คำนำ
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(สานักงาน กปร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดาเนินงาน กากับดูแล และติดตามประเมินผล
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้จัดทา แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ พ.ศ. 2560 - 2564 ขึ้น ในลักษณะของแผนแม่บทใน ภาพรวม เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับ กาหนด
กรอบทิศทาง กากับให้การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่ง และยังเป็นเครื่องมือ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ หน่วยที่ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานส่วนกลางระดับกรม
และกระทรวง ได้ใช้แนวทางบริหารดาเนินงาน ทั้งในด้านแผนงานโครงการและกิจกรรม บุคลากร ตลอดจนการ
บริหารงบประมาณในลักษณะองค์รวม เพื่อให้การดาเนินงานศูนย์ศึกษาฯ สามารถสนองพระราชดาริ แบบบูรณา
การและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ในช่วงที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาฯ มีแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของแต่ละศูนย์เป็นเครื่องมือชี้นา
การดาเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชดาริและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีจุดเน้นที่แตกต่างกันตาม
ลักษณะภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ที่ศูนย์ตั้งอยู่ และบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
แต่ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกและนโยบายต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง ศูนย์ศึกษาฯ จึงมีความจาเป็นต้องมีการ
ปรับการดาเนินงานในภาพรวมเพื่อให้สามารถพัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาส่งเสริมงานขยายผล
ไปสู่ประชาชนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับแนวคิดต่างๆ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการกากับ
ดูแลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาฯ ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติมีความถูกต้อง ครบถ้วนและ
สมบูรณ์เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น
แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ.
2560 – 2564 ฉบับนี้
กาหนดขึ้นในทิศทางที่สอดคล้องการแนวพระราชดาริ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมุ่งประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม โดยให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
หน่วยงานในส่วนกลาง หน่วยงาน ระดับพื้นที่ เกษ ตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่กระบวนการจัดทา
แผน การดาเนินงาน จนกระทั่งการติดตามผล เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้แผนแม่บทเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
และเป็นแนวทางสาคัญในการกากับการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ในระยะต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้ศูนย์
ศึกษาฯ ได้ทาหน้าที่ อย่างสมบูรณ์แบบในการ เป็นแหล่งองค์ความรู้แนวพระราชดาริ ขยายผลสู่ประชาชนอย่าง
ยั่งยืน บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี และนาไปสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
แผนแม่บทศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับนี้ ได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร โครงการ ศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2559 สานักงาน กปร. เชื่อมั่นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการกาหนด
นโยบาย แผนงาน กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณที่มีอย่างจากัดของรัฐให้คุ้มค่า ตลอดจนการกาหนดบุคลากร
ดาเนินงานให้แก่ศูนย์ศึกษาฯ ได้อย่างบูรณาการต่อไป

สานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชดาริให้จัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ขึ้น โดยมีแนวคิดที่สาคัญคือ เป็น ศูนย์ศึกษา และ พัฒนา (Research &
Development) และนาผลการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จมาเป็น ตัวอย่างแห่งความสาเร็จ ในลักษณะ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติที่มีชีวิต สาหรับให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานจากการปฏิบัติจริง เป็นตัวอย่างของการบริหารงานแบบบูรณา
การในลักษณะ รวมศูนย์ ในการผสานความร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงานราชการในการทางานเพื่อบริการประชาชน
และเป็น “ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้และขอรับบริการได้ในทีแ่ ห่งเดียวกัน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จัดตั้งขึ้นจานวน 6 แห่ง ในทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งมี
ลักษณะสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน จึงมีเนื้องานที่เห็นเป็นรูปธรรมแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมด้วย ศูนย์ศึกษาฯ
เหล่านี้ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ โดยมีรูปแบบ ภารกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ศักยภาพ และความต้องการของพื้นที่ ดังนี้
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอพนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา
: ภารกิจหลัก คือการศึกษา การปรับปรุงและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ดิน น้า ป่าไม้ ที่เสื่อมโทรมให้สามารถ
กลับมาใช้ทาการเกษตรได้ เป็นตัวอย่างแห่งความสาเร็จในเรื่อง ป่าหาย น้าแห้ง ดินเลว ก็พัฒนาได้
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส : ภารกิจ
หลัก คือ การศึกษา วิจัย พัฒนาสภาพดินเปรี้ยวที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้ให้สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ ทาง
การเกษตรได้อีกเป็นตัวอย่างแห่งความสาเร็จในเรื่องป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว แกล้งดินอย่างเดียวพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืน
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ภารกิจหลัก คือ เพื่อศึกษา วิจัย ทดลอง และสาธิตการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งในลักษณะบูรณาการ
เป็นตัวอย่างแห่งความสาเร็จในเรื่อง การพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล

:

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร : ภารกิจหลัก
คือการพัฒนาระบบชลประทาน พัฒนาระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ การศึกษาระบบนิเวศวิทยาของป่า การปรับปรุงบารุง
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ดิน พัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์และด้านการประมง เป็นตัวอย่างแห่งความสาเร็จในเรื่อง สร้างน้า เพิ่มป่า พัฒนา
ชีวิตที่พอเพียง
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ :
ภารกิจหลัก คือ การศึกษาทดลอง แสวงหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่บริเวณต้นน้าลาธารของภาคเหนือ เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาลุ่มน้าอื่นๆ ในภูมิภาค โดยใช้ระบบชลประทานเข้าเสริม เป็นตัวอย่างแห่งความสาเร็จในเรื่อง ต้นทางเป็นป่า
ไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุร:ี ภารกิจหลัก
คือ คือเพื่อฟื้นฟูด้านป่าไม้อเนกประสงค์ ศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และปลูก
ป่าโดยให้ราษฎรที่บุกรุกที่โดยมิชอบ เข้าร่วมในกิจกรรมของโครงการเพื่อร่วมพัฒนา อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างถูกต้องและเกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรมชาติ เป็นตัวอย่างแห่งความสาเร็จในเรื่อง ฟื้นดินคืนป่า เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง
6 แห่ง นอกจากจะดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้ขยายผลการดาเนินงานที่ประสบ
ความสาเร็จไปยังหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขยายผลการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากศูนย์ศึกษาฯ ให้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังได้เสริมสร้างศักยภาพศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ประสบ
ความสาเร็จจากการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 111 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งองค์
ความรู้ และเป็นแบบอย่างให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
ในภาพรวมที่ผ่านมาการดาเนินงาน ของศูนย์ศึกษาฯ มีความสอดคล้องกับแนวพระราชดาริและนโยบาย
ต่าง ๆ ประสบผลสาเร็จเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการประเมินผล การดาเนินงานตามแผน
แม่บทศูนย์ศึกษาฯ เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยสานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) พบว่า เกษตรกรร้อยละ 43.3 มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มาก และเกษตรกรร้อยละ
50.5 มีความเป็นอยู่ดีขึ้นพอสมควร โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีเป็นเงิน 216,821.98 บาท และมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนต่อปีเป็นเงิน 146.306.98 บาท ทั้งนี้ส่วนใหญ่มีรายได้พอเพียงกับรายจ่ายและมีเงินออมในครัวเรือน นอกจากนี้
งานขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ ยังช่วยให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ศูนย์ศึกษาฯ มีแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของแต่ละศูนย์เป็นเครื่องมือชี้นาการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชดาริและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีจุดเน้นที่แตกต่างกันตามลักษณะภูมิ
สังคมของแต่ละพื้นที่ที่ศูนย์ตั้งอยู่ และบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การดาเนินงานในภาพรวม
ของศูนย์ศึกษาฯ ยังคงมีความจาเป็นต้องมีเครื่องมือชี้นาการดาเนินงานเพื่อพัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย ส่งเสริมขยาย
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ผลสาเร็จไปสู่ประชาชน ตลอดจนกากับดูแลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาฯ ทั้งในระดับนโยบายและ
ปฏิบัติมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์จนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องงานศึกษา ทดลอง วิจัย งานขยายผล
และงานบริหารจัดการ
สานักงาน กปร.
ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และเป็นหน่วยงานหลักในองค์กรบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จึงมีบทบาทสาคัญในการจัดทา
แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริฉบับรวมนี้ เพื่อกากับให้การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6
แห่งเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องการแนวพระราชดาริ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มุ่งประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม เกิดผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน โดยเริ่ม
ตั้งแต่แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ. 2555-2559 ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์
ศึกษาฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สานักงาน กปร. จึงได้จัดทา แผนแม่บท
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการกาหนดทิศทางให้ศูนย์
ศึกษาฯ ไปสู่การทาหน้าที่เป็น แหล่งองค์ความรู้แนวพระราชดาริ ขยายผลสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการ
บริหารจัดการที่ดี นาไปสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ. 2560-2564 สาหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวพระราชดาริ นโยบาย และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

3. กรอบแนวคิดการดาเนินงาน
3.1 หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช
3.2 พระราชดาริเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
3.3 พระราชดาริเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
3.4 แผนยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พ.ศ. 2557 - 2560
3.5 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.6 การวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกและของประเทศ
3.7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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3.8 การขับเคลื่อนประเทศไทยของรัฐบาล
3.9 ประเด็นนโยบายของประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.10 ข้อเสนอแนะของประธานคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาฯ
3.11 มติที่ประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.12 นโยบายของสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

4. ขอบเขตการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในภาพรวม ครอบคลุม 3 ด้าน
คือ
1) ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา
2) ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
3) ด้านการบริหารจัดการองค์กร

5. โครงสร้างการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีการดาเนินงานแบบบูรณาการ โดยลักษณะ
โครงสร้างองค์กรดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดย มี นายอาพล
เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน มีปลัดกระทรวงทีเ่ กี่ยวข้องเป็นกรรมการ และมีรองเลขาธิการ กปร. เป็นเลขานุการ
2. คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดย มี
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ เป็นอนุกรรมการ และมีผู้อานวยการ
สานักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ สานักงาน กปร. เป็นเลขานุการ
3. คณะอนุกรรมการจัดทาแนวทางด้านการบริหารจัดการโครงการศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน มีอธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ และมีที่
ปรึกษาฯ สานักงาน กปร. เป็นเลขานุการ
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4. คณะอนุกรรมการ วางแผนและติดตามประเมินผล โครงการศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ โดยมีเลขาธิการ กปร. เป็นประธาน มีผู้แทนกรมที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ และมีที่ปรึกษาฯ สานักงาน กปร.
เป็นเลขานุการ
5. คณะอนุกรรมการการดาเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ศูนย์ตั้งอยู่เป็นประธาน มี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเ ป็นอนุกรรมการ และมีผู้อานวยการศูนย์ศึกษา การ
พัฒนาฯ เป็นเลขานุการ
การดาเนินงาน ของศูนย์ศึกษาฯ ในระยะที่ผ่านมา มีแผนแม่บทเป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน กากับ
ดูแล และติดตามประเมินผล แต่เนื่องจากแผนแม่บทฉบับ พ.ศ. 2555 – 2559 ของทุกศูนย์ศึกษาฯ ได้ สิ้นสุดลง สานักงาน
กปร. จึงได้จัดทาแผนแม่บท โดยได้แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาฯ พ.ศ. 2560 – 2564 ขึ้น เพื่อ
ยกร่างแผนแม่บทศูนย์ศึกษาฯ ในภาพรวมระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้

6. ขั้นตอนการจัดทาแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ขั้นตอนที่ 1 สานักงาน กปร. ประสาน ประชุมหารือร่วมกับศูนย์ศึกษาฯ เพื่อรับทราบกรอบแนวคิด
ขอบเขต วิธีการและตกลงร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 2 สานักงาน กปร. ประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษาฯ พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อประเมินผลสาเร็จ
ที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการกาหนด กรอบแนวคิดในการจัดทาแผน แม่บท และวางกลยุทธการ
พัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 สานักงาน กปร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนแม่บทศูนย์ศึกษาฯ พ.ศ. 2560 – 2564
เพื่อพิจารณากรอบแผนแม่บทศูนย์ศึกษาฯ ในภาพรวม โดยการมีส่วนร่วมของคณะทางานจัดทาแผนแม่บท และผู้ส่วนได้
ส่วนเสียเข้าร่วมแสดงความเห็น
ขั้นตอนที่ 4 สานักงาน กปร. นาเสนอแผนแม่บทศูนย์ศึกษาฯ พ.ศ. 2560 – 2564 ต่อ คณะอนุกรรมการ
วางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งมีเลขาธิการ กปร. เป็น
ประธาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 5 ศูนย์ศึกษาฯ นากรอบแผนแม่บท ศูนย์ศึกษาฯ พ.ศ. 2560 - 2564 และผลจากการประเมินผล
แผนแม่บทศูนย์ศึกษาฯ พ.ศ. 2555 -2559 ไปจัดทาตัวชี้วัดตามบริบทของภูมิสังคม
ขั้นตอนที่ 6 ศูนย์ศึกษาฯ นาเสนอตัวชี้วัดที่จัดทาตามแผนแม่บทศูนย์ศึกษาฯ พ.ศ. 2560
– 2564 ต่อ
ประธานคณะอนุกรรมการดาเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
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ขั้นตอนที่ 7 สานักงาน กปร. นาเสนอแผนแม่บทศูนย์ศึกษาฯ พ.ศ. 2560 – 2564 ต่อ คณะกรรมการบริหาร
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ซึ่งมีนายอาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนแม่บท
ขั้นตอนที่ 8 ศูนย์ศึกษาฯ จัดทาแผนปฏิบัติการ โดยใช้กลยุทธ์ตามกรอบแผนแม่บทศูนย์ศึกษาฯ พ.ศ. 2560
– 2564 ในการดาเนินงาน
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนแม่บท
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พ.ศ. 2560 - 2564
1. หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีจุดมุ่งหมายและเปูาหมายหลัก
คือ การพัฒนาคนให้พออยู่พอกินและพึ่งตนเองได้ โดยทรงยึดหลักการดาเนินงานบนทางสายกลางเป็นขั้นเป็น
ตอนบนพื้นฐานของ ความสมดุลพอดีในทุกภาคส่วน มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามวิถีแห่งธรรมชาติด้วย
มรรควิธีที่เรียบง่าย และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง โดยมีหลักการทรงงานที่ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานใน
ศูนย์ศึกษาฯ ได้แก่ ระเบิดจากข้างในคือการมุ่ง พัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้า
ไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอกมิใช่การนาเอาความ
เจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้านซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวจึงไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและนาไปสู่ความล่มสลายได้ การแก้ ปัญหาที่จุดเล็ก โดยทรงมองปัญหา
ในภาพรวม ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็กๆคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คน
มักจะมองข้ามการทาตามลาดับขั้นในการทรงงานพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จาเป็นของประชาชนที่สุดก่อน
ได้แก่ ด้านสาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วจะสามารถทาประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้จากนั้นจะ
เป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจาเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น แหล่งน้าถนน เพื่อการเกษตร การ
อุปโภคบริโภคที่เอื้อ ประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีที่เรียบง่ายเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประชาชนสามารถนาไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด
การเน้นองค์รวมทรงมองสิ่งต่างๆที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร มองทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติเชื่อมต่อกันในการ
ที่จะพระราชทานพระราชดาริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่าง
เชื่อมโ ยง การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลพื้นฐานใน
เบื้องต้นจากเอกสารต่างๆแผนที่ การ สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่เพื่อให้ได้
รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสอดคล้องกับสภาพ
ภูมิศาสตร์สังคม
การมีส่วนร่วม พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักประชาธิปไตยทรง
เปิดโอกาสให้ทุกฝุายทั้งสาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมกันทางานโครงการพระราชดาริ โดยคานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือความต้องการของสาธารณชน
ด้วยทรงนาประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารจัดการดาเนินงานซึ่งเป็นวิธีการที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา การสร้าง
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ประโยชน์ส่วนรวมในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกรนั้นทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ ในการ
พัฒนาช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลัก ความประหยัด เรียบง่าย ทาให้ง่าย ในการดาเนินงาน สอดคล้องกับสภาพ
ท้องถิ่น ที่ราษฎรสามารถทาได้เองโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือให้เทคโนโลยีที่ยุ่งยาก ทรงใช้หลัก ขาดทุนคือกาไรคือ
การให้และการเสียสละ ซึง่ เป็นการกระทาอันมีผลเป็นกาไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
การไม่ติดตารา
หมายถึง การพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาของ
ชุมชน เป็นการใช้ตาราอย่างไม่ผูกติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม การใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่าง
ละเอียดโดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ และสุดท้ายคือ เศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นทั้งหลักการทรงงานและหัวใจสาคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทุกโครงการ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชดาริในการบรรเทาและแก้ไข
ปัญหาความทุกข์ยากประชาชนโดยให้ยึดมั่นการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงอธิบายไว้
อย่างชัดเจนว่าหมายถึงความพออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้ ไม่ฟุมเฟือย มีความโลภน้อย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความ
พอประมาณตามอัตภาพ อย่าง มีเหตุผล ก่อน แล้ว จึงค่อยสร้างความเจริญก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นไป
การดาเนินตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชาติเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับความ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก อีกทั้งยังเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันช่วยให้ประเทศสามารถรอดพ้นจากวิกฤตการณ์
ระดับโลกได้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับประชาชนทุกคน ทุกระดับ และ
ทุกสาขาอาชีพซึ่งที่ผ่านมา ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาชนได้ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ตามบริบทและตามพื้นทีท่ แี่ ตกต่างกันไป

2. พระราชดาริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชดาริให้จัดตั้ง ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ขึ้น ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศรวม 6 แห่ง โดยมีแนวคิดที่สาคัญ
คือเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนา เมื่อดาเนินการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง จนได้ผลสาเร็จแล้วจะนาไปขยายผลให้กับ
เกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้นาไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นตัวอย่างแห่งความสาเร็จของการศึกษา
และการพัฒนา เป็น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต โดยคานึงถึงภูมิประเทศ ภูมิสังคม กล่าวคือ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
แสดงถึงลักษณะภูมิ ประเทศ ภูมิสังคม แสดงถึงวัฒนธรรม การประกอบอาชีพของท้องถิ่น และประสบการณ์ใน
การแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่น โดยมีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว มีความเจริญงอกงามอยู่ตลอดเวลา และมี
ประโยชน์แก่ราษฎร จะมองเห็นสิ่งที่เป็นวิวัฒนาการที่สามารถเข้ามาศึกษา นาความรู้ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองได้จริง
นอกจากนี้ ทรงคัดเลือกพื้นที่ด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นตัวแทนของภูมิภาค เป็นพื้นที่ส่วนย่อที่
สอดคล้องกับภูมิภาคและเป็นตัวอย่างของภูมิภาคอย่างแท้จริงที่เกษตรกรสามารถนาไปปฏิบัติได้ เป็นตัวอย่าง
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ของการบริหารงานรูปแบบใหม่ การพัฒนาแบบบูรณาการคือรูปแบบการจัดการบริหารราชการแผ่นดินไทย ที่
รวมเอากิจกรรมและการดาเนินงานของหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันเป็นลักษณะรวมศูนย์ และยิ่งไป
กว่านั้น ยังมีส่วนของเอกชนและองค์กรที่มิใช่รัฐบาลร่วมประสานการดาเนินงานอยู่ด้วย การดาเนินงานใน
รูปแบบดังกล่าว เป็นการผสานความร่วมมือกันทางานเพื่อให้บริ การประชาชน โดยปรับลดอัตตวิสัยของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งคุ้นเคยกับความเป็นเจ้าของและอานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ การจัดรูปแบบการบริหาร
ศูนย์ฯ โดยมิได้มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ แต่ ใช้ร่วมมือร่วมใจกันทางานเพื่อให้ เกิด ประโยชน์แก่ประชาชน เป็น
หลักและ เป็นระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว ที่ เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจสามารถก้าวเข้าไปใน
พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และสามารถขอรับบริการในเรื่องการใช้พื้นที่ด้านการเกษตร
ด้านน้า ด้านเมล็ดพันธุ์พืช ด้านการตลาด และ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวงจร การประกอบอาชีพ และการทามาหากิน
ตลอดจนให้บริการฝึกอบรมณ ที่แห่งเดียว ทาให้เกษตรกรประหยัดทั้งเวลาค่าใช้จ่ายในคราวเดียวกันด้วย
นอกจาก
นี้ศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่งยังได้ขยายผลการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จไปยังหมู่บ้าน
รอบศูนย์ฯ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขยายผลการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากศูนย์ศึกษาฯ ให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้
ยังได้เสริมสร้างศักยภาพศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ประสบ
ความสาเร็จจากการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 111แห่งเพื่อเป็น
แหล่งองค์ความรู้ และเป็นแบบอย่างให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างขวาง

3. พระราชดาริเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดาริเกี่ยวกับศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริในโอกาสเสด็จพระราชดาเนินทรงเยี่ยมชมการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
เมื่อวันที่ 14-18 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงมีพระราชดาริให้หา
แนวทางการศึกษา ทดลองเรื่องการปลูกและบริหารจัดการสวนยางพาราดาเนินการด้านเมล็ดพันธุ์พืช อาทิ ข้าว
เมล็ดพันธุ์ผัก เป็นต้น ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ เพื่อเป็นแหล่งสารองพันธุ์ให้แก่เกษตรกรยามวิกฤติดาเนินงานด้านปุ๋ย
สั่งตัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยที่เกินความจาเป็นให้แก่เกษตรกรได้สารวจสถานะ
สถานภาพการเก็บกักของอ่างเก็บน้าใกล้บ้านในศูนย์ศึกษา การพัฒนาพิกุลทองฯ และให้ศึกษาวิจัยด้านจุลินทรีย์
ในพื้นที่ใจกลางปุาพรุโต๊ะแดง และบริเวณราก ต้นมะฮัง
ต่อมา เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ทรงมีพระราชดาริ
ความว่าศูนย์ศึกษาฯ ควรเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ทรงมีพระราชดาริ
ให้นาแนวพระราชดาริด้านชลประทานมาจัดทาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน
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และเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงมีพระราชดาริให้
ส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จาเป็นต้องมีการควบคุมและตรวจสอบด้านคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ อีกทั้งควร
ควบคู่ไปกับการสอนหรือให้ความรู้แก่เกษตรกร

4. แผนยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ พ.ศ. 2557–2560
สานักงาน กปร. ได้กาหนดยุทธศาสตร์สานักงานกปร .พ.ศ. 2557 –2560ในการดาเนินงานสนอง
พระราชดาริและบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 3ยุทธศาสตร์หลักโดยมียุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ใน 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1

. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดาเนินงานสนองพระราชดาริ

1.1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้เป็นระบบทั้งในเชิง
ปริมาณ เวลา ต้นทุน มุ่งผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก เริ่มตั้งแต่การติดตามเสด็จ และรับ
สนองพระราชดาริ การประสานการดาเนินงานและการประสานการปฏิบัติ พิจารณาจัดทาโครงการฯ วิเคราะห์
โครงการและสนับสนุนงบประมาณ การติดตามประเมินผล
1.2) การส่งเสริมงานวิชาการและงานฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
 ส่งเสริมงานวิชาการของศูนย์ศึกษาฯ ให้มีงานศึกษาทดลองวิจัย ที่สอดคล้องกับแนว
พระราชดาริและสถานการณ์ เช่น ด้านพลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร การใช้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านมาต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
 สนับสนุนการฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาฯ โดยนาองค์ความรู้ บัญชีหลักมาเป็นกรอบใน
การฝึกอบรม
1.3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานฎีกาและเรื่องร้องทุกข์ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานฎีกาให้ครบถ้วนทั้งวงจรตั้งแต่ระบบฐานข้อมูลฎีกา ระบบการติดตามความก้าวหน้าของฎีกาและเรื่องราว
ร้องทุกข์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4) การขยายเครือข่ายและพัฒนาการมีส่วนร่วม
 สร้างและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรการดาเนินงานสนองพระราชดาริ โดยเสริมสร้าง
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอนลักษณะองค์รวมแบบบูรณาการ
 มีการขยายเครือข่าย สร้างระบบการประสาน ร่วมวางแผนและดาเนินงาน เพื่อบรรลุ
จุดมุ่งหมายในการดาเนินงานสนองพระราชดาริร่วมกันคือประโยชน์สุขของประชาชน
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 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ชุมชน และ
ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การคิดวิเคราะห์ ร่วมจัดทาแผน ร่วมดาเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมบารุงรักษาภายหลังสิ้นสุด
โครงการ
 สร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้อง มีความโปร่งใสในการดาเนินงาน
โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ
2.1)

การสร้างองค์ความรู้เพื่อขยายผล
 จัดทาคลังข้อมูลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มีระบบฐานข้อมูลตามแนวพระราชดาริด้านต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบู รณ์ และเป็นปัจจุบัน
มีการจัดระบบหมวดหมู่ของข้อมูล สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้สะดวกและรวดเร็ว
 จัดทาเป็นศูนย์ให้บริการการเรียนรู้สานักงาน กปร. ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และแหล่งอ้างอิงแนวพระราชดาริ โดยจัดให้มีช่องทางการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชดาริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2.2) การขยายผลโครงการ (เกษตรกรและประชาชนทั่วไป) โดย
 มุ่งเน้นการขยายผลและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริไปสู่กลุ่มเปูาหมายต่างๆ ให้แพร่หลายกว้างมากขึ้น โดยให้ศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ ศูนย์
เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ (หมู่บ้านรอบศูนย์)และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางการดาเนินงานใน
แต่ละภูมิภาค

 สนับสนุนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและศูนย์ฝึกอบรมตามแนวพระราชดาริที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับภูมิสังคมในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งการนานักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริมากขึ้น
 ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริสู่องค์กรชุมชน สื่อมวลชนและประชาชนทั่ว
ทุกภูมิภาค โดยประสานและสนับสนุนให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และสนองพระราชดาริเพื่อพัฒนาชุมชมและสังคมของตนเอง
โดยมีการใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือชี้นาการดาเนินงาน
 ขยายผลเครือข่ายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริสู่ระดับสากล โดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินงาน และสานักงาน กปร. เป็นองค์กรกลางในการดาเนินงานและ
สนับสนุนในฐานะผู้แทนระดับประเทศ
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2.3)

การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการรณรงค์เผยแผ่ โดย
 มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริในการ
พัฒนาและดารงชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ผลสาเร็จและผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
 พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริ และผลสาเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทั้งรูปแบบ เนื้อหา ความรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ผ่านสื่อทุกประเภท มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนศรัทธาและการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริเพื่อการพัฒนาและดารงชีวิต
 มุ่งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริไปสู่กลุ่มเปูาหมายต่างๆ ให้แพร่หลายกว้างขวางมากขึ้น
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ชุมชน และองค์กรต่างๆ ที่ประสบ
ผลสาเร็จและได้รับประโยชน์จากการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ให้แพร่หลายสู่สาธารณะ
มากขึ้น
2.4) การพัฒนาการทางานแบบเครือข่าย โดย
 พัฒนาการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในลักษณะเครือข่ายโดยเริ่ม
จากจุดเล็กๆ และขยายผลออกไปในวงกว้างแบบทวีคูณ โดยการมีส่วนร่วมของศูนย์เรียนรู้ที่เป็นส่วนราชการและ
ประชาชน
2.5)การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดาริ โดย
 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดาริ เพื่อสร้างบุคคลที่สามารถ
ขยายผลแนวพระราชดาริให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐ เอกชน
 พัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดาริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล

5. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ด้านงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559 ศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่งได้ดาเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนาไป
แล้วรวมทั้งสิ้น 499 เรื่อง แบ่งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 27 เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
30 เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 281 เรื่อง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 60 เรื่อง ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 17 เรื่อง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 84 เรื่อง โดยงานศึกษา ทดลอง วิจัย
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และพัฒนาทั้งหมดนี้มีความสอดคล้องกับพระราชดาริและมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่รับประโยชน์ นับได้ว่าประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างดี รวมทั้งองค์กรเอกชน
สถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกที่มีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมงานศึกษา ทดลอง
วิจัย ได้แก่ คณะทางานศูนย์ศึกษาฯ คณะอนุกรรมการวิชาการฯ ของ สานักงาน กปร. องค์กรการศึกษา เช่น
มหาวิทยาลัย โรงเรียน ซึ่งให้การสนับสนุนนักวิชาการและนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรธุรกิจและภาคเอกชน ซึ่งให้ทุนสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์
ปัญหาและอุปสรรคคือ งบประมาณมีไม่เพียงพอและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับ
การศึกษา ทดลอง วิจัย เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถในบางเรื่อง เช่น ความรู้ด้านการวิจัย ความไม่สงบใน
พื้นที่ รวมทั้งการขาดแคลนทรัพยากร เช่น ขาดแคลนน้า และภัยธรรมชาติ
ด้านขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
ศูนย์ศึกษาฯ มีการพัฒนากิจกรรม ภายในศูนย์ฯที่มีจุดเน้นทิศทางการดาเนินงานแตกต่างกันไปตาม
สภาพพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีตัวอย่างความสาเร็จจากงานศึกษาวิจัยที่สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้จานวน
93 เรื่อง มีการขยายผลสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ 148 หมู่บ้าน เกษตรกรรับประโยชน์ 31,786 ครัวเรือน 104,368 คน
ดังนี้
1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มีหมู่บ้านรอบศูนย์43 หมู่บ้าน12,403 ครัวเรือน36,275 คน
2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีหมู่บ้านรอบศูนย์ 13 หมู่บ้าน2,993ครัวเรือน12,180 คน
3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

มีหมู่บ้านรอบศูนย์ 23 หมู่บ้าน2,561 ครัวเรือน 8,429 คน

4) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีหมู่บ้านรอบศูนย์22 หมู่บ้าน 3,452 ครัวเรือน 12,989 คน
5) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มีหมู่บ้านรอบศูนย์ 18 หมู่บ้าน 4,003ครัวเรือน 16,015 คน
6) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ มีหมู่บ้านรอบศูนย์ 29 หมู่บ้าน 6,374 ครัวเรือน 18,480 คน
นอกจากนี้ ยัง มีศูนย์สาขา 17 แห่ง และจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ 8 จังหวัด จานวน 12 9 แห่งเพื่อ
ขยายผลสาเร็จของศูนย์ฯ ไปสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้แก่
1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จานวนศูนย์เรียนรู้ฯ 13 แห่ง
2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จานวนศูนย์เรียนรูฯ้ 9 แห่ง
3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จานวนศูนย์เรียนรู้ฯ 12 แห่ง
4) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จานวนศูนย์เรียนรู้ฯ 32 แห่ง
5) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จานวนศูนย์เรียนรู้ฯ 35 แห่ง
6) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จานวนศูนย์เรียนรู้ฯ 10 แห่ง
7) พื้นที่จังหวัดนครนายก จานวนศูนย์เรียนรู้ฯ 10 แห่ง
8) พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวนศูนย์เรียนรู้ฯ

8 แห่ง
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จากการติดตามผลการขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ พบว่ามีความสอดคล้องกับพระราชดาริ ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสามารถนาไปสู่การใช้
ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาฯ ได้ใช้ทั้งแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจาปีเป็นเครื่องมือปฏิบัติงานของศูนย์
ศึกษาฯ ซึ่งในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมกับใช้พระราชดาริ
เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาฯ ข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชน แผนแม่บทของศูนย์ศึกษาฯ งานศึกษาวิจัย
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และนโยบายของ กปร. เป็นหลัก มีการประชุมในการจัดทาแผนร่วมกัน มีการ
จัดการเสวนาของเจ้าหน้าที่ขยายผลร่วมกับเกษตรกรตัวอย่าง ทั้งนี้แหล่งงบประมาณในการขยายผลส่วนใหญ่มา
จาก สานักงาน กปร. และหน่วยงานต้นสังกัด
ศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่งมีการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม โดยนาแนวพระราชดาริ หลักสูตรตาม
กิจกรรมปกติของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแนวพระราชดาริ งานศึกษา ทดลอง วิจัยที่ประสบความสาเร็จ
รวมทั้งความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม มาเป็นกรอบในการดาเนินการ โดยใช้การสาธิตควบคู่กับการปฏิบัติ
จริงและคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากผู้ที่มีความสนใจและประกอบอาชีพที่สอดคล้องเป็นหลัก โดยรูปแบบงาน
ขยายผลที่ประสบผลสาเร็จคือ แปลงสาธิตตัวอย่าง การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การส่งทีมงานขยายผลไปให้ความรู้
กับประชาชนในพื้นที่ การถ่ายทอดผ่านกลุ่มที่ประสบผลสาเร็จหรือศูนย์เรียนรู้ โดยที่ด้านเทคนิคของงานขยาย
ผลทั้ง 4 รูปแบบนี้มีความสมบูรณ์ดีแล้วใน 3 รูปแบบ มีเพียงการใช้แปลงสาธิตที่ยังไม่สมบูรณ์ ในส่วนของการ
ประชาสัมพันธ์งานขยายผล ส่วนใหญ่ใช้วิธีจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นา
หมู่บ้าน อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานขยายผลยังดาเนินการได้ไม่ครอบคลุม
ในภาพรวม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559 ศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่งได้ทาการฝึกอบรมให้กับประชาชน
ทั่วไปและเกษตรกรรวมจานวนทั้งสิ้น 114,480 คน แบ่งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จานวน 12 ,226
คน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จานวน 18 ,151คน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จานวน 22,554คนศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จานวน 41,011 คน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จานวน 12,796 คน
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จานวน 7,742 คน
ในขณะที่มีคนเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ แล้วรวมจานวนทั้งสิ้น 4,525,405คน แบ่งเป็น
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จานวน 453,558 คน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จานวน 185,580คน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จานวน 292,169 คน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จานวน 262,100 คน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จานวน 3,078,566คน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จานวน
253,432 คน
การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดาริทฤษฎีใหม่ พบว่าส่วนใหญ่มีเกษตรกรทา
การเกษตรทฤษฎีใหม่ครอบคลุมทั้ง 3 ขั้น แต่เป็นขั้นที่ 1 มากที่สุด รองลงมาคือขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ตามลาดับ
บางศูนย์ศึกษาฯ ไม่มีเกษตรกรที่ทาการเกษตรทฤษฎีใหม่ถึงขั้นที่ 3 เลย เกษตรกรส่วนใหญ่ดาเนินกิจกรรม
ประเภทเกษตรผสมผสาน
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ศูนย์ศึกษาฯ มีการส่งเสริมการสร้างกลุ่มอาชีพและเครือข่าย มีการสนับสนุน พัฒนาและส่งเสริม
การตลาด ได้ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปให้กับเกษตรกร ซึ่งได้มีการนาไปต่อยอดพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เพื่อดึงดูดความสนใจบางศูนย์ฯ เช่น ภูพาน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งจาหน่ายทั้งตลาด
ท้องถิ่นและต่างจังหวัด มีการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการด้านการตลาดสาหรับสินค้าชุมชนร่วมกับธุรกิจ และมี
การขยายผลองค์ความรู้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเรื่องการเยี่ยมชมแปลงสาธิต เกษตรกรได้เข้าไปดูแปลงสาธิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.9 เพราะ
อยากได้ความรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ แนะนาหรือให้ความรู้ทุกครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.9 เกษตรกรได้
นามาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.9 และมีความพึงใจต่อการเยี่ยมชมแปลงสาธิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.9
ในเรื่องการอบรม เกษตรกรที่เข้าไปอบรมส่วนใหญ่เป็นการสมัครตามความสนใจของตนเอง โดย
เหตุผลคืออยากได้ความรู้ ส่วนหนึ่งเข้าไปอบรมเพราะผู้นาชุมชนขอให้เข้าร่วม เมื่ออบรมแล้วนามาใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.0 โดยนามาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.7 และยังได้นา
ความรู้ไปเผยแพร่กับคนอื่นๆ เช่น ญาติ เพื่อนบ้าน สมาชิกกลุ่ม คนที่มาดูงาน พระภิกษุ ทั้งมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์
ศึกษาฯ ไปติดตามผล โดยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางมาพบปะพูดคุยตามบ้าน เกษตรกรมีความพึงพอใจในการ
เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในทุกๆ ด้าน ได้แก่ องค์ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การได้เห็นตัวอย่างจริง ปัจจัยการผลิต การบริการ สถานที่ฝึกอบรม และการพัฒนาอาชีพ
เรื่องการที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาฯ ไปส่งเสริมความรู้ในพื้นที่ของเกษตรกรในชุมชน ความรู้ที่
เจ้าหน้าที่ไปให้คาปรึกษาแนะนาเป็นเรื่องการปรับปรุงบารุงดิน เช่น ทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้า ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด
การปลูกข้าว การ เพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว์ การประมง การเพิ่มผลผลิต การอนุรักษ์ต้นน้า การขยายพันธุ์ไม้ผล
และการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยที่เกษตรกรสามารถนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.0 โดยเฉพาะใน
เรื่องการเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย ความต้องการเทคนิคใหม่ๆ มาประยุกต์ในการประกอบอาชีพ และการนา
ความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน การเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่มีความถี่เพียงพอแล้ว โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ
1-2 ครั้ง เกษตรกรได้นาความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง สมาชิกกลุ่ม ฯลฯ กรณีที่ไม่ได้นาความรู้
ไปเผยแพร่ เนื่องจากพบว่าทดลองด้วยตนเองแล้วไม่ประสบผลสาเร็จ และบางส่วนพบว่าขั้นตอนการปฏิบัติ
ซับซ้อน ยุ่งยาก ทั้งนี้เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาจากการเข้ามาส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ เกษตรกรใช้วิธีโทรศัพท์ไป
สอบถามมากที่สุด รองลงมาคือเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ศึกษาฯ แต่ยังต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ได้แก่
อาชีพเสริมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การขุดสระน้า การขุดลอกคูคลองสาหรับหน้าแล้ง การรวมกลุ่ม
การตลาด การทาบ่อบาดาล เทคนิคการทาการเกษตรแบบใหม่ การปลูกพืชทนแล้ง การปลูกพืชใช้น้าน้อย
ระบบการให้น้า การปูองกันและกาจัดศัตรูพืช การเพิ่มน้าหนักของพืช และเครื่องมือการเกษตร
ในเรื่องการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้หรือเกษตรกรตัวอย่าง ปัจจุบันศูนย์ศึกษาฯ 6 แห่ง มีศูนย์เรียนรู้ใน
พื้นที่รวมจานวน 111 แห่ง เกษตรกรได้รับความรู้จากศูนย์เรียนรู้หรือเกษตรกรตัวอย่างมากที่สุดในเรื่องการทา
เกษตรผสมผสาน/ทฤษฎีใหม่ การทาปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผัก การเพาะเห็ด การปศุสัตว์ การเลี้ยงปลา โดยมีเหตุ
จูงใจคือความต้องการเทคนิคใหม่ๆ ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพ การได้นาความรู้มาปรับใช้ในการดารงชีวิต
และความสะดวกเพราะสถานที่อยู่ใกล้บ้าน โดยเกษตรกรได้นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92.8
โดยเฉพาะในการเพิ่มรายได้ และการลดรายจ่าย หลังจากได้รับคาปรึกษาแล้ว ได้นาความรู้ไปเผยแพร่ให้กับ
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เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง ฯลฯ ส่วนคนที่ไม่ได้นาไปเผยแพร่ เนื่องจากเมื่อทดลองด้วยตนเองแล้วไม่ประสบผลสาเร็จ
และไม่มีผู้สนใจ ในภาพรวมเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการมีศูนย์เรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.4
โดยสรุป ในส่วนของศูนย์ศึกษาฯ งานขยายผลมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องระบบการติดตาม
ประเมินผลที่ยังดาเนินการได้ไม่ครบทุกกระบวนการ มีข้อจากัดด้านงบประมาณ แผนปฏิบัติงาน การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิสังคมจากคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ทาการเกษตรต่อจากรุ่นพ่อ
แม่ เพราะสังคมบริเวณโดยรอบเกิดนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ศูนย์ศึกษาฯ บางแห่งมีปัญหาเรื่องการขาด
แคลนทรัพยากรที่สาคัญ เช่น น้า เป็นต้น ในส่วนของเกษตรกร เกษตรกรของศูนย์ศึกษาฯ บางแห่งพบปัญหา
การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร เนื่องจากคนรุ่นใหม่หันไปทางานนอกภาคการเกษตร อีกทั้งขาดคาแนะนา
ด้านการตลาดและไม่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดทุนทรัพย์ในการดาเนินการ
อย่างไรก็ตาม งานขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ ได้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับเกษตรกรที่สามารถนามา
ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์กับครัวเรือน โดยช่วยสร้างรายได้และลดรายจ่าย ในภาพรวม
เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากงานขยายผลของของศูนย์ศึกษาฯ มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีเป็นเงิน
216,821.98 บาท และมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีเป็นเงิน 146,306.98บาท โดยที่ส่วนใหญ่มีรายได้
พอเพียงกับรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 37.80 และมีการออมเงินในครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 72.30 โดยสรุปแล้ว ใน
ด้านความเป็นอยู่ทั่วไปครัวเรือนเกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมากคิดเป็นร้อยละ 43.3 และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
พอสมควรคิดเป็นร้อยละ 50.5
3. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ในการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ตามแผนแม่บท พ.ศ. 2555 – 2559 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาฯ
ได้ร่วมกาหนดแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานได้ตรงตามแผน
เนื่องจากมีการติดตามแผนในด้านต่างๆ อยู่เสมอ มีการประชุมคณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาฯ
ประมาณ 1-2 ครั้งต่อปี
ศูนย์ศึกษาฯ มีการบริหารจัดการด้านบุคลากร อัตรากาลัง งบประมาณ และเทคโนโลยีและความรู้
ที่เหมาะสม มีแผนพัฒนาระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการองค์กร มีการปรับปรุง
โครงสร้างอัตรากาลังให้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร มีแผนงานและกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาตามงานที่รับผิดชอบและการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทาให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ร่วมกันแก้ปัญหา หลักสูตรที่ศูนย์ศึกษาฯ ได้จัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ อาทิ
หลักสูตรการพัฒนาการเป็นวิทยากร หลักสูตรการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข หลักสูตรการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย หลักสูตรการวางแผนการทดลองทางการเกษตร หลักสูตรการเกษตรต่างๆ อาทิ การเลี้ยงสัตว์ การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการบรรยายรับคณะ เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดการศึกษาดู
งานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อปรับมุมมองและเปิดโลกทัศน์ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาฯ จากรุ่นสู่รุ่น
อย่างต่อเนื่อง ทุกหน่วยงานมีร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ
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ปัญหาและอุปสรรคคือบุคลากรยังขาดความรู้เฉพาะทาง บุคลากรบางหน่วยงานมีการโยกย้าย
ตาแหน่งหน้าที่ ทาให้ต้องมีการศึกษางานกันใหม่และเกิดการล่าช้า ด้านงบประมาณจาก สานักงาน กปร. ส่วน
ใหญ่ไม่มีปัญหามีเฉพาะบางหน่วยงานที่ประสบปัญหาความล่าช้า ซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาโดยดาเนินงานไปตาม
จริงเท่าที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ในการประชาสัมพันธ์โดยตรง ตลอดจนงบประมาณ
และเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีไม่เพียงพอ ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังมี
ปัญหาคือมีสภาพชารุดและไม่มีงบประมาณซ่อมแซม
ความเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกับศูนย์ศึกษาฯ ยังไม่ค่อยมีเท่าที่ควร เช่น บางหน่วยงานไม่ได้รับเชิญ
เข้าร่วมประชุม ทาให้ไม่ทราบกิจกรรมของศูนย์ศึกษาฯ จึงไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ศึกษาฯ
ให้กับประชาชนในจังหวัดอย่างที่ควรจะเป็น

6. การวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกและของประเทศ
6.1จุดอ่อนและข้อเสียเปรียบ
กระแสโลกาภิวัตน์ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจาก
เศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนาไปสู่ความเชื่อมโยง
ทุกระบบ ในขณะที่ศูนย์รวมอานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
โลกซึ่งจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
โลก ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศ
ต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น และกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดาเนิน
มาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อ
เศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่จะช่วยให้ประสิทธิภาพ
การผลิตของโลกเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง มีแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10-15 ปีข้างหน้านี้จะทาให้
ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิมที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ เกษตรแบบพึ่งตนเอง ต้องปรับตัว
และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐาน
การผลิตอื่นที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลาดับ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ระหว่างภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจน
กระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท
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นอกจากนั้น ยังมีข้อจากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศ กลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่สาคัญ
สาหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้นกดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น
ประกอบกับจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมี
ข้อกาหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบบประชาธิปไตยและการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น
สาหรับประเทศไทยยังคงมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง จุดอ่อนสาคัญได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่าและ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่าต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อน
หลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสาคัญ ฐานการผลิตเกษตรและ
บริการมีผลิตภาพการผลิตต่า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย การดาเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐยัง
ขาดการบูรณาการ จึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดาเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง ประสิทธิภาพ
ต่า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับ
ใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัย ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ ขณะที่ความเหลื่อมล้าทั้งด้าน
รายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ และความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็น
ปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมือง
ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน ทั้งภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยและภัยแล้งเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลา 15-20 ปีต่อจาก
นี้ไปจะมีนัยยะที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กาลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่าย การลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ขณะเดียวกันประเทศไทยเผชิญกับข้อจากัด
ด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความ
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เป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์
ในสังคม ข้อจากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจาเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคม
และโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้า และที่สาคัญคือการแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดินที่ทาให้
จาเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้นเป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น โดยที่ประเทศ
ต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและ
ข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้น ทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน
และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น
ในด้านความมั่นคงของโลกกาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สาคัญจากการปรับดุลอานาจใน
เอเชียและยุโรปจะมีผลทาให้บรรยากาศความมั่นคงของโลกมีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความ
ขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะ จะ
กระทบการดารงชีวิตของคนและทาให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของ
เทคโนโลยีก้าวหน้า อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่กดดันให้ต้องมีความสอดคล้องกับแนวคิดสีเขียว
และในขณะเดียวกันเทคโนโลยีมีส่วนสาคัญในการแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ามัน มุ่งสู่การ
ผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการ
ร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่รุนแรงขึ้น โดยที่การก่อการ
ร้ายจะยังเป็นภัยคุกคามของโลก และอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตามกระแส
โลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน และองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างเสรีภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นจะทาให้สามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและ
ช่องทางใหม่ๆ ที่แยบยลมากขึ้น
เงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้
จุดอ่อนควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ
6.2จุดแข็งและข้อได้เปรียบ
สาหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันทาให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลาดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
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กลางมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2553 และล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 5 ,739 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ฐานการผลิต
และบริการมีความหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิต
และบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้น และสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง
อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเลคทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และ
บริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัย
แรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลาดับจากร้อยละ
20 ในปี พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี พ.ศ. 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา
บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการ
เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลาดับ
ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
นานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศมีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทาให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลมีความคืบหน้ามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้มข้นของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยทั้งด้านการเมืองความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม และ
การที่ประเทศไทยได้รับการรับรองให้ดารงตาแหน่งประธานกลุ่ม G77ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อ
ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นแสดงความพร้อมและบทบาทนาของไทยในการสานต่อความ
ร่วมมือระหว่างประเทศกาลังพัฒนา รวมทั้งการที่สหประชาชาติได้กาหนดเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goalsหรือ SDGs) เป็นวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ.2015 เป็นเวลา 15 ปี
จนถึงปี ค.ศ. 2030 ซึ่งประเทศไทยสามารถมีบทบาทนาและผลักดันได้ในเวทีสหประชาชาติในหลายเรื่อง อาทิ
การขจัดความยากจน การส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินในปี พ.ศ. 2540-2541 ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ที่ดี ได้แก่ การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส การรับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มี
การกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กาหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น และ
ฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น ฐานะการเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่อง
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ได้มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น สร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ
สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขัน
ในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
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ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ เช่น กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมสูงวัย
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้ 1) การน้อมนา
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 3) การ
สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
ประเทศไทยถูกกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ให้เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย
สามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ยุทธศาสตร์ที่ 3การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การ
ลงทุน การพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง และเกษตรกรรุ่นใหม่ยุทธศาสตร์ที่ 4การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มี
ประสิทธิภาพยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับ
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้ง
การเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ประสานและพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกิจ
ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับอนุภูมิภาค

20

8. การขับเคลื่อนประเทศไทยของรัฐบาล
8.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการกาหนด
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560–2579)เป็นกรอบระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขัน
ได้ในระบบเศรษฐกิจ กรอบยุทธศาสตร์ขาติระยะ 20 ปีประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง โดยเฉพาะในเรื่องการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ และการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ซึ่งมี
กรอบแนวทางที่สาคัญคือการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน การพัฒนาศักยภาพ
คนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกรอบ
แนวทางที่สาคัญคือการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ และการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
8.2 ยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากการกาหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแล้ว รัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานตามแนวพระราชดาริเรื่องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จึงได้กาหนดเป็นวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเปูาหมายในปี
พ.ศ.2568 โดยจะดาเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศ
ชี้นาทาง และยึดถือหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศ
ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
เป็นแผนระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560 ) โดยกาหนดให้มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนฯ 7 ด้านได้แก่ 1) ด้าน
การเกษตรและชนบท 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
รายย่อย 4 ) ด้านการต่างประเทศ 5) ด้านประชาสัมพันธ์ 6) ด้านความมั่นคง และ 7) ด้านการบริหารจัดการ
ในการนี้ สานักงาน กปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักของ
ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 ) ซึ่งต้องดาเนินการเป็นสิ่งแรกคือการจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่เปูาหมายเพื่อวางแผนดาเนินการ
เป็นจานวนต่ากว่าร้อยละ 25 ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมดในประเทศไทย สานักงาน กปร. จึงได้รวบรวมข้อมูล
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จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจุบันมีพื้นที่ที่มีพื้นฐานการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาบ้างแล้ว
สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 6 แห่ง และพื้นที่หมู่บ้านรอบ
ศูนย์สาขา 2 แห่ง 2) พื้นที่การทางานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ กระทรวงหมาดไทย และสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน )3) พื้นที่หมู่บ้านที่รับประโยชน์จากโครงการแหล่งน้าขนาดเล็กอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริใน 46 จังหวัด และ 4) หมู่บ้านที่มีความพร้อมตามเกณฑ์อื่นๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หมู่บ้านตามแนวบริเวณชายแดน
และพื้นที่ความมั่นคง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ของกรมการปกครอง เป็นต้น รวมพื้นที่เปูาหมายจานวนทั้งสิ้น 24,086 หมู่บ้าน
สาหรับพื้นที่เปูาหมายกลุ่มที่ 1 คือพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ 6 แห่งและพื้นที่หมู่บ้านรอบ
ศูนย์สาขา 2 แห่ง มีจานวนทั้งสิ้น 357 หมู่บ้าน ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 43 หมู่บ้าน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี จานวน 23 หมู่บ้าน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส จานวน 13 หมู่บ้าน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร จานวน 22 หมู่บ้าน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 18 หมู่บ้าน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี จานวน 29 หมู่บ้าน
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 86 หมู่บ้าน
ศูนย์อานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังฯ จานวน 123 หมู่บ้าน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่เปูาหมายดังกล่าวข้างต้น เป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาฯ และของศูนย์
สาขาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความรู้ความเข้าใจ มีพื้นฐานการดาเนินงาน
และได้รับการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบ้างแล้ว จึงสามารถเป็น
กาลังสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ตามแนวทางและกระบวนการที่กาหนดไว้ในคู่มือการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการ
จัดหลักสูตรอบรมศึกษาดูงานสาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกลุ่มเปูาหมายของยุทธศาสตร์ที่ 1 ในพื้นที่
เปูาหมาย 2 ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย (ผู้นาการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด )และระดับปฏิบัติ (พี่เลี้ยงระดับ
อาเภอ)ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 ผู้นาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (นชพ.)และหลักสูตร
ที่ 2 เครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนอกจากกาหนดให้มีรายวิชา
ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติแล้ว ยังจัดให้กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
รวบรวมพื้นที่แหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาฯ เพื่อเป็น
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ทางเลือกในการศึกษาดูงาน ในการนี้ศูนย์ศึกษาฯ ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาฯ ศูนย์เรียนรู้ของศูนย์ศึกษาฯ และ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสานักงาน กปร. รวมจานวนกว่า 505 แห่งทั่วประเทศ จะสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตามภูมิสังคม และเป็นตัวอย่างของความสาเร็จที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี
8.3 นโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’
นโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0 ’ เป็น การกาหนด โมเดลหรือรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน โดยในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยได้กาหนดรูปแบบการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจาก ‘ประเทศ
ไทย 1.0’ ที่เน้นภาคการเกษตร ‘ประเทศไทย 2.0 ’ ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ ‘ประเทศไทย 3.0 ’ ที่เน้น
อุตสาหกรรมหนัก
นโยบาย‘ประเทศไทย 4.0’ เกิดขึ้นจากการพัฒนาภายใต้ นโยบาย‘ประเทศไทย 3.0’ ทาให้ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้าของความมั่งคั่งและความไม่สมดุลในการพัฒนา นโยบาย‘ประเทศไทย 4.0’
เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (valuebased economy) ใน 3 มิติ คือ 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคแบบพื้นฐานไปสู่เชิง
นวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมและ 3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
ดังนั้น นโยบาย‘ประเทศไทย 4.0’ จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 ด้านที่สาคัญ ได้แก่
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี หรือที่รู้จักกันว่า ‘เกษตรอัจฉริยะ’(smart farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และ
เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ
2. เปลี่ยนจากระบบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบดั้งเดิมที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา
ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ(smart enterprise) และธุรกิจเกิดใหม่ (startup) ที่มีศักยภาพ
สูง
3. เปลี่ยนจากการบริการแบบดั้งเดิมซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่การบริการที่มีมูลค่าสูง
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่า ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
นโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0 ’ เปรียบเหมือนการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจชุดใหม่ และสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันโดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบใน 5
กลุ่มเปูาหมาย ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดารินั้น มีกลุ่มเปูาหมายที่ 1 คือกลุ่ม
อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
นโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0 ’ มุ่งเน้นการขับเคลื่อน 5 กลุ่มเปูาหมายนี้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน
ระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า เป็นการเปลี่ยน ‘ปัญหาและความท้าทาย’ ให้เป็น ‘ศักยภาพและโอกาส ’ ในการสร้าง
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ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเน้นการพัฒนาด้วยตนเองเป็นหลัก แล้วค่อย
ต่อยอดด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ ซึ่งจะสอดรับกับ
‘บันได 3 ขั้น ’ ของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และจะใช้พลัง ‘ประชารัฐ’ ในการขับเคลื่อน โดยมีผู้มีส่วนร่วมหลักประกอบด้วย ภาคเอกชน
ภาคการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ ซึ่งจะมีส่วนร่วมตามความถนัดและจุดเด่นของแต่
ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน
8.4 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ของประเทศไทยในช่วงปลายปี พ.ศ.2558
สืบเนื่องจากประเทศสมาชิกได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.
2558 ที่เน้นการปฏิบัติและเชื่อมโยงยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาค โดยในระหว่างการประชุม
สุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอา ประเทศไทยช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 รัฐบาลแต่ละประเทศได้ลง
นามรับรองแผนงาน (blueprint) สาหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใน 3 เสาให้สมบูรณ์ (ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอยู่แล้ว แต่ผนวกเข้าอีก 2 เสาคือประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน) เกิดเป็นปฏิญญาชะอา-หัวหินว่าด้วยแผนงานสาหรับประชาคม
เซียน พ.ศ. 2552-2558 ซึ่งในการนี้ประเทศไทยมีข้อผูกพันกับสมาชิกอาเซียนที่จะส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียน
มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการรวมตัวของอาเซียน และกระบวนการเป็นประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ใน
วาระที่ ไทยดารงตาแหน่งประธานอาเซียน ซึ่งมีผลระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 –ธันวาคม พ.ศ.25 52
รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันให้เกิดการบรรลุเปูาหมายกฏบัตรอาเซียน การเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการเน้นย้าความมั่นคงของประชาชนในภูมิภาค อันจะทาให้ประชาชนสามารถก้าว
สู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์และบรรลุผลภายในปี พ.ศ. 2558
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาประเทศไทยไปสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งให้กับทั้ง 3 เสาหลักคือ ด้าน
การเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยที่ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลักมี
ความสาคัญเท่าเทียมกัน ควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆ กับการกาหนดการก้าวไปสู่ประชาคม
อาเซียนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ประชาคมอาเซียนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการอาเซียน
แห่งชาติเป็นกลไกระดับประเทศในการประสานการดาเนินงาน และติดตามความคืบหน้าในภาพรวมทุกเสา และ
มีหน้าที่สาคัญในการผลักดันและสนับสนุนหน่วยงานราชการต่างๆ ในการดาเนินงานเพื่อก้าวไปสู่ประชาคม
อาเซียน
ทั้งนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) บูรณาการแนวทางการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศใน
การร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.
2558 เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในการ
เตรียมการรองรับผลกระทบและแผนการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และใช้
โอกาสจากความร่วมมือในอาเซียนเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนประกอบกับความตื่นตัวในการรับรู้เรื่องประชาคมอาเซียนที่มากขึ้นในทุก
ภาคส่วน
การเตรียมความพร้อมและใช้โอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
การเมืองและความมั่นคงของอาเซียน และการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบและ
ประชาชน จะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ
ของประชาชนที่ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ
เป็นหลักการสาคัญที่นามาซึ่งการกาหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา 8 ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ :ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
อาเซียนร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 1การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และ
การลงทุน มีเปูาหมายในการพัฒนาศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน เพื่อรองรับการเปิดเสรี
และใช้โอกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม มีเปูาหมายให้ประชาชน
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมและประกันความเสี่ยง มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคงและปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ มีเปูาหมายในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้งมีกฎ ระเบียบที่อานวยความ
สะดวกทั้งการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
อาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา กลุ่มเปูาหมายที่สาคัญ ได้แก่ การศึกษาแรงงาน/ผู้ประกอบการ และ
เจ้าหน้าที่รัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ มีเปูาหมายในการปรับปรุงกฎหมายกฎ
ระเบียบที่อานวยความสะดวกการค้า การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณีและข้อตกลงต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 6การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสาคัญของ
อาเซียน มีเปูาหมายให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนโดย
มีกลุ่มเปูาหมายที่สาคัญ ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคแรงงาน/ผู้ประกอบการ และภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 7การเสริมสร้างความมั่นคง มีเปูาหมายในการสร้างความร่วมมือด้านการเมือง
และความมั่นคงเพื่อนาไปสู่ภูมิภาคที่มีบรรทัดฐาน เอกภาพ และสันติภาพร่วมกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 8การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน มีเปูาหมายใน
การพัฒนาเมืองให้มีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
บริการ การลงทุน และการค้าชายแดน
8.5 การเตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทยได้ดารงตาแหน่งประธานกลุ่ม 77 (G77) และการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสากลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ของ
สหประชาชาติ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมรัฐมนตรีกลุ่ม 77 ครั้งที่ 39 ได้
รับรองให้ไทยดารงตาแหน่งประธานกลุ่ม 77 ที่นครนิวยอร์ก วาระปี 2559 จึงถือเป็นการดารงตาแหน่งประธาน
กลุ่ม ฯ เป็นครั้งแรกของไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี
ได้รับมอบตาแหน่งประธานกลุ่ม 77 วาระปี 2559 อย่างเป็นทางการ ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นคร
นิวยอร์ก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ซึ่งในวาระการเป็นประธานกลุ่ม 77 นี้ ไทยจะมุ่งเน้นการดาเนินการตาม
วิสัยทัศน์ “จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ : ความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกฝุายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(FromVisiontoAction:InclusivePartnershipfor SustainableDevelopment)”
วิสัยทัศน์ดังกล่าวสอดรับกับวาระสาคัญที่จะต้องดาเนินการในช่วงการเป็นประธานกลุ่ม 77
ของไทยในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการวางรากฐานที่แข็งแรงที่จะไปสู่การปฏิบัติ ติดตาม และ
ทบทวน เพื่อการบรรลุเปูาหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
(2030AgendaforSustainable
Development)ซึ่งไทยจะเน้นเรื่องความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกฝุายเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ
Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้ง 17 เปูาหมาย โดยเชื่อมโยงการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ เพื่อขับเคลื่อนการทางานเพื่อนาไปสู่การบรรลุเปูาหมาย SDGs โดยแสดงให้เห็นถึงตัวอย่าง
การนาหลักทฤษฎีไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และให้ความสาคัญกับการมีบทบาทเป็นผู้สร้างสะพาน
เชื่อมฝุายต่างๆ ที่ไทยยึดถือมาโดยตลอด คือ การไม่แบ่งแยกระหว่างกลุ่มประเทศกาลังพัฒนากับประเทศพัฒนา
แล้ว รวมทั้งการคานึงถึงความต้องการที่แตกต่างระหว่างสมาชิกต่างๆ ภายในกลุ่ม 77 ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการร่วมมือและประสานงานกันระหว่างสาขาต่างๆ ของกลุ่มฯ เพื่อให้การผลักดันประเด็นต่างๆ
ของกลุ่มฯ เป็นไปอย่างมีเอกภาพ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประกอบด้วย 17 ประเด็น ได้แก่ 1) การขจัดความ
ยากจนทุกรูปแบบ 2) การขจัดความหิวโหย การบรรลุถึงความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 3) การ
มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4) การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึงและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5)
การบรรลุความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ การเพิ่มพลังสตรีและเด็กหญิง 6) การเข้าถึงการใช้น้าสะอาดและ
สุขาภิบาลที่ดี 7) การเข้าถึงพลังงานที่มั่นคงและสะอาด 8) การมีงานที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 9) การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10) การลด
ความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 11) การตั้งถิ่นฐานและชุมชนอย่างยั่งยืน 12) การส่งเสริมการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 13) การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14)
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การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 15) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนบกและ
รักษาระบบนิเวศ 16) การสร้างสังคมสันติสุข ยุติธรรมและมีสถาบันทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง และ 17) การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับในการบรรลุถึงเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก โดยภายใต้ 17
เปูาหมาย ได้แบ่งออกเป็น 169 เปูาประสงค์ และ 241 ตัวชี้วัด
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บทที่ 3
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก
กลุ่มเป้าหมายและยุทธศาสตร์
1. วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดาริ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

2. พันธกิจ
1) ศึกษา ทดลอง วิจัย และทดสอบสาธิตเพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม
กับภูมิสังคมตามแนวพระราชดาริ พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) แสดงผลสาเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนาในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
และรูปแบบอื่นๆ
3) ขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และการทดสอบสาธิต
สู่ประชาชน
4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ พระราชดาริ โครงการและกิจกรรมตามแนว
พระราชดาริ
5) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักบูรณาการและธรรมาภิบาล

3. เป้าประสงค์หลัก
1) มีผลสาเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัยพัฒนา และการทดสอบสาธิตตามแนวพระราชดาริ
2) มีตัวอย่างความสาเร็จของการพัฒนาที่สมดุล มั่นคงและยั่งยืน
3) มีองค์ความรู้จากการขยายผลทั้งทางตรงและจากเครือข่ายที่ประชาชนสามารถนาไปเป็น
แนวทางการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตประจาวัน
4) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานโครงการไปสู่สาธารณชน
5) มีสมรรถนะสูงในการสนองพระราชดาริ

4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ นักศึกษา นักเรียนและเยาวชน
ทั้งที่เป็น ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในจังหวัด หน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง เครือข่ายชุมชน ภาคเอกชน
22

5. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ
1)ยุทธศาสตร์ที่ 1การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา
2)ยุทธศาสตร์ที่2การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
3)ยุทธศาสตร์ที่ 3การบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา เป็นยุทธศาสตร์หลักของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่มุ่งเน้นการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ เป็นงานศึกษาวิจัยในลักษณะต่อยอด จากงานวิจัยขั้น ทดลองที่สอดคล้องภูมิสังคมมีความเรียบง่ายและ
ประหยัด เน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนาไปขยายผลสู่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้อุดม
สมบูรณ์อย่างสมดุลและยั่งยืน
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. งานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริมีการ
เก็บรวบรวมในระบบที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถเข้าถึงได้
นามาใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้

1.1 จัดการระบบของงานศึกษา
ทดลอง วิจัย และพัฒนา และงาน
ทดสอบสาธิตของศูนย์ศึกษาฯ ที่ผ่าน
มาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐาน
ของ สานักงาน กปร.พร้อมทั้งศึกษา
รวบรวบ งานศึกษา ทดลอง วิจัย
และงานพัฒนาเพิ่มเติมและวางแผน
ทิศทางและการจัดลาดับความสาคัญ
ของงานศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน

1.1.1จานวนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา
และงานทดสอบสาธิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์
แยกเป็นหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และมี
องค์ประกอบข้อมูลที่เป็นรูปแบบ
เดียวกันตามมาตรฐานของ สานักงาน
กปร.
(ระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานของ
สานักงาน กปร. ประกอบด้วยชื่องาน
ศึกษา ทดลอง วิจัยหรืองานทดสอบ
สาธิต หมวดหมู่ของพระราชดาริ เช่น
ด้านดิน นา ป่าไม้ การเกษตร ประมง
ปศุสัตว์เป็นต้น รายละเอียดของ
พระราชดาริ สถานที่ดาเนินการ แปลง
สาธิต งบประมาณ รายชื่อคณะผู้วิจัย
ผลการศึกษาหรือการดาเนินงาน
เอกสารวิชาการที่มีการจัดพิมพ์งาน
ศึกษา ทดลอง วิจัยหรืองานทดสอบ
สาธิตหรือที่มีการอ้างอิง)

1.2 กากับดูแลให้มีการเข้าถึงและใช้ 1.2.1 จานวนครั้งที่มีการเข้าถึงและใช้
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ตัวชี้วัด

ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลอย่าง ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
จริงจัง
สารสนเทศด้านงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ แยกเป็นหมวดหมู่ที่
ถูกต้อง และมีองค์ประกอบข้อมูลที่เป็น
รูปแบบเดียวกันตามมาตรฐานของ
สานักงาน กปร.
2. งานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ของศูนย์ศึกษาฯ มีการพัฒนา
ต่อยอดจากขั้นทดลองให้
สามารถถ่ายทอด และขยายผล
การพัฒนาไปสู่ประชาชนได้
อย่างเหมาะสมกับภูมิสังคม
และเน้นการใช้ทรัพยากรใน
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.1 พัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนาที่มีลักษณะต่อยอดจาก
งานวิจัยขั้นทดลองสอดคล้องกับภูมิ
สังคม และสามารถลดต้นทุนการผลิต
เพิ่มรายได้

2.1.1 จานวนองค์ความรู้จากงานศึกษา
ทดลอง วิจัย และพัฒนาที่เป็นการต่อ
ยอดจากงานวิจัยขั้นทดลอง
2.1.2 จานวนองค์ความรู้จากงานศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนาและงานทดสอบ
สาธิตที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและ
สามารถลดต้นทุนการผลิต
2.1.3 จานวนองค์ความรู้จากงานศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบ
สาธิตทีส่ ามารถเผยแพร่ถ่ายทอด สู่
กลุ่มเปูาหมายได้
2.1.4 จานวนองค์ความรู้จากงานศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบ
สาธิตที่ถ่ายทอดสู่เกษตรกรแล้วสามารถ
นาไปปฏิบัติได้ประสบผลสาเร็จ
2.1.5 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
จัดทาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม

2.2 พัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
เน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
2.3พัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนาและงานทดสอบสาธิตที่
ได้มาตรฐานคุณภาพผลผลิตและ

2.2.1 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่เน้น
การใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
2.3.1 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนาและงานทดสอบสาธิตที่ได้
มาตรฐานผลผลิต
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อาหาร
2.4 พัฒนางานศึกษาทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่เป็น
นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีคุณค่า
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

3. งานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ของศูนย์ศึกษาฯ มีการบูรณา
การกับตัวชี้วัดโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริและ
บูรณาการความร่วมมือกับ
เครือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน

3.1 เชื่อมโยงหรือใช้ประโยชน์จาก
ตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริกับงานศึกษา ทดลอง
วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบ
สาธิต

ตัวชี้วัด
2.4.1 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
จัดเป็นนวัตกรรมหรือเป็นสิ่งที่เกิดใหม่ที่
จาเป็นต้องมีการขึ้นทะเบียนรับรองหรือ
คุ้มครองหรือจดลิขสิทธิ์
3.1.1 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

3.2ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
งานวิจัยกับองค์กร/
สถาบันการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

3.2.1จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนาและงานทดสอบสาธิตที่มี
เครือข่ายองค์กร/สถาบันการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เข้ามามีส่วนร่วม
3.2.2 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนาและงานทดสอบสาธิตที่นาไป
เขียนเป็นบทความวิชาการหรืออ้างอิงลง
ในวารสารทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
4. งานศึกษา ทดลอง วิจัยและ 4.1 สนับสนุนงานศึกษา ทดลอง
4.1.1 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
พัฒนา และงานทดสอบสาธิต วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบ
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ของศูนย์ศึกษาฯ มีบทบาท
สาธิตที่ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ที่ส่งเสริมการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากร
สาคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น น้า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ปุาไม้ ดิน พลังงานทดแทน ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
ชายฝั่งทะเล
โดยมีการบริหารจัดการให้เกิด
4.1.2 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
ความอุดมสมบูรณ์อย่างสมดุล
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
และยั่งยืนตามแนวพระราชดาริ
ส่งเสริมการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากร
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4.2 สนับสนุนงานศึกษา ทดลอง
วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบ
สาธิตที่มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น น้า
ปุาไม้ ดิน พลังงานทดแทน ทรัพยากร
ชายฝั่งทะเล และจัดทาเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรม
4.2.1 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่มี
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น การบริหารจัดการน้า การบริหาร
จัดการน้าเสีย การกาจัดและแปรรูป
ขยะของเสียเพื่อนามาใช้ใหม่ เป็นต้น
4.2.2 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่มี
การบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และจัดทาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม

ยุทธศาสตร์ที่2 การ ขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนา เป็น ยุทธศาสตร์ในเชิงรุก ที่มุ่งเน้นให้ศูนย์ศึกษาฯ
เป็น แหล่ง ขยายผลองค์ความรู้และ ถ่ายทอด ไปสู่ราษฎรตามแนวพระราชดาริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ขั้น ในลักษณะต้นแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ระบบบริการเบ็ดเสร็จจุด
เดียวและ เครือข่ายโดยราษฎรสามารถนาองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน สามารถยกระดับ
รายได้และพึ่งตนเอง ได้ อย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์อย่างสมดุลและอย่างยั่งยืนเช่นกัน
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. ผลสาเร็จของงานศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา
สามารถสาธิตจัดแสดงเป็น
‘พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต’

กลยุทธ์
1.1 นาผลงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา มาสาธิตจัดแสดงเป็น
‘พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต’ ได้

ตัวชี้วัด
1.1.1 จานวนแปลงสาธิตที่มีการจัด
แสดงผลงานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผลสาเร็จจากงานศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา และ
งานทดสอบสาธิตสามารถ
ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
และประชาชนทั่วไปอย่าง
สอดคล้องกับภูมิสังคม และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

2.1 นาผลงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
ประสบผลสาเร็จถอดเป็นองค์ความรู้
เพื่อถ่ายทอดสู่กลุ่มเปูาหมายและ
ประชาชนทั่วไปได้

3.เกษตรกร ชุมชน เครือข่าย

ตัวชี้วัด

2.1.1จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากงานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิต จาแนก
ตามประเภท
21.2 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
(ในที่นี้ องค์ความรู้ หมายความถึง ความรู้จากงานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิต และ
ความคิดรวบยอด หลักการ หรือ
วิธีการ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยหรือ สามารถนาไปปฏิบัติได้
2.1.3 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
ทดสอบสาธิตของศูนย์ศึกษาฯ)
องค์ความรู้จากงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
และสามารถนาไปปฏิบัติได้ประสบ
ผลสาเร็จ จาแนกตามประเภท
2.2 นาผลงานศึกษา ทดลอง วิจัย
2.2.1 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
องค์ความรู้จากงานศึกษา ทดลอง วิจัย
ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ประสบ
การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลสาเร็จถอดเป็นองค์ความรู้เพื่อ
จาแนกตามประเภท
ถ่ายทอดสู่กลุ่มเปูาหมายและ
2.2.2 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
ประชาชนทั่วไปได้
องค์ความรู้จากงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตด้าน
การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสามารถนาไปปฏิบัติได้

3.1ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร

2.2.3 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตด้าน
การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสามารถนาไปปฏิบัติได้ประสบ
ผลสาเร็จ
3.1.1 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
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ชุมชน เครือข่ายให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้

3.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่ม
ความเข้มแข็งในชุมชน

ตัวชี้วัด
องค์ความรู้จากศูนย์ฯ (จาแนกตาม
ประเภท ในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ พื้นที่
นอกหมู่บ้านรอบศูนย์ และนอกพื้นที่)
3.1.2 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้ (จาแนกตามประเภท ในหมู่บ้าน
รอบศูนย์ฯ พื้นที่นอกหมู่บ้านรอบศูนย์
และนอกพื้นที)่
3.1.3 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้และนาไปประยุกต์ใช้จน
ประสบผลสาเร็จ (จาแนกตามใน
หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ พื้นที่นอกหมู่บ้าน
รอบศูนย์ และนอกพื้นที่)
(คาว่า นอกพืนที่ หมายถึง นอกเขต
จังหวัดที่ศูนย์ศึกษาฯ ตังอยู)่
3.1.4 จานวนยุวเกษตรกรที่ได้รับการ
อบรมและนาไปปฏิบัติ เป็นตัวอย่างใน
การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของตนเอง
3.1.5 จานวนเกษตรกรที่ดาเนินการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1
3.1.6 จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
ส่งเสริมเกษตรกรที่ดาเนินการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 อย่างต่อเนื่อง
3.2.1 จานวนกลุ่มเกษตรกรที่สามารถ
บริหารจัดการผลิตได้ด้วยตนเอง
(เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2)ได้แก่ การ
รวมซื้อ และการรวมขาย เช่น การมียุ้ง
ฉางข้าว การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชไว้
ใช้

3.2.2 จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่สามารถบริหาร
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3.3ส่งเสริมการจัดเวทีชุมชนเพื่อ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริ

3.4 สนับสนุนภาคีเครือข่ายการ
ขยายผล

4.ศูนย์ศึกษาฯ เป็นต้นแบบของ
การขยายผลองค์ความรู้ตาม
แนวพระราชดาริในลักษณะการ
บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวและ
เป็นต้นแบบของการดารงชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

4.1 เพิ่มศักยภาพศูนย์ศึกษาฯ
ในการรองรับประชาชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน กลุ่มเยาวชนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

4.2 พัฒนาตัวแบบแห่งความสาเร็จ
ภาคประชาชนให้เป็นศูนย์เรียนรูตาม
้
แนวพระราชดาริ

ตัวชี้วัด
จัดการผลิตได้ด้วยตนเอง (เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2) อย่างต่อเนื่อง
3.2.3 จานวนกลุ่มเกษตรกรที่สามารถ
บริหารจัดการผลิต การตลาด และ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกชุมชน
(เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 3)
3.2.4 จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่สามารถบริหาร
จัดการผลิต การตลาด และเชื่อมโยง
กับเครือข่ายภายนอกชุมชน (เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 3) อย่างต่อเนื่อง
3.3.1 จานวนครั้งที่มีการจัดเวทีชุมชน
3.3.2 จานวนคน ชุมชน หรือเครือข่าย
ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากเวทีชุมชน และสามารถนา
องค์ความรู้ไปปฏิบัติได้
3.4.1 จานวนจังหวัด อาเภอ และ
องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
ขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาฯ
4.1.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
ส่งเสริมและปรับปรุงศักยภาพของศูนย์
ศึกษาฯ ในการเป็นต้นแบบการดารง
ชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.1.2 จานวนบุคลากรที่สามารถให้การ
ต้อนรับหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม
ศูนย์ศึกษาฯ
4.2.1จานวนเกษตรกรอัจฉริยะ(Smart
Farmer)
4.2.2 จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
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4.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริให้สามารถรองรับ
การศึกษาดูงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.4 พัฒนาศูนย์ศึกษาฯ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพัฒนาตามแนว
พระราชดาริ

ตัวชี้วัด
ส่งเสริมการดาเนินงานที่ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของเกษตรกร
อัจฉริยะ
4.2.3จานวนศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริที่เพิ่มขึ้น
4.2.3 จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการดาเนินงานที่ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชดาริ
4.3.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชดาริให้รองรับผู้มา
ศึกษาดูงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3.2 จานวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชดาริ จาแนกตาม
ประเภท
4.3.3 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้
ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้
4.3.4จานวนสื่อประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ จาแนกตามประเภท
4.4.1 จานวนผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ
จาแนกตามประเภท
4.4.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้
ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ
4.4.3จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ศึกษาฯ
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
4.4.4 จานวนบุคลากรของศูนย์ศึกษาฯ
ที่ได้รับความรู้จากหลักสูตรฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพ
ของศูนย์ศึกษาฯ ในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพัฒนา เช่น หลักสูตร
วิทยากร หลักสูตรการประยุกต์ใช้
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ตัวชี้วัด

เทคโนโลยีสาหรับแหล่งท่องเที่ยว
เชิงพัฒนา เป็นต้น
5.1มีการจัดการแปลงเกษตรที่ได้
5.1.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
คุณภาพมาตรฐานของการผลิต
ติดตามและตรวจสอบแปลงเกษตรและ
การเกษตรเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี การควบคุมคุณภาพของผลผลิตในแปลง
ของประชาชน
5.1.2 จานวนแปลงเกษตรกรที่ผ่าน
การรับรองคุณภาพของการผลิตที่ได้
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
(GAP) และมาตรฐานอื่นๆ
5.2 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม
5.2.1 จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพที่
ให้กับผลผลิตการเกษตร โดย
สามารถจัดทาบรรจุภัณฑ์ ติดตราและ
เชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายผลผลิต จาหน่ายได้
ของกลุ่มเกษตรกรกับภาคเอกชนที่ 5.2.2จานวนกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมมือ
เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร เช่น การ กับเครือข่ายภายนอกในการพัฒนา
แปรรูปสินค้าเพื่อให้สามารถใช้
ผลผลิตการเกษตร เช่น การพัฒนา
ประโยชน์จากผลผลิตได้อย่าง
คุณภาพผลผลิต การจัดทาบรรจุภัณฑ์
หลากหลายและสามารถเก็บรักษาได้ ที่มีคุณภาพ การจัดทาบรรจุภัณฑ์จาก
นาน การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น เป็นต้น
ให้กับผลผลิต
5.2.3 จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการ
ดาเนินการของกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอกในการพัฒนา
ผลผลิตการเกษตร
5.3เสริมสร้างคุณภาพการผลิตและ 5.3.1จานวนหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
การพัฒนาผลผลิตให้แก่ประชาชน การเสริมสร้างคุณภาพการผลิตและ
การพัฒนาผลผลิต เช่น มาตรฐานการ
ผลิต การพัฒนาและแปรรูปผลผลิต
การจัดทาบรรจุภัณฑ์การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการวัสดุเหลือใช้
เป็นต้น
5.3.2 จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ติดตามผลการฝึกอบรม
5.3.3 จานวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้
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ตัวชี้วัด
จากการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้าง
คุณภาพการผลิตและการพัฒนา
ผลผลิต และนาไปปฏิบัติจริง

5.4 เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์
ศึกษาฯ ในการเป็นตลาดรองรับ
ผลผลิตของเกษตรกร

5.4.1 จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ศึกษาฯ
ในการเป็นตลาดรองรับผลผลิตของ
เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นองค์กรที่มี การบูรณา
การการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ด้วย ระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่สอดคล้องกับ หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดหี รือธรรมาภิบาลมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดาริ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ
เชี่ยวชาญงานและทางานอย่างมืออาชีพ เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริในระดับ
ภูมิภาค มีภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
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1.ศูนย์ศึกษาฯ ดาเนินงานอย่าง 1.1 นาแผนแม่บท ฉบับปี พ.ศ.
บูรณาการมีประสิทธิภาพ ตาม 2560 - 2564 มาใช้เป็นกรอบในการ
หลักธรรมาภิบาล
กาหนดกลยุทธ์ดาเนินงานโครงการ
ศูนย์ศึกษาฯ

1.2พัฒนาระบบงบประมาณ

ตัวชี้วัด
1.1.1จานวนแผนปฏิบัติการประจาปีที่
สอดคล้องตามแผนแม่บท
1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
1.1.3จานวนรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายไตรมาสและรายปี
1.1.4 ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานรายไตรมาสและรายปี และ
นาผลจากการติดตามงานมาปรับปรุง
พัฒนางานให้ดีขึ้น
1.1.5จานวนแผนงานติดตามและ
ประเมินผลตามแผนแม่บท
1.2.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพในเชิงปริมาณ คุณภาพ
และเวลา
1.2.2 ร้อยละความสาเร็จของการ
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ดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
1.3พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน 1.3.1จานวนระบบสารสนเทศ และ
การติดตามงานและการวางแผน
ระบบข้อมูลเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต
พัฒนาในด้านต่างๆ
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 จานวนครั้งของการใช้งานระบบ
สารสนเทศและระบบข้อมูลเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
1.3.3จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ
ข้อมูลเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตที่
ต่อเนื่อง
1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

1.4.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่
แสดงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว

1.5 พัฒนาบุคลากรของศูนย์ศึกษาฯ
เพื่อสนับสนุนการศึกษา ทดลองวิจัย
และพัฒนาการขยายผล และการ
บริหารจัดการ

1.5.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในด้าน
การศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาการ
ขยายผลและการบริหารจัดการ
1.5.2 จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมต่อปี
1.6. ประสานงานกับหน่วยงานต้น 1.6.1 จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
สังกัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการ ประสานงานหรือเชื่อมโยงกับ
ดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ
1.6.2 จานวนครั้งของการประสานงาน
หรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์
ศึกษาฯ
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1.7สนับสนุนและส่งเสริมการบริหาร 1.7.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
จัดการองค์กรในลักษณะบูรณาการ พัฒนาองค์กรทั้งด้านการศึกษา
และตามหลักธรรมาภิบาล
ทดลอง วิจัยและพัฒนาการขยายผล
และการบริหารจัดการ เช่น ด้าน
บุคลากร ในลักษณะบูรณาการและ
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น
2. ศูนย์ศึกษาฯ มีโครงสร้างการ 2.1ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลัง
บริหารภายใน และอัตรากาลัง ของศูนย์ศึกษาฯที่เหมาะสมตาม
ระบบบริหารจัดการที่สอดคล้อง ภารกิจของศูนย์ศึกษาฯ
เหมาะสมกับภารกิจ

2.1.1 จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากาลัง
2.1.2จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ จากรุ่นสู่รุ่น

3.ศูนย์ศึกษาฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี 3.1ส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์
ในการเป็นต้นแบบการพัฒนา องค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาฯ ใน
ตามแนวพระราชดาริในภูมิภาค รูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

3.1.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
3.1.2 จานวนสื่อประชาสัมพันธ์
จาแนกตามประเภท
3.1.3 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้
เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์
3.1.4จานวนครั้งของการจัด
นิทรรศการภายในและภายนอกศูนย์
ศึกษาฯ
3.1.5จานวนผู้เข้าเยี่ยมชมทางสื่อสังคม
และเครือข่ายทางสังคมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต

3.2 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ตาม
แนวพระราชดาริ

3.2.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เอกสาร
วิชาการบทความวารสาร สื่อวิทยุ
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น
3.2.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้
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เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริต่อสื่อประชาสัมพันธ์

3.3 ส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมของ
ศูนย์ศึกษาฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่น

3.3.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ส่งเสริม
เผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ศึกษาฯ
3.3.2 จานวนครั้งของความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ส่งเสริมเผยแพร่
กิจกรรมของศูนย์ศึกษาฯ เช่น งาน
ประเพณีท้องถิ่น งานแสดงสินค้า เป็นต้น
3.3.3 จานวนสื่อประชาสัมพันธ์จาแนก
ตามประเภท

3.4สนับสนุนสถาบันการศึกษา
นักศึกษา นักเรียน และเยาวชน ให้มี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชดาริ หรือต่อยอด
ผลสาเร็จของศูนย์ศึกษาฯ ผ่านการ
จัดทาโครงการหรือกิจกรรมรูปแบบ
อื่นๆ

3.4.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
สนับสนุนให้สถาบันการศึกษา
นักศึกษา นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริ หรือต่อยอดผลสาเร็จของ
ศูนย์ศึกษาฯ ผ่านการจัดทาโครงการ
หรือกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ
3.4.2 จานวนเยาวชนที่มีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริ หรือต่อยอดผลสาเร็จของ
ศูนย์ศึกษาฯ ผ่านการจัดทาโครงการ
หรือกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ
4. ศูนย์ศึกษาฯ เป็นศูนย์กลาง 4.1เพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา 4.1.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ตาม
ดูงานให้แก่ชาวต่างประเทศ พร้อม พัฒนาบุคลากรของศูนย์ศึกษาฯ ด้าน
แนวพระราชดาริ ในระดับสากล รับความร่วมมือกับต่างประเทศใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาฯ
กรอบประชาคมอาเซียนและกรอบ ให้กับชาวต่างประเทศ เช่น ทักษะใน
ความร่วมมืออื่นๆ
การเป็นวิทยากร ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
4.1.2 จานวนบุคลากรหรือเครือข่าย
ของศูนย์ศึกษาฯ ที่สามารถสื่อสารหรือ
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ถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาฯ
เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ได้
4.1.3จานวนครั้งการจัดนิทรรศการที่
เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ

4.2 ผลิตสื่อองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ 4.2.1เอกสารข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
และภาษาอื่นๆ
ของศูนย์ศึกษาฯ ที่เป็นภาษาอังกฤษ
และภาษาอื่นๆ
4.2.2ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมของศูนย์ศึกษาฯ ที่เป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
4.2.3เอกสารประกอบหลักสูตร
ฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาฯ ที่เป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
4.2.4 สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลพระราช
กรณียกิจและพระราชดาริที่เป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
4.2.5 สื่อเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษา
อื่นๆ
4.3เพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯ ให้
สามารถรองรับการดูงานของชาว
ต่างประเทศ

4.3.1เอกสารข้อมูลของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ

36

บทที่ 4
การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ. 2560 – 2564มุ่งใช้ แผนแม่บท
เป็นเครื่องมือและกลไกการดาเนินงานเพื่อให้การดาเนินงานแบบบูรณาการที่แต่ละหน่วยงานร่วมดาเนินการ
ในโครงการ/พื้นที่เดียวกันในลักษณะ รวมศูนย์ สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มุ่งสู่เป้าหมายสาคัญในช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยได้กาหนดระบบและกลไกการบริหารแผน
ดังนี้

1.การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
กาหนดให้มีการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ ในลักษณะแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน ประสาน จัดสรรทรัพยากรดาเนินงาน ควบคุม กากับดูแล และติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนแม่บท โดยมีการวัดผลการดาเนินงานที่ชัดเจนในลักษณะตัวชี้วัด

2.การอานวยการกากับดูแล
เพื่อให้การดาเนินตามแผนแม่บทเป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาฯ และคณะอนุกรรมการ วางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีหน้าที่รับผิดชอบการกากับ ดูแล และผลักดันให้มีการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บทตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในคาสั่งคณะกรรมการบริ หารโครงการศูนย์ศึกษาฯที่ 3/2551
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

3.การติดตามประเมินผล
3.1 การรายงานผล กาหนดให้มีการรายงานผลตามแผนแม่บท 2 ลักษณะ ดังนี้
3.1.1 รายงานความก้าวหน้าของแผนแม่บท
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนแม่บทอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้งโดย
ศูนย์ศึกษาฯ เป็นการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด และมีการวิเคราะห์การดาเนินงานในแต่ละห้วงเวลา
ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เสนอ ต่อ คณะอนุกรรมการ วางแผนและติดตามประเมินผลโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.1.2 การรายงานผลสาเร็จตามแผนแม่บท
รายงานผลสาเร็จตามแผนแม่บท โดยประเมินผลลัพธ์และผลกระทบการดาเนินงาน
ในระยะครึ่งแผน และสิ้นสุดแผน โดยศูนย์ศึกษาฯ เสนอต่อ คณะอนุกรรมการ วางแผนและติดตามประเมินผล
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โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

3.2 การติดตามผล
ติดตามผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการดาเนินงานตามแผนแม่บท
โดยกองประสานงานโครงการพื้นที่ต่างๆ ของสานักงาน กปร.
3.3 การประเมินผล
กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทในระยะครึ่งแผนและครึ่งปีสุดท้าย
ของแผน โดยกองติดตามประเมินผลของสานักงาน กปร. เพื่อประเมินผลลัพ ธ์ และผลกระทบในการปฏิบัติ
ราชการแต่ละยุทธศาสตร์ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับและ
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานระยะต่อไป

4.การประชาสัมพันธ์
กาหนดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทุกระดับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนแม่บทและวิธีการ
ดาเนินงานตามแผนแม่บท เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ศูนย์ศึกษาฯด้วย เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน
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