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  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    
  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ภารกิจหลักในระยะแรก คือ การพัฒนาดานปาไมอเนกประสงค ศึกษารูปแบบการพัฒนา
เกษตรกรรมที่เหมาะสม ในลักษณะบูรณาการโดยความรวมมือของหนวยงานหลายหนวยงาน  

 การดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีแผนแมบทเปน
เครื่องมือในการควบคุมการบริหารโครงการ เพื่อใหหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริในศูนยศึกษาการพัฒนา 
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางสอดคลองและใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคาประหยัด 

 เมื่อแผนแมบทฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ซึ่งเปนฉบับลาสุด ใกลจะสิ้นสุดลง จึงไดมีการจัดทํา
แผนแมบทฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ขึ้น) โดยระดมความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของและภาค
ประชาชน มากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร สรุป โดยสังเขปดังนี้ 

 วิสัยทัศน  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนแหลงเรียนรูดานการ
อนุรักษ ฟนฟู และการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนศูนยกลางในการประสาน
ประโยชน ถายทอดวิชาการและเทคโนโลยี ใหกับประชาชน และศูนยเรียนรูเครือขาย เพื่อใชเปนทางเลือกใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามภูมิสังคม ใหมีอาชีพ รายได และมีความสุขอยางยั่งยืน โดยดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ  

 ๑. ดําเนินงานสนองพระราชดําริ  ศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

 ๒. รวบรวมผลการดําเนินงาน การศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดําริ นําแนวพระราชดําริ และ
ผลที่ไดจากการดําเนินงาน ผลจากการศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดําริ ขยายผลไปสูสาธารณะชน 

 ๓. พัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติงานของศูนย ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มี
การทํางานอยางประสานสอดคลองและมีการ บูรณาการทํางานรวมกัน 

 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร คือ 

   ยุทธศาสตรที่ ๑  ดานการศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดําริ 

   ยุทธศาสตรที่ ๒  ดานการขยายผล ถายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

   ยุทธศาสตรที่ ๓  ดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ยุทธศาสตรที่ ๔  ดานการประชาสัมพันธ 

   ยุทธศาสตรที่ ๕  ดานการบริหารจัดการ 

 ทั้งนี้ โดยการจัดทําแผนแมบทในฉบับที่ ๕ นี้ เพื่อเปนเครื่องมือในการบรหิารโครงการและเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของการทําหนาที่เปน “แหลงองคความรูแนวพระราชดําร ิขยายผลสูประชาชนอยาง
ยั่งยืนบนพื้นฐานการบริการจัดการที่ดี นําไปสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ตอไป 
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คํานํา 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดดําเนินงานมาอยางตอเนื่องตั้งแตป  
พ.ศ. ๒๕๒๖ จนกระทั่งถึงปจจุบัน โดยยึดแนวพระราชดําริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานไวเปน
แนวทางทั้งในดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา คนควา ทดลอง และนําผลจาก
การศึกษา คนควา ทดลอง ไปขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนการ
จัดทําเปนแหลงศึกษาหาความรู ในการพัฒนาตาง ๆ หลากหลายสาขา ในการดําเนินงานไดมีการจัดทําแผน
แมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ที่รวมดําเนินงาน ยึดถือเปนกรอบในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 แผนแมบทของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) นี้ ไดจัดทําขึ้น
รวมกันโดยการระดมความคิดเห็นจากหนวยงานตาง ๆ ที่รวมดําเนินงาน ทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค 
ตลอดจน ผูนําทองถิ่นและผูแทนประชาชนในพื้นที่โดยรอบที่ตั้งของศูนย ที่ไดเขามามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนอยางแทจริง อันจะกอใหเกิดการพัฒนาที่เปนไปทิศทางที่ประชาชนตองการ เนนการพึ่งพาตนเอง สราง
ชุมชนใหเขมแข็ง และเปนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 แผนแมบทฉบับที่ ๕ นี้ เปนแผนชี้นําที่กําหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรไว โดยแยกแผนปฏิบัติการออกไปตางหากโดยใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการทุกป ซึ่งแนวทางในการ
ดําเนินการลักษณะนี้ จะกอใหเกิดความยืดหยุน งายตอการปรับแผนใหบรรลุสูเปาหมาย ผูปฏิบัติงานสามารถ
ปรับเปาหมาย ปรับกระบวนการทํางานไดตลอดเวลา สามารถแกไขขอผิดพลาดไดดียิ่งขึ้น การดําเนินงาน
สนองพระราชดําริเปนไปอยางครบถวนถูกตอง และเปนกรอบการประสานความรวมมือรวมใจที่จะพัฒนาใน
ทุก ๆ ดาน อยางมีประสิทธิผลเปนที่ยอมรับของผูปฏิบัติงานทุกคน 

 

     ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
       ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
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สารบญั 

หนา 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

คํานํา  

สารบัญ  

๑. หลักการและเหตุผล ๑ 

๒. พระราชดําริที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพฒันาหวยทรายอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิ ๓ 

๓. ผลการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ ๕ 
 ในชวงที่ผานมาและแนวโนม  

๔. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคหลกั และกลุมเปาหมาย ๘ 

๕. ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ๑๐ 

๖. การบริหารแผนไปสูการปฏิบัต ิ ๒๑ 

ภาคผนวก ก. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

  หลักการทรงงาน 

  ประเด็นนโยบายของประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาฯ 

  ขอเสนอแนะของรองประธานกรรมการบรหิารโครงการศูนยศึกษาฯ 

  มติที่ประชุม กปร. 

  แผนยุทธศาสตรสํานักงาน กปร. 

  นโยบายสํานักงาน กปร. 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

  แผนการบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 

ภาคผนวก ข. การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 
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๑. หลักการและเหตุผล 

   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ” ข้ึนทุกภูมิภาคของประเทศ จํานวน ๖ แหง โดยมีแนวคิดที่สําคัญคือ “ศึกษาและ
พัฒนา” (Research & Development) ภายใตสภาพพื้นฐานปญหาและภูมิสังคมที่แตกตางกันของแตละ
ภูมิภาค นําผลการศึกษาที่ประสบผลสําเร็จมาเปน “ตัวอยางแหงความสําเร็จ” ในลักษณะ “พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิต” สําหรับใหผูที่สนใจเขามาดูตัวอยางจากของจริง หรือเขามาขอรับการอบรมในหลักสูตร 
ตาง ๆ เพื่อนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต นอกจากนี้พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตยังเปนสถานที่ใหคน 
ทุกระดับสามารถมาเที่ยวหยอนใจ ดูวิธีการที่จะพัฒนาในสาขาตาง ๆ จากของจริง ศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนตัวอยางของการบริหารงานแบบบูรณาการในลักษณะ “รวมศูนย” ในการ
ผสานความรวมมือรวมใจกันของหนวยงานราชการในการทํางานเพื่อบริการประชาชน และเปน “ระบบการ
บริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” ที่ประชาชนสามารถเขามาเรียนรูและขอรับบริการไดเบ็ดเสร็จในแหงเดียวกัน 

   ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต้ังอยูที่ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๕ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของพื้นที่เขตพระราชนิเวศน
มฤคทายวัน ซึ่งแตเดิมเปนปาที่มีความอุดมสมบูรณ ดวยพันธุไมและสัตวปานานาชนิดโดยเฉพาะเนื้อทราย พื้นที่
แหงนี้จึงมีชื่อเรียกวา “หวยทราย” แตในเวลาตอมามีราษฎรบุกรุกเขามาแผวถางปาเพื่อทําไร สวนใหญเปนไร
สับปะรด แตทําอยางไมถูกตอง ไมถูกวิธี มีการใชสารเคมีเกินความจําเปน ขาดหลักวิชาการ ดินขาดการ
บํารุงรักษา มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมคํานึงถึงคุณคาและอนาคต ทําใหธรรมชาติขาดความสมดุล  
ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เกิดการพังทลายของดินและสูญเสียหนาดิน คุณภาพของดินเสื่อมโทรม พื้นดินบางแหง
แข็งเปนดาน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ไดดําเนินการตามพระราชดําริโดยเปนศูนยศึกษาการพัฒนา 
ดานปาไมอเนกประสงค  ศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมควบคูไปกับปลูกปาเพื่อฟนฟูสภาพ 
ปาไมใหกลับอุดมสมบูรณดังเดิม สามารถทําการปลูกพืชชนิดตาง ๆ ควบคูกับการปลูกปา พัฒนาแหลงน้ํา
สนับสนุนการปลูกปาและการเพาะปลูกพืช  ทั้งนี้โดยใหราษฎรเขารวมในกิจกรรมของโครงการเพื่อรวมพัฒนา  
อนุรักษ และใชประโยชนจากทรัพยากรอยางถูกตองและเกื้อกูลกันระหวางคนกับธรรมชาติ ทั้งนี้ในการ
ดําเนินงานครอบคลุมในเรื่องสําคัญ ๆ ใน ๕ ดาน คือ (๑) การอนุรักษดินและปรับปรุงบํารุงดิน  (๒) การพัฒนา
แหลงน้ํา (๓)การอนุรักษและฟนฟูสภาพปา (๔) การสรางอาชีพและผลิตอาหาร และ(๕) พลังงานทดแทน  

   ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ นอกจากจะดําเนินการดังกลาวขางตน
แลว ยังไดขยายผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จไปยังหมูบานรอบศูนยฯ โดยการสรางเครือขายความ
รวมมือทั้งจากภาครัฐ  เอกชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการขยายผล 
การพัฒนา และใชประโยชนจากศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ใหมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังไดเสริมสรางศักยภาพ 
ศูนยเรียนรูอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ซึ่งเปนเครือขายภาคประชาชนที่ประสบความสําเร็จจากการขยายผล
ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ เพื่อเปนแหลงองคความรู และเปนแบบอยางใหบุคคลทั่วไปไดศึกษาเรียนรู
อยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น  
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   การดําเนินงานในชวงที่ผานมา ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จะมี “แผนแมบท” เปน
เครื่องมือที่ใชควบคุมทํางานของหนวยงานตาง ๆ ที่รวมสนองพระราชดําริในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความประสานสอดคลอง มีการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อใหเกิดความคุมคา  
มีความประหยัด และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสําเร็จของงานและเปนไปตามแนวพระราชดําริ โดยแผนแมบท 
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ฉบับปจจุบัน จะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  ซึ่งในภาพรวมที่ผานมาผลการดําเนินงานมีความสอดคลองกับแนวพระราชดําริ และ
นโยบายตาง ๆ โดยผลสําเร็จไดเกิดประโยชนกับประชาชนเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากการประเมินผลงาน
ฝกอบรมของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ โดยสํานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) พบวาครัวเรือนรอยละ ๖๓.๐๗ มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น  
จากการฝกอบรมไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มรายได ลดรายจาย เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตใหดียิ่งขึ้น 
ตลอดจนฟนฟูระบบนิเวศใหสมบูรณขึ้นได ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ 
เปนไปอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน กองอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนา 
หวยทรายฯ ในฐานะหนวยงานกลางในอํานวยการ การประสานงาน และใหการสนับสนุนกับหนวยงานตาง ๆ  
ที่รวมสนองพระราชดําริในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จึงไดรวมกับทุกหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
ในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และตัวแทนภาคประชาชน จัดทํา “แผนแมบท
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ ๕ ( พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)” ขึ้น โดยมี
จุดมุงหมายในการกําหนดทิศทางใหศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปสูการทาํหนาที่
เปน “แหลงองคความรูแนวพระราชดําริ ขยายผลสูประชาชนอยางยั่งยืน บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี 
นําไปสูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ตอไป 
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๒.  พระราชดํารเิกี่ยวของกบัศูนยศกึษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ข้ึน โดยมีแนวคิดที่สําคัญคือ 

 ๑) เปนศูนยศึกษาและพัฒนา (Research & Development Center) 
  เมื่อดําเนินการศึกษา คนควา ทดลอง จนไดผลสําเร็จแลวก็จะนําไปขยายผลใหกับเกษตรกร 
และประชาชนทั่วไปไดนําไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเปนตัวอยางแหงความสําเร็จของการศึกษาและการ
พัฒนา 

 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 
  เพื่อจุดประสงคใหศูนยศึกษาการพัฒนาแตละจุดกระจายอยูในพื้นที่ ๖ ภูมิภาคเปน ๖ 
แบบจําลองของภาคนั้น ๆ  เปนพื้นที่สวนยอที่สอดคลองกับภูมิภาคและเปนตัวอยางของภูมิภาคอยางแทจริงที่
เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติได 

 ๔) เปนตัวอยางของการบริหารงานรูปแบบใหม  การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated 
Development) 
  หากมองในลักษณะการวิเคราะหของรูปแบบการบริหารจัดการเชิงองคกรแลว จะพบวา 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คืออุบัติการณของการจัดการรูปแบบการบริหารราชการ
แผนดินไทย ที่รวมเอากิจกรรมและการดําเนินงานของหนวยงานหลายหนวยงานเขาไวดวยกันเปนลักษณะ  
“รวมศูนย” และยิ่งไปกวานั้น ยังมีสวนของเอกชน และองคกรที่มิใชรัฐบาลรวมประสานการดําเนินงานอยูดวย 
การดําเนินงานในรูปแบบดังกลาว เปนการผสานความรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อใหบริหารประชาชน โดยปรับ
ลดอัตตวิสัยของแตละหนวยงาน  ซึ่งมักคุนเคยกับความเปนเจาของและอํานาจหนาที่เบ็ดเสร็จของแตละสวน
ราชการ การจัดรูปแบบการบริหารศูนยฯ โดยมิไดมีหนวยงานใดเปนเจาของ หากแตรวมมือรวมใจกันทํางาน
เพื่อใหผลประโยชนตกอยูแกประชาชนตามพระราชดํารินั้น เปนปรัชญาการทํางานแนวใหม ที่ยังไมเคยมีปรากฏ
มากอนในประวัติการบริหารราชการแผนดินของไทย  

 ๕) เปน “ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” (One stop services for the farmers) 
  ในอดีตที่ผานมา งานบริหารที่จะใหแกประชาชนและชุมชน ดูจะเปนเรื่องที่มีขั้นตอนและ
สลับซับซอนอยูไมนอย เกษตรกรที่ตองการความรูและการสงเคราะหชวยเหลือในดานการทํามาหากินตอง
เสียเวลาในการเดินทางไปติดตอขอรับการบริการจากหลายหนวยงานแตละหนวยงานก็อยูไกลตางสถานที่กัน ทาํ
ใหเปนปญหาอุปสรรคแกการแสวงหาความรูและรับบริการเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ วัตถุประสงคหลัก
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สําคัญประการหนึ่ง ก็คือบทบาทในการทําหนาที่ “ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” (One stop services for 
the farmers) กลาวคือ เกษตรกรและประชาชนผูสนใจสามารถกาวเขาไปในพิพิธภัณฑที่มีชีวิตแหงใดแหงหนึ่ง ซึ่งมี
อยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตามความสะดวก และขอรับบริการตั้งแตเรื่องการใชพื้นที่ดานการเกษตร ดานน้ํา ดาน
เมล็ดพันธุพืช ดานการตลาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตและการทํามาหากิน ตลอดจนการฝกอบรม โดย
เสียเวลาเพียงครั้งเดียว ณ ที่แหงเดียว ทําใหเกษตรกรประหยัดทั้งเวลา คาใชจายในคราวเดียวกันดวย 
(สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ,๓ ทศวรรษศูนยศึกษาการ
พัฒนาฯ: ประโยชนสุขสูปวงประชา,๒๕๕๒ : ๙-๑๑)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๕ 
 

๓. ผลการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 ในชวงที่ผานมาและแนวโนม 

 ในชวงที่ผานมาศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดดําเนินการ ศึกษา 
คนควา หาวิธีการพัฒนาภายใตสภาพพื้นฐานปญหาและภูมิสังคมของพื้นที่ โดยใชการพัฒนาในลักษณะ 
บูรณาการงานที่เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบของหนวยงานที่รวมดําเนินงานในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ            
ตามยุทธศาสตรตาง ๆ ของแผนแมบทที่ไดรวมกันจัดทําข้ึน ทั้งนี้โดยครอบคลุมการดําเนินงานใน ๓ ดาน คือ 

 ๓.๑ ดานการศึกษา ทดลอง วิจัย  

  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ดําเนินงานในเรื่องของการศึกษา ทดลอง วิจัย มุงเนนความ
ครบถวนของกิจกรรมการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ กับแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไวในการ
ดําเนินงานพัฒนาดานตาง ๆ และเนนการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่สามารถแกไขปญหาของประชาชนในพื้นที่ได
อยางเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากการรวบรวมผลการศึกษา ทดลอง วิจัย 
ของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ตั้งแตเริ่มดําเนินงานโครงการจนถึงปปจจุบัน (๒๕๕๔) พบวามีการศึกษา 
ทดลอง วิจัย ที่เสร็จสิ้นแลว รวมจํานวนทั้งสิ้น ๗๑ เรื่อง ประกอบดวยงานศึกษา ทดลอง วิจัย ๗ ประเภท ดังนี้ 

  ๑) ดานการพัฒนาเกษตรกรรม จํานวน ๕  เรื่อง     

  ๒) ดานการพัฒนาปรบัปรุงและบํารุงดิน จํานวน ๑๖  เรื่อง     

  ๓) ดานการพัฒนาปศุสัตวและโคนม จํานวน ๑๕  เรื่อง     

  ๔) ดานการพัฒนาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน ๑๙  เรื่อง  

  ๕) ดานการพัฒนาปาไม จํานวน ๓  เรื่อง      

  ๖) ดานการพัฒนาและอนรุักษสัตวปา จํานวน ๑๑  เรื่อง      

  ๗) ดานการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม จํานวน ๒   เรื่อง      

  ทั้งนี้ ไดคัดเลอืกผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ประสบผลสําเร็จและพรอมทีจ่ะนําไปขยายผลสู
ประชาชน จํานวน รวม  ๓๔ เรื่อง จัดทําเปนบัญชหีลกั หลกัสูตรการอบรมของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ  
จํานวน ๘  หลักสูตร  สวนผลการศึกษา วิจัย ทดลอง ซึ่งไมสามารถนํามาจัดทําเปนหลักสูตรการอบรม ไดจัดทํา
เปนเอกสารองคความรูเพือ่เผยแพร รวมจํานวน ๓๗  เรื่อง 

 ๓.๒ ดานการขยายผล มุงเนนการดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑) นําความรูที่ไดจากการศึกษา ทดลอง วิจัย จัดทําเปนหลักสูตรการฝกอบรม ทั้งที่เปน
หลักสูตรในลักษณะสหวิชาการที่มุงเนนใหเกิดแนวคิดในการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักสูตรที่มุงหมายใหผูรับการอบรมมีความรูความสามารถเฉพาะทาง 

  ๒) จัดทําแผนการฝกอบรมประจําป ทั้งในสวนที่สามารถใชงบประมาณปกติของแตละ
หนวย และที่ตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลาง  
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  ๓) จัดใหมีคณะทํางานขยายผล รับผิดชอบในการพิจารณาแผนงานขยายผล และจัด
เจาหนาที่ขยายผลออกเยี่ยมเยียนแนะนํา ใหความรู กับประชาชนในพื้นที่เปาหมายขยายผล รวมทั้งทําหนาที่
ติดตามผลอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการงานขยายผลใหไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับความ
ตองการของราษฎร และปญหาของแตละพื้นที่ รวมถึงการดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของผูที่ผานการ
อบรม เพื่อเปนเกษตรกรตัวอยาง 

  ๔) เนนการมีสวนรวมของราษฎร โดยการจัดประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ใน
ระดับผูนําหมูบาน แกนนําชุมชน และราษฎร รวมถึงการใหมีผูแทนของประชาชนเขารวมในการประชุมที่จะมี
ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับประชาชน 

  ๕) จัดใหมีการฝกอบรม และเผยแพร กิจกรรมของศูนยฯ ทั้งที่จัดข้ึนภายในพื้นที่ของศูนย ฯ 
และจัดเจาหนาที่ออกไปดําเนินการนอกพื้นที่ตั้งของศูนยฯ  

  ๖) สรางเครือขายการเรียนรู โดย 

   - สงเสริมใหเกษตรกรตัวอยางและปราชญชาวบานเปนวิทยากรใหความรูจาก
ประสบการณตรงแกเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมในศูนยฯ 

   - สนับสนุนปจจัยที่จําเปนและจัดตั้งใหเกษตรกรตัวอยางและปราชญชาวบานเปนศูนย
เรียนรูเพื่อเปนศูนยกลางในการถายทอดความรูใหกับประชาชนในพื้นที่ 

 ๓.๓ ดานการบริหารจัดการ  

  ๑) องคกรบริหารและอัตรากําลัง  
   โครงสรางและจัดอัตรากําลัง  เปนไปตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) กําหนด โดยจัดกลุมภารกิจออกเปน ๓ ดาน
คือ ดานการบริหาร ดานวิชาการ และดานเผยแพรและขยายผล และในหวงของแผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยทรายฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) มีหนวยงานที่เขารวมดําเนินงานในศูนยศึกษาการพัฒนา 
หวยทรายฯ เพิ่มเติมคือ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดเพชรบุรี และมีหนวยงานที่สงเจาหนาที่มาประจํา
รวมปฏิบัติงานเพิ่มเติม คือ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๓ 
สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงมีหนวยงานที่สงเจาหนาที่มาปฏิบัติงานเพิ่มเติม คือศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 

  ๒) แผนแมบทและแผนปฏิบัติการ 
   ทุกหนวยทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่รวมกันดําเนินงานในศูนยศึกษาการพัฒนา 
หวยทรายฯ รวมกับภาคประชาชนในพื้นที่ ไดรวมกันดําเนินการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการประจําป 
เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางการดําเนินงานรวมทั้งประสานงานรวมกันมาอยางตอเนื่อง ในหวงที่ผานมา  
แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ไดกําหนดยุทธศาสตรไวรวมกัน 
๕ ยุทธศาสตร คือ 

   ยุทธศาสตรที่ ๑  ดานการศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดําริ 

   ยุทธศาสตรที่ ๒  ดานการขยายผล ถายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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   ยุทธศาสตรที่ ๓  ดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ยุทธศาสตรที่ ๔  ดานการประชาสัมพันธ 

   ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการบริหารจัดการ 

  ๓) การประชาสัมพันธและเผยแพร  

   - เนนเรื่องการประชาสัมพันธกิจกรรมและผลสําเร็จของกิจกรรมในเชิงรุก โดยเฉพาะ
ปายสื่อความหมายในพื้นที่ของแตละกิจกรรม  

   - ผลิตสื่อเผยแพรองคความรู เชน สิ่งพิมพ วารสาร และจัดรายการวิทยุในสถานีทองถิ่น 
รวมถึงจัดนิทรรศการเผยแพรความรูในทุกรูปแบบ แตการผลิตมีขอจํากัดในการออกแบบที่ตองดําเนินการในขีด
ความสามารถของเจาหนาที่ ไมสามารถจางบริษัทออกแบบและผลิตสื่อจัดทําใหไดเนื่องจากงบประมาณมีอยาง
จํากัด โดยเฉพาะสื่อทางโทรทัศนยังไมมีขีดความสามารถที่จะผลิตได นอกจากการสงเทปบันทึกภาพขาวใหกับ
สถานีทองถิ่นเทานั้น 

   - จัดทําเว็บไซด เผยแพรประชาสัมพันธ กิจกรรมและผลสําเร็จของศูนยฯ รวมถึง
เผยแพรองคความรูตาง ๆ ใหแกประชาชน แตยังจัดทําไดเฉพาะภาคภาษาไทยเทานั้น 
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๔.  วิสัยทัศน พนัธกิจ เปาประสงคหลกั และกลุมเปาหมาย 

 วิสัยทัศน 

     ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนแหลงเรียนรูดานการอนุรักษ ฟนฟู 
และการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนศูนยกลางในการประสานประโยชน ถายทอด
วิชาการและเทคโนโลยี ใหกับประชาชน และศูนยเรียนรูเครือขาย เพื่อใชเปนทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนตามภูมิสังคม ใหมีอาชีพ รายได และมีความสุขอยางยั่งยืน โดยดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 พันธกิจ 

  ๑. ดําเนินงานสนองพระราชดําริ  ศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

  ๒. รวบรวมผลการดําเนินงาน การศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดําริ นําแนวพระราชดําริ 
และผลที่ไดจากการดําเนินงาน ผลจากการศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดําริ ขยายผลไปสูสาธารณชน 

  ๓. พัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติงานของศูนย ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
มีการทํางานอยางประสานสอดคลองและมีการบูรณาการทํางานรวมกัน  

 เปาประสงคหลัก 

  ๑. ดําเนินงานสนองพระราชดําริ และ ศึกษา วิจัย ทดลอง ใหครบถวนตามพระราชดําริ  

  ๒. สรางตัวอยางความสําเร็จของการพัฒนาอยางสมดุล  มั่นคง และยั่งยืน  

   ๒.๑ ดานการพัฒนาดินที่มีความเสื่อมโทรมทั้งคุณภาพและโครงสรางของดินโดยเฉพาะดินที่แข็ง
เปนดาน   

   ๒.๒ ดานการพัฒนาแหลงน้ําและการจัดการน้ําในพื้นที่อับฝน   

   ๒.๓ ดานการพัฒนาปาไมในพื้นที่แหงแลงและการบริหารจัดการปาไมอยางมีสวนรวม    

   ๒.๔ ดานการเกษตรกรรมในพื้นที่ที่มีปญหาทั้งในเรื่องของดินและน้ํา การจัดการน้ําแบบ
ผสมผสานระหวางบนดิน นํ้าผิวดิน และน้ําใตดิน 

   ๒.๕ ดานพลังงานทางเลือก จากธรรมชาติ และพืชพลังงาน 

  ๓. ขยายผลความสําเร็จไปสูประชาชน ทั้งทางตรงและผานระบบเครือขายศูนยเรียนรู เพื่อให
ประชาชนสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง ยั่งยืน สอดคลองและสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๔. เผยแผพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปสูสาธารณชน 

 กลุมเปาหมาย 

 ผูมีสวนไดเสีย : หนวยงานรวมดําเนินงานในศูนยฯ/ประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่หมูบานรอบศูนยฯ 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๙ 
 

 ผูรับบริการ: 

  ๑. กลุมเกษตรกร 

  ๒. ประชาชนทั่วไป 

  ๓. เยาวชน นิสิต นักศึกษา 

  ๔. ขาราชการ 

  ๕. ผูบริหาร 

  ๖. ชาวตางประเทศ 
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๕.  ยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยทุธ  ตัวช้ีวัด  แผนงาน  โครงการ 

 ยุทธศาสตร เพื่อใหการดําเนินการตามพันธกิจบรรลุผลเปนไปตามเปาประสงคหลักที่กําหนดไวและ
นําไปสูวิสัยทัศนของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ไดวางไว ศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรไวดังตอไปนี ้ 

 ๑. ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานการศึกษา ทดลอง วิจัย 

  เปาประสงค เพื่อดําเนินการศึกษา วิจัย ทดลอง ใหสอดคลองและครบถวนตามพระราชดําริ  
ศึกษา วิจัยตอยอดเพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชนมากยิ่งขึ้นตามแนวพระราชดําริ 

โดยมีกลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการและผูรับผิดชอบดังนี้ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๑. การบริหารจัดการ  ๑. แผนงานการศึกษาวิจัย  
โครงการศึกษาวิจัยโดย
คณะกรรมการวิชาการ 

๑. ความกาวหนาของ
งานศึกษาวิจัยตอเนื่อง 

 ๑) โครงการศึกษาทดลองดาน
พืชเพื่อสงเสรมิอาชีพ  

งานวิชาการเกษตร 
 

 ๒. จํานวนงานวิจัยที่
เกิดข้ึนภายใตแผนแม 
บทฉบบัที่ ๕ ที่ผาน
การพิจารณาของ
คณะกรรมการวิชาการ 

 ๒) โครงการทดสอบและพฒันา
พลังงานทางเลอืก  
 

งานวิชาการเกษตร, 
ศูนยสงเสรมิและ
พัฒนาอาชีพจงัหวัด
เพชรบรุี,พลังงาน
จังหวัด 

   ๓) โครงการศึกษาการใชหญา
แฝกปรับปรงุดินที่แข็งเปนดาน 

งานพัฒนาปาไม 
 

   ๔) โครงการตัวช้ีวัดการพัฒนา กอ.ศูนยฯ, งานพัฒนา
ที่ดิน, งานศึกษาพฒันา
ปาไม, งานปาไม, 
งานชลประทาน,  
งานวิชาการเกษตร 

   ๕) โครงการประชุมคณะ 
กรรมการวิชาการ 

กอ.ศูนยฯ 

๒. ประสานความรวม 
มือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 

๓) จํานวนสถาบันการ 
ศึกษาระดับอุดมศกึษา
ที่เขามามสีวนรวมทาง
วิชาการ 

๒. แผนงานความรวมมือทาง
วิชาการ 
 ๑) โครงการวิจัยรวมและ
สนับสนุนงานวิจัย 

 

    - โครงการวิจัยรวมและสนับ 
สนุนงานวิจัยโครงการวิจัยคุณภาพ
ดินเสื่อมโทรมดวยการปลูกหญาแฝก
เพื่อเพิ่มผลผลิตและการดูดซับ
คารบอนไดออกไซดในนาขาว 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๑ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
 
 

 บริเวณพื้นที่ศูนยศึกษาการพฒันา
หวยทรายอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ

 

    - โครงการวิจัยการจัดการ
อินทรียคารบอนและการกักเก็บ
คารบอนไดออกไซดจากการจัดการ
ที่ดินอยางยั่งยืนที่ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายอันเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ  จังหวัดเพชรบรุ ี

 

    - โครงการวิจัยการเปลี่ยน 
แปลงการใชประโยชนที่ดินทีม่ีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ใน
พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบรุ ี

 

    - โครงการวิจัยแนวทางการ
จัดการพื้นที่โดยใชกลไกการพฒันา
ที่สะอาดเพื่อเศรษฐกจิการซื้อขาย
คารบอนเครดิต ในบรเิวณพื้นที่
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

 

    - โครงการวิจัยการประเมิน 
วัฏจักรชีวิตของการปลดปลอยและ
เก็บกักกาซเรือนกระจกของโครงการ 
พัฒนาอยางยัง่ยืนในพื้นที่ศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ จงัหวัดเพชรบุร ี

 

    - โครงการนํารองการประเมิน 
วัฏจักรชีวิตของการปลดปลอยและ
เก็บกกักาซเรอืนกระจกของ
โครงการพัฒนาอยางยั่งยืนในพื้นที่
ศูนยศึกษาการพัฒนา 

 

 
 
 
 
 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๒ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
    - การจัดการทรัพยากรน้ํา

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
บริเวณพื้นที่ศูนยศึกษาการพฒันา
หวยทรายอันเนื่องมาจากพระราช 
ดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

 

    - การเปลี่ยนแปลงพื้นที ่
สีเขียวที่มผีลตอการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิในพื้นที่เมืองนครราชสมีา  
จังหวัดนครราชสมีา และพื้นที่ศูนย
ศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา   
จังหวัดเพชรบรุ ี

 

    - การศึกษาการใชปุยและ
สังกะสีตอคารบอนไดออกไซดของ
พื้นที่ที่มีการพฒันาการเกษตรอยาง
ยั่งยืน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบรุ ี

 

    - การจัดการความรูของ
โครงการวิจัยกลุม Climate Change 
ดวยการพัฒนาอยางยั่งยืนพื้นที่
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดเพชรบรุ ี

 

    - กลุมวิจัยการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศกับความยืดหยุนและการ
ปรับตัว : กรอบคิดใหมของนิเวศ 
วิทยาเมือง ภูมินิเวศวิทยา การตัง้
ถิ่นฐานและการเปนเมือง การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา และการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน 

 

    - การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรที่
ทําการเกษตรอยางพอเพียงตาม
แนวพระราชดําร ิ

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๓ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
   ๒) โครงการสัมมนาทางวิชาการ กอ.ศูนยฯ 
   ๓) โครงการสนบัสนุนการ

จัดการเรียนการสอน 
กอ.ศูนยฯ 

๓. รวบรวมผลงาน
วิชาการ เพื่อนําสูการ 

๔. จํานวนผลงานวิชา 
การทีร่วบรวมได 

๓. แผนงานรวบรวมผลงาน
วิชาการ  

 

เผยแพรขยายผล ๕.มีฐานขอมลูทีส่ะดวก
ในการคนควา 

   ๑) โครงการรวบรวมผลงาน
วิชาการ 

กอ.ศูนยฯ 

 ๖.จํานวนผลงานวิชา 
การที่นําไปเผยแพร
ขยายผล 

   ๒) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับชุมชน 

กอ.ศูนยฯ,งาน
สงเสริมการเกษตร 

     ๓) โครงการพัฒนาการ
ฐานขอมูลทางวิชาการ 

กอ.ศูนยฯ 

  ๔. แผนงานเผยแพรขยายผลงาน
วิชาการ 

 
 

     ๑) โครงการจัดทําเอกสาร
เผยแพร 

กอ.ศูนยฯ 

     ๒) โครงการจัดทําและพฒันา
หลักสูตร 

กอ.ศูนยฯ 

    

๓ กลยุทธ ๖ ตัวชี้วัด ๔ แผนงาน/๑๓ โครงการหลัก  

 
   ๒. ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการขยายผลพัฒนา 
  เปาประสงค เพื่อขยายผล และถายทอดเทคโนโลยี ตามแนวพระราชดําริ ไปสูประชาชน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได และสามารถพัฒนาตนเองใหเกิดการรวมกลุม มีสวน
รวมในพัฒนาชุมชนของตนเองใหเขมแข็ง 

โดยมีกลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการและผูรับผิดชอบดังนี้ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๑. การจัดพื้นที่สาธิต
เพื่อเปนแหลงเรียนรู 

๑. ความครบถวน 
สมบรูณ ของแหลง 

๑. แผนงานการพัฒนาแหลง
เรียนรู 

กอ.ศูนยฯ และแตละ
งานในศูนยฯ ในทั้ง  

และขยายผล เรียนรู    ๑) โครงการพัฒนาปรบัปรุง ๓ โครงการ (งาน  
 ๒. จํานวนผูไดรับ พื้นที่สาธิตและแหลงเรียนรู พัฒนาที่ดิน, งาน  
 บริการ    ๒) โครงการพัฒนาปายสือ่

ความหมาย 
สงเสริมการเกษตร, 
งานวิชาการเกษตร, 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๔ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
 ๓. ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
   ๓) โครงการพัฒนาและจัดทํา
เอกสารคูมือการศึกษาดูงาน 

งานปศุสัตว, งาน 
ประมง, งานเพาะ 
เลี้ยงขยายพันธกบ, 
งานชลประทาน, 
งานศึกษาพัฒนา 
ปาไม, งานปาไม, 
งานเพาะเลี้ยงและ
ขยายพันธุสัตวปา, 
ศูนยสงเสรมิและ
พัฒนาอาชีพจงัหวัด
เพชรบรุี) 

  ๒. แผนงานการขยายผลและ
ถายทอดเทคโนโลยี 

 

   ๑) โครงการขยายผลการฟนฟู
ภูมิประเทศแบดแลนด 

งานพัฒนาที่ดิน 
 

   ๒) โครงการสงเสรมิการใชปุย
สั่งตัด  

งานพัฒนาที่ดิน 
 

   ๓) โครงการปรับปรงุดินดวย
อินทรียวัตถุ 

กอ.ศูนยฯ 
 

   ๔) โครงการสงเสรมิการจัดการ
น้ําแบบผสมผสาน 

กอ.ศูนยฯ,งาน
สงเสริมการเกษตร
,ศูนยสง เสรมิและ
พัฒนาอาชีพจงัหวัด
เพชรบรุ,ี สํานัก
ทรัพยากรน้ําบาดาล
เขต ๘ ราชบุร ี

   ๕) โครงการสงเสรมิการทํา
การเกษตรยั่งยืน 

กอ.ศูนยฯ, งาน
สงเสริมการเกษตร 

   ๖) โครงการสงเสรมิการเลี้ยง
สัตว 

งานปศุสัตว, มลูนิธิ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ชนบท 

 
 
 
 
 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๕ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
   ๗) โครงการสงเสรมิดานประมง 

และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
งานประมง, งานเพาะ 
เลี้ยงขยายพันธกบ 

   ๘) โครงการสงเสรมิการใช
พลังงานทางเลอืก 

งานปศุสัตว, มูลนิธิ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ชนบท, พลงังาน
จังหวัดเพชรบรุ ี

๒. การจัดการฝก 
อบรม 

๔. จํานวนหลกัสูตรที่
จัดการอบรม 

๓. แผนงานการฝกอบรมเพื่อ
ถายทอดความรูและเทคโนโลยี 

 

 ๕. จํานวนผูเขาอบรม    ๑) โครงการฝกอบรมถายทอด
ความรูและเทคโนโลย ี

กอ.ศูนยฯ รวมกับ
งานตาง ๆ ในศูนยฯ  

 ๖. ความพึงพอใจของ
ผูเขาการอบรม 

   ๒) โครงการการพัฒนาและ
จัดทําคูมือการฝกอบรม 

ในทั้ง ๒ โครงการ 

๓. สงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

๗. จํานวนครั้งและ
ความถี่ในการออก 

๔. แผนงานสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

 เยี่ยมเยียนประชาชน  ๑) โครงการเยี่ยมเยียนและ กอ.ศูนยฯ 
 ๘. จํานวนประชาชนที ่ บริการประชาชน  
 ไดรับการบรกิาร  ๒) โครงการพัฒนาแหลงน้ํา กอ.ศูนยฯ 
 ๙. ปริมาณความชวย  เพื่อเกษตรกร  
 เหลือที่ประชาชนไดรับ  ๓) โครงการบํารุงรักษาอางเก็บ งานชลประทาน 
 ๑๐.ความพึงพอใจของ น้ําและเครอืขายอางเก็บน้ํา  
 ผูรับบริการ  ๔) โครงการสงเสรมิการทํา

เกษตรเพื่ออาหารกลางวันใน
โรงเรียน 

กอ.ศูนยฯ งานสงเสริม
การเกษตร งานปศุสัตว 
งานประมง งานเพาะ 
เลี้ยงขยายพันธกบ 
มูลนิธิพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชนบท 

   ๕) โครงการโรงสีขาวครบวงจร กอ.ศูนยฯ งานสงเสริม
การเกษตร ศูนยวิจัย
พันธุขาวราชบุรี 

 
 
 
 
 
 
 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๖ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
   ๖) โครงการสงเสรมิการรวม 

กลุมเกษตรกร 
 

งานสงเสรมิการเกษตร 
สนง.สหกรณจังหวัด
เพชรบรุ ี
สนง.ตรวจบญัชี
สหกรณจงัหวัด
เพชรบรุ ี
สนง.พฒันาชุมชน
จังหวัดเพชรบรุ ี

   ๗) โครงการศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียน 

กอ.ศูนยฯ 
อบต.สามพระยา 

   ๘) โครงการพัฒนาอาชีพเสริม ศูนยสงเสรมิ
อุตสาหกรรมภาค ๘  
สนง.พฒันาชุมชน
จังหวัดเพชรบรุ ี
เคหะกจิ สนง.เกษตร 
อําเภอชะอํา 

๔. การสรางเครือขาย
การเรียนรู 

๑๑.ความครบถวน 
สมบรูณของศูนยเรียนรู 

๕. แผนงานพัฒนาศูนยเรียนรู
เสริมสรางจัดตั้งศูนยเรียนรู 

 

 ๑๒.จํานวนของศูนย
เรียนรูที่เพิ่มขึ้น 

 ๑) โครงการจัดหา/จัดหา
ทดแทนอุปกรณ ใหกบัศูนยเรียนรู 

กอ.ศูนยฯ 

 ๑๓.จํานวนของศูนย
เรียนรูเครือขาย 

 ๒) โครงการจัดหา/พัฒนาปาย
สื่อความหมาย เอกสารแจกใหกบั
ศูนยเรียนรู 

กอ.ศูนยฯ 
 

   ๓) โครงการเสรมิทักษะ
วิทยากร 

กอ.ศูนยฯ 

   ๔) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ปราชญ 

กอ.ศูนยฯ 

  ๖. แผนงานสรางศูนยเรียนรู
เครือขาย 

กอ.ศูนยฯ 

   ๑) โครงการศูนยศึกษา วิจัย
พัฒนาปาเด็ง 

กอ.ศูนยฯ 

   ๒) โครงการศูนยเรียนรู
เศรษฐกจิพอเพียงไรสงตะวัน 

กอ.ศูนยฯ 

   ๓) โครงการศูนยเรียนรู
เศรษฐกจิพอเพียง ร.ร.ตชด. 

กอ.ศูนยฯ 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๗ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๕. การประเมินผล ๑๔.ความพึงพอใจใน ๗. ติดตามประเมินผลการขยายผล  
การขยายผล ความรูของผูเขาศึกษา

ดูงาน 
 ๑) โครงการจัดเก็บความพงึ
พอใจผูรับบรกิาร 

กอ.ศูนยฯ 
 

 ๑๕.จํานวนผูเขารับ
การอบรมที่สามารถ
นําไประยุกตใช 

 ๒) โครงการติดตามประเมินผล
กอนและหลงัการอบรม 

กอ.ศูนยฯ 
 

 ๑๖.จํานวนเกษตรกรที่
ประสพผลสําเร็จเปน
ตัวอยาง 

 ๓) โครงการประชุมคณะ 
ทํางานขยายผล 

กอ.ศูนยฯ 
 

 ๑๗.ผลการประเมิน
จากสํานกังาน กปร. 

  

๕ กลยุทธ ๑๗ ตัวชี้วัด ๗ แผนงาน / ๓๑ โครงการหลัก  

 
๓. ยุทธศาสตรท่ี ๓  ดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 เปาประสงค เพื่ออนุรักษ พันธุไมในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และพื้นที่โดยรอบ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ไดรับการฟนฟูมาแลวใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนและให
ประชาชนเขามามีสวนรวมและไดใชประโยชน    

โดยมีกลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการและผูรับผิดชอบดังนี้ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๑. สรางความสมดลุ
และเกื้อกูลระหวาง ดิน  

๑.การชะลางพังทลาย
ของดิน 

๑. แผนงานอนุรักษ ฟนฟูและ
พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

 

นํ้า และปา ๒.การเพิ่มขึ้นของหนา
ดิน 

 ๑) โครงการพัฒนาปาไม  
 

งานศึกษาพัฒนา 
ปาไม งานปาไม 

 ๓.ความชุมช้ืนของดิน  ๒) โครงการบํารุงรักษาและ
สรางระบบการจัดการดินและน้ํา 
(ฝายชะลอนํ้า คันดินกั้นน้ํา คันดิน
เบนน้ํา คูดักตะกอน ) 

กอ.ศูนยฯ งานศึกษา
พัฒนาปาไม  
งานปาไม 

 ๔.ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  

 ๓) โครงการเพาะเลี้ยง
ขยายพันธุและอนุรักษสัตวปา 

งานเพาะเลี้ยงและ
ขยายพันธุสัตวปา 

 
 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๘ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
 ๕.จํานวนครั้งในการ

เกิดไฟปา 
 ๔) โครงการพัฒนาภูเขาปาหรือ
ปาเปยก 

งานปาไม กอ.ศูนยฯ 

 ๖.คุณภาพของน้ําใน
แหลงน้ํา 

 ๕) โครงการรณรงคและ
สงเสริมการปลูกหญาแฝก 

กอ.ศูนยฯ งานพัฒนา
ที่ดิน  งานศึกษา
พัฒนาปาไม 

๒. สรางเสริมจิตสํานึก ๗.จํานวนตนไมที่ปลูก ๒. แผนงานปลูกสรางจิตสํานึกรัก   
ใหประชาชนเห็นถึง ๘.จํานวนเปอรเซ็นต ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  
ความสําคัญของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การรอดของตนไม  ๑) โครงการสงเสรมิปาชุมชน กอ.ศูนยฯ  งานปาไม 
งานศึกษาพัฒนาปา
ไม 

 ๙.จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมปลูกและดูแล 

 ๒) โครงการไมมรดก งานศึกษาพัฒนา 
ปาไม 

 รักษาปา  ๓) โครงการอนุรกัษพันธุกรรม 
พืช             

งานปาไม 
งานวิชาการเกษตร 
กอ.ศูนยฯ 

 ๑๐.จํานวนกลาไมที่
แจกจาย 

 ๔) โครงการสงเสรมิการปลกู
ปา 

กอ.ศูนยฯ  งานปาไม 
งานศึกษาพัฒนาปา
ไม 

 ๑๑.จํานวนกลาหญา
แฝกที่แจกจาย 

 ๕) โครงการคายเยาวชน กอ.ศูนยฯ 

 ๑๒.จํานวนครั้งที่มีการ
ลักลอบทําลายธรรมชาติ 
และสิง่แวดลอม 

  

๒ กลยุทธ ๑๒ ตัวชี้วัด ๒ แผนงาน / ๑๐ โครงการหลัก  

 
 ๔. ยุทธศาสตรท่ี ๔  ดานการประชาสัมพันธ 
  เปาประสงค เพื่อเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรดานการขยายผลการพัฒนา และยุทธศาสตรดานการ
อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการสงเสริมภาพลักษณขององคกร 

โดยมีกลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการและผูรับผิดชอบดังนี้ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๑. ใชทุกชองทางการ ๑. จํานวนชองทางใน ๑. พัฒนาการประชาสัมพันธ         
สื่อสารสงสารท่ีตองการ
ไปยังเปาหมายทั้ง 

การประชาสมัพันธ  ๑) โครงการพัฒนาการจัด
รายการวิทยุ          

กอ.ศูนยฯ 
 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๙ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๑. ใชทุกชองทางการ ๑. จํานวนชองทางใน ๑. พัฒนาการประชาสัมพันธ         
สื่อสารสงสารท่ีตองการ
ไปยังเปาหมายทั้ง 

การประชาสมัพันธ  ๑) โครงการพัฒนาการจัด
รายการวิทยุ          

กอ.ศูนยฯ 
 

ภายในและภายนอก   ๒) โครงการพัฒนาและจัดทําสื่อ  กอ.ศูนยฯ 
องคกร   ๓) โครงการพัฒนาเว็บไซดและ กอ.ศูนยฯ 
 ๑) การเผยแพร ๒. จํานวนของเปาหมาย สื่ออิเลคทรอนิกส  
ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน
ทองถิ่น 

ที่ไดรับสื่อในชองทาง
ตาง ๆ 

 ๔) โครงการพัฒนาเจาหนาที่
ประชาสมัพันธ 

กอ.ศูนยฯ 
 

 ๒) การเผยแพร
ทางสื่อสิ่งพิมพ 

๓. จํานวนผูทีเ่ขามา
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 

  

 ๓) การเผยแพรโดย
เจาหนาที่ชุดขยายผล 

๔. จํานวนผูเขาเยี่ยม
ชมเว็บไซต    

  

 ๔) การเผยแพรทาง
เว็บไซดและสื่ออเิล็ค-
ทรอนิคสอื่น ๆ 

๕. จํานวนครั้งในการจัด
นิทรรศการและจํานวน
ผูที่เขาชมนทิรรศการ 

  

 ๕) การจัดนทิรรศ-
การตามสถานที่และ
โอกาสตาง ๆ 

   

    

๑ กลยุทธ ๕ ตัวชี้วัด ๑ แผนงาน / ๔ โครงการหลัก  

 

  ๕.  ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานการบริหารจัดการ 
  เปาประสงค เพื่อใหศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถดําเนินงาน
ไดอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และการดําเนินการเปนไปตามยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และบรรลุผลตามที่ได
ที่กําหนดไว 

โดยมีกลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการและผูรับผิดชอบดังนี้ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
พัฒนาประสิทธิภาพ ๑. เจาหนาที่สามารถ ๑. บริหารโครงการ  
ของคน สนับสนุน
ทรัพยากรท่ีเปนปจจัย 

ปฏิบัติงานไดมากกวา
หนึ่งหนาที ่

 ๑) โครงการบริหารจัดการ (งบ
บุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน 

กอ.ศูนยฯ 
 

ในการทํางาน สราง
สวัสดิการเพื่อขวัญและ 

๒. สถานที่ทํางานที่
เหมาะสมเพียงพอ 

ในสวนของ กอ.ศูนยฯ) 
 

 

 
 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๐ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
กําลังใจ มีจุดมุงหมาย
ไปในทิศทางเดียงกัน
โดยใชแผนเปนเครื่องมือ 

๓. เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานทีเ่หมาะสม
เพียงพอ 

 ๒) โครงการจัดทําแผนแมบท 
 

กอ.ศูนยฯ 
 

ในการควบคุมโครงการ
และประสานงาน 

๔. มีการใชเทคโนโลยี
มาใชในการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมเพียงพอ 

 ๓) โครงการจัดทําแผนปฏบิัติ
การประจําป         
 

กอ.ศูนยฯ 
 

 ๕. การใชทรัพยากร
อยางคุมคา ลดการ
สูญเสียที่ไมจําเปน 

 ๔) โครงการประชุมคณะ 
กรรมการดําเนินงาน 
 

กอ.ศูนยฯ 
 

 ๖. มีการประชุม
คณะทํางานตามหวง 

๒. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

 

 ระยะเวลา  ๑) โครงการพัฒนาประสทิธิภาพ
เจาหนาที ่

กอ.ศูนยฯ 
 

   ๒) โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

กอ.ศูนยฯ 
 

   ๓) โครงการพัฒนาสวัสดิการ  กอ.ศูนยฯ 
 

   ๔) โครงการจัดหาครุภัณฑสิง่
ปลูกสรางและสาธารณูปโภค 

กอ.ศูนยฯ 
 

    

๑ กลยุทธ ๖ ตัวชี้วัด ๒ แผนงาน / ๘ โครงการหลัก  

รวมท้ังหมด ๕ ยุทธศาสตร / ๑๒ กลยุทธ / ๔๖ ตัวชี้วัด / ๑๖ แผนงาน / ๖๖ โครงการหลัก 
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๖. การบริหารแผนไปสูการปฏบิตั ิ

 เพื่อใหการดําเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน เปาประสงค และยุทธศาสตรที่วางไว จึงไดกําหนด
ระบบและกลไกการบริหารแผนแมบท ดังนี ้

 ๑. กองอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ เปนแกนกลางในการประสานงานกับทุก
หนวยงานที่รวมปฏิบัติงานในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปในแตละป ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใตกรอบของแผนแมบทฉบับที่ ๕  
เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งนี้การเพิ่มเติมโครงการนอกจากที่กําหนดไวในกรอบของแผนแมบท
ฉบับที่ ๕  จะกระทําได เมื่อโครงการนั้นมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองแกปญหาใหกับประชาชน แตทั้งนี้ตองอยู
ภายใตกรอบในการจัดทําแผนแมบทฉบับที่ ๕  

 ๒. กองอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ อํานวยการ กํากับ ดูแล ในภาพรวมของศูนยฯ  
โดยดําเนินการดานงบประมาณ ภายใตกรอบแผนปฏิบัติการประจําปและกรอบแผนแมบทฉบับที่ ๕ อํานวยการ
กํากับดูแลการเบิกจายงบประมาณตามที่ไดรับ กํากับดูแลโครงการใหเปนไปตามกรอบงบประมาณที่ไดรับ 

 ๓. กองอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ รวบรวมรายงานผลความกาวหนาสรุปรายงาน
ประจําเดือน สรุปรายงานรายไตรมาส และสรุปผลการปฏิบัติในรอบป สงใหหนวยตนสังกัดของหนวยที่
ปฏิบัติงานในศูนย รวมถึงผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

  หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีจุดมุงหมายและเปาหมายหลักคือ การพัฒนาคนใหพออยู
พอกินและพึ่งตนเองได โดยทรงยึดหลักการดําเนินงานบนทางสายกลางเปนขั้นเปนตอนบนพื้นฐานของความ
สมดุลพอดีในทุกภาคสวน มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมตามวิถีแหงธรรมชาติดวยมรรควิธีที่เรียบงาย และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยมีหลักการทรงงานที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงานในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ดงันี ้

 (๑) ระเบิดจากขางใน 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมุงเนนเรื่องการพัฒนาคน มีพระราชดํารัสวา "ตองระเบิดจากขาง
ใน" นั้นหมายความวา ตองมุงพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหคนและครอบครัวในชุมชนที่เขาไปพัฒนาใหมี
สภาพพรอมที่จะรับการพัฒนาเสียกอน แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก มิใชการนําเอาความเจริญจากสังคม
ภายนอกเขาไปหาชุมชนและหมูบาน ซึ่งหลายชุมชนยังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว จึงไมสามารถ
ปรับตัวไดทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูความลมสลายได 

 (๒) แกปญหาที่จุดเล็ก 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปยมไปดวยพระอัจฉริยภาพในการแกไขปญหา ทรงมองปญหาใน
ภาพรวม (Macro) กอนเสมอ แตการแกปญหาของพระองคจะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแกไขปญหา
เฉพาะหนาที่คนมักจะมองขาม  

 (๓) ทําตามลําดับขั้น 
  ในการทรงงานพระองคจะทรงเริ่มตนจากสิ่งที่จําเปนของประชาชนที่สุดกอน ไดแก สาธารณสุข เมื่อมี
รางกายสมบูรณแข็งแรงแลวก็จะสามารถทําประโยชนดานอื่น ๆ ตอไปไดจากนั้นจะเปนเรื่องสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานและสิ่งจําเปนในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหลงน้ํา เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค ที่เอื้อ
ประโยชนตอประชาชนโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการใหความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบงาย 
เนนการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติไดและเกิดประโยชนสูงสุด  

 (๔) องครวม 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีวิธีคิดอยางองครวม (Holistic) ทรงมองสิ่งตาง ๆ ที่เกิดอยางเปน
ระบบครบวงจร มองทุกสิ่งเปนพลวัตที่ทุกมิติเชื่อมตอกัน ในการที่จะพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับโครงการ
หนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยง ดังเชนกรณีของ "ทฤษฎีใหม" ที่
พระราชทานเปนแนวทางดําเนินชีวิตแกปวงชนชาวไทย อันเปนแนวทางในการประกอบอาชีพซึ่งพระองคทรง
มองอยางเปนองครวม ต้ังแตการถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยประมาณ ๑๐ - ๑๕ ไร การบริหาร
จัดการที่ดินและแหลงน้ําอันเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ําในการทําการเกษตรแลวจะ
สงผลใหผลผลิตดีขึ้น และหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะตองรูจักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการ
รวมกลุมรวมพลังชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อพรอมที่จะออกสูการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกไดอยางครบ
วงจร น่ันคือแนวทางการดําเนินงานทฤษฎีใหมขั้นที่ ๑ ๒ และ ๓ 

 

 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๔ 
 

  ๑.๕) ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 
   การที่จะพระราชทานพระราชดําริเพื่อดําเนินงานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาขอมลู
รายละเอียดอยางเปนระบบจากขอมูลพื้นฐานในเบื้องตนจากเอกสารตาง ๆ แผนที่ สอบถามจากเจาหนาที่ 
นักวิชาการ และสอบถามจากราษฎรในพื้นที่ เพื่อใหไดรายละเอียดที่ถูกตอง เพื่อที่จะพระราชทานความ
ชวยเหลือไดอยางถูกตอง รวดเร็วและสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรสังคม 

  ๑.๖) การมีสวนรวม 
   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนนักประชาธิปไตย ทรงเปดโอกาสใหทุกฝายทั้ง
สาธารณชน ประชาชน หรือเจาหนาที่ทุกระดับไดเขามารวมกันแสดงความคิดเห็นและรวมกันทํางานโครงการ
พระราชดําริ โดยคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือความตองการของสาธารณชนดวย  

   สําหรับวิธีการมีสวนรวมพระองคทรงนํา "ประชาพิจารณ" มาใชในการบริหารจัดการ
ดําเนินงาน ซึ่งเปนวิธีการที่เรียบงายตรงไปตรงมา โดยหากจะทําโครงการใดจะทรงอธิบายถึงความจําเปนและ
ผลกระทบที่ เกิดกับประชาชนทุกฝาย รวมทั้งผูนําชุมชนในทองถิ่น เมื่อประชาชนในพื้นที่ เห็นดวยแลว  
หนวยราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของและรวมดําเนินการมีความพรอม จึงจะพระราชทานพระราชดําริใหดําเนิน
โครงการนั้น ๆ ตอไป 

  ๑.๗) ประโยชนสวนรวม 
   การปฏิบัติพระราชกรณียกิจและการพระราชทานพระราชดําริในการพัฒนาและชวยเหลือ
พสกนิกรในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงระลึกถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ  

  ๑.๘) ประหยัด เรียบงาย ทําใหงาย 
       นอกจากนี้ ในการพัฒนาชวยเหลือราษฎร ทรงใชหลักการดําเนินงานดวยความเรียบงายหรือ
ทําใหงาย ราษฎรสามารถทําไดเอง สอดคลองกับสภาพทองถิ่น โดยไมตองลงทุนสูงหรือใหเทคโนโลยีที่ยุงยากนัก  

  ๑.๙) ขาดทุนคือกําไร 

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

และการที่คนอยูดีมสีุข เปนการนับที่เปนมูลคาเงินไมได...”  

   จากพระราชดํารัสดังกลาว คือหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มีตอพสกนิกรไทย 
“การให” และ “การเสียสละ” เปนการกระทําอันมีผลเปนกําไร คือความอยูดีมีสุขของราษฎร  

  ๑.๑๐) เศรษฐกิจพอเพียง 
   "เศรษฐกิจพอเพียง" เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิต แกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ ใหดําเนินไปบน "ทางสายกลาง" และเมื่อภายหลังไดทรงย้ําแนวทางการแกไข เพื่อใหรอดพนและ
สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

   ปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" จึงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน "ความพอเพียง" หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุ 
มีผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
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เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการ
นําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรมและ
ความซื่อสัตยสุจริต ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและ
พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุสังคม สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

  ๑.๑๑) ไมติดตํารา 
   หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีลักษณะการพัฒนาที่อนุโลมและ
รอมชอมกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสภาพของสังคมจิตวิทยาของชุมชน เปนการใชตําราอยาง
อะลุมอลวยกัน ไมผูกติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม คือ "ไมติดตํารา" 

  ๑.๑๒) ทรงใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 
   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเขาใจถึงธรรมชาติ และตองการใหประชาชนใกลชิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปญหาธรรมชาติอยางละเอียด โดยหากเราตองการแกไขธรรมชาติจะตองใช
ธรรมชาติเขาชวยเหลือ เชน การแกไขปญหาปาเสื่อมโทรม ไดพระราชทานพระราชดําริ "การปลูกปาโดยไมตอง
ปลูก" ปลอยใหธรรมชาติชวยในการฟนฟูธรรมชาติ หรือแมกระทั่ง "การปลูกปา ๓ อยางประโยชน ๔ อยาง" 
ไดแก ปลูกไมเศรษฐกิจ ไมผลและไมฟน นอกจากไดประโยชนตามประเภทของการปลูกแลวยังชวยสรางความ
ชุมช้ืนใหแกพื้นดินดวย พระองคจึงทรงเขาใจธรรมชาติและมนุษยที่อยูอยางเกื้อกูลกัน ทําใหคนอยูรวมกับปาไม
ไดอยางยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ,กษัตริยนัก
พัฒนา,๒๕๕๒ : ๒๕-๓๑) 

 ประเด็นนโยบายของประธานกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ  

นโยบายประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษา 

  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ อาคาร
สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บางยี่ขัน กทม. นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี ประธาน
คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดมอบหมายนโยบายเกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

  ๑) ดานการบริหาร ใหดําเนินงานตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานไว 
ทั้งนี้ หากมีบางประเด็นที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงสามารถทําได แตใหทําการหารือกับคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการในทุกระดับ และตองกราบบังคมทูลฯ กอน ในสวนองคประกอบของคณะกรรมการบริหารชุด
ตาง ๆ ใหคงรูปแบบองคประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระดับตาง ๆ ทั้งในสวนองคกรบริหาร
สวนกลาง และองคกรบริหารระดับยอยของแตละศูนยศึกษาฯ ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ไวตามเดิม 

  ๒) ดานการวิจัยและพัฒนา  

   ๒.๑) ยึดตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

   ๒.๒) ปรับปรุงตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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   ๒.๓) ปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นคณะกรรมการระดับตางๆ แตไมควรซ้ํากับงานของกรม
หรืองานพื้นฐานมากเกินไป 

   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 สภาผูแทน 
ราษฎร กํานัน ผูใหญบาน เปนตน 
    - องคกรที่ทํางานขยายผล อาทิ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิราชประชาอุทิศ 
มูลนิธิปดทองหลังพระ เปนตน 

   ๓.๓) ควรจัดวิทยากรที่มีคุณภาพ มีความรู มีความชํานาญในการถายทอด และเหมาะสมกับ
กลุมผูเขาฟงการบรรยาย / อบรม 

 หลักคิด / หลักปฏิบัติในการดําเนินงานโครงการฯ ซึ่งโดยประมวลจากพระราชกรณียกิจดานการพัฒนาใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สรุปไดดังนี้ 

  ๑) เนนความพอเพียง 

  ๒) เกษตรยั่งยืน 

  ๓) การแกปญหาโลกรอน 

  ขอเสนอแนะของรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาฯ/ประธาน
คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 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
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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  ไดมีการประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) โดยมีนายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี เปนที่ปรึกษา 
กปร. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ   สวนราชการที่เกี่ยวของจํานวน ๑๖ 
หนวยงาน เปนกรรมการ และเลขาธิการ กปร. เปนกรรมการและเลขานุการ  ในการประชุมดังกลาวที่ประชุมได
มีมติ ดังนี้ 

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

  ๒) คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ศูนยศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ 
แหง ไดขยายการสงเสริม  ฝกอบรม และขยายผลสูภาคการปฏิบัติในพื้นที่ของราษฎรมากยิ่งขึ้น  และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในเขตจังหวัดที่ตั้งของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แหง ไดเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อรับทราบผลสําเร็จดานการศึกษา ทดลอง วิจัย รวมทั้งหลักสูตรการฝกอบรมของศูนยศึกษาการ
พัฒนาฯ ซึ่ง อปท.สนใจเปนอยางมาก ดังนั้น นายกรัฐมนตรีประธานกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดเห็นชอบใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณากําหนดนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขามาศึกษาเรียนรูตัวอยางความสําเร็จของศูนยศึกษา
การพัฒนาฯ เพื่อนําไปพิจารณาสงเสริมการขยายผลสูประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามภูมิสังคม และความ
ตองการของประชาชน 
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 แผนยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 

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

  ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาการดําเนินงานสนองพระราชดําริ  

   ๑.๑) ศึกษารวบรวมแนวพระราชดําร ิขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและทบทวน
การดําเนินงานสนองพระราชดําริในระยะที่ผานมาใหถูกตอง ครบถวนสมบูรณ สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง 
และมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งจัดระบบหมวดหมู จัดลําดับ ความสําคัญ วิเคราะหปญหาอุปสรรคของการ
ดําเนินงาน ดําเนินการแกไข และนําไปสูการขับเคลื่อนขยายผล โดยการเผยแพรประชาสัมพันธใหแพรหลายมากขึ้น 

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

   ๑.๓) การสรางและพัฒนาเครือขายการดําเนินงานสนองพระราชดําริ โดยเสริมสรางและ
สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนใหเขามามีบทบาทและสวนรวมในการดําเนินงาน
ทุกขั้นตอนในลักษณะองครวมแบบบูรณาการ มีการขยายเครือขาย สรางระบบการประสานรวมวางแผนและ
ดําเนินงาน เพื่อบรรลุจุดมุงหมายในการดาเนินงานสนองพระราชดําริรวมกัน 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. 
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   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. จะเปนศูนยกลาง
แหงการเรียนรูและฝกอบรมตามแนวพระราชดําริ โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการนํา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานการสงเสริมอาชีพ การสรางงานและสรางรายได มาสนับสนุนและชวย
แกไขบรรเทาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศอยางเปนรูปธรรม 
    - สนับสนุนการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับ
สถาบันการศึกษาและองคกรเอกชนตาง ๆ เพื่อเปนศูนยรวมขอมูลและศูนยฝกอบรมตามแนวพระราชดําริที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับภูมิสังคมในแตละภูมิภาค รวมทั้งการนํานักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหเขามามีสวนรวมกับ
กระบวนการเรียนรูตามแนวพระราชดําริมากขึ้น 
    - ขยายผลองคความรูตามแนวพระราชดําริสูองคกรชุมชนและประชาชนทั่วทุกภูมิภาค โดย
ประสานและสนับสนุนใหจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และสนองพระราชดําริ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของตนเอง โดยมีการใชแผนชุมชน
เปนเครื่องมือชี้นาการดําเนินงาน 
    - ขยายผลเครือขายองคความรูตามแนวพระราชดําริสูระดับสากล โดยใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินงาน และสํานักงาน กปร. เปนองคกรกลางในการดําเนินงานและ
สนับสนุนในฐานะตัวแทนระดับประเทศ 

   ๒.๔) การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ โดย 
    - มุงสรางความรูความเขาใจและใชประโยชนองคความรูตามแนวพระราชดําริ ในการ
พัฒนาและดํารงชีวิต โดยมุงเนนใหเห็นผลสําเร็จและผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
    - พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพรประชาสัมพันธองคความรูตามแนวพระราชดาํริ
และผลสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้งรูปแบบ เนื้อหา ความรวดเร็วและตอเนื่อง ผานสื่อทุก
ประเภท มุงสรางความรูความเขาใจ เพิ่มพูนความศรัทธา และการใชประโยชนองคความรูตามแนวพระราชดําริ 
เพื่อการพัฒนาและดํารงชีวิต 
    - มุงใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพรและถายทอดองคความรูตามแนว
พระราชดําริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปสูกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหแพรหลายกวางขวางมากขึ้น 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓๐ 
 

    - เผยแพรประชาสัมพันธประชาชนกลุมเปาหมาย ชุมชน และองคกรตาง ๆ ที่ประสบ
ผลสําเร็จและไดรับประโยชนจากการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหแพรหลายสูสาธารณะ
มากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ,๒๕๕๓ : ๑๗-๒๘) 

 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  ในชวงที่ผานมา  สํานักงาน กปร.  ไดกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินงานของศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกแหง ใน ๔ เรื่องหลัก ดังนี้ 

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

  ๒) ปุยสั่งตัด สืบเนื่องจากการที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทาน
แนวพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทุกแหง ควรมีการผลิตปุยเคมีที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับพืชและดิน
ของแตละพื้นที่ดวย ทั้งนี้ เพื่อใหทุกศูนยศึกษาฯ เปนศูนยกลางสาธิตการผลิตและการใชปุยอยางถูกวิธี โดยนําคา
วิเคราะหดินมาเปนตัวกําหนดสูตรปุยเคมี ใหเหมาะสมกับพืช ดิน และสภาพแวดลอม รวมทั้งสงเสริมให
เกษตรกรมีการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียอยางเหมาะสมอีกดวย  

  ๓) พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก เพื่อใหทุกศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทุกแหงเปนศูนยสาธิต
การนําพลังงานทดแทนมาใชในการปฏิบัติงานจริง ในกิจกรรมตาง ๆ โดยใหสอดคลองกับภูมิสังคมของพื้นที่ 

  ๔) การประชาสัมพันธ และปายสื่อความหมายในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ 
อํานวยความสะดวก และสรางความรูความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ใหแกผูเขามาศึกษาดูงานในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 
โดยใหเหมาะสมกับ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” 

 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
ราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยาง
ยั่งยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงถึงผลประโยชนของ
ประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 

   มาตรา ๘๓ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗ ก, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ : ๒๐-๒๕) 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓๑ 
 

 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 

  (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 นโยบายที่ ๒ เรื่องความมั่นคง
แหงรัฐ ขอ ๒.๑ ไดกําหนดนโยบายดังนี้ “ เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย โดยมีเปาหมาย
เชิงนโยบาย คือ ประชาชนทุกหมูเหลามีความรู รัก สามัคคี และยึดถือแนวพระราชดําริ เปนหลักในการดําเนิน
ชีวิตอยางพอเพียง” ซึ่งมีกลยุทธหรือวิธีการดําเนินการคือ การสงเสริมการดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และขยายผลโครงการเพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่และกลุมเปาหมายตาง ๆ 



แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓๒ 
 

  การประเมินผลงานขยายผลศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  ในชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๒ สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการประเมินผลงานขยายผลศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในสวนของศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถ
สรุปผลการประเมินดังนี้ 

  ๑) ดานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของภายในศูนย เห็นวา โครงการที่ดําเนินงานมีความสอดคลองกับแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง มีงบประมาณ เจาหนาที่ เครื่องมือเครื่องใชที่เพียงพอ มีระบบการบริหารที่
สามารถตรวจสอบได มีผลลัพธที่ตรงตามวัตถุประสงค มีประโยชนตอสิ่งแวดลอม ชุมชนเกิดการเรียนรูดาน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการนําขอมูลการประเมินผลมาใชในการปรับปรุงโครงการ 

  ๒) ดานประชากรในพื้นที่รอบศูนยฯ พบวา อาชีพหลังเขารับการฝกอบรมจากศูนย คือ การทํานา 
รองลงมา คือ เกษตรผสมผสานและเลี้ยงสัตว ฯลฯ 

  ๓) ดานปญหาในชุมชน คือ ปญหาเกี่ยวกับน้ําในการประกอบอาชีพ เนื่องจากพื้นที่เปนดินทราย มี
การกระจายน้ําไมครอบคลุมทุกหมูบาน 

  ๔) ความสัมพันธกับศูนย พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเคยเขาไปในศูนย ทราบวัตถุประสงคในการ
จัดตั้งศูนย มีเจาหนาที่มาเยี่ยมเยียนใหคําแนะนําในการประกอบอาชีพ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

  ขอเสนอแนะของผูศึกษา 

  ๑) สภาพพื้นที่มีปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ํา และลักษณะดินมีปญหาเรื่องการเพาะปลูก ดังนั้น 

  ๒) ควรฝกอบรมเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือน เพื่อสามารถวิเคราะหรายรับ – รายจาย และ
วางแผนการใชจายในครัวเรือนที่ถูกตองมากขึ้น 

  ๓) ศูนยควรติดตามและใหความชวยเหลือประชาชนในลักษณะเปนพี่เลี้ยงไมใชชวยเหลือเกษตรกร
ตลอดเวลา เพื่อใหเกษตรกรสามารถชวยเหลือตนเองได 

  ๔) ในการจัดการฝกอบรมหรือการใหการสนับสนุนตาง ๆ ควรพิจารณาถึงความตองการและ
ศักยภาพความพรอมของประชาชน เพื่อใหการดําเนินงานขยายผลประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

  ๕) สํานักงาน กปร. ควรจัดงบประมาณสํารองระหวางป นอกเหนือจากเงินกองทุนพระราชดําริ 
เพื่อใหแกไขในกรณีเกิดความจําเปนเรงดวนไมสามารถรองบประมาณปกติได 

  ๖) สํานักงาน กปร. ควรประสานในเรื่องนโยบายของหนวยงานที่รวมดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความ
สอดคลองในแผนปฏิบัติการ / งบประมาณ จะไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  ๗) ศูนยควรประสานกับสถานศึกษา ในระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาใหมีการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกเขาไปในการเรียนการสอน เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาและนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันหรือการประกอบอาชีพตอไป   
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 ๑.๑ แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑, ๒ (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ) 

  ๑) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ มุงเปนฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และเกษตร
อุตสาหกรรม ที่ปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศและการสงออก 

  ๒) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 ๑.๒ แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ๑) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ เปนแหลงผลิตสินคาเกษตร อาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูป 

  ๒) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ เปนสังคมเขมแข็งบนฐานความรูคูคุณธรรม 

  ๓) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ เปนเมืองปราศจากมลพิษ ภัยธรรมชาติ และเปนแหลงอุตสาหกรรมสะอาด 
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การวิเคราะหสถานการณ  (SWOT Analysis)  

๑. ภาพรวมสถานการณการพัฒนาประเทศและแนวโนม  

  การพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปที่ผานมา คงยึดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  
(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 ของ
จํานวนประชากรทั้งหมด แตยังมีปญหาการกระจายรายไดโดยชองวางรายไดของกลุมคนที่รวยที่สุดของประเทศ
และกลุมคนที่จนสุดของประเทศแตกตางกันถึง ๑๒.๒ เทา ซึ่งแมวาผลการพัฒนาโดยรวมจะสงผลใหคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยดีขึ้นในทุกระดับ แตในขณะเดียวกันก็ทําใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอยางรวดเร็ว รากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมออนแอลง คนไทยและสังคมไทยมี คานิยมและพฤติกรรม
ที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ขาดจิตสํานึกสาธารณะโดยมุงประโยชนสวนตนและพวกพอง
มากกวาประโยชนของสังคมสวนรวม สถาบันครอบครัวเกิดความแตกแยก ชุมชนออนแอลง ทําใหประชาชนสวน
หนึ่งดอยโอกาสประสบความทุกขยากเดือดรอนและไมสามารถพึ่งตนเองได 

๒. สําหรับสภาวะแวดลอมการพัฒนาและแนวโนมที่สงผลตอการดํารงชีวิตของคนไทยและสังคมไทยใน
ประเด็นสําคัญ ๆ ไดแก 

 ๒.๑ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต 
  ภาคเกษตรยังเปนรากฐานการผลิตที่สําคัญของประเทศที่จะเชื่อมโยงไปสูภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ แตภาวะการผลิตทางการเกษตรตองเผชิญกับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เชน อุทกภัย และภัยแลง รวมทั้งเนื้อที่ชลประทานของประเทศขยายตัวไดไมมากนักประมาณ 
รอยละ ๑.๔๗ ตอป สงผลใหภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยไดเพียง รอยละ ๒.๘๒ ตอป ในชวง ๑๐ ปที่ผานมา โดย
ปริมาณการผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นมีปจจัยมาจากประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากกวาการขยาย
พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูกขาวและพืชอาหารมีแนวโนมคงที่และลดลง และปรับเปลี่ยนแบงพื้นที่ไป
เพาะปลูกพืชพลังงานทดแทน เชน ปาลมน้ํามัน ทําใหราคาสินคาราคาเกษตรปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่ง
อาจจะนาไปสูวิกฤตอาหารและวิกฤตพลังงานตอไปได 

 ๒.๒ 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 ข้ึนไป) มี
จํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

 ๒.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน ซึ่งสวนใหญยังไมไดรับการแกไขและหลายเรื่องอยูในสถานการณที่แยลงกวาเดิมทรัพยากรธรรมชาติ 
หลายอยางถูกใชไปถึงระดับที่เสื่อมสภาพโดยถาวร ในขณะที่ยังมีประชาชนและเกษตรกรจํานวนมากยังตอง
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการเปนแหลงน้ําสะอาด แหลงอาหารและยารักษาโรค เพื่อความอยูรอดในการ
ดํารงชีวิต สาหรับภาวะวิกฤตที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก 

  - ภาวะวิกฤตทรัพยากรนํ้า ปจจุบันน้ําตนทุนที่มีอยูสามารถสนองความตองการใชน้ําไดประมาณ
สองในสามของความตองการรวมของประเทศในป ๒๕๕๑ (๗๓,๗๘๘ ลานลบ.ม./ป) โดยความตองการน้ํา
การเกษตรมากที่สุด รอยละ ๗๖ และการอุปโภคบริโภครอยละ ๔ ซึ่งความตองการน้ําดังกลาวปริมาณน้ําตนทุน
ที่มีอยูที่สามารถควบคุมไดตามแหลงน้ําตาง ๆ สามารถสนองความตองการไดประมาณรอยละ ๗๑ ของความ
ตองการใชน้ําโดยรวม ดังนั้น สภาพปญหาการขาดแคลนน้ําในอดีตมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตามความตองการน้ําที่
ขยายตัวอยางรวดเร็วและดวยขอจํากัดตาง ๆ ในการลงทุนพัฒนาแหลงน้ํา ดังนั้น สภาวะการขาดแคลนน้ําจะ
รุนแรงขึ้นอยางมากจนถึงขั้นวิกฤต 

  - ภาวะวิกฤตทรัพยากรปาไมและระบบนิเวศ การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและภาคการผลิต   
ทําใหเกิดการขยายตัวของเมือง ชุมชน ศูนยกลางเศรษฐกิจ โดยมีความจําเปนในการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งสาธารณูปโภค ทําใหพื้นที่อนุรักษและพื้นที่ปาไมถูกบุกรุกทําลายมากขึ้น ปจจุบันเหลือพื้นที่ปาจริงเพียง 
๑๐๔.๗ ลานไร หรือรอยละ ๓๒.๖ ของพื้นที่ปาทั่วประเทศ และคาดวาอาจสูญเสียพื้นที่ปาอีกประมาณ ๑๐ ลาน
ไร ใน ๒๐ ป ขางหนา ซึ่งการลดลงของพื้นที่ปาเปน การลดลงของถิ่นที่อยูของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ แหลงน้ําและความสมบูรณของธาตุอาหารในดินซึ่งสงผลตอภาคการผลิต 

  - ภาวะโลกรอน ในชวง ๒๐ ป ที่ผานมามนุษยเปนตัวการสําคัญที่ทาใหบรรยากาศของโลก
เปลี่ยนแปลงโดยมีกาซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกาซ คารบอนไดออกไซด ทาใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
อยางรวดเร็วเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสตอทศวรรษ ธารน้ําแข็งและหิมะละลาย สงผลใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้น
ประมาณ ๐.๐๙ – ๐.๘๘ เมตร พื้นผิวโลกซึ่งรอยละ ๗๐ เปนพื้นที่ผิวน้ําจะดูดซึมกาซคารบอนไดออกไซด ทําให
น้ําทะเลเปนกรดมากขึ้นและทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น ๑.๕ – ๕.๑ องศาเซลเซียส และมีโอกาสสูง
มากกวา ๕ องศา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกลาวสงผลกระทบตอระบบนิเวศของประเทศไทย โดย
เกิดภัยพิบัติอุทกภัย วาตภัยอยางรุนแรงในหลายพื้นที่ สภาพพื้นที่ชายฝงทะเลถูกกัดเซาะรุนแรงมากขึ้น 
ทรัพยากรประมงและพื้นที่การเกษตรบริเวณชายฝงและปากแมน้ําสูญเสียและเปลี่ยนแปลงไปสงผลกระทบตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และกอใหเกิดความทุกขยากเดือดรอนแกประชาชนอยางกวางขวาง 

๓. การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) โดยระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก
คณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งภาคประชาชน ไดเขามา
มีสวนรวมในการวิเคราะหสถานการณ ดังนี้ 
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  ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการดําเนินงาน 

   ปจจัยที่เปนอุปสรรค 

   ๑) คานิยม “สังคมบริโภค” และ “ระบบทุนนิยม” ที่มีอยูในสังคมมาเปนเวลานาน    

   ๒) แนวทางการพัฒนาที่ยังไมเช่ือมั่นในแนวพระราชดําริตาง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

   ๓) ความแปรปรวนไมแนนอนของสภาพภูมิอากาศเนื่องจากสภาวะโลกรอน 

   ๔) ภาวะภัยแลง ขาดแคลนน้ําและแหลงน้ํา  

   ๕) การแยงชิงทรัพยากรน้ําระหวางชุมชนเมืองกับภาคเกษตรกรรม 

   ๖) การทองเที่ยวที่ขาดจิตสํานึกสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

   ๗) ความลมเหลวจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยว การเปนหนี้เรื้อรัง สูญเสียที่ทํากิน ไมมีที่ทํากินเปน
ของตนเอง ละทิ้งการเกษตรหันไปประกอบอาชีพอื่นเพิ่มมากขึ้น 

   ๘) การขยายตัวของสังคมเมือง การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่รอบศูนยฯ ที่
เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมเปน บานจัดสรร โรงแรม สนามกอลฟ ฯลฯ 

   ๙) ภาพพจนของอาชีพทางการเกษตรที่มีความลําบาก เห็นผลชา สวนใหญมีหนี้สิน คนรุนใหม
หันไปประกอบอาชีพอื่น ๆ โดยเฉพาะในภาคบริการเนื่องจากอยูใกลแหลงทองเที่ยว 

   ๑๐) ประชานิยม ประชาชนละทิ้งการพึ่งพาตนเอง  มีแนวคิดใหราชการตองคอยชวยเหลอืตลอดเวลา 

   ๑๑) ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ภาวะคาครองชีพที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

   ๑๒) วิกฤตพลังงาน 

   ปจจัยที่เปนโอกาส 

   ๑) สถานที่ตั้งอยูในจังหวัดที่มีโครงการพระราชดําริจํานวนมาก ไมไกลจากกรุงเทพฯ อยูติด
ถนนใหญการเดินทางสะดวก และอยูใกลเคียงพื้นที่แหลงทองเที่ยว ที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศเดินทางมาทองเที่ยวตลอดทั้งป  

   ๒) จังหวัดที่ตั้งมีลักษณะทางภูมิศาสตรและภูมิสังคมที่หลากหลาย สามารถสรางองคความรู 
พัฒนาหรือนําเทคโนโลยีมาปรับใช ภายในกรอบแนวพระราชดําริ เพื่อตอบสนองการพัฒนาไดหลายดาน เชน 
ดานการเกษตร ปศุสัตว ประมง อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว  

   ๓) มีตัวอยางของความสําเร็จของผูที่นอมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนประสบ
ผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตอยางเปนรูปธรรมโดยรอบพื้นที่ 

   ๔) สังคมเริ่มมีความตื่นตัว นอมนําพระราชดําริตาง ๆ ไปปรับใชในการดําเนินชีวิต 

   ๕) สังคมเห็นความสําคัญเริ่มมีความตื่นตัวในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ๖) นโยบายรัฐบาล สงเสริมการผลิตและการบริโภค ดานการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
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   ๗) มีหนวยงานภาคีหลากหลายดาน 

   ๘) หนวยงานหรือองคกรในทุกภาคสวน พรอมใหการสนับสนุน และใหความรวมมือในระดับ
คอนขางมากถึงระดับใหความรวมมืออยางเต็มที่ 

   ๙) มี สํานักงาน กปร. สนับสนุนและประสานงานกับระดับบนของภาคสวนตาง ๆ  

   ๑๐) สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   ๑๑) มีประชาชนจํานวนมากในหลากหลายสาขาอาชีพทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงชาว
ตางประเทศเดินทางมาเขาชมกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยฯอยางตอเนื่อง 

  ปจจัยภายในที่มีผลตอการดําเนินงาน 

   ปจจัยที่เปนจุดแข็ง 

   ๑) เปนโครงการพระราชดําริ ที่มีโครงสราง การจัด การกําหนดบทบาทและภารกิจที่ชัดเจน   

   ๒) มีพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน และ
มีหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนจุดเดนของการเผยแพรประชาสัมพันธ 

   ๓) เปนแหลงรวมของผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการ เจาหนาที่มีความรูและประสบการณ ในทุก
สาขา จากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของประชาชน 

   ๔) มีการทํางานเปนทีมที่เขมแข็ง มีการประสานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ   

   ๕) ผูปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 

   ๖) มีกิจกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการอนุรักษดินและปรับปรุงบํารุงดิน,  
การพัฒนาแหลงน้ํา, การอนุรักษและฟนฟูสภาพปา, การประกอบอาชีพและผลิตอาหาร, รวมถึงพลังงาน
ทางเลือกที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งทั้งหมดตอบสนองตอการแกไขปญหาของพื้นที่และประชาชน  

   ๗) มีองคความรูและตัวอยางความสําเร็จที่ชัดเจน ในรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนแหลง
เรียนรูของหนวยงาน องคกร และประชาชนในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ รวมถึงระดับสากล  

   ๘) งบประมาณสามารถใชไดทั้งจากงบกลางและงบปกติของหนวย 

   ปจจัยที่เปนจุดออน 

   ๑) พื้นที่กวางขวางแตเปนพื้นที่ เปด ยากตอการควบคุมพื้นที่  การลักลอบเขามาทําลาย
ทรัพยากรที่ไดรับการฟนฟูทําไดงาย 

   ๒) โครงสรางองคกรถึงแมวาจะมีความชัดเจน แตงานดานการประชาสัมพันธยังไมไดแยกไว
เปนงานเฉพาะ เหมือนกับงานวิชาการ และงานขยายผล แตเปนสวนหนึ่งของงานบริหาร ซึ่งในปจจุบันงาน
ประชาสัมพันธเปนปจจัยหนึ่งในความสําเร็จขององคกร แตการแยกออกมาทําไดยากเนื่องจากโครงสรางองคกร
ที่แข็งเกินไป  
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   ๓) การประชาสัมพันธยังทําไดอยางจํากัด ทั้งในดานการสรางภาพลักษณองคกร ดานวิชาการ
และดานผลงาน ความสําเร็จ และภาพรวมของโครงการ รวมถึงการประชาสัมพันธอยางเปนสากลดวย
ภาษาตางประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณดานประชาสัมพันธไดรับอยางจํากัด ไมสามารถจางบริษัทที่มีความ
ชํานาญดําเนินการได ตองดําเนินการภายใตความรู ความสามารถ ของเจาหนาที่ที่ศูนยฯมีอยูเทานั้น 

   ๔) ในตนปงบประมาณ การตอบสนองตอปญหาทําไดชา เพราะความลาชาของงบประมาณ 
ที่เกิดจากสายทางเดินของงบประมาณที่ตองใชงบกลางจากรัฐบาล ถึงแมนวาจะมีงบประมาณปกติของแตละ
หนวย เงินกองทุนพระราชทาน และเงินรายไดศูนย แตทําไดอยางจํากัด  

   ๕) เจาหนาที่ระดับผูปฏิบัติมีความรูในงานที่รับผิดชอบ แตยังขาดความเขาใจในภาพรวมของ
การพัฒนา ตามแนวทาง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ตองดําเนินงานใน
ลักษณะสหวิทยาการ  

   ๖) บุคลากรของหนวยงานราชการที่มารวมปฏิบัติงานในศูนย สวนหนึ่งยังมี ความกังวลในการ
เติบโตในสายงาน บางคนมีขีดความสามารถแตยังไมนําออกมาใชอยางเต็มศักยภาพ 

   ๗) เอกสารคูมือองคความรูดานตาง ๆ ยังไมครบถวนสมบูรณ 

   ๘) กิจกรรมและตัวอยางของความสําเร็จที่หลากหลายอยูกระจายในพื้นที่ และไมมีนิทรรศการ
ภาพรวมของการดําเนินงานและผลความสําเร็จ ทําใหตองใชเวลามากในการศึกษาดูงานใหครบถวน  

   ๙) ปายสื่อความหมายยังไมสมบูรณและไมเปนสากล ผูเขาเยี่ยมชมยังไมสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเองยังตองมีวิทยากรบรรยาย 

   ๑๐) สํานักงานและอาคารตาง ๆ ยังไมพอเพียงสําหรับหนวยงานที่จะเขามาทํางานรวมอยูใน
บริเวณเดียวกัน 

   ๑๑) สภาพภูมิทัศนยังขาดแรงจูงใจผูที่เดินทางผานใหเขามาศึกษาดูงานในพื้นที่ 
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