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โครงการพฒันาพืน้ทีต้่นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติตามหลกัทฤษฎใีหม่ ประยุกต์สู่ 
“โคก หนอง นา โมเดล”



แนวทางปฏิบติัเกี่ยวกบัการมอบภารกิจลกูจา้งเหมาบรกิารตามโครงการฯ

1. กรณเีป็นผู้จ้างงานในพืน้ทีเ่รียนรู้ชุมชนต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติ (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดบัต าบล

1.1 พฒันาพื้นท่ีเรียนรู้ชุมชนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวติ (CLM) ระดบัต าบล

1.1 .7 ส่ือสารสังคมให้ทราบถงึการด าเนินงานโครงการในพืน้ที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ประเภทต่าง   อย่างสร้างสรรค์
เป็นประจ าทุกสัปดาห์

1.1.1 วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพืน้ที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล 

1.1 .2  ท างานตามหลกักสิกรรมธรรมชาต ิ(หลกัการท าเกษตรแบบพึง่พงิธรรมชาต)ิ เช่น การปรับปรุงดนิ ดูแลระบบน า้ การปลูกพืช เลีย้งสัตว์ บ ารุงรักษา ท าให้พืช
สัตว์เจริญเตบิโต โดยการไม่ใช้สารเคมีท าการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยแีละภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพืน้ที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติ

1.1 .3 พฒันาฐานการเรียนรู้เพ่ือการพึง่ตนเอง และจดัท าส่ือเรียนรู้ประจ าฐาน  

1.1.4 เป็นวทิยากรประจ าฐานการเรียนรู้เพ่ือการพึง่ตนเอง ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ พาท า ปฏิบัตจิริง จดักจิกรรมการเรียนรู้ร่วมกนับนสถานการณ์จริง

1.1.5 ส ารวจและจดัเกบ็ข้อมูลการเปลีย่นแปลงทางด้านภูมิสังคมในพืน้ที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติ ผ่านระบบ Digital Platform

1.1 .6 ประสานงานการด าเนินงานโครงการร่วมกบัภาคเีครือข่ายในพืน้ที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติ (CLM) ระดบัต าบล



1. กรณเีป็นผู้จ้างงานในพืน้ทีเ่รียนรู้ชุมชนต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติ (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดบัต าบล (ต่อ)

1.2 สนบัสนุนการด าเนินงานครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวติ (Household Lab Model for quality of life : HLM)

1.2.1 หมุนเวยีนไปร่วมเอาม้ือกบัครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวติ ในต าบลท่ีพื้นท่ีเรียนรู้ชุมชนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวติ

ระดบัต าบล ตั้งอยู ่เรียนรู้การเป็นครูพาท า

1.2.2 สนบัสนุนองคค์วามรู้ แนะน า ส่งเสริมครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวติ ในการพฒันาพื้นท่ีแปลงตน้แบบ และการเป็น

วทิยากรฐานเรียนรู้ ครูพาท า

1.2.3 ส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงทางดา้นภูมิสงัคมในพื้นท่ีเรียนรู้ครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวติ 

ผา่นระบบ Digital Platform

1.2.4 ประสานงานการด าเนินงานโครงการร่วมกบัภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีเรียนรู้ครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวติ 

(Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดบัครัวเรือน

แนวทางปฏิบติัเกี่ยวกบัการมอบภารกิจลกูจา้งเหมาบรกิารตามโครงการฯ (ต่อ)



2. กรณเีป็นผู้จ้างงานในพืน้ทีค่รัวเรือนต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติ (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดบัครัวเรือน

2.2.1 หมุนเวียนไปร่วมเอาม้ือกบัครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีใกลเ้คียง เรียนรู้การเป็นครูพาท า

2.1 พฒันาพื้นท่ีครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวติ (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดบัครัวเรือน

2.1.1 วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มพื้นท่ีครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิต ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล

2.1.2 ท างานตามหลกักสิกรรมธรรมชาติ (หลกัการท าเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ) เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบน ้า การปลูกพืช เล้ียงสัตว ์บ ารุงรักษา

ท าใหพ้ืช สัตวเ์จริญเติบโต โดยการไม่ใชส้ารเคมีท าการเกษตรแบบใชเ้ทคโนโลยแีละภูมิปัญญาชาวบา้น ในพื้นท่ีครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิต

2.2 สนบัสนุนองคค์วามรู้แก่ครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวติ (Household Lab Model for quality of life : HLM)  

2.2.3 ส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงทางดา้นภูมิสังคมในพื้นท่ีเรียนรู้ครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิต ผา่นระบบ Digital Platform

2.2.2 สนบัสนุนองคค์วามรู้ แนะน า ส่งเสริมครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิตในการพฒันาพื้นท่ีแปลงตน้แบบ 

2.2.4 ประสานงานการด าเนินงานโครงการร่วมกบัภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีเรียนรู้ครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดบัครัวเรือน

แนวทางปฏิบติัเกี่ยวกบัการมอบภารกิจลกูจา้งเหมาบรกิารตามโครงการฯ (ต่อ)



4. รายงานผลการด าเนินงาน

1) จดัท าแผนการปฏิบติังานรายเดือน และรายงานผลการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบทุกส้ินเดือน

2) รายงานผลความกา้วหนา้ ปัญหาอุปสรรค การด าเนินงานตามโครงการในพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบใหก้รมการพฒันาชุมชนทราบ เดือนละ 1 คร้ัง

3) จดัท าสรุปผลการด าเนินงานเม่ือส้ินสุดโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะ ขอ้คิดเห็น ต่อการพฒันาขยายผลโครงการท่ีสามารถน าไปสู่         
การวางแผนและก าหนดนโยบายเชิงพื้นท่ีในอนาคตได้

แนวทางปฏิบติัเกี่ยวกบัการมอบภารกิจลกูจา้งเหมาบรกิารตามโครงการฯ (ต่อ)

3. จัดท าส่ือสารและประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานโครงการ พื้นท่ีเรียนรู้ชุมชนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model 
for quality of life : CLM) และพื้นท่ีครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดบั
ครัวเรือน ใหก้บัผูส้นใจ

5. ปฏิบตัิงานในหน้าทีอ่ื่น   ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย

- กรณีพื้นท่ีต าบลในความรับผิดชอบของลูกจา้งเหมาบริการไม่มีแปลงของครัวเรือน ให้อ  าเภอมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจท่ี
ก าหนดในพื้นท่ีต าบลอ่ืน ภายในอ าเภอ/จงัหวดั หรือพื้นท่ีในต าบล/อ าเภอ/จงัหวดัอ่ืนท่ีอยูข่า้งเคียงท่ีสามารถเดินทางไปปฏิบติังานได้

- กรณีพื้นท่ีรับผิดชอบมีจ านวนแปลงของครัวเรือนน้อย ให้อ  าเภอมอบหมายไปปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจท่ีก าหนดในพื้นท่ีต าบลอ่ืน           
ท่ีมีจ  านวนแปลงมากภายในอ าเภอ/จงัหวดัได ้หรือพื้นท่ีในต าบล/อ าเภอ/จงัหวดัอ่ืนท่ีอยูข่า้งเคียงท่ีสามารถเดินทางไปปฏิบติังานได้

ทั้งนี ้ให้ระบุช่ือพืน้ทีป่ฏิบตัิงานในกรณเีป็นพืน้ทีใ่นต าบลอ่ืนทีไ่ด้รับมอบหมายตามข้อ 5 ในแบบสัญญาตกลงการจ้าง




