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เกริ่นน า … 
 

พระราชด ารัสที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ทฤษฎีใหม่ 
"... หลักมีว่า แบ่งท่ีดินเป็นสามส่วน ส่วนหนึ่งเป็นท่ีส าหรับปลูกข้าว อีกส่วนหนึ่งส าหรับปลูกพืช

ไร่ พืชสวน และก็มีท่ีส าหรับขุดสระน  า...ทฤษฎีใหม่นี่จะขยายขึ นไปได้ อาจจะท่ัวประเทศ แต่ต้องช้า ๆ 
เพราะว่าต้องสิ นเปลือง สิ นเปลืองค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อย ๆ แต่ว่าค่อย ๆ ท า และเมื่อท าแล้ว ก็นึกว่าเป็น
วิธีการอย่างหนึ่งท่ีจะท าให้ประชาชนมีกินแบบตามอัตภาพ คืออาจไม่รวยมาก แต่ก็พอกิน ไม่อดอยาก..." 

พระราชด ารัส เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2537 
ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 
"...ท าทฤษฎีใหม่เพ่ือท่ีจะให้ประชาชนมีโอกาสท าเกษตรกรรมให้พอกิน ถ้าน  ามีพอดีในปีไหน     

ก็สามารถท่ีจะประกอบการเกษตร หรือปลูกข้าว ท่ีเรียกว่านาปีได้ ถ้าต่อไป ในหน้าแล้ง น  ามีน้อย         
ก็สามารถท่ีจะใช้น  าท่ีกักไว้ในสระเก็บน  าของแต่ละแปลงมาท าการเพาะปลูก แม้แต่ข้าวก็ยังปลูกได้         
ไม่ต้องไปเบียดเบียนชลประทานระบบใหญ่ เพราะมีของตัวเอง แต่ก็อาจจะปลูกผักหรือเลี ยงปลา 
หรือท าอะไรอื่น ๆ ก็ได้ ทฤษฎีใหม่นี่มีไว้ส าหรับป้องกันความขาดแคลน ในยามปกติ ก็จะท าให้ร่ ารวย
มากขึ น ในยามท่ีมีอุทกภัย ก็สามารถท่ีจะฟื้นตัวได้เร็ว โดยไม่ต้องให้ทางราชการไปช่วยมากเกินไป 
ท าให้ประชาชนมีโอกาสพึ่งตนเองได้อย่างดี ฉะนั นจึงได้สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่..." 

พระราชด ารัส เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2538 
ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 
"...การท าทฤษฎีใหม่ต้องสามารถยืดหยุ่นได้ สามารถปรับสัดส่วนการใช้พื นท่ีให้มีความ

เหมาะสมตามสภาพพื นท่ี เช่น พื นท่ีท่ีมีระบบชลประทานเข้าถึง แปลงทฤษฎีใหม่ก็ท าบ่อเก็บน  าให้
เล็กลงแล้วเพิ่มท่ีปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชผักแทน ส่วนพื นท่ีท่ีไม่มีระบบชลประทาน ก็ต้องท าบ่อเก็บน  า
ให้มีขนาดใหญ่ขึ น เพราะต้องรับน  าฝนมาเก็บไว้ใช้ท ากินตลอดปี..." 

พระราชด ารัส เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 
ณ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 



 

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 กรมการพัฒนาชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564    
เป็นเงิน 1,221,703,900 บาท ส าหรับด าเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้ านเศรษฐกิจพอเพียง                
จ านวน 11,414 หมู่บ้าน  
สถานการณ์  : ชุมชนมีปัญหาความยากจนตอกย  ามายาวนาน มีความเหลื่อมล  า เพิ่มมากขึ น           
ในทุกด้านขาดในหลายสิ่ง ระหว่างเมืองกับชนบท คนรวยกับคนจน ประชาชนส่วนหนึ่งขาดโอกาส 
ขาดองค์ความรู้ ขาดรูปแบบท่ีเป็นรูปธรรม และขาดความเชื่อมั่นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ขาดเพื่อน พี่เลี ยง ท่ีคอยปฏิบัติเคียงคู่กันไปในชุมชน 

หลักการ : เป็นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลท่ี 9          
มาพ ัฒนาประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้านให้เข้าใจ น้อมน าไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตและสามารถบริหาร
จัดการพื นท่ีให้เป็นรูปธรรม ผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล  
 

เป้าหมายความส าเร็จของโครงการ : 
1. มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 11,414 ศูนย ์และสามารถให้บริการประชาชนได้ 
2. หมู่บ้านได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ น  

วิธีการ : 1. พัฒนากร ภาคีการพัฒนา ร่วมกับผู้น าชุมชน เลือกหมู่บ้านเป้าหมายท่ีประชาชนมีความสนใจ 
และสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 30 ครัวเรือน และแกนน าท่ีสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้            
โคก หนอง นา โมเดล จ านวน 1 ราย (มี ท่ีดิน และพร้อมด าเนินกิจกรรมตามแนวทางของ                
กรมการพัฒนาชุมชน)  

*** หากแกนน าเจ้าของแปลงศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” มีเหตุขัดข้องไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชนได้        
ให้คัดเลือกแกนน าใหม่ภายในหมู่บ้านนั้น ๆ แทน 

หากในหมู่บ้านเป้าหมายไม่สามารถหาแกนน าทดแทนได้ให้ท าการคัดเลือกหมู่บ้านใหม่ที่ม ี           
ความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ  “โคก หนอง นา โมเดล” 
กรมการพัฒนาชุมชนได้ 

     2. น าเจ้าของแปลงศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล เข้ารับการอบรม หลักสูตร 5 วัน 4 คืน 
เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ หลักกสิกรรม
ธรรมชาติ โคก หนองนา โมเดล และเพิ่มทักษะในการออกแบบบริหารจัดการระบบน  า  ดิน ลม ไฟ 
พืช สัตว ์ในพื นท่ีแปลงตนเอง ตามบริบทภูมิสังคม 

              3. ด าเนินการขุดปรับแต่งพื นท่ี โคก หนอง นา ตามท่ีได้ออกแบบไว้ พร้อมเตรียม           
ปลูกต้นไม้เลี ยงสัตว์ โดยมีการเอามื อร่วมกับครัวเรือนพัฒนา และประชาชนท่ีสนใจอื่น  ๆ สร้างและ
พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ของหมู่บ้าน ในการเผยแพร่ ขยายผล 
สร้างการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียง  
 



 
     4. พัฒนากร ภาคีการพัฒนา ผู้น าหมู่บ้าน และครอบครัวพัฒนา 30 ครัวเรือน ร่วมกัน    
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9               
หลักทฤษฎีใหม่ หลักกสิกรรมธรรมชาติ และ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็น      
วิถีชีวิตประจ าวัน (และมีการประเมินความสุข (GVH) ครั งแรก) โดยเชื่อมโยงกับพื นท่ีศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ของหมู่บ้าน  

              5. พัฒนากร ครอบครัวพัฒนา  30 ครัวเรือน และผู้น าหมู่บ้ าน จัด เวทีประชุม              
เชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนชีวิตครอบครัว และน าไปสู่การปรับแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน     
โดยเชื่อมโยงกับพื นท่ีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ของหมู่บ้าน  

               6. ครอบครัวพัฒนา 30 ครัวเรือน ฝึกปฏิบัติตามแผนชีวิตหรือแผนชุมชน ท่ีออกแบบไว้ 
ภายใต้แนวทางหรือองค์ประกอบทางด้านสังคม (ด้านการเรียนรู้หลักทฤษฎีใหม่) และแนวคิด        
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชื่อมโยงกับพื นท่ีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง
นา โมเดล ของหมู่บ้ าน ผ่ านกิจกรรม เช่น การเอามื อปรับพื นท่ี  ปรับดิน การจัดฐานเรียนรู้                     
การแลกเปลี่ยนความรู้ ฯลฯ 

              7. พัฒนากร ครอบครัวพัฒนา  30 ครัวเรือน และผู้น าหมู่บ้ าน จัด เวทีประชุม             
เชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันถอดบทเรียนในกิจกรรมท่ีปฏิบัติ การค้นหาองค์ความรู้ 
และจัดการความรู้นั น เพื่อพัฒนาเป็นเป็นจุดเรียนรู้หรือฐานเรียนรู้ของหมู่บ้าน ร่วมกับศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล (วัดประเมินความสุข (GVH) ครั งท่ีสอง)  

               8. ผู้น าชุมชน เจ้าของแปลงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล และ
ครอบครัวพัฒนา 30 ครัวเรือน ร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ีพร้อมให้บริการ               
แก่คนในชุมชนหรือหมู่บ้าน เป็นโรงเรียนฝึกทักษะให้ผู้สนใจโดยคนในชุมชนหรือหมู่บ้าน เป็นผู้สอน
หรือผู้เรียน ท่ีเรียนรู้ร่วมกันตลอดชีวิต 
 

กลุ่มเป้าหมาย :  จ านวน 11,414 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
     1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล จ านวน 11,414 แปลง            
ตามมาตรฐาน โคก หนอง นา ของกรมการพัฒนาชุมชน แยกเป็น  
                1.1 ขุดปรับพื นท่ีขนาดพื นท่ี 1 ไร่  (ลดรายจ่ายครัวเรือน) จ านวน 8,780 แปลง  แปลง 

      1.2 ขุดปรับพื นท่ีขนาดพื นท่ี 3 ไร่  (เพื่อการพึ่งตนเองขั นพื นฐาน) จ านวน 2,634 แปลง 
      2. ครอบครัวพัฒนา จ านวนหมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน รวมทั งสิ น 342,420 คนหรือครัวเรือน 
 

ระยะเวลา: ด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ นใน 1 ปี (ติดตามสนับสนุนต่อเนื่องอีก 4 ปี) 
 

สิ่งที่จะได้รับ:  1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล 
11,414 ศูนย์ ท่ีสามารถให้บริการประชาชนได้ 

2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีคนในชุมชนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
มาปรับประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต และมีความสุขเพิ่มขึ น 

 

 



 

รูปแบบมาตรฐาน โคกหนองนา  
 
        กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดแนวทางด าเนินการเพ่ิมเติม ในเอกสาร “แนวทางการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2564  กิจกรรมที่ 1.4 

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างหรือพัฒนาพื นท่ี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบ     
“โคก หนอง นา โมเดล” ระดับหมู่บ้าน 
 

รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
วิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงานหรือเงื่อนไขของกิจกรรม 
             1. วางแผนและออกแบบแปลนพื นท่ีเรียนรู้ชุมชนร่วมกันระหว่างครัวเรือนเป้าหมายท่ีผ่าน          
การฝึกอบรม กับภาคีเครือข่ายช่างผู้ออกแบบในพื นท่ี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
             2. หวัดได้รับยนรู้ชุมชน ตามจ านวนพื นท่ีท่ีจังสนับสนุนงบประมาณส าหรับการปรับปรุงพื นท่ีเรี
การจัดสรร โดยด าเนินการตามรูปแบบแปลนใน ข้อ 1. ดังนี  
               2.1 พื นท่ี 1 ไร่ (ลดรายจ่ายครัวเรือน) 
                 2.2 พื นท่ี 3  ไร่ (เพ่ือการพึ่งตนเองขั นพื นฐาน) 
และสนับสนุนงบประมาณท่ีเหลือจากการขุดปรับปรุงพื นท่ี ในการจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพภูมิสังคมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั น ๆ โดยมีรายละเอียดมาตรฐานศูนย์เรียนรู้ฯ              
ตามเอกสารแนบท้าย 
             ทั งนี  ให้ค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของกิจกรรมคือ การมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็น
รูปธรรมร่วมกันของชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”           
ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย      ง  
             3. ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาสภาพแวดล้อมพื นท่ีตามด้านภูมิ (ด้านกายภาพ ในรูปแบบ 
โคก หนอง นา โมเดล)  
             4. ารพัฒนาพื นท่ีให้ เอื อต่อก ปฏิบัติจริงหรือฐานเรียนรู้ตามด้านสังคม (ด้านการเรียนรู้           
หลักทฤษฎีใหม่และศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) อาทิเช่น การพัฒนาคน               
การฟื้นฟูดิน การบริหารจัดการน  า การใช้ประโยชน์ป่า (เช่น การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง        
การปลูกพืชเลี ยงสัตว์ ให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของพื นท่ี) 
             5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการร่วมกันขับเคลื่อน
กิจกรรมในพื นท่ีศูนย์เรียนรู้ฯ ให้เกิดความต่อเนื่อง ร่วมกับครอบครัวพัฒนา 30 ครัวเรือน ผู้น าชุมชน และ
ภาคีเครือข่ายการพัฒนา ผ่านกิจกรรมเอามื อสามัคคี เพื่อให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
และนอกชุมชน 
             6. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานพร้อมทั งรายงานผลการด าเนินงานในระบบ BPM 
ภายใน 7 วัน หลังด าเนินการแล้วเสร็จ  
           7. ติดตามสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่าย 
การพัฒนา 
 



กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน จ านวน 11,414 แห่ง แบ่งเป็น พื นท่ี 1 ไร่ จ านวน 8,780 
ครัวเรือน พื นท่ี 3 ไร่ จ านวน 2,634 ครัวเรือน 
งบประมาณ 670,792,700 บาท  
หน่วยด าเนนิงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  
พื้นที่ด าเนินการ พื นท่ีเรียนรู้ในชุมชนเป้าหมาย จ านวน 11,414 แห่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ ด าเนินการในไตรมาสท่ี 1 - 3 (ตุลาคม 2563  - มิถุนายน 2564) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  หมู่บ้านเป้าหมายได้รับการพัฒนาพื นท่ีให้มีแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน 
ตัวชี้วัดกิจกรรม จ านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการพัฒนาพื นท่ีให้มีแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน 11,414 แห่ง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  1. นายรังสรรค์ หังสนาวิน  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน  
                                 โทรศัพท์ 0811710557  021416105 
                              2. นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
                                  โทรศัพท์ 0909510595  021416163 

หมายเหตุ : 1. ในการจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณในกิจกรรมที่ 1.4 เป็นประเภท         
งบลงทุนก้อนเดียว โดยก าหนดให้มีผลผลิตหลัก 2 อย่างในสัญญา คือ การขุดปรับพื นท่ีตามรูปแบบ
มาตรฐาน โคก หนอง นา ของกรมการพัฒนาชุมชน ขนาดพื นท่ี 1 ไร่ จ านวน 1,500 ลูกบาศก์เมตร 
และ 3 ไร่ จ านวน 4,000 ลูกบาศก์เมตร หรือตามหลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีกรมการพัฒนาชุมชนก าหนด  
และให้ผู้รับจ้างจัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ชนิด ขนาด จ านวน ตามวงเงินท่ีค านวณเหลือจากการ      
ขุดปรับพื นท่ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมการพัฒนาชุมชนก าหนด 

       2. ทั้งนี้ หากไม่ไดด้ าเนินการตาม หมายเหตุ 1. 
2.1 จังหวัดหรืออ าเภอส ารวจพื้นที่และก าหนดแบบที่จะใช้เรียบร้อยแล้วปรากฏว่า 

ไม่สามารถด าเนินการขุดดินได้ ตามปริมาตรท่ีก าหนด (1 ไร่ 1,500 ลูกบาศก์เมตร และ 3 ไร่ 4,000 
ลูกบาศก์เมตร) ให้ด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการด าเนินงาน ตามปริมาตรดิน         
ท่ีสามารถด าเนินการได้ตามแบบแปลงท่ี เหมาะสม รวมถึงค่าจัดหาพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์                 
จากผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง (จัดท าราคากลาง ตามปริมาตรงาน           
ดินขุดท่ีได้รับอนุมัติ รวมถึงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ตามแนวทางที่ก าหนด ภายในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร 
(กรณีมีเงินเหลือจ่าย แจ้งคืนทันที)  

 
 
 
 



 

 
 2.2 จังหวัดหรืออ าเภอ ได้ด าเนินการท าสัญญาจ้างขุดปรับพื นท่ีโดยไม่ได้มีการ

จัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ตามแนวทางท่ีก าหนด หากมีเงินงบประมาณเหลือจากการด าเนินงาน
ดังกล่าว สามารถเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ขอโอนเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณจากงบลงทุน    
ไปเป็นงบด าเนินงาน และด าเนินการขออนุมัติจัดซื อพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ตามวงเงินท่ีกรมฯ ก าหนด 
(ไม่เกิน 9,000 บาท) ให้กับแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของโครงการ  

 
*** อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจในการบริหาร

งบประมาณแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตามค าสั่งท่ีกรมการพัฒนาชุมชน ท่ี 1010/2562 ลงวันท่ี 
28 ตุลาคม 2562 ข้อ 28 แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อ 8 ตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
พ.ศ. 2562  โดยให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ านาจต่อให้พัฒนาการจังหวัด 

- ข้อ 8 กรณีมีความจ าเป็นเพื่อจัดท าผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผน             
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก     
ส านักงบประมาณภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

 (1) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร 
รายการ ค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าท่ีดิน รายการสิ่งก่อสร้าง 
ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ฯลฯ 

 3. การจัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ หากไม่มีงบประมาณเหลือ หรือส่งคืนกรมฯ แล้ว       
ให้ราษฎรสมทบ จัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ให้กับแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ฯ              
เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชนหมู่บ้านท่ีสนใจได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   เอกสารแนบท้าย 

 มาตรฐานรูปแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
     รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 
 รูปแบบศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน     
มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดรูปแบบพื นท่ี ในการอยู่อาศัยพึ่ งตนเองอย่างพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ส่วนส าคัญ คือ  

1. โคก คือ พื นท่ีมีการถมดินและถมสูงกว่าปกติของแปลงตามความต้องการในการใช้
ประโยชน์ และความเหมาะสมกับขนาดท่ีดิน มีขนาดในช่วง 20 – 60 % ของพื นท่ีดินทั งหมด         
ความสูงและความกว้าง ต าแหน่งท่ีตั ง ตามภูมิสังคมและการใช้งาน เช่น การป้องกันน  าท่วม             
คันนาทองค า ฯลฯ อาจใช้ดินจากการขุดหนองน  าในพื นท่ีเป็นพื นท่ีจัดเตรียมไว้ส าหรับ 
     1.1 ท าการเกษตรส าหรับปลูกพืช ชนิดต่าง ๆ ทั ง ไม้อายุสั นและไม้ยืนต้น ในรูปแบบแปลง            
ปลูกพืชสวน เพื่อท าการเกษตรหรือวนเกษตร เป็นต้น ทั งนี เพื่อประโยชน์ในการปลูกพืช 5 ระดับ 
หรือ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อยา่ง 
     1.2 สร้างท่ีอยู่อาศัย ทั งชั่วคราวและถาวร  
     1.3 ท ากิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเป็นโรงเรือนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และสนับสนุน
คุณภาพชีวิตครัวเรือน เช่น โรงเลี ยงสัตว์ ยุ้งฉาง โรงเก็บวัสดุ เป็นต้น 

 2. หนอง คือ พื นท่ีในการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน  า เพ่ือการกักเก็บน  า สร้างความ    
ชุ่มชื นในพื นท่ี ส าหรับพืชและสัตว์เลี ยงเพียงพอตลอดทั งปี มีลักษณะดังนี  
             2.1 รูปทรงอิสระหรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมกับท่ีดิน ตามการใช้ประโยชน์ในการ
ท าการเกษตร ปลูกพืช เลี ยงสัตว์ และความลึก ท่ีเหมาะสมกับสภาพดิน ประเภทดิน บริบทพื นท่ีและ       
ภูมิสังคม รวมทั งสร้างรูปแบบการกระจายน  าสร้างความชุ่มชื นให้กับบริเวณได้ 
            2.2 ขนาดที่เหมาะสมในการจัดสร้างหนองน  า ขนาดตามท่ีครัวเรือนค านวณปริมาณน  าใช้ได้
เพียงพอ โดยเจ้าของแปลงหรือผู้มีประสบการณ์การใช้น  าเพื่ อประกอบอาชีพเกษตรในพื นท่ี              
เป็นผู้พิจารณา  

 3. นา คือ พื นท่ีราบหรือพื นท่ีว่างในรูปแบบต่าง ๆ สามารถส่งน  าสร้างความชุมชื น เพื่อท า
การเกษตรได้ ขนาดช่วง 20 – 60 % ของพื นท่ีทั งหมด ส าหรับการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร               
ตามภูมิสังคมและความต้องการของครัวเรือน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ท านาข้าว ท าแปลงผัก           
พืชสมุนไพร แปลงไม้ดอก พืชไร่ พืชสวน หรืออื่น ๆ  

 ทั งนี  ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการด าเนินวิถีชีวิตพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นสถานท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ตามภูมิสังคม เช่น 
การปลูกพืชสวนหรือพืชไร่ หรือเลี ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ หรือใช้ภูมิปัญญาในการสร้างรายได้ งานฝีมือ 
การแปรรูปวัตถุดิบ การถนอมอาหาร ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม วิธีการปรับปรุงดิน การใช้พลังงาน
ทดแทน เป็นต้น มีข้อมูลทางวิชาการ เช่น ชุดความรู้ต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีจุดเรียนรู้หรือ            
ฐานเรียนรู้ หรือสถานท่ีส าหรับการจัดการเรียนการสอนความรู้แก่ผูส้นใจตามศักยภาพของสถานท่ี  



รูปแบบการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 
 จากการท่ีกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็น
งบประมาณประเภทงบลงทุน ท าให้จะต้องด าเนินงานทั ง 2 รายการ ได้แก่ การปรับขุดพื นท่ีตาม
ปริมาตรดินท่ีก าหนด และการจัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์  อย่างไรก็ตาม หลักภูมิสังคมมีความ
แตกต่างในลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ท าให้แต่ละพื นท่ีอาจมีความแตกต่างในการด าเนินงาน 
จึงให้จังหวัดพิจารณาข้อยกเว้น ดังนี  

ข้อยกเว้น   
1. การปรับขุดพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย 

 1.1 กรณีใช้แบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด 
       1.1.1 ด าเนินการขุดดินให้ได้ตามปริมาตรท่ีก าหนด ขนาดพื นท่ี 1 ไร่ จ านวน 1,500 ลูกบาศก์เมตร  
และขนาดพื นท่ี 3 ไร่ จ านวน 4,000 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ต้องให้วิศวกรรับรองแบบใหม่    
      1.1.2 สภาพของพื นท่ีมีอัตราส่วนท่ีสามารถใช้กับแบบมาตรฐานได้ 
      1.1.3 สภาพของพื นท่ีไม่สามารถใช้แบบมาตรฐานได้ ให้ปรับแบบแปลงให้เหมาะสมกับ       
ภูมิประเทศโดยเลือกรูปแบบแปลงได้จาก Catalog ในขนาดท่ีเหมาะสมกับพื นท่ีของตัวเอง            
โดยยึดปริมาตรดินขุดตามท่ีก าหนด (ขนาดพื นท่ี 1 ไร่ จ านวน 1,500 ลูกบาศก์เมตร และขนาดพื นท่ี 
3 ไร่ จ านวน 4,000 ลูกบาศก์เมตร)  

 1.2 กรณีไม่ใช้แบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด 
      1.2.1 ด าเนินการขุดดินให้ได้ตามปริมาตรท่ีก าหนด ขนาดพื นท่ี 1 ไร่ จ านวน 1,500 
ลูกบาศก์เมตร และขนาดพื นท่ี 3 ไร่ จ านวน 4,000 ลูกบาศก์เมตร 
      1.2.2 ในกรณีท่ีแบบนั นมีความลึกเกิน 3 เมตร ให้ผู้มีความรู้ด้านช่าง (วิศวกร) ออกแบบ
และรับ รองแบบ  พร้ อม ทั งส่ งให้ ก รมการพัฒ นาชุมชน เพื่ อ ให้ สม าคมศิษ ย์ เก่ าวิศ ว ก ร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับรอง  
      กรณีท่ีมีค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชนแต่งตั งวิศวกรจิตอาสาของสมาคมศิษย์เก่าวิศวกร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปยังจังหวัด จังหวัดสามารถขอค าปรึกษา และการสนับสนุนการรับรองแบบได้ 
      1.2.3 ในกรณีท่ีขุดดินที่ความลึกไม่เกิน 3 เมตร ไม่ต้องรับรองโดยวิศวกรก็ได้ 

 1.3 กรณีพ้ืนที่มีแหล่งน้ า (หนองหรือสระหรือบ่อฯ) เดิม 

      1.3.1 สภาพพื นท่ีท่ีมีบ่อน  าเดิม ให้ขุดเพิ่มเติมหรือขุดใหม่ให้มีพื นท่ีในการกักเก็บน  าได้
เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในพื นท่ีตลอดทั งปี (โดยเจ้าของแปลงหรือผู้มีประสบการณ์การใช้น  าเพ่ือ
ประกอบอาชีพเกษตรในพื นท่ีเป็นผู้พิจารณา) ทั งนี  ให้มีลักษณะเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามท่ีกรมการพัฒนาชุมชนก าหนด โดยให้เบิกจ่ายเฉพาะส่วนที่
ด าเนินการขุดและส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กับกรมการพัฒนาชุมชน และให้ด าเนินการส่งหลักฐาน
ประกอบให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ได้แก่ รูปภาพแปลงครัวเรือนเป้าหมายท่ีเห็นสภาพ          
ขององค์ประกอบศูนย์เรียนรู้ฯ ตามท่ีก าหนด  

 



 
              1.3.2 หากพิจารณาสภาพ ศูนย์เรียนรู้พื นท่ีแล้วพบว่ามีลักษณะตามองค์ประกอบ   
เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชนแล้ว และ  ูสามารถเป็นศูนย์เรียนร ้
ให้บริการประชาชนได้ไม่ขอใช้งบประมาณในส่วนนี้  ให้ด าเนินการส่งหลักฐานประกอบให้              
กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ได้แก่ หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการฯ และรูปภาพแปลงครัวเรือน
เป้าหมายท่ีเห็นสภาพขององค์ประกอบศูนย์เรียนรูฯ้ ตามท่ีก าหนด 

         1.4 กรณีพื้นที่พิเศษ เช่น พื นท่ีใกล้แหล่งน  าธรรมชาติหรือแหล่งน  าสาธารณะอื่น ๆ พื นท่ี    
ลาดชัน พื นท่ีดินดาล มีชั นหินหน้าดินตื น พื นท่ีดินอ่อน ดินเลน ดินทราย ดินลู กรัง เสี่ยงต่อการ
พังทลาย พื นท่ีดินตื นมีน  าเค็ม มีปริมาณน  าฝนมาก เป็นต้น 
               1.4.1 ให้ด าเนินการขุดปรับพื นท่ีให้พิจารณาจากกักเก็บน  าได้เพียงพอต่อการใช้
ประโยชน์ในพื นท่ี (โดยเจ้าของแปลงหรือผู้มีประสบการณ์การใช้น  าเพื่อประกอบอาชีพเกษตรในพื นท่ี
เป็นผู้พิจารณา) ทั งนี  ให้มีลักษณะเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 
ตามท่ีกรมการพัฒนาชุมชนก าหนด โดยให้เบิกจ่ายเฉพาะส่วนที่ด าเนินการขุดและส่งคืนเงินเหลือ
จ่ายให้กับกรมการพัฒนาชุมชน และให้ด าเนินการส่งหลักฐานประกอบให้กรมการพัฒนาชุมชน
ทราบ ได้แก่ รูปภาพแปลงครัวเรือนเป้าหมายท่ีเห็นสภาพขององค์ประกอบศูนย์เรียนรู้ ฯ ตามท่ี
ก าหนด 
               1.4.2 หากพิจารณาสภาพพื นท่ีแล้วพบว่ามีลักษณะตามองค์ประกอบศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน และสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้
ให้บริการประชาชนได้ไม่ขอใช้งบประมาณในส่วนนี้ให้ส่งคืนเงินและด าเนินการส่งหลักฐานประกอบ
ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ได้แก่ หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการ ฯ และรูปภาพแปลง
ครัวเรือนเป้าหมายท่ีเห็นสภาพขององค์ประกอบศูนย์เรียนรู้ฯ ตามท่ีก าหนด 
  หมายเหตุ การพิจารณาความเป็นศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 
กรมการพัฒนาชุมชน ท่ีเกิดขึ นโดยไม่ใช้งบประมาณ หรือเบิกจ่ายบางส่วนนั น เป็นเรื่องเฉพาะราย ให้เป็น
ดุลพินิจของจังหวัด โดยให้ชี แจงเหตุผลความจ าเป็นในการท่ีไม่สามารถจัดหาพื นท่ีอื่น ๆ ในการด าเนินการ
ตามโครงการได้ 

2. การจัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 
 2.1 ก าหนดราคากลางในการขุดดินและจัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ในวงเงินงบประมาณและ
เป้าหมายท่ีก าหนด โดยค านวณจ านวนเงินค่าขุดดิน (1,500 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4,000 ลูกบาศก์เมตร)  
งบประมาณส่วนท่ี เหลือจึงน ามาค านวณจ านวนพัน ธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ตามความต้องการ               
ของเจ้าของแปลงและความเหมาะสมกับสภาพของพื นท่ี ทั งนี  ไม่เกินวงเงิน 9,000 บาท 
 2.2 หากขุดดินไม่ถึงตามปริมาตรดินขุดท่ีก าหนด (1,500 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4,000 
ลูกบาศก์เมตร) ให้เบิกจ่ายงบประมาณตามเท่าท่ีขุดจริง (โดยใช้ราคาท่ีค านวณ ตามข้อ 2.1) และ
จัดหาพันธ์ุพืชและพันธุ์สัตว์ไม่เกิน 9,000 บาท งบประมาณท่ีเหลือคืนกรมการพัฒนาชุมชน 
 2.3 ในกรณีท่ีมีการออกแบบในพื นท่ีและมีการลงนามในสัญญาจ้างเหมาแล้ว ภายหลัง           
ไม่สามารถด าเนินการขุดได้ตามปริมาตรดินท่ีก าหนดตามสัญญาจ้างได้ ให้เบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง 
และยึดรายละเอียดตามสัญญาเป็นหลัก ไม่สามารถใช้แนวทางตาม 2.2 มาด าเนินการได้ 



ตัวอย่าง การเบิกจ่ายตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ตัวอย่างที่ 1 
ขุดปรับพื นท่ี (1,500 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4,000 ลูกบาศก์เมตร)  พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 
พื นท่ี 1 ไร่ เบิกจ่ายค่าขุด 36,200 บาท  
พื นท่ี 3 ไร่ เบิกจ่ายค่าขุด 95,000 บาท  

9,000 บาท 
9,000 บาท 

ตัวอย่างที่ 2 
2.1 สมมติราคากลางขุดดิน ลูกบาศก์เมตรละ 25 บาท ในพื้นที่ 1 ไร ่
ขุดปรับพื นท่ี 1,500 ลูกบาศก์เมตร      พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 
เบิกจ่ายค่าขุด 37,500 บาท 7,700 บาท 
2.2 กรณขี้อยกเว้น ปริมาตรดินขุดไม่ได้ตามก าหนด 
ขุดปรับพื นท่ีเพียง 1,200 ลูกบาศก์เมตร  ส่งคืนกรมฯ              พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 
เบิกจ่ายค่าขุด 30,000 บาท 6,200 บาท 9,000 บาท 

ตัวอย่างที่ 3 
สมมติท าสัญญาจ้างแล้ว (ราคากลางขุดดิน ลูกบาศก์เมตรละ 25 บาท ในพื นท่ี 1 ไร่) 
ขุดปรับพื นท่ี 1,500 ลูกบาศก์เมตร      พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 
สัญญาเบิกจ่ายค่าขุด 37,500 บาท 7,700 บาท 
ขุดจริง ติดปัญหาดินดาลหรืออื่น ๆ ขุดต่อไม่ได้  
ท าให้ขุดได้เพียง 1,000 ลบ.ม.  
เบิกจ่ายเป็นเงิน 25,000 บาท 

ต้องส่งคืนกรมฯ 12,500 บาท 7,700 บาท 

         2.4 หากค านวณราคาขุดดินแล้วใช้งบประมาณเต็มวงเงินจัดสรรท่ีได้รับ ให้ราษฎรสมทบเพ่ือ
จัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในปริมาณท่ีเหมาะสมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ ฯ ให้กับพื นท่ี 
 2.5 หากมีการแยกซื อแยกจ้าง ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามค าสั่งกรมการพัฒนาชุมชน         
ท่ี 1010/2562 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 เรื่องมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจในการ
บริหารงบประมาณแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
 
 

 

 

 

 


