การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

Change for Good

ระเบียบ วาระที่ 1
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประเด็นเน้นย้าของผู้บริหาร
1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์โครงการกับ
เจ้าของแปลง

2. สร้างความเข้าใจระหว่าง
เจ้าของแปลง เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน และ นักพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบ

4. การขุดปรับรูปแบบแปลง

3. เร่งรัดการเตรียมความพร้อม
ในพื้นที่ที่มีหน่วยงานกากับดูแล

5. การเร่งรัดการดาเนินงาน

1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
โครงการให้กับเจ้าของแปลง
ให้ดาเนินการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าของแปลง ว่าการดาเนินโครงการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการดาเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน
ในการพัฒ นาพื้ นที่ ต้ นแบบ (มิใช่ภ าครัฐ ทาให้ป ระชาชน) โดยน้อ มนาปรัช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง สู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่างเป็ น ขั้ น ตอน และน าหลั ก ทฤษฎี ใ หม่
มาประยุกต์กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย เพื่อการ
พึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งพื้นที่ต้นแบบ
เหล่านี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้สนใจได้มาเรียนรู้อย่างน้อย 5 ปี
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

Change for Good

2. สร้างความเข้าใจระหว่าง เจ้าของแปลง
พัฒนากร และนักพัฒนาพื้นทีต่ ้นแบบ (นพต.)
สร้างความเข้าใจระหว่าง เจ้าของแปลง พัฒนากร และ นักพัฒนาพื้นที่
ต้ น แบบ (นพต.) ในการร่ ว มพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบ เช่ น การวางแผนจั ด ท า
แผนพัฒนาพื้นที่ต้องมีการหารือเพื่อร่วมกัน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทางานใน
แปลงอื่น ๆ สิทธิการลา เป็นต้น

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

Change for Good

3. เร่งรัดการเตรียมความพร้อม
ในพื้นที่ที่มีหน่วยงานกากับดูแล
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น โครงการเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ให้พื้นทีเ่ ร่งดาเนินการเพื่อให้สามารถดาเนินงานโครงการในพื้นที่ที่มี
หน่วยงานกากับดูแลได้ เช่น พื้นที่ของกรมป่าไม้ พื้นที่ของสานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

Change for Good

4. การขุดปรับรูปแบบแปลง
ให้เร่งดาเนินการประสานกลุ่มเป้าหมายดาเนินการคัดเลือกแบบแปลงมาตรฐานสาหรับ
นามาใช้ในการขุดปรับแปลง หรือกรณีที่กลุ่มเป้าหมายมีความประสงค์ดาเนินการออกแบบใหม่
ขอให้เร่งดาเนินการจัดทาแบบใหม่ และขออนุมัติรับรองแบบจาก สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดหรือนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล หรือวิศวกรโยธาที่ใบรับรอง
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับสามัญขึ้นไป เพื่อให้สามารถดาเนินการก่อหนี้
ผูกพันธ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

Change for Good

5. การเร่งรัดการดาเนินงาน
ตามมติ ครม. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ให้เร่งดาเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ โดยเร็ว และหากหน่วยงานยังไม่สามารถลงนามผูกพัน
สั ญ ญาในกิ จ กรรม/โครงการที่ ต้ อ งมี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ ไม่ มี แ ผนการใช้ จ่ า ยในส่ ว น
งบดาเนินงานที่ชัดเจนภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 จึงขอให้จังหวัดเร่งดาเนินงาน
ตามมติ ครม. ดังกล่าว โดย
• ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งงบดาเนินงานและงบลงทุนให้จัดเจน
• การจัด ซื้อจัดจ้างต้องให้แล้วเสร็จ (ลงนามในสัญญา) และจัดทา PO ในระบบ
GFMIS ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

Change for Good

ระเบียบ วาระที่ 2

แนวทางการดาเนินงานกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model
for quality of life : CLM) ระดับตาบล และพัฒนาพื้นที่
ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab
Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน
โดย อาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ พร้อมคณะ และผู้อานวยการกองคลัง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

Change for Good

ระเบียบ วาระที่ 3
แนวทางการดาเนินงานกิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร
บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงาน ที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน
โดย ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

Change for Good

ระเบียบ วาระที่ 4
ตอบประเด็นข้อซักถาม
โดย หัวหน้าคณะทางานและเลขานุการตามคาสั่ง
กรมการพัฒนาชุมชน ที่ 302/2564 ลงวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2564

คาถาม
ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565

Change for Good

คาถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 1
ที่

คาถาม/ปัญหาและอุปสรรค

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. กลุ ่ มเป้าหมายไม่สามารถเข้ าร่ วมอบรมด้ วยตนเ องได้
ต้ องดาเนินการอย่ างไร

-ม อ บอ านาจให้ ผู ้ อื ่ นเ ข้ าร่ วมอบรมแทน เป็ นลายลั กษณ์
อั กษรและนามาแสดงในวั นที่เข้ าร่ วมอบรมเพื่อเป็นหลั กฐาน

2. ผู ้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมไม่ สามารถเข้ าร่ วมฝึ กอบรมได้ ครบถ้ วน
ตามระยะเวลาที่กาหนด ต้ องทาอย่ างไร

-ก ร ณี มี เหตุ จ าเป็ น/เ ร่ งด่ วน/ฉุ กเ ฉิ นผู ้ บริ หารโครงการ
ให้ผู ้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมกลั บมาอบรมซ่ อมในกระบวนการ
ที ่ ขาดกั บกลุ ่ มเป้าหมายในรุ ่ นถั ดไป
-ผู ้ เข้ าอบรมต้ องเ ข้ าร่ วมกระบวนการให้ ครบถ้ วนตาม
ระยะเวลา (ย กเ ว้ นมี เหตุ จาเป็น/ฉุ กเฉิ น)

คาถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 1
ที่

คาถาม/ปัญหาและอุปสรรค

3. กลุ ่ มเป้าหมายที่เข้ าอบรมแล้ วขอลาออกจาก
โครงการต้ องทาอย่ างไร

แนวทางแก้ไขปัญหา

-จั งหวั ดสร้ างความเข้ าใจกั บอาเภอและเจ้ าของแปลงที่เข้ าร่ วมโครงการให้
ชั ดเจนหา กยื นยั นขอลาออกให้อาเภอแจ้ งเจ้ าของแปลงทาหนังสื อยิ นยอม
ลาออกจากโครงการเป็นลายลั กษณ์อั กษร โ ดยระบุเหตุ ผลให้ครบถ้ วน
-จั งหวั ดดาเนินการหาแปลงที่มี ขนาดพื้นที่เท่ากั นมาทดแทน โดยสร้ างความ
เข้ าใจถึ งกระบวนการดาเนินงาน และต้ องยิ นยอมให้ใช้ เป็นพื้นที่เรี ยนรู ้ ใน
ระยะเวลา 5ปี ตา มที่กรมกาหนดไว ทั้งนี้ให้รี บแจ้ งกรมฯ เพื่อจะได้ เข้ าร่ วม
อบรมสมทบต่ อไป
-ใ นกรณีที่การฝึ กอบรมสิ ้ นสุ ดทุกรุ ่ นแล้ วให้เรี ยนรู ้ ร่วมกั บนักพัฒนาพื้นที่
ต้ นแบบ (น พต.) /ค รู พาท/เ ครื อข่ ายกสิ กรรมฯใ นพื้นที่จั งหวั ด
-หา กการลาออกของเจ้ าของแปลงส่ งผลให้ไ ม่ มี พื้นที่แปลงในตาบล
ให้น พต.ไ ปทางานในตาบล/อ าเภอ ข้ างเคี ยงที่มี แปลง
-ก ร ณีไม่ สามารถหาแปลงทดแทนได้ ใ ห้แจ้ งคื นเ ป้าหมายกั บกรมโดยเร็ ว

คาถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2
ที่

คาถาม/ปัญหาและอุปสรรค

แนวทางแก้ไข

1.

การขุ ดปรั บและพัฒนาพื้นที่ไม่ เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่
กรมการพัฒนาชุ มชนกาหนดต้ องดาเนินการอย่ างไร

-กรณีที่ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน ให้สามารถนารูปแบบรายการตาม
แบบขุดปรับรูปแบบแปลงเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือกรมการ
พัฒนาชุมชนด่วนที่สุด ที่ มท 0409.2/ว 359 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2564 ไปปรับใช้ตามภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ ต่อไปโดยไม่ต้องมีวิศวกร
รั บ ร อ ง แ บ บ เ นื่ อ ง จ า ก ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการรับรองแบบให้เรียบร้อยแล้ว
-หากไม่สามารถใช้รูปแบบตามแนวทางดังกล่าวให้สามารถกาหนดแบบ
เองได้ โดยขอประสานขอความร่วมมือจากสานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดหรือท้องถิ่นจังหวัดแล้วแต่กรณี

2.

การทาสั ญญาจั ดจ้ างตามแบบที่คณะกรรมการกาหนดราคา
กลางกาหนด หากปรากฏว่ าปริ มาตรดิ นที่ขุ ดน้อยหรื อ
มากกว่ าปริ มาณที ่ กรมฯก าหนดและวงเงิ นที่ได้ รั บจั ดสรร
ต้ องดาเนินการอย่ างไร

ให้เบิกจ่ายตามที่ใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่ให้เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละ
ขนาดพื้นที่เป็นรายแปลง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งจังหวัดแล้ว
ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชนด่วนที่สุด ที่ มท 0409.2/ว 359 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

คาถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2
ที่

คาถาม/ปัญหาและอุปสรรค

แนวทางแก้ไข

3.

แปลงที่เป็นกลุ ่ มเป้าหมายเข้ าร่ วมโครงการฯมี แหล่ งกั ก
เก็ บน้าและได้ มี การขุ ดปรั บรู ปแบบแปลงตามแนวทางที่
กาหนดและเป็นไปตามรู ปแบบรายการแล้ ว

เมื ่ อพิจารณาว่ ามี แหล่ งน้ าเพียงพอต่ อการท าการเกษตรและ
เป็ นไ ปตามรู ปแบบ“โ คกห นอง นา โ มเ ดล” แ ล้ วให้ ส่ งเงิ น
คงเหลื อจากกิ จกรรมที่ 2คื นกรมการพัฒนาชุ มชนโดยเร็ ว

4.

ไม่ สามารถขุ ดแปลงกลุ ่ มเป้าหมายได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่
ป่ าชายเลนแ ละหนองน้าเป็นน้าเคม หากขุ ดคลองไส้ ไก่
จะทาให้น้าเค็ มเข้ าในพื้นที่ไม่ สามารถทาการเกษตรได้
(ต รั ง)

กรณี ดั งกล่ าวถื อว่ าไม่ สามารถด าเนิ นการเป็ นพื้ นที ่ ต้ นแบบฯ
โคกห นอง นา ตา มแนวทางที่กาหนดได ขอให้จั งหวั ดหาแปลง
ทดแทน ห า กไ ม่ สามารถหา แปลง ทดแทนไ ด้ ใ ห้ แจ้ งคื น
เป้าหมายกั บกรมโดยเร็ ว

5.

พื้นที่ร่ วมโครงการได้ รั บการส่ งเสริ มสนับสนุนจากการยาง
แห่งประเทศไทย (ก ยท.)แ ละครั วเรื อนได้ มี ข้ อตกลงกั บ
การยางแห่งประเทศไทย (ก ยท.)ห้ ามขุ ดสระและขุ ดดิ น
เพิ่มในพื้นที่ดั งกล่ าว(ต รั ง)

กรณี ดั งกล่ าวถื อว่ าไม่ สามารถด าเนิ นการเป็ นพื้ นที ่ ต้ นแบบฯ
โคกห นอง นา ตา มแนวทางที่กาหนดได ขอให้จั งหวั ดหาแปลง
ทดแทน ห า กไ ม่ สามารถหา แปลง ทดแทนไ ด้ ใ ห้ แจ้ งคื น
เป้าหมายกั บกรมโดยเร็ ว

คาถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2
ที่
คาถาม/ปัญหาและอุปสรรค
6. การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ การขุ ดดิ นและถมดิ นพ .ศ .
2543จ ะขอยกเว้ นได้ หรื อไม่

แนวทางแก้ไข
กรมการพั ฒนาชุ มชนมี หนั งสื อถึ งกรมโยธาธิ การและผั งเมื อง

7. การขุ ดปรั บพื้นที่ตามปริ มาตรดิ นที่กาหนด มี ปริ มาณมากซึ ่ ง
ไม่ ได้ กาหนดให้มี การขนย้ ายดิ น
8. กรณีขุ ดพื้นที่ขนาด 1ไ ร่ แ ละ 3ไ ร่ ซึ ่ งในแบบมี หนองน้า 2
บ่ อจ ะขอขุ ดหนองน้าเพียง 1บ่ อ

-เ พิ ่ มการขนย้ ายดิ นใ นรายการขุ ดปรั บแปลงโดยเ สนอเ ข้ าที ่
ประชุ มคณะกรรมการกลั ่ นกรองฯ
-ส ร้ างความรู ้ ความเ ข้ าใจกั บแปลงว่ าการด าเนิ นการตาม
รู ปแบบโคกห นอง นา ต้ องมีหนองเก็ บกั กน้าเพียงพอกั บการใช้
ประโยชน์ซึ ่ งได้ ถู กออกแบบไว้ แล้ วตามรู ปแบบมาตรฐาน
-ก ร ณีที่มี แหล่ งน้าในพื้นที่บ้างแล้ ว ก็ สามารถขุ ดเพียง 1บ่ อได้
-ด าเนินการเสนอไปยั งสภาพัฒน์ ฯ เพื่อขอดาเนินการในแปลง
พื้นที่ดั งกล่ าว

9. แปลงเป้าหมายที่จะดาเนินการ ไม่ได้เป็นพื้นที่เป้าหมายตาม

โครงการฯ ของ พช. แต่ได้เข้าอบรมกิจกรรมที่ 1 แล้ว จะแก้ไข
อย่างไร (ราชบุรี/ขอนแก่น/ชลบุร/ี ตรัง)

คาถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 2
ที่

คาถาม/ปัญหาและอุปสรรค

10. การปรั บเ ปลี ่ ยนรู ปแบบแปลงที ่ ไม่ เป็นไปตามแบบ
มาตรฐานของกรมฯ (ช ลบุ รี )ต้ องทาอย่ างไร

แนวทางแก้ไข

พื ้ นที ่ สามารถด าเนิ นการได้ ตามหนั งสื อกรมการพัฒนาชุ มชน
ด่ วนที ่ สุ ด ที ่ ม ท 0409.2/ว 359 ล ง วั นที ่ 5กุ มภาพั นธ์
2564โ ดยไม่ ต้ องส่ งมาขออนุ มั ติ การปรั บรู ปแบบแปลง จ า ก
กรมฯ
11. ในข้ อกาหนดทั่วไปตามแบบรายละเอี ยดงานปรั บรู ปแบบ ในกรณี ที ่ ไม่ ใช้ คลองไส้ ไก่ ตามแบบมาตรฐานที ่ กรมก าหนดให้
แปลงที่ดิ นตามแบบมาตรฐานโ คกห นอง นา โ มเ ดล
ช่ างผู ้ รับผิ ดชอบงานจั ดทาแบบเ พิ่มเ ติ มมาแนบพร้ อมลงลายมื อ
คลองไส้ ไก่ ปากร่ องกว้ าง 3เ มตร ท้ องร่ องกว้ าง 1เ มตร ชื ่ อกากั บในแบบ
และลึ ก 1เ มตร ไ ม่ สามารถดาเนินการได

คาถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 3
ที่
1

คาถาม/ปัญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
การลาออกและประสบอุ บั ติ เหตุ จากการปฏิ บั ติ งาน เรี ยกผู ้ ขึ ้ นบั ญชี ส ารองล าดั บถั ดไ ปมาท าสั ญญา ปฏิ บั ติ งาน
ของนั กพัฒนาพื้นที่ต้ นแบบ (น พต.)จ ะ ด าเนิ นการแก้ ไข กรณีไม่ มี บัญชี สารองจะมี การประกาศสรรหาเพิ่ม
ได้ อย่ างไร

2 หลั กฐานประกอบการเบิกจ่ ายค่ าตอบแทนไม่ ครบถ้ วนไ ม่ สร้ างความรู ้ ความเ ข้ าใจในแนวทางที ่ ถู กต้ องให้ กั บเ จ้ าหน้ าที ่
ถู กต้ อง ส่ งผลให้จั งหวั ดดาเนินการเบิกจ่ ายเงิ นล่ าช้ า
ผู ้ ปฏิบัติ งาน
3 กรณีที่นักพัฒนาพื้นที่ต้ นแบบน พต.เ สี ยชี วิ ตจ ะแก้ ไข
อย่ างไร

-ชี ้ แจงแนวทางให้ จั งหวั ดทราบว่ า น พต .ไ ม่ มี สวั สดิ การ
ให้จั งหวั ดเยี ยวยาตามความเหมาะสม
-ใ ห้ จั งหวั ดแจ้ งกรมฯทราบแ ละด าเนิ นการเรี ยกล าดั บถั ดไป
และคั ดเลื อกน พต.ใ หม่ ทดแทน (ก ร ณีหมดบัญชี )

คาถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 3
ที่

4

5

6

คาถาม/ปัญหา อุปสรรค

กรณีที่น พต.บา ดเ จ็ บขณะปฏิบัติ
หน้าที่จ นไ ม่ สามารถปฏิบัติ งานต่ อได้

แนวทางแก้ไข

-ชี ้ แจงแนวทางให้จั งหวั ดทราบว่ าน พต.ไ ม่ มี สวั สดิ การใ ห้จั งหวั ด
เยี ยวยาตามความเหมาะสม
-ใ ห้ จั งหวั ดแจ้ งกรมฯทราบแ ละดาเนินการเรี ยกลาดั บถั ดไปและ
คั ดเลื อกน พต.ใ หม่ ทดแทน (ก ร ณีหมดบัญชี )
กรณีที่น พต.ล า คลอดลา บวชข ณะ -ไ ม่ มี สิ ทธิ ์ ลาแ ละหากขาดงานเ กิ น 5วั นใ ห้เป็นดุ ลยพินิจของผู ้
ปฏิบัติ หน้าที่
ว่ าจ้ างให้พิจารณาเ ลิ กจ้ างได้
-ก ารลาคลอดเป็นดุ ลยพินิจของผู ้ ว่าจ้ างในการพิจารณาอนุญาต
กรณีที่น พต.ล า ป่ วยขณะปฏิบัติ หน้าที่ -ไ ม่ มี สิ ทธิ ์ ลาหา กไม่ สามารถมาทางานได ให้ผู ้ ว่าจ้ างพิจารณา หัก
ค่ าจ้ าง
-ใ ห้ เป็นไปตามแนวทาง ข องหนังสื อกรมการพัฒนาชุ มชน
ด่ วนที่สุ ดที ่ ม ท .0403.5/ว 270ลง วั นที่ 29ม กราคม 2564

คาถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 3
ที่

ปัญหา อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

7

กรณีที่น พต.ติ ดคุ กต้ องโทษแ ละได้ รั บ -ใ ห้ ทางานต่ อได แต่ หักเงิ นตามจานวนวั นที่ขาด
การประกั นตั วออกมา

8

อสม.ผ/ ู ้ น อช.เ ป็ นนักพัฒนาพื้นที่ต้ นแบบ
(น พต.)ไ ด้ หรื อไม่

9

นั กพัฒนาตาบล (น พต.)จ ะสมั ครเป็น
-ไ ม่ ได้ เ นื่องจากคุ ณสมบัติ ของผู ้ ใหญ่บ้านต้ องไม่ เป็นลู กจ้ างของส่ วน
ผู ้ ใหญ่บ้าน/ผู ้ ช่ วยผู ้ ใหญ่บ้าน/เ จ้ าหน้าที่ของรั ฐ ราชการ
ในคราวเดี ยวกั นได้ หรื อไม่

-ไ ด้ เ นื่องจากไม่ มีระเบียบหรื อข้ อกาหนดห้ามไว

10 สิ ทธิ ์ รักษาพยาบาลของ น พต.มี หรื อไม่ อย่ างไร ไ- ม่ มีเพราะเป็นลู กจ้ างชั ่ วคราวใ ห้จั งหวั ดประชาสั มพันธ์ น พต.เ กี ่ ยวกั บ
การทาประกั นตนเ อง ตามพรบ.ประกั นสั งคมพ .ศ .2533ฉ บั บแก้ ไข
มาตรา 40

11 กรณีที่น พต.ล า ออกจ ะต้ องจ่ ายค่ าปรั บไหม

-ใ ห้ ดู ตามบันทึกข้ อตกลงที่ทากั บ นพต.ว่ ากาหนดไว้ หรื อไม่

คาถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 3
ที่

ปัญหา อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

12 ก ลุ ่ มเป้าหมายที่เข้ าอบรมแล้ วขอลาออกจากโครงการทา -ก ร ณีที่ไม่ มี พื้นที่แปลงในตาบล ให นพต.ไ ปทางานในตาบล/
ให้น พต.ไ ม่ มี พื้นที่ปฏิบัติ งานในตาบลที่รั บผิ ดชอบ
อาเภออื ่ นที่มี แปลง โดยให้จั งหวั ดออกคาสั ่ งในการปฏิบัติ งานใน
พื้นที่
-ก ร ณีที่น พต.ไ ม่ ปฏิบัติ งานตามข้ อ 1ใ ห้ จั งหวั ดพิจารณาเ ลิ ก
จ้ างแ ละแจ้ งกรมฯให้ทราบต่ อไป
13 ความขั ดแย้ งระหว่ างน พต.แ ละเจ้ าของแปลง

-ใ ห้ เจ้ าหน้าที่พัฒนาชุ มชนสร้ างความเข้ าใจกั บน พต .แ ละ
เจ้ าของแปลง ถึ งบทบาทหน้าที่ของแต่ ละฝ่ ายแ ละแนวทางการ
ทางานร่ วมกั น

14 นพต.มี พฤติ กรรมไม่ เหมาะสมเ ช่ นไ ม่ มาทางาน ดื ่ มสุ รา -ใ ห้ อาเภอรายงานจั งหวั ด และให้จั งหวั ดพิจารณาเ ลิ กจ้ างได้
เล่ นอบายมุ ขมี พฤติ กรรมก้ าวร้ าว
และแจ้ งให้กรมทราบต่ อไป

คาถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 5
ที่
1.

ปัญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
ปั ญหาการจั ดซื ้ อวั สดุ เ พื่อบูรณาการร่ วมพัฒนาพื้นที่
สามารถดาเนินการจั ดซื ้ อจั ดจ้ างเป็นรายรุ ่ น รายแปลง และราย
ระดั บตาบล กรณีสานักงานตรวจเงิ นแผ่ นดน และหน่วย ฐานได้
ตรวจสอบภายในแ นะนาให้จั งหวั ดดาเนินการจั ดซื ้ อโดย
ใช้ วิ ธี ประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส์ (e-bidding)ส่ งผล
ให้ผลการใช้ จ่ ายเงิ นล่ าช้ าไม่ เป็นไปตามแผนการ
ดาเนินงานและแผนการใช้ จ่ ายเงิ น

2

ปั ญหารายการวั สดุ ที่สามารถจั ดซื ้ อได้ สาหรั บสร้ างฐาน
เรี ยนรู ้ โดยใช้ แรงงานจิ ตอาสาในชุ มชน เ พื่อสนับสนุน
พื้นที่เรี ยนรู ้ ชุมชนต้ นแบบการพัฒนาคุ ณภาพชี วิ ต
(Community Lap Model for Quality of Life: CLM)
ระดั บตาบล จานวน 9ฐ า น

กรมการพัฒนาชุ มชนมี หนังสื อกรมการพัฒนาชุ มชนด่ วนที ่ สุ ดที ่ ม ท
0409.2/ว 405ล ง วั นที่ 11ก .พ . 64แ จ้ งแนวทางการจั ดซื ้ อวั สดุ
สร้ างฐานเ รี ยนรู ้ พร้ อมตั วอย่ างวั สดุ สาหรั บการสร้ างฐาน และวั สดุ
ประจ าฐานโ ดยการด าเนิ นการดั งกล่ าวมิ ได้ จั ดเ ป็ นงบประมาณ
รายจ่ ายตามระเบี ยบว่ าด้ วยการบริ หารงบประมาณ พ .ศ . 2562
และหลั กการจาแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณรายจ่ ายตาม
ของส่ วนราชการและรั ฐวิ สาหกิ จของสานักงบประมาณ

คาถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ 6
ที่

1

ปัญหา อุปสรรค

กลุ ่ มเป้าหมายไม่ สามารถเข้ าอบรมได้ ด้ วยตนเ อง

แนวทางแก้ไข

-เ จ้ าของแปลงทาหนังสื อมอบอ านาจเป็นลายลั กษณ์
อั กษรใ ห้ ผู ้ แทนมาอบรมแทนโ ดยผู ้ แทนต้ องน าองค์
ความรู ้ ที่ได้ รั บไปถ่ ายทอดและใช้ ประโยชน์ในแปลงได้

Change For Good

