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สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
ในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ กรมการพัฒนาชุ มชนได้ น้อมนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีว ิตประชาชนใน
พื้ นที่ช นบท ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และแนวคิ ดทฤษฎี ใหม่ เพื่ อ ให้ ประชาชนในพื้ นที่เ กิ ด
ความสุ ข ดาเนินชีว ิตอย่างพอเพียง ด้ วยการน้อมนาศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางใน
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ต
ิ ตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและทฤษฎี ใ หม่ ป ระยุ ก ต์ สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” เพื่ อให้ เ กิ ดกระบวนการเร ียนรู ้ การมี ส่ ว นร่ว ม การพึ่ ง พาตนเอง เพื่ อ ให้ ส ามารถ
บร ิหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
ข้าพเจ้าพัฒนากรน้อย ซึง่ บรรจุรบ
ั ราชการได้สองปีกว่าๆ เร ียนจบรัฐศาสตร์ ด้านการปกครองมา ไม่มี
ความรู ท
้ างด้ า นการดู แบบแปลน การค านวณหาปร ิมาตรคิ ว ดิ น ที่ ต้ อ งค านวณจากแบบหนองที่ ก รมฯได้
ออกแบบมา ไม่ มี องค์ ความรูท
้ างด้ านช่างเลย เมื่ อ ได้ ศึก ษาเอกสารแบบแปลน โคก หนอง นา โมเดล ใน
เบื้องต้นแล้ว พวกเราเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เราจะทาอะไรก่อนดีละ งานโครงการนี้ ถึงจะเดิน
ต่อไปได้ ในเมื่อพวกเราไม่มีความรูท
้ างด้านช่างเลย
เมื่อได้ รบ
ั ภารกิ จจากกรมการพัฒนาชุ มชนให้ ขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนา โมเดล ถามตนเองว่า
เราจะทาได้มั้ย จะไปเชิญชวนประชาสั มพันธ์ให้ ชาวบ้านมาเข้าร่วมโครงการโดยว ิธีไหน ชาวบ้านถึงจะสนใจใน
โครงการนี้ ในเมื่อ ตั วพัฒนากรยังไม่ เข้ าใจในแบบแปลนและรูปแบบการขุ ดของหนองที่ไม่ เหมื อนการขุ ดที่
ไหนมาก่อน ที่สาคัญต้องให้ได้ตรงกับแบบมาตรฐานที่กรมฯกาหนดมา และต้องให้ครบองค์ตามหลักกสิกรรม
ธรรมชาติ คือในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้ องมีโคก มีหนอง มีนา ไม่งั้นจะทาการเบิกจ่ายไม่ได้ แ ละเสี่ ยงต่ อ
การตรวจสอบจากหน่วยงานที่จะเข้ ามาตรวจสอบความถูกต้ องและความคุ้มค่ าในการใช้จ่ายงบประมาณที่
เป็นเง ินภาษีของประชาชน
ในการลงพื้ นที่ ชุมชนเพื่ อหาครัวเร ือนเป้าหมายที่จะเข้ าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลฯ ต้ องขอ
ความร่วมมื อผู้นาชุ มชน ผู้ ใหญ่บ้าน ให้ ชว่ ยหาและประชาสั มพั นธ์ให้ ลูกบ้านที่มีความสนใจประเภทหั วไวใจสู้
เข้าร่วมให้ มาสมัคร แต่ ก็ไม่มีครัวเร ือนใดจะเข้าร่วมเลยเพราะกลัวจะเสี ยพื้นที่นา กลัวจะไม่ได้ ผล กลั วทาให้
เสี ย ที่ ดิ น ในการขุ ด ไปไม่ คุ้ ม ค่ า แต่ พั ฒ นากรอย่ า งพวกเราก็ ไ ม่ ย่ อ ท้ อ พวกเราก็ ม าขอความร่ว มมื อ จาก
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ถ้าหมู่บ้านไหนไม่มีผู้สนใจที่จะมาสมัครเข้าร่วมโครงการเลย ก็ขอให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน
นั้ นเข้ าร่วมโครงการเอง เพื่ อเป็ นครัว เร ือนตั วอย่างในหมู่ บ้าน ผู้ ใหญ่ บ้านเมื่ อเห็ นความตั้ ง ใจของพวกเรา
เจ้าหน้าที่ พช.ที่อยากให้ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่จะได้ รบ
ั
ผู้ใหญ่บ้านก็ชว่ ยประชาสัมพันธ์อย่างต่ อเนื่อง จนในที่สุดก็มีครัวเร ือนที่สนใจเข้ามาสมัครกั นหลายคน ในบาง
หมู่บ้านก็ มากั นหลายครัวเร ือน รวมทั้งผู้ ใหญ่ บ้านหลายๆท่าน ก็ เข้าร่วมโครงการฯเช่นกั น รวมแล้วมีผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการโคก หนอง นาโมเดลฯ ในพื้นที่อาเภอฆ้องชัย ๖๖ แปลง มีขนาด ๑๕ ไร่ CLM ๑ ครัวเร ือน
และ HLM ขนาด ๑ ไร่ แ ล ะ ๓ ไร่ ๖๕ ครั ว เร อื น ครอบคลุ ม ทั้ ง ๕ ต าบล ในพื้ น ที่ อ าเภอฆ้ อง ชั ย
“เราทาได้ เราทาได้ เราทาได้ ในยกที่ ๑”

กระบวนงานต่ อไปเมื่อได้ รบ
ั อนุมัติงบประมาณในการจัดสรรมาแล้วให้ดาเนินการโครงการฯ เราต้ อง
ประกาศเชิญชวนหาผู้รบ
ั จ้างขุด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ก็มีผู้รบ
ั จ้างขุดที่สนใจจะเข้าร่วมรับจ้างขุด แต่เมื่อ
ได้ รบ
ั ฟังเงอื่ นไขของการที่จะต้ องทาตามแบบมาตรฐานที่กรมฯกาหนดไว้ และในส่ วนของอาเภอฆ้องชัยทาง
ช่าง อปท.ที่ไ ด้ รบ
ั คาสั่ ง แต่ ง ตั้ งจากทางอาเภอให้ เ ป็นผู้ กาหนดราคากลาง ช่างคานวณหาปร ิมาตรคิ ว ดิ น ได้
เลื อกใช้ตามแบบแคตตาล๊ อค ซึ่ง การคานวณหาค่าการขุ ดตามจานวนคิ วดิ นที่ ขุดได้ เป็นราคากลางที่ต่ากว่า
งบประมาณที่ได้ จัดสรรมาค่ อนข้ างมาก ทาให้ ผู้รบ
ั จ้างไม่ รบ
ั งานขุ ดเพราะกลั วว่าจะทาไม่ ได้ กลั วไม่ คุ้มและ
ขาดทุน แล้ วจะทายังงัยดี ละทีนี้ ครัวเร ือนผู้เข้าร่วมโครงการฯประเภทหั วไวใจสู้ ก็มีแล้ว งบประมาณก็ ได้ รบ
ั
การจัดสรรมาแล้ว แต่ ยังไม่มีผู้ รบ
ั จ้างขุ ด ทีมงาน พช.อาเภอฆ้องชัยเป็นกั งวลกั นมาก แต่ ก็ไม่ย่อท้อลงพื้นที่
หาผู้ น า หร ือผู้ ที่ รู จ
้ ั ก กั บ ผู้ ร บ
ั จ้ า งขุ ด ในพื้ น ที่ ให้ ช่ ว ยแนะน าและช่ ว ยติ ด ต่ อ หาให้ พช.จะส่ ง หนั ง สื อ และ
หลักเกณฑ์เงอื่ นไขในการขุดให้ศึกษาพิจารณา ด้วยได้รบ
ั ความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย ก็ มีผู้สนใจมายื่นเสนอ
ที่จะทาการขุดหลายราย และมีผู้รบ
ั จ้างในพื้นที่อาเภอฆ้องชัยด้วย ซึง่ จะเป็นการกระจายรายได้ให้ คนในพื้นที่
ด้ วย จนในที่สุดก็ สาเร็จเรอื่ งของผู้ ที่จะมารับขุ ดปรับพื้นที่ดินโครงการโคกหนองนา โมเดล และดาเนินตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง “เราทาได้ เราทาได้ เราทาได้ ในยกที่ ๒”
ในส่ วนของพื้นที่ระหว่างการขุ ดนั้ นได้ พบเจออุ ปสรรคมากมายทั้งเรอื่ งของสภาพดิ น ฝนฟ้ าอากาศ
เจ้าของแปลงที่อยากได้ นอกเนือจากหลั กเกณฑ์ ที่กาหนด บางแปลงก็ มีปัญหากั บพื้นที่ข้างเคี ยง พั ฒนากร
ต้องรับบทบาทเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยไปพูดคุยทาความเข้าใจกั น รับไปอี กตาแหน่งหนึ่งโดยปร ิยาย เพื่อที่จะทา
ให้ งานเดิ นหน้าต่ อไปได้ และไม่ต้องมี เรอื่ งฟ้องร้องกั น วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องพูดถึงในช่วงเวลานี้ ไม่ มี
วันหยุดสาหรับพวกเรา รวมทั้งทีมงาน นพต.ด้ วย ก็ขอความร่วมมือให้ชว่ ยกัน หลายๆแปลงเจ้าของแปลงก็ มี
ปัญหาเป็นอุปสรรคเสี ยเอง พวกเราทั้งกราบทั้งไหว้ทั้งขอร้อง เพื่อที่จะให้งานสาเร็จ และให้ได้ตรงตามแบบที่
กาหนด เพื่อที่จะให้ เกิ ดประโยชน์จากการขุ ดมากที่สุด ให้สมกั บเง ินภาษี ของประชาชนที่นามาใช้กับโครงการ
โคกหนองนา ให้ เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและคุ้มค่า กระบวนการขุ ดและการตรวจรับงานขุ ด ก็ สาเร็จผ่านไปด้ วย
ความถูกต้ องทั้ง ๖๖ แปลงสาเร็จไปด้วยดี ด้ วยความสามัคคี ด้ วยความอดทนของทีมงาน พช.อาเภอฆ้องชัย
ทีมงาน นพต.อาเภอฆ้องชัย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ชา่ งจาก อปท. เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ
ต่ า งๆที่ ไ ด้ ม าเป็ น กรรมการร่ว มในการตรวจรับ งาน ขุ ด ทั น ก าหนดการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณในที่ สุ ด
“เราทาได้ เราทาได้ เราทาได้ ในยกที่ ๓ ยกปิดงานสาเร็จ”
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา
โมเดล” เป็นโครงการที่ทาให้เกิดความรักความสามัคคีจากหลายๆฝ่าย เกิดความเห็ นอกเห็นใจซึง่ กันและกั น
เกิ ดความร่วมมือร่วมใจ มีการแบ่งปัน เป็นโครงการที่ทาให้ ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดี ขึ้น จับต้ องได้
เกิ ดรายได้ ในครอบครัว เกิ ดการแบ่งปันในชุ มชน เกิ ดการสร้างงาน ทาให้ คนในชุ มชนหร ือครัวเร ือนที่เข้าร่วม
โครงการมีความขยันขันแข็งในการที่จะปลูกพืชผักผลไม้ในพื้นที่ให้เจร ิญเติบโตงอกงาม และที่สาคัญคากล่าว
ที่ว่า “พั ฒนากร คื อศรัทธาที่เดิ นได้ คือไม้เกาหลั งของชาวบ้าน” ยังเป็นมนต์ ขลั ง มาถึ งวั นนี้ อย่างภาคภูมิใจ
ของคน พช.

“เราทาได้ เราทาได้ เราทาได้” กรมการพัฒนาชุมชน ทีร่ ก
ั
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