
รายงานสถานะความก้าวหน้า 
“โครงการพฒันาพืน้ทีต้่นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติ 
ตามหลกัทฤษฎใีหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

ภายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน 
เพื่อแกไ้ขปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสงัคม  

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

เศรษฐกจิฐานรากมัน่คงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 
ภายในปี 2565 

Change for Good 



          

งบประมาณ 4,787.916 ล้านบาท  

   โครงการพฒันาพืน้ทีต้่นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติ 
  ตามหลกัทฤษฎใีหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" 



ข้อมูลความต้องการจากภาคประชาชน ระยะที ่1 

พืน้ทีร่ะดับต าบล ระยะที ่1 จ านวน 3,246 ต าบล 

พืน้ทีด่ าเนินการเป็นพืน้ที ่โคก หนอง นา ทั้งหมด  59,616 ไร่ 

ครัวเรือนทีเ่ข้าร่วมโครงการจากการส ารวจ และลงนามเอกสาร           
ยนิยอมแล้ว ในระยะที่ 1 รวม 25,179 ครัวเรือน แยกเป็น  

         -พืน้ที ่HLM 24,842 ครัวเรือน  

         -พืน้ที ่CLM       337 ครัวเรือน 



1. เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงประยุกต์สู่การปฏิบัต ิ                                          
ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล 

2. เพือ่พฒันาพืน้ทีเ่รียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงระดบัต าบล 
และระดบัครัวเรือน 

3. เพือ่ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ 
กลุ่มแรงงานที่อพยพกลบัท้องถิ่นและชุมชน ทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวกิฤตการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
 

วตัถุประสงค์ 

จ านวน 3,246 ต าบล 
จ านวน 25,179 ครัวเรือน 
งบประมาณ 4,787.916 ล้านบาท  

พืน้ทีด่ าเนินงานโครงการ 

Change for Good 
เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 

ภายในปี 2565 



ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1.กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนน าขับเคลือ่นการน้อมน าหลกั   
   ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงฯ  34,367 คน 

2. เกดิพืน้ทีเ่รียนรู้ชุมชนต้นแบบการพฒันาคุณภาพ 
    ชีวติ ในระดบัต าบล 337 ต าบล 4,940 ไร่ 

3. เกดิพืน้ทีค่รัวเรือนต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวิต  
    ขนาดไม่เกนิ 3 ไร่ 24,842 ครัวเรือน 54,676 ไร่ 

4. เกดิการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID -19  
    ในพืน้ที ่3,246 ต าบล  9,188 คน 

1. เกดิแกนน าการพฒันา ครูพาท า 34,467 คน 

2. เกดิพืน้ทีเ่รียนรู้ ระดบัต าบล 337 ต าบล และระดบั
ครัวเรือน 24,842 ครัวเรือน 

3. เกดิการจ้างงาน 9,188 คน 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมรีายได้เฉลีย่เพิม่ขึน้ 3 เท่า      
    ภายใน 2 ปี 

5. พืน้ที่ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ ลดปัญหาภัยแล้ง       
      50 % ภายใน 3 ปี 

ตัวช้ีวดัผลผลติ ผลผลติของโครงการ 



ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1. เพิม่รายได้ครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิม่พืน้ที่ป่า ผลผลติสามารถสร้างรายได้ 

ผลลพัธ์ของโครงการ 

2. เพิม่การจ้างงาน ผู้ถูกผลกระทบจาก COVID-19 ด้วยการปฏิบัตใินพืน้ทีเ่รียนรู้ และพืน้ทีค่รัวเรือนต้นแบบ 

3. เพิม่พืน้ที่กกัเกบ็น า้ฝนในพืน้ที่โครงการ ไม่น้อยกว่า 145 ล้านลูกบาศก์เมตร 

4. สร้างความมัน่คงทางอาหารให้กบัชุมชน โดยเฉพาะจะมผีลผลติข้าว 10,818,780 กก.  
     สามารถเลีย้งดูคนได้ไม่น้อยกว่า 108,187 คน 

5. เพิม่พืน้ที่ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ไม่น้อยกว่า 25,759 ไร่ มต้ีนไม้ปลูกใหม่ 10,303,600 ต้น 

6. ฟ้ืนฟูทรัพยากรดนิ ไม่น้อยกว่า 25,759 ไร่ต่อปี ลดการชะล้างหน้าดนิคิดเป็นปริมาณ 2,575 ตันต่อปี  



ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1. ครัวเรือนทีเ่ข้าร่วมโครงการมีรายได้ มอีาชีพมัน่คง มคุีณภาพชีวติและมคีวามสุข 

ผลสัมฤทธ์ิ/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ 

2. ชุมชนมศูีนย์เรียนรู้ต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวิต ด้วยหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 



ฝึกอบรมเพิม่ทักษะระยะส้ันการพฒันากสิกรรมสู่ระบบ
เศรษฐกจิพอเพยีง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล 

สร้างพืน้ที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัต าบล และพฒันาพืน้ที่
ต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัครัวเรือน 

สร้างงานสร้างรายได้รายเดอืน ให้แก่ เกษตรกร 
แรงงานและบัณฑติจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่
อพยพกลบัท้องถิน่และชุมชน 

กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 
ผ่านกจิกรรมการพฒันาและสนับสนุนพืน้ที่
ครัวเรือนต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติ  
ระดบัครัวเรือน 

บูรณาการร่วมพฒันาพืน้ที่ระดบัต าบล  
ต่อยอดทางธุรกจิ ร่วมกบัภาคเอกชนในพืน้ที่ 

7 

3 

4 

5 6 พฒันาการสร้างมาตรฐานผลผลติ การแปรรูปและการตลาด 
ตามมาตรฐานอนิทรีย์วถิไีทย 

พฒันาระบบ Digital รองรับ Local 

Economy ด้วยการสร้างระบบ
โปรแกรมและ 
ระบบฐานข้อมูล  

ขั้นตอนการด าเนินกจิกรรมโครงการ 



แผนการด าเนินงาน 
ก.ย. 63 – ม.ค. 64  

กจิกรรมที่ 1 
ฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะระยะสั้นการพฒันากสิกรรม                      

สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ                              
“โคก หนอง นา โมเดล” 

กจิกรรมที่ 3 
สร้างงานสร้างรายไดร้ายเดือน 
ใหแ้ก่ เกษตรกร แรงงาน บณัฑิต
จบใหม่ กลุ่มแรงงานท่ีอพยพกลบั

ทอ้งถ่ินและชุมชน 

1 2 3 4 5 6 7 

กจิกรรมที่ 2 
สร้างพ้ืนท่ีเรียนรู้ชุมชนตน้แบบการพฒันา
คุณภาพชีวิต ระดบัต าบล และพฒันาพ้ืนท่ี
ครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิต              

ระดบัครัวเรือน 

ก.ย. 63 – ม.ค. 64  

ก.ย. 63 – ก.ย. 64  

กจิกรรมที่ 4 
กระตุน้การบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 
ผา่นกิจกรรมการพฒันาและสนบัสนุนพ้ืนท่ี
ครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิต                    

ระดบัครัวเรือน 

พ.ย. 63 – เม.ย. 64  

กจิกรรมที่ 5 
บูรณาการร่วมพฒันาพ้ืนท่ี                

ระดบัต าบล 

พ.ย. 63 – เม.ย. 64  

กจิกรรมที่ 6 
พฒันาการสร้างมาตรฐานผลผลิต 
การแปรรูปและการตลาด ตาม
มาตรฐานอินทรียว์ิถีไทย 

ธ.ค. 63 – พ.ค. 64  

กจิกรรมที่ 7 
พฒันาระบบ Digital รองรับ Local 

Economy ดว้ยการสร้างระบบ
โปรแกรมและระบบฐานขอ้มูล 

ก.ย. 63 – ก.ย. 64  

Change for Good 
เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 

ภายในปี 2565 



หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกพืน้ทีด่ าเนินการ 

พืน้ทีป่ระชาชนพร้อมและสมคัรใจ 
เข้าร่วมโครงการ 

พืน้ที่น ้าท่วมซ ้าซาก 

พืน้ที่ประสบภัยแล้งซ ้าซาก 

Change for Good 
เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 

ภายในปี 2565 



กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากพืน้ทีเ่รียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
การพฒันาคุณภาพชีวติ จ านวน 337 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากพืน้ที่ 
ครัวเรือนต้นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติ 

จ านวน 24,842 คน 

ผู้สมัครเข้าร่วมกจิกรรมการสร้างงาน            
สร้างรายได้ จ านวน 9,188 คน 

Change for Good 
เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 

ภายในปี 2565 



ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

 กรมการพฒันาชุมชน ได้ด าเนินการเตรียมการ สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้กบั 
ผู้ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนภาคเีครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงการประชาสัมพนัธ์โครงการ ดังนี ้

3. การส่ือสารสร้างการ
รับรู้เกีย่วกบัโครงการ
ต่อสาธารณชนผ่าน

กจิกรรม และ ส่ือต่าง ๆ 

1. จัดท าข้อมูลเพือ่การตดิตาม 
 ประเมินผล , รายงานผลการ 

ใช้จ่ายเงนิกู้ น าส่งให้กบัส านักงาน 
บริหารหนีส้าธารณะ และคู่มอื 
การด าเนินงานและเอกสาร 

การเบิกจ่ายเงิน 

2. การซักซ้อม 
สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกีย่วข้อง 

๒.๑ ผู้บริการกระทรวง กรม จังหวดั  
๒.๒ บุคลากรกรมการพฒันาชุมชน 

Change for Good 
เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 

ภายในปี 2565 



ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 

จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานตามโครงการพฒันาพืน้ที่ต้นแบบการพฒันา
คุณภาพชีวติ ตามหลกัทฤษฎใีหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  
และจัดเตรียมเอกสารการจัดซ้ือ จัดจ้าง เอกสารการเบิกจ่าย และรายละเอยีด
ขอบเขตงาน ฯ เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติอย่างถูกต้อง ไปในแนวทางเดยีวกนั 

Change for Good 
เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 

ภายในปี 2565 



ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 

 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกรม/ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์ พฒันาการจังหวดั 
พฒันาการอ าเภอ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาและพฒันาชุมชน จ านวน 1 คร้ัง 120 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอด และจัดท าแผนการขับเคลือ่นงานในระดบัจังหวดั และอ าเภอต่อไป 

จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารเตรียมความพร้อมการขับเคลือ่นโครงการพฒันา 
พืน้ทีต้่นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติตามหลกัทฤษฎใีหม่ ประยุกต์สู่ 
“โคก หนอง นา โมเดล” 
 
 

Change for Good 
เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 

ภายในปี 2565 



ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 

    กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัสูง ในสังกดักระทรวงมหาดไทยส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวดั            
ปลดัจังหวดั พฒันาการจังหวดั หัวหน้าหน่วยงานในสังกดักรมการพฒันาชุมชน จ านวน 1 รุ่น 330 คน 

     ผู้เข้าร่วมโครงการ รับรู้ เข้าใจนโยบาย สามารถขับเคลือ่นและก ากบั ตดิตามโครงการให้ประสบความส าเร็จได้ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลือ่นการพฒันา
พืน้ทีต้่นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติตามหลกัทฤษฎใีหม่ ประยุกต์สู่                 
“โคก หนอง นา โมเดล” 
 
 

Change for Good 
เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 

ภายในปี 2565 



ส่ือสารสร้างความเข้าใจผ่านการจัดนิทรรศการ “ชีวติใหม่ใต้ร่ม               
พระบารม.ี.เราสร้างไปด้วยกนั” ณ บริเวณท้องสนามหลวง 
มีผู้เข้าชมนิทรรศการ จ านวน 6,000 คน 

Change for Good 
เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 

ภายในปี 2565 

ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 



ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 

ส่ือสารสร้างความเข้าใจผ่านการจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรม
งานวจิัยแห่งชาติ 2563 ของส านักงานการวจิัยแห่งชาติ 
มีผู้เข้าชมนิทรรศการ จ านวน 7,248 คน 
 
 
 
 

Change for Good 
เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 

ภายในปี 2565 



ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 

สร้างการมีส่วนร่วม ด้วยกจิกรรมเอามือ้สามัคคพีืน้ทีต่่าง ๆ    
ทัว่ประเทศ จ านวน 1,533 แห่ง ผู้เข้าร่วมกจิกรรม 26,700 คน 
กจิกรรมสามารถสร้างกระแส และสร้างความเข้าใจแนวทางการ
พฒันาพืน้ทีต่ามรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” 

Change for Good 
เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 

ภายในปี 2565 



ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 

ประชาสัมพนัธ์ สร้างการรับรู้โครงการผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น     
ส่ือโทรทศัน์ หนังสือพมิพ์ ส่ือออนไลน์ เป็นต้น  
 

Change for Good 
เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 

ภายในปี 2565 



ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 

จัดท าค าส่ัง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลือ่น                              
การพฒันาพืน้ทีต้่นแบบ การพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลกัทฤษฎใีหม่                   
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  

2. คณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขบัเคลือ่นการพฒันาพืน้ทีต้่นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติตามหลกัทฤษฎใีหม่                      
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดบัประเทศ และทีป่รึกษา  

3. คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการขบัเคลือ่นการพฒันาพืน้ทีต้่นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติตามหลกัทฤษฎใีหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดบัภาค และทีป่รึกษา  

4. คณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขบัเคลือ่นการพฒันาพืน้ทีต้่นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติตามหลกัทฤษฎใีหม่                    
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดบัจังหวัด และทีป่รึกษา  

5. คณะท างานขบัเคลือ่นการพฒันาพืน้ทีต้่นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติตามหลกัทฤษฎใีหม่                                                      
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดบัอ าเภอ และทีป่รึกษา  

Change for Good 
เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 

ภายในปี 2565 



Change for Good 
เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 

ภายในปี 2565 

การประชาสัมพนัธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการ
พฒันาพืน้ทีต้่นแบบการพฒันาคุณภาพชีวติตาม

หลกัทฤษฎใีหม่ ประยุกต์สู่ 
 “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 2 

ความก้าวหน้า 
การด าเนินงาน 



1. จัดฝึกอบรมแกนน ากลุ่มเป้าหมาย หลกัสูตรวทิยากรและผู้น าการขบัเคลือ่นตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ณ ศูนย์ภูมรัิกษ์ 
    ธรรมชาติ อ าเภอเมอืง จังหวดันครนายก 
    กลุ่มเป้าหมาย : จ านวน  360 คน  เพือ่สร้างครูกระบวนการ ครูพาท า ไปสนับสนุนการขบัเคลือ่นโครงการฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

 
2. จัดท าแผนฝึกอบรม “หลกัสูตรนักส่ือสารสังคมเพือ่การพฒันาชุมชน” ร่วมกบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 
    สาธารณะแห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววทิยุและโทรทศัน์ไทย 
    กลุ่มเป้าหมาย : แกนน ากลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรของกรม และประชาชนในพืน้ทีท่ีส่นใจ จ านวน 1,200  คน 
 
3. จัดท าแผน “สร้างนักพฒันาสร้างสรรค์การแบ่งปัน” เพือ่ร่วมเป็นแกนน าจิตอาสาพฒันา ของกรมการพฒันาชุมชน 
    เข้าช่วยเหลอืงานและสนับสนุนกจิกรรมทีด่ าเนินการทั้งในและ นอกพืน้ทีด่ าเนินโครงการฯ 
    กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในกรมการพฒันาชุมชน และผู้สนใจจากภาคส่ีวนต่าง ๆ จ านวน 904 คน  

Change for Good 
เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 

ภายในปี 2565 

 
4. ด าเนินการตามขั้นตอนทีก่ าหนดทันททีี่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 

แผนการขับเคลือ่น 



พฒันาคอืสร้างสรรค์ 

Change for Good 
เศรษฐกจิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึง่ตนเองได้ 

ภายในปี 2565 


