แนวทางการดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
กิจกรรม
1. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
ระยะสั้นการพัฒนา
กสิกรรมสู่ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบ โคก หนอง นา
โมเดล

แนวทางการดาเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย : 1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด จังหวัดละ 1 คน จานวน 73 จังหวัด รวม 73 คน
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอ ๆ ละ 1 คน จานวน 575 อาเภอ รวม 575 คน
3. ครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนละ 1 คน รวม 337 คน
4. ครัวเรือนพื้นทีต่ ้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนละ 1 คน จานวน 24,842 คน
5. ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ จานวน 9,188 คน
รวมทั้งสิ้นจานวน 35,015 คน
งบประมาณ : 240,632,200 บาท
สถานที่ดาเนินการ : ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน จานวน 11 ศู น ย์ , ศู น ย์ เ รี ย นของเครือข่ายในพื้นที่ หรือพื้นที่ต้นแบบใน
ชุมชนที่มีความพร้อมอยู่แล้วเป็นสถานที่ในการฝึกอบรม จานวน 79 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น จานวน 90 แห่ง
หน่วยดาเนินการ : ส่วนกลาง โดยสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จัดฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล จานวน 5 วัน ดังนี้
วันที่ 1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะความรู้เบื้องต้นในสาระสาคัญ ดังนี้
- กระบวนการความคาดหวัง/กลุ่มสัมพันธ์/ฝากตาแหน่ง อายุ รับผ้าสี เลือกผู้นา
- เรียนรู้ตาราผืนดิน กิจกรรมเดินชมพื้นที่
- เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ถอดบทเรียนผ่านสื่อแผ่นดินไทย ตอน “แผ่นดินวิกฤต”
วันที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักกสิกรรมธรรมชาติ และฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ให้เข้าถึงการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันในสาระสาคัญ ดังนี้
- หลักกสิกรรมธรรมชาติ
- แลกเปลี่ยนกับปราชญ์
- ฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้
- ถอดบทเรียนผ่านสื่อ ตอน “คนหวงแผ่นดิน”

ระยะเวลา

หน่วย
ดาเนินการ

เดือน
ตุลาคม
2563 เดือน
กุมภาพันธ์
2564

ส่วนกลาง โดย
สถาบันการ
พัฒนาชุมชน

(รวม 5
เดือน)

กรมการพัฒนา
ชุมชน

กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน
วันที่ 3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เข้าถึงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างทักษะการเป็นครูกระบวนการ ครูประจาฐานเรียนรู้ ครูพาทาในสาระสาคัญ ดังนี้
- สื่อสร้างพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล”
- การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
- ถอดบทเรียนผ่านสื่อ “ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง”
วันที่ 4 เพื่อสร้างความตระหนักกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย
เรียนรู้การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน การเอามื้อสามัคคี และการดารงตนในภาวะวิกฤตในสาระสาคัญ
ดังนี้
- สุขภาพพึ่งตน พัฒนา 3 ขุมพลัง
- สถาบันพระมหากษัตริย์กับชาติ
- จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่
- Team Building หาอยู่ หากิน
- ถอดบทเรียนผ่านสื่อ ตอน “วิถีภูมิปัญญาไทยกับการพึ่งตนเองในภาวะวิกฤต”
วันที่ 5 เพื่อเรียนรู้การออกแบบพื้นที่เชิงภูมิสังคม โคก หนอง นา โมเดล และสามารถนาความรู้ไปใช้ในการออกแบบพื้นที่
โคก หนอง นา โมเดลของตนเองได้อย่างเหมาะสมในสาระสาคัญ ดังนี้
- กตัญญูต่อสถานที่พัฒนาจิตใจ
- ทาบุญตักบาตร
- ในหลวงในดวงใจ
- ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
- นาเสนอยุทธศาสตร์
2. สถาบันการพัฒนาชุมชนสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นแกนนาขับเคลื่อนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติ
ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดลในพื้นที่เป้าหมายได้
ตัวชี้วัดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล จานวน
35,015 คน

ระยะเวลา

หน่วย
ดาเนินการ

กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลา

หน่วย
ดาเนินการ

2. สร้างพื้นที่เรียนรู้
ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
(Community Lab
Model for quality of
life : CLM) ระดับตาบล
และ พัฒนาพื้นที่
ครัวเรือนต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
(Household Lab
Model for quality of
life : HLM) ระดับ
ครัวเรือน

กิจกรรมที่ 2.1 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life :
CLM) ระดับตาบล
กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับ
ตาบล จานวน 337 ครัวเรือน แบ่งเป็น พื้นที่ 10 ไร่ จานวน 23 ครัวเรือน/แปลง และพื้นที่ 15 ไร่ จานวน 314 ครัวเรือน/แปลง
งบประมาณ : 359,349,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ : พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM)
ระดับตาบล จานวน 337 แปลง
หน่วยดาเนินการ : ส่วนภูมิภาค โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จั งหวัด /อาเภอ น าแบบแปลนการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒ นาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for
quality of life : CLM) ระดับตาบล ที่ได้จากการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก
หนอง นา โมเดล” และมีการออกแบบร่วมกันระหว่างครัวเรือนเจ้าของพื้นที่ ภาคีเครือข่าย และช่างออกแบบในพื้นที่ มาใช้วางแผน
ออกแบบการปรับปรุงกายภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล
2. จังหวัด/อาเภอดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for
quality of life : CLM) ระดับตาบล ตามจานวนพื้นที่ที่จังหวัดได้รับจัดสรร โดยดาเนินการปรับพื้นที่ตามแบบ โคก หนอง นา โมเดล
ที่ได้จากข้อ 1 ซึ่งแบ่งการดาเนินการ ดังนี้
2.1 ดาเนินการปรับรูปแบบแปลงที่ดิน (ขุด ปรับแต่ง ทาคลองไส้ไก่ หนอง โคก หลุมขนมครก ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ตามภูมิสังคม)
- พื้นที่ 10 ไร่ ปริมาตรดินขุด 19,200 ลบ.ม.
- พื้นที่ 15 ไร่ ปริมาตรดินขุด 28,800 ลบ.ม.
2.2 ดาเนินการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล
3. ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์) สาหรับจัดทาฐานเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น วัสดุอุปกรณ์สาหรับบารุงดิน เป็นต้น
4. จัดทาสื่อการเรียนรู้ในพื้นที่ เช่น ป้าย สื่อ คลิปวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อใช้ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
5. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เอื้อต่อการใช้งาน ด้วยการนาศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฎีใหม่ด้านการฟื้นฟูดิน ด้านการบริหารจัดการน้าด้านการใช้ประโยชน์ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง

เดือน
ตุลาคม
2563 เดือน
กุมภาพันธ์
2564
(รวม
5 เดือน)

ส่วนภูมิภาค
โดยสานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัด/อาเภอ

กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน
6. ขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ต้นแบบให้เกิดความต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยการร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา
7. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พื้นที่ทากิน พื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน พื้นที่ของภาคเอกชน หรือพื้นที่ครอบครอง/พื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการพัฒนาเป็น
พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ในระดับตาบล
ตัวชี้วัดกิจกรรม
เกิดพื้น ที่เรี ย นรู้ ชุมชนต้นแบบการพัฒ นาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ในระดับตาบล
จานวน 337 ตาบล ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,940 ไร่
กิจกรรมที่ 2.2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต(Household Lab Model for quality of life : HLM)
ระดับครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย : พืน้ ที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 24,842 ครัวเรือน แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ จานวน 9,925
ครัวเรือน/แปลง และ พื้นที่ 3 ไร่ จานวน 14,917 ครัวเรือน/แปลง
งบประมาณ : 1,999,978,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ : พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 24,842 แปลง
หน่วยดาเนินการ : ส่วนภูมิภาค โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. จังหวัด/อาเภอ นาแบบแปลนสร้างพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life
: HLM) ระดับครัวเรือน ที่ได้จากการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา
โมเดล” และมีการออกแบบร่วมกันระหว่างครัวเรือนเจ้าของพื้นที่ ภาคีเครือข่าย และช่างออกแบบในพื้นที่ มาใช้วางแผน ออกแบบ
การปรับปรุงกายภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล
2. จังหวัด/อาเภอดาเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง สร้างพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for
quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ตามจานวนพื้นที่ที่จังหวัดได้รับจัดสรร โดยดาเนินการปรับพื้นที่ตามแบบ โคก หนอง นา
โมเดล ที่ได้จากข้อ 1 ซึ่งแบ่งการดาเนินการ ดังนี้

ระยะเวลา

หน่วย
ดาเนินการ

กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลา

หน่วย
ดาเนินการ

2.1 ดาเนินการปรับรูปแบบแปลงที่ดิน (ขุด ปรับแต่ง ทาคลองไส้ไก่ หนอง โคก หลุมขนมครก ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ตามภูมิสังคม)
- พื้นที่ 1 ไร่ ปริมาตรดินขุด 1,500 ลบ.ม.
- พื้นที่ 3 ไร่ ปริมาตรดินขุด 4,000 ลบ.ม.
2.2 ดาเนินการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล
2.3 จัดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ให้กับครัวเรือนเป้าหมายทุกครัวเรือน
3. พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เอื้อต่อการใช้งาน ด้วยการนาศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหม่ด้านการฟื้นฟูดิน ด้านการบริหารจัดการน้าด้านการใช้ประโยชน์ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง
4. ขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ต้นแบบให้เกิดความต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยการร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา
5. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พื้นที่ทากิน พื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน พื้นที่ของภาคเอกชน หรือพื้นที่ครอบครอง/พื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการพัฒนาเป็น
พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน
ตัวชี้วัดกิจกรรม
เกิดพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ขนาด
พื้นที่ไม่เกิน 3 ไร่ จานวน 24,842 ครัวเรือน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54,676 ไร่
3. สร้างงานสร้างรายได้ กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จานวน 9,188 คน แยกการจ้างงานเป็น ดังนี้
รายเดือน ให้แก่
1. จ้ างงานในพื้ นที่ เรียนรู้ชุ มชนต้นแบบการพัฒนาคุ ณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life :
เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่
CLM) ระดับตาบล จานวน 337 ตาบล ๆ ละ 10 คน รวม 3,370 คน
กลุ่มแรงงานที่อพยพ
2. จ้างงานในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM)
กลับท้องถิ่นและชุมชน
ระดับครัวเรือน จานวน 2,909 ตาบล ๆ ละ 2 คน รวม 5,818 คน
งบประมาณ : 992,304,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ : 1. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 337 แปลง
2. พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 24,842 แปลง

เดือน
กันยายน
2563 เดือน
กันยายน
2564
(รวม
13 เดือน)

ส่วนภูมิภาค
โดยสานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัด

กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน
หน่วยดาเนินการ : ส่วนภูมิภาค โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตามประกาศและระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด โดย
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ณ วันปิดรับสมัคร
3) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
4) สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of
life : CLM) ระดับตาบล หรือ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM)
ระดับครัวเรือนได้ตามระยะเวลาในสัญญาจ้างที่กาหนด 1 ปี
5) เป็นเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
คานิยาม เพิ่มเติม
5.1) เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) หรือ ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร
5.2) บัณฑิตจบใหม่ หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี โดยสาเร็จการศึกษาแล้วเป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 5 ปี
5.3) ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทางาน หรือไม่มีงานประจา
5.4) แรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน หมายถึง ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือให้หยุดงาน หรือ ออกจากงาน โยกย้าย
กลับภูมิลาเนา เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หรือสถานการณ์
ต่อเนื่องจากการระบาดของโรค
6) ผู้รับจ้างต้องไม่เป็น คู่สมรส และทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยน์มาตรา 1629 ได้แก่ (1)
ผู้สืบสันดาน (2) บิดามารดา (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตาบลนั้น
7) เป็นผู้มีภูมิลาเนาในปัจจุบันอยู่ในตาบล อาเภอที่ตั้งของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community
Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตาบล และหรือ พื้นที่ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab
Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนตั้งอยู่ หรืออาศัยอยู่ในอาเภอใกล้เคียง
2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทาสัญญาจ้าง (ใบสั่งจ้าง)

ระยะเวลา

หน่วย
ดาเนินการ

กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน
3. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อย่างน้อย 3 คน โดยคัดเลือกจากพัฒนาการอาเภอ
พัฒนากร ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ หรือภาคประชาชน เป็นต้น โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมีหน้าที่รับมอบผลการดาเนินงาน
ซึ่งผู้รับจ้างจะส่งมอบเป็นรายงานผลการทางานทุกสิ้นเดือน
4. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงาน ตามละเอียดงานเป็นระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ดังนี้
4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาเดือนตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
4.2 รายละเอียดในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
4.2.1 กรณีเป็นผู้จ้างงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for
quality of life : CLM) ระดับตาบล
1) พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM)
ระดับตาบล
1.1) วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบมาตรฐาน
โคก หนอง นา โมเดล
1.2) ทางานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (หลักการทาเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ) เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบ
น้า การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บารุงรักษา ทาให้พืช สัตว์ เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้สารเคมี ทาการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3) พัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และจัดทาสื่อเรียนรู้ประจาฐาน
1.4) เป็นวิทยากรประจาฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ พาทา
ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนสถานการณ์จริง
1.5) สารวจและจัดเก็บข้อมูล การเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่ เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform
1.6) ประสานงานการดาเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตาบล
1.7) สื่อสารสังคมให้ทราบถึงการดาเนินงานโครงการในพื้นที่ เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เป็นประจาทุกสัปดาห์
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2) สนับสนุนการดาเนินงานครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM)
2.1) หมุนเวียนไปร่วมเอามื้อกับ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในตาบลที่พื้นที่เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตาบล ตั้งอยู่ เรียนรู้การเป็นครูพาทา
2.2) สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนา ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาพื้นที่แปลง
ต้นแบบ และการเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ ครูพาทา
2.3) สารวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่ เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform
2.4) ประสานงานการดาเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน
4.2.2 กรณี เ ป็ น ผู้ จ้ า งงานในพื้ น ที่ ค รั วเรื อนต้ น แบบการพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ต (Household Lab Model for
quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน
1) พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับ
ครัวเรือน
1.1) วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นทีค่ รัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแบบมาตรฐาน โคก
หนอง นา โมเดล
1.2) ทางานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (หลักการทาเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ) เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบ
น้า การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บารุงรักษา ทาให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้สารเคมีทาการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ในพื้นทีค่ รัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2) สนับสนุนองค์ความรู้แก่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM)
2.1) หมุนเวียนไปร่วมเอามื้อกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ใกล้เคียง เรียนรู้การเป็นครูพาทา
2.2) สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนา ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาพื้นที่แปลงต้นแบบ
2.3) สารวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่ เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform
2.4) ประสานงานการดาเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน
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4.2.3 สื่อสารและประชาสั มพัน ธ์ ก ารดาเนิน งานโครงการ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒ นาคุณภาพชี วิ ต
(Community Lab Model for quality of life : CLM) และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model
for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ให้กับผู้สนใจ
4.2.4 รายงานผลการดาเนินงาน
4.1) จัดทาแผนการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลการดาเนินงานที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน
4.2) รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดาเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้กรมการ
พัฒนาชุมชนทราบ เดือนละ 1 ครั้ง
4.3) จัดทาสรุปผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ต่อการพัฒนาขยายผล
โครงการที่สามารถนาไปสู่การวางแผนและกาหนดนโยบายเชิงพื้นที่ในอนาคตได้
4.2.5 ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะส่งมอบผลการดาเนินงานเป็นรายงานผลการทางานทุกสิ้นเดือน ณ สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอที่พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับ
ตาบล และพื้นที่ทคี่ รัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ตั้งอยู่
6. สานักงานพัฒนาชุมชน จะจ่ายเงินโดยแบ่งจ่ายเป็นรายงวด รวมทั้งสิ้นจานวน 12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท ทางบัญชีธนาคาร
ของผู้รับจ้าง
7. สานักงานพัฒนาชุมจังหวัดสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
เงื่อนไขอื่น ๆ
1. ผู้รับจ้างต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ระยะเวลา 5 วัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 ศูนย์ หรือศูนย์
ฝึกอบรมของภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
2. ปฏิบัติงานวันละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง คือ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. รวมแล้วไม่น้อย
กว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life :
CLM) ระดับตาบล หรือพื้นทีค่ รัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับ
ครัวเรือน หรือสถานที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ (พร้อมทั้งลงเวลาปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กาหนดให้)
ทั้งนี้ หากมีภารกิจจาเป็นและต่อเนื่อง จะต้องปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ
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3. กรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานอาจหาผู้อื่นมาทางานแทน หรือบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ว่าจ้างทราบ
4. ถ้าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาตั้งแต่ 5 วันขึ้นไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์
บอกเลิกการจ้างได้
5.ถ้าผู้รับจ้างต้องการบอกเลิกสัญญาจ้าง ต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และต้องจ่ายค่าชดเชยการ
ฝึกอบรมตามอัตราที่กาหนด
สถานที่ส่งมอบงาน
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบผลการดาเนินงาน โดยส่งเป็นรายงานผลการทางานทุกสิ้นเดือน ณ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่
พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตาบล และพื้นที่ที่
ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ตั้งอยู่
สงวนสิทธิ์
ข้อมูล รายงานดังกล่าว ถือเป็นทรัพย์สินของ กรมการพัฒนาชุมชน ห้ามนาข้อมูลที่ได้จัดทาออกไปเผยแพร่ ทาซ้า และ
จัดเก็บข้อมูลไปใช้งาน หรือนาไปพัฒนาในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ได้รับอนุญาต จากกรมการพัฒนาชุมชน
ค่าปรับ
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่ กาหนดไว้ในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่กรมการ
พัฒนาชุมชนเป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าจ้างตามสัญญา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ากว่า วันละ 100 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานอพยพกลับท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมจานวน 9,188 คน
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. เกิดการจ้างงานในพื้นที่ จานวน 9,188 คน
2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
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4. กระตุ้นการบริโภค
ภาคครัวเรือนและเอกชน
ผ่านกิจกรรมการพัฒนา
และสนับสนุนพื้นที่
ครัวเรือนต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
(Household Lab
Model for quality of
life : HLM) ระดับ
ครัวเรือน

กลุ่มเป้าหมาย : 1. ครัวเรือนพื้นทีต่ ้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนละ จานวน 24,842 คน
2. ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้าง
รายได้ ในกิจกรรมที่ 3
งบประมาณ : 496,840,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ : พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 24,842 แปลง
หน่วยดาเนินการ : ส่วนภูมิภาค โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน :
1. สานักงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM)
ระดับครัวเรือน ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ และประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน การเอามื้อสามัคคี ร่วมกันในแปลงของ
ครัวเรือน พื้นที่ละ 3 ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 20 คน
2. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ สาหรับฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในแปลงของครัวเรือน
เช่น ปุ๋ย ฟางข้าว แกลบ จอบ เสียม กล้าไม้ พันธุ์ไม้ เป็นต้น
3. สานักงานพัฒนาชุมอาเภอสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญจากบุคคลสู่บุคคล ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่
2. เกิดความรักความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่
ตัวชี้วัดกิจกรรม
ครั ว เรื อนต้น แบบการพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัว เรือน จานวน
24,842 ครัวเรือน ได้รับการฝึกทักษะปฏิบัติทางหลักกสิกรรมธรรมชาติ ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่

เดือน
ธันวาคม
2563 เดือน
พฤษภาคม
2564
(รวม
6 เดือน)

ส่วนภูมิภาค
โดยสานักงาน
พัฒนาชุมชน
อาเภอ

กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

5. บูรณาการร่วมพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย : ครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวม 337 คน
งบประมาณ : 577,893,000 บาท
พื้นที่ระดับตาบล
สถานที่ดาเนินการ : พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 337 แปลง
หน่วยดาเนินการ : 1. ส่วนกลาง โดยกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน
2. ส่วนภูมิภาค โดยสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ แต่งตั้งคณะทางานประสาน 7 ภาคีระดับตาบล ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาค
ประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนาและภาคสื่อมวลชน เพื่อเป็นคณะทางานสนับสนุน และประเมินความพร้อมของการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบ
1.1 คณะทางานประสาน 7 ภาคี จัดเวทีประชาคมระดับตาบลเพื่อประเมิน ความพร้อมของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแบบที่
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด และจัดทาแผนการจัดการพื้นที่ต้นแบบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต แกนนาชุมชน หรือบุคคล กลุ่มองค์กรที่มีความสนใจในการนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ไปปฏิบัติ
1.2 รายงานหลักฐานการประเมินผลความพร้อมพื้นที่ต้นแบบและแผนการจัดการพื้นที่ต้นแบบให้จังหวัด เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมินความพร้อมพื้นที่ต้นแบบและแผนการจัดการพื้นที่ต้นแบบ และจังหวัดรายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในเดือนธันวาคม
2563
1.3 กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาแผนการจัดการพื้นที่ต้นแบบและจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
2. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ สนับสนุนให้ครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงาน
สร้างรายได้ และแรงงานจิตอาสาชุมชน สร้างฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง จานวน 9 ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานกสิกรรมธรรมชาติ
ฐานคนรักษ์น้า ฐานคนรักษ์แม่ธรณี ฐานคนรักษ์แม่โพสพ ฐานคนติดดิน ฐานคนมีไฟ ฐานคนเอาถ่าน ฐานหัวคันนาทองคา ฐานคนหัว
เห็ด โดยอาเภอจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ รายกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ฝึกบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตาบล ดาเนินการ ดังนี้
1) อาเภอจัดทารายละเอียดรายการวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ สาหรับการสาธิตและฝึกปฏิบัติการจัดสร้างฐานการเรียนรู้
จานวน 9 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้
(1) ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ตาบลละ 1 ฐาน ๆ ละ 90,000 บาท รวม 337 ฐาน เป็นเงิน 30,330,000 บาท
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(2) ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด ตาบลละ 1 ฐาน ๆ ละ 85,000 บาท รวม 337 ฐาน เป็นเงิน 28,645,000 บาท
(3) ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน ตาบลละ 1 ฐาน ๆ ละ 50,000 บาท รวม 337 ฐาน เป็นเงิน 16,850,000 บาท
(4) ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ตาบลละ 1 ฐาน ๆ ละ 80,000 บาท รวม 337 ฐาน เป็นเงิน 26,960,000 บาท
(6) ฐานการเรียนรู้คนติดดิน ตาบลละ 1 ฐาน ๆ ละ 80,000 บาท รวม 337 ฐาน เป็นเงิน 26,960,000 บาท
(7) ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้า ตาบลละ 1 ฐาน ๆ ละ 80,000 บาท รวม 337 ฐาน เป็นเงิน 26,960,000 บาท
(8) ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ตาบลละ 1 ฐาน ๆ ละ 90,000 บาท รวม 337 ฐาน 30,330,000 บาท
(9) ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ ตาบลละ 1 ฐาน ๆ ละ 100,000 บาท รวม 337 ฐาน 33,700,000 บาท
(10) ฐานการเรียนรู้หัวคันนาทองคา ตาบลละ 1 ฐาน ๆ ละ 50,000 บาท รวม 337 ฐาน 16,850,000 บาท
ทั้งนี้ อาเภอพิจารณาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการสาธิตการสร้าง
ฐานการเรียนรู้ เช่น ไม้ ต้นไผ่ ใบจาก ใบตองตึง ใบหญ้าคา หญ้าแฝก เป็นต้น
2) อาเภอจัดกิจกรรมฝึกอบรมโดยใช้แนวทางเอามื้อสามัคคีและเชิญปราชญ์ชุมชนที่มีองค์ความรู้มาทาการสาธิตและฝึก
ปฏิบัติในการสร้างฐานการเรียนรู้(เป็นจุดแสดงองค์ความรู้) ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะและ
นาไปปรับใช้ในครัวเรือน
3) อาเภอถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมฝึกบูรณาการร่วมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ระดับตาบล
เพื่อเป็นข้อมูลในการถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเข้ามาเรียนรู้สามารถนาไปปรับใช้ในครัวเรือน
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สาธิตสาหรับประจาฐานเพื่อการเรียนรู้
1) อาเภอจัดทารายละเอียดรายการวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการสาธิตและฝึกปฏิบัติสาหรับประจาฐานเพื่อการเรียนรู้
จานวน 337 ตาบลๆ ละ 9 ฐาน ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,660,000 บาท ดังนี้
(1) ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ (เอามื้อสามัคคี) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นเครื่องมือฝึกปฏิบัติการเอามื้อสามัค คี
เช่น ถุงมือผ้า จอบ เสียม พลั่ว มีดพร้า ฟางข้าว บัวรดน้า ถังน้า บุ้งกี๋ เป็นต้น โดยคานึงถึงจานวนที่เหมาะสมเพียงพอต่อการนาไปใช้
ฝึกปฏิบัติจริงแล้วเกิดประสิทธิภาพ
(2) ฐานการเรี ยนรู้คนหั วเห็ ด จัดซื้อวัส ดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตเพาะเห็ ด เช่น อาหารเพาะ ขี้เลื่ อย หั ว เชื้อเห็ด
ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 7x11 นิ้ว, 9x13 นิ้ว คอพลาสติกขนาดเส้นผ่ าศูนย์กลาง 1-1.5 นิ้ว ฝ้ายหรือสาสี ยางรัด ราละเอียด
ยิปซัม ปูนขาว ดีเกลือ เป็นต้น
(3) ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสาธิตการเผาถ่าน เช่น ถังน้ามัน 200 ลิตร ท่อใยหิน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว / ยาว 1 เมตร สามทางปูนหรือใยหิน อิฐมอญ ดินหรือดินเหนียว และทราย ขี้เถ้าหรือปูนซีเมนต์ ไม้ไผ่ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว เลื่อย เป็นต้น
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(4) ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตทาน้าหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ถังหมัก ที่มีฝาปิด
สนิท กากน้าตาล มูลสัตว์ (ขี้วัว) ราละเอียด/ราข้าว หัวเชื้อจุลินทรีย์ จอบ พลั่ว เป็นต้น
(5) ฐานการเรียนรู้คนติดดิน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการทาบ้านดิน เช่น ดินเหนียว ไม้ ค้อน ตะปู เลื่อย เป็นต้น
(6) ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้า จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตบาบัดน้าเสีย เช่น การทา EM Ball วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่
กากน้าตาล น้าหมักชีวภาพ ราละเอียด ดินทราย เป็นต้น
(7) ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตทานาชีวภาพ เช่น จอบ เสียม พืชคลุมดิน พันธุ์
ข้าว (พิจารณาจากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง) ปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น
(8) ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการผลิตพลังงานชีวภาพ เช่น ถังสาหรับหมักก๊าซ เป็นถังพลาสติก
ขนาด 200 ลิตร ถังสาหรับเก็บแก๊ส (ถังหงาย) เป็นถังขนาด 200 ลิตร ถังสาหรับเก็บแก๊ส (ถังคว่า) เป็นถังขนาด 120 ลิตร สายยาง
ท่อ PVC มูลสัตว์ น้าหมักชีวภาพ เป็นต้น
(9) ฐานการเรียนรู้หัวคันนาทองคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการใช้พื้นที่หัวคันนา เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ฟางข้าว
ไม้ผล ไม้ใช้สอย ไม้เศรษฐกิจ คราด พลั่วพรวนดิน เป็นต้น
9. กรมการพัฒนาชุมชนจัดส่งครุภัณฑ์ให้กับจังหวัดเพื่อดาเนินการตามระเบียบราชการและจัดทารายละเอียดให้พื้นที่ต้นแบบ
ยืมใช้ครุภัณฑ์ตามระเบียบราชการ
10. อาเภอร่ ว มกับ คณะทางานประสาน 7 ภาคี ติดตามประเมิ นผล จัดการความรู้ชุ มชน สื่ อสารสู่ สั งคมและรายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงานพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ให้จังหวัดทราบ
11. จังหวัดสรุปผลการดาเนินงานพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
รายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบ
3. สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ สนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ ดาเนินการ ดังนี้
3.1 ทางานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.2 พัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และจัดทาสื่อเรียนรู้ประจาฐาน
3.3 เป็นวิทยากรประจาฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ พาทา ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันบนสถานการณ์จริง
3.4 สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนา ส่งเสริมครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตในการพัฒนาพื้นที่แปลง
ต้นแบบ และเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ ครูพาทา
4. กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนายกระดับการแปรรูปผลผลิตด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาเพื่อ
สร้างมาตรฐานให้ผลผลิตในพื้นที่ เชื่อมโยงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality
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of life : CLM) ระดับตาบล กับพื้นที่ครัว เรือนต้ นแบบการพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life :
HLM) ระดับครัวเรือน ที่อยู่โดยรอบเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ ฐานการผลิตวัสดุพื้นฐานที่ต้องการใช้ในการพัฒนาพื้นที่
5. กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองคลัง และสานักงานพัฒนาชุมอาเภอสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality) มีฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง เป็น
เครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้
2. กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะในการบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบพหุภาคี
3. กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะในการบริหารจัดการพื้นที่สาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
ได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality) จานวน 337 แห่ง มีฐานเรียนรู้
ในพื้นที่อย่างน้อย 9 ฐาน
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการบริหารจัดการพื้นที่สาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา
โมเดล" ได้อย่างเหมาะสม
3. เกิดพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"
6. พัฒนาการสร้าง
กลุ่มเป้าหมาย : ครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 337 ครัวเรือน ๆ ละ 2 คน
มาตรฐานผลผลิต การแปร
รวมจานวน 674 คน จาก 31 จังหวัด
รูปและการตลาดตาม
งบประมาณ : 4,889,800 บาท
มาตรฐานอินทรีย์
สถานที่ดาเนินการ : ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย จานวน 4 ศูนย์ ประกอบด้วย
วิถีไทย
1. ศูนย์เรียนรู้อินทรีย์วิถีไทยสวนเพชร ตาบลท่าไม้รวก อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
2. ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทยสวนสายศร อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
3. ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลหนองปลาไหล
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
4. ศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดป่านาคาบ้านโคกกลาง ตาบลจุมจัง อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หน่วยดาเนินการ : ส่วนกลาง โดยสานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน
วิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย จานวน 3 วัน ดังนี้
วันที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานแห่งการใช้ศาสตร์พระราชา โครงสร้างและคุณสมบัติของมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย
และฝึกปฏิบัตินวัตกรรมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในสาระสาคัญ ดังนี้
- มาตรฐาน Earth Safe อินทรีย์วิถีไทยมาตรฐานแห่งการใช้ศาสตร์พระราชา
- การอนุรักษ์ดินและน้า การผลิตปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ปัจจัยการผลิตทดแทนสารเคมีทุกชนิด
- ฝึกปฏิบัติการผลิตพืชและเลี้ยงปศุสัตว์ด้วยรูปแบบและนวัตกรรมที่เหมาะสม (หลุมพอเพียง การปลูกพืชผัก การผลิต
อาหารสัตว์)
วันที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน งานช่าง พลังงาน Solar cell การเป็น
เกษตรกรรุ่นใหม่ และวิธีการจัดการน้าและจัดการแปลง ฝึกปฏิบัติการแปรูปผลผลิตการเกษตรในสาระสาคัญ ดังนี้
- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน งานช่าง พลังงาน Solar cell Smart
Farm การจัดการน้าและการจัดการแปลง
- การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างงานสร้างอาชีพ
วันที่ 3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะการสร้างและพัฒนาแบรนด์สินค้า การเชื่อมโยงการตลาด การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาระสาคัญ ดังนี้
- การสร้างแบรนด์ การรวมกลุ่มเครือข่าย
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการขายและกลยุทธ์ทางการตลาด
- การนาองค์ความรู้และนวัตกรรม แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีไปใช้พัฒนา
2. สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตามแนวทางกระบวนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสาหรับผลผลิตทางการเกษตรทั้งการเพาะปลูก
การแปรรูป และการรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรได้
ตัวชี้วัดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

ระยะเวลา

หน่วย
ดาเนินการ

กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ระยะเวลา

หน่วย
ดาเนินการ

จานวน 674 คน
7. สร้างระบบโปรแกรม กลุ่มเป้าหมาย : 1. ครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life :
CLM) ระดับตาบล
และระบบฐานข้อมูล
2. ครัวเรือนพืน้ ทีต่ ้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับ
พัฒนาระบบ Digital
ครัวเรือน
รองรับ Local
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง
Economy
4. บุคลากรที่ได้รับการจ้างเหมาประจาโครงการฯ จานวน 33 คน
งบประมาณ : 116,030,400 บาท
สถานที่ดาเนินการ : 1. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM)
ระดับตาบล
2. พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับ
ครัวเรือน
3. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน 11 แห่ง
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วน การฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศหลัง Covid – 19 โดยน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ
2. เพื่อพัฒนาระบบ Digital Platform ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สาหรับการสารวจพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตาบล และ/หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ทั้งก่อนการดาเนินงาน ระหว่างการดาเนินงาน
และหลังการดาเนินงาน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานโครงการทั้งทางด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล
3. เพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของชุมชน เครือข่าย และผู้เข้าร่วมโครงการ สาหรับการบริหารจัดการข้อมูลเชิง
พื้นที่ด้วยกระบวนการและองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ที่บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง นาไปสู่การ

เดือน
กันยายน
2563 เดือน
กันยายน
2564
(รวม 13
เดือน)

ส่วนกลาง โดย
สานักงาน
พัฒนา
เทคโนโลยี
อวกาศและภูมิ
สารสนเทศ

กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน
จัดทาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) ต่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
4. จัดทาฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมู ล และรายงานผลการดาเนินงานโครงการในด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life: CLM) ระดับตาบล
และ/หรือพื้นทีค่ รัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน
5. เพื่อสร้างระบบติดตาม ตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงานโครงการฯผ่านระบบ Digital Platform ด้วย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งสามารถรายงานให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและผลการดาเนินงานของโครงการในทุก
ระยะเวลาตั้งแต่ก่อนการดาเนินงาน ระหว่างการดาเนินงาน และหลังการดาเนินงานโครงการ
ขั้นตอนดาเนินการ :
1. การจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสาหรับการดาเนินโครงการ ได้แก่ ระบบจัดเก็บแลประมวลผลข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ
(Infrastructure Software) รองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและให้บริการแผนที่ออนไลน์
2. การสารวจเก็บข้อมูลและจัดทาแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยาน ไร้คนขับ
2.1 วางแผนการบินสารวจเก็บข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ สาหรับการสารวจ และบินสารวจถ่ายภาพในแต่ละแปลง
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ระดับตาบล จานวน 337 แปลง
2.2 การสารวจรังวัดทาจุดควบคุมภาพถ่ายภาคพื้นดิน (Ground Control Point) โดยใช้ตาแหน่งสถานีฐาน (Cors station)
ของกรมแผนที่ทหาร ในการรับค่าปรับแก้ความถูกต้องในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for
quality of life: CLM) ระดับตาบล จานวน 337 พื้นที่
2.3 การประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ ด้วยโปรแกรม เพื่อจัดทาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลเส้นชั้น
ความสูงภูมิประเทศ และข้อมูลความสูงเชิงเลข (Digital Surface Model : DSM) สาหรับเป็น Base map ในการประมวลผลในการ
ตรวจสอบครั้งต่อไป
2.4 จัดหาถ่ายภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง (2 เมตร) ครอบคลุมพื้นที่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3. พัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล
3.1 ฐานข้อมูลเกษตรกร
3.1.1 จัดทาฐานข้อมูลรายแปลง (รูปแปลง และข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร)

ระยะเวลา

หน่วย
ดาเนินการ

กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน
3.1.2 รายละเอียดด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม
3.1.3 เครื่องมือสาหรับการนาเสนอผลผลิตรายแปลง

3.2 การประมวลผลและการติดตามด้านกายภาพ
3.2.1 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ก่อนดาเนินการโครงการฯ
3.2.2 การติดตามจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อวัดระดับความสาเร็จของพื้นที่ ตามหลักธรรมาภิบาลการ
ดาเนินโครงการ เพื่อยืนยันความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของโครงการฯ (จานวน 2 ครั้ง)
3.2.3 วิ เ คราะห์ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของสิ่ ง แวดล้ อ มและระบบนิ เ วศที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ แปลงที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ และ
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ข้างเคียง
3.2.4 การติดตามการขยายตัวของเครือข่ายเกษตรกร
3.3 การประมวลผลและติดตามด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- การศึกษา และวิเคราะห์ ปัจจัยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินคุณค่าในเชิงรายได้และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ การขยายตัวเศรษฐกิจของชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/โอทอประดับหมู่บ้าน/ตาบล รายได้ครัวเรือน
สุขภาพของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัวและชุมชน
3.4 สามารถแสดงผลและจัดทาแผนที่องค์ประกอบสาหรับการออกแบบการปรับพื้นที่ตาม โคก หนอง นาโมเดล
3.5 สรุปผลรวมการติดตามและประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล
4. การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
4.1 อบรมการใช้งานระบบการติดตามการบริหารการจัดการ และการประเมินผลสาเร็จทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม
4.2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
5. การเพิ่มศักยภาพศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา โดยเพิ่มผู้ประสานงานที่มีศักยภาพสาหรับการติดตาม และดูแล
การดาเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ จานวน 33 อัตรา
6. สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานผลการดาเนินงาน
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แนวทางการดาเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการลงทะเบียน สารวจ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล
ตัวชี้วัดกิจกรรม
มีการสรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง
นา โมเดล”

ระยะเวลา

หน่วย
ดาเนินการ

