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ค าถามที่พบบ่อย (FAQ) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามหลักทฤษฎใีหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  

1. แบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนท าไปให้จังหวัด ถ้าจังหวัดจะน าไปจัดซื้อจัดจ้าง 
        1. ขนาด พื้นที่ดิน ต้องตรงตามแบบทั้งหน้ากว้าง หน้ายาว หรือไม ่
          2. หากขนาดพ้ืนที่ดินไม่เท่ากับแบบมาตรฐาน (หน้ากว้างยาวของที่ดินไม่เท่า) จะใช้แบบมาตรฐานที่กรมฯ ส่งไปได้หรือไม่ 
ค าตอบ ตามประเด็นค าถาม  
          (1) แบบมาตรฐาน CLM หรือ HLM ที่จะน าไปจัดจ้างนั้นเป็นอย่างไร ขนาดมิติต่าง ๆ ของพ้ืนที่ต้องตามนั้น เพราะ   
มีการส ารวจพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมแล้วระหว่างครัวเรือน ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว118 ลว 12 มีค 62 ที่ อาจารย์สรศักดิ์ บรรยาย หากน าแบบมาตรฐานไปใช้ไม่ได้ ต้องท าแบบ
รูปรายการใหม่ก่อนจัดจ้าง ทั้งนี้ แม้จะน าแบบมาตรฐานไปใช้ได้กับพ้ืนที่แต่อย่าลืมท าแบบแสดงผังบริเวณด้วย 
           (2) หากขนาดพ้ืนที่ไม่เท่ากับแบบมาตรฐาน อย่างเมื่อวาน (29 มค.64) ที่อาจารย์ผู้จัดท าแบบรูปรายการ    
(ม.ขอนแก่น) บรรยายไปนั้น เช่น ที่ดิน 15 ไร่ จะน าแบบมาตรฐาน CLM ขนาด 10 ไร่ ไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ตาม   
ความต้องการของครัวเรือน (ตามรูป) แต่หากจะไปวางต าแหน่งชิดแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นรูปร่างโค้งเว้าหรือเป็นเหลี่ยมแล้ว 
ก็ต้องจะท าแบบรูปรายการใหม ่เมื่อวานอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบรรยายไปแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป เรื่อง แบบรูปรายการ (หลักการคือ แบบรูปรายการ ต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงกับพื้นที่จะท าหากไม่เป็นไปตามนั้น 
ก็ต้องปรับแบบรูปรายการใหม่ แต่หากเป็นไปตามนั้นก็น าไปใช้ได้เพียงแต่เพิ่มผังบริเวณ) 

 
2. สมมุติถ้าท าตามแบบนี้  ได้หรือไม ่ 
 

ค าตอบ ได้ แต่ต าแหน่งโคก หนอง นา ต้องตามแบบมาตรฐาน และอย่าลืมประสานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจัดท าแบบ
แสดงผังบริเวณเพ่ิมเติมด้วย (ผังบริเวณ ก็คือผังที่แสดงต าแหน่งโคก หนอง นา ที่เราจะก าหนดไว้ในที่ดินว่าอยู่ตรงไหน
ของที่ดิน ด้านซ้าย ด้านขวา หรือตรงกลางของที่ดิน ผังบริเวณ คือ แบบแสดงการจัดวางต าแหน่งโคก หนอง นา (CLM 
หรือ HLM) ในแนวเขตท่ีดินต้องชัดเจน ไม่เช่นจะมีปัญหาในการบริหารสัญญา และการผูกพันของโครงการ 5 ปี จะได้
ชัดเจนว่าต าแหน่งที่ก าหนดอยู่ตรงไหนของที่ดิน แต่หากต าแหน่งโคก หนอง นา ไม่เหมือนกับในแบบมาตรฐาน  
ก็ต้องท าแบบรูปรายการใหม่  
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3. สมมุติถ้าในแบบมาตรฐานให้มีบ่อ 7 บ่อ แต่พื้นที่มีบ่ออยู่แล้ว 3 บ่อ จะใช้แบบมาตรฐาน 7 บ่อ ของกรมฯ ได้หรือไม่ 
หรือต้องเขียนแบบใหม่ 
ค าตอบ กรณีค าถามพื้นท่ีมี 3 บ่ออยู่แล้วนั้น สมมุติว่าไม่ต้องมีการขุดเพิ่มเติมอีก จะน าแบบมาตรฐาน 7 บ่อมาใช้ได้
หรือไม่นั้น ต้องดูว่า อีก 4 บ่อท่ีเหลือ (7บ่อ - 3 บ่อเดิม) สามารถลงตามต าแหน่งท่ีระบุไว้ในแบบมาตรฐานลงกับพื้นท่ี
ได้หรือไม่ ถ้าได้ก็สามารถน าแบบมาตรฐานมาใช้ได้ แต่คงไม่บังเอิญขนาดนั้นท่ี 3 บ่อเดิมจะไปทับซ้อนกับบ่อท่ีก าหนด
ในแบบมาตรฐาน ดังนั้นกรณีนี้คงท าแบบรูปรายการใหม่ ตามท่ีอาจารย์ม.ขอนแก่น บรรยาย 
 
4. หากน าแบบมาตรฐานไปใช้ไม่ได้ ต้องท าแบบรูปรายการใหม่ ต้องยึดหลักเดิมคล้ายเร่ืองขนาดพื้นที่ดินใช่หรือไม่ 
ค าตอบ ใช่ จากบรรยายของอาจารย์ผู้จัดท าแบบรูปรายการ ท่านก็บรรยายประมาณนี้ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ราบรื่นพยายามท าความเข้าใจกับครัวเรือน หาต าแหน่งท่ีเอาแบบมาตรฐานลงได้กับพื้นท่ี (ต้องพิจารณาทางน้ าไหล
ด้วยตามท่ีอาจารย์ม.ขอนแก่นบรรยาย จะได้มีน้ า) จะได้ไม่ต้องจัดท าแบบใหม่ ท าเพียงแต่ผังบริเวณ โครงการฯ ก็จะ
ด าเนินการได้ราบรื่น อนึ่ง กรมฯ ควรอย่าลืมแก้ปัญหาเร่ือง พรบ.การขุดดินฯ ในภาพรวมด้วย 
  
5. เร่ืองการจัดท าราคากลาง :  
          1. ในการขุดดินตามโครงการ"โคกหนองนา" จะไม่เหมือนกับการขุดสระแบบอื่น แต่ต้องขุดแบบ "เปิดหน้าดิน" 
คือการขุดหน้าดินท่ีมีธาตุอาหารไปแยกไว้ต่างหากก่อน...หลังจากขุดเสร็จหน้าดินท่ีมีธาตุอาหารจะต้องน ามาถมด้าน
บนสุดของโคก(พื้นท่ีรอบ ๆสระ) เพื่อให้พื้นท่ีเหมาะกับการปลูกต้นไม้ ซึ่งการขุดเปิดหน้าดินแบบนี้จะท าให้ผู้รับจ้างมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะต้องขุดขนส่งไปกองไว้แล้วน ามาถมเมื่องานเสร็จอีกรอบ 
          2. ในการขุดพื้นท่ีมีต้นไม้เช่น ต้นปาล์มหมดอายุ 
ค าถาม: จะน าค่าใช้จ่าย 1.ท่ีเป็น"ค่าขุดเปิดหน้าดิน" 2.ค่าถากถางต้นไม้ มาคิดรวมเป็นราคากลาง ได้หรือไม่ จังหวัดได้
สอบถามวิศวกรจากโยธาธิการจังหวัดแล้วบอกว่าควรน ามาค านวณด้วย 
ค าตอบ หลักการฯ ตามระเบียบฯ  

เร่ือง ราคากลาง  
            (1) รายการงานขุดดินด้วยเครื่องจักร นั้น ตามท่ีอาจารย์ อาจารย์สรศักด์ิ บรรยาย มีการคิดค่าขนดิน
ไว้แล้ว ดังนั้นเมื่อขุดเปิดหน้าดินกองไว้ แต่ยังไม่ได้ขน จะขนมาไว้บนโคกตอนหลัง ก็คิดรวมไว้ในราคาต้นทุนต่อหน่วย
แล้ว (ขนก่อน หรือขนหลังก็เหมือนกัน) 
           (2) ตามหลักเกณฑ์ฯ การก าหนดราคากลาง โยธาฯ แจ้งไว้ถูกต้องแล้ว ต้องคิดตามรายการท่ีท าจริง 
หากมีต้นไม้ตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนดก็ต้องคิดรายการงานถางป่าในราคากลางด้วย แต่ปัญหาอย่างท่ีเคยเรียน เมื่อมี
รายการงานอื่นเพิ่มข้ึนมา ปริมาณดินขุดท่ีกรมฯ ก าหนดก็จะลดลง หมายความว่า พื้นท่ีส าหรับหนอง คลองไส้ไก่ ก็จะ
น้อยลง (ยกเว้นพื้นท่ีเดิมมีอยู่แล้ว) โครงการฯ จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ต้องพึงระวังในส่วนนี้ด้วย ท่ีส าคัญต้อง
จัดท าแบบรูปรายการใหม่ให้สอดคล้องกับงานท่ีต้องท าจริง เพราะเมื่อมีงานถางป่า เพิ่มขึ้นมา งานดินขุดด้วย
เครื่องจักรก็ต้องลดลง หมายถึงหนอง ฯลฯ ก็จะมีขนาดเล็กลง ต่ืนลง ก็จะใช้แบบมาตรฐานไม่ได้ ต้ องท าแบบรูป
รายการใหม ่
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         ดังนั้น หากให้โครงการฯ ด าเนินการไปอย่างราบรื่น ควรจะพูดคุยกับครัวเรือนก าหนดต าแหน่งของท่ีดินให้
สามารถน าแบบมาตรฐานไปใช้ได้ ตลอดจนในพื้นท่ีนั้นก็ไม่ควรมีค่างานรายการอื่นเพิ่ม ตัวอย่างเช่น งบประมาณ 
HLM ขนาด 1 ไร่ 4 หมื่นกว่าบาท หากมีรายการงานอื่นเพิ่มข้ึนมานอกเหนือจากงานขุดดินด้วยเครื่องจักรแล้ว ค่างาน
ขุดดินก็จะน้อยลง แล้วหนอง หรือคลองฯ ท่ีขุดจะสามารถกักเก็บน้ าได้ตามวัตถุประสงค์ ท่ีครัวเรือนต้องการ/
วัตถุประสงค์โครงการฯ หรือไม่ ให้พึงระวังส่วนนี้ด้วย ท้ังนี้ท้ังนั้นก็ต้องเป็นไปตามสภาพภูมิสังคม และความต้องการ
ของครัวเรือนด้วย  
             การก าหนดต าแหน่งของท่ีดิน ท่ีจะน าแบบมาตรฐานลง ส าคัญมาก เพราะนอกเหนือจากให้เป็นไปตาม
ความต้องการของครัวเรือนแล้ว ยังเกี่ยวพันกับเรื่องแบบรูปรายการ (หากน าแบบมาตรฐานไปใช้ไม่ ได้) และ
งบประมาณท่ีจะใช้อีก (กรณีมีรายการงานอื่นเพิ่มข้ึนมา เช่น พื้นท่ีต้องมีการถางป่า ก็จะมีค่างานถางป่าเพิ่มข้ึนมาตาม
หลักเกณฑ์ราคากลางฯ) 
 
6. บางพื้นที่บอกว่าราคาค่าจ้างขุดดินต่ ากว่าที่จัดสรรให้  ดังนั้นจะน าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายงานถางป่าตามที่โยธาจังหวัด 
แนะน าได้หรือไม่ 
ค าตอบ ไม่มีปัญหา เพราะท่านอธิบดีฯ ก็ได้พูดไว้ตามความต้องการของครัวเรือนและสภาพภูมิสังคม หากสมมุติน า
แบบมาตรฐานไปใช้กับพื้นท่ีแล้ว (ไม่ต้องปรับแก้แบบรูปรายการ) ปรากฏว่าคิดราคากลางตามแบบมาตรฐานแล้ว ยัง
เหลือเงินก็สามารถน าเงินท่ีเหลือนี้ไปคิดค านวณรายการงานอื่นท่ีเกี่ยวพันกับโครงการฯ ได้ (ถ้ามี) เน้นมากๆ...ต้อง
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เช่น สภาพพื้นท่ีมีต้นไม้จ าเป็นต้องถางป่า ก็สามารถคิดตามหลักเกณฑ์ฯ ได้ แต่ควรเขียน
เพิ่มเติมไว้ในแบบรูปรายการ (ผังบริเวณ) ว่าสภาพพื้นท่ีเป็นอย่างไร ต้องมีการถางป่าเป็นพื้นท่ีเท่าไร จะได้ชัดเจน 
(หากมีภาพถ่ายประกอบของพื้นที่ด้วยยิ่งดีมาก) 
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