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 สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ(สาํนกังาน กปร.) 

ในฐานะเปนหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินงาน กํากับดูแล และติดตามประเมินผลศูนยศึกษา                                  

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                        

พ.ศ. 2560 - 2564 ขึ้น ในลักษณะของแผนแมบทในภาพรวม เพื่อเปนเคร่ืองมือสําหรับกําหนดกรอบทิศทาง 

กํากับใหการบริหารจัดการศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง และยังเปนเครื่องมือใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยงาน

ที่รวมปฏิบัติงานในศูนยศึกษาฯ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานสวนกลางระดับกรม และกระทรวง 

ไดใชแนวทางบริหารดําเนินงาน ทั้งในดานแผนงานโครงการและกิจกรรม บุคลากร ตลอดจนการบริหาร

งบประมาณในลักษณะองครวม เพื่อใหการดําเนินงานศูนยศึกษาฯ สามารถสนองพระราชดําริแบบบูรณาการ

และขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในชวงที่ผานมา ศูนยศึกษาฯ มีแผนแมบทและแผนปฏิบัติการของแตละศูนยฯ เปนเครื่องมือชี้นํา

การดําเนินงานใหสอดคลองกับพระราชดําริและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยมีจุดเนนที่แตกตางกันตาม

ลักษณะภูมิสังคมของแตละพื้นที่ที่ศูนยตั้งอยู และบังเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 

แตปจจุบันสถานการณของโลกและนโยบายตางๆ มีการเปล่ียนแปลง ศูนยศึกษาฯ จึงมีความจําเปนตองมีการ

ปรับการดําเนินงานในภาพรวมเพื่อใหสามารถพัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาสงเสริมงานขยายผล

ไปสูประชาชนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับแนวคิดตางๆ ตลอดจนเปนเคร่ืองมือในการกํากับ

ดูแลใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของศูนยศึกษาฯ ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติมีความถูกตอง ครบถวนและ

สมบูรณเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น 

 แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับนี้ กําหนด

ขึ้นในทิศทางท่ีสอดคลองกับแนวพระราชดําริ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

และมุงประโยชนแกประชาชนสวนรวม โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผู ที่เกี่ยวของท้ังหนวยงาน

ในสวนกลาง หนวยงานระดับพื้นที่ เกษตรกร องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแตกระบวนการจัดทําแผน 

การดําเนินงาน จนกระทั่งการติดตามผล เพื่อเปนการขับเคลื่อนใหแผนแมบทเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและเปน
แนวทางสําคัญในการกํากับการดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ ในระยะตอไป โดยมีจุดมุงหมายใหศูนยศึกษาฯ 

ไดทําหนาที่อยางสมบูรณแบบในการเปนแหลงองคความรูแนวพระราชดําริ ขยายผลสูประชาชนอยางยั่งยืน 
บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี และนําไปสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

 แผนแมบทศนูยศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิพ.ศ. 2560 - 2564 ฉบบันีไ้ดรบัการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศกึษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ เมือ่วนัที ่17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

สาํนกังาน กปร. เชือ่ม่ันวาหนวยงานท่ีเกีย่วของจะไดใชประโยชนเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย แผนงาน กจิกรรม 
การจัดสรรงบประมาณที่มีอยางจํากัดของรัฐใหคุมคา ตลอดจนการกําหนดบุคลากรดําเนินงานใหแกศูนยศึกษาฯ 

ไดอยางบูรณาการตอไป

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

(สาํนักงาน กปร.)
พฤศจิกายน 2559

คํานํา
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ความเปนมา    

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดต้ัง ศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ขึ้น โดยมีแนวคิดที่สําคัญคือ ศูนยศึกษา และ พัฒนา (Research & 

Development) และนําผลการศึกษาที่ประสบผลสําเร็จมาเปน ตัวอยางแหงความสาํเร็จ ในลักษณะ พิพิธภัณฑ

ธรรมชาติที่มีชีวิต สําหรับใหผู ที่สนใจเขามาศึกษาดูงานจากการปฏิบัติจริง เปนตัวอยางของการบริหารงาน

แบบบูรณาการในลักษณะ รวมศูนย ในการผสานความรวมมือรวมใจกันของหนวยงานราชการในการทํางาน

เพื่อบริการประชาชน และเปน ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว ที่ประชาชนสามารถเขามาเรียนรูและขอรับ

บริการไดเบ็ดเสร็จในแหงเดียวกัน

 ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งมีจํานวน 6 แหง กระจายอยูทุกภูมิภาคของ

ประเทศ และมีลักษณะปญหาที่แตกตางกัน จึงมีเนื้องานท่ีเห็นเปนรูปธรรมแตกตางกันไปตามสภาพปญหา 

ศักยภาพ และความตองการของในพื้นที่ เพื่อเสริมสรางการเรียนรูแกประชาชนในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม นอกจาก

การดําเนินงานในพ้ืนที่ศูนยศึกษาฯ แลว ศูนยศึกษาฯ ยังไดขยายผลการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จไปยัง

หมูบานรอบศูนยฯ โดยการสรางเครือขายความรวมมือท้ังจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการขยายผลการพัฒนาและใชประโยชนจากศูนยศึกษาฯ ใหมากย่ิงข้ึน อีกท้ังยังได

เสริมสรางศักยภาพของศูนยเรียนรูอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งเปนเครือขายภาคประชาชนที่ประสบความสําเร็จ

จากการขยายผลของศูนยศึกษาฯ อีก จํานวน 129 แหง เพื่อใหเปนแหลงองคความรู และเปนแบบอยาง

ใหบุคคลทั่วไปไดศึกษาเรียนรูอยางกวางขวาง 

 ในภาพรวมการดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ มีความสอดคลองกับแนวพระราชดําริ นโยบายตางๆ และ

ความตองการของเกษตรกร โดยผลสําเร็จไดเกิดประโยชนกับเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปเปนอยางดี ดังจะเห็น

ไดจากการประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนแมบทศนูยศกึษาฯ โดยสาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เมื่อป พ.ศ. 2559 พบวาตั้งแตป พ.ศ. 2555 - 2559 

ศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง ไดดําเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนาไปแลวรวมทั้งส้ิน 137 เรื่อง แบงเปนศูนยศึกษา

การพัฒนาเขาหินซอนฯ 26 เรื่อง ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 25 เรื่อง ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 27 เรื่อง 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 28 เรื่อง ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 25 เรื่อง และศูนยศึกษา

การพฒันาหวยทรายฯ 6 เรือ่ง ดานงานขยายผลของศนูยศกึษาฯ มกีารพฒันากจิกรรมภายในศนูยฯ ทีม่จีดุเนนทศิทาง

การดําเนินงานแตกตางกันไปตามสภาพพ้ืนที่ ซึ่งมีตัวอยางความสําเร็จจากงานศึกษาวิจัยท่ีสามารถเผยแพร

ใหประชาชนไดเรยีนรูและมีการขยายผลสูหมูบานรอบศูนย 148 หมูบาน มเีกษตรกรรับประโยชน 31,786 ครัวเรือน 

104,368 คน มีศูนยสาขา 17 แหง และจัดตั้งศูนยเรียนรูในพ้ืนที่ 8 จังหวัด รวมจํานวน 129 แหง เพื่อขยายผลสําเร็จ

ของศนูยฯ ไปสูเกษตรกรและประชาชนทั่วไปอยางกวางขวาง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร



แผนแม�บทศูนย�ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 - 2564ข

 ทั้งนี้ศูนยศึกษาฯ ไดนําผลสําเร็จของงานศึกษา ทดลอง วิจัยเหลานี้มาขยายผลเปนหลักสูตรอบรม

สําหรับเกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ ซึ่งตั้งแตป พ.ศ. 2555 - 2559 ศูนยศึกษาฯ ไดทําการฝกอบรมใหกับ

เกษตรกรและประชาชนทั่วไปรวมจํานวนท้ังสิ้น 108,802 คน แบงเปนศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ จํานวน 

11,693 คน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จํานวน 7,928 คน ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จํานวน 13,978 คน 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ จํานวน 50,689 คน ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จํานวน 14,859 คน 

และศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จํานวน 9,655 คน ขณะเดียวกันผลสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ 

เปนที่ประจักษตอสายตาของประชาชนทุกภาคสวน ทั้งท่ีเปนชาวไทยและชาวตางประเทศมากย่ิงข้ึน ทําใหมีผูคน

สนใจเขาศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนยศึกษาฯ รวมจํานวนทั้งส้ิน 5,892,893 คน แบงเปน ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหิน

ซอนฯ จํานวน 561,341 คน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จํานวน 229,113 คน ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

จาํนวน 372,361 คน ศนูยศกึษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ จาํนวน 307,757 คน ศนูยศกึษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 

จํานวน 4,087,930 คน และศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จํานวน 334,391 คน

 ในดานการสงเสรมิคณุภาพชวีติ พบวา งานขยายผลของศูนยศกึษาฯ ทัง้ 6 แหง ทาํใหเกษตรกรรอยละ 

43.3 มีความเปนอยูที่ดีขึ้นมาก และเกษตรกรรอยละ 50.5 มีความเปนอยูดีขึ้นพอสมควร โดยมีรายไดเฉล่ียตอ

ครัวเรือนตอปเปนเงิน 216,821.98 บาท และมีรายจายเฉลี่ยตอครัวเรือนตอปเปนเงิน 146.306.98 บาท ทั้งนี้สวน

ใหญมีรายไดพอเพียงกับรายจายและมีเงินออมในครัวเรือน นอกจากนั้นแลวงานขยายผลของศูนยศึกษาฯ ยังชวยให

เกษตรกรไดมสีวนรวมในการรกัษาสมดลุของระบบนเิวศ และฟนฟทูรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศใหมคีวามสมบรูณ

ยิ่งขึ้นดวย

 อยางไรก็ดี ในการดําเนินงานศูนยศึกษาฯ ไดยึดแผนแมบทและแผนปฏิบัติการของแตละศูนย 

เปนเคร่ืองมือชี้นําการดําเนินงานใหสอดคลองกับพระราชดําริและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดยมีจุดเนนที่

แตกตางกนัตามลกัษณะภมูสิงัคมของแตละพืน้ท่ีทีศ่นูยตัง้อยู และบงัเกดิผลสัมฤทธิอ์ยางเปนรปูธรรมมาอยางตอเนือ่ง 

ทั้งนี้ การดําเนินงานในภาพรวมของศูนยศึกษาฯ ยังคงมีความจําเปนตองมีเครื่องมือชี้นําการดําเนินงานเพื่อพัฒนา

งานศึกษา ทดลอง วิจัย สงเสริมขยายผลสําเร็จไปสูประชาชน ตลอดจนกํากับดูแลใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ศูนยศึกษาฯ ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติมีความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณจนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น 

ทั้งในเรื่องงานศึกษา ทดลอง วิจัย งานขยายผล และงานบริหารจัดการ 

 ในฐานะหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และเปน

หนวยงานหลักในองคกรบริหารศูนยศึกษาฯ สํานักงาน กปร. มีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาฯ

ฉบับรวมเพื่อกํากับใหการบริหารจัดการศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง เปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับแนวพระราชดําริ 

สงเสรมิสนับสนุนการพัฒนาของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ และมุงประโยชนแกประชาชนสวนรวม เกิดผลสําเร็จ

เดนชัดอยางเปนรูปธรรมและสามารถวัดผลการดําเนินงานไดอยางชัดเจน โดยเริ่มตั้งแตแผนแมบทศูนยศึกษา

การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2555 - 2559 และเพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ เปนไป

อยางตอเน่ือง และสอดคลองกับสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน สํานักงาน กปร. จึงไดจัดทํา แผนแมบทศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 - 2564 ขึ้น โดยมีจุดมุงหมายในการกําหนดทิศทาง



แผนแม�บทศูนย�ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 - 2564 ค

ใหศูนยศึกษาฯ ไปสูการทําหนาที่เปน แหลงองคความรูแนวพระราชดําริ ขยายผลสูประชาชนอยางย่ังยืน 
บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี นําไปสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตอไป

ขอบเขตและกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
  ในการจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 - 2564 

สํานักงาน กปร. ไดกําหนดขอบเขตครอบคลุม 3 ดาน คือ ดานการศึกษา ทดลอง วิจัย และการพัฒนา ดานการ

ขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรู และดานการบริหารจัดการองคกร โดยยึดกรอบแนวคิดหลัก 

ประกอบดวย 

 1) หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา   

  ภูมิพลอดุลยเดช

 2) พระราชดําริในการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 3) พระราชดําริเกี่ยวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ

  รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 4) แผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

  พระราชดําริ พ.ศ. 2557 - 2560 

 5) ผลการดําเนินงานที่ผานมาของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 6) การวิเคราะหสถานการณของโลกและของประเทศ 

 7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 8) การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

  (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนยุทธศาสตรการบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา

  ของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายประเทศไทย 4.0 การเขาสู ประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ

  ของประเทศไทยในชวงปลายป พ.ศ. 2558 และการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ในระดับสากลตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และจากโอกาสท่ีประเทศไทยไดดํารง

  ตําแหนงประธานกลุม 77 (G77) ในวาระป 2559

 โดยมีกรอบแนวคดิทีเ่กีย่วของอืน่ๆ ไดแก ประเดน็นโยบายของประธานกรรมการบริหารโครงการศนูย

ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขอเสนอแนะของรองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาฯ 

และประธานอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มติที่ประชุม

คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิและนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ



แผนแม�บทศูนย�ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 - 2564ง

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงคหลัก กลุมเปาหมาย และยุทธศาสตร ไวดังนี้

 • วิสัยทัศน :  เปนแหลงศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม

 • พันธกิจ : 
  1) ศึกษา ทดลอง วิจัย และทดสอบสาธิตเพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมกับ

   ภูมิสังคมตามแนวพระราชดําริ พรอมทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  2) แสดงผลสําเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนาในรูปแบบพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต

   และรูปแบบอ่ืนๆ

  3) ขยายผลองคความรูที่ไดรับจากการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และการทดสอบสาธิต 

   สูประชาชน

  4) เผยแพรประชาสมัพนัธพระราชกรณยีกจิ พระราชดาํร ิโครงการและกจิกรรมตามแนวพระราชดาํริ

  5) บริหารจัดการองคกรดวยหลักบูรณาการและธรรมาภิบาล

 • เปาประสงคหลัก :
  1) มีผลสําเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนา และการทดสอบสาธิตตามแนวพระราชดําริ

  2) มีตัวอยางความสําเร็จของการพัฒนาที่สมดุล มั่นคงและย่ังยืน

  3) มีองคความรูจากการขยายผลทั้งทางตรงและจากเครือขายที่ประชาชนสามารถนําไปเปน

   แนวทางการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวัน

  4) มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานโครงการไปสูสาธารณชน

  5) มีสมรรถนะสูงในการสนองพระราชดําริ

 • กลุมเปาหมาย :
  ผูรับบริการ เกษตรกร ประชาชนท่ัวไป หนวยงานราชการ นักศึกษา นักเรียน และเยาวชน

     ทั้งที่เปนชาวไทยและชาวตางประเทศ    

  ผูมีสวนไดสวนเสีย องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการในจังหวัด หนวยงานราชการ

    สวนกลาง เครือขายชุมชน ภาคเอกชน

 • ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด
  แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 13 

เปาประสงค 40 กลยุทธ และ 99 ตัวชี้วัด ไดแก
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 ยุทธศาสตรที่ 1 การศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 4 เปาประสงค 10 กลยุทธ 17

ตัวชี้วัด

 เปาประสงคที่ 1 งานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบสาธิตของศูนยศึกษาฯ 

มีการเก็บรวบรวมในระบบที่ครบถวนสมบูรณ สามารถเขาถึงได นํามาใชประโยชนและอางอิงได ประกอบดวย 

2 กลยุทธ 2 ตวัชี้วัด

 เปาประสงคที่ 2 งานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบสาธิตของศูนยศึกษาฯ 

มีการพัฒนาตอยอดจากขั้นทดลองใหสามารถถายทอด และขยายผลการพัฒนาไปสูประชาชนไดอยางเหมาะสมกับ

ภูมิสังคม และเนนการใชทรัพยากรในพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด ประกอบดวย 4 กลยุทธ 8 ตัวชี้วัด

 เปาประสงคที่ 3 งานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบสาธิตของศูนยศึกษาฯ 

มีการบูรณาการกับตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และบูรณาการความรวมมือกับเครือขายเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ประกอบดวย 2 กลยุทธ 3 ตัวชี้วัด

 เปาประสงคที่ 4 งานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบสาธิตของศูนยศึกษาฯ 

มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ โดยมีการบริหารจัดการใหเกิด

ความอุดมสมบูรณอยางสมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ ประกอบดวย 2 กลยุทธ 4 ตัวชี้วัด

 ยุทธศาสตรที่ 2 การขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรู ประกอบดวย 5 เปาประสงค 

15 กลยุทธ 43 ตัวชี้วัด

 เปาประสงคที่ 1 ผลสําเร็จจากงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนาสามารถสาธิตจัดแสดงเปน 

พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 1 กลยุทธ 1 ตัวชี้วัด

 เปาประสงคที่ 2 ผลสําเร็จของงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนาและงานทดสอบสาธิต สามารถ

ถายทอดสูกลุ มเปาหมายตางๆ และประชาชนท่ัวไปอยางสอดคลองกับภูมิสังคม และสงเสริมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 2 กลยทุธ 6 ตัวชี้วัด

 เปาประสงคที่ 3 เกษตรกร ชุมชน เครือขาย พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 4 กลยุทธ 13 ตัวชี้วัด

 เปาประสงคที่ 4 ศูนยศึกษาฯ เปนตนแบบของการขยายผลองคความรูตามแนวพระราชดําริ 

ในลกัษณะของการบรกิารเบด็เสรจ็จดุเดยีวและเปนตนแบบของการดาํรงชพีตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ประกอบดวย 4 กลยุทธ 14 ตัวชี้วัด 

 เปาประสงคที่ 5 ศูนยศึกษาฯ สงเสริมการตลาดใหกับผลผลิตการเกษตร การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

ผลผลิตและการจัดหาชองทางการตลาดเพ่ือใหเกษตรกรสามารถจําหนายผลติผล /ผลติภณัฑ  ประกอบดวย 4 กลยทุธ  

9 ตัวชี้วัด

 ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการองคกร ประกอบดวย 4 เปาประสงค 15 กลยุทธ 39 ตัวชี้วัด 

 เปาประสงคที่ 1 ศูนยศึกษาฯ ดําเนินงานอยางบูรณาการ มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  

ประกอบดวย 7 กลยุทธ  16 ตัวชี้วัด       

 เปาประสงคที่ 2 ศูนยศึกษาฯ มีโครงสรางการบริหารภายใน และอัตรากําลัง ระบบบริหารจัดการ

ที่สอดคลองเหมาะสมกับภารกิจ  ประกอบดวย 1 กลยุทธ  2 ตัวชี้วัด
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 เปาประสงคที่ 3  ศูนยศึกษาฯ มีภาพลักษณที่ดี ในการเปนตนแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

ในภูมิภาค ประกอบดวย 4 กลยุทธ 12 ตัวชี้วัด

 เปาประสงคที่ 4 ศูนยศึกษาฯ เปนศูนยกลางการถายทอดองคความรู ตามแนวพระราชดําริ 

ในระดับสากล ประกอบดวย 3 กลยุทธ 9 ตัวชี้วัด

การบริหารแผนไปสูการปฏิบัติ
 ศูนยศึกษาฯ จะไดใชแผนแมบทเปนเครื่องมือในการดําเนินงานแบบบูรณาการของแตละหนวยงาน

ในพ้ืนท่ีเดียวกันในลักษณะรวมศูนย ใหสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน เปาประสงค และยุทธศาสตรที่วางไว 

มุงสูเปาหมายสําคัญในชวงระยะเวลา 5 ป โดย สํานักงาน กปร. ไดกําหนดระบบและกลไกการบริหารแผน 

ไดแก การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปเพ่ือประสาน ควบคุม และติดตามประเมินผลการใชทรัพยากร

ดําเนินงานตางๆ การอํานวยการกํากับดูแล โดยคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาฯ และคณะอนุกรรมการ

วางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนยศึกษาฯ เพื่อกํากับดูแลและผลักดันใหมีการดําเนินงานตามแผนแมบท 

การติดตามประเมินผล ซึง่เปนการรายงานความกาวหนาของแผนแมบทอยางนอยปละ 1 คร้ัง การรายงานผลสาํเรจ็

ตามแผนแมบทในระยะครึ่งแผน และการรายงานผลสําเร็จเมื่อส้ินสุดแผนโดยศูนยศึกษาฯ สําหรับการติดตามผล

จะเนนการมีสวนรวมของกองประสานงานโครงการพื้นที่ตางๆ ของสํานักงาน กปร. และการประเมินผล

โดยกองติดตามประเมินผลของสํานักงาน กปร. ตลอดจนมีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจ

ในแผนแมบทและวิธีการดําเนินงานตามแผนแมบท เพื่อขับเคลื่อนศูนยศึกษาฯ ใหมีการดําเนินงานเปนไป

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว

   

----------------------------------------
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1. ความเปนมา
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ไดพระราชทานพระราชดํารใิหจดัต้ังศนูยศกึษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขึ้น โดยมีแนวคิดท่ีสําคัญคือเปน ศูนยศึกษา และ พัฒนา (Research & 

Development) และนําผลการศึกษาที่ประสบผลสําเร็จมาเปน ตัวอยางแหงความสําเร็จในลักษณะ พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต สําหรับใหผู ที่สนใจเขามาศึกษาดูงานจากการปฏิบัติจริง เปนตัวอยางของการบริหารงาน

แบบบูรณาการในลักษณะ รวมศูนย ในการผสานความรวมมือรวมใจกันของหนวยงานราชการในการทํางาน

เพื่อบริการประชาชน และเปน ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว ที่ประชาชนสามารถเขามาเรียนรูและขอรับ

บริการไดในที่แหงเดียวกัน

  ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดต้ังขึ้นจํานวน 6 แหง ในทุกภูมิภาคของประเทศ

ซึ่งมีลักษณะสภาพปญหาที่แตกตางกัน จึงมีเนื้องานที่เห็นเปนรูปธรรมแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมดวย 

ศูนยศึกษาฯ เหลานี้ชวยเสริมสรางการเรียนรู แกประชาชนในพื้นที่ไดอยางสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ 

โดยมีรูปแบบ ภารกิจสอดคลองกับสภาพปญหา ศักยภาพ และความตองการของพื้นที่ ดังนี้

  • ศนูยศกึษาการพัฒนาเขาหินซอนอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิอาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
: ภารกิจหลัก คือ การศึกษา การปรับปรุงและการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก ดิน นํ้า ปาไม ที่เสื่อมโทรม

ใหสามารถกลับมาใชทําการเกษตรได เปนตัวอยางแหงความสําเร็จในเร่ือง ปาหาย นํ้าแหง ดินเลว ก็พัฒนาได

  • ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส : 

ภารกิจหลัก คือ การศึกษา วิจัย พัฒนาสภาพดินเปรี้ยว ที่ใชประโยชนทางการเกษตรไมไดใหสามารถนํากลับมาใช

ประโยชนทางการเกษตรไดอีก เปนตัวอยางแหงความสําเร็จในเรื่อง ปาพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว 
แกลงดินอยางเดียว พัฒนาได อยางยั่งยืน
  • ศนูยศกึษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อาํเภอทาใหม จงัหวดัจันทบรุี 
: ภารกิจหลกั คอื เพือ่ศกึษา วจิยั ทดลอง และสาธติการพฒันา อนรุกัษและฟนฟทูรพัยากรชายฝงในลกัษณะบรูณาการ 

เปนตัวอยางแหงความสําเร็จในเรื่อง การพัฒนาจากยอดเขาสูทองทะเล 

  • ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร : 

ภารกิจหลัก คือ การพัฒนาระบบชลประทาน พัฒนาระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ การศึกษาระบบนิเวศวิทยาของปา 

การปรับปรุงบํารุงดิน พัฒนาและสงเสริมดานปศุสัตวและดานการประมง เปนตัวอยางแหงความสําเร็จในเร่ือง 

สรางนํ้า เพิ่มปา พัฒนาชีวิตที่พอเพียง
  • ศูนย ศึกษาการพัฒนาหวยฮ องไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม : ภารกิจหลัก คือ การศึกษาทดลอง แสวงหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่บริเวณตนนํ้าลําธารของ

ภาคเหนือ เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาลุมนํ้าอื่นๆ ในภูมิภาค โดยใชระบบชลประทานเขาเสริม เปนตัวอยาง

แหงความสําเร็จในเรื่อง ตนทางเปนปาไม ปลายทางเปนประมง ระหวางทางเปนเกษตรกรรม

บทที่ 1
บทนํา
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  • ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี : 

ภารกิจหลัก คือ เพื่อฟนฟูดานปาไมอเนกประสงค ศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมควบคูไปกับ

การอนุรักษและปลูกปาโดยใหราษฎรที่บุกรุกท่ีโดยมิชอบ เขารวมในกิจกรรมของโครงการเพื่อรวมพัฒนา อนุรักษ 

และใชประโยชนจากทรัพยากรอยางถูกตองและเก้ือกูลกันระหวางคนกับธรรมชาติ เปนตัวอยางแหงความสําเร็จ

ในเร่ือง ฟนดินคืนปา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง นอกจากจะดําเนินการดังกลาวขางตนแลว ยังไดขยายผลการดําเนินงาน

ที่ประสบความสําเร็จไปยังหมูบานรอบศูนยฯ โดยการสรางเครือขายความรวมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการขยายผลการพัฒนา และใชประโยชนจากศูนยศึกษาฯ 

ใหมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังไดเสริมสรางศักยภาพศูนยเรียนรู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งเปนเครือขาย

ภาคประชาชนท่ีประสบความสําเร็จจากการขยายผลของศูนยศึกษาฯ เพื่อเปนแหลงองคความรู และเปนแบบอยาง

ใหบุคคลทั่วไปไดศึกษาเรียนรูอยางกวางขวาง 

  ในภาพรวมทีผ่านมา การดาํเนนิงานของศนูยศกึษาฯ มคีวามสอดคลองกบัแนวพระราชดาํรแิละนโยบาย

ตาง ๆ ประสบผลสาํเรจ็เกดิประโยชนกบัประชาชนเปนอยางด ีดงัจะเห็นไดจากการประเมินผลการดาํเนนิงานตามแผน

แมบทศูนยศึกษาฯ เมื่อป พ.ศ. 2559 โดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) พบวา เกษตรกรรอยละ 43.3 มีความเปนอยูที่ดีขึ้นมาก และเกษตรกรรอยละ 50.5 

มีความเปนอยูดีขึ้นพอสมควร โดยมีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอปเปนเงิน 216,821.98 บาท และมีรายจายเฉลี่ย

ตอครัวเรือนตอปเปนเงิน 146.306.98 บาท ทั้งนี้ สวนใหญมีรายไดพอเพียงกับรายจาย และมีเงินออมในครัวเรือน 

นอกจากนีง้านขยายผลของศนูยศกึษาฯ ยงัชวยใหเกษตรกรไดมสีวนรวมในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

  อยางไรก็ตาม ศูนยศึกษาฯ มีแผนแมบทและแผนปฏิบัติการของแตละศูนยเปนเครื่องมือชี้นําการ

ดาํเนินงานใหสอดคลองกับพระราชดํารแิละเกิดประโยชนสงูสดุตอประชาชน โดยมีจดุเนนทีแ่ตกตางกันตามลักษณะ

ภูมิสังคมของแตละพ้ืนที่ที่ศูนยตั้งอยู และบังเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรมอยางตอเน่ือง ท้ังนี้ การดําเนินงาน

ในภาพรวมของศนูยศกึษาฯ ยงัคงมคีวามจาํเปนตองมเีคร่ืองมอืชีน้าํการดาํเนนิงานเพือ่พฒันางานศกึษา ทดลอง วจิยั 

สงเสรมิขยายผลสาํเรจ็ไปสูประชาชน ตลอดจนกาํกบัดแูลใหการปฏบิตังิานของเจาหนาทีข่องศนูยศกึษาฯ ทัง้ในระดบั

นโยบายและปฏิบตัมิคีวามถูกตอง ครบถวนและสมบูรณจนเกิดผลสมัฤทธิท์ีด่ยีิง่ขึน้ ทัง้ในเร่ืองงานศึกษา ทดลอง วจิยั 

งานขยายผล และงานบริหารจัดการ 

  สํานักงาน กปร. ในฐานะหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และเปนหนวยงานหลักในองคกรบริหารศูนยศึกษาฯ จึงมีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนแมบท

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับรวมนี้ เพื่อกํากับใหการบริหารจัดการศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง 

เปนไปในทิศทางที่สอดคลองการแนวพระราชดําริ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

และมุงประโยชนแกประชาชนสวนรวม เกิดผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมและสามารถวัดผลการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 

โดยเร่ิมตั้งแตแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2555 - 2559 ทั้งนี้ เพื่อให

การดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ เปนไปอยางตอเน่ืองและสอดคลองกับสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน สํานักงาน 

กปร. จึงไดจัดทํา แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 - 2564 ขึ้น โดยมี
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จุดมุงหมายในการกําหนดทิศทางใหศูนยศึกษาฯ ไปสูการทําหนาที่เปน แหลงองคความรูแนวพระราชดําริ 
ขยายผลสูประชาชนอยางยั่งยืน บนพื้นฐานการบริหารจัดการท่ีดี นําไปสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตอไป

2. วัตถุประสงค
  เพือ่จดัทาํแผนแมบทศนูยศกึษาการพัฒนาอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิพ.ศ. 2560 - 2564 สาํหรบัใชเปน

เครื่องมือในการดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวพระราชดําริ นโยบาย และความตองการของประชาชนในพื้นที่

3. กรอบแนวคิดการดําเนินงาน
  3.1 หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

  3.2 พระราชดําริในการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  3.3 พระราชดําริเก่ียวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  3.4 แผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ พ.ศ. 2557 - 2560

  3.5 ผลการดําเนินงานที่ผานมาของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

  3.6 การวิเคราะหสถานการณของโลกและของประเทศ

  3.7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

  3.8 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

  3.9 ประเด็นนโยบายของประธานกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ

  3.10 ขอเสนอแนะของรองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาฯ และประธานอนุกรรมการ

วิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

  3.11 มติที่ประชุมคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

  3.12 นโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ

ที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 

4. ขอบเขตการดําเนินงาน
  ดําเนินการจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในภาพรวม 3 ดาน คือ 

  1) ดานการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา

  2) ดานการขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรู

  3) ดานการบริหารจัดการองคกร



แผนแม�บทศูนย�ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 - 25644

5. โครงสรางการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
  ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มีการดําเนินงานแบบบูรณาการ โดยลักษณะ

โครงสรางองคกรดังนี้

  1. คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยมี 

นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธาน มีปลัดกระทรวงท่ีเกี่ยวของเปนกรรมการ และมีรองเลขาธิการ กปร. 

เปนเลขานุการ

  2. คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยมี

นายพลากร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเปนประธาน มผีูทรงคณุวฒุจิากสาขาวิชาตางๆ เปนอนกุรรมการ และมผีูอาํนวยการ

สํานักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ สํานักงาน กปร. เปนเลขานุการ

  3. คณะอนุกรรมการจัดทําแนวทางดานการบริหารจัดการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธาน มีอธิบดีกรมท่ีเกี่ยวของ

เปนอนุกรรมการ และมีที่ปรึกษาฯ สํานักงาน กปร. เปนเลขานุการ

  4. คณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ โดยมีเลขาธิการ กปร. เปนประธาน มีผูแทนกรมท่ีเก่ียวของเปนอนุกรรมการ และมีที่ปรึกษาฯ 

สํานักงาน กปร. เปนเลขานุการ

  5. คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมี

ผูวาราชการจังหวดัทีศ่นูยตัง้อยูเปนประธาน มสีวนราชการท่ีเกีย่วของเปนอนกุรรมการ และมผีูอาํนวยการศนูยศกึษา

การพัฒนาฯ เปนเลขานุการ

  การดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ ในระยะท่ีผานมา มีแผนแมบทเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน กํากับ

ดูแล และติดตามประเมินผล แตเนื่องจากแผนแมบทฉบับ พ.ศ. 2555 - 2559 ของทุกศูนยศึกษาฯ ไดสิ้นสุดลง 

สาํนกังาน กปร. จงึไดจดัทาํแผนแมบท โดยไดแตงต้ังคณะทํางานจดัทาํแผนแมบทศนูยศกึษาฯ พ.ศ. 2560 - 2564 ขึน้ 

เพื่อยกรางแผนแมบทศูนยศึกษาฯ ในภาพรวมระยะเวลา 5 ปตอจากนี้

6. ขั้นตอนการจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 

  ขั้นตอนที่ 1 สํานักงาน กปร. ประสาน ประชุมหารือรวมกับศูนยศึกษาฯ เพื่อรับทราบกรอบแนวคิด 

ขอบเขต วิธีการและตกลงรวมกัน 

  ขั้นตอนที่ 2 สํานักงาน กปร. ประเมินผลแผนแมบทศูนยศึกษาฯ พ.ศ. 2555 - 2559 เพื่อประเมิน

ผลสําเร็จที่ผานมา ปญหาอุปสรรค เพื่อนําขอมูลมาประกอบการกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบท 

และวางกลยุทธการพัฒนา

  ขั้นตอนที่ 3 สาํนกังาน กปร. จดัประชุมเชิงปฏิบตักิารจัดทาํแผนแมบทศูนยศกึษาฯ พ.ศ. 2560 - 2564 

เพื่อพิจารณากรอบแผนแมบทศูนยศึกษาฯ ในภาพรวม โดยการมีสวนรวมของคณะทํางานจัดทําแผนแมบท 

และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนเขารวมแสดงความเห็น
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  ขั้นตอนที่ 4 สาํนกังาน กปร. นาํเสนอแผนแมบทศูนยศกึษาฯ พ.ศ. 2560 - 2564 ตอคณะอนุกรรมการ

วางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งมีเลขาธิการ กปร. 

เปนประธาน เพื่อพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ

  ขั้นตอนที่ 5 ศูนยศึกษาฯ นํากรอบแผนแมบทศูนยศึกษาฯ พ.ศ. 2560 - 2564 และผลจากการ

ประเมินผลแผนแมบทศูนยศึกษาฯ พ.ศ. 2555 - 2559 ไปจัดทําตัวชี้วัดตามบริบทของภูมิสังคม 

  ขั้นตอนที่ 6 ศูนยศึกษาฯ นําเสนอตัวชี้วัดที่จัดทําตามแผนแมบทศูนยศึกษาฯ พ.ศ. 2560 - 2564 

ตอประธานคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ผูวาราชการ

จังหวัด) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

  ขั้นตอนที่ 7 สํานักงาน กปร. นําเสนอแผนแมบทศูนยศึกษาฯ พ.ศ. 2560 - 2564 ตอคณะกรรมการ

บรหิารโครงการศูนยศกึษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิซึง่มนีายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธาน 

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและประกาศใชแผนแมบท

  ขั้นตอนที่ 8 ศูนยศึกษาฯ จัดทําแผนปฏิบัติการ โดยใชกลยุทธตามกรอบแผนแมบทศูนยศึกษาฯ 

พ.ศ. 2560 - 2564 ในการดําเนินงาน

-----------------------------------------
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1. หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดช
  การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีจุดมุงหมายและเปาหมายหลัก

คอื การพฒันาคนใหพออยูพอกนิและพ่ึงตนเองได โดยทรงยดึหลกัการดําเนนิงานบนทางสายกลาง เปนขัน้เปนตอน

บนพื้นฐานของความสมดุลพอดีในทุกภาคสวน มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมตามวิถีแหงธรรมชาติดวย

มรรควิธีที่เรียบงาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยมีหลักการทรงงานที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงานใน

ศูนยศึกษาฯ ไดแก ระเบิดจากขางใน คือ การมุงพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหคนและครอบครัวในชุมชนที่เขา

ไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอน แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก มิใชการนําเอาความเจริญ

จากสังคมภายนอกเขาไปหาชุมชนและหมูบาน ซึ่งหลายชุมชนยังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัว จึงไมสามารถ

ปรับตัวไดทันกับกระแสการเปล่ียนแปลงและนําไปสูความลมสลายได การแกปญหาท่ีจุดเล็ก โดยทรงมองปญหา

ในภาพรวมกอนเสมอ แตการแกปญหาของพระองคจะเริ่มจากจุดเล็กๆ คือ การแกไขปญหาเฉพาะหนาที่คนมักจะ

มองขามการทําตามลําดับขั้นในการทรงงาน พระองคจะทรงเริ่มตนจากสิ่งที่จําเปนของประชาชนที่สุดกอน 

ไดแก ดานสาธารณสุข เมื่อมีรางกายสมบูรณแข็งแรงแลวจะสามารถทําประโยชนดานอื่นๆ ตอไปได จากนั้นจะเปน

เรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจําเปนในการประกอบอาชีพ เชน แหลงนํ้า ถนน เพื่อการเกษตร การอุปโภค

บริโภค ที่เอื้อประโยชนตอประชาชน โดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการใหความรูทางวิชาการและ

เทคโนโลยีที่เรียบงาย เนนการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ประชาชนสามารถนําไปปฏิบัติไดและเกิดประโยชนสูงสุด 

การเนนองครวม ทรงมองสิ่งตางๆ ที่เกิดอยางเปนระบบครบวงจร มองทุกสิ่งเปนพลวัตท่ีทุกมิติเชื่อมตอกัน ในการ

ที่จะพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับโครงการหน่ึงนั้น จะทรงมองเหตุการณที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแกไขอยาง

เชือ่มโยง การศกึษาขอมลูอยางเปนระบบ ทรงศกึษาขอมลูรายละเอยีดอยางเปนระบบจากขอมลูพืน้ฐานในเบือ้งตน

จากเอกสารตางๆ แผนที่ การสอบถามจากเจาหนาที่ นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่ เพื่อใหไดรายละเอียดท่ีถูกตอง 

เพื่อที่จะพระราชทานความชวยเหลือไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และสอดคลองกับสภาพภมูิศาสตรสังคม 

  การมีสวนรวม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปนนักประชาธิปไตย 

ทรงเปดโอกาสใหทุกฝายทั้งสาธารณชน ประชาชน หรือเจาหนาที่ทุกระดับ ไดเขามารวมกันแสดงความคิดเห็นและ

รวมกันทํางานโครงการพระราชดําริ โดยคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือความตองการของสาธารณชน

ดวยทรงนําประชาพิจารณมาใชในการบริหารจัดการดําเนินงาน ซึ่งเปนวิธีการที่เรียบงายตรงไปตรงมา การสราง
ประโยชนสวนรวม ในการพัฒนาและชวยเหลือพสกนิกรนั้นทรงระลึกถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ ในการ

พัฒนาชวยเหลือราษฎรทรงใชหลักความประหยัด เรียบงาย ทําใหงายในการดําเนินงาน สอดคลองกับสภาพ

ทองถิ่นที่ราษฎรสามารถทําไดเอง โดยไมตองลงทุนสูงหรือใหเทคโนโลยีที่ยุงยาก ทรงใชหลัก ขาดทุนคือกําไร คือ 

การใหและการเสียสละซึ่งเปนการกระทําอันมีผลเปนกําไร คือความอยูดีมีสุขของราษฎร การไมติดตํารา หมายถึง

การพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสภาพของสังคมจิตวิทยาของชุมชน 

เปนการใชตาํราอยางไมผกูตดิกบัวชิาการและเทคโนโลยีทีไ่มเหมาะสม การใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ ทรงเขาใจถงึ

บทที่ 2
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบท

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พ.ศ. 2560 - 2564
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ธรรมชาติและตองการใหประชาชนใกลชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปญหาธรรมชาติอยางละเอียด 

โดยหากเราตองการแกไขธรรมชาติจะตองใชธรรมชาติเขาชวยเหลือ และสุดทายคือ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนทั้ง

หลักการทรงงานและหัวใจสําคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกโครงการ 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชดําริในการบรรเทาและแกไข

ปญหาความทุกขยากประชาชน โดยใหยึดมั่นการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงอธิบายไว

อยางชัดเจนวาหมายถึง ความพออยู พอกิน พึ่งพาตนเองได ไมฟุมเฟอย มีความโลภนอย ไมเบียดเบียนผูอื่น มีความ

พอประมาณตามอัตภาพอยางมีเหตุผลกอน แลวจึงคอยสรางความเจริญกาวหนาในระดับที่สูงขึ้นไป การดําเนิน

ตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชาติเปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลง

จากปจจัยภายนอก อีกทั้งยังเปนเสมือนภูมิคุมกันชวยใหประเทศสามารถรอดพนจากวิกฤตการณระดับโลกได 

  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปประยุกตใชไดกับประชาชนทุกคน ทุกระดับ 

และทุกสาขาอาชีพ ซึง่ท่ีผานมาภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรอิสระ และภาคประชาชน ไดนาํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชตามบริบทและตามพื้นที่ที่แตกตางกันไป

2. พระราชดําริในการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได พระราชทานพระราชดําริให จัดตั้ง 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขึ้นในภูมิภาคตางๆ ของประเทศรวม 6 แหง โดยมีแนวคิดที่สําคัญ

คือเปนศูนยศึกษาและพัฒนา เม่ือดําเนินการศึกษา คนควา ทดลอง จนไดผลสําเร็จแลวจะนําไปขยายผลใหกับ

เกษตรกร และประชาชนท่ัวไปไดนําไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง เพื่อเปนตัวอยางแหงความสําเร็จของการศึกษา

และการพัฒนาเปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต โดยคํานึงถึงภูมิประเทศ ภูมิสังคม กลาวคือ เปนพิพิธภัณฑที่

แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสังคม แสดงถึงวัฒนธรรม การประกอบอาชีพของทองถิ่น และประสบการณในการ

แกไขปญหาใหกับทองถิ่น โดยมีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว มีความเจริญงอกงามอยูตลอดเวลา และมีประโยชน

แกราษฎร จะมองเห็นสิ่งท่ีเปนวิวัฒนาการท่ีสามารถเขามาศึกษา นําความรูตางๆ ภายในศูนยฯ ไปประยุกตใช

ใหเกิดประโยชนในพื้นที่ของตนเองไดจริง 

  นอกจากนี้ทรงคัดเลือกพ้ืนที่ดวยพระองคเอง เพื่อเปนตัวแทนของภูมิภาค เปนพื้นที่สวนยอที่

สอดคลองกับภูมิภาคและเปนตัวอยางของภูมิภาคอยางแทจริงที่เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติไดเปนตัวอยาง
ของการบริหารงานรูปแบบใหม การพัฒนาแบบบูรณาการ คือ รูปแบบการจัดการบริหารราชการแผนดินไทย 

ที่รวมเอากิจกรรมและการดําเนินงานของหนวยงานหลายหนวยงานเขาไวดวยกัน เปนลักษณะรวมศูนย และยิ่งไป

กวานั้น ยังมีสวนของเอกชนและองคกรท่ีมิใชรัฐบาลรวมประสานการดําเนินงานอยูดวย การดําเนินงานในรูปแบบ

ดังกลาว เปนการผสานความรวมมือกันทํางานเพ่ือใหบริการประชาชนของแตละหนวยงาน การจัดรูปแบบ

การบริหารศูนยฯ โดยมไิดมหีนวยงานใดเปนเจาของ แตใชรวมมอืรวมใจกันทาํงานเพ่ือใหเกดิประโยชนแกประชาชน

เปนหลัก และเปนระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว ท่ีเกษตรกรและประชาชนผูสนใจสามารถกาวเขาไป

ในพิพธิภัณฑทีม่ชีวีติ ซึง่มอียูทัว่ทกุภูมภิาคของประเทศ และสามารถขอรับบริการในเร่ืองการใชพืน้ทีด่านการเกษตร 

ดานนํ้า ดานเมล็ดพันธุพืช ดานการตลาด และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวงจรการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน  

ตลอดจนใหบริการฝกอบรม ณ ที่แหงเดียว ทําใหเกษตรกรประหยัดท้ังเวลาคาใชจายในคราวเดียวกันดวย 
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  นอกจากน้ี ศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง ยังไดขยายผลการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จไปยังหมูบาน
รอบศูนยฯ โดยการสรางเครือขายความรวมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหเขามามีสวนรวมในการขยายผลการพัฒนา และใชประโยชนจากศูนยศึกษาฯ ใหมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้
ยงัไดเสริมสรางศักยภาพศูนยเรยีนรูอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิซึง่เปนเครือขายภาคประชาชนท่ีประสบความสําเร็จ
จากการขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 111 แหง เพื่อเปนแหลงองคความรู 
และเปนแบบอยางใหบุคคลทั่วไปไดศึกษาเรียนรูอยางกวางขวาง 

3. พระราชดําริเกี่ยวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ 
 รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมชมการดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ 
ตางๆ ดังตอไปนี้ 
  เมื่อวันที่ 14 - 18 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงมีพระราชดําริใหหา
แนวทางการศึกษา ทดลองเร่ืองการปลูกและบริหารจัดการสวนยางพารา ดําเนินการดานเมล็ดพันธุพืช อาทิ ขาว 
เมล็ดพันธุผัก เปนตน ในพื้นท่ีศูนยศึกษาฯ เพื่อเปนแหลงสํารองพันธุใหแกเกษตรกรยามวิกฤติ ดําเนินงานดานปุย
สั่งตัด ซึ่งจะเปนประโยชนในการลดปริมาณการใชปุ ยที่เกินความจําเปนใหแกเกษตรกรได สํารวจสถานะ 
สถานภาพการเก็บกักของอางเก็บนํ้าใกลบานในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และใหศึกษาวิจัยดานจุลินทรีย
ในพื้นที่ใจกลางปาพรุโตะแดง และบริเวณราก ตนมะฮัง
  ตอมา เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ทรงมีพระราชดําริ
ความวาศูนยศึกษาฯ ควรเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุพืชเพื่อชวยเหลือเกษตรกร 
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ทรงมีพระราชดําริ
ใหนําแนวพระราชดําริดานชลประทานมาจัดทําเปนหลักสูตรการเรียนรูใหแกเยาวชน
  และเมื่อวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทรงมีพระราชดําริ
ใหสงเสริมเกษตรกรใหผลิตเมล็ดพันธุ จําเปนตองมีการควบคุมและตรวจสอบดานคุณภาพของเมล็ดพันธุ อีกทั้งควร
ควบคูไปกับการสอนหรือใหความรูแกเกษตรกร

4. แผนยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
 พระราชดําริ พ.ศ. 2557 - 2560
  สํานักงาน กปร. ไดกําหนดยุทธศาสตร สํานักงาน กปร. พ.ศ. 2557 - 2560 ในการดําเนินงานสนอง
พระราชดําริและบรหิารจดัการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ3 ยทุธศาสตรหลกั โดยมยีทุธศาสตรทีเ่กีย่วของ
กับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใน 2 ยุทธศาสตร ดังนี้
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการดําเนินงานสนองพระราชดําร ิ
  1.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพิ่ม
ประสิทธภิาพกระบวนการบริหารจัดการดําเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิใหเปนระบบท้ังในเชิงปริมาณ 
เวลา ตนทุน มุงผลลัพธและผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานเปนหลัก เริ่มต้ังแตการติดตามเสด็จ และรับสนอง
พระราชดําริ การประสานการดําเนินงานและการประสานการปฏิบัต ิพิจารณาจัดทําโครงการฯ วิเคราะหโครงการ
และสนับสนุนงบประมาณ การติดตามประเมินผล
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  1.2) การสงเสริมงานวิชาการและงานฝกอบรมของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ใหความสําคัญกับการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
    • สงเสริมงานวิชาการของศูนยศึกษาฯ ใหมีงานศึกษา ทดลองวิจัย ที่สอดคลองกับ

แนวพระราชดําริและสถานการณ เชน ดานพลังงานทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร การใช

ภูมิปญญาชาวบานมาตอยอดโดยใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน 

    • สนับสนุนการฝกอบรมของศูนยศึกษาฯ โดยนําองคความรู  บัญชีหลักมาเปนกรอบ

ในการฝกอบรม

  1.3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานฎีกาและเรื่องรองทุกข พัฒนาระบบบริหารจัดการ

งานฎีกาใหครบถวนทั้งวงจรตั้งแตระบบฐานขอมูลฎีกา ระบบการติดตามความกาวหนาของฎีกาและเรื่องราว

รองทุกขโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

  1.4) การขยายเครือขายและพัฒนาการมีสวนรวม 

    • สรางและพัฒนาเครือขายพันธมิตรการดําเนินงานสนองพระราชดําริ โดยเสริมสราง

และสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนใหเขามามีบทบาทและสวนรวมในการ

ดําเนินงานทุกขั้นตอนลักษณะองครวมแบบบูรณาการ 

    • มีการขยายเครือขาย สรางระบบการประสาน รวมวางแผนและดําเนินงาน เพื่อบรรลุ

จุดมุงหมายในการดําเนินงานสนองพระราชดําริรวมกันคือประโยชนสุขของประชาชน 

    • สงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน

เขามามบีทบาทและสวนรวมในการดาํเนินงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรทิกุขัน้ตอน ตัง้แตการคดิวเิคราะห 

รวมจัดทําแผน รวมดําเนินงาน รวมติดตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษาภายหลังส้ินสุดโครงการ 

    • สรางจิตสาํนึกการมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตอง มคีวามโปรงใสในการดําเนินงานโครงการ

  2. ยุทธศาสตรการขยายผลและเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําร ิ
  2.1) การสรางองคความรูเพ่ือขยายผล 

    • จัดทําคลังขอมูลองคความรูตามแนวพระราชดําริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

มีระบบฐานขอมูลตามแนวพระราชดําริดานตางๆ อยางถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และเปนปจจุบัน มีการจัดระบบ

หมวดหมูของขอมูล สามารถนํามาใชประโยชนไดสะดวกและรวดเร็ว

    • จัดทําเปนศูนยใหบริการการเรียนรูสํานักงาน กปร. ขึ้น เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรู

และแหลงอางอิงแนวพระราชดําริ โดยจัดใหมีชองทางการใหบริการและถายทอดองคความรูเกี่ยวกับพระราชดําริ

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

  2.2) การขยายผลโครงการ (เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป) โดย
    • มุงเนนการขยายผลและสรางเครือขายการเรียนรูเร่ืองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

ไปสูกลุมเปาหมายตางๆ ใหแพรหลายกวางมากขึ้น โดยใหศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหงท่ัวประเทศ ศูนยเรียนรูตามแนว

พระราชดําริ (หมูบานรอบศูนย) และศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเปนศูนยกลางการดําเนินงานในแตละภูมิภาค



แผนแม�บทศูนย�ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 - 256410

    • สนับสนุนการเรียนรูตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับสถาบัน

การศึกษาและองคกรเอกชนตางๆ เพื่อเปนศูนยรวมขอมูลและศูนยฝกอบรมตามแนวพระราชดําริที่มีคุณภาพ 

สอดคลองกับภูมิสังคมในแตละภูมิภาค รวมทั้งการนํานักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหเขามามีสวนรวมกับกระบวนการ

เรียนรูตามแนวพระราชดําริมากขึ้น

    • ขยายผลองคความรู ตามแนวพระราชดําริสู องคกรชุมชน สื่อมวลชนและประชาชน

ทั่วทุกภูมิภาค โดยประสานและสนับสนุนใหจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสนองพระราชดําริเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของตนเอง 

โดยมีการใชแผนชุมชนเปนเครื่องมือชี้นําการดําเนินงาน

    • ขยายผลเครือขายองคความรูตามแนวพระราชดําริสู ระดับสากล โดยใชปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงเปนแนวทางในการดาํเนนิงาน และสาํนกังาน กปร. เปนองคกรกลางในการดาํเนนิงานและสนบัสนนุ

ในฐานะผูแทนระดับประเทศ

  2.3) การประชาสัมพันธเชิงรุกและการรณรงคเผยแพร โดย
    • มุงสรางความรูความเขาใจและใชประโยชนองคความรูตามแนวพระราชดําริในการพัฒนา

และดํารงชีวิต โดยมุงเนนใหผลสําเร็จและผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

    • พัฒนาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพรประชาสัมพันธองคความรูตามแนวพระราชดําริ 

และผลสําเร็จของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ทั้งรูปแบบ เนื้อหา ความรวดเร็วและตอเน่ือง ผานส่ือ

ทุกประเภท มุงสรางความรูความเขาใจ เพิ่มพูนศรัทธาและการใชประโยชนองคความรูตามแนวพระราชดําริ

เพื่อการพัฒนาและดํารงชีวิต

    • มุงใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการเผยแพรและถายทอดองคความรูตามแนวพระราชดาํริ

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปสูกลุมเปาหมายตางๆ ใหแพรหลายกวางขวางมากขึ้น

    • เผยแพรประชาสัมพันธประชาชนกลุมเปาหมาย ชุมชน และองคกรตางๆ ที่ประสบผลสําเร็จ

และไดรับประโยชนจากการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหแพรหลายสูสาธารณะมากขึ้น

  2.4) การพัฒนาการทํางานแบบเครือขาย โดย
    • พัฒนาการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในลักษณะเครือขายโดยเร่ิมจาก

จดุเล็กๆ และขยายผลออกไปในวงกวางแบบทวีคณู โดยการมีสวนรวมของศูนยเรยีนรูทีเ่ปนสวนราชการและประชาชน

  2.5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ โดย
    • พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือขับเคล่ือนแนวพระราชดําริ เพื่อสรางบุคคลท่ีสามารถ

ขยายผลแนวพระราชดําริใหครอบคลุมทั้งภาครัฐ เอกชน

    • พัฒนาองคความรู การพัฒนาตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แกผูบริหารและบุคลากรของเทศบาล
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5. ผลการดําเนินงานท่ีผานมาของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
  ดานงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา
  ตัง้แตป พ.ศ. 2555 - 2559 ศนูยศกึษาฯ ทัง้ 6 แหง ไดดาํเนนิงานศกึษา ทดลอง วจิยัและพัฒนาไปแลว

รวมทั้งสิ้น 138 เรื่อง แบงเปนศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ 27 เรื่อง ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 33 เรื่อง 

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 29 เรื่อง ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ 24 เรื่อง ศูนยศึกษาการพัฒนา

อาวคุงกระเบนฯ 16 เรื่อง และศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 9 เรื่อง โดยงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา

ทัง้หมดน้ีมคีวามสอดคลองกับพระราชดํารแิละมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนทีร่บัประโยชน 

นับไดวาประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวและสามารถนําไปใชประโยชนได โดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณและบุคลากรจากหนวยงานตนสังกัดเป นอย างดี รวมทั้งองค กรเอกชนสถาบันการศึกษา

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลไกท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนสงเสริมงานศึกษา ทดลอง วิจัย ไดแก 

คณะทํางานศูนยศึกษาฯ คณะอนุกรรมการวิชาการฯ ของ สํานักงาน กปร. องคกรการศึกษา เชน มหาวิทยาลัย 

โรงเรียน ซึ่งใหการสนับสนุนนักวิชาการและนักวิจัย หนวยงานภาครัฐ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตลอดจนองคกรธุรกิจและภาคเอกชน ซึ่งใหทุนสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย 

  ปญหาและอุปสรรคคือ งบประมาณมีไมเพียงพอและการเบิกจายงบประมาณไมสอดคลองกับ

การศึกษา ทดลอง วิจัย เจาหนาที่ขาดความรูความสามารถในบางเรื่อง เชน ความรูดานการวิจัย ความไมสงบ

ในพื้นที่ รวมทั้งการขาดแคลนทรัพยากร เชน ขาดแคลนน้ํา และภัยธรรมชาติ

  ดานขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรู
  ศูนยศึกษาฯ มีการพัฒนากิจกรรมภายในศูนยฯ ที่มีจุดเนนทิศทางการดําเนินงานแตกตางกันไป

ตามสภาพพื้นที่ ซึ่งปจจุบันมีตัวอยางความสําเร็จจากงานศึกษาวิจัยที่สามารถเผยแพรใหประชาชนไดเรียนรูจํานวน 

93 เรื่อง มีการขยายผลสูหมูบานรอบศูนย 148 หมูบาน เกษตรกรรับประโยชน 31,786 ครัวเรือน 104,368 คน ดังนี้

  1) ศนูยศกึษาการพัฒนาเขาหนิซอนฯ มหีมูบานรอบศนูยฯ 43 หมูบาน  12,403 ครวัเรือน 36,275 คน

  2) ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีหมูบานรอบศูนยฯ 13 หมูบาน 2,993 ครัวเรือน 12,180 คน

  3) ศนูยศกึษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ มหีมูบานรอบศนูยฯ 23 หมูบาน 2,561 ครวัเรือน 8,429 คน

  4) ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีหมูบานรอบศูนยฯ 22 หมูบาน 3,452 ครัวเรือน 12,989 คน

  5) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ มีหมูบานรอบศูนยฯ 18 หมูบาน 4,003 ครัวเรือน 16,015 คน

  6) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ มีหมูบานรอบศูนยฯ 29 หมูบาน 6,374 ครัวเรือน 18,480 คน

  นอกจากน้ี ยงัมศีนูยสาขา 17 แหง และจัดต้ังศนูยเรียนรูในพืน้ที ่8 จงัหวดั จาํนวน 129 แหง เพ่ือขยาย

ผลสําเร็จของศูนยฯ ไปสูเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ไดแก

  1) ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ  จํานวนศูนยเรียนรูฯ 13 แหง 

  2)  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  จํานวนศูนยเรียนรูฯ 9 แหง

  3)  ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ  จํานวนศูนยเรียนรูฯ 12 แหง

  4)  ศูนยศึกษาการพัฒนาภพูานฯ จํานวนศูนยเรียนรูฯ 32 แหง

  5)  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ จํานวนศูนยเรียนรูฯ 35 แหง

  6)  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จํานวนศูนยเรียนรูฯ 10 แหง
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  7) พื้นที่จังหวัดนครนายก จํานวนศูนยเรียนรูฯ 10 แหง

  8) พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวนศูนยเรียนรูฯ 8 แหง 

  จากการติดตามผลการขยายผลของศูนยศึกษาฯ พบวามีความสอดคลองกับพระราชดําริ ประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว มีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนและสามารถนําไปสูการใช

ประโยชนได ทั้งนี้ ศูนยศึกษาฯ ไดใชทั้งแผนแมบทและแผนปฏิบัติการประจําปเปนเครื่องมือปฏิบัติงานของ

ศนูยศกึษาฯ ซึง่ในการจัดทําแผนปฏิบตักิารประจําปไดมกีารประชุมรวมกับหนวยงานตางๆ พรอมกับใชพระราชดําริ

เกี่ยวกับศูนยศึกษาฯ ขอเสนอแนะความตองการของประชาชน แผนแมบทของศูนยศึกษาฯ งานศึกษาวิจัย 

นโยบายของหนวยงานตนสังกัด และนโยบายของ กปร. เปนหลัก มีการประชุมในการจัดทําแผนรวมกัน มีการ

จดัการเสวนาของเจาหนาทีข่ยายผลรวมกบัเกษตรกรตวัอยาง ทัง้นีแ้หลงงบประมาณในการขยายผลสวนใหญมาจาก 

สํานักงาน กปร. และหนวยงานตนสงักัด 

  ศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง มีการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม โดยนําแนวพระราชดําริ หลักสูตรตาม

กิจกรรมปกติของหนวยงานท่ีสอดคลองกับแนวพระราชดําริ งานศึกษา ทดลอง วิจัยที่ประสบความสําเร็จ 

รวมทั้งความตองการของผูเขารับการอบรม มาเปนกรอบในการดําเนินการ โดยใชการสาธิตควบคูกับการปฏิบัตจิริง

และคัดเลือกผูเขารับการอบรมจากผูที่มีความสนใจและประกอบอาชีพที่สอดคลองเปนหลัก โดยรูปแบบงาน

ขยายผลที่ประสบผลสําเร็จคือ แปลงสาธิตตัวอยาง การจัดหลักสูตรฝกอบรม การสงทีมงานขยายผลไปใหความรู

กับประชาชนในพื้นที่และการถายทอดผานกลุมที่ประสบผลสําเร็จหรือศูนยเรียนรู โดยที่ดานเทคนิคของงาน

ขยายผลทั้ง 4 รูปแบบนี้มีความสมบูรณดีแลวใน 3 รูปแบบ มีเพียงการใชแปลงสาธิตที่ยังไมสมบูรณ ในสวนของ

การประชาสัมพันธงานขยายผล สวนใหญใชวิธีจัดสงเจาหนาที่เขาไปประชาสัมพันธ และประชาสัมพันธผานผูนํา

หมูบาน นอกจากน้ีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานขยายผลยังดําเนินการไดไมครอบคลุม 

  ในภาพรวม ตั้งแตป พ.ศ. 2555 - 2559 ศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง ไดทําการฝกอบรมใหกับประชาชน

ทั่วไปและเกษตรกรรวมจํานวนท้ังสิ้น 114,480 คน แบงเปน ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ จํานวน 12,226 คน 

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จํานวน 18,151 คน ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จํานวน 22,554 คน ศูนยศึกษา

การพัฒนาหวยฮองไครฯ จํานวน 41,011 คน ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จํานวน 12,796 คน 

และศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จํานวน 7,742 คน 

  ในขณะท่ีมีคนเขาศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีศูนยศึกษาฯ แลวรวมจํานวนท้ังสิ้น 4,525,405 คน แบงเปน 

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ จํานวน 453,558 คน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จํานวน 185,580 คน 

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จํานวน 292,169 คน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ จํานวน 262,100 คน ศูนย

ศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จํานวน 3,078,566 คน และศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จํานวน 

253,432 คน 

  การสงเสรมิการประกอบอาชพีตามแนวพระราชดาํริทฤษฎใีหม พบวาสวนใหญมเีกษตรกรทาํการเกษตร

ทฤษฎีใหมครอบคลุมทั้ง 3 ขั้น แตเปนขั้นที่ 1 มากที่สุด รองลงมาคือขั้นที่ 2 และข้ันที่ 3 ตามลําดับ บางศูนยศึกษาฯ 

ไมมีเกษตรกรท่ีทําการเกษตรทฤษฎีใหมถึงขั้นที่ 3 เลย เกษตรกรสวนใหญดําเนินกิจกรรมประเภทเกษตรผสมผสาน
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  ศูนยศึกษาฯ มีการสงเสริมการสรางกลุมอาชีพและเครือขาย มีการสนับสนุน พัฒนาและสงเสริม

การตลาด ไดสงเสริมองคความรูดานการแปรรูปใหกับเกษตรกร ซึ่งไดมีการนําไปตอยอดพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ 

บรรจุภัณฑเพื่อดึงดูดความสนใจบางศูนยฯ เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑสงจําหนาย

ทัง้ตลาดทองถิน่และตางจงัหวดั มกีารจดัการสมัมนาเชงิวชิาการดานการตลาดสาํหรับสนิคาชมุชนรวมกบัธรุกจิ และ

มีการขยายผลองคความรูสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน

  ในเรื่องการเยี่ยมชมแปลงสาธิต เกษตรกรไดเข าไปดูแปลงสาธิตไมน อยกวาร อยละ 72.9 

เพราะอยากไดความรู โดยมีเจาหนาที่ศูนยศึกษาฯ แนะนําหรือใหความรูทุกครั้งไมนอยกวารอยละ 92.9 เกษตรกร

ไดนํามาใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 94.9 และมีความพึงใจตอการเยี่ยมชมแปลงสาธิตไมนอยกวารอยละ 98.9

  ในเร่ืองการอบรม เกษตรกรที่เขาไปอบรมสวนใหญเปนการสมัครตามความสนใจของตนเอง 

โดยเหตุผลคืออยากไดความรู สวนหนึ่งเขาไปอบรมเพราะผูนําชุมชนขอใหเขารวม เมื่ออบรมแลวนํามาใชประโยชน

ไมนอยกวารอยละ 98.0 โดยนํามาใชประโยชนในการเพิ่มรายไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.7 และยังไดนํา

ความรูไปเผยแพรกับคนอื่นๆ เชน ญาติ เพื่อนบาน สมาชิกกลุม คนที่มาดูงาน พระภิกษุ ทั้งมีเจาหนาที่จาก

ศูนยศึกษาฯ ไปติดตามผล โดยสวนใหญเปนการเดินทางมาพบปะพูดคุยตามบาน เกษตรกรมีความพึงพอใจในการ

เขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 97 โดยสวนใหญมีความพึงพอใจในทุกๆ ดาน ไดแก องคความรูทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ การไดเห็นตัวอยางจริง ปจจัยการผลิต การบริการ สถานท่ีฝกอบรม และการพัฒนาอาชีพ 

  เรื่องการท่ีเจาหนาที่ของศูนยศึกษาฯ ไปสงเสริมความรูในพ้ืนที่ของเกษตรกรในชุมชน ความรู

ที่เจาหนาที่ไปใหคําปรึกษาแนะนําเปนเร่ืองการปรับปรุงบํารุงดิน เชน ทําปุยหมัก ปุยนํ้า ปุยชีวภาพ ปุยพืชสด 

การปลูกขาว การเพาะเห็ด การเล้ียงสัตว การประมง การเพ่ิมผลผลิต การอนุรักษตนนํ้า การขยายพันธุไมผล 

และการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยท่ีเกษตรกรสามารถนําไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 95.0 โดยเฉพาะในเรื่อง

การเพิ่มรายได การลดรายจาย ความตองการเทคนิคใหมๆ มาประยุกตในการประกอบอาชีพ และการนําความรู

มาปรับใชในชีวิตประจําวัน การเขาพื้นที่ของเจาหนาที่มีความถี่เพียงพอแลว โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1 - 2 ครั้ง 

เกษตรกรไดนําความรูไปเผยแพรใหแกเพื่อนบาน ญาติพี่นอง สมาชิกกลุม ฯลฯ กรณีที่ไมไดนําความรูไปเผยแพร 

เน่ืองจากพบวาทดลองดวยตนเองแลวไมประสบผลสาํเรจ็ และบางสวนพบวาขัน้ตอนการปฏบิตัซิบัซอน ยุงยาก ทัง้นี้ 

เม่ือมีขอสงสัยหรือมีปญหาจากการเขามาสงเสริมของเจาหนาที่ เกษตรกรใชวิธีโทรศัพทไปสอบถามมากท่ีสุด 

รองลงมาคือเขามาพบเจาหนาที่ที่ศูนยศึกษาฯ แตยังตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม ไดแก อาชีพเสริมที่เหมาะสม

กับสภาพแวดลอม การขุดสระน้ํา การขุดลอกคูคลองสําหรับหนาแลง การรวมกลุม การตลาด การทําบอบาดาล 

เทคนิคการทําการเกษตรแบบใหม การปลูกพืชทนแลง การปลูกพืชใชนํา้นอย ระบบการใหนํา้ การปองกันและกําจดั

ศัตรูพืช การเพิ่มนํ้าหนักของพืช และเครื่องมือการเกษตร

  ในเรือ่งการสงเสรมิศนูยเรยีนรูหรอืเกษตรกรตัวอยาง ปจจบุนัศนูยศกึษาฯ 6 แหง มศีนูยเรยีนรูในพืน้ที่

รวมจํานวน 111 แหง เกษตรกรไดรับความรูจากศูนยเรียนรูหรือเกษตรกรตัวอยางมากที่สุดในเรื่องการทําเกษตร

ผสมผสาน/ทฤษฎีใหม การทําปุยชีวภาพ การปลูกผัก การเพาะเห็ด การปศุสัตว การเลี้ยงปลา โดยมีเหตุจูงใจคือ

ความตองการเทคนิคใหมๆ ไปประยุกตในการประกอบอาชีพ การไดนําความรูมาปรับใชในการดํารงชีวิต และความ

สะดวกเพราะสถานท่ีอยูใกลบาน โดยเกษตรกรไดนําความรูไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 92.8 โดยเฉพาะ

ในการเพิ่มรายได และการลดรายจาย หลังจากไดรับคําปรึกษาแลว ไดนําความรูไปเผยแพรใหกับเพื่อนบาน 
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ญาตพิีน่อง ฯลฯ สวนคนทีไ่มไดนาํไปเผยแพร เนือ่งจากเมือ่ทดลองดวยตนเองแลวไมประสบผลสาํเรจ็ และไมมผีูสนใจ 

ในภาพรวมเกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจตอการมีศูนยเรียนรูไมนอยกวารอยละ 90.4

  โดยสรุป ในสวนของศูนยศึกษาฯ งานขยายผลมีปญหาและอุปสรรคในเร่ืองระบบการติดตาม

ประเมินผลที่ยังดําเนินการไดไมครบทุกกระบวนการ มีขอจํากัดดานงบประมาณ แผนปฏิบัติงาน การประสานงาน

ระหวางหนวยงาน การเปลีย่นแปลงสภาพภมูสิงัคมจากคนรุนใหมทีไ่มไดทาํการเกษตรตอจากรุนพอแม เพราะสงัคม

บรเิวณโดยรอบเกดินคิมอตุสาหกรรมเพิม่มากขึน้ ศนูยศกึษาฯ บางแหงมปีญหาเรือ่งการขาดแคลนทรัพยากรท่ีสาํคญั 

เชน นํา้ เปนตน ในสวนของเกษตรกร เกษตรกรของศูนยศกึษาฯ บางแหงพบปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร 

เนื่องจากคนรุนใหมหันไปทํางานนอกภาคการเกษตร อีกท้ังขาดคําแนะนําดานการตลาดและไมมีการดําเนินการ

อยางตอเน่ือง ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะขาดทุนทรัพยในการดําเนินการ

  อยางไรก็ตาม งานขยายผลของศูนยศึกษาฯ ไดชวยเพิ่มพูนความรูใหกับเกษตรกรที่สามารถนํามา

ประกอบอาชีพไดอยางย่ังยืน และเปนประโยชนกับครัวเรือน โดยชวยสรางรายไดและลดรายจาย ในภาพรวม 

เกษตรกรที่ได รับประโยชนจากงานขยายผลของศูนย ศึกษาฯ มีรายไดเฉลี่ยต อครัวเรือนตอปเป นเงิน 

216,821.98 บาท และมีรายจายเฉลี่ยตอครัวเรือนตอปเปนเงิน 146,306.98 บาท โดยที่สวนใหญมีรายไดพอเพียง

กับรายจายคิดเปนรอยละ 37.80 และมีการออมเงินในครัวเรือนคิดเปนรอยละ 72.30 โดยสรุปแลว ในดาน

ความเปนอยูทัว่ไปครัวเรือนเกษตรกรมีความเปนอยูดขีึน้มากคิดเปนรอยละ 43.3 และมีความเปนอยูดขีึน้พอสมควร

คิดเปนรอยละ 50.5

  ดานการบริหารจัดการองคกร
  ในการดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ ตามแผนแมบท พ.ศ. 2555 - 2559 เจาหนาที่ของศูนยศึกษาฯ 

ไดรวมกําหนดแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ซึ่งหนวยงานสวนใหญปฏิบัติงานไดตรงตามแผน 

เนื่องจากมีการติดตามแผนในดานตางๆ อยูเสมอ มีการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาฯ 

ประมาณ 1 - 2 ครั้งตอป 

  ศูนยศึกษาฯ มีการบริหารจัดการดานบุคลากร อัตรากําลัง งบประมาณ และเทคโนโลยีและความรู

ที่เหมาะสม มีแผนพัฒนาระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการองคกร มีการปรับปรุง

โครงสรางอตัรากาํลงัใหเหมาะสมตามความรูความสามารถและทกัษะของบคุลากร มแีผนงานและกจิกรรมการพฒันา

สมรรถนะ ความรูความสามารถของเจาหนาท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาตามงานที่รับผิดชอบและการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ทําใหเจาหนาท่ีไดมีโอกาสแลกเปล่ียน

แสดงความคิดเห็น รวมกันแกปญหา หลักสูตรที่ศูนยศึกษาฯ ไดจัดการอบรมใหแกเจาหนาที่ อาทิ หลักสูตร

การพัฒนาการเปนวิทยากร หลักสูตรการทํางานรวมกันอยางมีความสุข หลักสูตรการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

หลักสูตรการวางแผนการทดลองทางการเกษตร หลักสูตรการเกษตรตางๆ อาทิ การเลี้ยงสัตว การแปรรูปผลิตภัณฑ 

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใชในการบรรยายรับคณะ เปนตน รวมทั้งมีการจัดการศึกษาดูงานในพื้นที่ตางๆ 

เพื่อปรับมุมมองและเปดโลกทัศน และมีการถายทอดองคความรูของศูนยศึกษาฯ จากรุนสูรุ นอยางตอเนื่อง 

ทุกหนวยงานมีสวนรวมกันเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ 
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  ปญหาและอปุสรรคคอืบคุลากรยังขาดความรูเฉพาะทาง บคุลากรบางหนวยงานมกีารโยกยายตาํแหนง

หนาที ่ทาํใหตองมีการศึกษางานกันใหมและเกิดการลาชา ดานงบประมาณจาก สาํนกังาน กปร. สวนใหญไมมปีญหา 

มเีฉพาะบางหนวยงานทีป่ระสบปญหาความลาชา ซึง่ไดมกีารแกไขปญหาโดยดําเนนิงานไปตามจริงเทาท่ีไดรบัจดัสรร

งบประมาณ เจาหนาที่ขาดองคความรูในการประชาสัมพันธโดยตรง ตลอดจนงบประมาณและเอกสารเผยแพร

ประชาสัมพันธมีไมเพียงพอ ในสวนของวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังมีปญหาคือมีสภาพชํารุด

และไมมีงบประมาณซอมแซม

  ความเช่ือมโยงระหวางจังหวัดกับศูนยศึกษาฯ ยังไมคอยมีเทาที่ควร เชน บางหนวยงานไมไดรับเชิญ

เขารวมประชุม ทําใหไมทราบกิจกรรมของศูนยศึกษาฯ จึงไมไดมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยศึกษาฯ 

ใหกับประชาชนในจังหวัดอยางที่ควรจะเปน   

6. การวิเคราะหสถานการณของโลกและของประเทศ
  6.1  จุดออนและขอเสียเปรียบ    

    กระแสโลกาภิวตันทาํใหภมูทิศันทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจ

สังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบ 

ในขณะท่ีศนูยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคล่ือนยายมาสูเอเชีย ภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงจะยังคง

ไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลก ในชวงป 

พ.ศ. 2551 - 2552 และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทําใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงขึ้น 

และกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการ

ขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัว

เตม็ท่ี รวมท้ังอาจจะมคีวามผันผวนของการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนัน้การพฒันาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเขาสูจดุอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนเปน

วงกวาง มีแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ 

ประเทศตางๆ ขยายกําลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 

ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปขางหนานี้จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัว

ชาลง การเปล่ียนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลกระทบตอโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิม

ที่มีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ เกษตรแบบพ่ึงตนเอง ตองปรับตัวและเปล่ียนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ีพึ่งพา

อุตสาหกรรมและการสงออก การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่นที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึน

ตามลาํดบั จงึมปีญหาความเหลือ่มลํา้ทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรและภาคอตุสาหกรรม และระหวางสงัคม

ในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบท

    นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลให

เกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใชจาย

งบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศ กลายเปนความเส่ียงดานการคลังที่สําคัญ 

สาํหรับภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศท่ีผนัผวนกอใหเกดิภยัธรรมชาติทีท่วคีวามรุนแรงมากข้ึน

นั้นกดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตร
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ตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับ

จํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเน่ือง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบ

และกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นการยึดถือหลักการบริหาร

จัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบบประชาธิปไตยและการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชน

จะเขมขนมากขึ้น 

    สําหรับประเทศไทยยังคงมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดาน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง จุดออนสําคัญไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและ

การออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพ

แรงงานโดยเฉลี่ยยังตํ่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ําตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อน

หลัก ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจ

ภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการ

มีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุน

เพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยที่ดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ

และสงัคมไดอยางคุมคา การพฒันานวตักรรมมนีอย การดําเนนิงานและการบรหิารจัดการภาครัฐยงัขาดการบรูณาการ 

จึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตอเน่ือง ประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส 

และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 

รวมทั้งการบริหารจัดการนํ้ายังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล

และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัย ไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม ไมเคารพสิทธิ

ผูอื่นและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ ขณะที่ความเหลื่อมลํ้าทั้งดานรายได โอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ

และการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ และความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปญหาในดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมือง ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไข

อยางมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัย

และภัยแลงเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น

    การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณในระยะเวลา 15 - 20 ป

ตอจากนี้ไปจะมีนัยยะที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็ว ยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจาย การลงทุนและการออม ตลอดจน

คาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงวัย ขณะเดียวกันประเทศไทยเผชิญกับขอจํากัด

ดานทรัพยากร ทั้งดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยู

ของประชาชน นอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมลํ้าในมิติตางๆ มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันท

ในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคม

และโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทําใหเกิดความเปนธรรม

และลดความเหลือ่มลํา้ และทีส่าํคญัคอืการแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดนิทีท่าํใหจาํเปนตอง

เรงปฏิรปูระบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี
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    โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว

จะสงผลใหประเทศไทยย่ิงตองเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากข้ึนภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตน

เขมขนขึ้นเปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคล่ือนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรู 

เทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึน โดยที่ประเทศตางๆ 

เรงผลกัดนัการเพิม่ผลติภาพและการพฒันานวตักรรมเพือ่การแขงขนั ขณะเดยีวกนัความเสีย่งและขอจาํกดัทีเ่กดิจาก

สภาพภูมอิากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนนิธรุกิจและการดําเนนิชีวติของประชาชนเพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบ

ของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้น ทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน 

เปนตน 

    ในดานความม่ันคงของโลกกําลงักาวเขาสูชวงเปล่ียนผานทีส่าํคญัจากการปรับดุลอาํนาจในเอเชีย

และยุโรปจะมีผลทําใหบรรยากาศความมั่นคงของโลกมีลักษณะผสมผสานกันท้ังความรวมมือและความขัดแยง 

การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะ จะกระทบ

การดํารงชีวติของคนและทําใหเกดิธรุกจิรปูแบบใหม รวมท้ังเกิดการเช่ือมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา 

อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑภายใตเงื่อนไขท่ีกดดันใหตองมีความสอดคลองกับแนวคิดสีเขียว และในขณะเดียวกัน

เทคโนโลยีมีสวนสําคัญในการแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามัน มุงสูการผลิตพลังงานทดแทน

ในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก ในขณะเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกไดทําใหเกิดภัยคุกคามดานอื่นๆ ท่ีซับซอนขึ้น อาทิ การกอการราย โรคระบาด 

เครือขายยาเสพตดิขามชาต ิและการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลกท่ีรนุแรงขึน้ โดยทีก่ารกอการรายจะยังเปนภยัคกุคาม

ของโลก และอาชญากรรมขามชาติเปนปญหาที่มีแนวโนมขยายตัวมากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตนที่เขมขนขึ้น 

การเคลื่อนยายอยางเสรีของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน และองคความรูและเทคโนโลยีอยางเสรีภายใตกระแส

โลกาภิวัตนเขมขนจะทําใหสามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและชองทางใหมๆ ที่แยบยลมากขึ้น

    เงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเส่ียง

อยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออน

ควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ

  6.2  จุดแข็งและขอไดเปรียบ
    สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยน้ัน ผลของการพัฒนาต้ังแตอดีต

ถงึปจจุบนัทาํใหประเทศไทยมีระดบัการพฒันาทีส่งูขึน้ตามลาํดบั โดยถกูจดัอยูในกลุมประเทศระดบัรายไดปานกลาง

มาตั้งแตป พ.ศ. 2531 และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางต้ังแตป พ.ศ. 2553 

และลาสุดในป พ.ศ. 2557 รายไดเฉลี่ยตอหัวเพิ่มขึ้นเปน 5,739 ดอลลารสหรัฐตอป ฐานการผลิตและบริการ

มีความหลากหลายขึ้น ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมมีขนาดใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ

สามารถแขงขนัและมสีวนแบงในตลาดโลกสงูขึน้ และสรางรายไดเงนิตราตางประเทศในระดบัสงู อาท ิกลุมยานยนต 

อิเลคทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ 

ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพิ่มขึ้นเปน 38.1 ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ลานคน 

อัตราการวางงานเฉล่ียไมถึงรอยละ 1 ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ 20 ในป พ.ศ. 2550 
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เปนรอยละ 10.9 ในป พ.ศ. 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข 

บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ 

มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ 

    ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเปนสากลมากขึ้น ความรวมมือระหวางประเทศไทย

กับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

และการเมอืงของประเทศมคีวามกาวหนาไปมาก รวมทัง้กรอบความรวมมอืทีช่วยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดบั

มาตรฐานตางๆ ไปสูระดบัสากลมคีวามคบืหนามากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ความเขมขนของการเขาสูประชาคมอาเซยีน

ของประเทศไทยทั้งดานการเมืองความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม และการท่ีประเทศไทยไดรับ

การรบัรองใหดาํรงตาํแหนงประธานกลุม G77 ซึง่สะทอนใหเหน็ถงึความเชือ่มัน่ตอประเทศไทยในเวทรีะหวางประเทศ 

และเปนแสดงความพรอมและบทบาทนําของไทยในการสานตอความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนา 

รวมทัง้การท่ีสหประชาชาตไิดกาํหนดเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals หรอื SDGs) 

เปนวาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. 2015 เปนเวลา 15 ปจนถึงป ค.ศ. 2030 ซึ่งประเทศไทยสามารถมีบทบาทนํา

และผลกัดนัไดในเวทสีหประชาชาติในหลายเรือ่ง อาท ิการขจดัความยากจน การสงเสริมหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา 

และโดยเฉพาะอยางยิ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    นอกจากน้ัน ประสบการณในชวงวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินในป พ.ศ. 2540 - 2541 ไดสงผล

ใหภาครัฐและภาคเอกชนปรับตวัในการบริหารความเส่ียงและสรางภูมคิุมกนัใหดีขึน้ตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดี 

ไดแก การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส การรับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีขึ้น มีการกํากับ

ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความย่ังยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น และฐานะการคลัง

มีความม่ันคงมากข้ึน ฐานะการเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเร่ืองกฎหมาย 

กฎระเบียบตางๆ ไดมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้น สรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครอง

ผูบรโิภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดขีึน้ ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขนัในตลาด และสนับสนนุ

ใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
  ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปล่ียนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเส่ียงท้ังจากภายใน

และภายนอกประเทศ เชน กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมสูงวัย 

การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอมของประเทศในปจจบุนัทีย่งัคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลติภาพการผลติ ความสามารถ

ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมลํ้าทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

จาํเปนตองยดึกรอบแนวคดิและหลกัการในการวางแผนทีส่าํคญั ดงันี ้1) การนอมนาํและประยกุตใชหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเปนศนูยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม 3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรปู

ประเทศ และ 4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
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  ประเทศไทยถูกกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรใหเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายได

อยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ 

เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรกรรมยั่งยืน แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

  ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซึ่งมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ ไดแก ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม  

มุงเนนการลดความเหล่ือมลํ้าในทุกมิติเพื่อสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทย

สามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายไดและขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก 

ยทุธศาสตรที ่3 การสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกจิและแขงขนัไดอยางยัง่ยนื ใหความสําคญักบัการบริหารจัดการ

นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ

ของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางทั้งหวงโซคุณคาในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา

ธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง และเกษตรกรรุนใหม ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มุ งอนุรักษฟ นฟูสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการขับเคล่ือน

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วจิยัและนวัตกรรมตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 11 ทัง้การเพ่ิมการลงทุนวจิยั

และพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ และยุทธศาสตรที่ 10 การตางประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบาน และภมูภิาค ประสานและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ ทัง้ในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค 

โดยมุงเนนการดูแลการดําเนนิงานตามขอผกูพนัและพันธกจิ ตลอดจนมาตรการตางๆ ทีไ่ทยมีความเก่ียวของในฐานะ

ประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดบัโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค

8. การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
  8.1  กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
    ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดมีการกําหนดกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560 - 2579) เปนกรอบระยะยาว เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่วา ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ

พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนอง

ตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว 

และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันได

ในระบบเศรษฐกิจ กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ซึ่งมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง โดยเฉพาะในเร่ืองการพัฒนา

ความรวมมือระหวางประเทศในทุกระดับ และการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม ซึ่งมีกรอบแนวทาง

ที่สําคัญคือการสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัย

ใหสนบัสนนุการเจรญิเตบิโตของประเทศ การสรางความมัน่คงและการลดความเหลือ่มลํา้ทางดานเศรษฐกจิและสงัคม 

และการสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม และยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการ
สรางการเติบโตบนคณุภาพชีวติทีเ่ปนมติรตอส่ิงแวดลอม ซึง่มกีรอบแนวทางท่ีสาํคญัคอืการพัฒนาและใชพลงังาน

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ และการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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  8.2  ยุทธศาสตรการบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    นอกจากการกําหนดกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปแลว รฐับาลทีม่พีลเอกประยุทธ จนัทรโอชา 

เปนนายกรฐัมนตร ีไดใหความสาํคญักบัการดาํเนนิงานตามแนวพระราชดาํรเิรือ่งหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

จงึไดกาํหนดเปนวสิยัทัศน และยทุธศาสตรการขบัเคลือ่นประเทศไทยใหบรรลเุปาหมายในป พ.ศ. 2568 โดยจะดาํเนนิ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศโดยยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเข็มทิศชี้นําทาง และยึดถือหลัก

การทรงงาน เขาใจ เขาถึง พัฒนา เพื่อยกระดับความเปนอยูของประชาชนทั่วประเทศใหดีขึ้นอยางยั่งยืนตอไป 

ทั้งนี้ไดมอบหมายใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานหลักในการประสานจัดทําแผนยุทธศาสตร
การบูรณาการการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่เปนแผนระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557 - 2560) 

โดยกําหนดใหมียุทธศาสตรในการขับเคลื่อนฯ 7 ดานไดแก 1) ดานการเกษตรและชนบท 2) ดานการศึกษา 

3) ดานธุรกิจ บริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรมและผูประกอบการรายยอย 4) ดานการตางประเทศ 

5) ดานประชาสัมพันธ 6) ดานความมั่นคง และ 7) ดานการบริหารจัดการ

    ในการน้ี สาํนกังาน กปร. ไดรบัมอบหมายใหเปนหนวยงานเจาภาพหลักของ ยทุธศาสตรการสงเสรมิ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตรที่ 1) 
ซึ่งตองดําเนินการเปนสิ่งแรกคือการจัดทําฐานขอมูลพ้ืนที่เปาหมายเพ่ือวางแผนดําเนินการเปนจํานวนต่ํากวา

รอยละ 25 ของจาํนวนหมูบานทัง้หมดในประเทศไทย สาํนกังาน กปร. จงึไดรวบรวมขอมลูจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ 

พบวา ปจจุบันมีพื้นที่ที่มีพื้นฐานการดําเนินงานดานเศรษฐกิจพอเพียงมาบางแลว สามารถแบงไดเปน 4 กลุมหลัก 

ไดแก 1) พืน้ทีห่มูบานรอบศนูยศกึษาการพฒันาฯ 6 แหง และพืน้ทีห่มูบานรอบศนูยสาขา 2 แหง 2) พืน้ทีก่ารทาํงาน

ของมูลนธิปิดทองหลังพระฯ กระทรวงมหาดไทย และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 3) พืน้ท่ีหมูบาน

ที่รับประโยชนจากโครงการแหลงนํ้าขนาดเล็กอันเน่ืองมาจากพระราชดําริใน 46 จังหวัด และ 4) หมูบานท่ีมี

ความพรอมตามเกณฑอื่นๆ เชน ศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร หมูบานตามแนวบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ความมั่นคง หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน

โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของกรมการปกครอง เปนตน รวมพื้นที่เปาหมาย

จํานวนทั้งสิ้น 24,086 หมูบาน 

    สําหรับพื้นที่เปาหมายกลุมที่ 1 คือพื้นที่หมูบานรอบศูนยศึกษาฯ 6 แหง และพ้ืนที่หมูบาน

รอบศูนยสาขา 2 แหง มีจํานวนท้ังสิ้น 357 หมูบาน ดังนี้

    1)  ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 43 หมูบาน

    2)  ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 23 หมูบาน

    3)  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 13 หมูบาน

    4)  ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร จํานวน 22 หมูบาน

    5)  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 18 หมูบาน

    6)  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 29 หมูบาน

    7)  ศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหฯ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 86 หมูบาน

    8)  ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าปากพนังฯ จํานวน 123 หมูบาน 

      จังหวัดนครศรีธรรมราช
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    พื้นที่เปาหมายดังกลาวขางตน เปนพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของศูนยศึกษาฯ และของศูนย

สาขาที่อยู ในความรับผิดชอบของศูนยศึกษาฯ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีพื้นฐานการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาบางแลว จึงเปนพื้นที่ที่มีความรู ความเขาใจ สามารถเปนตัวอยางใหแกพื้นที่เปาหมาย

ในกลุมอื่นๆ ที่อยู ในตําบลและอําเภอใกลเคียงใหสามารถจัดทําโครงการท่ีมีความสอดคลองตามแนวทาง

และกระบวนการท่ีกําหนดไวในคูมือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตร

และชนบทฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

    นอกจากนี ้คณะอนกุรรมการสงเสรมิการขบัเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ในภาคการเกษตรและชนบท ไดมีมติใหมีการจัดโครงการหลักสูตรฝกอบรมฯ เพื่อปรับกระบวนการคิด (Mindset) 

ใหแกผูบริหารในระดับจังหวัด และสรางองคความรูในเรื่องการบริหารจัดการน้ํา และบัญชีครัวเรือนในระดับอําเภอ

ใหครบทั้ง 76 จังหวัด จึงไดมอบหมายหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมกับกระทรวงมหาดไทย จัดทํารายละเอียดโครงการ

เพื่อจัดหลักสูตรฝกอบรมใหแกกลุมเปาหมายในพื้นที่ทั้ง 2 ระดับ ดังกลาวขางตน หลักสูตรดังกลาวนอกจากกําหนด

ใหมีการอบรมรายวิชาในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติแลว ที่ประชุมยังระบุใหมีกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ซึ่งศูนยศึกษาฯ ศูนยสาขาฯ ศูนยเรียนรูของศูนยศึกษาฯ และศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงาน กปร. 

รวมจํานวนกวา 505 แหงทั่วประเทศ จะสามารถเปนแหลงเรียนรูและเปนตัวอยางของความสําเร็จตามภูมิสังคม

ที่จะชวยสรางแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเปนอยางดี

  8.3  นโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’
    นโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’ เปนการกําหนดโมเดลหรือรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยในปจจุบัน โดยในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยไดกําหนดรูปแบบการพัฒนามาอยางตอเนื่อง เริ่มจาก 

‘ประเทศไทย 1.0’ ที่เนนภาคการเกษตร ‘ประเทศไทย 2.0’ ท่ีเนนอุตสาหกรรมเบา และ ‘ประเทศไทย 3.0’ 

ที่เนนอุตสาหกรรมหนัก 

    นโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’ เกิดขึ้นจากการพัฒนาภายใตนโยบาย ‘ประเทศไทย 3.0’ 

ทําใหประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาความเหลื่อมลํ้าของความมั่งคั่งและความไมสมดุลในการพัฒนา นโยบาย 

‘ประเทศไทย 4.0’ เปนความมุงมั่นของรัฐบาลที่จะปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย

นวตักรรม (value-based economy) ใน 3 มติ ิคอื 1) เปลีย่นจากการผลิตสินคาเพ่ือการอปุโภคบรโิภคแบบพืน้ฐาน

ไปสูเชิงนวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี 

ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และ 3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น 

    ดังนั้น นโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’ จึงเปนการเปลี่ยนผานทั้งระบบใน 4 ดานที่สาํคัญ ไดแก

    1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิมในปจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหมที่เนนบริหารจัดการ

     และเทคโนโลยี หรือท่ีรู จักกันวา ‘เกษตรอัจฉริยะ’ (smart farming) โดยเกษตรกร

     ตองรํ่ารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ

    2. เปล่ียนจากระบบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมแบบด้ังเดิมที่รัฐตองใหความชวยเหลือ

     ตลอดเวลา ไปสูการเปนผูประกอบการอัจฉริยะ (smart enterprise) และธุรกิจเกิดใหม 

     (startup) ที่มีศักยภาพสูง
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    3. เปลีย่นจากการบริการแบบด้ังเดมิซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางตํา่ ไปสูการบริการท่ีมมีลูคาสูง

    4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่า ไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง

    นโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’ เปรียบเหมือนการพัฒนาเครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต

ทางเศรษฐกิจชุดใหม และสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบใน 

5 กลุมเปาหมาย ซึง่ในสวนท่ีเกีย่วของกบัโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํารินัน้ มกีลุมเปาหมายท่ี 1 คอืกลุมอาหาร 

เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 

    นโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’ มุงเนนการขับเคลื่อน 5 กลุมเปาหมายนี้ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน

ระยะเวลา 3 - 5 ปขางหนา เปนการเปล่ียน ‘ปญหาและความทาทาย’ ใหเปน ‘ศักยภาพและโอกาส’ ในการสราง

ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ใหกับประเทศอยางเปนรูปธรรม โดยจะเนนการพัฒนาดวยตนเองเปนหลัก แลวคอย

ตอยอดดวยเครือขายความรวมมือจากตางประเทศ ซึ่งจะสอดรับกับ ‘บันได 3 ขั้น’ ของหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และจะใชพลัง ‘ประชารัฐ’ ในการขับเคลื่อน โดยมีผูมีสวนรวมหลักประกอบดวย ภาคเอกชน 

ภาคการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ ซึ่งจะมีสวนรวมตามความถนัดและจุดเดนของแตละ

องคกร และมีภาครัฐเปนผูสนับสนุน  

  8.4  การเขาสูประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณของประเทศไทยในชวงปลายป พ.ศ. 2558  

    สืบเนื่องจากประเทศสมาชิก ไดรวมกันผลักดันใหเกิดการสรางประชาคมอาเซียนภายในป 

พ.ศ. 2558 ที่เนนการปฏิบัติและเชื่อมโยงยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชนของประชาชนในภูมิภาค โดยในระหวาง

การประชุมสดุยอดอาเซียนคร้ังท่ี 14 ทีช่ะอํา ประเทศไทยชวงปลายเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2552 รัฐบาลแตละประเทศ

ไดลงนามรับรองแผนงาน (blueprint) สําหรับการจัดต้ังประชาคมอาเซียนใน 3 เสาใหสมบูรณ (ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอยูแลว แตผนวกเขาอีก 2 เสาคือประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน) เกิดเปนปฏิญญาชะอํา - หัวหินวาดวยแผนงานสําหรับประชาคม

อาเซยีน พ.ศ. 2552 - 2558 ซึง่ประเทศไทยมีขอผกูพนักบัสมาชกิอาเซยีนท่ีจะสงเสริมใหประชาชนอาเซียนมสีวนรวม

และไดรับประโยชนจากการรวมตัวของอาเซียน และกระบวนการเปนประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ในวาระที่ไทย

ดํารงตําแหนงประธานอาเซียน ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 - ธันวาคม พ.ศ. 2552 รัฐบาลไทยยังไดผลักดัน

ใหเกิดการบรรลุเปาหมายกฏบัตรอาเซียน การเสริมสรางประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง และการ

เนนยํ้าความมั่นคงของประชาชนในภูมิภาค อันจะทําใหประชาชนสามารถกาวสู การเปนประชาคมอาเซียน

ไดอยางสมบูรณและบรรลุผลภายในป พ.ศ. 2558 

    รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําประเทศไทย

ไปสูการเปนประชาคมอาเซียนท่ีสมบรูณ โดยสรางความพรอมและความเขมแขง็ใหกบัทัง้ 3 เสาหลักคอื ดานการเมือง

และความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและวัฒนธรรม โดยที่ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลักมีความสําคัญ

เทาเทียมกัน ควรมีการดําเนินการอยางตอเนื่องไปพรอมๆ กับการกําหนดการกาวไปสูประชาคมอาเซียนเปนวาระ

แหงชาติ เพื่อใหประชาคมอาเซียนมีความครบถวนสมบูรณ โดยมีคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติเปนกลไกระดับ

ประเทศในการประสานการดําเนินงาน และติดตามความคืบหนาในภาพรวมทุกเสา และมีหนาที่สําคัญในการ

ผลักดันและสนับสนุนหนวยงานราชการตางๆ ในการดําเนินงานเพื่อกาวไปสูประชาคมอาเซียน
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    ทั้งนี้ รัฐบาลไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) บูรณาการแนวทางการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศ

ในการรวมผลักดันใหเกิดการสรางประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558 เพื่อใหเกิดความชัดเจน ในการเตรียมการ

รองรับผลกระทบและแผนการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมของหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ และใชโอกาส

จากความรวมมือในอาเซียนเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และความเปนอยูของประชาชนประกอบกับความตื่นตัวในการรับรูเรื่องประชาคมอาเซียนที่มากขึ้นในทุกภาคสวน

    การเตรียมความพรอมและใชโอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรมการเมือง

และความม่ันคงของอาเซียน และการเช่ือมโยงภายในภูมิภาคท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน กฎระเบียบและประชาชน 

จะเปนการเสริมสรางขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ ยกระดับคณุภาพชีวติและสวัสดิการของประชาชน

ทีด่ขีึน้ รวมทัง้สรางความรวมมอืในการแกไขปญหาความขดัแยงและความมัน่คงในรปูแบบตางๆ เปนหลกัการสาํคญั

ทีน่าํมาซ่ึงการกาํหนดยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซยีนป พ.ศ. 2558 ภายใต วสิยัทศัน : ประเทศไทยเปนสมาชกิ

ที่เขมแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนรวมกัน โดยมีแนวทางการพัฒนา 8 ยุทธศาสตร ดังนี้

    ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ การคา 
และการลงทุน มีเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพภาคการผลิต บริการ การคาและการลงทุน เพื่อรองรับการเปดเสรี

และใชโอกาสจากการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว

    ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม มีเปาหมายใหประชาชน

ไดรับการคุมครองทางสังคมและประกันความเสี่ยง มีสภาพแวดลอมความเปนอยูที่มั่นคงและปลอดภัย

    ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส มีเปาหมายในการพัฒนา

โครงสรางพืน้ฐานใหมคีวามเช่ือมโยงและมีขดีความสามารถในการรองรับ พรอมทัง้มกีฎ ระเบยีบทีอ่าํนวยความสะดวก

ทั้งการคาและการลงทุน

    ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา

อาเซยีน รวมทัง้ทักษะฝมอืและภาษา กลุมเปาหมายทีส่าํคญั ไดแก การศกึษาแรงงาน/ผูประกอบการ และเจาหนาทีร่ฐั

    ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ มีเปาหมายในการปรับปรุงกฎหมาย

กฎระเบียบที่อํานวยความสะดวกการคา การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณีและขอตกลงตางๆ

    ยทุธศาสตรที ่6 การสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักถงึความสําคญัของอาเซียน 

มเีปาหมายใหประชาชนทกุกลุมเขาใจและตระหนกัรูถงึความสาํคญัของการเปนประชาคมอาเซยีนโดยมกีลุมเปาหมาย

ที่สําคัญ ไดแก ภาคประชาชน ภาคแรงงาน/ผูประกอบการ และภาครัฐ

    ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางความม่ันคง มีเปาหมายในการสรางความรวมมือดานการเมือง

และความมั่นคงเพื่อนําไปสูภูมิภาคที่มีบรรทัดฐาน เอกภาพ และสันติภาพรวมกัน

    ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน มีเปาหมาย

ในการพัฒนาเมืองใหมศีกัยภาพท่ีจะเช่ือมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังในดานอุตสาหกรรม การทองเท่ียวบริการ 

การลงทุน และการคาชายแดน
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  8.5  การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสากลตามเปาหมายการพัฒนาท่ียัง่ยนื 
(SDGs) ของสหประชาชาติ และจากโอกาสท่ีประเทศไทยไดดาํรงตําแหนงประธานกลุม 77 (G77) ในวาระป 2559
    สืบเน่ืองจากเม่ือวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมรัฐมนตรีกลุม 77 ครั้งท่ี 39 ไดรับรอง

ใหไทยดํารงตําแหนงประธานกลุม 77 ที่นครนิวยอรก วาระป 2559 จึงถือเปนการดํารงตําแหนงประธานกลุมฯ 

เปนคร้ังแรกของไทย โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและผูแทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีไดรับมอบ

ตําแหนงประธานกลุม 77 ในวาระป 2559 อยางเปนทางการ ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ซึ่งในวาระการเปนประธานกลุม 77 นี้ ไทยจะมุงเนนการดําเนินการตามวิสัยทัศน 

“จากวสิยัทศันสูการปฏบิตั ิ: ความเปนหุนสวนทีค่รอบคลมุทกุฝายเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื (From Vision to Action : 

Inclusive Partnership for Sustainable Development)” 

    วิสัยทัศนดังกลาวสอดรับกับวาระสําคัญท่ีจะตองดําเนินการในชวงการเปนประธานกลุม 77 

ของไทยในป พ.ศ. 2559 ซึ่งจะเปนกาวแรกของการวางรากฐานที่แข็งแรงท่ีจะไปสูการปฏิบัติ ติดตาม และทบทวน 

เพื่อการบรรลุเปาหมายตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) 

ซึ่งไทยจะเนนเรื่องความเปนหุนสวนที่ครอบคลุมทุกฝายเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable 

Development Goals (SDGs) ทั้ง 17 เปาหมาย โดยเชื่อมโยงการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 

เพื่อขับเคล่ือนการทํางานเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยแสดงใหเห็นถึงตัวอยางการนําหลัก

ทฤษฎีไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และใหความสําคัญกับการมีบทบาทเปนผูสรางสะพานเช่ือมฝายตางๆ 

ที่ไทยยึดถือมาโดยตลอด คือ การไมแบงแยกระหวางกลุมประเทศกําลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแลว รวมท้ัง

การคํานึงถึงความตองการที่แตกตางระหวางสมาชิกตางๆ ภายในกลุม 77 ตลอดจนการเสริมสรางความเขมแข็ง

ในการรวมมือและประสานงานกันระหวางสาขาตางๆ ของกลุมฯ เพื่อใหการผลักดันประเด็นตางๆ ของกลุมฯ 

เปนไปอยางมีเอกภาพ

    เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประกอบดวย 17 ประเด็น ไดแก 1) การขจัดความยากจน

ทุกรูปแบบ 2) การขจัดความหิวโหย การบรรลุถึงความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 3) การมีสุขภาพ

และความเปนอยูที่ดี 4) การไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเทาเทียม ทั่วถึงและมีการเรียนรูตลอดชีวิต 5) การบรรลุ

ความเทาเทียมกันระหวางเพศ การเพิ่มพลังสตรีและเด็กหญิง 6) การเขาถึงการใชนํ้าสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี 

7) การเขาถึงพลังงานท่ีมั่นคงและสะอาด 8) การมีงานท่ีมีคุณคาเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

9) การสงเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสรางพ้ืนฐานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 10) การลดความเหลื่อมลํ้า

ทั้งภายในและระหวางประเทศ 11) การต้ังถ่ินฐานและชุมชนอยางย่ังยืน 12) การสงเสริมการผลิตและการบริโภค

ทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม 13) การเตรยีมพรอมรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 14) การใชประโยชนจากทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝงอยางย่ังยนื 15) การใชประโยชนจากทรัพยากรบนบกและรักษาระบบนิเวศ 16) การสรางสังคม

สนัตสิขุ ยตุธิรรมและมีสถาบันทางสังคมท่ีมคีวามเขมแข็ง และ 17) การสงเสริมการมีสวนรวมในทุกระดับในการบรรลุ

ถึงเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก โดยภายใต 17 เปาหมาย ไดแบงออกเปน 169 เปาประสงค และ 

241 ตัวชี้วัด

---------------------------------
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1. วิสัยทัศน เปนแหลงศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางยั่งยืน

   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 

2. พันธกิจ
   1) ศึกษา ทดลอง วิจัย และทดสอบสาธิตเพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมกับ

    ภูมิสังคมตามแนวพระราชดําริ พรอมทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   2) แสดงผลสําเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนาในรูปแบบพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต

    และรูปแบบอ่ืนๆ

   3) ขยายผลองคความรูที่ไดรับจากการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และการทดสอบสาธิต 

    สูประชาชน

   4) เผยแพรประชาสัมพันธพระราชกรณียกิจ พระราชดําริ โครงการและกิจกรรมตามแนว

    พระราชดําริ

   5) บริหารจัดการองคกรดวยหลักบูรณาการและธรรมาภิบาล

3. เปาประสงคหลัก
   1) มีผลสําเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนา และการทดสอบสาธิตตามแนวพระราชดําริ

   2) มีตัวอยางความสําเร็จของการพัฒนาที่สมดุล มั่นคงและย่ังยืน

   3) มอีงคความรูจากการขยายผลท้ังทางตรงและจากเครือขายท่ีประชาชนสามารถนําไปเปนแนวทาง

    การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวัน

   4) มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานโครงการไปสูสาธารณชน

   5) มีสมรรถนะสูงในการสนองพระราชดําริ

4. กลุมเปาหมาย
 ผูรับบริการ    เกษตรกร ประชาชนท่ัวไป หนวยงานราชการ นักศึกษา นักเรียน และเยาวชนท้ังที่เปน

      ชาวไทยและชาวตางประเทศ 

 ผูมีสวนไดสวนเสีย  องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการในจังหวัด หนวยงานราชการสวนกลาง 

      เครือขายชุมชน ภาคเอกชน

5. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร คือ

  1) ยุทธศาสตรที่ 1 การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา
  2)  ยุทธศาสตรที่ 2 การขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรู 
  3) ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการองคกร

บทที่ 3
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคหลัก  

กลุมเปาหมาย และยุทธศาสตร
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ยุทธศาสตรที่ 1 การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา
  ยุทธศาสตรการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา เปนยุทธศาสตรหลักของศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มุงเนนการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาตามแนวพระราชดําริใหครบถวน สมบูรณ 
เปนงานศึกษาวิจัยในลักษณะตอยอดจากงานวิจัยข้ันทดลองที่สอดคลองภูมิสังคม มีความเรียบงายและประหยัด 
เนนการใชทรัพยากรในพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถนําไปขยายผลสูประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสงเสริมการอนุรักษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นท่ีใหอุดมสมบูรณ
อยางสมดุลและยั่งยืน ประกอบดวย 4 เปาประสงค 10 กลยุทธ 17 ตัวชี้วัด ดังนี้

เปาประสงคของยุทธศาสตร
1. งานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ของศูนยศึกษาฯ มีการเก็บ
รวบรวมในระบบที่ครบถวน
สมบูรณ สามารถเขาถึงได 
นํามาใชประโยชนและอางอิงได

2. งานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ของศูนยศึกษาฯ มีการพัฒนา
ตอยอดจากขั้นทดลองให
สามารถถายทอด และขยายผล
การพัฒนาไปสูประชาชนได
อยางเหมาะสมกับภูมิสังคม 

1.1 จัดการระบบของงานศึกษา 
ทดลอง วิจัย และพัฒนา และงาน
ทดสอบสาธิตของศูนยศึกษาฯ 
ที่ผานมาใหครบถวนสมบูรณ 
พรอมทั้งศึกษารวบรวบ งานศึกษา 
ทดลอง วิจัย และงานพัฒนาเพิ่มเติม 
และวางแผนทิศทางและการจัด
ลําดับความสําคัญของงานศึกษาวิจัย
ใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

1.2 กํากับดูแลใหมีการเขาถึง
และใชประโยชนจากระบบ
ฐานขอมูลอยางจริงจัง

2.1 พัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย  
และพัฒนาที่มีลักษณะตอยอดจาก
งานวิจัยขั้นทดลอง สอดคลองกับ
ภูมิสังคม และสามารถลดตนทุน
การผลิต เพิ่มรายได

1.1.1 มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานงานศกึษา ทดลอง วจิยัและพัฒนา 
และงานทดสอบสาธิตท่ีครบถวน
สมบูรณ แยกเปนหมวดหมูที่ถูกตอง 
และมีองคประกอบขอมูลที่เปนรูป
แบบเดียวกัน (ระบบฐานขอมูลที่เปน
รูปแบบเดียวกันประกอบดวย ชื่องาน
ศึกษา ทดลอง วิจัยหรืองานทดสอบ
สาธิต หมวดหมูของพระราชดําริ เชน 
ดานดิน นํ้า ปาไม การเกษตร ประมง 
ปศุสัตวเปนตน รายละเอียดของ
พระราชดําริ สถานท่ีดําเนินการ 
งบประมาณ รายชื่อคณะผูวิจัย 
ผลการศึกษาหรือการดําเนินงาน 
เอกสารวิชาการที่มีการจัดพิมพงาน
ศึกษา ทดลอง วิจัยหรืองานทดสอบ
สาธิตหรือที่มีการอางอิง)  
1.2.1 จํานวนครั้งที่มีการเขาถึงและ
ใชประโยชนจากระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานงานศึกษา ทดลอง 
วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ที่ครบถวนสมบูรณ แยกเปนหมวดหมู
ที่ถูกตอง และมีองคประกอบขอมูล
ที่เปนรูปแบบเดียวกัน 
2.1.1 จํานวนองคความรูจากงาน
ศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาที่
เปนการตอยอดจากงานวิจยัขัน้ทดลอง
2.1.2 จํานวนองคความรูจากงาน
ศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และ
งานทดสอบสาธิตท่ีสอดคลองกับภูมิ
สังคมและสามารถลดตนทุนการผลิต

กลยุทธ ตัวชี้วัด
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และเนนการใชทรัพยากร
ในพื้นท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3. งานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ของศนูยศกึษาฯ มกีารบรูณาการ
กับตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริและบูรณาการ
ความรวมมือกับเครือขาย
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอประชาชน 

2.2 พัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตท่ี
เนนการใชทรัพยากรในพ้ืนที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
2.3 พัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย 
และพัฒนาและงานทดสอบสาธิตท่ี
ไดมาตรฐานคุณภาพผลผลิตและ
อาหาร 
2.4 พัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ที่เปนนวัตกรรมท่ีเหมาะสม และมี
คุณคาเปนประโยชนตอประเทศชาติ 

3.1 เชื่อมโยงหรือใชประโยชนจาก
ตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริกับงานศึกษา ทดลอง 
วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบ
สาธิต

3.2 สงเสริมการสรางเครือขาย
งานวิจัยกับองคกร/สถาบัน
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

2.1.3 จํานวนองคความรูจากงาน
ศกึษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา 
และงานทดสอบสาธิตท่ีสามารถ
เผยแพรถายทอด สูกลุมเปาหมายได
2.1.4 จํานวนองคความรูจากงาน
ศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา 
และงานทดสอบสาธิตท่ีถายทอดสู
เกษตรกรแลวสามารถนําไปปฏิบัติได
ประสบผลสําเร็จ
2.1.5 จํานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
จัดทําเปนหลักสูตรฝกอบรม
2.2.1 จํานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ที่เนนการใชทรัพยากรในพ้ืนที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
2.3.1 จํานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่ได
มาตรฐานผลผลิต

2.4.1 จํานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
จดัเปนนวตักรรม หรอืเปนสิง่ทีเ่กดิใหม
ที่จําเปนตองมีการขึ้นทะเบียนรับรอง
หรือคุมครองหรือจดลิขสิทธิ์  
3.1.1 จํานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
เชื่อมโยงการใชประโยชนจากขอมูล
ตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

3.2.1 จํานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่มี
เครือขายองคกร/สถาบันการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เขามามีสวนรวม 
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4. งานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ของศูนยศึกษาฯ มีบทบาท
สําคัญในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ 
โดยมีการบริหารจัดการใหเกิด
ความอุดมสมบูรณอยางสมดุล
และย่ังยืนตามแนวพระราชดําริ

4.1 สนับสนุนงานศึกษา ทดลอง 
วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบ
สาธิตที่สงเสริมการฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4.2 สนับสนุนงานศึกษา ทดลอง 
วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบ
สาธิตที่มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ

3.2.2 จํานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตท่ี
นําไปเขียนเปนบทความวิชาการหรือ
อางอิงลงในวารสารท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ
4.1.1 จํานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ที่สงเสริมการฟนฟูอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน นํ้า 
ปาไม ดิน พลังงานทดแทน ทรัพยากร
ชายฝงทะเล
4.1.2 จํานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ที่สงเสริมการฟนฟูอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน นํ้า 
ปาไม ดิน พลังงานทดแทน ทรัพยากร
ชายฝงทะเล และจัดทําเปนหลักสูตร
ฝกอบรม
4.2.1 จํานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตท่ีมี
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 
เชน การบริหารจัดการนํ้า การบริหาร
จัดการน้ําเสีย การกําจัดและแปรรูป
ขยะของเสียเพื่อนํามาใชใหม เปนตน
4.2.2 จํานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตท่ีมี
การบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 
และจัดทําเปนหลักสูตรฝกอบรม

ยุทธศาสตรที่ 2 การขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรู 
  ยุทธศาสตรดานการขยายผลการพัฒนา เปนยุทธศาสตรในเชิงรุกที่มุ งเนนใหศูนยศึกษาฯ 

เปนแหลงขยายผลองคความรูและถายทอดไปสูราษฎรตามแนวพระราชดําริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และเกษตรทฤษฎีใหม 3 ขั้น ในลักษณะตนแบบ พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ระบบบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว 

และ เครือขาย โดยราษฎรสามารถนําองคความรูดังกลาวไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน สามารถยกระดับรายได

และพ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืน รวมท้ังเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิดความอุดมสมบูรณ

อยางสมดุลและอยางยั่งยืนเชนกัน ประกอบดวย 5 เปาประสงค 15 กลยุทธ 43 ตัวชี้วัด ดงันี้
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1. ผลสําเร็จของงานศึกษา 
ทดลอง วิจัยและพัฒนา 
สามารถสาธิตจัดแสดงเปน 
‘พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต’ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผลสําเร็จจากงานศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา และ
งานทดสอบสาธิตสามารถ
ถายทอดสูกลุมเปาหมายตางๆ 
และประชาชนทั่วไปอยาง
สอดคลองกับภูมิสังคม และ
สงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

3. เกษตรกร ชุมชน เครือขาย 
พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนดวย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1 นําผลงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา มาสาธิตจัดแสดงเปน 
‘พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต’ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1 นําผลงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตท่ี
ประสบผลสําเร็จ ถอดเปนองค
ความรูเพื่อถายทอดสูกลุมเปาหมาย
และประชาชนทั่วไปได
(ในที่นี้ องคความรู หมายความถึง 
ความคิดรวบยอด หลักการ หรือ 
วิธีการ ที่ไดจากการศึกษาวิจัยหรือ
ทดสอบสาธิตของศูนยศึกษาฯ)

2.2 นําผลงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ดานการฟนฟูอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ประสบ
ผลสําเร็จถอดเปนองคความรูเพื่อ
ถายทอดสูกลุมเปาหมายและ
ประชาชนท่ัวไปได

3.1 สงเสริมใหความรูแกเกษตรกร
ชุมชน เครือขาย ใหสามารถพ่ึงพา
ตนเองได

1.1.1 จํานวนแปลงสาธิตท่ีมีการจัด
แสดงผลงานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา อยางมีประสิทธิภาพ

2.1.1 จํานวนผูที่ไดรบัการถายทอด
องคความรูจากงานศึกษา ทดลอง 
วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบสาธิต 
จําแนกตามประเภท
2.1.2 จํานวนผูที่ไดรับการถายทอด
องคความรูจากงานศึกษา ทดลอง 
วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบสาธิต 
และสามารถนําไปปฏิบัติได 
จําแนกตามประเภท
2.1.3 จํานวนผูที่ไดรับการถายทอด
องคความรูจากงานศึกษา ทดลอง 
วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบสาธิต 
และสามารถนําไปปฏิบัติไดประสบ
ผลสําเร็จ จําแนกตามประเภท
2.2.1 จํานวนผูที่ไดรับการถายทอด
องคความรูจากงานศึกษา ทดลอง 
วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ดานการฟนฟูอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ จําแนกตามประเภท
2.2.2 จํานวนผูที่ไดรับการถายทอด
องคความรูจากงานศึกษา ทดลอง 
วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ดานการฟนฟูอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ และสามารถนําไปปฏิบัติได
2.2.3 จํานวนผูที่ไดรับการถายทอด
องคความรูจากงานศึกษา ทดลอง 
วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ดานการฟนฟูอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ และสามารถนําไปปฏิบัติได
ประสบผลสําเร็จ
3.1.1 จํานวนผูที่ไดรับการถายทอด
องคความรูจากศูนยฯ (จําแนกตาม
ประเภท ในหมูบานรอบศูนยฯ พื้นที่
นอกหมูบานรอบศูนย และนอกพื้นที่)



แผนแม�บทศูนย�ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 - 256430

เปาประสงคของยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด

3.2 สงเสริมการรวมกลุมเพื่อเพิ่ม
ความเขมแข็งในชุมชน

3.1.2 จํานวนผูที่ไดรับการถายทอด
องคความรู และสามารถนําไปปฏิบัติ
ได (จําแนกตามประเภท ในหมูบาน
รอบศูนยฯ พื้นที่นอกหมูบาน
รอบศูนยฯ และนอกพ้ืนที่)
3.1.3 จํานวนผูที่ไดรับการถายทอด
องคความรูและนําไปประยุกตใช
จนประสบผลสําเร็จ (จําแนกตามใน
หมูบานรอบศูนยฯ พื้นที่นอกหมูบาน
รอบศูนย และนอกพื้นที่)
(คําวา นอกพื้นที่ หมายถึง นอกเขต
จังหวัดท่ีศูนยศึกษาฯ ตั้งอยู)
3.1.4 จํานวนยุวเกษตรกรที่ไดรับการ
อบรมและนําไปปฏิบัติ เปนตัวอยางใน
การถายทอดความรูสูชมุชนของตนเอง
3.1.5 จํานวนเกษตรกรที่ดําเนิน
การเกษตรทฤษฎีใหม ขั้นที่ 1 
3.1.6 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมท่ี
สงเสริมเกษตรกรที่ดําเนินการเกษตร
ทฤษฎีใหม ขั้นที่ 1 อยางตอเนื่อง
3.2.1 จาํนวนกลุมเกษตรกรท่ีสามารถ
บริหารจัดการผลิตไดดวยตนเอง 
(เกษตรทฤษฎีใหม ขั้นที่ 2) ไดแก 
การรวมซื้อ การรวมขาย เชน การมียุง
ฉางขาว การเก็บรกัษาเมล็ดพันธุพชืไวใช
3.2.2 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมท่ี
สงเสริมกลุมเกษตรกรที่สามารถ
บริหารจัดการผลิตไดดวยตนเอง 
(เกษตรทฤษฎีใหม ขั้นที่ 2) 
อยางตอเนื่อง
3.2.3 จาํนวนกลุมเกษตรกรท่ีสามารถ
บริหารจัดการผลิต การตลาด และ
เชื่อมโยงกับเครือขายภายนอกชุมชน 
(เกษตรทฤษฎีใหม ขั้นที่ 3)
3.2.4 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมท่ี
สงเสริมกลุมเกษตรกรท่ีสามารถบริหาร
จัดการผลิต การตลาด และเช่ือมโยง
กับเครือขายภายนอกชุมชน (เกษตร
ทฤษฎีใหม ขั้นที่ 3) อยางตอเนื่อง
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4. ศูนยศึกษาฯ เปนตนแบบ
ของการขยายผลองคความรู
ตามแนวพระราชดาํรใินลกัษณะ
การบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว
และเปนตนแบบของการ
ดํารงชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3.3 สงเสริมการจัดเวทีชุมชนเพื่อ
แลกเปลี่ยนองคความรูตามแนว
พระราชดําริ

3.4 สนับสนุนภาคีเครือขายการ
ขยายผล

4.1 เพิ่มศักยภาพศูนยศึกษาฯ 
ในการรองรับประชาชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน กลุมเยาวชน ทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ 

4.2 พัฒนาตัวแบบแหงความสําเร็จ
ภาคประชาชน ใหเปนศูนยเรียนรู
ตามแนวพระราชดาํริ

4.3 พัฒนาศูนยเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ ใหสามารถรองรับ
การศึกษาดูงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.3.1 จาํนวนครัง้ทีม่กีารจดัเวทีชมุชน
3.3.2 จาํนวนคน ชมุชน หรือเครือขาย
ที่ไดรับการถายทอดองคความรู
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากเวทีชุมชน และสามารถ
นําองคความรูไปปฏิบัติได
3.4.1 จํานวนจังหวัด อําเภอ และ
องคกรปกครองทองถ่ิน หรอืหนวยงาน
ตางๆ ที่เขารวมเปนภาคีเครือขาย
ขยายผลองคความรูของศูนยศึกษาฯ
4.1.1 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
สงเสริมและปรับปรุงศักยภาพของ
ศูนยศึกษาฯ ในการเปนตนแบบ
การดํารงชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4.1.2 จํานวนบุคลากรที่สามารถ
ใหการตอนรับหรือถายทอดองค
ความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงใหแก
ผูมาเยี่ยมชมศูนยศึกษาฯ
4.2.1 จํานวนเกษตรกรอัจฉริยะ
(Smart Farmer)
4.2.2 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
สงเสริมการดําเนินงานท่ีตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของเกษตรกร
อัจฉริยะ
4.2.3 จํานวนศูนยเรียนรูตามแนว
พระราชดําริที่เพิ่มขึ้น
4.2.4 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
สงเสริมการดําเนินงานท่ีตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของศูนยเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ
4.3.1 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
เสริมสรางศักยภาพของศูนยเรียนรูฯ
ใหรองรับผูมาศึกษาดูงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.3.2 จํานวนผูเขาเยี่ยมชมศูนย
เรียนรูฯ จําแนกตามประเภท
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5. ศูนยศึกษาฯ สงเสริม
การ ตลาดใหกับผลผลิต
การเกษตร การสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับผลผลิตและการจัดหา
ชองทางการตลาด เพ่ือให
เกษตรกรสามารถจําหนาย
ผลิตผล/ผลิตภัณฑ

4.4 พัฒนาศูนยศึกษาฯ เปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ

5.1 มีการจัดการแปลงเกษตรท่ีได
คุณภาพมาตรฐานของการผลิต
การเกษตรเพื่อสงเสริมสุขอนามัยที่ดี
ของประชาชน

5.2 สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลผลิตการเกษตร 
โดยเช่ือมโยงระหวางเครือขาย
ผลผลิตของกลุมเกษตรกรกบั
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับสินคา
เกษตร เชน การแปรรูปสินคาเพื่อให
สามารถใชประโยชนจากผลผลิตได
อยางหลากหลายและสามารถเก็บ
รักษาไดนาน การเพิ่มคุณคา
ทางโภชนาการใหกับผลผลิต

4.3.3 รอยละของความพึงพอใจของ
ผูที่เขาเยี่ยมชมศูนยเรียนรู
4.3.4 จํานวนสื่อประชาสัมพันธของ
ศูนยเรียนรูฯ จําแนกตามประเภท
4.4.1 จํานวนผูเยี่ยมชมศูนยศึกษาฯ 
จําแนกตามประเภท
4.4.2 รอยละของความพึงพอใจของ
ผูที่เขาเยี่ยมชมศูนยศึกษาฯ
4.4.3 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
เสริมสรางศักยภาพของศนูยศึกษาฯ 
ในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงพัฒนา
4.4.4 จํานวนบุคลากรของศูนย
ศึกษาฯ ที่ไดรับความรูจากหลักสูตร
ฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง
ศักยภาพของศูนยศึกษาฯ ในการเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงพัฒนา เชน 
หลักสูตรวิทยากร หลักสูตร
การประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับ
แหลงทองเที่ยวเชิงพัฒนา เปนตน
5.1.1 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบแปลงเกษตร
และการควบคุมคุณภาพของผลผลิต
ในแปลง
5.1.2 จํานวนแปลงเกษตรกรที่ผาน
การรับรองคุณภาพของการผลิตท่ีได
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดี (GAP) และมาตรฐานอ่ืนๆ 
5.2.1 จํานวนผลิตภัณฑที่ไดคุณภาพ
ที่สามารถจัดทําบรรจุภัณฑ ติดตรา
และจําหนายได
5.2.2 จํานวนกลุมเกษตรกรที่รวมมือ
กับเครือขายภายนอกในการพัฒนา
ผลผลิตการเกษตร เชน การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต การจัดทําบรรจุภัณฑ
ที่มีคุณภาพ การจัดทําบรรจุภัณฑจาก
วัสดุเหลือใชในทองถิ่น เปนตน
5.2.3 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการ
ดําเนินการของกลุมเกษตรกรที่รวมมือ
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กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
1. ศูนยศึกษาฯ ดําเนินงาน
อยางบูรณาการ มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

5.3 เสริมสรางคุณภาพการผลิต
และการพัฒนาผลผลิตใหแก
ประชาชน

5.4 เสริมสรางศักยภาพของ
ศูนยศึกษาฯ ในการเปนตลาด
รองรับผลผลิตของเกษตรกร

1.1 นําแผนแมบท ฉบับป 
พ.ศ. 2560 - 2564 มาใชเปนกรอบ
ในการกําหนดกลยุทธดําเนินงาน
โครงการศูนยศึกษาฯ

กับเครือขายภายนอกในการพัฒนา
ผลผลิตการเกษตร
5.3.1 จํานวนหลักสูตรฝกอบรมดาน
การเสริมสรางคุณภาพการผลิตและ
การพัฒนาผลผลิต เชน มาตรฐานการ
ผลิต การพัฒนาแปรรูปผลผลิต 
การจัดทําบรรจุภัณฑ การจัดการ
สิ่งแวดลอม การจัดการวัสดุเหลือใช 
เปนตน
5.3.2 จํานวนแผนงาน/กิจกรรม
การติดตามผลการฝกอบรม 
5.3.3 จํานวนเกษตรกรที่ไดรับความรู
จากการฝกอบรมดานการเสริมสราง
คุณภาพการผลิตและการพัฒนา
ผลผลิต และนําไปปฏิบัติจริง
5.4.1 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
เสริมสรางศักยภาพของศูนยศึกษาฯ 
ในการเปนตลาดรองรับผลผลิตของ
เกษตรกร

1.1.1 จาํนวนแผนปฏบิตักิารประจําป
ที่สอดคลองตามแผนแมบท
1.1.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดาํเนนิงานตามแผนปฏิบตักิารประจําป 
1.1.3 จํานวนรายงานผลการปฏิบัติ
งานรายไตรมาสและรายป 
1.1.4 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานรายไตรมาสและรายป 
และนําผลจากการติดตามงานมา
ปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการองคกร
  ยทุธศาสตรการบริหารจัดการ มุงเนนใหศนูยศกึษาฯ เปนองคกรทีม่กีารบูรณาการการดําเนินงานระหวาง

หนวยงานตางๆ ดวยระบบการบริหารจัดการท่ีดี ที่สอดคลองกับหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีหรือ

ธรรมาภิบาล มุงผลสมัฤทธิใ์นการปฏบิตังิานเพ่ือสนองพระราชดาํร ิมบีคุลากรทีม่คีณุภาพ เชีย่วชาญงาน และทํางาน

อยางมืออาชีพ เปนศูนยกลางการถายทอดองคความรูตามแนวพระราชดําริในระดับภูมิภาค มีภาพลักษณที่ดีในการ

เปนตนแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ประกอบดวย 4 เปาประสงค 15 กลยุทธ 39 ตัวชี้วัด ดังนี้
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1.2 พัฒนาระบบงบประมาณ 

1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการติดตามงานและ
การวางแผนพัฒนาในดานตางๆ 

1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

1.5 พัฒนาบุคลากรของ
ศูนยศึกษาฯ เพื่อสนับสนุนการ
ศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา 
การขยายผล และการบริหารจัดการ

1.6 ประสานงานกับหนวยงาน
ตนสังกัดอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ 

1.1.5 จํานวนแผนงานติดตามและ
ประเมินผลตามแผนแมบท
1.2.1 จํานวนแผนงาน/กิจกรรม
การพัฒนาระบบงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพในเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และเวลา
1.2.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม
การพัฒนาระบบงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
1.3.1 จํานวนระบบสารสนเทศ และ
ระบบขอมูลเครือขายทางอินเทอรเน็ต
ที่สามารถเขาถึงไดงายและนํามาใช
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.3.2 จํานวนครั้งของการใชงาน
ระบบสารสนเทศและระบบขอมูล
เครือขายอินเทอรเน็ต
1.3.3 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบ
ขอมูลเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีตอเนื่อง
1.4.1 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรที่
แสดงถึงประโยชนที่จะเกิดข้ึน
อยางตอเนื่องในระยะยาว
1.5.1 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
เสริมสรางความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรของศูนยศึกษาฯ ในดาน
การศึกษาทดลอง วิจัยและพัฒนา 
การขยายผล และการบริหารจัดการ
1.5.2 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการฝก
อบรมตอป 
1.6.1 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ประสานงานหรือเชื่อมโยงกับ
หนวยงานตนสังกัดเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ
1.6.2 จํานวนครั้งของการประสาน
งานหรือเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ตนสังกัดเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนยศึกษาฯ 
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2. ศูนยศึกษาฯ มีโครงสราง
การบริหารภายใน และอัตรา
กําลัง ระบบบริหารจัดการที่
สอดคลองเหมาะสมกับภารกิจ

3. ศูนยศึกษาฯ มีภาพลักษณ
ที่ดี ในการเปนตนแบบ
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
ในภูมิภาค

1.7 สนับสนุนและสงเสริม
การบริหารจัดการศูนยศึกษาฯ 
ในลักษณะบูรณาการและตามหลัก
ธรรมาภิบาล

2.1 ปรับปรุงโครงสรางและอัตรา
กําลัง ที่เหมาะสมตามภารกิจของ
ศูนยศึกษาฯ

3.1 สงเสริมสนบัสนนุประชาสมัพนัธ
องคความรูของศูนยศึกษาฯ 
ในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

3.2 ประชาสัมพันธศูนยเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ

3.3 สงเสริมเผยแพรกิจกรรมของ
ศูนยศึกษาฯ รวมกับหนวยงานอื่น

1.7.1 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาศูนยศึกษาฯ ทั้งดานการศึกษา 
ทดลอง วิจัยและพัฒนา การขยายผล 
และการบริหารจัดการ เชน 
ดานบุคลากร ในลักษณะบูรณาการ
และตามหลักธรรมาภิบาล 
2.1.1 จาํนวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ทบทวน ปรับปรุงโครงสรางและอัตรา
กําลังของศูนยศึกษาฯ
2.1.2 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ถายทอดองคความรูตามภารกิจของ
เจาหนาที่ศูนยศึกษาฯ จากรุนสูรุน
3.1.1 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธที่มีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
3.1.2 จํานวนสื่อประชาสัมพันธ 
จําแนกตามประเภท
3.1.3 รอยละของความพึงพอใจของ
ผูเขาเยี่ยมชมหรือผูที่ไดรับการ
ถายทอดองคความรูจากศูนยศึกษาฯ 
3.1.4 จํานวนครั้งของการจัด
นิทรรศการภายในและภายนอก
ศูนยศึกษาฯ 
3.1.5 จํานวนผูเขาเยี่ยมชมทางสื่อ
สังคมและเครือขายทางสังคมผาน
ระบบอินเทอรเน็ต
3.2.1 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ผลิตส่ือประชาสัมพันธศูนยเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ เชน เอกสาร
วิชาการบทความวารสาร สื่อวิทยุ 
สิ่งพิมพ เปนตน
3.2.2 รอยละของความพึงพอใจ
ตอสื่อประชาสัมพันธของผูเขาเยี่ยมชม
หรือผูที่ไดรับการถายทอดองคความรู
จากศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
3.3.1 จํานวนแผนงาน/กิจกรรม
ความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ 
ที่สงเสริมเผยแพรกิจกรรมของ
ศูนยศึกษาฯ 
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4. ศูนยศึกษาฯ เปนศูนยกลาง
การถายทอดองคความรูตาม
แนวพระราชดําริ ในระดับสากล

3.4 สนับสนุนสถาบันการศึกษา 
นักศึกษา นักเรียน และเยาวชน ใหมี
สวนรวมในการเผยแพรองคความรู
ตามแนวพระราชดําริ หรือตอยอด
ผลสําเร็จของศูนยศึกษาฯ ผานการ
จัดทําโครงการหรือกิจกรรม
รูปแบบอ่ืนๆ 

4.1 เพิ่มศักยภาพในการจัดการ
ศึกษาดูงานใหแกชาวตางประเทศ 
พรอมรับความรวมมือกับ
ตางประเทศในกรอบความรวมมือ
ตางๆ เชน ประชาคมอาเซียน 
กลุม 77 เปนตน

4.2 ผลติสือ่องคความรูภาษาองักฤษ
และภาษาอื่นๆ 

3.3.2 จํานวนครั้งของความรวมมือ
กับหนวยงานอื่นๆ ที่สงเสริมเผยแพร
กิจกรรมของศูนยศึกษาฯ เชน 
งานประเพณีทองถิ่น งานแสดงสินคา 
เปนตน
3.3.3 จํานวนสื่อประชาสัมพันธ 
จําแนกตามประเภท
3.4.1 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
สนับสนุนใหสถาบันการศึกษา 
นักศึกษา นักเรียนเขามามีสวนรวม
ในการเผยแพรองคความรูตามแนว
พระราชดําริ หรอืตอยอดผลสําเร็จ
ของศูนยศึกษาฯ ผานการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ 
3.4.2 จํานวนเยาวชนที่มีสวนรวม
ในการเผยแพรองคความรูตามแนว
พระราชดําริ หรือตอยอดผลสําเร็จ
ของศูนยศึกษาฯ ผานการจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ
4.1.1 จํานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรของศูนยศึกษาฯ 
ดานการถายทอดองคความรูใหกับ
ชาวตางประเทศ เชน ทักษะในการ
เปนวทิยากร ทกัษะการใชภาษาองักฤษ
และภาษาอื่นๆ 
4.1.2 จํานวนบุคลากรหรอืเครือขาย
ของศูนยศึกษาฯ ที่สามารถส่ือสาร
หรือถายทอดองคความรูของ
ศูนยศึกษาฯ เปนภาษาอังกฤษ
และภาษาอื่นๆ ได
4.1.3 จํานวนครั้งการจัดนิทรรศการ
ที่เปนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ 
4.2.1 เอกสารขอมูลโครงการ/
กิจกรรมของศูนยศึกษาฯ ที่เปน
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ  
4.2.2 ปายประชาสัมพันธโครงการ/
กิจกรรมของศูนยศึกษาฯ ที่เปน
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ 
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4.3 เพิ่มศักยภาพศูนยเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ ใหสามารถ
รองรับการดูงานของชาว
ตางประเทศ

4.2.3 เอกสารประกอบหลักสูตรฝก
อบรมของศูนยศึกษาฯ ที่เปน
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ 
4.2.4 สื่อประชาสัมพันธขอมูล
พระราชกรณียกิจและพระราชดําริ
ที่เปนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ 
4.2.5 สื่อเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เปนภาษาอังกฤษและภาษา
อื่นๆ
4.3.1 เอกสารขอมูลของศูนยเรียนรูฯ 
ที่เปนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ 
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เปนเคร่ืองมือและกลไกการดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงานแบบบูรณาการท่ีแตละหนวยงานรวมดําเนินการ

ในโครงการ/พื้นที่เดียวกันในลักษณะ รวมศูนย สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน เปาประสงค และยุทธศาสตร

ที่วางไว มุงสูเปาหมายสาํคัญในชวงระยะเวลา 5 ป โดยไดกําหนดระบบและกลไกการบริหารแผน ดังนี้

1. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
  กําหนดใหมีการจัดทํา แผนปฏิบัติราชการ ในลักษณะแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใชเปน

เครื่องมือในการดําเนินงาน ประสาน จัดสรรทรัพยากรดําเนินงาน ควบคุม กํากับดูแล และติดตามประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนแมบท โดยมีการวัดผลการดําเนินงานท่ีชัดเจนในลักษณะตัวชี้วัด 

2. การอํานวยการกํากับดูแล
  คณะกรรมการบริหารโครงการศนูยศกึษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และคณะอนกุรรมการ

วางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีหนาที่รับผิดชอบ

การกํากับ ดูแล และผลักดันใหมีการดําเนินงานตามแผนแมบท เพื่อใหการดําเนินตามแผนแมบทเปนไปตาม

เปาประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว

3. การติดตามประเมินผล
  3.1 การรายงานผล กําหนดใหมีการรายงานผลตามแผนแมบท 2 ลักษณะ ดังนี้

   3.1.1 รายงานความกาวหนาของแผนแมบท

     รายงานความกาวหนาการดาํเนนิงานตามแผนแมบทอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยศนูยศกึษาฯ 

เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และมีการวิเคราะหการดําเนินงานในแตละหวงเวลาตามสถานการณ

การเปล่ียนแปลงตางๆ เสนอตอคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

   3.1.2 รายงานผลสําเร็จตามแผนแมบท

     รายงานผลสําเร็จตามแผนแมบท โดยประเมินผลลัพธและผลกระทบการดําเนินงาน

ในระยะคร่ึงแผน และระยะส้ินสุดแผนโดยศูนยศึกษาฯ เสนอตอคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผล

โครงการศูนยศกึษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ และคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศกึษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บทที่ 4
การบริหารแผนไปสูการปฏิบัติ
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  3.2 การติดตามผล

   กําหนดใหมีการติดตามผลความกาวหนา ปญหาอุปสรรคขอขัดของในการดําเนินงาน

ตามแผนแมบทโดยกองประสานงานโครงการพื้นที่ตางๆ ของสํานักงาน กปร. 

  3.3 การประเมินผล

   กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแมบทในระยะคร่ึงแผนและคร่ึงปสุดทาย

ของแผน โดยกองติดตามประเมินผลของสํานักงาน กปร. เพื่อประเมินผลลัพธและผลกระทบในการปฏิบัติราชการ

แตละยุทธศาสตรใหทันตอสถานการณการเปล่ียนแปลงตางๆ และนําไปใชประโยชนในการปรับและกําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนินงานระยะตอไป

4. การประชาสัมพันธ
  กําหนดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธตอกลุมเปาหมายตางๆ ทุกระดับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาฯ เพื่อสรางความเขาใจในแผนแมบทและวิธีการดําเนินงานตามแผนแมบท 

เพื่อใหทุกฝายไดเขามามีบทบาทและสวนรวมในการขับเคล่ือนกลยุทธใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว รวมท้ังใหมี

การเผยแพรประชาสัมพันธตอผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกศูนยศึกษาฯ ดวย เพื่อความโปรงใส

และตรวจสอบไดในการปฏิบัติงาน

----------------------------------------------
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ภาคผนวก ก.
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1. ประเด็นนโยบายของประธานกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
 พระราชดําร ิ

  1.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554 
ณ สํานักงาน กปร. นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ไดมอบหมายนโยบายเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ดังนี้
   1) ดานการบริหาร ใหดําเนินงานตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชที่พระราชทานไว ท้ังนี้ หากมีบางประเด็นท่ีประสงคจะเปล่ียนแปลงสามารถทําได แตใหทําการหารือกับ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในทุกระดับ และตองกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาทราบกอน ในสวน

องคประกอบของคณะกรรมการบรหิารชดุตางๆ ใหคงรปูแบบองคประกอบของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ

ระดับตางๆ ทั้งในสวนองคกรบริหารสวนกลาง และองคกรบริหารระดับยอยของแตละศูนยศึกษาฯ ซึ่งมีผูวาราชการ

จังหวัดเปนประธาน ไวตามเดิม

   2) ดานการวิจัยและพัฒนา 
    2.1) ยึดตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    2.2) ปรับปรุงตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    2.3) ปรับปรุงเพ่ิมเติมตามความเห็นคณะกรรมการระดับตางๆ แตไมควรซ้ํากับงาน

     ของกรมหรืองานพื้นฐานมากเกินไป

    2.4)  ควรทํางานดานวิจัยประยุกต (Applied Research) หรือการวิจัยตอยอด

    2.5)  เนนการถายทอดผลงานวิจัย หรือขยายผลงานวิจัยใหมากข้ึนตามอัตรากําลัง

     และขีดความสามารถ

   3) ดานการขยายผลงานวิจัย
    3.1) ควรเนนการศึกษางาน และฝกอบรมในศูนยศึกษาฯ ใหมากขึ้น

    3.2) การขยายผลงานวิจยันอกศนูยฯ ควรเนนการทาํงานรวมกบัหนวยงานตางๆ ทีท่าํหนาทีน่ี้

     โดยตรงและมีงบประมาณ อาทิ

     - สวนราชการ อาทิ กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสตัว กรมปาไม กรมการปกครอง เปนตน

     - องคการบรหิารสวนจงัหวดั องคการบรหิารสวนตาํบล สภาเกษตรกร สภาผูแทนราษฎร 

      กํานัน ผูใหญบาน เปนตน

     - องคกรทีท่าํงานขยายผล อาท ิศนูยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีง มลูนธิริาษฎรประชาอทุศิ 

      มูลนิธิปดทองหลังพระ เปนตน

    3.3) ควรจัดวิทยากรที่มีคุณภาพ มีความรู มีความชํานาญในการถายทอด และเหมาะสมกับ

     กลุมผูเขาฟงการบรรยาย / อบรม

กรอบแนวคิดที่เก่ียวของอื่นๆ ในการจัดทําแผนแมบท
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 - 2564 
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   หลักคิด / หลักปฏิบัติในการดําเนินงานโครงการฯ ซึ่งโดยประมวลจากพระราชกรณียกิจ

ดานการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สรุปไดดังนี้

   1) เนนความพอเพียง

   2) เกษตรย่ังยืน

   3) การแกปญหาโลกรอน

  1.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศกึษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ตั้งแต พ.ศ. 2555 จนถึง พ.ศ. 2558 ณ สํานักงาน กปร. นายอาํพล เสนาณรงค องคมนตรี ประธานกรรมการ
บริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดมอบหมายนโยบายเก่ียวกับแนวทาง
การดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิโดยสรุปดังนี้

   1) ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556
    1.1) โครงการศึกษา ทดลอง วิจัยของศูนยศึกษาฯ

     - รูปแบบและเน้ือหางานวิจัย/วิชาการของแตละศูนยศึกษาฯ มีความแตกตางกันไป

ในแตละดาน เนื่องจากสวนใหญจะเปนเรื่องเฉพาะที่ไมซํ้ากัน ในสวนเนื้อหาหรือหลักสูตรฝกอบรมที่มีเหมือนกัน

จะเปนความรูวิชาการในเรื่องทั่วๆ ไป ดังนั้นขอใหทํารายการเปรียบเทียบหลักสูตรท่ีเหมือนและแตกตางของแตละ

ศูนยศึกษาฯ ไวดวย

    1.2) โครงการผลิตเมล็ดพันธุพืชเพื่อชวยเหลือเกษตรกร

     - การผลิตเมล็ดพันธุ ไมใชหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงของศูนยศึกษาฯ ดังนั้นหาก

ดําเนินการอาจทําไดเฉพาะบางพืช ซึ่งไมสามารถเปนหนวยผลิตเมล็ดหลัก ศูนยศึกษาฯ ควรจะศึกษารายละเอียด

กอน หรือมีการศึกษาดูงานจากหนวยงานท่ีผลิตเมล็ดพันธุ และควรจะประสานกับหนวยงานของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ หรือควรมีการศึกษาดูงาน/ศึกษารายละเอียดจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีความชํานาญ

เพื่อวางแผนความพรอมกอนการดําเนินงาน

     - การเก็บสํารองเมล็ดพันธุ พืชในกรณีฉุกเฉิน ขอใหเตรียมงบประมาณสําหรับ

การจัดซื้อ/ติดตอประสานจากหนวยงานที่มีการผลิตไวแลว

   2) ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556
    2.1) ตนไมทรงปลูก

     - ตนไมทกุตนทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช สมเดจ็พระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ ทรงปลูกไวในสถานท่ีตางๆ จะตองมีการบันทึกขอมูลสําคัญ อาทิ ขอมูล

การเสด็จ วันเดือนปที่ทรงปลูก ความสําคัญและที่มาของตนไมชนิดนั้นๆ เพื่อเปนเกียรติประวัติของสถานท่ี และเปน

แบบอยางในการสรางจิตสํานึกในการปลูกตนไมแกประชาชนผูเขาเยี่ยมชมไดตอไป

     - เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงมีพระราชกระแสรับสัง่เรือ่งหญาแฝกวาใหมกีารศึกษาเร่ืองการปลูกหญาแฝกโดยใชเมลด็ เนือ่งจากประหยัดกวา 

และมักจะไดผลดีกวาการปลูกโดยใชตนกลา 
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     - การทําแผลใหตนไม ใหมีการศึกษาเพ่ิมเติม เนื่องจากในตางประเทศไดเปลี่ยนแปลง

วิธีการแลว

     - การศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช วามีขอดีขอเสียอยางไร มักไมพบ

ปญหาในไมขนาดเล็ก เชน ผกั ผลไม แตการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือขยายพันธุไมขนาดใหญ โดยเฉพาะไมยนืตน ตองศึกษา

วามีผลอยางไร

   3) ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557
    3.1) โครงการศึกษา ทดลอง วิจัยของศูนยศึกษาฯ

     - ศูนยศึกษาฯ ควรใหความสําคัญกับการติดตามผลงานการศึกษาวิจัยวามีการศึกษา

เรื่องใด ใครเปนผูรับผิดชอบ/ผูวิจัย มีผลการศึกษาอยางไร มีการจัดเก็บหรือไม สามารถนําไปตอยอดขยายผลได

หรือไม ผลเปนประการใด เปนตน

     - ผลสําเร็จของศูนยศกึษาฯ จะมีความแตกตางกันไปตามภูมสิงัคม/ภมูศิาสตร แตสาํหรับ

เรือ่งท่ีมคีวามเหมือน/คลายคลึงกนัควรมีเนือ้หาเปนเร่ืองท่ัวไปท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดทกุทีท่กุแหง โดยเฉพาะ

อยางย่ิง เกษตรทฤษฎีใหมควรจะตองมีใหครบทุกศูนยศึกษาฯ ซึ่งเม่ือนําไปจัดทําเปนหลักสูตรจะสามารรถช้ีแจง

ไดดวยของจริง แปลงสาธิต หรือตัวอยางความสําเร็จที่แทจริง

    3.2) การปลูกไมยืนตนและไมประจําถิ่น

     - ศนูยศกึษาฯ มไีมยนืตนทีป่ลกูไวเปนจํานวนมาก รวมถึงไมประจําถิน่ ขอใหศนูยศกึษาฯ 

รวมกันอนุรักษ และบํารุงรักษาไวดวย

    3.3) การปลูกหญาแฝก

     - ควรมีการศึกษาการปลูกหญาแฝกโดยใชเมล็ด เนื่องจากประหยัดกวาและมักไดผล

ดกีวาการปลูกโดยใชตนกลา ดงันัน้งานหญาแฝกเปนงานท่ีตองดูแลรักษาอยางจริงจัง เน่ืองจากเปนพชืท่ีพระราชทาน

ใหดําเนินการ จําเปนตองปลูกฝงใหประชาชนรูจักและตระหนักในคุณคา ตลอดจนสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิด

ประโยชนไดอยางแพรหลายตอไป

   4) ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557
    4.1) การฝกอบรมของศูนยศึกษาฯ

     - การดําเนินกิจกรรมการฝกอบรมของศูนยศึกษาฯ ควรพิจารณาใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคหลักของศูนยศึกษาฯ เปนหลัก

   5) ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558
    5.1) การจัดทําสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงฯ

     - ตนไมแตละชนิดท่ีปลูกในทุกพื้นที่ของศูนยศึกษาฯ ควรมีการบันทึกชื่อทั้งทาง

วิทยาศาสตรและชื่อสามัญทั่วไป พรอมบันทึกภาพเมื่อมีการออกดอก หรือใหผลผลิต

     - พรรณไมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรณไมทองถ่ินที่นํามาปลูกในโครงการฯ นี้ 

ควรมีการทดลองปลูกพรรณไมโดยแลกเปลี่ยนกันระหวางศูนยศึกษาฯ ดวย

     - การบันทึกขอมูลเหลานี้ควรจัดทําเปนรูปเลมเก็บรักษามิใหสูญหาย และควรทํา

อยางตอเน่ือง มิใชเพียงเฉพาะในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เทานั้น
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   6) ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
    6.1) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

     - จัดทําปายสื่อความหมายเพื่อเผยแพรความรู ติดไวบริเวณตนไมใหญในพื้นที่ศูนยฯ 

โดยระบุชื่อไทย อังกฤษ และวิทยาศาสตร โดยวัสดุที่ใชทําปายควรพิจารณาถึงประโยชนและความคงทน

ในการใชงานเปนหลัก

     - จัดทําแปลงปลูกตนไมประจําจังหวัดที่ไดรับพระราชทานช่ือ ซึ่งคาดวาจะมีประมาณ 

70 จังหวัด โดยจัดทําเปนรูปแบบแผนท่ีประเทศไทย และปลูกตนไมที่ไดรับพระราชทานชื่อลงในตําแหนงท่ีเปนที่ตั้ง

ของจังหวัดนั้นๆ 

    6.2) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     - การเก็บรักษา/อนุรักษพันธุพืช ขอใหศูนยศึกษาฯ ตระหนักถึงปญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่

ภายในศูนยศกึษาฯ ทีอ่าจจะมีไมเพยีงพอสําหรับการปลูกตนไมตางๆ ดงันัน้ควรหาพ้ืนทีบ่รเิวณรอบนอกศูนยศกึษาฯ 

หรือพื้นที่ใกลเคียงในทองถิ่นโดยศูนยศึกษาฯ เปนผูดูแลรักษา

    6.3) โครงการผลิตเมล็ดพันธุพชืเพื่อชวยเหลือเกษตรกร

     - ศูนยศึกษาฯ ไมควรเปนหนวยงานหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ ควรเปนสถานีทดลอง 

ปจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดกอตั้งศูนยผลิตเมล็ดพันธุ ภายใตชื่อศูนยพัฒนา

พันธุพืชจักรพันธุเพ็ญศิริแลวจํานวน 3 แหง ที่จังหวัดเชียงราย สระบุรี และสุรินทร

    6.4) ภาวะโลกรอน

     - ขอใหศนูยศกึษาฯ ศกึษาขอมลูเก่ียวกับภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกรอนเน่ืองจาก

เปนเรื่องสําคัญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเคยรับสั่ง

     - ใหความสําคญัเก่ียวกับการกําจัดขยะ คร้ังหน่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิล

อดลุยเดช ไดรบัสัง่ใหมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ดาํเนนิโครงการแยกขยะท่ีวทิยาเขตกําแพงแสน เพราะท่ีกาํแพงแสน

มีกองภูเขาขยะ และเกิดปญหากลิ่นเหม็นจากกองขยะเขามาในมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันสามารถแกไขปญหาไดแลว

   7) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559
    7.1) การรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรโครงการสําคัญ

     โครงการทีส่าํคญัในพืน้ทีศ่นูยศกึษาฯ แนะนาํใหศนูยศกึษาฯ รวบรวมขอมลูประวตัศิาสตร 

โครงการฯ สถานที่ และแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทาน เพื่อเปนขอมูลใหผู ปฏิบัติงานรุนใหมๆ ไดทราบ

และตระหนักถึงความสําคัญของโครงการฯ พรอมทั้งสามารถถายทอดความรูไดอยางถูกตอง ตัวอยางเชน

     - ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ ควรทราบเรื่องปาผลัด อางพวง เขื่อนแควนอย

บํารุงแดน ดอยปุย ดอยสุเทพ ตะบันนํ้า พระตําหนักปางตอง

     - ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เชน หนองหาน โครงการลําพะยังภูมิพัฒนเปนการขุด

ระบายน้ํา เปนอุโมงคผนันํา้จากมุกดาหารมากาฬสินธุ ประตูระบายน้ําธรณิศนฤมิต ประตูระบายน้ําปากชม โครงการ

ยูคาลิปตัสรุนแรกที่อําเภอสองดาวเมื่อ 60 ปที่แลว แปลงทฤษฎีใหมแหงแรกของภาคอีสานที่เขาวงและสี่แยก

หนองแวง (สี่แยกสมเด็จในปจจุบัน)

     - ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ เชน ปายูคาลิปตัสเดิม อางพวง แมนํ้าปราจีน

     - ศนูยศกึษาการพฒันาหวยทรายฯ เชน เขือ่นยางชมุ คลองหวัวงัพนงัตักระบายนํา้ไมให

ทวมชุมพร แหลมผักเบี้ย อางพวงหวยทราย ปาโปรง โครงการเขาชะงุม
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     - ศนูยศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ เชน ปาสาค ูประวตัไิฟไหมพรุโตะแดง เหตผุลไฟไหม

และแนวทางแกไข แปลงยกรองปลูกทุเรียน คันดินปองกันดินเปรี้ยว นกแตวแรวทองดําที่เขาจูจี้ ประตูระบายนํ้า

อุทกวิภาประสิทธิ (ปากพนัง) ประตูระบายน้ําบางนรา

     - ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เชน พื้นที่และพืชชายฝงคุงกระเบน ศูนยฯ 

วังแซม สวนผสมผสาน ศูนยประสานงานสวนกลาง เชน พระตําหนักสวนจิตรลดา ยางนาท่ีสวนจิตรลดา สํานักงาน 

กปร. มลูนธิชิยัพฒันา บางกระเจา การปองกนันํา้ทวมกรงุเทพฯ พระแกวมรกต พุทธมณฑล เขือ่นขุนดานปราการชล 

เขื่อนปาสักชลสิทธิ์

     ทั้งนี้ เจาหนาที่ของศูนยศึกษาฯ ควรรูจักประวัติศาสตรเร่ืองสถานท่ีทรงงานในพ้ืนที่

และแนวพระราชดําริที่เกี่ยวของ เพื่อจะไดถายทอดใหผูสนใจที่เขาเยี่ยมชมโครงการฯ โดยเฉพาะชาวตางประเทศ

ใหเกิดความรูความเขาใจไดอยางถูกตอง

    7.2) การจัดทําแผนผังในศูนยศึกษาฯ 

     ในศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง ไมเหมือนกัน มีความหลากหลาย มีคนเขามาดูงาน

เปนจํานวนมาก ควรจัดทําแผนผัง พื้นที่ สภาพอากาศ สิ่งแวดลอม แสดงจํานวนพ้ืนที่หมูบานรอบศูนยศึกษาฯ 

เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบแตละพื้นที่

    7.3) การรับเงินบริจาคจากภาคเอกชน

     ขอใหระมัดระวังเรื่องการรับเงินบริจาคจากภาคเอกชน สํานักงาน กปร. ควรพิจารณา

แนวทางหรือหลักเกณฑการรับบริจาคดวย

     

  1.3 ในการประชุมคณะกรรมการชุดอืน่ๆ ตัง้แตป พ.ศ. 2555 จนถงึป พ.ศ. 2558 นายอาํพล เสนาณรงค 
องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดมอบหมาย
นโยบายเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิโดยสรุปดังนี้

   1) การสัมมนาเก่ียวกับการจัดทําตัวช้ีวัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559 
    ณ โรงแรมลองบีช การเดน โฮเต็ล แอนด สปา จังหวัดชลบุรี
    - หาวิธีจัดเก็บขอมูลใหมากๆ และยืนยาว เพื่อใหนักวิชาการรุนใหมสามารถนําไปใชได

และเกิดประโยชนในอนาคต

    - เพื่อใหทราบปจจัยของเหตุที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของตัวชี้วัดท้ัง 5 ดาน (ดิน นํ้า ปาไม 

เกษตรและการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝ ง) ทั้งดานบวกและดานลบ ภายในศูนยศึกษาฯ เพื่อหาทาง

ใหเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกและเพื่อขยายผลตอไป

    - ใหสรุปผลการจัดทําตัวชี้วัดแบบส้ันๆ ในลักษณะแผนพับเพ่ือใหเขาใจงายและเพ่ือให

ประชาชนไดทราบ

   2) ศนูยสญัจรครัง้ท่ี 8 (2/2556) วนัท่ี 9 สงิหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศนูยศกึษาการพฒันาเขาหนิซอนฯ 

    - การจดบันทึกประวัตศิาสตรการเสด็จฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศ การบันทึก การจัดทําปายชื่อ การดูแลรักษาตนไมทรงปลูก 

โครงการผลิตเมล็ดพันธุพืชและกลาพันธุไมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในภาวะวิกฤติ



แผนแม�บทศูนย�ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 - 256448

    - โครงการ Gene Bank ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จไปเยือนประเทศนอรเวย ทรงใหความสนพระทัยโครงการ Gene Bank ซึ่งเปนการเก็บพันธุกรรมพืชในหิมะ

โดยไมตองอาศัยไฟฟาไดอยางประสบความสําเร็จ 

    - การบันทึกผลการดําเนินงาน ขอมูล ประวัติศาสตร ควรมีการบันทึกแบบปูมทหารเรือ 

และจัดเก็บอยางเปนระบบเพ่ือสามารถสืบคนกลับไปได

    - ศูนยศึกษาฯ ควรกําหนดใหมีงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับ พืชที่คนสนใจ ตนไมในทองถิ่น 

ตนไมตางทองถิ่น อาทิ ปาลมงาชาง หลาวชะโอน สาคู จาก เพื่อเปนการปลูกทดสอบวาการปลูกตนไมที่มีถิ่นที่มา

จากแหลงอ่ืนๆ จะสามารถใหผลดีไดหรือไม มากหรือนอยเพียงใด

2. ขอเสนอแนะของรองประธานกรรมการบริหารโครงการศนูยศกึษาฯ/ประธานอนกุรรมการวิชาการ
 โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
  2.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศกึษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
เมื่อวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ สํานักงาน กปร. นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี รองประธาน
กรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และประธานอนุกรรมการวชิาการ
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดใหประเด็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิโดยสรุปดังนี้

   1) ในดานการตลาด  
    ศูนยศึกษาฯ ไดศึกษา วิจัย และขยายผล ถายทอดองคความรูใหแกเกษตรกร ซึ่งเกษตรกร

ไดนําไปปฏิบัติแลว ปรากฏวาประสบผลสําเร็จในการขยายผลไมมากเทาที่ควร ปจจัยหนึ่ง สาเหตุเพราะมีปญหา

ในดานการตลาด ดังนั้นหากมีนโยบาย/แนวทาง/มาตรการการเพิ่มชองทางการตลาด ดังเชนการเชื่อมโยงกับบริษัท

เอกชนที่เก่ียวของกับธุรกิจการเกษตร สินคาเกษตร ก็จะเปนการสนับสนุนเกษตรกรที่เปนเครือขายของศูนยศึกษาฯ 

ไดอีกประการหนึ่ง

   2) การสงเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาใหมีสวนรวมในการขยายผล
    นกัเรียน นกัศึกษา ไดเยีย่มชมนิทรรศการประจําปทีศ่นูยศกึษาฯ แตละแหงจัดขึน้เปนจํานวนมาก 

และมีนกัเรยีน นกัศกึษาหลายกลุมใหความสนใจอยางจริงจัง หากศนูยศกึษาฯ มโีครงการสนับสนุนนักเรยีน นกัศกึษา 

สถาบันการศึกษา ไดจัดทําโครงงาน/โครงการ/กิจกรรม/ชมรมท่ีเกี่ยวของกับการคนควาผลงานของศูนยศึกษาฯ 

และพระราชกรณียกิจก็จะเปนแนวทางการขยายผลที่มีศักยภาพ สามารถขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

ใหครอบคลุมไปทั่วประเทศได โดยสํานักงาน กปร. อาจมีสิ่งจูงใจ ดังเชน การแขงขันชิงรางวัลทุนการศึกษา เปนตน

  2.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศกึษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ตั้งแตป พ.ศ. 2555 จนถึงป พ.ศ. 2558 ณ สํานักงาน กปร. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธาน
กรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และประธานอนุกรรมการวชิาการ
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดใหประเด็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิโดยสรุปดังนี้
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   1) การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศกึษาฯ ครัง้ท่ี 1/2556 วนัท่ี 4 มนีาคม พ.ศ. 2556
    1.1) โครงการผลิตเมล็ดพันธุพืชเพื่อชวยเหลือเกษตรกร

     สืบเนื่องจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ไดพระราชทานไวขางตนแลวนั้น ทรงมีพระราชประสงคใหศูนยศึกษาฯ มีความพรอมในการใหความชวยเหลือ 

เปนที่พึ่งแกเกษตรกรยามฉุกเฉิน จึงเห็นควรดําเนินการใน 2 ประเด็น ดังนี้

     - ดานความพรอมในการผลิต: ขอใหศูนยศึกษาฯ ดําเนินการทบทวนศักยภาพ

ในการผลิตเมล็ดพันธุ และสํารวจความตองการเมล็ดพันธุของเกษตรกรโดยรอบพื้นที่ศูนยฯ ในสวนพื้นที่เก็บสํารอง

เมล็ดพันธุนั้น อาจพิจารณาเปนหองท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมในภายหลัง ทั้งนี้เนื่องจากควรพิจารณาความพรอม

ดานงบประมาณประกอบดวย

     - ดานงบประมาณ: ขอใหศูนยศึกษาฯ ศึกษาดานระเบียบ วิธีทางงบประมาณ

ในการจัดหาและสํารองซื้อในยามฉุกเฉินดวย 

   2) การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558
    2.1) การสนับสนุนการดําเนินงานศึกษาวิจัยในศูนยศึกษาฯ

     - เห็นควรใหกรม/กองตางๆ ชวยสนับสนุนการดําเนินงานสนองพระราชดําริดานศึกษา

วิจัยในลักษณะเดียวกับกรมปศุสัตว โดยมีรูปแบบหนวยงานภาคีเครือขายรวมใหการสนับสนุน

3. มติที่ประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)
  3.1 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ อาคารรัฐสภา ไดมีการประชุมคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) โดยมีนายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี 
เปนท่ีปรกึษา กปร. นายอภิสทิธิ ์เวชชาชีวะ นายกรฐัมนตรี เปนประธานกรรมการ สวนราชการท่ีเก่ียวของจาํนวน 
16 หนวยงาน เปนกรรมการ และเลขาธิการ กปร. เปนกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมดังกลาวที่ประชุม

ไดมีมติ ดังนี้

   1) เรื่องอัตรากําลังที่ยังไมเพียงพอในการปฏิบัติงานในศูนยศึกษาฯ 

    คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาฯ ไดแกปญหาโดยใชพนักงานราชการและลูกจาง

ชัว่คราวโครงการเปนสวนเสรมิ โดยไดรบัการสนบัสนนุจาก สาํนกังาน ก.พ. จดัทาํและอนมุตักิรอบโครงการพนกังาน

ราชการในแตละศูนยศึกษาฯ ทําใหการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลตามแผนแมบทได แตหากศูนยศึกษาฯ สามารถ

ไดขาราชการที่มีความรู และประสบการณสูง เพื่อถายทอดองคความรูแกผูสนใจมาศึกษา ดูงานในศูนยศึกษาฯ 

ใหเขาใจไดอยางชัดเจน ก็จะทําใหเกิดประโยชน จึงเห็นควรมีขาราชการท่ีเก่ียวของกับดานงานศึกษาทดลอง วิจัย 

และการขยายผลสูความสําเร็จไปสูประชาชน มาปฏิบัติงานในศูนยศึกษาฯ ใหเต็มเวลามากขึ้น นอกจากนี้ ยังตอง

เสรมิสรางองคความรูใหกบัพนักงานราชการเพ่ิมขึ้นดวย ซึ่งจะเกิดประโยชนกับศูนยศึกษาฯ มากยิ่งขึ้น

   2) คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
    ศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง ไดขยายการสงเสริม ฝกอบรม และขยายผลสูภาคการปฏิบัติในพื้นที่

ของราษฎรมากย่ิงขึ้น และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในเขตจังหวัดที่ตั้งของศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 แหง 

ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบผลสําเร็จดานการศึกษา ทดลอง วิจัย รวมทั้งหลักสูตรการฝกอบรม

ของศูนยศึกษาฯ ซึ่ง อปท. สนใจเปนอยางมาก ดังนั้น นายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดเห็นชอบใหคณะกรรมการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

พิจารณากําหนดนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขามาศึกษาเรียนรูตัวอยางความสําเร็จของศูนยศึกษาฯ 

เพือ่นาํไปพจิารณาสงเสรมิการขยายผลสูประชาชนในพืน้ทีร่บัผิดชอบตามภมูสิงัคม และความตองการของประชาชน

  3.2 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ทําเนียบรัฐบาล ไดมีการประชุมคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) โดยมีนายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี 
เปนท่ีปรึกษา กปร. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ สวนราชการท่ีเก่ียวของ
จํานวน 16 หนวยงาน เปนกรรมการ และเลขาธิการ กปร. เปนกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมดังกลาว

ที่ประชุมไดมีมติ ดังนี้

   1) ใหมีนโยบายเพ่ิมชองทางการขยายผลของศูนยศึกษาฯ โดยดําเนินงานประสานความรวมมือ

กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

ซึ่งอยูในจังหวัดที่ตั้งของศูนยศึกษาฯ แตละแหง ไดรับทราบหลักสูตรการฝกอบรม 93 หลักสูตร ของศูนยศึกษาฯ 

โดยประธาน กปร. ไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณนําผลสําเร็จ 93 หลักสูตรไปขยายผลในพ้ืนที่ 

ที่เกษตรกรมีรายไดตํ่ากวาเกณฑตามขอมูลที่ไดจากโครงการเกษตรกรอัจฉริยะ (smart farmer)

   2) ใหสวนราชการที่เกี่ยวของสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการศึกษาดูงานในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงใหกวางขวางข้ึน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปประยุกตใชในงานพัฒนาชุมชนและคนในทองถิ่นตอไป

   3) ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสวนราชการท่ีเกี่ยวของสนับสนุน

การขบัเคลือ่นในการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารแหลงนํา้ขยายผลสาํเร็จสูกลุมผูใชนํา้ โดยการสรางความเขมแขง็

ของกลุมผูใชนํ้า รวมทั้งมอบหมายใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในการใชชองทางของรัฐ ทีวีของรัฐ

ในการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหประชาชนไดรับชมโครงการตอไป

  3.3 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ ทําเนียบรัฐบาล ไดมีการประชุมคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) โดยมีนายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี 
เปนท่ีปรึกษา กปร. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ สวนราชการท่ีเก่ียวของ
จํานวน 16 หนวยงาน เปนกรรมการ และเลขาธิการ กปร. เปนกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมดังกลาว

ที่ประชุมไดมีมติ ดังนี้

   1) ดานพัฒนาแหลงน้ํา ใหเนนการเช่ือมโยงแผนงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

กับคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ โดยขอใหตรวจสอบแผนงาน/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

วาซํ้าซอนกันหรือไม และหากเม่ือสนับสนุนแผนงาน/โครงการใดควรแจงใหคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

ทราบดวยวาหนวยงานไหนทําอะไร เพื่อใคร และทําแลวไดอะไร เพื่อเปนการบูรณาการรวมกัน  

   2) ดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการแกไขปญหาชางปา ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมดําเนินการสรางความสมดุลในพ้ืนที่ปา โดยเฉพาะสรางแหลงอาหารภายใน เพื่อไมใหชางออกมา

ทําลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎร

   3) สงเสริมศิลปาชีพ ควรนํามาเชื่อมโยงกับ OTOP ของทุกจังหวัด สรางแบรนดความแปลกใหม

และเปนเอกลักษณของแตละจังหวัด พรอมทั้งอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม สรางความเปนไทย 



แผนแม�บทศูนย�ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2560 - 2564 51

4. นโยบายของสาํนักงานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 
 ที่เก่ียวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
  ในป พ.ศ. 2551 สํานักงาน กปร. ไดรับสนองพระราชดําริมากําหนดเปนนโยบายและทิศทางในการ

ดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริทุกแหงใหสอดคลองและเหมาะสมตามแนว

พระราชดําริ ใน 4 เรื่องหลัก ดังนี้

  1) การผลิตขาวครบวงจร โดยมุงเนนใหศูนยศึกษาฯ เปนศูนยกลางในการผลิตขาวแบบครบวงจร 

เริ่มตั้งแต การผลิตเมล็ดพันธุขาว การปลูก การดูแลรักษา การปรับปรุงบํารุงดิน การเก็บเกี่ยว การตาก (ลานตาก) 

การเก็บรักษา (ยุงฉาง) การสีขาว (โรงสี) การแปรรูป และดานการตลาด เปนตน

  2) ปุยสั่งตัด สืบเน่ืองจากการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทาน

แนวพระราชดํารใิหศนูยศกึษาฯ ทกุแหง ควรมีการผลิตปุยเคมีทีไ่ดมาตรฐาน เหมาะสมกับพืชและดินของแตละพืน้ทีด่วย 

ทั้งนี้ เพื่อใหทุกศูนยศึกษาฯ เปนศูนยกลางสาธิตการผลิตและการใชปุยอยางถูกวิธี โดยนําคาวิเคราะหดินมาเปน

ตัวกําหนดสูตรปุยเคมี ใหเหมาะสมกับพืช ดิน และสภาพแวดลอม รวมทั้ง สงเสริมใหเกษตรกรมีการใชปุยเคมี

รวมกับปุยอินทรียอยางเหมาะสมอีกดวย 

  3) พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก เพื่อใหทุกศูนยศึกษาฯ ทุกแหงเปนศูนยสาธิตการนํา

พลังงานทดแทนมาใชในการปฏิบัติงานจริง ในกิจกรรมตางๆ โดยใหสอดคลองกับภูมิสังคมของพื้นที่

  4) การประชาสัมพันธ และปายสื่อความหมายในศูนยศึกษาฯ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ 

อํานวยความสะดวก และสรางความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ ใหแกผู เขามาศึกษาดูงานในศูนยศึกษาฯ 

โดยใหเหมาะสมกับพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต

  จากการศึกษาผลการศึกษาโครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนยศึกษาฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในป พ.ศ. 2559 

พบวาพลังงานทดแทนท่ีสามารถผลิตและใชประโยชนในศูนยศึกษาฯ ไดคือพลังงานแสงอาทิตย เนื่องจากศักยภาพ

พลังงานแสงอาทิตยของแตละศูนยศึกษาฯ มีคาสูง สามารถผลิตพลังงานไฟฟาดวยแผงโซลารเซลล ความเหมาะสม

ของขนาดกําลังผลิตกับขนาดที่ตั้ง เดินระบบงาย ใชงบประมาณและบุคลากรในการเดินระบบและบํารุงรักษานอย 

และตรงกับความตองการของศูนยศกึษาฯ สวนพลังงานดานอ่ืนๆ ไดแก พลงังานแกสชวีภาพจากมูลสตัว และพลังงาน

ชีวมวล ซึ่งศูนยศึกษาฯ มีการดําเนินการอยูแลวในลักษณะที่เปนจุดสาธิตใหแกผูที่สนใจ เชน การผลิตแกสชีวภาพ

จากมูลสัตวเพื่อใชในครัวเรือน หรือการผลิตนํ้าสมควันไมนั้น ไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชเพื่อผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือใช

ในศูนยศกึษาฯ เนือ่งจากอาจจะมีปญหาดานการรวบรวมวัตถุดบิและตนทนุของวัตถุดบิ รวมท้ังปญหาการเดินระบบ

ที่ตองใชบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทาง

  ตอมาในระหวางป พ.ศ. 2558 - 2559 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกแหง ใหมีการเตรียมความพรอมเพื่อรับสถานการณที่คาดการณวาจะมี
การเปล่ียนแปลง จากการท่ีไดรวมประชุมหารือหรือการดําเนินโครงการความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ 
ตลอดชวงเวลาที่ผานมา ในเรื่องตางๆ อาทิ การเขาสูประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณของประเทศไทยในชวงปลายป 
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พ.ศ. 2558 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสากลตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ของสหประชาชาติ และจากโอกาสที่ประเทศไทยไดดํารงตําแหนงประธานกลุม 77 (G77) ในวาระป 2559 

และโดยเฉพาะอยางยิ่งการที่สํานักงาน กปร. ไดรับเปนหนวยงานเจาภาพของยุทธศาสตรการสงเสริม
การขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร ที่ 1)
   สืบเนื่องจากรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี ไดใหความสําคัญ

กับการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดกําหนดเปนวิสัยทัศน 

และยุทธศาสตรการขับเคลื่อนประเทศไทยใหบรรลุเปาหมายในป พ.ศ. 2568 โดยจะดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศโดยยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเข็มทิศชี้นําทาง และยึดถือหลักการทรงงาน “เขาใจ เขาถึง 

พัฒนา” เพื่อยกระดับความเปนอยูของประชาชนท่ัวประเทศใหดีขึ้นอยางย่ังยืนตอไป ทั้งนี้ไดมอบหมายให

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานหลักในการประสานจัดทํา แผนยุทธศาสตรการบูรณาการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแผนระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557 - 2560) 

โดยกําหนดใหมียุทธศาสตรในการขับเคลื่อนฯ 7 ดานไดแก 1) ดานการเกษตรและชนบท 2) ดานการศึกษา 

3) ดานธุรกิจ บริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรมและผูประกอบการรายยอย 4) ดานการตางประเทศ 

5) ดานประชาสัมพันธ 6) ดานความมั่นคง และ 7) ดานการบริหารจัดการ

   ในการนี้ สํานักงาน กปร. ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานเจาภาพหลักของ ‘ยุทธศาสตร
การสงเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 
(ยุทธศาสตรที่ 1)’ ซึ่งตองดําเนินการเปนสิ่งแรกคือ การจัดทําฐานขอมูลพื้นที่เปาหมายเพื่อวางแผนดําเนินการ

เปนจํานวนตํ่ากวารอยละ 25 ของจํานวนหมูบานทั้งหมดในประเทศไทย สํานักงาน กปร. จึงไดรวบรวมขอมูล

จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พบวา ปจจุบันมีพื้นท่ีที่มีพื้นฐานการดําเนินงานดานเศรษฐกิจพอเพียงมาบางแลว 

สามารถแบงไดเปน 4 กลุมหลัก ไดแก 1) พื้นที่หมูบานรอบศูนยศึกษาฯ 6 แหง และพ้ืนที่หมูบานรอบศูนยสาขา 

2 แหง 2) พื้นที่การทํางานของมูลนิธิปดทองหลังพระฯ กระทรวงมหาดไทย และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน) 3) พื้นที่หมูบานที่รับประโยชนจากโครงการแหลงนํ้าขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน 

46 จังหวัด และ 4) หมูบานที่มีความพรอมตามเกณฑอื่นๆ เชน ศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร หมู บานตามแนวบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ความม่ันคง 

หมูบานเศรษฐกจิพอเพยีง สาํนกังานโครงการสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีของกรมการปกครอง 

เปนตน รวมพ้ืนท่ีเปาหมายจํานวนทั้งสิ้น 24,086 หมูบาน โดยในจํานวนนี้มีหมูบานรอบศูนยศึกษาฯ 6 แหง 

และหมูบานรอบศูนยสาขา 2 แหง รวมทั้งสิ้น 357 หมูบาน

--------------------------------------
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ภาคผนวก ข.
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