แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
ร่วมกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน
*******************
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน
ให้มีความสุขอย่างยั่ งยืน โดยสามารถนำมาบูรณาการร่วมกับแนวทาง “การแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ” ของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ (ศจพ.จังหวัด/ศจพ.อำเภอ) ซึ่งมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ อีกทั้งยังมีความสอดคล้องตามแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
“พัฒนาท้องถิ่นพอเพียงอย่างยั่งยืน 10 ภารกิจ (ภารกิจ 10 Es)” เพื่อ 10 กลุ่มเป้าหมายตามแนวนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ที่ มท 0815.2/ว 3010 ลงวันที่
16 ธันวาคม 2564)

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสามารถบูรณาการร่วมกับ “เมนูแก้จน” http://nscr.nesdc.go.th/pelcd-menu/
โดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0228/ว 2658 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1jgESqMmJCZ32MfmAJU1eIo_Bpb3WthPl?usp=sharing
(กดปุ่ม Ctrl+คลิก ไปที่ลิงก์ หรือ Copy link ว่างลงใน Google)

แนวทางตัวอย่างการดำเนินงาน
การเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” และการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” ในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
ร่วมกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน
หัวข้อ
1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด เพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ในการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” และการสร้าง
และพัฒนาพื้ น ที่ ต้ น แบบในการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎี ใหม่ ประยุก ต์ สู่ “เขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพอเพีย ง”
1.1 สถจ. ร่ ว มกั บ สำนั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั งหวั ด จั ด ฝึ ก อบรมให้ค วามรู้ ก ั บ เจ้ า หน้ า ที่ อปท.
เพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา”
ทั้งนี้ สามารถพิจารณาให้ความรู้ได้ทั้งในรูปแบบ On site หรือ Online*
1.2 อปท. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม หรือประสานความร่วมมือจากวัดหรือหน่วยงานภายนอก
นำไปขยายผลจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น แหล่งการเรียนรู้การพัฒนากสิกรรม
สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” แหล่งการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นต้น
1.3 อปท. ประสานความร่วมมือกับวัดในการช่วยเหลือสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนให้มีขวัญกำลังใจ
ในการพัฒนากสิกรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น สนับสนุนคณะสงฆ์ในการเข้าไป
เผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

แนวทางตัวอย่างการดำเนินงาน
1. สถจ. หารือร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในการฝึกอบรมหรือประชุม
ชี้แจงให้ความรู้ (ผ่านระบบออนไลน์โ ดยไม่ใช้งบประมาณ) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้องค์ความรู้กับเจ้าหน้าที่ อปท. ในการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” ตามหลักทฤษฎีใหม่ หรือการให้องค์ความรู้
เรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ อปท. นำไปขยายผลให้ประชาชน
สามารถน้อมนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ตลอดจนการสร้างและพัฒนาเป็นพื้นที่
ต้นแบบหรือแหล่งการเรียนรู้ในเขต อปท. เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และสามารถพัฒนาเป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ อปท. พร้อมทั้งให้ประชาชนสามารถนำผลผลิตที่ได้
นำมาจำหน่ายเป็นรายได้ของครอบครัวต่อไป โดย อปท. ที่มีความพร้อม/มีศักยภาพ
สามารถดำเนินการสร้างพื้นที่ต้นแบบ/แหล่งการเรียนรู้ ของ อปท. หรือประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อดำเนินการสร้างหรือพัฒนาเป็น
พื้นที่ต้นแบบ/แหล่งการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับให้บริการประชาชน โดยมีตัวอย่างพื้นที่
ต้นแบบ/แหล่งการเรียนรู้ในพื้นที่ อาทิเช่น 1) ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาของ สพจ./สพอ.
2) โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ 3) วัดในพื้นที่ของ อปท. เช่น
วัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี, ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
และเครือข่าย 4) สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน) 5) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. หรือ 6) โคกหนองนา
ของภาคประชาชนในเขตพื้นที่ ฯลฯ
2. สถจ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ตลอดจนภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ต้นแบบ/แหล่งการเรียนรู้
ที่มีอยู่ภายในจังหวัด/อำเภอ/ตำบล เกี่ยวกับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง, การกสิกรรม
ในรูปแบบ “โคก หนอง นา” ตามหลักทฤษฎีใหม่ ฯลฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ อปท.
พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงาน/ศึกษาเรีย นรู้ภาคปฏิบัติ ในพื้นที่ ของ อปท.
เพื่อนำองค์ ความรู้ ม าขยายผลในการฝึกอบรมหรือ การให้ ความรู้ กั บ ประชาชน
ให้ เ กิ ด ผลอย่ างเป็ น รู ป ธรรม โดย อปท. สามารถประสานขอความร่ ว มมือ จาก
หน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ยในพื ้ น ที ่ เพื ่ อ ร่ ว มกั น ดำเนิ น การให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งนี้ อปท. ควรศึกษาบริบทภูมิสังคมและวิเคราะห์
สภาพพื้นที่ ตลอดจนความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อร่วมกันกำหนด
รูปแบบความเหมาะสมในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันต่อไป

องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
*****************************
สืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
: มูลนิธิชัยพัฒนา
1. องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
http://www.rdpb.go.th/th/Sufficiency
http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/74
http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/52
https://shorturl.asia/ESwf9 (ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดย สำนักงาน กปร.)
2. องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่”
http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/54
3. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
https://www.chaipat.or.th/site_content/item/1309-2010-06-03-09-50-07.html
4. องค์ความรู้ “ภูมิสังคมกับแนวพระราชดำริ”
https://shorturl.asia/UAsnu
http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/33
http://61.19.50.68/dsdw/buzzfile/20160615174950-517.pdf
ฯลฯ
(กดปุ่ม Ctrl+คลิก ไปที่ลิงก์ หรือ Copy link ว่างลงใน Google)

(ตัวอย่าง)
พื้นที่ต้นแบบ/แหล่งการเรียนรูท้ ี่สามารถสืบค้นและค้นหาได้ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามรอยศาสตร์พระราชา ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
1. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี https://www.egov.go.th/th/government-agency/473/
อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 173 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2565
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2022/1/26810_1_1642996778382.pdf?time=1651560430902
2. กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (สพจ./สพอ.) ในแต่ละจังหวัด
2.1 ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
- โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
2.2 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สโู่ คก หนอง นา (CLM หรือ HLM)
CLM คือ พื้นทีเ่ รียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตำบล
HLM คือ พื้นทีค่ รัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน
ค้นหาจากเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน
แบนเนอร์ “ศูนย์ข้อมูล โคก หนอง นา” ระบบสารสนเทศ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” http://cddata.cdd.go.th/apps/knn/
หัวข้อ “หนังสือสั่งการ” (สื่อ/เอกสารเกีย่ วกับโคก หนอง นา) http://cddtrain.com/km/best2/doc2.php
3. หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มูลนิธิ วัด/ศาสนสถาน และอื่น ๆ) เช่น
3.1 ศูนย์ประสานงานโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน https://www.ajourneyinspiredbytheking.org/th/about/index.php
โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และภาคีเครือข่าย (สจล.)
3.2 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
Page Facebook : “มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ” https://www.facebook.com/agrinature.or.th/
Page Website : “มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ” http://agrinature.or.th/
3.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
Page Facebook : “ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมมาบเอื้อง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง” https://m.facebook.com/pg/MEMCSE/posts/
3.4 วัดป่าศรีแสงธรรม (โรงเรียนศรีแสงธรรม) ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี Page Website : https://shorturl.asia/R0VNc
4. โคกหนองนาที่ดำเนินการโดยส่วนราชการของกระทรวงยุติธรรม เช่น
4.1 โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ณ เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ
1) วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โคกหนองนาฯ ชุด “รอยยิ้มในเรือนจำ” กรมราชทัณฑ์
https://drive.google.com/file/d/1jxUFT8U-lFAJOdH7UtOucFo-o-JhvrMA/view?usp=drivesdk
2) หนังสือประชาสัมพันธ์ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”
http://www.correct.go.th/correct-koknongna/KokNongNa-Correct.html#p=cover
5. โคกหนองนาโดยภาคประชาชนในเขตพื้นที่
Page Website : “อีสานร้อยแปด” ได้รวมรายชื่อ โคก หนอง นา โดยภาคประชาชน (ยังไม่ครบทุกจังหวัดแต่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในเบื้องต้นได้) https://shorturl.asia/6pWv1
ฯลฯ

