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แผนแมบท 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
(ภาพรวม) 

 ศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.) 



คํานํา 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
ในฐานะเปนหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินงาน กํากับดูแล และติดตามประเมินผลศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดจัดทํา “แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทํา“แผนแมบทในภาพรวมของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ” 
เปนเครื่องมือสําหรับกําหนดกรอบทิศทางในการจัดทําแผนแมบทของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ทั้ง ๖ แหง นอกจากนี้ ยังเปนเครื่องมือใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยที่รวมปฏิบัติงานใน
ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานสวนกลางระดับกรม และกระทรวง ไดใช
เปนเครื่องมือและกรอบทิศทางในการบริหารดําเนินงาน ทั้งในดานแผนงาน/โครงการ/บุคลากร ตลอดจนการ
บริหารงบประมาณในลักษณะองครวม ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสามารถสนองพระราชดําริเปนไปอยางบูรณาการ ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพ  

การจัดทํา “แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  พ.ศ. ๒๕๕๕ -  ๒๕๕๙” 
จะมีลักษณะแตกตางจากในอดีตที่แตละศูนยศึกษาฯจะมีแผนแมบทของแตละศูนยเปนเอกเทศ ทําใหการ
ดําเนินงานจะเปนในลักษณะตางศูนยตางทําตามวัตถุประสงคและจุดเนนของแตละศูนย และขาดภาพรวมของ
ศูนยศึกษาฯ การผลักดันนโยบายหรือทิศทางจุดเนนของการดําเนินงานของแตละศูนยหรือโครงการที่สําคัญ
ระดับนโยบายจึงไดรับการขับเคลื่อนตางหวงเวลา สงผลใหภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ของการนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติไมชัดเจนเทาที่ควร ดังนั้น เมื่อสํานักงาน กปร. ไดจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาฯ ในภาพรวมแลว จะทําให
การบริหารจัดการศูนยศึกษาฯ ทั้ง ๖ แหง เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการขับเคลื่อนนโยบายโดยมีจุดเริ่มตนและ
จุดสิ้นสุดในหวงเวลาเดียวกัน ผลสําเร็จจะเดนชัดอยางเปนรูปธรรมและสามารถวัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ไดอยางชัดเจน  

อยางไรก็ดี การดําเนินงานของแตละศูนยศึกษาไดมีการกําหนดรายละเอียดของแผนแมบทตามบริบท
ทางภูมิสังคมที่แตกตางกันตอไปของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แตละแหง และมุงเนนการดําเนินงานสนอง
พระราชดําริ โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมโดยผูที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานระดับพื้นที่ เกษตรกร องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแตกระบวนการจัดทําแผน การดําเนินงาน จนกระทั่งการติดตามผล โดยศูนยศึกษาฯ 
แตละแหงไดเชิญผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียเขารวมกระบวนการจัดทําแผนแมบทเพื่อรวมแสดงความคิดเห็น 
เพื่อทราบปญหาและความตองการ เกี่ยวกับทิศทางการดําเนินงานของศูนยในอนาคต 
 แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารศูนยศึกษาฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ สํานักงาน กปร. หวังวาหนวยงานที่
เกี่ยวของจะไดใชประโยชน เปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย แผนงาน กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณที่มี
อยางจํากัดของรัฐใหคุมคา ตลอดจนการกําหนดบุคคลากรดําเนินงานใหแกศูนยศึกษาฯ ในระยะสั้นและระยะ
ปานกลาง อยางบูรณาการตอไป 

.................................................... 
(นายเฉลมิเกียรติ  แสนวิเศษ) 

เลขาธิการ 
คณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประธานคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผล 
โครงการศูนยศึกษาการพฒันาอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ



สารบญั 

 หนา 

 คํานํา 

 สารบัญ 

บทที่ ๑ กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนา ๑ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

บทที่ ๒ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคหลัก วัตถุประสงค  ๕ 
 กลุมเปาหมาย และยุทธศาสตร 

บทที่ ๓ การบริหารแผนไปสูการปฏิบัติ ๑๑ 

ภาคผนวก ก แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ๑๔ 

ภาคผนวก ข ผลการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก ๓๒ 
 พระราชดําริในชวงที่ผานมาและแนวโนม 

ภาคผนวก ค การประเมินสถานการณ ๓๕ 

ภาคผนวก ง โครงสรางการบริหารโครงการ ๔๑ 
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บทที่ ๑ 
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบท 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

๑. หลักการและเหตผุล 

   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเ น่ืองมาจากพระราชดําริ” ขึ้น โดยมีแนวคิดที่สํ าคัญคือ “ศูนย ศึกษาและพัฒนา” (Research& 
Development) และนําผลการศึกษาที่ประสบผลสําเร็จมาเปน “ตัวอยางแหงความสําเร็จ”ในลักษณะ 
“พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” สําหรับใหผูที่สนใจเขามาศึกษาดูงานจากการปฏิบัติจริง  เปนตัวอยางของการ
บริหารงานแบบบูรณาการในลักษณะ “รวมศูนย” ในการผสานความรวมมือรวมใจกันของหนวยงานราชการใน
การทํางานเพื่อบริการประชาชน และเปน “ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” ที่ประชาชนสามารถเขามา
เรียนรูและขอรับบริการไดเบ็ดเสร็จในแหงเดียวกัน 

   ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีจํานวน ๖ แหง กระจายอยูทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ซึ่งมีลักษณะปญหาที่แตกตางกัน จึงมีเนื้องานที่เห็นเปนรูปธรรมแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมดวย  
ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เหลานี้จะชวยเสริมสรางการเรียนรูแกประชาชนในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม โดยมีรูปแบบ
และภารกิจและสอดคลองกับสภาพปญหา ศักยภาพ และความตองการของในพื้นที่ ดังนี้ 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา : ภารกิจหลัก คือการศึกษา การปรับปรุงและการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ อันไดแก ดิน น้ํา ปาไม     
ที่เสื่อมโทรมใหสามารถกลับมาใชทําการเกษตรได เปนตัวอยางแหงความสําเร็จในเรื่อง “ปาหาย นํ้าแหง ดินเลว 
ก็พัฒนาได” 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส : 
ภารกิจหลัก คือ การศึกษา  วิจัย พัฒนาสภาพดินเปรี้ยวที่ใชประโยชนทางการเกษตรไมไดใหสามารถนํากลบัมา
ใชประโยชนทางการเกษตรไดอีก เปนตัวอยางแหงความสําเร็จในเรื่อง “ปาพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว แกลงดิน
อยางเดียว พัฒนาไดอยางยั่งยืน” 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุร ี: ภารกิจหลัก คือ เพื่อศึกษา วิจัย  ทดลอง และสาธิตการพัฒนา อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงใน
ลักษณะบูรณาการ เปนตัวอยางแหงความสําเร็จในเรื่อง “การพัฒนาจากยอดเขาสูทองทะเล”  

 ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร : 
ภารกิจหลัก คือการพัฒนาระบบชลประทาน  พัฒนาระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ การศึกษาระบบนิเวศวิทยา
ของปา การปรับปรุงบํารุงดิน พัฒนาและสงเสริมดานปศุสัตวและดานการประมง เรียกวาเปนตัวอยางแหง
ความสําเร็จในเรื่อง “สรางนํ้า  เพิ่มปา  พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ภาพรวม) พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ๒ 
 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม  : ภารกิจหลัก คือ การศึกษาทดลอง แสวงหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่บริเวณตนน้ําลําธารของ
ภาคเหนือ เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาลุมน้ําอื่นๆ ในภูมิภาค โดยใชระบบชลประทานเขาเสริม เปนตัวอยาง
แหงความสําเร็จในเรื่อง “ตนทางเปนปาไม  ปลายทางเปนประมง ระหวางทางเปนเกษตรกรรม” 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี : 
ภารกิจหลัก คือ คือเพื่อฟนฟูดานปาไมอเนกประสงค ศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมควบคูไป
กับการอนุรักษและปลูกปาโดยใหราษฎรที่บุกรุกที่โดยมิชอบ เขารวมในกิจกรรมของโครงการเพื่อรวมพัฒนา  
อนุรักษ และใชประโยชนจากทรัพยากรอยางถูกตองและเกื้อกูลกันระหวางคนกับธรรมชาติ เปนตัวอยางแหง
ความสําเร็จในเรื่อง “ฟนดินคืนปา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

   ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แหงนอกจากจะดําเนินการดังกลาวขางตนแลว ยังไดขยายผลการ
ดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จไปยังหมูบานรอบศูนยฯ โดยการสรางเครือขายความรวมมือทั้งจากภาครัฐ  
เอกชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการขยายผลการพัฒนา และใช
ประโยชนจากศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ใหมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได เสริมสรางศักยภาพศูนยเรียนรู 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ซึ่งเปนเครือขายภาคประชาชนที่ประสบความสําเร็จจากการขยายผลของศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน ๑๒๐ แหง เพื่อเปนแหลงองคความรู และเปนแบบอยางให
บุคคลทั่วไปไดศึกษาเรียนรูอยางกวางขวาง  

   ในภาพรวมที่ผานมาผลการดําเนินงานมีความสอดคลองกับแนวพระราชดําริ และนโยบายตาง ๆ 
โดยผลสําเร็จไดเกิดประโยชนกับประชาชนเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากการประเมินผลงานฝกอบรมของศูนย
ศึกษาการพัฒนาฯ  โดยสํานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) พบวาครัวเรือนรอยละ ๖๓.๐๗ มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น จากการฝกอบรมไป
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มรายได ลดรายจาย เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหดียิ่งขึ้น ตลอดจนฟนฟูระบบนิเวศ
ใหสมบูรณขึ้นได   ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนไปอยางตอเนื่อง และสอดคลอง
กับสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน สํานักงาน กปร. ในฐานะหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และเปนหนวยงานหลักในองคกรบริหารศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนมีเลขาธิการ กปร. เปนประธานอนุกรรมการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงไดจัดทํา “แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙” ขึ้น โดยมีจุดมุงหมายในการกําหนดทิศทางให 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปสูการทําหนาที่เปน “แหลงองคความรูแนวพระราชดําริ 
ขยายผลสูประชาชนอยางยั่งยืน บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี นําไปสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ตอไป 

๒. วัตถุประสงค 
 

  เพื่อจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
สําหรับใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวพระราชดําริ  นโยบาย และความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ตอไป 
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๓. ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

  ดําเนินการจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ทั้ง ๖ แหง  
ครอบคลุมในดาน  

๑) ดานการศึกษา ทดลอง วิจัย 

๒) ดานการขยายผล 

๓) ดานการบริหารจัดการ 

๔. โครงสรางการบริหารโครงการศูนยศกึษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

  ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีการดําเนินงานแบบบูรณาการ โดยลักษณะ
โครงสรางองคกรดังนี้ 

  ๑. คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมี นายอําพล เสนาณรงค 
องคมนตรี เปนประธาน  มีปลัดกระทรวงเกี่ยวของเปนกรรมการ และมีรองเลขาธิการ กปร. เปนเลขานุการ 

  ๒.  คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมี
นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี เปนประธาน มีผูทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาตางๆ เปนอนุกรรมการ และมี
ผูอํานวยการสํานักศึกษาและขยายผลการพัฒนา สํานักงาน กปร. เปนเลขานุการ 

  ๓. คณะอนุกรรมการจัดทําแนวทางดานการบริหารจัดการโครงการศูนยศึกษาฯ มีนายพลากร 
สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธาน มีอธิบดีกรมที่เกี่ยวของเปนอนุกรรมการ และมีที่ปรึกษาฯสํานักงาน กปร. 
เปนเลขานุการ 

  ๔. คณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผล มีเลขาธิการ กปร. เปนประธาน มีผูแทนกรม
ที่เกี่ยวของเปนอนุกรรมการ และมีที่ปรึกษาฯ สํานักงาน กปร.เปนเลขานุการ 

  ๕. คณะอนุกรรมการการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาฯ มีผูวาราชการจังหวัดที่ศูนยตั้งอยูเปน
ประธาน มีสวนราชการที่เกี่ยวของเปนอนุกรรมการ และมีผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนเลขานุการ 

  การดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในระยะที่ผานมา มีแผน
แมบทเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน กํากับดูแล และติดตามประเมินผล ซึ่งแตละศูนยมีการจัดทําแผนแมบท
ตามความพรอม ทําใหแตละแหงมีปริมาณของแผนแมบทไมเทากัน และมีทิศทางในการทําแผนตามจุดมุงเนน
ของแตละศูนยเทานั้น  ดังนั้นเมื่อแผนแมบทฉบับปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ของทุกศูนยใกลจะสิ้นสุดลง 
สํานักงาน กปร.  จึงไดเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนแมบท โดยไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแมบท
โครงการศูนยศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมี นายดนุชา สินธวานนท ที่ปรึกษาดานการประสานงาน
โครงการ เปนประธาน นางสุวรรณา พาศิริ ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการ เปนรองประธาน และมีสวน
ราชการที่เกี่ยวของภายในสํานักงาน กปร. และผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทุกแหงเปนคณะทํางาน  
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๕. ขั้นตอนการจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  มีดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ คณะทํางานจัดทําแผนแมบทฯกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบท ตลอดจน
ขอบเขต และวิธีการจัดทําแผนแมบท 

ขั้นตอนที่ ๒ ประสาน ประชุมหารือรวมกับศูนยศึกษาฯ เพื่อรับทราบกรอบแนวคิด ขอบเขต วิธีการและ
ตกลงรวมกัน  

ขั้นตอนที่ ๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาฯเพื่อกําหนดกรอบแผนแมบทโครงการ
ศูนยศึกษาฯ ภาพรวม ที่ผานกระบวนการจัดทําแผนตามหลักวิชาโดยการมีสวนรวม โดยสํานักงาน กปร. ได
เรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิในการจัดทําแผน มาเปนวิทยากรในกระบวนการจัดทําแผน 

ขั้นตอนที่ ๔ แตละศูนยศึกษาฯ นํากรอบแผนแมบทโครงการศูนยศึกษาฯ ภาพรวม ไปจัดทําแผนแมบท
ตามบริบทของภูมิสังคม โดยมีผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งสวนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการจัดทําแผน 

ขั้นตอนที่ ๕ ประธานคณะอนุกรรมการดําเนินงาน (ผูวาราชการจังหวัด) พิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอ
มายังประธานคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนยศึกษาฯ (เลขาธิการ กปร. เปน
ประธาน) 

ขั้นตอนที่ ๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนแมบทศูนยศึกษาฯ เพื่อนําเสนอแผนแมบทศูนยศึกษา
การพัฒนาฯ ของแตละแหง ใหคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนยศึกษาฯ ที่มีสวน
ราชการที่เกี่ยวของทุกภาคสวนไดพิจารณาใหความความเห็นและเสนอแนะ 

ขั้นตอนที่ ๗ นําเสนอแผนแมบทตอคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาซึ่งมีนายอําพล  เสนาณรงค 
องคมนตรี เปนประธาน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและประกาศใชแผนแมบท 

ขั้นตอนที่ ๘ ศูนยศึกษาฯ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยใชแผนแมบทเปนกรอบในการดําเนินงาน
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บทที่ ๒ 
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคหลัก วัตถุประสงค  

กลุมเปาหมาย และยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน  เปนแหลงศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยาง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

๑. ศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตาม
แนวพระราชดําริ พรอมทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๒. แสดงผลสําเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนาในรูปแบบพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต 
และรูปแบบอื่นๆ 

๓. ขยายผลองคความรูที่ไดรับจากการศึกษา ทดลอง วิจัย สูประชาชน 

๔. เผยแพรประชาสัมพันธโครงการ กิจกรรม 

๕. บริหารองคกรดวยหลักบูรณาการและธรรมาภิบาล 

เปาประสงคหลัก 

๑. ผลสําเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนาตามแนวพระราชดําริ 

๒. ตัวอยางความสําเร็จของการพัฒนาอยางสมดุล มั่นคงและยั่งยืน 

๓. ประชาชนไดรับองคความรูจากขยายผล ทั้งทางตรงและเครือขายเพื่อนําไปเปนแนว
ทางการประกอบอาชีพ 

๔. เผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการไปสูสาธารณชน 

๕. ศูนยศึกษาการพัฒนาเปนองคกรสนองพระราชดําริที่มีสมรรถนะสูง 

กลุมเปาหมาย 

 ผูรับบริการ  คือประชาชนทั่วไป หนวยงานราชการ นักศึกษา นักเรียน ชาวตางประเทศ  

ผูมีสวนไดสวนเสียคือ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการในจังหวัด หนวยงานราชการ
สวนกลาง เครือขายชุมชน ภาคเอกชน 
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ยุทธศาสตร 

ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตร คือ 

๑.  ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรดานการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา 

๒.  ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรู  

     ๓.  ยุทธศาสตรท่ี ๓  การบริหารจัดการองคกร 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรดานการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา 

ยุทธศาสตรการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา เปนยุทธศาสตรหลักของศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มุงเนนการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา ตามแนวพระราชดําริ ไดอยาง
ครบถวน สมบูรณ  และเปนงานศึกษาวิจัยในลักษณะตอยอดงานวิจัยขั้นพื้นฐานที่สอดคลองภูมิสังคม  มีความ
เรียบงายและประหยัด รวมทั้ง สามารถนําผลงานวิจัยและพัฒนาไปขยายผลสูประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และรวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามภูมิสังคม  
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เพื่อพัฒนางานศึกษา ทดลอง 
วิจัยและพัฒนาของศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเ น่ืองมาจาก
พระราชดําริอยางเปนระบบ 
ครบถวนสมบูรณ เหมาะสม
กับภู มิ สั ง คม  ส ามา รถ นํา
ผลงานวิจัยไปถายทอด และ
ขย า ย ผล ก า ร พั ฒนา ไ ปสู
ประชาชนไดอยางเหมาะสม 
แล ะ เ กิ ด ปร ะ โ ยช น สู ง สุ ด 
ตลอดจนการฟนฟูอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกใน
การดูแลรักษาอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อ
พัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนาของศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

๑. ศึกษารวบรวบ งานศึกษา 
ทดลอง วิจัย และงานพัฒนา 
ตลอดจนทบทวนการศึกษา 
ทดลอง วิจัย และพัฒนาของศูนย
ศึกษาฯ ที่ผานมาใหครบ ถวน
สมบูรณ พรอมทั้งจัดหมวดหมู 
วางแผนทิศทางงาน วิจัยและ
จัดลําดับความสําคัญ  
 

๑. ฐานขอมูลงานศึกษา ทดลอง วิจัยที่
ครบถวน สมบูรณ 

๒. มุงเนนงานศึกษา ทดลอง วิจัย  
และพัฒนาที่มีลักษณะตอยอด
ง านวิ จั ย ขั้ นพื้ น ฐ าน  แล ะ มี
นวัตกรรมใหม  ๆ ที่ เหมาะสม
สอดคลองกับภูมิสังคม และไม
ซ้ําซอนกับงานวิจัยที่หนวยงาน
ตาง ๆ ดําเนินการอยูแลว 
 

๒. มีนโยบาย ทิศทางของการศึกษา 
ทดลอง วิจัย ในชวงระยะ ๕ ปของแผน 
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อย า ง เปนระบบ ครบถ วน
สมบูรณ  เหมาะสมกับภู มิ
สังคม สามารถนําผลงานวิจัย
ไปถายทอด และขยายผลการ
พัฒนาไปสูประชาชนไดอยาง
เหมาะสม และเกิดประโยชน
สู งสุ ด  ตลอดจนการฟ นฟู
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ 
แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห ป ร ะ ช า ช น มี
จิตสํ า นึกในการดูแลรั กษา
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

๓. การนําผลงานวิจัยที่ประสบ
ผ ล สํ า เ ร็ จ ไป ขย ายผ ล  แล ะ
ถายทอดสูประชาชน เกษตรกร 
นั ก ศึ กษา  นั ก วิ ช าก าร  แล ะ
กลุมเปาหมายตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม 
 

๓. จํานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัยที่
สอดคลองกับภูมิสังคม และนําไปขยาย
ผลแลว 

๔. มีการจัดแสดงตัวอยางของ
ความสําเร็จ ในรูปแบบตางๆ 
อาทิ จัดทําแปลงตนแบบในพื้นที่
ศูนยศึกษาฯ ในรูปแบบ “แปลง
สาธิต” “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มี
ชีวิต”เพื่อเปนตนแบบการพัฒนา
ใหเกษตรกรในพื้นที่ไดเรียนรูตอ
ยอดตอไป 
 

๔. จํ านวนตั วอย า งความสํ า เ ร็ จ ใ น
รูปแบบตาง ๆ งานศึกษา ทดลอง วิจัยที่
สามารถนําไปขยายผล 

 ๕. มีก ารนํ าผลสรุ ปของ งาน
ศึกษา ทดลอง วิจัย มาพัฒนา
องคความรูของศูนยศึกษาฯ 
 

๕. มีแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
งานวิจัย  

 ๖. พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล
ประกอบการศึกษา ทดลอง วิจัย 
 

๖. มี ฐ านมี ง านศึ กษา  ทดล อง วิ จั ย            
องคความรู ที่มีการเผยแพรสูสาธารณะ
ในรูปแบบตางๆ เชน แปลงสาธิต การ
จัดทําเปนเอกสารทางวิชาการ ตีพิมพใน
วารสาร บทความนําเสนอในที่ประชุม
ทางวิชาการ 

 ๗. เพิ่มเครือขายงานวิจัยภายใน
และตางประเทศ 
 

๗. มีโครงการ/กิจกรรมดานงานศึกษา 
ทดลอง วิจัยที่สงเสริมใหเกิดเครือขาย
งานวิจัย 

 ๘. พัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย
ใหมีคุณภาพ 
 

๘. แผนงาน/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ดานงานวิจัย 

 ๙. ปองกันและรักษา ฟนฟู และ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหอุดม
สมบูรณ อยางสมดุลและยั่งยืน
ตามแนวพระราชดําริ 

๙. มีโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษ
ปองกัน ฟนฟูบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และกิจกรรมการสรางจิตสํานึก
ใหแกประชาชนกลุมเปาหมาย  
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ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการขยายผลการพัฒนาและถายทอดองคความรู  

    ยุทธศาสตรดานการขยายผลการพัฒนา เปนยุทธศาสตรในเชิงรุกที่มุงเนนใหศูนยศึกษาการ
พัฒนาฯ เปนแหลงเผยแพรองคความรูและขยายผลไปสูราษฎรตามแนวพระราชดําริ ในลักษณะ “พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต” “ระบบบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว”และ “เครือขาย”โดยราษฎรสามารถนําองคความรู
ดังกลาวไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 
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๑. เพื่ อ นําผลสํา เร็ จจากการ ศึกษา 
ทดลอง วิจัย และการพัฒนาของศูนย
ศึ กษากา รพัฒนา ฯ  ไปถ า ยทอด สู
ประชาชนและกลุมเปาหมายตางๆ โดย
มีการเชื่อมโยงเครือขายทั้งในภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให
กลุมเปาหมายสามารถนําไปปรับใชใน
การประกอบอาชีพ แกไขปญหาตามภูมิ
สังคม 

๑. การขยายผลและสรางเครือ 
ขายองคความรูตามแนวพระราช 
ดําริ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ดวยการบูรณาการ             
ก า ร ดํ า เ นิ น ง าน  โ ด ย มุ ง ใ ห                   
ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แหง     
เปนศูนยกลางการดําเนินงานในแตละ
ภูมิภาค 
 

๑. จํ าน วนป ระชาชนแล ะ
กลุมเปาหมายหมูบานพื้นที่
ขยายผลที่ไดรับการขยายผล
จากศูนยศึกษาฯ 

 

 ๒. ใหความสํ าคัญในเรื่ องของ 
“การตลาด” เพื่อใหเกษตรกรที่
นําองคความรูของศูนยศึกษาไป
ปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ สามารถมี
ชองทางในการจําหนายผลิตผล/
ผลิตภัณฑ 

๒. มีมาตรการการสงเสริม
กา รตล าด /กา ร เชื่ อ ม โ ย ง
ระหวางเครือขายผลผลิตของ
กลุมเกษตรกรกับภาคเอกชนที่
เกี่ยวของกับสินคาเกษตร 

๒. ศูนยศึกษาฯสามารถดําเนินการขยายผล 
ทั้งในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิ ง
พัฒนาและการสรางเครือข าย การ
ส นั บ ส นุ น ศู น ย เ รี ย น รู ต า ม แ น ว
พระราชดําริที่ดําเนินการโดยประชาชน   

๒.๑ พัฒนาศูนยเรียนรูเปนแหลง
ทอง เที่ ยวเชิ งพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ 

๒.๑จํ านวนผู เยี่ ยมชมศูนย
ศึกษาฯ 

๒.๒ การขยายผลเครือขายองค
ความรูตามแนวพระราชดําริจาก
ระดับพื้ นที่ หมู บ านรอบศูนย 
ร ะดั บจั ง หวัด  ระดับภู มิ ภาค 
ระดับประเทศ สูระดับสากล โดย
ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางในการดําเนินงาน 
โดยศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปน
ผูสนับสนุนองคความรู 

๒.๒.๑ มีตัวแบบแหงความ 
สําเร็จจากภาคประชาชน เชน 
ศูนย เรี ยนรู อั นเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ 
๒.๒.๒ มีการขยายผลองค
ค ว า ม รู อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริสูองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและชุมชน 
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๓. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลสําเร็จ
ของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ใหเปนที่
ประจักษตอสาธารณะ 
 

๓.๑ การเปนศูนยกลางแหงการ
เรียนรู และฝกอบรมตามแนว
พระราชดําริ  โดยเฉพาะปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
การนําแนวพระราชดําริ ดานการ
สงเสริมอาชีพ  การสรางงาน 
และสรางรายได มาสนับสนุน
ภารกิจอยางเปนรูปธรรม 

๓.๑ จํานวนผู เขาฝกอบรม                  
ตอป 

 ๓.๒ การขยายผลเครือขายองค
ความรูตามแนวพระราชดําริจาก
ระดับพื้ นที่ หมู บ านรอบศูนย 
ร ะดั บจั ง หวัด  ระดับภู มิ ภาค 
ระดับประเทศสูระดับสากล 

๓.๒ มี โครงการพัฒนาองค
ความรู หลักสูตรการฝก อบรม
และการพัฒนาบุคลากรดาน
การขยายผล 

 ๓.๓ ก า ร ส นั บ ส นุ น ส ถ า บั น 
การศึกษา นักศึกษา นักเรียน ให
มีส วนร วมในการขยายผลใน
รูปแบบของการจัดโครงงาน, 
โคร งการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บแนว
พระราชดําริ พระราชกรณียกิจ
หรือการตอยอดผลสําเร็จของศนูย
ศึกษาฯ 

๓.๓.๑ จํานวนโครงการที่ศูนย
ศึ ก ษ า ฯ  ไ ด ส นั บ ส นุ น ใ ห
สถาบันการศึกษา นักศึกษา 
นักเรียนเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงานโครงการฯ 

 ๓.๔ การสรางความรูความเขาใจใน
การขยายผลการพัฒนาที่ถูกตอง 

๓.๔.๑ ความพึ งพอใจของ 
ผูเยี่ยมชม ศึกษาดูงานฝกอบรม 

 และยั่งยืน รวมถึงการสราง/พัฒนา
บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญใน
การถายทอดองคความรูของศูนย
ศึกษาฯ 

๓.๔.๒ มีกิจกรรมเพิ่มความ
เขมแข็งใหเครือขายตลอดจน
แลกเปลี่ยนประสบการณองค
ความรู 

  ๓.๔.๓ มีแผนงานในการสราง
และพัฒนาบุคลากร ใหมีความ
เชี่ยวชาญในการถ ายทอด 
องคความรูของศูนยศึกษาฯ  
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ยุทธศาสตรที่ ๓ การบริหารจัดการองคกร 

 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ มุงเนนใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนองคกรที่มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี  มีสมรรถนะสูง มุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดําริ  เปนไปตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี  เช่ียวชาญงานและทํางานอยางมืออาชีพ  

เปาประสงคของยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด 

๑. เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ผล สั ม ฤ ทธิ์  เ พื่ อป ร ะ โ ยช น สุ ข ต อ
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ เ ป น ไ ป ต า ม ห ลั ก                 
ธรรมภิบาล 

๑.๑ มีการสนับสนุนและเสริม 
สรางสมรรถนะขององคกร และ
บุคลากรของศูนย ศึ กษาการ
พัฒนาในลักษณะบูรณาการ 

๑.๑ มีแผนงานโครงการพัฒนา
บุคลากรดานการวิจัย การ
ขยายผล ด านการบริ ห าร
จัดการ ดานธรรมาภิบาลและ
อื่น ๆ ในลักษณะบูรณาการ 

 ๑ . ๒  มี ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
งบประมาณ 

๑.๒ มีแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบงบประมาณทั้งใน
เชิงคุณภาพ เวลา 

 ๑ . ๓  มี ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ 
สารสนเทศ 

๑.๓ มีแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ๑.๔ มีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

๑.๔ มีแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องคกร 

๒. ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ มีโครงสรางการ
บริหารภายใน และอัตรากําลัง ระบบ
บริหารจัดการที่สอดคลองเหมาะสมกับ
ภารกิจ 

๒. มีการปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลังของศูนยศึกษาการ
พัฒนาฯที่เหมาะสม และเปนไป
ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
ศูนย 

๒.๑ มีการพิจารณาทบทวน 
ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ
อั ต ร ากํ า ลั ง แล ะ มี ก า ร จั ด
บุคลากรใหครบถวนตามกรอบ
อัตรากําลัง 

  ๒.๒ มีการถายทอดองคความรู
ของเจาหนาที่ศูนยจากรุนสูรุน
อยางตอเนื่อง 

๓. ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ มีแผนแมบท
และแผนปฏิบัติการประจําปและตัวชี้วัด 
เปนเครื่องมือในการกํากับดูแล โดยมีการ
รับฟงและบรรจุความตองการจากผูรับ 
บริการและมีสวนไดสวนเสียในแผน
แมบทและแผนปฏิบัติการของศูนยศึกษา
การพัฒนาฯ 

๓. การติดตามประเมินผลตาม
แผนงานตาง ๆ ของศูนยศึกษา
การพัฒนา ฯ 

๓. มีการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานในดานตาง ๆ 
ของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ใน
รูปแบบตาง ๆ เชนการติดตาม
ผลตามแผนปฏิบัติ ราชการ 
การรายงานความกาวหนาของ
แผนแมบท 
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บทที่ ๓ 
การบริหารแผนไปสูการปฏบิัติ 

 โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มุงใช              
“แผนแมบท” เปนเครื่องมือและกลไกการดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงานแบบบูรณาการที่แตละหนวยงาน
รวมดําเนินการในโครงการ/พื้นที่ เดียวกันในลักษณะ “รวมศูนย” สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน 
เปาประสงค และยุทธศาสตรที่วางไว มุงสูเปาหมายสําคัญในชวงระยะเวลา ๕ ป โดยไดกําหนดระบบและกลไก
การบริหารแผน ดังนี้ 

 ๑. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

  กําหนดใหมีการจัดทํา “แผนปฏิบัติราชการ” ในลักษณะแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการดําเนินงาน ประสาน จัดสรรทรัพยากรดําเนินงาน ควบคุม กํากับดูแล และติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบท โดยมีการวัดผลการดําเนินงานที่ชัดเจนในลักษณะตัวชี้วัด  

 ๒. การอํานวยการกํากับดูแล 

  เพื่อใหการดําเนินตามแผนแมบทเปนไปตามเปาประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 
คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาฯ และคณะอนุกรรมการจัดทําแผนและติดตามประเมินผลโครงการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ซึ่งรับผิดชอบการกํากับ ดูแล และผลักดันใหมีการดําเนินงาน
ตามแผนแมบท ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในคําสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาฯที่ ๓/๒๕๕๑  
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  

 ๓. การติดตามประเมินผล 

  ๓.๑ การรายงานผล  กําหนดใหมีการรายงานผลตามแผนแมบท ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

   ๓.๑.๑ รายงานความกาวหนาของแผนแมบท 

    การรายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนแมบทอยางนอย ๑ ครั้ง/ป 
โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และมีการวิเคราะหการดําเนินงานในแตละหวงเวลาตาม
สถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เสนอคณะอนุกรรมการจัดทําแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

   ๓.๑.๒ การรายงานผลสําเร็จตามแผนแมบท 

    การรายงานผลสําเร็จตามแผนแมบท โดยประเมินผลลัพธและผลกระทบการ
ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ระยะครึ่งแผน และสิ้นสุดแผนตามลําดับ 

  ๓.๒ การติดตามผล 

   การติดตามผลความกาวหนา ปญหาอุปสรรคขอขัดของในการดําเนินงานตามแผน
แมบทโดยสํานักงาน กปร. โดยกําหนดหวงเวลาการติดตามผลใหชัดเจน 
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  ๓.๓ การประเมินผล 

   กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแมบทในระยะครึ่งแผนและครึ่งป
สุดทายของแผน เพื่อประเมินผลลัพธและผลกระทบในการปฏิบัติราชการแตละยุทธศาสตรใหทันตอสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และนําไปใชประโยชนในการปรับและกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานระยะตอไป 

 ๔. การประชาสัมพันธ 

  กําหนดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธตอกลุมเปาหมายตาง ๆ ทุกระดับทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาฯ  เพื่อสรางความรูความเขาใจในแผนแมบทและวิธีการ
ดําเนินงานตามแผนแมบท เพื่อใหทุกฝายไดเขามามีบทบาทและสวนรวมในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้งใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกศูนย
ศึกษาฯดวย เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบไดในการปฏิบัติงาน 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
 การจัดทําแผนแมบทโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาฯ นําแนวคิดและทฤษฎีดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อมาเปนกรอบในการวางแผน ประกอบดวย  

 - แนวพระราชดําริเกี่ยวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 - หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

 - ประเด็นนโยบายของประธานกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  

 - ขอเสนอแนะของรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ/ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

 - แผนยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 

 - นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 - มติที่ประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 

 - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 

แนวพระราชดําริเก่ียวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ข้ึน โดยมีแนวคิดที่สําคัญคือ 

 ๑) เปนศูนยศึกษาและพัฒนา (Research & Development Center) 

  เมื่อดําเนินการศึกษา คนควา ทดลอง จนไดผลสําเร็จแลวก็จะนําไปขยายผลใหกับเกษตรกร 
และประชาชนทั่วไปไดนําไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเปนตัวอยางแหงความสําเร็จของการศึกษาและการ
พัฒนา 
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 ๒) พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต...คํานึงถึงภูมิประเทศ ภูมิสังคม 

  ประการแรก เปนพิพิธภัณฑที่แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสังคม แสดงถึงวัฒนธรรม  
การประกอบอาชีพของทองถิ่น และประสบการณในการแกไขปญหาใหกับทองถิ่น 

  ประการที่สอง มีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว มีความเจริญงอกงามอยูตลอดเวลา เพราะมี
การดําเนินการ ศึกษา  ทดลอง คนควา พัฒนาขยายผลอยูเสมอ 

  ประการที่สาม มีประโยชนแกราษฎร จะมองเห็นสิ่งที่เปนวิวัฒนาการที่สามารถเขามาศึกษา  
นําความรูตาง ๆ ภายในศูนยฯ ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในพื้นที่ของตนเองไดจริง 

 ๓) ทรงคัดเลือกพ้ืนที่ดวยพระองคเอง...เพื่อเปนตัวแทนของภูมิภาค 

  จุดประสงคเพื่อใหศูนยศึกษาการพัฒนาแตละจุดกระจายอยูในพื้นที่ ๖ ภูมิภาคเปน ๖ 
แบบจําลองของภาคนั้น ๆ  เปนพื้นที่สวนยอที่สอดคลองกับภูมิภาคและเปนตัวอยางของภูมิภาคอยางแทจริงที่
เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติได 

 ๔) เปนตัวอยางของการบริหารงานรูปแบบใหม การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated 
Development) 

  หากพิจารณาในลักษณะการวิเคราะหของรูปแบบการบริหารจัดการเชิงองคกรแลว จะพบวา
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คือ การจัดการรูปแบบการบริหารราชการแผนดินไทย ที่รวม
เอากิจกรรมและการดําเนินงานของหนวยงานหลายหนวยงานเขาไวดวยกันเปนลักษณะ “รวมศูนย” และยิ่งไป           
กวานั้น ยังมีสวนของเอกชน และองคกรที่มิใชรัฐบาลรวมประสานการดําเนินงานอยูดวย การดําเนินงานใน
รูปแบบดังกลาว เปนการผสานความรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อใหบริหารประชาชน โดยปรับลดอัตตวิสัยของ
แตละหนวยงาน ซึ่งมักคุนเคยกับความเปนเจาของและอํานาจหนาที่ เบ็ดเสร็จของแตละสวนราชการ                     
การจัดรูปแบบการบริหารศูนยฯ โดยมิไดมีหนวยงานใดเปนเจาของ หากแตรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อให
ผลประโยชนตกอยูแกประชาชนตามพระราชดํารินั้น เปนปรัชญาการทํางานแนวใหม ที่ยังไมเคยมีปรากฏมากอน
ในประวัติการบริหารราชการแผนดินของไทย  

 ๕) เปน “ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” (One stop services for the farmers) 

  ในอดีตที่ผานมา งานบริการที่จะใหแกประชาชนและชุมชน ดูจะเปนเรื่องที่มีขั้นตอนและ
สลับซับซอนอยูไมนอย เกษตรกรที่ตองการความรูและการสงเคราะหชวยเหลือในดานการทํามาหากินตอง
เสียเวลาในการเดินทางไปติดตอขอรับการบริการจากหลายหนวยงานแตละหนวยงานก็อยูไกลตางสถานที่กัน  
ทําใหเปนปญหาอุปสรรคแกการแสวงหาความรูและรับบริการเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ วัตถุประสงค
หลักสําคัญประการหนึ่ง ก็คือบทบาทในการทําหนาที่ “ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” (One stop 
services for the farmers) กลาวคือ เกษตรกรและประชาชนผูสนใจสามารถกาวเขาไปในพิพิธภัณฑที่มีชีวิตแหงใด
แหงหนึ่ง ซึ่งมีอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตามความสะดวก และขอรับบริการตั้งแตเรื่องการใชพื้นที่ดาน
การเกษตร ดานน้ํา  ดานเมล็ดพันธุพืช ดานการตลาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตและการทํามาหากิน  
ตลอดจนการฝกอบรม โดยเสียเวลาเพียงครั้งเดียว ณ ที่แหงเดียว ทําใหเกษตรกรประหยัดทั้งเวลา คาใชจายใน
คราวเดียวกันดวย (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ,                
๓ ทศวรรษศูนยศึกษาการพัฒนาฯ: ประโยชนสุขสูปวงประชา,๒๕๕๒ : ๙-๑๑) 
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หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีจุดมุงหมายและเปาหมายหลักคือ การพัฒนาคนให
พออยูพอกินและพึ่งตนเองได โดยทรงยึดหลักการดําเนินงานบนทางสายกลางเปนขั้นเปนตอนบนพื้นฐานของ
ความสมดุลพอดีในทุกภาคสวน มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมตามวิถีแหงธรรมชาติดวยมรรควิธีที่เรียบงาย 
และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยมีหลักการทรงงานที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงานในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 
ดังนี้ 

 ๑) ระเบิดจากขางใน 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมุงเนนเรื่องการพัฒนาคน มีพระราชดํารัสวา "ตองระเบิด
จากขางใน" นั้นหมายความวา ตองมุงพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหคนและครอบครัวในชุมชนที่เขาไปพัฒนา
ใหมีสภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอน แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก มิใชการนําเอาความเจริญจาก
สังคมภายนอกเขาไปหาชุมชนและหมูบาน ซึ่งหลายชุมชนยังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว จึงไมสามารถ
ปรับตัวไดทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูความลมสลายได 

 ๒) แกปญหาที่จุดเล็ก 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปยมไปดวยพระอัจฉริยภาพในการแกไขปญหา ทรงมอง
ปญหาในภาพรวม (Macro) กอนเสมอ แตการแกปญหาของพระองคจะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแกไข
ปญหาเฉพาะหนาที่คนมักจะมองขาม  

 ๓) ทําตามลําดับขั้น 

  ในการทรงงานพระองคจะทรงเริ่มตนจากสิ่งที่จําเปนของประชาชนที่สุดกอน ไดแก 
สาธารณสุข เมื่อมีรางกายสมบูรณแข็งแรงแลวก็จะสามารถทําประโยชนดานอื่น ๆ ตอไปไดจากนั้นจะเปนเรื่อง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจําเปนในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหลงน้ํา เพื่อการเกษตร การอุปโภค
บริโภค ที่เอื้อประโยชนตอประชาชนโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการใหความรูทางวิชาการและ
เทคโนโลยีที่เรียบงาย เนนการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติไดและเกิดประโยชนสูงสุด  

 ๔) องครวม 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีวิธีคิดอยางองครวม (Holistic) ทรงมองสิ่งตาง ๆ ที่เกิด
อยางเปนระบบครบวงจร มองทุกสิ่งเปนพลวัตที่ทุกมิติเชื่อมตอกัน ในการที่จะพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับ
โครงการหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยงดังเชนกรณีของ "ทฤษฎีใหม" 
ที่พระราชทานเปนแนวทางดําเนินชีวิตแกปวงชนชาวไทย อันเปนแนวทางในการประกอบอาชีพซึ่งพระองคทรง
มองอยางเปนองครวม ต้ังแตการถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยประมาณ ๑๐ - ๑๕ ไร การบริหาร
จัดการที่ดินและแหลงน้ําอันเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ําในการทําการเกษตรแลวจะ
สงผลใหผลผลิตดีขึ้น และหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะตองรูจักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการ
รวมกลุมรวมพลังชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อพรอมที่จะออกสูการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกไดอยางครบ
วงจร น้ันคือแนวทางการดําเนินงานทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑ ๒ และ ๓ 
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 ๕) ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 

  การที่จะพระราชทานพระราชดําริเพื่อดําเนินงานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาขอมลู
รายละเอียดอยางเปนระบบจากขอมูลพื้นฐานในเบื้องตนจากเอกสารตางๆ แผนที่ สอบถามจากเจาหนาที่ 
นักวิชาการ และสอบถามจากราษฎรในพื้นที่ เพื่อใหไดรายละเอียดที่ถูกตอง เพื่อที่จะพระราชทานความ
ชวยเหลือไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรสังคม 

 ๖) การมีสวนรวม 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนนักประชาธิปไตย ทรงเปดโอกาสใหทุกฝายทั้ง
สาธารณชน ประชาชน หรือเจาหนาที่ทุกระดับไดเขามารวมกันแสดงความคิดเห็นและรวมกันทํางานโครงการ
พระราชดําริ โดยคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือความตองการของสาธารณชนดวย  

  สําหรับวิธีการมีสวนรวมพระองคทรงนํา "ประชาพิจารณ" มาใชในการบริหารจัดการ
ดําเนินงาน ซึ่งเปนวิธีการที่เรียบงายตรงไปตรงมา โดยหากจะทําโครงการใดจะทรงอธิบายถึงความจําเปนและ
ผลกระทบที่เกิดกับประชาชนทุกฝาย รวมทั้งผูนําชุมชนในทองถิ่น เมื่อประชาชนในพื้นที่เห็นดวยแลว หนวย
ราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของและรวมดําเนินการมีความพรอม จึงจะพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินโครงการนั้น ๆ 
ตอไป 

 ๗) ประโยชนสวนรวม 

  การปฏิบัติพระราชกรณียกิจและการพระราชทานพระราชดําริในการพัฒนาและชวยเหลือ
พสกนิกรนั้นทรงระลึกถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ  

 ๘) ประหยัด เรียบงาย ทําใหงาย 

      นอกจากนี้ ในการพัฒนาชวยเหลือราษฎร ทรงใชหลักการดําเนินงานดวยความเรียบงายหรือ
ทําใหงาย ราษฎรสามารถทําไดเอง สอดคลองกับสภาพทองถิ่น โดยไมตองลงทุนสูงหรือใหเทคโนโลยีที่ยุงยากนัก  

 ๙) ขาดทุนคือกําไร 

“...ขาดทุน คือ กําไร (Our loss is our gain) 
… การเสีย คือ การได ประเทศชาติก็จะกาวหนา 

และการที่คนอยูดีมสีุข เปนการนับที่เปนมูลคาเงินไมได...”  

  จากพระราชดํารัสดังกลาว คือหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มีตอพสกนิกรไทย 
“การให” และ “การเสียสละ” เปนการกระทําอันมีผลเปนกําไร คือความอยูดีมีสุขของราษฎร  

 ๑๐) เศรษฐกิจพอเพียง 

  "เศรษฐกิจพอเพียง" เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิต แกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ ใหดําเนินไปบน "ทางสายกลาง" และเมื่อภายหลังไดทรงย้ําแนวทางการแกไข เพื่อใหรอดพนและ
สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
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  ปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" จึงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน "ความพอเพียง" หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุ         
มีผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการ
นําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรมและ
ความซื่อสัตยสุจริต ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและ
พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุสังคม สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

  ๑๑) ไมติดตํารา 

   หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีลักษณะการพัฒนาที่อนุโลมและ
รอมชอมกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสภาพของสังคมจิตวิทยาของชุมชน เปนการใชตําราอยาง
อะลุมอลวยกัน ไมผูกติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม คือ "ไมติดตํารา" 

  ๑๒) ทรงใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 

    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเขาใจถึงธรรมชาติ และตองการใหประชาชนใกลชิด
กับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปญหาธรรมชาติอยางละเอียด โดยหากเราตองการแกไขธรรมชาติจะตองใช
ธรรมชาติเขาชวยเหลือ เชน การแกไขปญหาปาเสื่อมโทรม ไดพระราชทานพระราชดําริ "การปลูกปาโดย            
ไมตองปลูก" ปลอยใหธรรมชาติชวยในการฟนฟูธรรมชาติ หรือแมกระทั่ง "การปลูกปา ๓ อยางประโยชน            
๔ อยาง" ไดแก ปลูกไมเศรษฐกิจ ไมผลและไมฟน นอกจากไดประโยชนตามประเภทของการปลูกแลวยังชวย
สรางความชุมช้ืนใหแกพื้นดินดวย พระองคจึงทรงเขาใจธรรมชาติและมนุษยที่อยูอยางเกื้อกูลกัน ทําใหคนอยู
รวมกับปาไมไดอยางยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
,กษัตริยนักพัฒนา, ๒๕๕๒ : ๒๕-๓๑) 

ประเด็นนโยบายของประธานกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ณ อาคาร
สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บางยี่ขัน กทม. นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี ประธาน
กรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดมอบหมายนโยบายเกี่ยวกับ 
แนวทางการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

  ๑) ดานการบริหาร ใหดําเนินงานตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานไว 
ทั้งนี้ หากมีบางประเด็นที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงสามารถทําได แตใหทําการหารือกับคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการในทุกระดับ และตองกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาทราบกอน ในสวนองคประกอบของ
คณะกรรมการบริหารชุดตางๆ ใหคงรูปแบบองคประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระดับตาง ๆ 
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ทั้งในสวนองคกรบริหารสวนกลาง และองคกรบริหารระดับยอยของแตละศูนยศึกษาฯ ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน ไวตามเดิม 

  ๒) ดานการวิจัยและพัฒนา  

   ๒.๑) ยึดตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

   ๒.๒) ปรับปรุงตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   ๒.๓) ปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นคณะกรรมการระดับตางๆ แตไมควรซ้ํากับงานของกรมหรือ
งานพื้นฐานมากเกินไป 

   ๒.๔) ควรทํางานดานวิจัยประยุกต (Applied Research) หรือการวิจัยตอยอด 

   ๒.๕) เนนการถายทอดผลงานวิจัย หรือขยายผลงานวิจัยใหมากขึ้นตามอัตรากําลังและขีด
ความสามารถ 

  ๓) ดานการขยายผลงานวิจัย 

   ๓.๑) ควรเนนการศึกษางาน และฝกอบรมในศูนยฯ ใหมากขึ้น 

   ๓.๒) การขยายผลงานวิจัยนอกศูนยฯ ควรเนนการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ ที่ทําหนาที่นี้
โดยตรงและมีงบประมาณ อาทิ 

     - สวนราชการ อาทิ กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมปาไม กรมการปกครอง            
เปนตน 

     - องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล สภาเกษตรกร สภาผูแทนราษฎร 
กํานัน ผูใหญบาน เปนตน 

     - องคกรที่ทํางานขยายผล อาทิ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิราษฎรประชาอุทิศ 
มูลนิธิปดทองหลังพระ เปนตน 

   ๓.๓) ควรจัดวิทยากรที่มีคุณภาพ มีความรู มีความชํานาญในการถายทอด และเหมาะสมกับกลุม
ผูเขาฟงการบรรยาย / อบรม 

  หลักคิด / หลักปฏิบัติในการดําเนินงานโครงการฯ ซึ่งโดยประมวลจากพระราชกรณียกิจดานการ
พัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สรุปไดดังนี้ 

  ๑) เนนความพอเพียง 

  ๒) เกษตรยั่งยืน 

  ๓) การแกปญหาโลกรอน 
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ขอเสนอแนะของรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาฯ/ประธาน
คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
เมื่อวันที่  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรุง เทพฯ  
นายสวัสดิ์  วัฒนายากร องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และประธานคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ไดใหประเด็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

 ๑. ในดานการตลาด   

  ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดศึกษา วิจัย และขยายผล ถายทอดองคความรู
ใหแกเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรไดนําไปปฏิบัติแลว ปรากฏวาประสบผลสําเร็จในการขยายผลไมมากเทาที่ควร ปจจัย
หนึ่ง สาเหตุเพราะมีปญหาในดานการตลาด ดังนั้นหากมีนโยบาย/แนวทาง/มาตรการการเพิ่มชองทางการตลาด 
ดังเชนการเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจการเกษตร สินคาเกษตร ก็จะเปนการสนับสนุนเกษตรกรที่
เปนเครือขายของศูนยศึกษาฯ ไดอีกประการหนึ่ง 

 ๒. การสงเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาใหมีสวนรวมในการขยายผล 

  นักเรียน นักศึกษา ไดเยี่ยมชมนิทรรศการประจําปที่ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แตละแหงจัดข้ึนเปน
จํานวนมาก และมีนักเรียน นักศึกษาหลายกลุมใหความสนใจอยางจริงจัง หากศูนยศึกษาฯ มีโครงการสนับสนุน
นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา ไดจัดทําโครงงาน/โครงการ/กิจกรรม/ชมรมที่เกี่ยวของกับการคนควาผลงาน
ของศูนยศึกษาฯ และพระราชกรณียกิจก็จะเปนแนวทางการขยายผลที่มีศักยภาพ สามารถขยายผลการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริใหครอบคลุมไปทั่วประเทศได โดยสํานักงาน กปร. อาจมีสิ่งจูงใจ ดังเชน การแขงขันชิงรางวัล
ทุนการศึกษา เปนตน 

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(กปร.) 

 เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารรัฐสภา ไดมีการประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) โดยมีนายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี เปนที่ปรึกษา กปร.  
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ สวนราชการที่เกี่ยวของจํานวน ๑๖ หนวยงาน 
เปนกรรมการ และเลขาธิการ กปร. เปนกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมดังกลาวที่ประชุมไดมีมติ ดังนี้ 

 ๑) เรื่องอัตรากําลังที่ยังไมเพียงพอในการปฏิบัติงานในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ คณะกรรมการ
บริหารศูนยศึกษาฯ ไดแกปญหาโดยใชพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวโครงการเปนสวนเสริม โดยไดรับการ
สนับสนุนจาก สํานักงาน ก.พ. จัดทําและอนุมัติกรอบโครงการพนักงานราชการในแตละศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 
ทําใหการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลตามแผนแมบทได  แตหากศูนยศึกษาการพัฒนาฯ สามารถไดขาราชการที่มี
ความรู และประสบการณสูง เพื่อถายทอดองคความรูแกผูสนใจมาศึกษา ดูงานในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ  
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ใหเขาใจไดอยางชัดเจน ก็จะทําใหเกิดประโยชน จึงเห็นควรมีขาราชการที่เกี่ยวของกับดานงานศึกษาทดลอง 
วิจัย และการขยายผลสูความสําเร็จไปสูประชาชน มาปฏิบัติงานในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ใหเต็มเวลามากขึ้น  
นอกจากนี้ ยังตองเสริมสรางองคความรูใหกับพนักงานราชการเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งจะเกิดประโยชนกับศูนยศึกษามาก
ยิ่งขึ้น 

 ๒) คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ศูนยศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ แหง ไดขยายการสงเสริม  ฝกอบรม และขยายผลสูภาคการปฏิบัติใน
พื้นที่ของราษฎรมากยิ่งขึ้น  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในเขตจังหวัดที่ตั้งของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 
ทั้ง ๖ แหง ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบผลสําเร็จดานการศึกษา ทดลอง วิจัย รวมทั้งหลักสูตร
การฝกอบรมของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ซึ่ง อปท.สนใจเปนอยางมาก ดังนั้น นายกรัฐมนตรีประธานกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดเห็นชอบใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณากําหนดนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขามาศึกษาเรียนรูตัวอยาง
ความสําเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อนําไปพิจารณาสงเสริมการขยายผลสูประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ตามภูมิสังคม และความตองการของประชาชน 

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ที่เก่ียวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 ในชวงที่ผานมา  สํานักงาน กปร.  ไดกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินงานของศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกแหงใหสอดคลองและเหมาะสมตามแนวพระราชดําริ ใน ๔ เรื่องหลัก ดังนี้ 

 ๑) การผลิตขาวครบวงจร โดยมุงเนนใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนศูนยกลางในการผลิตขาวแบบ
ครบวงจร เริ่มตั้งแต การผลิตเมล็ดพันธุขาว  การปลูก  การดูแลรักษา  การปรับปรุงบํารุงดิน  การเก็บเกี่ยว  
การตาก (ลานตาก) การเก็บรักษา( ยุงฉาง)  การสีขาว(โรงสี) การแปรรูป และดานการตลาด เปนตน 

 ๒) ปุยสั่งตัด สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทาน
แนวพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทุกแหง ควรมีการผลิตปุยเคมีที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับพืชและดิน
ของแตละพื้นที่ดวย ทั้งนี้ เพื่อใหทุกศูนยศึกษาฯ เปนศูนยกลางสาธิตการผลิตและการใชปุยอยางถูกวิธี โดยนําคา
วิเคราะหดินมาเปนตัวกําหนดสูตรปุยเคมี ใหเหมาะสมกับพืช ดิน และสภาพแวดลอม รวมทั้ง สงเสริมให
เกษตรกรมีการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียอยางเหมาะสมอีกดวย  

 ๓) พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก เพื่อใหทุกศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทุกแหงเปนศูนยสาธิตการ
นําพลงังานทดแทนมาใชในการปฏิบัตงิานจรงิ ในกิจกรรมตางๆ โดยใหสอดคลองกับภูมสิงัคมของพื้นที ่

 ๔) การประชาสัมพันธ  และปายสื่อความหมายในศูนย ศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ อํานวยความสะดวก และสรางความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ ใหแกผูเขามาศึกษาดูงานในศูนย
ศึกษาการพัฒนาฯ โดยใหเหมาะสมกับ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ภาพรวม) พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ๒๒ 

แผนยุทธศาสตร  สํานักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 

 สํานักงาน กปร. ไดกําหนดยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ในการดําเนินงานสนอง
พระราชดําริและบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๓ ยุทธศาสตรหลัก โดยมียุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใน ๒ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาการดําเนินงานสนองพระราชดําริ  

  ๑.๑)  ศึกษารวบรวมแนวพระราชดําริ ขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
ทบทวนการดําเนินงานสนองพระราชดําริในระยะที่ผานมาใหถูกตอง ครบถวนสมบูรณ สอดคลองกับสภาพ
ขอเท็จจริง และมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งจัดระบบหมวดหมู จัดลําดับ ความสําคัญ วิเคราะหปญหาอุปสรรคของ
การดําเนินงาน ดําเนินการแกไข และนําไปสูการขับเคลื่อนขยายผล โดยการเผยแพรประชาสัมพันธใหแพรหลาย
มากขึ้น 

  ๑.๒)  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
ใหเปนระบบครบวงจร มุงผลลัพธและผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานเปนหลัก เริ่มตั้งแตการติดตามเสด็จฯ และ
รับสนองพระราชดําริ การประสานการดําเนินงาน และการประสานการปฏิบัติ พิจารณาจัดทําโครงการฯ 
วิเคราะหโครงการและสนับสนุนงบประมาณ การติดตามประเมินผล และการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ 
ใหเห็นเปนรูปธรรม มุงเนนการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินงานโครงการฯ โดยนําหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหแก
องคกรหรือหนวยงานอื่น ๆ ไดยึดถือและนําไปปฏิบัติตอไป 

  ๑.๓)  การสรางและพัฒนาเครือขายการดําเนินงานสนองพระราชดําริ โดยเสริมสรางและ
สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนใหเขามามีบทบาทและสวนรวมในการดําเนินงาน
ทุกขั้นตอนในลักษณะองครวมแบบบูรณาการ มีการขยายเครือขาย สรางระบบการประสานรวมวางแผนและ
ดําเนินงาน เพื่อบรรลุจุดมุงหมายในการดําเนินงานสนองพระราชดําริรวมกัน คือ ประโยชนสุขของประชาชน 

  ๑.๔)  การสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน และประชาชน 
ใหเขามามีบทบาทและสวนรวมในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกขั้นตอนตั้งแตการคิด
วิเคราะห รวมจัดทําแผน รวมดําเนินงาน รวมติดตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษาภายหลังสิ้นสุดโครงการ 
ตลอดจนสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตอง โปรงใส ของการดําเนินงานโครงการ 

 ๒. ยุทธศาสตรการขยายผลและเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดาํร ิ 

  ๒.๑)  การจัดทําระบบคลังขอมูลองคความรูตามแนวพระราชดําร ิโดย 
    - จัดทําระบบคลังขอมูลองคความรูตามแนวพระราชดําริและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มีระบบฐานขอมูลตามแนวพระราชดําริดานตาง ๆ อยางถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และเปนปจจุบัน 
มีการจัดระบบหมวดหมูของขอมูล สามารถนํามาใชประโยชนไดสะดวกและรวดเร็ว 
    - จัดทําศูนยใหบริการ การเรียนรูสํานักงาน กปร. ข้ึน เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูและ
แหลงอางอิงแนวพระราชดําริ โดยจัดใหมีชองทางการใหบริการและถายทอดองคความรูเกี่ยวกับพระราชดําริ
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหกับกลุมเปาหมายทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน กปร. 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ภาพรวม) พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ๒๓ 

  ๒.๒)  การคนหาและพัฒนาตัวแบบความสําเร็จ โดย 
    - คนหาและพัฒนาตัวแบบความสําเร็จ โดยสรางศูนยตนแบบตามแนวพระราชดําริ 
กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเปนศูนยศึกษาเรียนรูการพัฒนาดานตาง ๆ ที่นอมนําแนวพระราชดําริมาใช
ประโยชน และสาธิตแสดงไวใหเห็นเปนรูปธรรมในลักษณะพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต 
    - คนหาตัวแบบความสําเร็จในการนอมนําแนวพระราชดําริ โดยเฉพาะปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชจนประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิต ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน องคกรธุรกิจ และ
หนวยงานภาครัฐ เพื่อนํามาเปนแบบอยางใหกับกลุมเปาหมายตาง ๆ 

  ๒.๓)  การขยายผลและสรางเครือขายองคความรู โดย 
    - มุงเนนการขยายผลและสรางเครือขายการเรียนรู เรื่องโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริไปสูกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหแพรหลายกวางขวางมากขึ้น โดยใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แหง 
ทั่วประเทศ เปนศูนยกลางการดําเนินงานในแตละภูมิภาค 
    - ภายใตภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และปญหาการวางงาน สํานักงาน กปร. จะเปน
ศูนยกลางแหงการเรียนรูและฝกอบรมตามแนวพระราชดําริ โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
การนําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานการสงเสริมอาชีพ การสรางงานและสรางรายได มาสนับสนุน
และชวยแกไขบรรเทาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศอยางเปนรูปธรรม 
    - สนับสนุนการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับ
สถาบันการศึกษาและองคกรเอกชนตาง ๆ เพื่อเปนศูนยรวมขอมูลและศูนยฝกอบรมตามแนวพระราชดําริที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับภูมิสังคมในแตละภูมิภาค รวมทั้งการนํานักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหเขามามีสวนรวมกับ
กระบวนการเรียนรูตามแนวพระราชดําริมากขึ้น 
    - ขยายผลองคความรูตามแนวพระราชดําริสูองคกรชุมชนและประชาชนทั่วทุกภูมิภาค 
โดยประสานและสนับสนุนใหจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสนองพระราชดําริ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของตนเอง โดยมีการใชแผน
ชุมชนเปนเครื่องมือชี้นําการดําเนินงาน 
    - ขยายผลเครือขายองคความรูตามแนวพระราชดําริสูระดับสากล โดยใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินงาน และสํานักงาน กปร. เปนองคกรกลางในการดําเนินงานและ
สนับสนุนในฐานะตัวแทนระดับประเทศ 

  ๒.๔)  การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ โดย 
    - มุงสรางความรูความเขาใจและใชประโยชนองคความรูตามแนวพระราชดําริ ในการ
พัฒนาและดํารงชีวิต โดยมุงเนนใหเห็นผลสําเร็จและผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
    - พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพรประชาสัมพันธองคความรูตามแนว
พระราชดําริและผลสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้งรูปแบบ เนื้อหา ความรวดเร็วและ
ตอเนื่อง ผานสื่อทุกประเภท มุงสรางความรูความเขาใจ เพิ่มพูนความศรัทธา และการใชประโยชนองคความรู
ตามแนวพระราชดําริ เพื่อการพัฒนาและดํารงชีวิต 
    - มุงใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพรและถายทอดองคความรูตามแนว
พระราชดําริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปสูกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหแพรหลายกวางขวางมากขึ้น 
    - เผยแพรประชาสัมพันธประชาชนกลุมเปาหมาย ชุมชน และองคกรตาง ๆ ที่ประสบ
ผลสําเร็จและไดรับประโยชนจากการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหแพรหลายสูสาธารณะ
มากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ,๒๕๕๓ : ๑๗-๒๘) 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ภาพรวม) พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ๒๔ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดไวในสวนที่ เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริยและการนอมนําแนวพระราชดําริมาใชในการบริหารราชการแผนดิน  ดังนี้ 

  มาตรา ๗๐ บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไว ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

  มาตรา ๗๗ รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 

  มาตรา ๗๘ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ บริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยตอง
สงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวม
เปนสําคัญ 

  มาตรา ๘๓ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  มาตรา ๘๕ ขอ ๔ รัฐตองจัดใหมีแผนการบริหารทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอยาง
เปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวนบํารุงรักษา และใชประโยชน
จากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล 

  มาตรา ๘๗ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ขอ ๑ สงเสริม
สนับสนุนใหประชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น 

(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ : ๒๐-๒๕) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 การจัดเตรียมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ – ๑๐ 
โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และ“สรางสมดุล
การพัฒนา” ในทุกมิติ แตการประยุกตใชแนวคิดดังกลาว และสรางความมั่นใจวาการพัฒนาจะเปนไปใน
แนวทางที่ยั่งยืนและสรางความสุขใหกับคนไทย จําเปนตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอยางรอบดานและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาวสํานักงานฯ จึงไดมีการจัดทําวิสัยทัศนประเทศไทยป 
พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และกําหนดวิสัยทัศนป พ.ศ. ๒๕๗๐ ไวดังนี้ 

“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่น 
ในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ 

สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ด ีเกื้อกูลและเอื้ออาทรซึง่กันและกัน ระบบการ 
ผลิตเปนมิตรกบัสิง่แวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกจิทีพ่ึ่งตนเอง 

และแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศร”ี 

  กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเปนการดําเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศนระยะยาว โดย
มีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทาง และคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเปนทั้งโอกาสและ
ขอจํากัดของการพัฒนาในแนวทางดังกลาว หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีดังนี้ 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ภาพรวม) พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ๒๕ 

  (๑) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ 

  (๒) ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวนในสังคม และการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน 

  (๓) พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิต ิอยางบูรณาการ และเปนองครวม 

  (๔)  ยึดวิสัยทัศนป พ.ศ. ๒๕๗๐ เปนเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหบรรลุการพัฒนาที่อยูบนรากฐานของ
สังคมไทย อยูบนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเทศมีสถาบัน
พระมหากษัตริยเปนเสาหลักของความเปนปกแผนของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเปนพื้นฐานที่สรางคนเปน
คนดี ชุมชนมีความเขมแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามารถในการ
แขงขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใชอยางเปนธรรม และประเทศ
ไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยูรวมกันอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙),
๒๕๕๓:๕๓) 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 
 นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร) พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไวในนโยบายที่ ๒ เรื่องความมั่นคงแหงรัฐ ขอ ๒.๑             
“เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย โดยมีเปาหมายเชิงนโยบาย คือ ประชาชนทุกหมูเหลามี
ความรู รัก สามัคคี และยึดถือแนวพระราชดําริ เปนหลักในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง” ซึ่งมีกลยุทธหรือ
วิธีการดําเนินการคือ การสงเสริมการดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และขยายผลโครงการเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่และกลุมเปาหมายตางๆ 

การประเมินผลงานขยายผลศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 ในชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๒ สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการประเมินผลงานขยายผลศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถสรุปผลการประเมินดังนี้ 

  ๑. ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ : ศูนยมีวิธีการดําเนินงานขยาย
ผลแกประชาชนในหมูบานรอบศูนย ครอบคลุม 4 ดาน ไดแก การจัดทําแปลงสาธิต การอบรมใหความรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การติดตามใหความรูจากเจาหนาที่ศูนย และการจัดทําเอกสารเผยแพร วิธีการ
ดําเนินงานขยายผลของศูนย พบวา 
   - ประชากรกลุมเปาหมาย เขารวมกิจกรรมการขยายผลศูนยดานการศึกษาดูงานมากที่สุด 
วิธีการดําเนินงานขยายผลของศูนย พบวา ประชากรกลุมเปาหมายไดรับความรูเกี่ยวกับงานขยายผลจากเอกสาร
เผยแพร และการจัดสงเจาหนาที่ไปใหความรูในปริมาณที่นอย เนื่องจากมีบุคลากรจํากัด โดยคนหนึ่งตอง
ใหบริการงานขยายผลหลายดาน ซึ่งศูนยไดแกปญหาโดยการใหคําแนะนําผานทางโทรศัพท และการเยี่ยมเยียน
อยางไมเปนทางการ 
   - แหลงขอมูลที่ทําใหประชากรกลุมเปาหมายรูจักศูนย คือ เจาหนาที่ศูนยฯ และไดรูจักศูนย
จากสื่อตาง ๆ นอยที่สุด 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ภาพรวม) พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ๒๖ 

   - ผลประโยชนและผลกระทบจากการดําเนินงานขยายผล ทั้งมุมมองของผูดําเนินงานขยายผล
และประชากรกลุมเปาหมาย พบวา ผลจากการดําเนินงานขยายผลเปนการพัฒนาองคความรูและแนวปฏิบัติที่
ถูกตองในการประกอบอาชีพ เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได มีคุณภาพที่ดีขึ้น และสามารถเสริมสรางความ
เขมแข็งของกลุมอาชีพ 

 ขอเสนอแนะของผูศึกษา 

  ๑) สงเสริมการดําเนินงานขยายผล โดยเฉพาะดานการจัดทําแปลงสาธิตอยางหลากหลายและ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม เนื่องจากไดรับความสนใจการเขารวมกิจกรรมสูง 

  ๒) เพิ่มชองทางในการถายทอดเทคโนโลยี โดยเนนใหเห็นทักษะการปฏิบัติจริง จัดทําเอกสาร
เผยแพรที่เขาใจงาย เนนการวาดภาพประกอบ เชน วีซีดี หอกระจายขาว ภาพสิ่งพิมพ เปนตน 

  ๓) สงเสริมการศึกษา ทดลองและวิจัยการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร                    
เชน การยืดอายุการเก็บเกี่ยว การแปรรูปสูอาหารสําเร็จรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ เปนตน 

  ๔) สงเสริมการสรางการมีสวนรวมระหวางประชากรกลุมเปาหมายกับศูนยฯ อยางตอเนื่อง            
เพื่อเปนการกระชับความสัมพันธ ลดชองวาง เชน การเขารวมกิจกรรมของชุมชนในเทศกาลตาง ๆ ซึ่งจะสงผล
ใหการดําเนินงานขยายผลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการสรางเครือขายระหวางหมูบาน และการเปดโอกาสให
หนวยงานวิชาการอื่น ๆ เขามามีบทบาทในการดําเนินงานของศูนย 

  ๕) เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธงานของศูนยฯ อยางหลากหลาย เชน ผานสื่อตาง ๆ ผาน
กิจกรรมโครงการที่ดําเนินงาน ซึ่งการประชาสัมพันธอาจเปนการเปดโอกาสใหคนทั่วไปสามารถเขารวมกิจกรรม
ของศูนยไดมากขึ้น 

 ๒. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ : ผลจากการศึกษาพบวา 

  ๒.๑ ความสอดคลองกับแนวพระราชดําริ 
   - ดานงานวิจัย เห็นวายังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ 
   - การดําเนินงานขยายผลในบางสวนยังไมทันกับความตองการของประชาชน โดยเฉพาะ
การสงเสริมอาชีพที่เกี่ยวของกับฤดูกาล เนื่องจากงบประมาณลาชาไมตรงตามระยะเวลาที่ตองการ 
   - การนําความรูดานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังประชาชนยังไมชัดเจน 

  ๒.๒ ปญหา/ขอจํากัดในการดําเนินงาน 
   - ปญหาจากปจจัยธรรมชาติ ทําใหผลผลิตไมไดผลดีเทาที่ควร 
   - ปญหาเรื่องกลไกการตลาด ควรพิจารณาสงเสริมกิจกรรมแบบครบวงจร ตั้งแตการผลิต
ไปจนถึงการจัดจําหนาย 
    - ปญหาในดานงบประมาณลาชา 
    - ปญหาในดานบุคลากร ขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เนื่องจากเปนลูกจางชั่วคราว 

   ๒.๓ แนวทางการบริหารจัดการงานขยายผลของศูนย  

    - ดานแผนการดําเนินงาน    
      การอนุมัติโครงการและงบประมาณไมเปนไปตามความตองการของแผนปฏิบัติการ 
โดยเฉพาะโครงการตอเนื่องที่ตองใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวาหนึ่งปไมไดรับการสนับสนุนในปที่สอง 
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      งบประมาณลาชา ไมทันกับกิจกรรมการขยายผล และการดําเนินงานของเกษตรกร 
      ขาดบุคลากรในการดําเนินงานขยายผล และนโยบายที่ชัดเจนในการบูรณาการงาน
รวมกับหนวยงานที่รวมดําเนินงาน 

    - ดานการประสานงาน  มีการประสานงานระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาใน
ระดับดี 

    - ดานเทคนิคและรูปแบบงานขยายผล เปนการจัดหลักสูตรเพื่อนําองคความรูไปขยายผล
สูเกษตรกร พบวา หลักสูตรที่มาจากงานวิจัยมีสัดสวนที่นอย งานวิจัยที่ดําเนินงานในพื้นที่นาจะเปนงานที่
แกปญหาตาง ๆ ไดตรงจุดและสามารถทําไดจริง รูปแบบของหลักสูตรที่นําไปขยายผลสวนใหญปฏิบัติตาม
แนวทางของหนวยงานตนสังกัด เทคนิคที่ไดผลดีคือการสาธิตควบคูกับการปฏิบัติ 

    - ดานการฝกอบรม ควรจัดงบประมาณในการดําเนินงานใหมากขึ้น จัดฝกอบรมให
สอดคลองกับฤดูกาล จัดงบประมาณสนับสนุนในพื้นที่เกษตรกรเพิ่มขึ้น เนนหลักสูตรที่เกษตรกรนําไปใชไดจริง
และติดตามผลอยางตอเนื่อง 

    - ดานการจัดทําแปลงสาธิต ควรจัดแปลงสาธิตใหเหมาะสมกับฤดูกาล บูรณาการทุก
หนวยใหเขารวมจัดการ จัดเนื้อหาใหหลากหลายและอยูในที่เดียวกัน 

    - ดานการมีเจาหนาที่ไปใหความรูในพื้นที่ ตองคัดเลือกเกษตรกรที่ตองการความรูอยาง
แทจริง ตองติดตามผลอยางสม่ําเสมอ ควรใหความรูควบคูกับการเปนพี่เลี้ยง 

  ๒.๔ การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรและเจาหนาที่ไดนอมนํา
แนวคิดนี้ไปใชในการดําเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพ 

  ขอเสนอแนะของผูศึกษา 

    ๑) ศูนยควรศึกษาวิจัยในพื้นที่ใหมากขึ้น เพื่อการแกไขปญหาที่ตรงประเด็นและมี
ประสิทธิภาพ 

    ๒) วางแผนการฝกอบรมใหเปนระบบครบวงจร ตั้งแตการผลิตไปจนถึงการจําหนาย 

    ๓) กําหนดหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการของเกษตรกร และสงเสริมการรวมกลุม
ในแตละอาชีพ 

    ๔) เก็บขอมูลเกษตรกรที่เขารับการขยายผลอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรไดตรงตามเปาหมาย 

    ๕) บูรณาการระหวางหนวยงานรวมใหเกิดผลอยางจริงจัง 

    ๖) สํานักงาน กปร. ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนใหใชแผนแมบทในการ
ดําเนินงาน 

    ๗) สํานักงาน กปร. ควรประสานหนวยงานตนสังกัดที่รวมปฏิบัติงานในพื้นที่ ใหแยกการ
ดําเนินงานใหชัดเจนระหวางงานปกติกับงานสนองพระราชดําริ เพื่อการวางแผนและประเมินผลอยางชัดเจน 

    ๘) ควรหยิบยกปญหาความมั่นคงในอาชีพมาพิจารณา 

    ๙) ควรแนะนําใหหนวยงานรวมวางแผนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาของงบประมาณ 
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 ๓. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ : ผลจากการศึกษาพบวา 

  ๓.๑ ดานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของภายในศูนย เห็นวา โครงการที่ดําเนินงานมีความสอดคลองกับ
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง มีงบประมาณ เจาหนาที่ เครื่องมือเครื่องใชที่เพียงพอ มีระบบการบริหารที่
สามารถตรวจสอบได มีผลลัพธที่ตรงตามวัตถุประสงค มีประโยชนตอสิ่งแวดลอม ชุมชนเกิดการเรียนรูดาน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการนําขอมูลการประเมินผลมาใชในการปรับปรุงโครงการ 

  ๓.๒ ดานประชากรในพื้นที่รอบศูนยฯ พบวา อาชีพหลังเขารับการฝกอบรมจากศูนย คือ             
การทํานา รองลงมา คือ เกษตรผสมผสาน และเลี้ยงสัตว ฯลฯ 

  ๓.๓. ดานปญหาในชุมชน คือ ปญหาเกี่ยวกับน้ําในการประกอบอาชีพ เนื่องจากพื้นที่เปนดิน
ทราย มีการกระจายน้ําไมครอบคลุมทุกหมูบาน 

  ๓.๔ ความสัมพันธกับศูนย พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเคยเขาไปในศูนย ทราบวัตถุประสงคใน
การจัดตั้งศูนย มีเจาหนาที่มาเยี่ยมเยียนใหคําแนะนําในการประกอบอาชีพ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบ
การดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

  ขอเสนอแนะของผูศึกษา 

  ๑) สภาพพื้นที่มีปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ํา และลักษณะดินมีปญหาเรื่องการเพาะปลูก ดังนั้น 
หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดหาแหลงน้ําใหกับประชาชน ตลอดจนการจัดฝกอบรมในดานตางๆ เชน                 
การปรับปรุงสภาพพื้นที่ดินใหมีความสมบูรณ การสงเสริมอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

   ๒) ควรฝกอบรมเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือน เพื่อสามารถวิเคราะหรายรับ – รายจาย                
และวางแผนการใชจายในครัวเรือนที่ถูกตองมากขึ้น 

   ๓) ศูนยควรติดตามและใหความชวยเหลือประชาชนในลักษณะเปนพี่เลี้ยงไมใชชวยเหลือ
เกษตรกรตลอดเวลา เพื่อใหเกษตรกรสามารถชวยเหลือตนเองได 

   ๔) ในการจัดการฝกอบรมหรือการใหการสนับสนุนตาง ๆ ควรพิจารณาถึงความตองการและ
ศักยภาพความพรอมของประชาชน เพื่อใหการดําเนินงานขยายผลประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

   ๕) สํานักงาน กปร. ควรจัดงบประมาณสํารองระหวางป นอกเหนือจากเงินกองทุนพระราชดําริ 
เพื่อใหแกไขในกรณีเกิดความจําเปนเรงดวนไมสามารถรองบประมาณปกติได 

   ๖) สํานักงาน กปร. ควรประสานในเรื่องนโยบายของหนวยงานที่รวมดําเนินงาน เพื่อใหเกิด
ความสอดคลองในแผนปฏิบัติการ / งบประมาณ จะไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

   ๗) ศูนยควรประสานกับสถานศึกษา ในระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาใหมีการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกเขาไปในการเรียนการสอน เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาและนําไปปรับใช
ในชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพตอไป   

  ๔. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ : ผลการศึกษาพบวา 

   ๔.๑ การศึกษาความสอดคลองของการดําเนินงานขยายผลกับแนวพระราชดําริ ประโยชนที่จะ
ไดรับและผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงาน 

   ๔.๒ การศึกษาปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงาน 
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   ๔.๓ การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการงานขยายผลของศูนย 

   ๔.๔ การศึกษาการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   โดยสรุปพบวา การดําเนินงานขยายผลมีความสอดคลองกับแนวพระราชดําริ มีการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสม และใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงานและประกอบอาชีพ สําหรับการศึกษา
ปญหาและขอจํากัดในการดําเนินงานทางศูนยไดจัดทํารายงานดวยแลว 

   ขอเสนอแนะของผูศึกษา  

   ๑) ในสวนของงานวิจัย ถาศูนยสามารถจูงใจใหนักวิชาการจากองคกรและสถาบันตาง ๆ ไดเขา
มาวิจัยทั้งทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรมากขึ้น ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

   ๒) ศูนยควรเตรียมบุคลากรที่มีความพรอมที่จะทํางานในชุมชน ใหมีความรูในเรื่องของ
วิทยาศาสตร เกษตร ความรูดานการถายทอดเทคโนโลยี สามารถทํางานแบบมีสวนรวมกับประชาชนไดอยางดี 
และผูบริหารศูนยควรติดตามและนิเทศงานใหกับเจาหนาที่ในพื้นที่อยางตอเนื่อง 

   ๓) ควรสรางระบบการเก็บขอมูลในพื้นที่ที่ดี และควรคํานึงถึงระบบการติดตามประเมินผล
ควบคูกันไป 

   ๔) การจัดทําหลักสูตรเพื่อการฝกอบรมใหแกเกษตรกร ควรมีการศึกษาความตองการฝกอบรม
ใหชัดเจนกอน เพื่อที่จะไดตรงตามความตองการของเกษตรกร และสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที 

   ๕) ใชเกษตรกรผูนําเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน และใหเกษตรกรผูนําเปนวิทยากร
ถายทอดความรู โดยมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําเพิ่มเติม 

   ๖) ผูบริหารควรเนนย้ําใหผูปฏิบัติงานทําความเขาใจแนวพระราชดําริ และทํางานโดยยึดมั่นใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุงเนนใหเกษตรกรเขาใจวางานขยายผลศูนยเปนงานที่ยึดแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเองของประชาชนเปนหลัก 

  ๕. ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ : ผลการศึกษาพบวา 

   ๕.๑ การศึกษาเจาหนาที่ศูนยเกี่ยวกับงานขยายผล เชน ความสอดคลองและความครบถวน
ตามแนวพระราชดําริ การบริหารจัดการงานขยายผล พบวา มีการดําเนินงานที่ดีแลว 

   ๕.๒ การศึกษาราษฎรหมูบานรอบศูนยเกี่ยวกับงานขยายผล พบวา การบริหารจัดการงาน
ขยายผลโดยสงเจาหนาที่ไปใหความรูกับประชาชนในหมูบานเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด ตองการใหจัดแปลงสาธิต
เรื่องการเพาะปลูกเพิ่มเติม ควรใหผูเขารับการฝกอบรมไดลงมือปฏิบัติ มีการดูงานนอกสถานที่ นอกจากนี้การ
ขยายผลยังไมสามารถดําเนินไดตามแผนปฏิบัติการ โดยเห็นวาควรจัดฝกอบรมในชวงฤดูแลง (มกราคม – 
เมษายน) 

   ๕.๓ ปญหาและขอจํากัดที่พบในการขยายผล 
    - ดานเกษตรกร ไดแก ขาดความอดทนในการประกอบอาชีพ ขาดความพรอม ความตั้งใจ 
ความขยัน ขาดความรูและเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งเงินทุนและแรงงานในการประกอบอาชีพ เปนตน 
    - ดานกระบวนการทํางาน ไดแก ราษฎรขาดแรงจูงใจในการเขารับการฝกอบรม            
ขาดความยั่งยืนในการดําเนินงาน ไมมีตลาดรองรับผลผลิต ขาดการประชาสัมพันธที่ดี ศูนยเรียนรูมีจํานวนจํากัด 
ราษฎรที่เขารับการฝกอบรมเปนกลุมเดิม เปนตน 
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   ขอเสนอแนะของผูศึกษา 

   ราษฎรหมูบานรอบศูนยสวนใหญมีปญหาเรื่องเวลา การสงเจาหนาที่ศูนยเขาไปใหความรูเปน
วิธีการที่เหมาะสมที่สุด และควรมีเจาหนาที่ติดตามผลอยางสม่ําเสมอ รูปแบบของกิจกรรมที่นําไปขยายผลควร
ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ ควรมีการจัดตั้งกลุมอาชีพและหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตดวย 

  ๖. ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ : ผลการศึกษาพบวา 

   ๖.๑ โครงการขยายผลควรถอดบทเรียนกรณีชาวบานที่ประสบผลสําเร็จในเรื่องนั้นแลว               
โดยนําไปขยายผลตอไป ควรถอดบทเรียนใหรอบดาน การขยายผลควรจัดในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูประสบผลสําเร็จและชาวบานกลุมเปาหมาย โดยศูนยเปนแมงานในการขับเคลื่อนกระบวนการ 

   ๖.๒ ชองทางการขยายผลสูชาวบานควรใชชองทางที่เกิดจากฐานทางดานวัฒนธรรมเดิมของ
พวกเขา หมายความวา ศูนยควรใชวิธีเลือกกลุมที่เขารับการขยายผลโดยวิธีการคัดเลือกอันมีฐานทุนทาง
วัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยูหรือใชอยู เชน หากผูเขารวมโครงการเปนไทยพุทธ อาจใชวิธีการใหสมัครเขารวม
โครงการ โดยใชคุณสมบัติเดียวกับผูเขารวมโครงการขยายผลที่ประสบผลสําเร็จแลวเปนเกณฑ หากผูเขารวม
โครงการเปนชาวไทยมุสลิม ควรใหโตะอิหมามพรอมดวยกรรมการประจํามัสยิดเปนผูคัดเลือก และพิจารณา
บุคคลเหลานั้นตามหลักเกณฑของคุณสมบัติกลางอีกครั้ง ซึ่งจะสามารถแกปญหาการเลือกปฏิบัติได 

   ๖.๓ การดําเนินการโครงการขยายผลควรเริ่มตนที่การศึกษา ไดองคความรู ขยายผลสูชาวบาน 
บนบริบทจริงของชุมชน หมายความวา การปรับเนื้อหากิจกรรมโครงการขยายผลโดยใชโจทยจากชุมชน จากนั้น
ศึกษาคนหาองคความรู ทดลองอยางเปนระบบ เมื่อประสบผลสําเร็จแลวจึงนําโจทยดังกลาวไปสูชาวบาน 

   ๖.๔ ควรหาแนวทางในการแกปญหาการถือครองที่ดินของกลุมชาวไทยมุสลิม โดยศูนยควรมี
พื้นที่ใหชาวมุสลิมไดใชประโยชนรวมกัน เปนเจาของรวมกัน 

   ๖.๕  ควรใหความสําคัญตอเจาหนาที่ผูประสานงานระดับชุมชนใหเดนชัด ในเรื่องอํานาจการ
ตัดสินใจในกิจกรรมการขยายผล เนื่องจากมีสถานะเปนเพียงลูกจางชั่วคราวเทานั้น 

   ๖.๖  ควรตั้งโจทยความพอเพียงของชาวบานบนฐานทรัพยากรที่เขามีอยูเปนทุนเดิม กลาวคือ 
โครงการขยายผลในอนาคตควรเปนโครงการที่เกิดจากความตองการของชุมชนจริง ๆ ไมใชเปนความตองการ
ของหนวยงาน หรือนโยบายระดับชาติ 

   ๖.๗ ควรมีบทบาทในการอนุรักษ ดูแลปจจัยพื้นฐานอันเปนทรัพยากรเพื่อการดําเนินชีวิตได
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ศูนยควรมีบทบาทในการคุมครองปองกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ดิน น้ํา ปา เพราะหากสิ่งเหลานี้ยังคงอยู ความเปนอยูอยางพอเพียงก็จะมีความเปนไปไดสูง 
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๒. ผลการดําเนินงาน 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในชวงที่ผานมาและแนวโนม 

 
 ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดดําเนินงานในดานตาง ๆ หลายแขนง โดยทุกแหง
ใชการพัฒนาในลักษณะบูรณาการงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของที่เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ และแบงการ
ดําเนินงานออกเปน ๓ ดาน คือ 

 ๒.๑ ดานการศึกษา ทดลอง วิจัย  

  ในชวงระยะที่ผานมาศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ไดมีการดําเนินงาน ศึกษา ทดลอง วิจัยตามแนว
พระราชดําริที่พระราชทานไวในการดําเนินงานพัฒนาดานตาง ๆ ไวเปนจํานวนมาก จากขอมูลการรวบรวม
ผลงานศึกษา ทดลอง วิจัยของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แหง ตั้งแตเริ่มดําเนินงานโครงการจนถึงป ๒๕๕๑ 
พบวามีจํานวนทั้งสิ้นจํานวน ๙๐๗ เรื่อง ประกอบดวยงานศึกษาวิจัย ๙ ประเภท ดังนี้ การพัฒนาเกษตรกรรม 
(พืช) การพัฒนาปศุสัตวและโคนม การพัฒนาประมงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การพัฒนาและอนุรักษสัตวปา  
การพัฒนาปาไม การพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน การพัฒนาแหลงน้ํา การพัฒนาควบคุมโรคติดตอ และการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและสังคม โดยมุงเนนการดําเนินการในเรื่องของงานศึกษา ทดลอง วิจัย ดังนี้ 

  ๑) รวบรวมผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ตั้งแตเริ่มดําเนินงานจนถึงปจจุบัน โดย  
   : เนนการตรวจสอบความครบถวนของกิจกรรมการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ  
กับแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว 
   : เนนการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่สามารถแกไขปญหาของประชาชนในพื้นที่ไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

  ๒) แยกผลการศึกษา ทดลอง วิจัยที่ประสบผลสําเร็จแลว และอยูระหวางดําเนินการ 

  ๓) คัดเลือกผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ประสบผลสําเร็จแลว และพรอมที่จะนําไปขยายผลสู
ประชาชน 

  ๔) นําผลงานที่คัดเลือกมาจัดทําเปนบัญชีหลัก (MENU) ของแตละศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 

  ๕) จัดทําคูมือในแตละเรื่องของบัญชีหลัก โดยระบุขั้นตอนการดําเนินการตั้งแตตนจนถึง
ผลผลิตและรายไดที่คาดวาจะไดรับ 

 ๒.๒ ดานการขยายผล    มุงเนนการดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑) นําความรูที่ไดจากการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่คัดกรองแลววาเหมาะสมที่จะนําไปขยายผล 
มาจัดทําเปนหลักสูตรการฝกอบรม 

  ๒) จัดทําแผนการฝกอบรมประจําป ของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ รวมกันโดยกําหนดให                
มีองคกรเปนการเฉพาะหนาในรูปของคณะทํางาน รับผิดชอบในการพิจารณาแผนงานขยายผล 

  ๓) เนนการมีสวนรวมของราษฎร โดยการจัดประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ (Workshop)          
ในระดับผูนําหมูบาน แกนนําชุมชน และราษฎร 
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  ๔) จัดใหมีการฝกอบรมและเผยแพร กิจกรรมของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 

  ๕) สรางเครือขายการเรียนรู โดย 
   - สงเสริมใหเกษตรกรตัวอยางและปราชญชาวบานใหความรูแกเกษตรกรที่เขารับการ
ฝกอบรมในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 
   - จัดทําแผนงานการศึกษาดูงานแกนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา และขาราชการ (หลักสูตร      
กพ. กษ. และอื่น ๆ เพื่อขยายผลดานองคความรู) 

  ๖) จัดใหมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง ในระดับพื้นที่ของราษฎรเพื่อจะได
สามารถปรับปรุงแผนปฏิบัติการงานขยายผลไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของราษฎร              
และปญหาของแตละพื้นที่ 

 ๒.๓ ดานการบริหารจัดการ  

  ๑) องคกรบริหารและอัตรากําลัง  

   พิจารณาโครงสรางและจัดอัตรากําลังใหเหมาะสม และสอดคลองกับภารกิจการดําเนินงาน 
ปรับปรุงองคกรดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ใหมีรูปแบบเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดกลุมภารกิจ
ออกเปน ๓ ดานคือ ดานการบริหารและประสานงาน ดานวิชาการ และดานเผยแพรและขยายผล 

  ๒) แผนแมบทและแผนปฏิบัติการ 

   ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการประจําป  เพื่อใชเปนกรอบ
และแนวทางการดําเนินงาน และประสานงานรวมกัน 

  ๓) การประชาสัมพันธและเผยแพร  
   - เนนเรื่องการประชาสัมพันธกิจกรรม หรือผลสําเร็จของแตละศูนยศึกษาการพัฒนาฯ             
ในเชิงรุก โดยเฉพาะปายสื่อความหมายในแตละกิจกรรม 
   - จัดใหมีระบบการสื่อสาร เชื่อมโยงของขอมูลระหวางศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ที่จะ
ใหบริการเผยแพรในทันที 
   - เผยแพรองคความรู โดยการผลิตสื่อในทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ โทรทัศน วิทยุ วารสาร  
สื่อทองถิ่น และนิทรรศการเผยแพรความรู ฯลฯ 
   - สงเสริมใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ  เปนแหลงทองเที่ยวเชิงพัฒนา 
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๓. การประเมินสถานการณ 

 ๓.๑  ภาพรวมสถานการณการพัฒนาประเทศและแนวโนม  

  การพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปที่ผานมา ยังยึดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  
(ทุนนิยม) เนนการเติบโตในเชิงปริมาณ มุงสรางความมั่งคั่งและรายไดเปนหลัก ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศ
ยังมีความออนแอ ประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และราคาน้ํามันที่ผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น การผลิตตองพึ่งพิง
จากภายนอกทั้งพลังงาน เทคโนโลยีและวัตถุดิบตาง ๆ ประกอบกับการออมมีจํากัด ตองกูเงินเพื่อการลงทุน 
ผลิตภาพทุนและแรงงานมีปญหาซึ่งภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ โครงสรางเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงจาก
ภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น เนนการผลิตเพื่อการสงออกและสนับสนุนการลงทุน
จากตางประเทศ ทําใหประเทศไทยกาวสูประเทศที่มีรายไดระดับปานกลางสภาพความยากจนของประเทศลดลง
อยางตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๔๓ โดยในป ๒๕๕๐ มีคนจนจํานวนประมาณ ๕.๔ ลานคน หรือ รอยละ ๘.๔๘              
ของจํานวนประชากรทั้งหมด แตยังมีปญหาการกระจายรายไดโดยชองวางรายไดของกลุมคนที่รวยที่สุดของ
ประเทศและกลุมคนที่จนสุดของประเทศแตกตางกันถึง ๑๒.๒ เทา ซึ่งแมวาผลการพัฒนาโดยรวมจะสงผลให
คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นในทุกระดับ แตในขณะเดียวกันก็ทําใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลืองและ 
เสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว รากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมออนแอลง คนไทยและสังคมไทยมี คานิยมและ
พฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ขาดจิตสํานึกสาธารณะโดยมุงประโยชนสวนตนและ 
พวกพองมากกวาประโยชนของสังคมสวนรวม สถาบันครอบครัวเกิดความแตกแยก ชุมชนออนแอลง ทําให
ประชาชนสวนหนึ่งดอยโอกาสประสบความทุกขยากเดือดรอนและไมสามารถพึ่งตนเองได 

 ๓.๒ สําหรับสภาวะแวดลอมการพัฒนาและแนวโนม ที่สงผลตอการดํารงชีวิตของคนไทยและ
สังคมไทยในประเด็นสําคัญ ๆ ไดแก 

  ๑) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต 

   ภาคเกษตรยังเปนรากฐานการผลิตที่สําคัญของประเทศที่จะเชื่อมโยงไปสูภาคอุตสาหกรรม
และบริการ แตภาวะการผลิตทางการเกษตรตองเผชิญกับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เชน อุทกภัย และภัยแลง รวมทั้งเนื้อที่ชลประทานของประเทศขยายตัวไดไมมากนัก
ประมาณรอยละ ๑.๔๗ ตอป สงผลใหภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยไดเพียงรอยละ ๒.๘๒ ตอป ในชวง ๑๐ ปที่ผานมา 
โดยปริมาณการผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นมีปจจัยมาจากประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากกวาการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูกขาวและพืชอาหารมีแนวโนมคงที่และลดลง และปรับเปลี่ยนแบงพื้นที่ไป
เพาะปลูกพืชพลังงานแทน เชน ปาลมน้ํามัน ทําใหราคาสินคาราคาเกษตรปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจจะ
นาไปสูวิกฤตอาหารและวิกฤตพลังงานตอไปได 

  ๒) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม 

   โครงสรางของสังคมไทยมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมเมืองมากขึ้น เนื่องจากความ
เจริญกาวหนาของระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบเครือขายคมนาคม เทคโนโลยี การสื่อสารสนเทศ การจัดระบบ
บริการสังคม และการโอนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทําใหวิถีชีวิตของคน
เปลี่ยนไปโดยมีลักษณะตางคนตางอยู ขาดปฏิสัมพันธเอื้อเฟอชวยเหลือเกื้อกูลกันในระดับครอบครัวและชุมชน 
โครงสรางครอบครัวมีขนาดเล็กลงแตมีแนวโนมออนแอ ชุมชนจะมีบทบาทและสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น  
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มีการรวมกลุมเปนกลุมอาชีพ กลุมธุรกิจ กลุมกิจกรรม ฯลฯ แตวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเดิมอาจถูกกลืน
หายไป นอกจากนี้สังคมไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุมากขึ้น โดยจํานวนประชากรวัยสูงอายุ (๖๐ ป ขึ้นไป)  
มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

  ๓) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน ซึ่งสวนใหญยังไมไดรับการแกไขและหลายเรื่องอยูในสถานการณที่แยลงกวาเดิมทรัพยากรธรรมชาติ 
หลายอยางถูกใชไปถึงระดับที่เสื่อมสภาพโดยถาวร ในขณะที่ยังมีประชาชนและเกษตรกรจํานวนมากยังตอง
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการเปนแหลงน้ําสะอาด แหลงอาหารและยารักษาโรค เพื่อความอยูรอดในการ
ดํารงชีวิต สาหรับภาวะวิกฤตที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก 

    - ภาวะวิกฤตทรัพยากรนํ้า ปจจุบันน้ําตนทุนที่มีอยูสามารถสนองความตองการใชน้ําได
ประมาณสองในสามของความตองการรวมของประเทศในป ๒๕๕๑ (๗๓,๗๘๘ ลานลบ.ม./ป) โดยความตองการ
น้ําการเกษตรมากที่สุด รอยละ ๗๖ และการอุปโภคบริโภครอยละ ๒๔ ซึ่งความตองการน้ําดังกลาวปริมาณน้ํา
ตนทุนที่มีอยูที่สามารถควบคุมไดตามแหลงน้ําตาง ๆ สามารถสนองความตองการไดประมาณรอยละ ๗๑            
ของความตองการใชน้ําโดยรวม ดังนั้น สภาพปญหาการขาดแคลนน้ําในอดีตมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตามความ
ตองการน้ําที่ขยายตัวอยางรวดเร็วและดวยขอจํากัดตาง ๆ ในการลงทุนพัฒนาแหลงน้ํา ดังนั้น สภาวะการขาด
แคลนน้ําจะรุนแรงขึ้นอยางมากจนถึงขั้นวิกฤต 

    - ภาวะวิกฤตทรัพยากรปาไมและระบบนิเวศ การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและภาคการ
ผลิต  ทําใหเกิดการขยายตัวของเมือง ชุมชน ศูนยกลางเศรษฐกิจ โดยมีความจําเปนในการกอสรางโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค ทําใหพื้นที่อนุรักษและพื้นที่ปาไมถูกบุกรุกทําลายมากขึ้น ปจจุบันเหลือพื้นที่ปา
จริงเพียง ๑๐๔.๗ ลานไร หรือรอยละ ๓๒.๖ ของพื้นที่ปาทั่วประเทศ และคาดวาอาจสูญเสียพื้นที่ปาอีกประมาณ 
๑๐ ลานไร ใน ๒๐ ป ขางหนา ซึ่งการลดลงของพื้นที่ปาเปน การลดลงของถิ่นที่อยูของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แหลงน้ําและความสมบูรณของธาตุอาหารในดินซึ่งสงผลตอภาคการผลิต 

    - ภาวะโลกรอน ในชวง ๒๐ ป ที่ผานมามนุษยเปนตัวการสําคัญที่ทาใหบรรยากาศของ
โลกเปลี่ยนแปลงโดยมีกาซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด ทําใหอุณหภูมิของโลก
สูงขึ้นอยางรวดเร็วเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสตอทศวรรษ ธารน้ําแข็งและหิมะละลาย สงผลใหระดับน้ําทะเล
สูงขึ้นประมาณ ๐.๐๙-๐.๘๘ เมตร พื้นผิวโลกซึ่งรอยละ ๗๐ เปนพื้นที่ผิวน้ําจะดูดซึมกาซคารบอนไดออกไซด 
ทําใหน้ําทะเลเปนกรดมากขึ้นและทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น ๑.๕ - ๕.๑ องศาเซลเซียส และมีโอกาสสูง
มากกวา ๕ องศา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกลาวสงผลกระทบตอระบบนิเวศของประเทศไทย           
โดยเกิดภัยพิบัติอุทกภัย วาตภัยอยางรุนแรงในหลายพื้นที่ สภาพพื้นที่ชายฝงทะเลถูกกัดเซาะรุนแรงมากขึ้น 
ทรัพยากรประมงและพื้นที่การเกษตรบริเวณชายฝงและปากแมน้ําสูญเสียและเปลี่ยนแปลงไปสงผลกระทบตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และกอใหเกิดความทุกขยากเดือดรอนแกประชาชนอยางกวางขวาง 
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 ๓.๓ การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) โดยระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
ไดแกคณะอนุกรรมการจัดทําแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เจาหนาที่ศูนยศึกษาฯ สํานักงาน กปร. ผูทรงคุณวุฒิ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลาง และสวน
ภูมิภาค ไดเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหสถานการณ  ดังนี้ 

 โอกาส 

         - ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดรับความรวมมืออยางดีจากทุกภาค
สวนทั้งภาครัฐในสวนกลางและสวนภูมิภาค ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ
ภายใตศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐-๑๑ มุงเนนใหความสําคัญกับ
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งสอดรับกับแนวทางการพัฒนาของศูนยศึกษาการพัฒนา                         
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยที่หนวยงานภาครัฐ เอกชน ไดนอมนําแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการบริหารองคกร  ซึ่งศูนยศึกษาฯ เปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระดับประเทศ
และสากล มีตนแบบการสาธิตในศูนย ในพื้นที่ขยายผล หมูบานรอบศูนย ปราชญชาวบานและเกษตรกร
เครือขายที่นําองคความรูจากศูนยศึกษาการพัฒนาฯไปปฏิบัติแลวเกิดผลสําเร็จเปนที่ประจักษอยางเปนรูปธรรม  

   - สถานการณทางเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการใน
ปจจุบัน กอใหเกิดปญหาการจางงาน และปญหาอื่นๆ ดังนั้น จึงเปนโอกาสในการนําผลงานของศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไปขยายผลชวยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดรอนได 

    - นโยบายรัฐบาล เชน โครงการประกันราคาสินคาเกษตร พรบ.คุมครองพื้นที่
เกษตรกรรม การเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนการสนับสนุนสงเสริมภาคเกษตรใหมีความเขมแข็ง
มากยิ่งขึ้น  

 ภัยคุกคาม 

   -  สภาพภูมิประเทศที่แปรปรวนเนื่องจากภาวะโลกรอนทําใหเกิดการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การระบาดของโรค แมลง การขาดแคลนน้ํา น้ําทวมในปจจุบันและอนาคต ซึ่งสงผลกระทบ
เชิงลบตอการเกษตร 

   -  ตนทุนทางการเกษตรสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งปุยเคมี สารเคมีปราบศัตรูพืช พลังงาน              
และปจจัยการผลิตตาง ๆ สงผลกระทบตอการผลิตของเกษตรกรเปนอยางมาก 

   -  นโยบายของรัฐ เชน วัฒนธรรมการสงเคราะหเกษตรกร การสงเสริมภาคเกษตรยังไม
ชัดเจน นโยบายลดอัตรากําลังขาราชการ นโยบายดานการศึกษา ความรูทางวิชาการและเทคโนโลยี ไมเอื้อตอ
การดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ 

   -   ความผันผวนของราคาผลผลิตตามกลไกของตลาด 

   -  ระบบทุนนิยม ไดสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากข้ึน ในขณะที่แนวทางการ
พัฒนาของศูนยศึกษาฯ เนนการเกษตรผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยง สรางภูมิคุมกัน 

   -   กระแสบริโภคนิยม อิทธิพลของสื่อโฆษณา ทําใหประชาชนกลุมเปาหมายขาดการ 
ตระหนักถึงคุณคาของแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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   - การนําพืชอาหารมาเปนพืชพลังงาน ซึ่งจะกอใหเกิดสภาวะการขาดแคลนอาหารมาก
ขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

   - การขยายตัวของอุตสาหกรรมรุกล้ําพื้นที่เกษตร  แมวารัฐจะเริ่มคุมครองพื้นที่เกษตร
โดยออก พระราชบัญญัติพื้นที่เกษตรกรรม แตการนําไปสูการปฏิบัติยังไมเปนรูปธรรม 

   - ความรวมมือของการเมืองทองถิ่น/ความรวมมือของคนในชุมชนซึ่งสงผลตอการ
สงเสริมและขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 

   - การนําผลสําเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ไปใชประโยชนยังไมเต็มที่ 

   - การใชแรงงานตางดาวทดแทนการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ทําใหการสงเสริม
ใหเกษตรกรมีความเขมแข็งสามารถกระทําไดยากขึ้น 

 จุดแข็ง 

    - หนวยงานราชการใหความรวมมือในการสนองพระราชดําริทั้งระดับนโยบายและ
พื้นที่ 

    -  ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนองคกรที่สนองพระราชดําริ และไดรับการเชื่อถือจาก
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ในเกณฑที่สูง 

   -  การศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนาของศูนยศึกษาฯ สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม  
เปนแหลงองคความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในดานตางๆ เกือบทุกดาน              
ทําใหประชาชนที่สนใจสามารถมาเรียนรูในรูปแบบ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” หรือ “มารับบริการไดที่        
จุดเดียว” โดยไมตองไปติดตอกับสวนราชการหลายๆ แหง  

   - มีองคความรูที่มีศักยภาพเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ ดังเชนเมื่อเกิดภาวะ
เศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒ สงผลใหมีการเลิกจางแรงงานในภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลไดจัดทําโครงการ
ตนกลาอาชีพขึ้นเพื่อชวยเหลือแรงงานผูไดรับผลกระทบ โดยใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพดานอื่นๆ               
เปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ไดรับการเลือกใหเปนแหลงฝกอบรมดานเศรษฐกิจพอเพียง
ของโครงการตนกลาอาชีพ 

   -  ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนตัวอยางของการลดตนทุนการเกษตร การลดความเสี่ยง 
เชน จากภัยธรรมชาติ หรือจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยทําเกษตรผสมผสานเพื่อลดตนทุนการ
ผลิต รวมทั้งสามารถผลิตปจจัยการผลิตตางๆ ขึ้นไดเองทดแทนการซื้อหรือการนําเขา ดังเชน การผลิตปุย
อินทรีย การผลิตสารชีวภาพกําจัดศัตรูพืช การใชพลังงานทดแทน การเก็บเมล็ดพันธุดีเพื่อใชในฤดูเพาะปลูก
ตอไป เปนตน 

   - ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนตัวอยางของการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ (safty 
food) ที่ไดมาตรฐานโลกและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคในระดับสากล 
เชน การเลี้ยงกุงระบบปดของศูนยศึกษาฯอาวคุงกระเบน การผลิตผักและ ขาวปลอดสารพิษ รวมถึงการเพิ่ม
มูลคาสินคาเกษตร เชนการผลิตขาวกลองงอก  
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   - ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ มีเครือขายในลักษณะกลุมอาชีพตางๆ เชน กลุมปลูกขาว
ปลอดสารพิษ กลุมการเลี้ยงไก โค กุง กลุมทอผา เปนตน ซึ่งการสนับสนุนกลุมของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ              
เปนการพัฒนาการเกษตรแนวทางหนึ่ง ที่สงเสริมใหเกษตรกรสามารถมีอํานาจตอรองในเรื่องการตลาด การซื้อ
ปจจัยการผลิตและจําหนายผลผลิต เปนแหลงที่ผูผลิตไดพบกับผูบริโภคโดยไมตองผานพอคาคนกลาง  

   - ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ มี เครือขายองคความรูที่ เปนผลงานการขยายผลไป                      
สูเกษตรกรจนประสบผลสําเร็จ และจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เพื่อใหประชาชน
ทั่วไปสามารถไปศึกษาดูงานไดจากตัวอยางที่ประสบความสําเร็จได  ซึ่งในปจจุบันมีศูนยเรียนรูโครงการ                 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน  ๑๒๐ แหง 

   - มีการฟนฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติดานดิน น้ํา ปาไม ทรัพยากรชายฝง อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง  มีการเก็บขอมูลตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่ทรัพยากร
เสื่อมโทรมกลับกลายเปนอุดมสมบูรณ รวมทั้งมีความหลากหลายทางชีวภาพ เปนแหลงพันธุกรรมพืชที่สําคัญ
ของทองถิ่น 

   - เจาหนาที่ดานวิชาการ ดานการขยายผล เปนผูมีความรูประสบการณสูง มีการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางดี 

   - ผูปฏิบัติงานของศูนยศึกษาฯมีความภาคภูมิ ใจในการปฏิบัติงานโครงการ                        
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

   - มีงบประมาณทั้งงบปกติและงบกลาง และเงินรายไดศูนย เงินกองทุนพระราชทาน 
สนับสนุนการดําเนินงานทําใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพสูง 

 จุดออน 

    - ความลาชาของงบประมาณ 

    - บุคลากรของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ มีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตตามสายงาน 

   - การโยกยายเจาหนาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อการเติบโตตามสายงานทําใหองค
ความรู ในบางภารกิจขาดหายไป การปฏิบัติงานไมตอเนื่อง 

   - บุคลากรศูนยตองปฏิบัติหนาที่ตามที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมาย และภารกิจของ
ศูนยศึกษาฯ ซึ่งเปนภาระหนัก 

  - การประสานงานในลักษณะบูรณาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรแต
ละกิจกรรมของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ยังไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร 

   - อุปกรณ เครื่องมือดานการวิจัย และดานเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยศึกษาฯ ยังไม
สอดคลองกับการพัฒนาแบบกาวกระโดดของโลกปจจุบัน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม 

 ๓.๔ เปาหมายที่ทาทายของศูนยศึกษาฯ  

 - มุงเนนการศึกษาวิจัยในประเด็นที่ตอบสนองตอความทาทาย เชน สภาวะโลกรอน ปญหาการ
ขาดแคลนพลังงาน การเปนผูผลิตอาหารที่สําคัญของโลก 
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 - การนําผลสําเร็จของศูนยศึกษาฯ ในดานศึกษา ทดลอง วิจัยไปใชประโยชนอยางเต็มที่เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาภาคการเกษตร 

 - การสรางเครือขาย และสงเสริมความรวมมือระหวางเครือขายใหมีความเขมแข็ง และมีการ
บริหารจัดการเครือขายอยางเปนระบบ  

 - ประสานความรวมมือของการเมืองทองถิ่น /ความรวมมือของคนในชุมชน ซึ่งเปนปจจัย                 
ที่สงผลตอความสําเร็จการสงเสริมและขยายผล 

 - การตอบสนองตอความตองการของสังคม ทั้งในดานการเกษตร ดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรระดับชุมชน  

 -  เนื่องจากศูนยศึกษาฯเปนแหลงศึกษา ดูงาน มีผูเยี่ยมชมเปนจํานวนมากในแตละป จึงตองมี
การเตรียมความพรอมในการรองรับการศึกษาดูงานทั้งในมิติการปรับปรุงองคความรูใหทันสมัย สถานที่                
ปายสื่อความหมาย บุคลากรดานการเผยแพรประชาสัมพันธ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

 - การพัฒนาระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ศูนยศึกษาฯ หมูบานรอบศูนย               
ศูนยสาขา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย 

 - การสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรจากการใชแรงงานเขมขนมาเปนการใชองคความรูและ  
 เทคโนโลยีใหมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพเิศษเพื�อประสานงานโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิ(กปร.) 
ประธาน : นายกรฐัมนตร ี

กรรมการและเลขานุการ : เลขาธกิาร กปร. 

คณะกรรมการบรหิารโครงการศูนยศ์กึษาการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิ
ประธาน : องคมนตร ี

กรรมการและเลขานุการ : เลขาธกิาร กปร. 

คณะอนุกรรมการจดัทําแนวทางดา้นการบรหิารจดัการศูนยศ์กึษาฯ 
ประธาน : องคมนตร ี (นายพลากร   สุวรรณรฐั) 

อนุกรรมการและเลขานุการ : ที�ปรกึษาฯ สํานกังาน กปร 

คณะอนุกรรมการดา้นวชิาการโครงการศูนยศ์กึษาการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดําร ิ
ประธาน : องคมนตร ี(นายสวสัดิ �  วฒันายากร) 

อนุกรรมการและเลขานุการ : ผอ.สํานกัศกึษาการพฒันาโครงการและกจิกรรมพเิศษ สํานกังาน กปร. 

คณะอนุกรรมการวางแผนและตดิตามประเมนิผล 
ประธาน : เลขาธกิาร กปร. 

อนุกรรมการและเลขานุการ : ที�ปรกึษาฯ สํานกังาน กปร 

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน

โครงการศูนยฯ์ เขาหนิซอ้น 
ประธาน :  ผวจ. 

อนุกรรมการ :  ผอ.ศูนยฯ์ 
และเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน

โครงการศูนยฯ์ อ่าวคุง้กระเบน 

ประธาน :  ผวจ. 

อนุกรรมการ :  ผอ.ศูนยฯ์ 
และเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน

โครงการศูนยฯ์ หว้ยทราย 
ประธาน :  ผวจ. 

อนุกรรมการ :  ผอ.ศูนยฯ์ 
และเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน

โครงการศูนยฯ์ หว้ยฮ่องไคร้ 
ประธาน :  ผวจ. 

อนุกรรมการ :  ผอ.ศูนยฯ์ 
และเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน

โครงการศูนยฯ์ ภูพาน 
ประธาน :  ผวจ. 

อนุกรรมการ :  ผอ.ศูนยฯ์ 
และเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน

โครงการศูนยฯ์ พกิุลทอง 
ประธาน :  ผวจ. 

อนุกรรมการ :  ผอ.ศูนยฯ์ 
และเลขานุการ 

ศูนยศ์กึษาฯ อ่าวคุง้กระเบน 
จงัหวดัจนัทบุร ี

ผอ.ศูนยฯ์  :  ผูแ้ทน 
กรมประมง 

ศูนยศ์กึษาฯ เขาหนิซอ้น 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ผอ.ศูนยฯ์  :  ผูแ้ทน 
กรมพฒันาที�ดนิ 

ศูนยศ์กึษาฯ หว้ยทราย 
จงัหวดัเพชรบุร ี

ผอ.ศูนยฯ์  :  ผูแ้ทน ตชด. 

ศูนยศ์กึษาฯ พกิุลทอง 
จงัหวดันราธวิาส 

ผอ.ศูนยฯ์  :  ผูแ้ทน 
กรมพฒันาที�ดนิ 

ศูนยศ์กึษาฯ ภูพาน 
จงัหวดัสกลนคร 

ผอ.ศูนยฯ์  :  ผูแ้ทน 
กรมชลประทาน 

คณะทํางานดา้นอํานวยการ 

ประธาน  :  ผอ.ศูนยฯ์ / อื�นๆ 

 

คณะทํางานดา้นส่งเสรมิและขยายผล 

ประธาน  :  รองผูว้่าฯ 

คณะทํางานดา้นวชิาการ 

ประธาน  :  ผอ.ศูนยฯ์ 

ศูนยศ์กึษาฯ หว้ยฮ่องไคร้ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ผอ.ศูนยฯ์  :  ผูแ้ทน 
กรมชลประทาน 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


