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ผนวก ก
รายละเอียดลักษณะงานลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตาม
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
1. ผู้รับจ้างต้องจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาเดือนตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
2. รายละเอียดในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
2.1 กรณีเป็นผู้รับจ้างในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab
Model for quality of life : CLM) ระดับตาบล
2.1.1 พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model
for quality of life : CLM) ระดับตาบล
1) วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล
2) ท างานตามหลั ก กสิ ก รรมธรรมชาติ (หลั ก การท าเกษตรแบบพึ่ ง พิ ง ธรรมชาติ )
เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบน้า การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บารุงรักษา ทาให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้
สารเคมี ทาการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3) พัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และจัดทาสื่อเรียนรู้ประจาฐาน
4) เป็นวิทยากรประจาฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ พาทา ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนสถานการณ์จริง
5) สารวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่ เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform
6) ประสานงานการดาเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตาบล
7) สื่อสารสังคมให้ทราบถึงการดาเนินงานโครงการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เป็นประจาทุกสัปดาห์
2.1.2 สนับสนุนการดาเนินงานครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab
Model for quality of life : HLM)
1) หมุนเวียนไปร่วมเอามื้อกับ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในตาบลที่พื้นที่
เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตาบล ตั้งอยู่ เรียนรู้การเป็นครูพาทา
2) สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนา ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
พัฒนาพื้นที่แปลงต้นแบบ และการเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ ครูพาทา
3) สารวจและจัดเก็ บข้อมูล การเปลี่ ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่ เรียนรู้ครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform
4) ประสานงานการดาเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน
2.2 กรณีเป็นผู้รับจ้างในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab
Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน
2.2.1 พัฒ นาพื้น ที่ครัว เรือนต้นแบบการพัฒ นาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for
quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน

/1) วางแผน…

-21) วางแผน ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มพื้ น ที่ ครั ว เรื อนต้ นแบบการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต
ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล
2) ท างานตามหลั ก กสิ ก รรมธรรมชาติ (หลั ก การท าเกษตรแบบพึ่ ง พิ ง ธรรมชาติ )
เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบน้า การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บารุงรักษา ทาให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้
สารเคมี ทาการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพื้นทีค่ รัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2.2 สนับ สนุน องค์ค วามรู้แ ก่ค รัว เรือ นต้น แบบการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต (Household
Lab Model for quality of life : HLM)
1) หมุนเวียนไปร่วมเอามื้อกับ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่ใกล้เคียง
เรียนรู้การเป็นครูพาทา
2) สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนา ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการ
พัฒนาพื้นที่แปลงต้นแบบ
3) สารวจและจัดเก็บข้อมูล การเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่ เรียนรู้ครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform
4) ประสานงานการดาเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ครัว เรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน
2.3 สื่อสารและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ให้กับผู้สนใจ
2.4 รายงานผลการดาเนินงาน
2.4.1 จัดทาแผนการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลการดาเนินงานที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน
2.4.2 รายงานผลความก้า วหน้ า ปัญหาอุป สรรค การดาเนินงานตามโครงการในพื้น ที่
ที่รับผิดชอบให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ เดือนละ 1 ครั้ง
2.4.3 จัดทาสรุปผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ต่อการ
พัฒนาขยายผลโครงการที่สามารถนาไปสู่การวางแผนและกาหนดนโยบายเชิงพื้นที่ในอนาคตได้
2.5 ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
***************************************

