แบบบั น ทึ ก องค์ ค วามรู้ ร ายบุ ค คล (KM)
1. ชื่ อองค์ความรู้ การบร ิหารโครงการพัฒนาพื้นที่ครัวเร ือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิต (Household
Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเร ือน อาเภอกั นทรลักษ์ จังหวัดศร ีสะเกษ
2. ชื่ อเจ้าของความรู้ นายชัชวาลย์ จู ่มา นักว ิชาการพัฒนาชุ มชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอ
กั นทรลักษ์ จังหวัดศร ีสะเกษ
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้ (เลือกได้จานวน 1 หมวด)
 หมวดที่ 1 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
 หมวดที่ 2 ภารกิ จ/นโยบายสาคัญ
 หมวดที่ 3 ระเบียบ/กฎหมาย

4. ที่ มาและความสาคัญในการจัดทาองค์ความรู้
สถานการณ์ ข องประเทศไทยในปั จจุ บัน ต้ องเผชิญกั บผลกระทบจากว ิกฤตการแพร่ร ะบาดของ

โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งส่ งผลกระทบไปถึ งว ิกฤตทางด้า นเศรษฐกิ จ ด้านการ
สาธารณสุ ข ด้านการคมนาคมและอื่ นๆ ส่ งให้เกิ ดว ิกฤตทางสั งคมขนาดหนักไปทั่วทั้งโลก

กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุ มชน น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง

มาเป็นหลักในการส่ งเสร ิมกระบวนการเร ียนรู้และการมีส่วนร่ วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์ กลาง

โดยการพัฒนาคนให้พึ่งตงเอง มีความเป็นเจ้าของและบร ิหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหร ือชุ มชนให้มี
ว ิถี ชีว ิตเศรษฐกิ จพอเพียงและเป็นสั งคม “อยู่ เย็ น เป็นสุ ข” ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุ มชน ร่วมกั บมูลนิธิกสิ กรรม
ธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเคร ือข่ ายภาคส่ วนต่างๆ ทั้ง ๗
ภาคี ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียงลงสู่ การปฏิบัติอย่ างเป็นขั้ นตอน ตามกลไกการขั บเคลื่อน
สื บสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้ มกั นให้
ทุกครัวเร ือน และพัฒนาคนให้มีความรู้และปรับตัวให้สามารถดาเนินชีว ิตอย่ างมีความสุ ข มีอาชีพ สร้างรายได้

ท่ า มกลางว ิกฤตโลกที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว ด้ ว ยการจั ดท าโครงการที่ ป ระยุ กต์ การใช้ศาสตร์
พระราชาและน้ อมน าแนวคิ ดและทฤษฎี การพั ฒนาอั นเนื่ องมาจากพระร าชด าร ิกว่า ๔๐ ทฤษฎี ที่ ท รง
พระราชทานไว้ให้ในการแก้ ไขปัญหาด้านเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้อมมาประยุ กต์กับแนวคิดการพัฒนา

พื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่ง ตนเองและรองรับภัย พิบั ติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา

โมเดล” สร้างการพัฒนาคุณภาพชีว ิตให้เหมาะสมกั บหมู่บ้านในภูมิสังคมต่างๆ ผ่านการทางานในรูปแบบการ
จ้างงานและการร่วมกั น ลงแรงด้วยการสนับสนุนวัสดุพื้นฐานและงบประมาณ และบูรณาการการทางานจาก
ภาคีภาคส่ วนต่างๆเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครัวเร ือนและชุ มชนที่เข้ าร่วมโครงการในระดับพื้นฐาน ให้

การสนับ สนุน เพื่ อพัฒ นา พื้ น ที่ ค รั วเร อ
ื นต้ น แบบการพั ฒนาคุณภาพชี ว ิต (Household Lab Model for
quality of life : HLM) ระดับครัวเร ือน ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ และ ๓ ไร่ จานวน ๒๐ ตาบล มีครัวเร ือนที่เข้ าร่ม
โครงการทั้งหมด ๑๑๘ ครัวเร ือน/แปลง
5. ปั ญหาและแนวทางการแก้ ไข
(๑) ปั ญหาการไม่เข้ าใจในแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของครัวเร ือน
เนื่องด้วยการพัฒนาพื้นที่ครัวเร ือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ิต (Household Lab Model for
quality of life : HLM) ระดับครัวเร ือน เป็นโครงการที่หลายฝ่ายยังไม่มีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบว่าจะพัฒนาไปในทิศทางหร ือลักษณะแบบใดจึงมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนพอสมควรในการ

ดาเนินการตามโครงการฯ พัฒนากร และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) จึงต้องลงพื้นที่ทาความเข้ าใจกั บ
ผู้เข้ าร่วมโครงการฯทราบทุกแปลง
แนวทางการแก้ ไข
(๑) ร่ ว มกั บนั ก พั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบ (นพต.) ประชุ มชี้ แ จงสร้ า งความเข้ าใจในความเป็ นมา
วัตถุ ประสงค์ และแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ เพื่อให้แกนนาชุ มชน ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง
ได้รับทราบร่วมกั น ทาความเข้ าใจในแบบแปลนมาตรฐานของกรมการพัฒ นาชุ มชนให้ค รัวเร ือนที่ เข้ าร่ ว ม
โครงการและผ่านการอบรมหลัก สูตรกสิกรรมธรรมชาติ ระยะสั้น หลักสู ตร ๕ วัน ๔ คืน เพื่อให้ทุกครัวเร ือนได้
วางแผนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในแปลงของตนเอง รวมถึ งตรวจสอบความถู กต้องของเอกสารแปลงที่เข้ า
ร่วมโครงการ เนื่องจากพื้นที่ที่เข้ าร่วมโครงการ เป็นพื้นที่ สปก. ทุกแปลง
(๒) ลงพื้นที่แปลงที่เข้ าร่วมโครงการ ร่วมกั บ นพต. นายช่างผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ในการสารวจพิกัด
พื้นที่ สารวจประเภทดิน กาหนดพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบ
(๒) ปั ญหาการเบิกจ่ายงบประมาณและการบร ิหารงานตามโครงการฯ
(๒.๑) ปั ญหาการกาหนดราคากลาง การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ครัวเร ือนต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีว ิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเร ือน อาเภอกั นทร
ลักษ์ จังหวัดศร ีสะเกษ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง การก่ อสร้างชลประทาน เกิ นวงเง ินในงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร เช่น การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบขนาด ๓ ไร่ ปร ิมาณดินขุ ด ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์ เมตร งบประมาณ
๑๐๔,๐๐๐ บาท ขุ ดตามแบมาตรฐาน สั ดส่ วน ๑ : ๒ สาหรับดินร่วนปนทราย ราคากลาง 133,122.54 บาท
ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับขึ้ นลงของราคาน้ามัน
แนวทางการแก้ ไข
การแก้ ไขปัญหาราคากลาง การก่ อสร้างชลประทาน ที่เกิ นวงเง ินในงบประมาณที่ได้รับการจัด สรร
“ผู้ว่าจ้าง” ต้องจัดทาบันทึกเจรจาต่อรองและตกลงราคา กั บ “ผู้รับจ้าง” ให้คงเหลือตามวงเง ินงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร
(๒.๒) ปั ญหาปรับลดปร ิมาณงานขุ ดดิน พร้อมปรับแต่ง จากแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุ มชน ให้
เป็ น ไปตามสภาพภูมิสังคม ตามสภาพพื้นที่แปลงและสภาพดินไม่เหมาะสมทาให้ไม่สามารถดาเนินการขุ ด
พร้อมปรับแต่งตามที่รายการก่ อสร้างกาหนดไว้ จึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการตามภูมิ สังคม ตาม
ความต้องการของครัวเร ือน ตัวอย่ างเช่น การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบขนาด ๓ ไร่ ปร ิมาณดินขุ ด ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์
เมตร แต่ปร ิมาณดินขุ ดได้จร ิง จานวน ๒,๙๒๔.๑๐ ลูกบาศก์ เมตร
แนวทางการแก้ ไข
(๑) ช่ า งผู้ ค วบคุ ม งาน จั ด ท าบั น ทึ ก รายงานปั ญ หาการด าเนิ น งานตามโครงการฯให้ ประธาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง ทราบ
(๒) ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง จัดประชุ มคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง ณ
แปลงครัวเร ือนต้นแบบ เพื่อรับทราบสภาพปัญหาตามภูมิสังคมของแปลงดังกล่าว
(๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง ทาบันทึกเสนอ หัวหน้าเจ้าที่ รายงาน“ผู้ว่าจ้าง” (ผู้ว่าราชการ
จังหวัด) ในการปรับลดปร ิมาณงานขุ ดดินพร้อมปรับแต่ง จากแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุ มชน ให้เป็นไป

ตามสภาพภูมิ สังคม สภาพพื้ น ที่แ ปลงและสภาพดิน ไม่เ หมาะสมท าให้ ไม่ สามารถด าเนิน การขุ ด พร้อม
ปรับแต่งตามที่รายการก่ อสร้างกาหนดไว้ (ไม่เปลี่ยนแบบ รูปทรงของบ่อที่ ๑ และบ่อที่ ๒) ที่ช่างคานวณได้
จร ิง โดยอ้ าง ตามพระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบร ห
ิ ารพัส ดุภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗
สั ญญาหร ือข้ อตกลงเป็นหนังสื อที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ให้อยู่ ในดุลพินิจของ
ผู้มีอานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ ไขได้ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บร ิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้ อ ๑๖๕ การแก้ ไขสั ญญาหร ือข้ อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ ในขอบข่าย
แห่งวัตถุ ประสงค์เดิมของสั ญญาหร ือข้ อตกลงนั้น
สรุ ป ขั้ นตอนการดาเนินงานดังนี้ ช่างผู้ควบคุมงานรายงานสภาพปัญหา /ประชุ มคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุงานจ้าง/บันทึกรายงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่/บันทึกขอปรั บลดปร ิมาณงาน/แจ้งผู้รั บจ้าง/ส่ งมอบพื้ นที่ /
ดาเนินการปรับพื้นที่ตามสั ญญาจ้าง/
(๒.๓) ปั ญหาพื้ นที่ครัวเร ือนต้ นแบบไม่สามารถส่งมอบพื้ นที่ใ ห้ผู้รับจ้างเข้ าดาเนินงานได้ และสัญญา
กั บผู้ รั บ จ้ า งก าลั ง จะสิ้ นสุ ด
แบ่งออกได้ดังนี้
- พื้นที่ดาเนินการเป็นพื้นที่ ส.ป.ก.๔-๐๑ การดาเนินการต้องได้รับการอนุญาตให้ดาเนินการขุ ดบ่อน้า
เพื่อการเกษตรกรรม ตามโครงการฯ และ สานักปฏิรูปที่ดินจังหวัดยั งไม่แจ้งอนุญาตดาเนินการ
- พื้นดาเนินการ ครัวเร ือนได้ปลูกข้ าวตามฤดูกาล และพื้นที่มีน้าท่วมขั ง ไม่สามารถขุ ดปรับพื้นที่ได้
แนวทางการแก้ ไข
(๑) ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ประชุ มเพื่อรับทราบ
สภาพปัญหา ณ แปลงครัวเร ือนต้นแบบ จั ด ท าบั น ทึ ก เสนอหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ รายงานผู้ ว่ า จ้ า ง
(๒) กรณี แปลงที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้และสั ญญาจ้างก่ อสร้าง ปรับพื้นที่ครัวเร ือนต้นแบบจะ

ครบกาหนด ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึก ขออนุมัติขยายเวลาดาเนินการปรับพื้นที่ครัวเร ือนต้นแบบตาม
โครงการฯ ต่ อ ผู้ ว่าจ้าง (ผู้ว่าราชการจังหวัด)โดยอ้ างตามระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญั ติการจัดซือ
้ จัดจ้างและการบร ิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สั ญญาหร ือข้ อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ ไขไม่ได้ เว้นแต่ใน

กรณี ดังต่อไปนี้ให้อยู่ ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ ไขได้
(๑) เป็นการแก้ ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณี ที่มีความจาเป็นต้องแก้ ไขสัญญาหร ือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทาให้

หน่วยงานของรัฐเสี ยประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหร ือประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณี อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

ในกรณี การแก้ ไขสั ญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสี ยประโยชน์หร ือไม่

รัดกุ มพอก็ ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ ไขนั้นไปให้สานักงานอั ยการสูงสุ ดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่ อน

การแก้ ไขสั ญญาหร ือข้ อตกลงตามวรรคหนึ่งหร ือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยว ิธีการงบประมาณหร ือกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้ อง หากมีความจาเป็นต้องเพิ่มหร ือลดวงเง ิน หร ือเพิ่มหร ือ
ลดระยะเวลาส่ งมอบหร ือระยะเวลาในการทางานให้ตกลงพร้อมกั นไป

ในกรณี ที่มีการแก้ ไขสั ญญาหร ือข้ อตกลงเพื่อเพิ่มวงเง ิน เมื่อรวมวงเง ินตามสั ญญาหร ือ

ข้ อตกลงเดิมและวงเง ินที่เพิ่มขึ้ นใหม่แล้ว หากวงเง ินดังกล่าวมีผลทาให้ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหร ือสั่งจ้าง

เปลี่ยนแปลงไปจะต้องดาเนินการให้ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหร ือสั่งจ้างตามวงเง ินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการ
แก้ ไขสั ญญาหร ือข้ อตกลงด้วย

ในกรณี ที่มีการแก้ ไขสั ญญาหร ือข้ อตกลงเพื่อลดวงเง ิน ให้ผู้มีอานาจอนุมต
ั ิสั่งซือ
้ หร ือสั่งจ้าง

ตามวงเง ินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ ไขสัญญาหร ือข้อตกลง

มาตรา ๑๐๒ การงดหร ือลดค่าปรับให้แก่ คู่สัญญา หร ือการขยายเวลาทาการตามสั ญญา

หร ือข้ อตกลงให้อยู่ ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาได้ตามจานวนวันที่มีเหตุเกิ ดขึ้นจร ิง เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี้

(๑) เหตุเกิ ดจากความผิดหร ือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เหตุสุดว ิสั ย

(๓) เหตุเกิ ดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอั นใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
(๔) เหตุอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์และว ิธีการของดหร ือลดค่าปรับให้แก่ คู่สัญญา หร ือการขยายเวลาทาการตาม

สั ญญาหร ือข้ อตกลงให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตร ีกาหนด

๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบร ิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้ อ ๑๘๒ การงดหร ือลดค่าปรับให้แก่ คู่สัญญา หร ือการขยายเวลาทาการตามสัญญาหร ือ

ข้ อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณี ที่มีเหตุเกิ ดจากความผิดหร ือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหร ือเหตุ
สุ ดว ิสั ยหร ือเกิ ดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอั นใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายหร ือเหตุอื่นตามที่กาหนด

ในกฎกระทรวง ทาให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิง่ ของหร ืองานตามเงอื่ นไขและกาหนดเวลาแห่งสั ญญาได้

ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในข้ อสัญญาหร ือข้ อตกลงกาหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของ
รัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถั ดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุ ดลงหร ือตามที่กาหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้ง
ภายในเวลาที่กาหนดคู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้ างเพื่อของดหร ือลดค่าปรับ หร ือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้
เว้นแต่กรณี เหตุเกิ ดจากความผิดหร ือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึง่ มีหลักฐานชัดแจ้ง หร ือ
หน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

สรุ ป ขั้ นตอนการดาเนินงานดังนี้ ช่างผู้ควบคุมงานรายงานสภาพปัญหา /ประชุ มคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุงานจ้าง/บันทึกรายงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่/บันทึกขออนุมัติขยายเวลาดาเนินการ/แจ้งผู้รับจ้าง/ส่งมอบ
พื้นที่/ดาเนินการปรับพื้นที่ตามสั ญญาจ้าง/
(๒.๔) ปั ญ หา เจ้าของแปลงที่เข้ าร่วมโครงการขอสละสิ ทธิ์ ขอยกเลิกโครงการฯ และได้จัดทาสั ญญา
จ้ า งกั บผู้ รั บ จ้ า งเร ย
ี บร้ อ ยแล้ ว
ปัญหาดังกล่าวเกิ ดจากเจ้าของแปลงที่เข้ าร่วมโครงการฯมีความต้องการที่จะแจ้งยกเลิกโครงการกับ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุ มชนอาเภอ ซึ่งมีสาเหตุหลักๆมาจากสภาพพื้นที่ที่เข้ าร่วมของตนเองไม่เหมาะสม เช่นอยู่ตด
ิ
ลาห้วยธรรมชาติ หร ือสภาพเป็นดินทรายอุ้ มน้า หร ือบางแปลงเป็นพื้นที่ ทับซ้อ นยุ่ งยากต่อ การขออนุ ญ าต
ดาเนินการจึงขอยกเลิกโครงการฯ
แนวทางแก้ ไข
(๑) ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ประชุ มเพื่อรับทราบ
สภาพปัญหา ณ แปลงครัวเร ือนต้นแบบ จัดทาบันทึกเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ รายงานผู้ว่าจ้าง
(๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง แจ้งผู้รับจ้าง พบปัญหาอุ ปสรรค ให้ยกเลิกสั ญญาแปลงนั้น

(๓) เจ้าหน้าที่ทาบันทึกขออนุมัติตกลงเลิกสั ญญาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด โดยอ้ างตามระเบียบ/
หนั ง สื อสั่ งการ
พระราชบัญญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบร ิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มาตรา 103 ในกรณี ที่มีเหตุบอกเลิกสั ญญาหร ือข้ อตกลงต่อไปนี้ ให้อยู่ ในดุลพินิจของผูม
้ ี

อานาจที่จะบอก เลิกสั ญญาหร ือข้ อตกลงกั บคู่สัญญา

การตกลงกั บคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหร ือข้ อตกลง ให้ผู้มีอานาจพิจารณาได้เฉพาะใน

กรณี ที่เป็นประโยชน์แก่ หน่วยงานของรัฐโดยตรงหร ือเพื่ อประโยชน์สาธารณะ หร ือเพื่อแก้ ไขข้ อเสียเปร ียบ
ของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสั ญญาหร ือข้ อตกลงนั้นต่อไป
การตกลงเลิกสั ญญาหร ือข้ อตกลง

การตกลงกั บคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสั ญญาหร ือข้ อตกลง ให้ผู้มีอานาจพิจารณาได้เฉพาะ
(1) ในกรณี ที่เป็นประโยชน์แก่ หน่วยงานของรัฐโดยตรงหร ือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

(2) เพื่ อ แก้ ไขข้ อเสี ย เปร ย
ี บของหน่ ว ยงานของรั ฐ ในการที่ จะปฏิ บั ติ ตามสั ญญาหร ือ

ข้ อตกลงนั้นต่อไป

การตกลงเลิกสั ญญากับคู่สัญญาได้นั้น หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะใช้ดุลพินิจพิจารณาได้

เฉพาะกรณี ที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หร ือเพื่อแก้ ไขข้ อเสี ยเปร ียบของทางราชการในการที่จะ
ปฏิบัติตามสั ญญานั้นต่อไป กรณี ดังกล่าวหน่วยงานของรัฐสามารถตกลงเลิกสัญญากั บคู่สัญญาได้ การตก
ลงเลิกสั ญญาในกรณีที่เพื่อประโยชน์แก่ ทางราชการนั้น ให้หมายความรวมถึ งเพื่อความเป็น ธรรมด้วย ซึ่ง

หน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิจตกลงเลิกสั ญญากับคู่สัญญาได้ ทั้งนี้ ผลของการตกลงเลิกสัญญา คู่สัญญาแต่
ละฝ่ายจาต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ ฐานะดังที่เป็นอยู่ เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 391 หากมีพัสดุที่ผู้ซื้อหร ือผูว้ ่าจ้างได้รับไว้ และใช้ ประโยชน์ในราชการได้ตามสัญญาหร ือข้ อตกลง
แล้ว ผู้ซื้อหร ือผู้ว่าจ้างจะต้องชดใช้เง ินคืนตามควรค่าแห่งงานนั้น โดยจะต้องมีการหักค่าปรับและ

ค่าเสี ยหายอื่ นๆ (ถ้ ามี) ออกก่อนด้วย เว้นแต่ พัสดุที่รับไว้ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในราชการตามสัญญา
หร ือข้ อตกลงได้ จึงต้องถื อว่า ไม่ควรค่าแห่งการชดใช้เง ินคืน

(๔) อ าเภอพิ จ ารณาคัด เลื อกครัว เร อ
ื นใหม่ ที่ มี ค วามพร้ อม ตามฐานข้ อมู ล ของผู้สมั ครเข้ าร่วม

โครงการฯ เข้ าร่วมโครงการฯแทนครัวเร ือนที่สละสิ ทธิ์และยกเลิกโครงการฯ ส่ งรายงานขออนุมัติเปลี่ยนพื้นที่
เป้าหมายกั บจังหวัด
(๕) อ าเภอส่ งเอกสารบั นทึ กการยกเลิ กสั ญญา และเอกสารการท าสั ญญาแปลงใหม่ ให้ จังหวัด
ดาเนินการในส่ วนที่เกี่ ยวข้ องต่อไป
สรุ ป ขั้ นตอนการดาเนินงานดังนี้ ช่างผู้ควบคุมงานรายงานสภาพปัญหา /ประชุ มคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุงานจ้าง/บันทึกรายงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่/บันทึกขออนุมัติยกเลิกสั ญญา/จัดทาสั ญญาแปลงใหม่ที่มา
แทนแปลงยกเลิก /ส่ งหลักฐานให้จังหวัด/แจ้งผู้รับจ้าง/ส่ งมอบพื้นที่/ดาเนินการปรับพื้นที่ตามสั ญญาจ้าง/
๖. ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ /ผลที่ เ กิ ดขึ้ นจากการน าองค์ ค วามรู้ ไ ปใช้
(๑) สามารถสร้างความเข้ าใจให้กับครัวเร ือนต้นแบบในพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีว ต
ิ
ได้อย่ างถู กต้องตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ
(๒) สามารถเป็ น แนวทางในการน าไปปรับ ใช้ บร ห
ิ ารโครงการฯสาหรับ พื้น ที่อื่น ๆ ที่ ป ระสบปัญหา
คล้ายกั นได้

๗. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
(๑) เทคนิคการการขุดปรับ พื้นที่ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน

กาหนดตาแหน่งหนองที่จะดาเนินการขุดในพื้นที่แปลงของครัวเร ือนต้นแบบ ซึ่งต้องคานึงถึ งพื้น

ที่ดินข้ างเคียง ทิศทางน้า เป็นสาคัญ กาหนดจุ ดอ้ างอิ ง หร ือ BM เพื่อหาจุ ดระดับ GL +/- 0.00 ของแต่ละจุ ด
ที่จะขุ ด ในพื้นที่ เช่น ใช้ต้นไม้ใหญ่ เป็นจุ ดอ้ างอิ งถ่ ายระดับ GL +/- 0.00

เมื่อได้ตาแหน่งหร ือบ่อที่จะทาการขุด ทาการกาหนดพิกัดที่จะขุ ดด้วยเชือกฟางหร ือหลักไม้ เพื่อใช้ใน

การตีเส้ นผังหร ือตารางกร ิดไลน์ตามแบบมาตรฐาน ขนาด 2 x 2 เมตร ใช้ปูนขาวโรยตามเส้นขอบหนองตาม

แบบ ไล่เร ียงตามเส้ นผังที่กาหนดไว้ จากนั้นให้เครอื่ งจักรเข้ ามาขุดตามเส้ นขอบที่โรยด้วยปูนขาวให้ได้รูปของ
หนองตามแบบที่กาหนดก่ อน แล้วทาการขุ ดชั้นความลึกชั้นแรกตามแบบ วัดตะพักให้ได้ขนาดตามแบบ

มาตรฐานเช่น ตะพักแรกกว้าง ๑ เมตร ให้วัดออกมาแล้วเป็นจุ ดๆ ใช้ปูนขาวโรยให้ เห็นขอบตะพักทาการขุด
ชั้นความลึกถั ดไปจนถึ งความลึกที่สุดตามแบบมาตรฐาน

เมื่อเครอื่ งจักรทาการขุ ดหนองเสร็จเร ียบร้อยทาการวัดขนาดรูปแบบหนองให้ได้ตามที่กาหนดใน

แบบมาตรฐานก่ อนการเคลื่อนย้ ายไปจุ ดต่อไป

(๒) เทคนิ ค กระบวนการพั ฒนาแบบมีส่วนร่วม ในทุ ก ภาคส่ วนโดยใช้พื้น ที่เ ป็น ตัว ตั้ง (Area base

collaborative development)และหลั กการ เข้ าใจ เข้ าถึ ง และพั ฒนา เป็ น แนวทางในการสร้างและการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ค รัว เร ือนต้ น แบบการพั ฒนาคุ ณภาพชี ว ิต ( Household Lab Model for quality of life :
HLM) ระดับครัวเร ือน การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้ประสบผลสาเร็จจาเป็นต้องทางานแบบมีส่วนร่วม เนื่องจาก
ต้ อ งอาศัยความร่ วมมื อจากภาคี เคร อ
ื ข่ ายการพัฒ นาหลายภาคส่ ว น ทั้ ง ครัว เร ือนต้น แบบ นพต. ผู้รับจ้าง
นายช่างควบคุมงาน อบต./เทศบาล ปราชญ์ ในด้านต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบร่วมกั นจึง
จะสาเร็จ
(๓) เทคนิคการบร ิหารโครงการฯ ให้ยึดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ช่างผู้ควบคุมงานและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ รายงานผลความก้าวหน้าตามโครงการฯและสภาพปัญหา อย่ างต่อเนื่อง

