหารจัดการน้ํา และงดใชสารเคมีและยาฆาแมลง เพื่อใหเกิดการพึ่งตนเองอยาง
ยั่งยืน พัฒนาเปนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงสูความยั่งยืน กลุมเปาหมาย ประกอบดวยพนักงานจางเหมาบริการ และ
ลูกจางประจํา จํานวน 13 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน จึงไดขออนุมัติงบประมาณจากศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี จํานวน 11,480 บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่รอยแปดสิบบาทถวน)
5. เทคนิคและกระบวนการขั้นตอน ในการพัฒนาบุคคลากร ดานเศรษฐกิจพอเพียง ดวยโครงการริเริ่ม “หองเรียน
ธรรมชาติสูความยั่งยืน (Natural Learn to Sustainability)” มีเทคนิคและกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
5.1 ขั้นเตรียมการ ใชเทคนิคกระบวนการมีสวนรวม การทํางานเปนทีม และนําผลการประเมินจาก
การฝกอบรมผูนําสัมมาชีพมาวิเคราะห เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนางาน ดังนี้
1. นําขอมูลจากการประเมินผลของผูเขารับการสัมมาชีพชุมชน มาวิเคราะห นําเสนอผูบริหารหาแนว
ทางแกไขรวมกัน
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2. การทบทวนหลังปฏิบั ติงาน (After Action Review : AAR) พนักงานจางเหมาบริการ และ
ลู ก จ า งประจํ า สรุ ป ถอดบทเรี ย น และมอบหมายให วิ ท ยากรประจํ า ฐานเขี ย นองค ค วามรู ส ง ทุ ก ฐาน
3. แตงตั้งคณะทํางานโครงการหองเรียนธรรมชาติสูความยั่งยืน ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อกําหนด
แนวทาง ขอบเขต เนื้อหาการฝกอบรม และแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
4. ศึ ก ษาค น คว า หาองค ค วามรู จ ากผูเ ชี่ย วชาญ และ social media นํา มาจัด หมวดหมู แบ งหนา ที่
ความรับผิด ชอบ เขีย นโครงการ กํ าหนดวิทยากร จัดทําแผนการสอน จัดทําหลั กสูตรการฝกอบรม สังเขปวิช า
คูมือประกอบการฝกอบรม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณประกอบการฝกอบรม ตารางฝกอบรม แผนการติดตาม และ
แบบประเมินผล
5.2 ขั้นตอนดําเนินการ ใชเทคนิคกระบวนการมีสวนรวม เทคนิคการฝกอบรมโดยเนนผูเ รียนเปน
ศูนยกลาง เทคนิคการจัดทําแผนการดําเนินงานเปนทีม แผนการพัฒนาตนเองรายบุคล สงเสริมการสรางแรงจูงใจใน
การทํางานดวยการมอบรางวัล และเชิดชูเกียรติ มีการแบงกิจกรรมเปน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1
1. ฝกอบรมดวยกระบวนการสรางทีมงาน และฝกปฏิบัติ ดําเนินการฝกอบรม 2 วัน ระหวางวันที่
18 - 19 มิถุนายน 2562
2. รูปแบบการฝกอบรมใชกระบวนการมีสวนรวมเปนหลัก สรางประเด็นคําถามเชิงบวก การบรรยาย
ประกอบสื่อ มีเกมประกอบการสรางทีมงานและการคิดเชิงบวก มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู และการฝกปฏิบัติจริง
3. แบงทีมงานเปน 2 ทีม เพื่อกระตุนการเรียนรู สรางแรงจูงใจ ฝกปฏิบัติในการทํางานเปนทีม
ในภาควิชาการ และภาคฝกปฏิบัติ โดยภาควิชาการใชเกมวาดภาพ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนที่ทานอยากใหเปน
ใชประเด็นคําถามเพื่อวัดความคิดเชิงบวก การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ภาคปฏิบัติในการปลูกพืชดวยโพนปุย (permaculture)
จากวัสดุที่มีในศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี โดยเนนการทํางานเปนทีม
4. ผูที่ผานการฝกอบรมจะตองสงแผนการพัฒนาตนเองตามตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียง (6x2) เพื่อเสนอ
คณะทํางานฯ ไดพัฒนาตนเองไปดานใดบาง โดยใหผูผานการอบรมเลือกปฏิบัติ คนละ 2 ดาน เปนอยางนอย
กิจกรรมที่ 2
1. คณะทํางานฯ ติดตามประเมินผลจากแผนการพัฒนาตนเอง “เยี่ยมยาม ถามขาว ฮอดเฮือน”
ถึงบานพัก เดือนละ 1 ครั้ง
2. “พายกลองขาว หิ้วปนโต กินขาวนํากัน”เดือนละ 1 ครั้ง กิจกรรมนี้จะมีการบํารุงรักษาโพนปุย
การฝกปฏิบัติผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ผลิตสมุนไพรไลแมลง และการทําปุยหมักจากใบไม โดยไมใชงบประมาณ
3. นําเสนอแผนการพัฒนาตนเองตามตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียง (6x2) ใหคณะทํางานฯ ชวยเพิ่มเติม
ใหคําปรึกษา แนะนําในการพัฒนา เดือนละ 1 ครั้ง
...../กิจกรรม

3
กิจกรรมที่ 3
1. นําเสนอผลงานทั้งผลงานรายบุคคล และผลงานทีม
2. ประกาศผล ผูที่มีผลงานดีเดนรายบุคคล และทีมงาน ที่นําความรู ความเขาใจในการฝกอบรม
นําไปประยุกตใชในครอบครัว และหนวยงาน มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในที่ประชุมประจําเดือนกันยายน 2562
3. สรุปรายงานผล สงสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนกันยายน 2562
6. ปญหาที่พบและแนวทางการแกไขปญหา
6.1 ปญหา
1. บุคลากรขาดความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากเปนเจาหนาที่ทํางาน
ดานการบริการเปนหลัก (พนักงานจางเหมาบริการ และลูกจางประจํา)
2. บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการปลูกพืชแบบอินทรียและงดใชยาฆาแมลง การบริหารจัดการน้ํา
และดินที่จะใชในการปลูกพืชขาดสารอาหารเปนดินลูกรังปนทราย
3. บุคลากรขาดการฝกปฏิบัติในการปลูกพืชแบบยั่งยืน
4. ขาดการทํางานเปนทีมตางคนตางทําหนาที่ตัวเองเปนหลัก
5. บุคลากรยังไมตระหนักถึงการลดรายจายในครัวเรือน ขาดแรงจูงใจในการทําการเกษตรแบบอินทรีย
6. ไมมีหลักสูตรฝกอบรมสําหรับพนักงานจางเหมาบริการและลูกจางประจํา
6.2 แนวทางแกไข
1. ฝกอบรมใหความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําการเกษตรแบบอินทรีย งดการใชยาฆาแมลง
การเตรียมโพนปุย บํารุงดิน และการบริหารจัดการน้ํา เพื่อวางระบบการเกษตรที่ยั่งยืนสอดคลองและเปนมิตรกับธรรมชาติ
2. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติลงมือปฏิบัติจริง แบงเปน 2 ทีม ในการปลูกพืชดวยโพนปุย (permaculture)
3. นําความรูไปสูการปฏิบัติ การผลิตปุย การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย และ การผลิตสมุนไพรไลแมลง
มอบหมายใหพนักงานจางเหมาบริการและลูกจางประจํา ปลูกพืชอยางนอย 5 อยาง บริเวณบานพัก มีการติดตาม
อยางตอเนื่อง
4. ฝกอบรมการทํางานเปนทีม (Team building) ปลูกฝงใหบุคลากรคิดบวก และคิดแบบสรางสรรค
5. สรางแรงจูงใจในการเพาะปลูกการพัฒนาตนเอง โดยการติดตามประเมินผล มอบรางวัล
6. ริเริ่มทําหลักสูตรในการฝกอบรม เสนอโครงการตอผูอํานวยศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน
อุบลราชธานี และอนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการริเริ่ม
7. ประโยชนขององคความรู
1. หนวยงานสามารถนําไปพัฒนาพนักงานจางเหมาบริการและลูกจางประจําใหมีความรู ความสามารถ
และเขาใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยางเปนรูปธรรม
2. ไดหลักสูตรใหม 1 หลักสูตร บุคลากร และหนวยงานสามารถนําความรูไปประยุกตใชในครัวเรือน
และชีวิตประจําวันเพื่อเปนการลดรายจายในครัวเรือนแกไขปญหาหนี้สินของเจาหนาที่ได
...../3. หนวยงาน

4
3. หนวยงานนําไปประยุกตในการสรางทีมงานอยางสรางสรรคเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม การทํางานเปนทีม
และเอื้อเฟอเผื่อแผเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนําไปสูการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีแนวทางในการพัฒนาบุคคลากร ในการปลูกพืชแบบประยุกตใชวัสดุที่มีในพื้นที่แบบอินทรีย มีโพนปุย
งดใชยาฆาแมลงในการเพาะปลูกพืชอยางเปนรูปธรรม สามารถนําไปตอยอดขยายผลไปสูครอบครัว และหนวยงาน
ไดอยางยั่งยืน
8. ปจจัยสูความสําเร็จ
1. การมีสว นรวม ความรวมมือ รวมใจ และการทํางานเปนทีม จากบุคลากรทุกคน ผูอํานวยการศูนย
ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี พนักงานจางเหมาบริการ ลูกจางประจํา และขาราชการทุกฝาย ที่มีเปาหมายเดียวกัน
คือการพัฒนาศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ใหเปนแหลงเรียนรู ทั้งภาควิชาการ และการฝกปฏิบัติ ใหสามารถ
บริการเปนศูนยฝกอบรม สถานที่ศึกษาดูงาน สาธิต และฝกปฏิบัติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตอง “พออยู พอกิน” ครอบครัวไมเดือดรอน คณะผูจัดทํา
จึงไดเสนอโครงการริเริ่ม “หองเรียนธรรมชาติสูความยั่งยืน (Natural Learn to Sustainability)” เพื่อสงเสริม
บุคลากรในศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกตใชในการ
ทํางาน ตอยอดและขยายผลสูครอบครัว
3. จากโครงการนี้ไดเห็นความสําคัญและประโยชน ในการจัดเวทีถอดบทเรียนการจัดการความรู
จึงไดจัดทําโครงการหองเรียนธรรมชาติสูความยั่งยืน (Natural Learn to Sustainability) ไดคนพบวา การฝกอบรม
บุคลากรใหความรู ความเขาใจ ทั้งภาควิชาการ และฝกปฏิบัติ เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนางาน และการพัฒนาตนเอง
4. การปลูกพืชควรคํานึงถึงตนทุนในการผลิต เพื่อใหผลผลิตไดผลดี ปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
จะตองผลิตปุยใชเอง มีการบริหารจัดการน้ําใหมปี ระสิทธิภาพที่สุด และความรูพื้นฐานการเกษตรอินทรียดวยการงดใช
สารเคมี และยาฆาแมลงเปนปจจัยสําคัญในการทําใหพืชเจริญเติบโตและลดคาใชจายในการทําการเกษตรไดอยางยั่งยืน
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