เอกสาร 1
แนวทางการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพืน้ ที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
รายละเอียดแนวทางการปฏิ บั ติภ ารกิจของนั กพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้น แบบ (นพต.) ตามโครงการพั ฒนาพื้ นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประกอบด้วย
1. กรณีเป็นผู้รับจ้างในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model
for quality of life : CLM) ระดับตำบล ให้ปฏิบัติงานตามลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้
1.1 พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality
of life : CLM) ระดับตำบล
1) วางแผน ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มพื้ น ที่ เรี ย นรู้ ชุ ม ชนต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล
2) ทำงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (หลักการทำเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ) เช่น การปรับปรุงดิน
ดู แ ลระบบน้ ำ การปลู ก พื ช เลี้ ย งสั ต ว์ บำรุ ง รั ก ษา ทำให้ พื ช สั ต ว์ เจริ ญ เติ บ โต โดยการไม่ ใ ช้ ส ารเคมี
ทำการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3) พัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และจัดทำสื่อเรียนรู้ประจำฐาน
4) เป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้
พาทำ ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนสถานการณ์จริง
5) สำรวจและจัด เก็บ ข้ อ มู ลการเปลี่ ย นแปลงทางด้ านภู มิ สั งคมในพื้ น ที่ เรียนรู้ชุ มชนต้ นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform
6) ประสานงานการดำเนิ น งานโครงการร่วมกั บ ภาคี เครือข่ ายในพื้ น ที่ เรีย นรู้ชุม ชนต้ น แบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล
7) สื่อสารสังคมให้ทราบถึงการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เป็นประจำทุกสัปดาห์
1.2 สนับสนุนการดำเนินงานครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model
for quality of life : HLM)
1) หมุนเวียนไปร่วมเอามื้อกับ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในตำบลที่พื้นที่เรียนรู้
ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล ตั้งอยู่ เรียนรู้การเป็นครูพาทำ
2) สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนา
พื้นที่แปลงต้นแบบ และการเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ ครูพาทำ
3) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่ เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform
4) ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน
2. กรณีเป็นผู้รับจ้างในพื้นทีค่ รัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for
quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน ให้ปฏิบัติงานตามลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้
2.1 พัฒ นาพื้น ที่ค รัว เรือ นต้น แบบการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต (Household Lab Model for quality
of life : HLM) ระดับครัวเรือน
1) วางแผน ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ ม พื้ น ที่ ค รั ว เรื อ นต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล
/(2) ทำงาน ...
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2) ทำงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (หลักการทำเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ) เช่น การปรับปรุงดิน
ดูแลระบบน้ำ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บำรุงรักษา ทำให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้สารเคมี ทำการเกษตร
แบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพื้นทีค่ รัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 สนับสนุนองค์ความรู้แก่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model
for quality of life : HLM)
1) หมุนเวียนไปร่วมเอามื้อกับ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่ใกล้เคียง เรียนรู้
การเป็นครูพาทำ
2) สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการพัฒนา
พื้นที่แปลงต้นแบบ
3) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่ เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform
4) ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน
3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Community Lab Model for quality of life : CLM) และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ให้กับผู้สนใจ
4. รายงานผลการดำเนินงาน
4.1 จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน
4.2 จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดโดยมีเจ้าของพื้นที่
ครัวเรือนต้นแบบ/พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ เป็นผู้รับรองข้อมูลทุกวันที่ปฏิบัติงาน แล้วรวบรวมส่งสำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอทุกสัปดาห์
4.3 รายงานผลความก้าวหน้า ปัญ หาอุปสรรค การดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ เดือนละ 1 ครั้ง
4.4 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ต่อการพัฒนาขยายผล
โครงการที่สามารถนำไปสู่การวางแผนและกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ในอนาคตได้
5. ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
*****************************************

เอกสาร 2
แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ตน้ แบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กำหนดให้ สำนั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวัด โดยมี พั ฒนาการจังหวัดเป็ นผู้ กำกั บดู แลการปฏิ บั ติ ภารกิ จ
ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดังนี้
1.1 กำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และสอดคล้ องกั บ แนวทางการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จของนั กพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบ (นพต.) ตามลำดั บ ความสำคั ญ
ของการปฏิบัติงาน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
1.2 กำกับดูแลในกรณีพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model
for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน ยังไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ ให้มอบหมายนักพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบ (นพต.) ผู้รับผิดชอบ ไปเรียนรู้การปฏิบัติภารกิจจากพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดั บ ต ำบ ล ใน พื้ น ที่ ห รื อ ใน พื้ น ที่ ใก ล้ เคี ยง
หรือมอบหมายภารกิจที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น
1.3 มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ตรวจสอบสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใหม่ ประยุ ก ต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
และสรุ ป ข้ อ มู ล ส่ ง กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนทุ กเดื อ น ตามแบบฟอร์ ม ที่ กรมการพั ฒนาชุ ม ชนกำหนด
(หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0409.2/ว 2708 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563)
1.4 มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดตั้งกลุ่มผ่าน แอปพลิเคชัน LINE “นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
จังหวัด...............................” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในการดำเนินงานตามโครงการภายในอำเภอ
การรายงานปัญหาอุปสรรค การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่
กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ภายในจังหวัด
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
กำหนดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดยมีพัฒนาการอำเภอกำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดังนี้
2.1 กำกั บดู แลการปฏิ บั ติ ภารกิ จของนั กพั ฒ นาพื้ นที่ ต้ นแบบ (นพต.) ให้ เป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์
ของโครงการ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามลำดับความสำคัญ
ของการปฏิบัติงาน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
2.2 ในกรณี ที่ พื้นที่ เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒ นาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for
quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน ยังไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ ให้มอบหมายนักพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบ (นพต.) ผู้รับผิดชอบ ไปเรียนรู้การปฏิบัติภารกิจจากพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดั บ ต ำบ ล ใน พื้ น ที่ ห รื อ ใน พื้ น ที่ ใก ล้ เคี ยง
หรือมอบหมายภารกิจที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น
2.3 มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระดั บ อำเภอ ตรวจสอบบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านประจำวั น
ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โดยมีเจ้าของพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ/พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ เป็นผู้รับรอง
ข้อมูลทุกวันที่ปฏิบัติงาน ว่ามีความสอดคล้องกับแบบสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตตามหลั กทฤษฎี ใหม่ ประยุ กต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในทุ กสั ปดาห์ และสรุ ปข้ อมู ล
ส่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกเดือน ตามแบบฟอร์มที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด (หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน
ด่วนที่สุด ที่ มท 0409.2/ว 2708 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563)
2.4 มอบหมายเจ้าหน้ าที่ ผู้ รับผิ ดชอบจั ดตั้ งกลุ่ มผ่ าน แอปพลิ เคชั น LINE “นั ก พั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบ
(นพต.) อำเภอ................................จั ง หวั ด ...............................” เพื่ อเป็ น การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ข้ อมู ล
ในการดำเนิ นงานตามโครงการภายในอำเภอ การรายงานปั ญหาอุ ปสรรค การเสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ภายในอำเภอ
******************************************************

เอกสาร 3
แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)ตามโครงการพัฒนาพื้นทีต่ ้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ประจำวันที่............................................เขียนที่.............................................
ชื่อ – สกุล............................................................................................... รับผิดชอบพื้นที่ ❑ CLM ❑ HLM
ตำบล...............................................อำเภอ..............................................จังหวัด..................................................
ที่
1

รายละเอียดการปฏิบัติงานประจำวัน
ผลผลิตจากกิจกรรม
ระบุ ร ายละเอี ย ดตามภารกิ จ ที่ นั ก พั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบ ระบุผลผลิตจากกิจกรรมที่เกิด
(นพต.) ได้ปฏิบัติ หรือได้รับมอบหมายรายวัน โดยระบุว่า จากการปฏิ บั ติ ง านประจำวั น
ตนได้ทำอะไร ที่ไหน และอย่างไร
โดยผลผลิ ต ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
กิ จ กรรม ที่ ป ฏิ บั ติ ทั้ งใน เชิ ง
ปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ

หมายเหตุ

2

3

4

5

ขอรับรองว่าข้อมูลการปฏิบัติงานประจำวันของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดังกล่าวเป็นความจริง
ลงชื่อ..........................................................ผู้บันทึกข้อมูล
(
)
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับรองข้อมูล
(
)
เจ้าของพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ/พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ

เอกสารประกอบแนวทางการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพืน้ ที่ต้นแบบ (นพต.)
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ตน้ แบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
1. แนวทางการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
2. แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
3. แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)

