รายงานการจัดการความรู้ในชุมชน
(Knowledge Management in Community)

ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล”

โดย
นายปลวัชร วรรณจงคา
พัฒนาการอาเภอแวงใหญ่
.........................................................................
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

คานา
กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสาคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เพื่อให้
เป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยมีผู้นาชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์ กร เครือข่าย และประชารัฐเป็นกลไกในการ
พัฒนาในการบริหารจัดการชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานราก
มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”
ในปี ๒๕๖๔ กรมการพัฒนาชุมชน ดาเนิน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู
เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดย
ภาครัฐได้ชดเชย ช่วยเหลือ ฟื้นฟูให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ และเอกสารการ
บันทึกการจัดการความรู้ในชุมชนฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องนาไปปรับใช้ได้
ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
ปลวัชร วรรณจงคา
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

บันทึกองค์ ความรู้
(Knowledge Management in Community)
....................................................................

ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
นายปลวัชร วรรณจงคา
การคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
พัฒนาการอาเภอแวงใหญ่
“โคก หนอง นา โมเดล”
วัตถุประประสงค์ ๑. เพื่อแบ่งปันความรู้ และวิธีการทางานโคก หนอง นา โมเดล ในระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้น ที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตาบล และพัฒนาพื้น ที่
ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน เฉพาะครัวเรือนต้นแบบ (HLM.)
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน เป็นแนวทางปฏิบตั ิงานทั่วไป
ผู้บันทึกองค์ความรู้ นายปลวัชร วรรณจงคา พัฒนาการอาเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ดาเนินการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สถานที่บันทึกการจัดการความรู้ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
เนื้อหา
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
คือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญ คือเพื่อ
แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาค
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย โดย
กรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเ ศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน โดยโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง
นา โมเดล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน การประยุกต์หลัก
ทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน
ราก ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

ภาพวาดฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัต ถ์เกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุก ต์ (โคก หนอง นา) ทาให้
กระแสของโครงการโคก หนอง นา โมเดล เป็นที่รู้จัก นิยม อย่างแพร่หลาย ได้รับความสนใจจาก
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ในส่วนของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนก็มีกาลังใจในการขับเคลื่อนอย่างเต็ม
พลัง สิ่งที่สาคัญคือ ความรู้ที่ต้อ งค้นคว้า และคานึงถึง ความปลอดภัยในการปฏิบัติ งาน ทาด้ว ย
ความสุข ไม่เกิดความทุกข์กังวลใจ ลดความเสี่ยง จึงต้องดาเนินการเตรียมความรู้ ประกอบด้วย ความรู้
ด้า นนโยบายต้ อ งชั ด เจน ถู ก ต้ อง ความรู้ ด้ านกฎหมาย ระเบี ยบที่ เ กี่ย วข้ อ ง ความรู้ พื้ น ฐานด้ า น
วิ ศ วกรรม และความสามารถในการบริ ห ารให้ สั ม ฤทธิ์ ผ ล ทั้ ง นี้ อ าเภอแวงใหญ่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ
งบประมาณงบเงินกู้ระยะที่ ๑ จานวน ๕๐ แปลง โดยมีการดาเนินงานตามลาดับ ดังนี้

ก.ขั้นเตรียมการ
๑.การศึกษานโยบาย ให้ถูกต้องชัดเจน วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งโครงการฯดังกล่าวนี้ เกิดจาก
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิต -๑๙ และรัฐบาลมีนโยบายเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ฟื้นฟู
เศรษฐกิจ
๒.ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีการขุดดินลึกเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ขุด
เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ดังนี้
 พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๑๗ ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๖ ให้มีวิศวกรโยธาผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมการขุดดิน
 กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๑ ค่าธรรมเนียมในการขุดดิน (๑)ใบแจ้ง ๕๐๐ บาท (๒)
ค่าคัดสาเนา ๑ บาท
 กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๔ ต้องมีวิศวกรโยธาระดับสามัญรับรอง ข้อ ๗ ระยะปาก
บ่อต้องห่างจากแนวเขตของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึก
เว้นแต่ จะได้มีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีวิศวกรโยธาผู้
ได้รับใบอนุญาตรับรอง ข้อ ๑๔ การถมดินที่ระดับดินถมสูงตั้งแต่สองเมตรขึ้นไปมีพื้นที่
ถมสองพันตารางเมตรขึ้นไปต้องขออนุญาตและมีวิศวกรโยธาระดับสามัญรับรอง
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ อานาจหน้าที่ของช่างควบคุมงาน (เมื่อได้รับการแต่งตั้งจะมีอานาจใน
ตัวโดยไม่ต้องไปรับมอบมาจากใคร)
๓.ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม สิ่งที่ควรรู้
 ๑ ไร่ = ๔ งาน = ๑,๖๐๐ ตร.ม. , ๑ งาน = ๑๐๐ ตร.วา = ๔๐๐ ตร.ม.
 การคานวณพื้นที่ให้ใช้สูตรสามเหลี่ยมใดๆ หรือ APP LING ช่วยคานวณ
 การใช้กล้องระดับเพื่อสารวจสภาพดินเดิน (ถ้ามีผู้รู้)
 การคานวณปริมาณดินขุดแบบง่าย เช่น พื้นที่บนบวกพื้นที่ล่างหารสองคูณความลึกขุด
 การเขียนผังโครงการโดยกาหนดเทียบมาตราส่วน (Scale)และการออกไอเดียพื้น ที่
แปลง

๓
 สาหรับ แบบแปลนมาตรฐานของกรมฯ ถือว่าเป็นแบบกลางที่ยังไม่ปรุง รส หาก
ผู้บริโภคชอบรสชาติใดก็ปรุงเอา เพียงแต่อยู่ภายใต้ขอบเขตที่ทาได้ เช่น ในส่วนบ่อน้า ๒
บ่อเราสามารถเลือกใช้ได้ลดภาระการเขียนแบบใหม่ ลดภาระค่าใช้จ่ายค่ารับรองแบบ
ส่วนคลองไส้ไก่ระบุกว้าง ๓ เมตร และบางแบบยาวมาก ส่วนของคลอง ๓ เมตรตาม
ระบุก็ใช้ที่สมควรใช้ในบางบริเวณของพื้นที่ จากนั้นก็เขียนปรับ ปรุงแบบเพิ่มเติมให้
คลองลดความกว้ า ง ๒ เมตร หรื อ ๑.๕๐ เมตร ก็ ไ ด้ ต ามระเบี ย บและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
๔.ความสามารถในการบริหารงานให้สัมฤทธิ์ผล โดยข้อมูลถูกต้อง มีระเบียบกฎหมายรองรับ
ถูกต้อง กล้าตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ดี เดินหน้าโครงการอย่างมั่นใจ และกล้ารับผิดชอบ โดยมีประเด็น
สาคัญ ดังนี้
 มอบมอบอานาจการจัดซื้อจ้างผู้ว่าราชการจังหวัด – นายอาเภอ
 การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เช่น ท้องถิ่น-ช่าง เป็นต้น
 การศึกษาค้นคว้าระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทันสมัย
 การสร้างความรู้ความเข้าใจสาหรับทีมงาน สพอ./นพต. ให้พร้อมและทางานอย่าง
ทุ่มเท มอบหมายงานให้ถูกคน สอนแนะ แก้ปัญหา on The job Training ชื่นชม ให้
กาลังใจ
๕.ฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ทั้งหลักการทางานกสิกรรมธรรมชาติ
การออกแบบตามหลักภูมิสังคมตามที่ฝึกอบรมจากทีมวิทยากรหลักของกรมฯต้องสรุปสาระสาคัญที่
เข้าใจได้ถ่ายทอดเป็น รวมถึงการใช้เครื่องมือสารวจต่างๆ อาทิ เทปวัดระยะ กล้องระดับ กล้องสารวจ
(TOTAL STATION)แบบเบื้องต้น การสารวจและ Plotผังโดยใช้มาตราส่วน(Scale) การปักหมุดวางผัง
เลือกตาแหน่งทางกายภาพในแปลง การคานวณปริมาณงาน การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และอื่นๆ

ข. ขั้นดาเนินการ
๑. การแต่งตั้งวิศวกรผู้วินิจฉัยแบบแปลน อาเภอแวงใหญ่ได้แต่งตั้งวิศวกรโยธาผู้มีใบอนุญาต
เป็นผู้วินิจฉัยแบบแปลนปรับปรุงเพิ่มเติมตามอานาจหน้าที่ที่มีตามระเบียบกฎหมายให้สามารถใช้งานได้
ทันที ลดภาระของช่างท้องถิ่นในพื้นที่ (ปรุงอาหารสาเร็จรูปให้ถูกปาก) ซึ่งมีความเห็นว่าแบบมาตรฐาน
ของกรมฯมีจุดแข็งคือ การออกแบบโดยโปรแกรมมาตรฐาน AUTOCAD และบ่อมีความเป็นธรรมชาติ
ออกแบบและรับรองโดยวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกรแล้ว จึงใช้งานได้ เพียงแต่ผู้ใช้ต้องเข้าใจแบบ
แปลนและใช้แบบแปลนเป็น ทั้งนี้วิศวกรผู้วินิจฉัยแบบได้เขียนแบบเพิ่มเติมให้คลองไส้ไก่มีหลายขนาด
เขียนแบบเพิ่มให้สามารถขุดดินปรับระดับแปลงนา หรือการปรับระยะขอบเขตคลองไส้ไก่ได้อย่างสม
ประโยชน์ของโครงการ เช่น การขุดไปเชื่อมหนองหรือคลองธรรมชาติที่ใกล้เคียงแต่ต้องอยู่ในขอบเขต
ที่ดินแปลงดังกล่าวและมีระยะไม่เกินที่ กาหนดและเท่าที่จาเป็นเท่านั้น (ซึ่งได้ปรึกษา ป.ป.ช.ประจา
จังหวัดขอนแก่นแล้ว เมื่อ ๔ ก.พ.๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทาได้โดยให้ผู้มีอานาจอนุมัติ)
๒. การออกแบบพื้นที่รายแปลง ได้มีการร่วมออกแบบตามระบบภูมิสังคมของแปลงโครงการ
ร่วมกับเจ้าของแปลงพื้นที่ โดยการสารวจทางกายภาพของพื้นที่ การส่องกล้องระดับ กาหนดขอบเขต
โคก หนอง นา ให้สมดุล การคัดเลือกแบบแปลนให้เหมาะสมกับสภาพแปลง การให้คาแนะนาและให้

๔
อานาจเจ้าของแปลงตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ ทั้งนี้มีการออกแบบสารวจข้อมูลรายแปลงเพื่อ
เป็นหลักฐาน ทั้งสภาพแปลง สภาพดิน พิกัด การเลือกแบบ เป็นต้น เรียกแบบฟอร์มนี้ว่า แบบ วญ.๑
๓. กาหนดขั้นตอนและแผนปฏิบัติการ เพื่อบริหารจัดการรายแปลง ดังนี้
๑) สารวจกาหนดขอบเขตรายแปลง ๑ ไร่ ๓ ไร่ ที่เข้าร่วมโครงการที่แท้จริง เนื่องจาก
บางแปลงมีพื้นที่จานวนมาก เช่น ๕ – ๑๐ ไร่ แต่แบ่งเข้าร่วมโครงการ ๑ – ๓ ไร่ เป็นต้น
๒) สารวจพื้นที่ทางกายภาพภายในขอบเขตที่กาหนด เช่น ระดับดินเดิม บ่อน้าเดิม สิ่ง
ปลูกสร้าง ป่า นา เป็นต้น
๓) ร่างสภาพเดิมในกระดาษร่างแบบแผ่นใหญ่ ให้เห็นสภาพจริงให้มากที่สุด แล้ว Plot
ไอเดียการทาโคก หนอง นา คลองไส้ไก่ ลงไปในกระดาษร่างแผ่นเดียวกัน
๔) ร่างพื้นที่วางโคก หนอง นา ลงใน A4 แผ่นที่ ๑ เจ้าของแปลงลงนามรับรองในแผ่น
ร่าง (วญ.๒) เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าเจ้าของแปลงเห็นชอบแล้วในการกาหนดตาแหน่งต่างๆ
๔) Plot โคก หนอง นา ที่ออกแบบใหม่ในกระดาษ A4 แผ่นที่ ๒ ลงกากับระยะต่างๆ
ลงสี ลงค่าระดับดิน เพื่อใช้เป็นผังแบบดาเนินการขุดปรับแต่งจริง และเป็นผังใหม่ที่แนบกับหลักฐานการ
เบิกจ่ายเงิน โดยช่างควบคุมงานเป็นผู้ลงนามรับรอง
สาหรับการดาเนินงานทุกขั้นตอนนั้นได้ฝึก นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)เป็นผู้ปฏิบัติ
หลัก โดยใช้แนวทาง ON The job Training และมีการกากับควบคุมตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางเพียง ๑ คณะ เพื่อให้การกาหนดราคากลาง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งอาเภอ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ๔ คน คือ วิศวกรโยธาผู้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ(สังกัด อปท.ในพื้นที่) ๑ คน นายช่างโยธา ที่จบปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม(สังกัด
อปท.ในพื้นที่) ๑ คน และแต่งตั้งพัฒนากรของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแวงใหญ่ ๒ คน ร่วมเป็น
คณะ รวม ๔ คน เพื่อช่วยกันทางานตรวจสอบป้องกันความผิดพลาด
๕. มีการประชุมชี้แจงผู้รับจ้าง โดยเชิญผู้รับจ้างที่สนใจเข้ารับฟังคาชี้แจง จานวน ๑๗ ราย มี
การอธิบายและให้สอบถามขั้นตอนการดาเนินงาน ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ขุดบ่อโคก
หนองนา การประชุมชี้แจงจะทาให้มีความเข้าใจในทิศทาง วิธีการที่ถูกต้อง ก่อนที่จะเสนอราคา และทา
สัญญาเป็นผู้รับจ้าง

ค. การจัดซื้อจัดจ้าง
๑. ขออนุมัติจัดซื้อจ้างเป็นรายแปลง โดยผู้รับจ้างแต่ละรายเป็นคู่สัญญาคราวละ ๑ แปลง ให้
ความเสมอภาค เพื่อป้องกันการผูกขาด และบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อทางานเสร็จ
แปลงใดค่อยรับสัญญาแปลงต่อไป
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ช่างควบคุมงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง
๓. การควบคุมงาน และรายงานผลงาน โดยช่างผู้ควบคุมงาน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
(นพต.) โดยมีพัฒนากรกากับติดตามอีกชั้นหนึ่ง
๔. การตรวจรับงานจ้าง โดยวัดปริมาตรดินขุดจากการดาเนินงานจริงสาหรับการเบิกจ่ายเงิน

๕
๕. การประเมินผล และความพึงพอใจ โดยคณะกรรมการตรวจรับ และเจ้าของแปลงพื้นที่

ง. การขุดปรับพื้นที่
๑. การวางผังปักหมุดขอบบ่อ โดยการวัด Scale จากแบบมาตรฐานโดยเทียบหลายๆจุด และ
ปักตามจุดปลายหักโค้งมุมบ่อต่างๆ การวางหมุดนี้ใช้ทั้งดึงเทปวัดระยะสกัด และการใช้กล้อง TOTAL
STATION ทั้งนี้ให้ช่างควบคุมงานที่ได้รับแต่งตั้งร่วมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนเริ่มขุด สาหรับผังปักหมุด
ขอบบ่อได้จัดทาทั้งแบบใช้เทปวัดระยะอย่างเดียว และใช้กล้อง TOTAL STATION ทั้งนี้ได้กากับให้
ระมัดระวังความคลาดเคลื่อนและให้ยึดถือแบบมาตรฐานของกรมฯเป็นหลัก
๒. การชี้แนวขอบเขตงานให้ชัดเจน จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานต่างๆ
๓. การชี้แจงแบบแปลน กาชับ ตรวจสอบ ระมัดระวังเรื่องความผิดพลาด เนื่องจากแบบแปลน
มีหลายชุด แต่ละชุดมีความแตกต่างกัน หากดาเนินการผิดพลาดจะเกิดความเสียหาย
๔. การควบคุมงาน ช่าง เจ้าของแปลงและ นพต.รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ทุกวัน
๕. การปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม แบบแปลน การต่ อ ยอด สามารถกระท าได้ โดยอาศั ย ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ อานาจ
หน้าที่ของช่างควบคุมงาน

จ. ปัญหาอุปสรรค และแนวทาวแก้ไขในระดับพื้นที่
๑. ขาดทักษะการดูและใช้แบบแปลน
แก้ไขโดย การแต่งตั้งวิศวกรโยธาผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้วินิจฉัยและปรับปรุงเพิ่มเติมแบบแปลน
ตามระเบียบและกฎหมาย ทั้งนี้ ไม่มีการแก้ไขแบบแปลนมาตรฐานของกรมฯแต่อย่างใด
๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบขาดทักษะการทางานและการบริหารงาน
ก่อสร้าง
แก้ไขโดย ฝึกอบรม ฝึกทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาเภอ/หน่วยงาน และใช้หลักฝึกอบรม
ขณะทางาน ON The job Training
๓. มีผู้รับจ้างบางรายต้องการทาสัญญาไว้หลายๆแปลงพร้อมกัน
แก้ไขโดย ให้ทาสัญญารายละแปลง เมื่อขุดปรับและส่งงานตรวจรับแล้วจึงทาสัญญาแปลงต่อไป
เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาด
๔. เจ้าของแปลง เปลี่ยนใจปรับสภาพแปลงบ่อย
แก้ไขโดย ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องกับเจ้าของแปลงตั้งแต่แรก หากมีการยืนยันเปลี่ยนสภาพ
ในภายหลังก็ให้เข้าใจในความต้องการของเขา โดยปรับเปลี่ยนได้ หากกรณีได้เริ่มขุดปรับแล้วจะเปลี่ยน
ใจไม่ได้อีก จึงได้จัดทาแบบ วญ.๒ ไว้เป็นหลักฐาน
๕. ผู้รับจ้างต้องการลดภาระโดยขุดดินเหวี่ยงขึ้นบริเวณใกล้ขอบบ่อไม่นาไปวางทาโคกในพื้นที่ที่
กาหนด ซึ่งถือว่าเป็นการขุดขนมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
แก้ไขโดย ยืนยันแบบผังที่ทาขึ้นก่อนทาสัญญาจ้าง หากแต่เจ้าของแปลงเห็นพ้องกับผู้รับจ้างก็
สามารถปรับผังแปลงใหม่ได้ แต่ต้องคงความมีโคก หนอง นา มีสภาพพื้นที่เหมาะสมสวยงาม และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถขอรับงบประมาณเพิ่มเติมได้
๖. ปริมาณดินขุดไม่ได้ตามที่กาหนด ผู้รับจ้างบอกขาดทุน ไม่คุ้ม

๖
แก้ไ ขโดย ได้ชี้แจงก่อนทาสัญญาแล้ว และยืนยันการเบิกจ่ายตามปริมาณงานจริงเท่านั้ น
ทางานน้อยก็ย่อมลงทุนน้อยอยู่แล้ว
๗. ไม่มีป้ายโครงการ
แก้ไขโดย ให้เจ้าของแปลงจัดทาป้ายเอง โดยวัสดุที่สามารถหาได้ แต่ต้องมีความเหมาะสม
สวยงาม มีโลโก้กรมการพัฒนาชุมชน และข้อความสาคัญ
๘. ปริมาณดินที่ขุดมีปริมาณมาก แต่พื้นที่ทิ้งดินโคกมีจากัด ทาให้ ระดับดินถมสูง และถ้าสูง
ตั้งแต่ ๒ เมตรขึ้นไปและพื้นที่ถมดินมากกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.ต้องขออนุญาตและมีวิศวกรโยธาระดับ
สามัญรับรอง
แก้ไขโดย ปรับปรุงแบบแปลนแสดงการถมดินจากการขุดไม่ให้เกิน ๒ เมตร โดยไล่ดินทาโคกให้
มีพื้นที่โคกมากขึ้นแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในแปลงที่ดินแปลงนั้นและมีระยะที่ไม่ไกลเกินไปจนเป็นภาระผู้รับจ้าง
มากเกินไป หรือทาให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
๙. กฎหมายระบุให้กรณีขุดดินลึกเกิน ๓ เมตร ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า
๒ เท่าของความลึกขุด
แก้ไขโดย มีข้อยกเว้นโดยปฏิบัติตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๗ โดยมีวิศวกรโยธาระดับ
ภาคีวิศวกรรับรอง และหรือให้ ที่ดิน ข้างเคียงลงนามยินยอม ทั้งนี้ได้ออกแบบฟอร์ม วญ.๓ หนังสือ
ยินยอมที่ดินข้างเคียง
๑๐. การขออนุญาตขุดดินที่ต้องใช้เอกสารประกอบมาก เป็นปัญหากับเจ้าของแปลง
แก้ไขโดย ๑) อาเภอฯโดยสานักงานพัฒนาชุมชนทาหนังสือแจ้งรายการขุด ชื่อเจ้าของแปลง
แบบแปลน พิกัด ส่งให้ อปท.เป็นเบื้องต้นก่อน ๒) อาเภอฯโดยสานักงานพัฒนาชุมชนซึ่งถือว่าเป็น
หน่วยดาเนินการเนื่องจากเจ้าของที่ดินได้ลงนามยินยอมให้กรมการพัฒนาชุมชนดาเนินการแล้ว หน้าที่
การขออนุญาตจึงเป็นหน้าที่ของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ โดยทาเรื่องการขออนุญาตให้ อปท.โดย
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่ง อปท.ต่อไป
๑๑. การขุดที่ผิดแบบแปลน จากสาเหตุที่มีแบบแปลนหลายชุด
แก้ไขโดย ๑) เน้นย้าให้ใช้แบบแปลนที่ถูกกับแปลง ๒) แจ้งยืนยันแบบก่อนขุด ๓) ทบทวนแบบ
แปลนให้เข้าใจชัดเจน ๔)ลาดับบ่อขุดว่าบ่อใดคือบ่อ ๑ และบ่อ ๒
ฉ. ข้อเสนอต่อกรมการพัฒนาชุมชน
เพื่ อ ให้ ก ารดาเนิ น งานบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่า งมี ประสิ ท ธิภ าพ จึ ง ขอเสนอเพื่ อ พั ฒนาการ
ดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. การปรับ รายการค่ า ใช้ จ่ า ยงบประมาณ ขอเสนอให้มี การปรั บรายการค่า ใช้ จ่า ยของ
งบประมาณ โดยปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายให้สามารถนาไปใช้จ่ายได้ในหลายรายการ เช่น (๑) งานขุด
ดิน เช่นหนองน้า คลองไส้ไก่ ขุดปรับระดับแปลงนา (๒) การขนย้ายดินพร้อมตกแต่ง การขึ้นรูปโคก(๓)
งานอื่นๆตามหลักวิศวกรรม เช่นการถางป่า เป็นต้น ทั้งนี้สามารถลดปริมาณดินขุดแต่เพิ่มค่าใช้จ่ายใน
รายการอื่นๆตามความเป็นจริงและตามหลักวิศวกรรมได้
2. ให้ ส ามารถสร้ างฐานเรี ยนรู้ ในพื้น ที่ HLM กรณีพื้นที่ HLM.หากเห็นชอบปรับรายการ
ค่าใช้จ่ายงบประมาณแล้ว หากมีแปลงใดมีเงินงบประมาณเหลือจากการขุดแต่งแล้วและมีความต้องการ

๗
สร้างฐานเรียนรู้ก็ให้สามารถสร้างโรงเรือนได้ หรือสร้างฐานเรียนรู้ฐานใดฐานหนึ่ง ได้เพื่อต่อยอดหลัก
กสิกรรมธรรมชาติตามความถนัดของเจ้าของแปลงรายแปลงได้
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าตอบแทนช่างควบคุมงานหรือจัดจ้างผู้ที่มีความรู้ด้านช่าง
ขอเสนอจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนสาหรับช่างควบคุมงาน และหรือกรมฯอาจพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดจ้างบุคคลที่ยังว่างงานที่มีความรู้ด้านช่างโยธา ก่อสร้าง สารวจ อาเภอละอย่างน้อย
1 คนเพื่อช่วยขับเคลื่อนจะทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ช. แบ่งปันความรู้ให้ภาคีพันธมิตร
๑. การแบ่งปัน วิธกี ารให้ระยะขอบบ่อ และการสร้างความเข้าใจในเพจศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และแบ่งปันในเพจช่างท้องถิ่นไทย
๒. การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ (Organization) ระบบข้อมูลสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
แวงใหญ่ และเว็ปไซต์สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแวงใหญ่
๓. การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share) มีการนาความรูข้ ึ้นไว้ในเว็ปไซต์สานักงาน
พัฒนาชุมชนอาเภอแวงใหญ่
๔. การใช้ความรู้ (Use) ๑) ใช้ความรู้ในการพัฒนางานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ๒) งานในลักษณะการบริหารพื้นที่ เช่น ไร่นาสวนผสม
และอืน่ ๆ

ภาคผนวก
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” อาเภอแวงใหญ่

สอนแนะงาน นพต.ภาคทฤษฎี

สอนสอนแนะงาน นพต.ภาคปฏิบัตกิ ารใช้กล้องระดับ

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” อาเภอแวงใหญ่

ใช้กล้องระดับสารวจระดับดินเดิม

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” อาเภอแวงใหญ่

คิดวิธีการให้หมุดขอบบ่อตามหลักวิชาการ เพื่อความง่ายในการปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” อาเภอแวงใหญ่

ให้หมุดขอบบ่อโดยใช้เทปวัดระยะดึงสกัดสามเหลี่ยม และการใช้กล้อง TOTAL STATION

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” อาเภอแวงใหญ่

ประชุมชี้แจงผู้รบั จ้างให้เข้าใจก่อนยื่นความประสงค์เป็นคู่สัญญาจ้าง

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” อาเภอแวงใหญ่

ปริมาณดินขุดที่มีจานวนมาก เมื่อถมแล้วจะสูงมาก
กล่าวคือหากขุดครบ ๔,๐๐๐ ลบ.ม.และมีพื้นทีถ่ มเพียง ๑,๖๐๐ ตร.ม. (นามาถมโคกประมาณ
๓,๐๐๐ ลบ.ม.) ความสูงดินถมจะประมาณ ๑.๘๐ – ๒.๒๐ ม.(ดินขยายตัว) ต้องบริหารมวลดินให้ดี
มิฉะนั้นดินจะถมพื้นที่นาจนเกือบไม่เหลือพื้นทีแ่ ปลงนาได้

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” อาเภอแวงใหญ่

ข้อพึงระวังการขุดดินทีผ่ ิดไปจากแบบแปลนแม้ว่าจะสวยงาม แต่จะทาให้เสียเวลา
และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” อาเภอแวงใหญ่

การตรวจสอบงานร่วมกับช่างควบคุมงาน
โดยใช้กล้องระดับ และกล้อง TOTAL STATION

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
ข้อ ๑๗ การแจ้งขออนุญาต

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๖ กาหนดค่าธรรมเนียมในการขุดดิน ๕๐๐ บาท

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง กาหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินและสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน
พ.ศ.๒๕๔๘
ข้อ ๔ กาหนดให้วิศวกรโยธา ระดับสามัญเป็นผู้รับรอง
ข้อ ๗ กรณีปากบ่อดินห่างแนวเขตทีด่ นิ ข้างเคียงไม่ถึง ๒ เท่าของความลึกต้องจัดการป้องกันการ
พังทลายของดิน โดยวิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกรหรือภาคีพิเศษขึ้นไป

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง กาหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานในการขุดดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
พ.ศ.๒๕๔๖
กาหนดให้วิศวกรโยธา ผู้ได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผูค้ วบคุมงาน
(แสดงว่าต้องเป็นระดับภาคีวิศวกร หรือภาคีวศิ วกรพิเศษขึ้นไปก็ได้)

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๑๗๘ หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน

ข้อสั่งการของกรมการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับแบบแปลน และการเบิกจ่ายเงิน

ข้อสั่งการการใช้แบบแปลน การจัดทาแบบแปลน การเบิกจ่ายเงินโครงการฯ

นายปลวัชร วรรณจงคา
พัฒนาการอาเภอแวงใหญ่

ทีปรึกษา
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์
นายจาเริญ แหวนเพ็ชร

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ทีป่ รึกษากรมการพัฒนาชุมชน
พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดทา
นายปลวัชร วรรณจงคา
พัฒนาการอาเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค : เทคนิควิศวกรรมสารวจ
: วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ปริญญาตรี : การจัดการทัว่ ไป (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
: สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

