
 
รายละเอียดลักษณะงานลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตาม 

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

  1. ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าเดือนตามที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด 
  2. รายละเอียดในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  2.1 กรณีเป็นผู้รับจ้างในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab 
Model for quality of life : CLM) ระดับต าบล 

    2.1.1 พัฒนาพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model             
for quality of life : CLM) ระดับต าบล 
       1) วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล  
   2) ท างานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ  (หลักการท าเกษตรแบบพ่ึงพิงธรรมชาติ )                        
เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบน้ า การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บ ารุงรักษา ท าให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้
สารเคมี ท าการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   3) พัฒนาฐานการเรียนรู้เพ่ือการพ่ึงตนเอง และจัดท าสื่อเรียนรู้ประจ าฐาน   
    4) เป็นวิทยากรประจ าฐานการเรียนรู้เพ่ือการพึ่งตนเอง ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ พาท า ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนสถานการณ์จริง 
    5) ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform 
    6) ประสานงานการด าเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับต าบล 
    7) สื่อสารสังคมให้ทราบถึงการด าเนินงานโครงการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

 2.1.2 สนับสนุนการด าเนินงานครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab 
Model for quality of life : HLM)   
          1) หมุนเวียนไปร่วมเอามื้อกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในต าบลที่พ้ืนที่
เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับต าบล ตั้งอยู่ เรียนรู้การเป็นครูพาท า 
 2) สนับสนุนองค์ความรู้ แนะน า ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
พัฒนาพ้ืนที่แปลงต้นแบบ และการเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ ครูพาท า 
    3) ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพ้ืนที่ เรียนรู้ครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform 
    4) ประสานงานการด าเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เรียนรู้ครัวเรือน
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 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for 
quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน 
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       1) วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล  
   2) ท างานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ  (หลักการท าเกษตรแบบพ่ึงพิงธรรมชาติ )                     
เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบน้ า การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บ ารุงรักษา ท าให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้
สารเคม ีท าการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพ้ืนทีค่รัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 2.2.2 สนับสนุนองค์ความรู้แก่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household 
Lab Model for quality of life : HLM)   
          1) หมุนเวียนไปร่วมเอามื้อกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
เรียนรู้การเป็นครูพาท า 
 2) สนับสนุนองค์ความรู้ แนะน า ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการ
พัฒนาพ้ืนที่แปลงต้นแบบ  
    3) ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพ้ืนที่ เรียนรู้ครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform 
    4) ประสานงานการด าเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เรียนรู้ครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน 

 2.3 สื่อสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการ พ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) และพ้ืนที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ให้กับผู้สนใจ 

 2.4 รายงานผลการด าเนินงาน 
      2.4.1 จัดท าแผนการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน 

      2.4.2 รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การด าเนินงานตามโครงการในพ้ืนที่             
ที่รับผิดชอบให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ เดือนละ 1 ครั้ง 

           2.4.3 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ต่อการ
พัฒนาขยายผลโครงการที่สามารถน าไปสู่การวางแผนและก าหนดนโยบายเชิงพ้ืนที่ในอนาคตได้ 

 2.5 ปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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