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ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

แผนแมบท 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดใชแผนแมบทศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๔) เปนกรอบและแนว
ทางการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ปจจุบันแผนแมบทดังกลาวกําลังจะหมดลงในป ๒๕๕๔ เพื่อใหการ
ดําเนินงานภายในศูนยฯ มีความชัดเจนตอเนื่อง สามารถดําเนินการสนองพระราชดําริไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันจึงจําเปนที่จะจัดทําแผน
แมบทฯ ตอเนื่องเพื่อใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของศูนยฯ ในระยะตอไป โดย การดําเนินงานจัดทํา
แผนแมบท ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดดําเนินการดังนี้ 

๑. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดสงเจาหนาที่จากหนวยงานรวม ๑๐ นาย เขารวม
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนแมบทโครงการศูนยศึกการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ระหวาง วันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ โดย
สํานักงาน กปร. เปนผูจัด มี ผศ.ปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา เปนผูใหความรูและชวยในการจัดทําแผนแมบท  
กอนเขารวมสัมมนาดังกลาว ๑ วัน (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) เจาหนาที่ทั้ง ๑๐ นายที่เขารวมสัมมนาไดรวมกัน
จัดเตรียมขอมูลเพื่อจัดทําแผนแมบท ณ หองประชุมสวนโครงการพระราชดําริ กรมประมง โดยมี ผูอํานวยการ
สวนโครงการพระราชดําริกรมประมงรวมใหความคิดเห็น 

๒. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดนําผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจาก ขอ ๑. มาดําเนินการ
จัดทําแผนแมบท โดยเชิญคณะทํางานโครงการศูนยฯ คณะทํางานวิชาการและคณะทํางานขยายผลรวมทั้ง อบต. 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน ๕๔ หนวยงาน เขารวมดําเนินการจัดทําแผนระหวางวันที่ ๕ – ๖ กรกฎาคม 

๒๕๕๔ ณ หองประชุมกะพงทอง ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ โดยมี ผูอํานวยการสวนโครงการ
พระราชดําริ กรมประมง มาชวยดําเนินการจัดทําแผนแมบท 

๓. สํานักงาน กปร. ไดเรียนเชิญ ผศ.ปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักประสานงาน
โครงการพื้นที่ภาคกลาง เดินทางมาศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เพื่อรวมพิจารณาจัดทําแผนแมบท
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ  ที่คณะทํางานรวมจัดทําในขอ ๒. ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๔ โดยมีรองเลขาธิการ กปร. (นายโกวิทย  เพงวาณิชย) เปนประธานในการประชุมและไดใหความเห็นชอบ
ใน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ 

๔. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงบประมาณ เพื่อ
นําเขาสูแผนแมบท โดยการบูรณาการ แผนจากหนวยงานรวมขึ้นระหวางวันที่  ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  
ณ หองประชุมกะพงทอง ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ โดยมีคณะทํางานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบนฯ คณะทํางานวิชาการและคณะทํางานขยายผลรวมกันดําเนินการ 

๕. การดําเนินการจัดทํารางแผนแมบทศูนยฯ ไดดําเนินการเรียบรอยและเสนอผานการเห็นชอบจาก
ประธานอนุกรรมการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ (ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี) แลว ขณะนี้อยูใน
ขั้นตอนเสนอประธานคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พิจารณาใหความเห็น เพื่อสงกลับใหศูนยฯ เสนอผูวาราชการจังหวัด ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการดําเนินงานฯ ลงนามมายังสํานักงาน กปร. เพื่อเริ่มดําเนินการตามแผน 

 

     แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
 



 

สาระสําคัญของแผนแมบท ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

วิสัยทัศน 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตช้ันนํา ดานการอนุรักษ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่หลากหลายบริเวณชายฝง โดยบูรณาการกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ
ชีวิต ใหสมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ 

พันธกิจ 

๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายบริเวณชายฝง 
การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 

๒) ขยายผลความสําเร็จในการดําเนินงานศูนยฯ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต สูสาธารณชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตในพื้นที่เปาหมายอยางสมดุล และยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ 

๔) พัฒนาพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่อเปนแหลงเรียนรูและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และ
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 

๕) พัฒนาองคการ บุคลากร และเครือขาย สูความเปนศูนยศึกษาฯ ช้ันนํา 

เปาประสงคหลัก 

เพื่อเปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตช้ันนําดานการอนุรักษ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บริเวณชายฝง เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตใหยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ 

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อสนองพระราชดําริอยางตอเนื่องและครบถวนสมบูรณ มีคุณภาพและประสิทธิผล 

๒ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ทุกมิติอยางเปนระบบ 
ตั้งแตการศึกษาทดลอง วิจัย ทดสอบ สาธิต ขยายผล และการบริหารจัดการ 

๓. มุงเนนการขยายผลการพัฒนาสูประชาชนในหมูบานรอบศูนยฯ และประชาชนทั่วไปตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔. พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู และการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลบริเวณพื้นที่อาวคุงกระเบนและพื้นที่
ใกลเคียงใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศและการใชประโยชนเพื่อการพัฒนา 

๕. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสรางความรูและความเขาใจใหกับประชาชน
กลุมเปาหมายตาง ๆ เพื่อสรางงาน สรางรายได ใหกับประชาชนในพื้นที่โครงการฯ เพิ่มขึ้น 

 

 

     แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
 



 

กลุมเปาหมาย 

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคหลัก จึงกําหนดกลุมเปาหมายการดําเนินงานให
ครอบคลุมทุกมิติของยุทธศาสตร โดยมีกลุมเปาหมายในเรื่องพื้นที่ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูรับบริการ ดังนี้ 

๑) พื้นที่เปาหมาย  
 พื้นที่ดําเนินการของโครงการฯ เปนพื้นที่ชายฝงทะเลและพื้นที่ใกลเคียง โดยมีพื้นที่เปาหมาย ดังนี้ 
 ๑.๑ พื้นที่ศูนยกลาง ไดแก อาวคุงกระเบนและพื้นที่รอบอาวคุงกระเบน ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ ๓ ๔ 

๗ ๙ และ ๑๐ ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม และหมูที่ ๗ ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  
มีพื้นที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร 

 ๑.๒ พื้นที่หมูบานรอบศูนยฯ ไดแก พื้นที่ในเขตตําบลคลองขุด ตําบลสนามไชย ตําบลรําพัน 
ตําบลกระแจะ และพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งเปนเขตเกษตรกรรมและเขตหมูบานประมงตามแนวชายฝงทะเล  
มีขอบเขตพื้นที่ประมาณ ๕๗,๐๒๕ ไร รวม ๒๓ หมูบาน   

 ๑.๓ พื้นที่ขยายผลการดําเนินงาน พื้นที่ดําเนินการที่อยูนอกหมูบานรอบศูนยฯ จํานวน ๑๐ 
หมูบาน อยูในตําบลรําพัน และตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ประมาณ ๒๔,๒๑๐ ไร รวมทั้ง
จังหวัดขางเคียง ไดแก จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง 

๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก 
 ๒.๑ หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานรวมศูนยฯ    
 ๒.๒ บุคลากรศูนยฯ และบุคลากรหนวยงานรวม 
 ๒.๓ ประชาชนในพื้นที่ /นอกพื้นที่  
 ๒.๔ กลุมเกษตรกร /เครือขาย 

๓) ผูรับบริการ ไดแก 
 ๓.๑ หนวยงานรวม /หนวยงานในสังกัด  
 ๓.๒ สวนราชการ /รัฐวิสาหกิจ 
 ๓.๓ ประชาชนในพื้นที่ศูนยฯ/นอกพื้นที่  
 ๓.๔ ผูศึกษาดูงาน /นักทองเที่ยว 
 ๓.๕ กลุมเปาหมายในการเผยแพรประชาสัมพันธ 

ยุทธศาสตร 

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคหลักจึงกําหนดยุทธศาสตรศูนยศึกษาการพัฒนา 
อาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริและบริหาร
จัดการโครงการศูนยฯ ๓ ยุทธศาสตรหลัก ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ศึกษา วิจัย และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายบริเวณ
ชายฝง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ขยายผลการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต สูสาธารณชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

     แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
 



 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ บริหารจัดการองคการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เปาหมายตามแนวพระราชดําริ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ศึกษา วิจัย และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายบริเวณ
ชายฝง 

เปนยุทธศาสตรหลักตามพันธกิจ และบทบาทหนาที่ของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เนน
การศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายบริเวณชายฝง รวมทั้งการศึกษาวิจัย
และพัฒนาอาชีพการประมง การเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนําผลสําเร็จมา
สาธิต ขยายผลสูประชาชน โดยสาระสําคัญการดําเนินงาน ดังนี้ 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 

มีผลงานวิจัยและองคความรูดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายบริเวณ
ชายฝง การพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดําริ 

กลยุทธ 

๑) ศึกษา วิจัย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายบริเวณชายฝง โดย
ศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตั้งแตยอดเขาสูทองทะเลเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และ 
ลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาอาชีพทางการประมง การเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยศึกษาวิจัยและพัฒนาอาชีพทางการประมง การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวน 
การผลิต และวิธีการผลิตในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาประมงและเกษตร รวมทั้งการศึกษาการ
แปรรูปผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา การศึกษาหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ ไรสารตกคาง 

การบริหารแผนไปสูการปฏิบัติ 

 แผนยุทธศาสตร ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) มุงใชแผน
เปนเครื่องมือและกลไกการดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน เปาประสงค และยุทธศาสตรที่วางไว มุงสู
เปาหมายสําคัญในระยะยาว โดยครอบคลุมการดําเนินงานทุกมิติขององคกรและสอดคลองกับสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ โดยกําหนดระบบและกลไกการบริหารแผนดังนี้ 

 ๑. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
  กําหนดใหมีการจัดทํา “แผนปฏิบัติราชการ” ในลักษณะแผนปฏิบัติราชการทั้งในระยะ ๕ ป 

และแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานประสาน จัดสรรทรัพยากรดําเนินงาน
ควบคุม กํากับดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 ๒. การอํานวยการกํากับดูแล 
  เพื่อใหการดําเนินตามแผนยุทธศาสตรเปนไปตามเปาประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  

สํานักงาน กปร. และศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการและคณะทํางาน
รับผิดชอบ กํากับ ดูแล การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 

 
     แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  

 



 

 ๓. การติดตามประเมินผล 
  ๑) การติดตามผลการดําเนินงานในศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ สํานักงาน กปร. 

และหนวยงานตาง ๆ เพื่อทราบความกาวหนา ปญหา อุปสรรคและขอขัดของในการดําเนินงาน โดยการรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรทุกไตรมาส และรายงานผลสําเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

  ๒) การประเมินผล โดยมีสํานักงาน กปร. เปนผูรับผิดชอบ กําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาเพื่อวัด
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 ๔. การประชาสัมพันธ 
  กําหนดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ  

งานขยายผล งานบริการ รวมทั้งการศึกษาดูงานตอผูรับผิดชอบ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 
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คํานํา 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดดําเนินงานสนองพระราชดําริ 
เกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาดานอาชีพประมง และการเกษตรในพื้นที่ดินชายฝงทะเล รวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝง ผลการดําเนินงานที่ผานมาทําใหศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ไดเปนศูนยกลางในการดําเนินการศึกษาทดลอง และพัฒนาที่ราษฎรสามารถเขามาศึกษาหาความรู 
และนําไปประยุกตในการประกอบอาชีพใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิต 

 การดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในลักษณะบูรณาการ
ตามที่ไดพระราชทานพระราชดําริไว โดยมีหนวยงานหลากหลายหนวยงานรวมดําเนินการในพื้นที่ โดยมีแผน
แมบทเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดประสานกัน 

 แผนแมบทของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับที่  ๖  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหการดําเนินงานได ตอเนื่องจากแผนแมบท ฉบับที่ ๕ โดยการจัดทําได
มุงเนนการมีสวนรวมจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งจากสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และผูแทน
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเปนกรอบใหการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สอดคลองกับความตองการของประชาชน โดยยังคงมุงเนนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 แผนแมบทฉบับที่  ๖ นี้ เปนแผนชี้นําที่กําหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ ไวโดยไดแยก
แผนปฏิบัติการออกไปตางหาก โดยใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการทุกป ซึ่งแนวทางการดําเนินการในลักษณะนี้ 
จะมีความยืดหยุนงายตอการปรับแผนใหเหมาะสมกับสถานการณ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ทั้งนี้ ก็
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการสนองพระราชดําริ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนตอไป  

 

 

   ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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สารบัญ 

 หนา 

 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 คํานํา 

 สารบัญ  

๑. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบท ๑ 

๒. พระราชดําริที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพฒันาอาวคุงกระเบน ๓ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

๓. ผลการดําเนินงานผานมา ๕ 

๔. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของวิสัยทัศน ๘ 

๕. ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ๑๐ 

๖. การบริหารแผนไปสูการปฏิบัต ิ ๓๒ 

ภาคผนวก ก   แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ภาคผนวก ข   การประเมินสถานการณ 
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๑.  กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนแมบท  

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยศึกษาการพัฒนาอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ” ข้ึน โดยมีแนวคิดที่สําคัญคือ “ศูนยศึกษาและพัฒนา” (Research & Development) และนําผล
ศึกษาที่ประสบผลสําเร็จมาเปน “ตัวอยางแหงความสําเร็จ” ในลักษณะ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” สําหรับใหผู
ที่สนใจเขามาศึกษาดูงานจากของจริง เปนตัวอยางของการบริหารงานแบบบูรณาการในลักษณะ “รวมศูนย” ใน
การผสานความรวมมือรวมใจกันของหนวยงานราชการในการทํางานเพื่อบริการประชาชน และเปน “ระบบการ
บริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” ที่ประชาชนสามารถเขามาเรียนรูและขอรับบริการไดเบ็ดเสร็จในแหงเดียวกัน 

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

 ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
: ภารกิจหลัก คือการศึกษา การปรับปรุงและการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ดิน น้ํา ปาไม ใหสามารถ
กลับมาใชทําการเกษตรได เปนตัวอยางแหงความสําเร็จในเรื่อง “ปาหาย น้ําแหง ดินเลว ก็พัฒนาได” 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส : ภารกิจหลัก 
คือ การศึกษา วิจัย พัฒนาสภาพดินเปรี้ยวที่ใชประโยชนไมไดใหสามารถนํากลับมาใชประโยชนทางการเกษตร
ไดอีก เปนตัวอยางแหงความสําเร็จในเรื่อง “ปาพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว แกลงดินอยางเดียว พัฒนาได
ยั่งยืน” 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี : 
ภารกิจหลัก คือ เพื่อศึกษา วิจัย ทดลอง และสาธิตการพัฒนา อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงในลักษณะเปน
ตัวอยางแหงความสําเร็จในเรื่อง “การพัฒนาจากยอดเขาสูทองทะเล” 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร : ภารกิจหลัก 
คือ การพัฒนาระบบชลประทาน พัฒนาระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ การศึกษาระบบนิเวศวิทยาของปา การ
ปรับปรุงบํารุงดิน พัฒนาและสงเสริมดานปศุสัตวและดานการประมง เรียกวา เปนตัวอยางแหงความสําเร็จใน
เรื่อง “สรางน้ํา เพิ่มปา พัฒนาชีวิตที่พอเพียง” 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม : 
ภารกิจหลัก คือ การศึกษาทดลอง แสวงหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่บริเวณตนน้ําลําธารของภาคเหนือ เพื่อ
เปนตนแบบในการพัฒนาลุมน้ําอื่นๆ ในภูมิภาค โดยใชระบบชลประทานเขาเสริม เปนตัวอยางแหงความสําเร็จ
ในเรื่อง “ตนทางเปนปาไม ปลายทางเปนประมง ระหวางทางเปนเกษตรกรรม” 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี : ภารกิจหลัก 
คือ เพื่อฟนฟูดานปาไมเอนกประสงค ศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมควบคูไปกับการอนุรักษ
และปลูกปาโดยใหราษฎรที่บุกรุกที่โดยมิชอบ เขารวมในกิจกรรมของโครงการเพื่อรวมพัฒนาอนุรักษ และใช
ประโยชนจากทรัพยากรอยางถูกตองและเกื้อกูลกันระหวางคนกับธรรมชาติ เปนตัวอยางแหงความสําเร็จในเรือ่ง 
“ฟนดินคืนปา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”   
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 ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แหง นอกจากจะดําเนินการดังกลาวขางตนแลว ยังไดขยายผลการ
ดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จไปยังหมูบานรอบศูนยฯ โดยการสรางเครือขายความรวมมือทั้งจากภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการขยายผลการพัฒนา และใช
ประโยชนจากศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ใหมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังไดเสริมสรางศักยภาพศูนยเรียนรูอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งเปนเครือขายภาคประชาชนที่ประสบความสําเร็จจากการขยายผลของศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน ๑๒๐ แหง เพื่อเปนแหลงองคความรู และเปนแบบอยางใหบุคคล
ทั่วไปไดศึกษาเรียนรูอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

 การดําเนินงานในชวงที่ผานมา ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทุกแหง จะมี “แผนแมบท” เปนเครื่องมือที่ใช
ควบคุม กํากับ การดําเนินงาน โดยแผนแมบทฉบับปจจุบันของทุกแหงจะสิ้นสุดลงในป ๒๕๕๔   ซึ่งในภาพรวม
ที่ผานมาผลการดําเนินงานมีความสอดคลองกับแนวพระราชดําริ และนโยบายตางๆ โดยผลสําเร็จไดเกิด
ประโยชนกับประชาชนเปนอยางดี จะเห็นไดจากการประเมินผลงานฝกอบรมของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ  โดย
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) พบวา
ครัวเรือนรอยละ ๖๓.๐๗ มีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน จากการฝกอบรมไปปฏิบัติเพื่อเพิ่ม รายได ลดรายจาย เพิ่ม
ผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตไดดียิ่งขึ้น ตลอดจนฟนฟูระบบนิเวศใหสมบูรณขึ้นได ดังนั้น เพื่อการ
ดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนไปอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับสถานการณที่เปนอยูในปจจุบัน 
สํานักงาน กปร. ในฐานะหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
และเปนหนวยงานหลักในองคกรบริหารศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนเปนประธาน
อนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงไดจัดทํา  
“แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ชวงป พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมี
จุดมุงหมายในการกําหนดทิศทางใหศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปสูการทําหนาที่เปน 
“แหลงองคความรูแนวพระราชดําริ ขยายผลสูประชาชนอยางยั่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี นําไปสูวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ตอไป 
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๒. พระราชดําริที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน                                     
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

เมื่อวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริแก 
นายบุญนาค สายสวาง ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินไปประกอบพิธีเปดพระบรม 
ราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี โดยมีสาระสําคัญสรุป ไดวา “…ใหพิจารณาหาพื้นที่
ที่ เหมาะสมจัดทําโครงการพัฒนาดานอาชีพการประมง และการเกษตรในพื้นที่ดินชายฝงทะเลของ 
จังหวัดจันทบุรี...” 

ตอมาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๔ ไดมีพระราชดําริเพิ่มเติม ณ พระตําหนัก จิตรลดารโหฐาน  
กับนายเล็ก จินดาสงวน และนายสุหะ  ถนอมสิงห เกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่จะจัดทําขึ้นในจังหวัดจันทบุรี  
มีสาระสําคัญ คือ “...ใหพิจารณาจัดหาพื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน เพื่อจัดตั้งศูนย
ศึกษาการพัฒนาเชนเดียวกับโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ใหเปนศูนยศึกษาการพัฒนาในเขตที่ดิน
ชายทะเล...” 

และเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑ ไดพระราชทานพระราชดําริกับนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความตอนหนึ่งวา“…คุงกระเบนเปนการศึกษา
เกี่ยวกับชายทะเล ตนไมตาง ๆ ชายทะเลและปลา การประมง...” 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดเปนศูนยกลางในการดําเนินการทดลอง ศึกษา วิจัยเพื่อหา
รูปแบบการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรชายฝง การพัฒนาดานการประมง การเกษตร และปศุสัตว เพื่อเปน
แหลงรวบรวมความรูและเทคโนโลยีแบบใหม ๆ ที่ราษฎรจะสามารถเขามาศึกษาหาความรูและนําไปปฏิบัติ
ตอไป ดังพระราชดําริที่ไดพระราชทานไววา ศูนยศึกษาการพัฒนาทําหนาที่เสมือน “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มี
ชีวิต” หรือเปน “สรุปผลของการพัฒนา” ที่ประชาชนจะสามารถเขาไปเรียนรูและปฏิบัติได 

ตอมาเมื่อวันที่ ๒๔ และ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๕ หมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ องคมนตรี พรอม
ดวยเจาหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดเดินทางไปศึกษาและสํารวจพื้นที่บริเวณที่จะดําเนินการจัดสราง
โครงการศูนยศึกษาพัฒนาการเกษตรจันทบุรี ในเขตตําบลแสลง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่บริเวณ
ที่จะดําเนินการจัดสรางศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน ในเขตตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร ี
เพื่อใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบและดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตอไป ผลการสํารวจสภาพปาชายเลน
บริเวณอาวคุงกระเบน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี พบวา สภาพปาที่เคยอุดมสมบูรณไปดวยพันธุไมโตเร็ว 
และเปนแหลงอาหารของสัตวน้ําจํานวนมากไดเริ่มเสื่อมโทรมลงในทุกดาน มีการจับสัตวน้ําในปริมาณที่เกิน
ระดับความเหมาะสมตอการขยายพันธุ ทําใหทรัพยากรประมงที่เคยอุดมสมบูรณลดปริมาณลง การเพาะปลูก
ไดรับความเสียหายจากการที่น้ําทะเลเออลนถึงปาชายเลน พื้นที่เขตสงวนถูกบุกรุกเขาจับจองและประกอบ
อาชีพกลายสภาพเปนปาเสื่อมโทรม ผลกระทบเหลานี้จะกอใหเกิดผลเสียหายตอชีวิตความเปนอยูในอนาคต 
จากการพิจารณาเห็นสภาพดังกลาว สามารถพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง และจัดตั้งสถานีเพาะพันธุสัตว
น้ําเพื่อประโยชนแกราษฎรและชุมชมโดยรอบไดอยางดียิ่ง 

การดําเนินกิจกรรมของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ที่ประชุมผูแทนหนวยราชการ 
ที่เกี่ยวของ โดยมีหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ เปนประธาน ไดมีมติ ดังนี้ 
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๑. มอบใหกรมประมง เปนเจาของโครงการ โดยรับมอบงานจากหนวยราชการที่รวมดําเนินการ
ชวยเหลือในการกอสรางหรือดําเนินงานตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของที่เสร็จตามแผนงานที่กําหนดไวแลวนั้นไปปฏบิตัิ
ใหเกิดประโยชนบรรลุเปาหมายตามพระราชดําริตอไป 

๒. กรมชลประทาน รับผิดชอบดังนี้ 
  กอสรางและดําเนินงานตาง ๆ เพื่อทําการเลี้ยงสัตวน้ํากรอยตามขอบเขตงานที่กรมประมง

พิจารณาวางโครงการตามความเหมาะสม 
  ทําการสํารวจรายละเอียดภูมิประเทศ พรอมทั้งจัดทําแผนที่ในเขตโครงการ และพื้นที่บริเวณ

ใกลเคียง รวมเนื้อที่ประมาณ ๒๘,๐๐๐ ไร เพื่อนํามาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวางโครงการของงาน
ดานตาง ๆ ตอไป โดยทําการสํารวจในปงบประมาณ ๒๕๒๕ (ไดรับงบประมาณในป ๒๕๒๖) และสํารวจแผนที่
ภาพถายทางอากาศในเขตศูนยฯ แลวเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๒๖ 

  เรื่องการจัดหาน้ําเพื่อใชสําหรับอุปโภคและบริโภค และการเพาะปลูกในพื้นที่ดังกลาว ใหกรม
ชลประทานพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป 

๓. กรมปาไม ทําการศึกษาและปลูกปาในเขตพื้นที่โครงการบริเวณเหนือระดับผิวน้ํา และบริเวณ
พื้นที่ใกลเคียงกับเขตโครงการฯ 

๔. กรมพัฒนาที่ดิน ทําการสํารวจสภาพดิน เพื่อหาความเหมาะสมของดินภายในเขตโครงการฯ        
ของศูนยฯ และบริเวณใกลเคียง เพื่อนํามาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการวางแผนการใชที่ดินให
เหมาะสม กับสมรรถนะของดินตอไป 

๕. จังหวัดจันทบุรี ทําการสํารวจแปลงกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินในขอบเขตพื้นที่ ๒๘,๐๐๐ ไร 
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณากําหนดพื้นที่ของศูนยฯ ตอไป และทําหนาที่ประสานงานในสวนภูมิภาคกับ
หนวยราชการตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในเขตโครงการดังกลาว 

การดําเนินงานของศูนยฯ สําหรับงานสํารวจควรเริ่มในปงบประมาณ ๒๕๒๕ สวนงานกอสรางตาง ๆ 
ควรเริ่มงานในปงบประมาณ ๒๕๒๖ โดยใหหนวยราชการตาง ๆ วางแผนงาน พรอมทั้งงบประมาณที่ตองการสง
ใหศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตอไป 

หมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ องคมนตรี ไดเคยเดินทางไปสํารวจขอมูลในพื้นที่บริเวณ           
อาวคุงกระเบน ตามพระราชกระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และไดอรรถาธิบายเพิ่มเติมเมื่อ 
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๖ วา “เปาหมายสําคัญ ก็คือ โดยที่อาวนี้เหมาะสมเหลือเกินที่จะพัฒนาและศึกษาใน
เรื่องการประมง คือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตางๆ ทั้งน้ําเค็มและน้ํากรอย เชน หอย ปู ปลา โดยเฉพาะปลากะพงขาว 
แตในโครงการใดก็แลวแตจะทิ้งเสียไมไดในเรื่องไรนา เพราะเหตุที่เรารับประทานขาวกันเปนของบริโภคที่จําเปน 
ก็จะมีการสงเสริมการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ หมู เปด ไก ก็คงจะดําเนินดวย ก็แปลวา เกษตรเบ็ดเสร็จ แตหลักที่
สําคัญคือ “การประมงชายฝงทะเล” 
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๓.  ผลการดําเนินงานที่ผานมา 

การดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ในระยะที่ผานมาบรรลุผลสําเร็จตามแนว
พระราชดําริที่พระราชทานในระดับหนึ่ง สามารถอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมโดยเฉพาะ
ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงใหอุดมสมบูรณ อนุรักษและเพิ่มจํานวนสัตวน้ํา พัฒนาฟนฟูอาชีพประมงทะเล
แบบผสมผสานกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และนําผลการศึกษาทดลองดานตางๆ ที่ประสบ
ผลสําเร็จมาสาธิตและขยายผลสู เกษตรกรในหมูบานรอบศูนยฯ และประชาชนทั่วไป ทําใหเกษตรกร 
มีรายไดและคุณภาพที่ดีขึ้น โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญสรุปไดคือ 

๑. ดานการศึกษาทดลอง วิจัย 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดดําเนินงานทดสอบ ทดลอง และวิจัย ตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบันรวม ๑๔๑ เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ ๑๓๒ เรื่อง และกําลังดําเนินการ ๙ เรื่อง เปนงานวิจัยดานประมง 
๗๕ เรื่อง ปาไม ๒๙ เรื่อง เกษตร ๒๐ เรื่อง พัฒนาที่ดิน ๙ เรื่อง และเศรษฐกิจสังคม ๘ เรื่อง สามารถนําผล
การศึกษามาขยายผลสูเกษตรกรจํานวน ๒๘ เรื่อง จัดทําหลักสูตรฝกอบรม จํานวน ๔๙ หลักสูตร เปนหลักสูตร
หลักที่ไดจากการศึกษา ทดลองวิจัยของศูนยฯ จํานวน ๑๑ หลักสูตร และหลักสูตรรองที่ไดจากการศึกษาทดลอง
ของกรม กองตาง ๆ จํานวน ๓๘ หลักสูตร จัดพิมพเปนเอกสารคูมือเผยแพร จํานวน ๔๙ เรื่อง 

๒. ดานการขยายผล 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดนําผลการศึกษา ทดลอง คนควา วิจัย มาสาธิตในพื้นที่
ศูนยฯ เพื่อเปนแปลงเรียนรูของเกษตรกรในหมูบานรอบศูนยฯ และบุคคลทั่วไปรวมทั้งการใหบริการตาง ๆ การ
ฝกอบรม การบริการ การทองเที่ยวเชิงนิเวศและการขยายผลการพัฒนาสูพื้นที่รอบนอกโครงการ ซึ่งพอสรุปได
ดังนี้ 

 ดานประมง มีแปลงเรียนรูการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงทั้งสัตวน้ําเศรษฐกิจ เชน กุงทะเล  
ปลากะพงขาว หอยหวาน และปลาสวยงาม เชน ปลาการตูน เปนตน มีการสาธิตการเพาะเลี้ยงทั้งในบอซีเมนต
โรงเพาะฟก บอดิน และกระชังในทะเล เพื่อเปนแหลงเรียนรูทางดานการประมง และเปนแหลงผลิตสัตวน้ําที่มี
คุณภาพ จําหนาย จายแจก ใหเกษตรกรนําไปเลี้ยง รวมทั้งปลอยลงในแหลงน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติ โดยผลิตปละไมนอยกวา ๒๕ ลานตัว ผลผลิตสัตวนํ้าที่ปลอยลงแหลงน้ํามีแนวโนมการจับสัตวน้ําจาก
ชาวประมงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่เห็นเดนชัดในการปลอยหอยหวานลงบริเวณหาดแหลมเสด็จ ตําบลคลองขุด  
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งในอดีตบริเวณแหงนี้ไมมีพันธุหอยหวานอยูเลย ปจจุบันชาวบานสามารถจับ
ขึ้นมาบริโภคและจําหนายไดแลว นอกจากนี้ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ยังไดรวมกับชาวประมงใน
การจัดตั้งธนาคารปูมาในอาวคุงกระเบนเพื่อรวบรวมปูมาไขนอกกระดองนํามาวางไขกอนนําไปจําหนาย ทําให
พื้นที่ในอาวคุงกระเบนและนอกอาวมีปูมาชุกชุม ในสวนการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําดวยระบบชลประทาน
น้ําเค็มศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําดวยระบบดังกลาว มีสมาชิก 
จํานวน ๒๐๐ ราย เปนผูรวมบริหารจัดการโครงการรวมกับศูนยฯ ในเรื่องการจัดเก็บคาน้ําเพื่อนํามาใชในการ
บํารุงรักษาและจายคากระแสไฟฟา รวมทั้งการรวมกันในการควบคุมกลุมใหเปนไปตามกฎระเบียบ ศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดดําเนินการใหผูเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยฯ จํานวน ๔๙๕ ราย เขาสู
ระบบการเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (CoC และ GAP) ทั้งหมด โดยศูนยฯ มีหนวยตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําเพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง โดยบริการเกษตรกรดานตรวจวิเคราะห
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สารตกคางในเนื้อกุง และสัตวน้ําอื่น ๆ กอนจับขึ้นจําหนาย และเพื่อการรับรองมาตรฐานฟารม GAP/CoC  
โดยตรวจวิเคราะหและเฝาระวังการใชยา ๑๒ ชนิด เฉลี่ยปละ ๕,๕๐๐ ตัวอยาง และตรวจปจจัยการผลิตในการ
เลี้ยงสัตวน้ําจําพวกวิตามิน อาหาร ยา และสารเคมีเฉลี่ยปละ ๑,๗๕๐ ตัวอยาง เพื่อเฝาระวังระหวางการเลี้ยง 
เพื่อปองกันการปลอมปนยาพวกกลุมไนโตรฟูแรนส เตตราซัยคลิน และคลอแรมฟนิคอล ลงในปจจัยการผลิต 
ตลอดการดําเนินงานทําใหเกษตรกรเขาใจและลดการใชยา ตลอดป ๒๕๕๓ ไมพบสารตกคางจากการสุมตรวจ 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ยังใหการบริการออกใบกํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา (FMD) จํานวน 
๑๖๑ ใบ (ลูกพันธุกุงขาวและกุงกุลาดํา จํานวน ๘๓,๘๘๐,๔๑๐ ตัว) และออกใบกํากับการจําหนายสัตวนํ้า (MD) 
จํานวน ๓,๐๙๙ ชุด (เปนผลผลิตกุง ๑๕,๕๗๐,๓๖๐ กิโลกรัม) ทําใหทราบแหลงผลิตสัตวน้ําจนถึงปลายทาง 
(From Farm to Table) สวนผลผลิตการประมงบางชนิดศูนยฯ ไดมีการสงเสริมใหมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา
การผลิต และไดมีการจัดตั้งกลุมดังกลาวขึ้น ซึ่งสามารถเปนศูนยเรียนรูได เชน กลุมแปรรูปผลิตภัณฑประมง 
กลุมแปรรูปหอยนางรม กลุมผลิตกะป น้ําปลา เปนตน ในสวนของงานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมง 
นอกจากจะจัดตั้งธนาคารปูไข การปลอยพันธุสัตวน้ํา แลวยังมีการจัดตั้งกลุมพิทักษทรัพยากรเจาหลาว-แหลม
เสด็จ เพื่อรวมกับหนวยราชการในการชวยดูแลผูกระทําผิดกฎหมาย การทําความสะอาดใตทะเลและชายฝง 
นอกจากนี้ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ยังมีหนวยงานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในการใหบริการเกษตรกรใน
การตรวจวิเคราะหคุณภาพดินและน้ํา กอนและระหวางการเลี้ยง รวมทั้งการตรวจประเมินศักยภาพการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงบริเวณรอบอาวคุงกระเบน และติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําดวยระบบชลประทานน้ําเค็มในอาวคุงกระเบน เพื่อบริหารจัดการคุณภาพน้ําในอาว ผลจากการตรวจ
ติดตามคุณภาพน้ํา และดินในอาวคุงกระเบนตลอดแผนฉบับที่ ๕ ยังอยูในเกณฑมาตรฐาน ปริมาณหญาทะเล
ไดรับการฟนฟู ๖๒๘ ไร ซึ่งเปนแหลงวางไข และอนุรักษสัตวทะเลวัยออน รวมทั้งเปนอาหารของพะยูน จากการ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนผลใหพะยูนที่สูญหายไปจากอาวคุงกระเบนประมาณ ๓๐ ป  
ไดกลับสูอาวคุงกระเบนตั้งแตป ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน ในเรื่องของการสรางความเขาใจในการอนุรักษและการ
ประกอบอาชีพดานประมง ศูนยฯ ไดมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวปละไมนอยกวา ๓ หลักสูตร 
ในสวนของการบริการดานศึกษาดูงานดานประมง นอกจากทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงแลว ศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ยังไดจัดใหมีสถานแสดงพันธุสัตวนํ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา เปนที่
ดูงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีผูเขาศึกษาดูงานไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ คน 

 แนวโนมในการพัฒนาทางดานประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยถูกวิธีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
การศึกษาเพาะ และขยายพันธุสัตวเศรษฐกิจชนิดใหม การปองกันและรักษา การแปรรูป การอนุรักษ และฟนฟู 
ยังตองดําเนินการตอเนื่องโดยการอบรมใหความรู สงเสริมพัฒนาและขยายผลไปยังเกษตรกร และกลุมตาง ๆ 
โดยเนนการมีสวนรวมของเกษตรกร 

 ดานเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดจัดทําแปลงตนแบบการผลิตพืชแบบ
ผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางเกษตรที่ดีที่เหมาะสมที่มีความสมบูรณใหเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต
ภายในพื้นที่ศูนยฯ ซึ่งประกอบดวย แปลงตนแบบการปลูกพืชผัก ผลไมปลอดภัยสารพิษ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม 
แปลงพืชทดแทนพลังงานแปลงหญาแฝก แปลงปลูกไผเลี้ยงหวาน แปลงผลิตไมดอกไมประดับ กิจกรรมเพาะเหด็
เศรษฐกิจระบบถุง เตาเผาถานนํ้าสมควันไม การผลิตถานอัดแทงคุณภาพสูง การผลิตและการใชไบโอดีเซลจาก
น้ํามันพืชใชแลวการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แปลงปลูกยางพารา การผลิตปุยหมักแหงและน้ําหมักชีวภาพ 
การเลี้ยงสัตวปก แพะและกวางรูซา ซึ่งเกษตรกรผูสนใจไดเขามาเรียนรู ฝกปฏิบัติ สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ปรับใชในการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมใหพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การขยายผลศูนยฯ ไดนําองคความรูจากการทดสอบ ทดลอง วิจัย นําไปขยายผลนอกพื้นที่ศูนยศึกษา
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การพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ที่ในเรื่องการเกษตรปศุสัตว การปรับปรุงบํารุงดิน ปุยสั่งตัด และการปลูกหญาแฝก
เพื่อการอนุรักษดินและน้ําตามแนวพระราชดําริ รวมทั้งการจัดตั้งกลุม/ศูนยเรียนรูตางๆ เชน กลุมผลิตพืชผัก
ผลไมมีคุณภาพและปลอดภัยสารพิษ กลุมผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจรระบบถุง กลุมผลิตขาวพันธุดีครบวงจร
และโรงสีขาวชุมชน กลุมผลิตผักปลอดภัยสารพิษเปนตน นอกจากนี้ยังไดมีการอบรมและถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเกษตรกร การทําบัญชีฟารม เกษตรกรที่ผานการ
ฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการประกอบอาชีพได 

 แนวโนมการพัฒนาดานเกษตร ปจจุบันความตองการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยไรสารพิษมีมากขึ้น 
การสงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรกรที่เหมาะสม ปลอดภัย ไรสารพิษ การปรับปรุงบํารุงดิน การแกไขปญหา
เรื่องน้ํา ราคาผลผลิต การรวมกลุม การดํารงชีวิตอยางพอเพียง เปนสิ่งที่ควรนํามาพิจารณาดําเนินการ 

 ดานปาไม ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดจัดทําแปลงเรียนรูดานอนุรักษทรัพยากรทั้ง
ปาชายเลน ปาชายหาด ปาบก และปาเขาในพื้นที่ศูนยฯ เปนที่ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไปและเปนตนแบบในการขยายผลไปสูจังหวัดตางๆ มีการเพาะชํากลาไมเพื่อแจกจายใหประชาชนนําไปปลูก
ปละ ๑๐๐,๐๐๐ กลา มีการจัดทําฝายชะลอความชุมช้ืนในพื้นที่เขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน จํานวน ๔๐๐ ฝาย 
ขยายผลการปลูกปาชายเลนไปสูพื้นที่รอบนอกศูนยฯ เชน บริเวณแหลมแมนกแกว ตําบลชางขาม อําเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี บริเวณคลองโขมง ตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี มีการฝกอบรมนักเรียน ผูนําชุมชน
ในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปละ ๔ รุน 

 แนวโนมการพัฒนา แปลงตนแบบการเรียนรูดานปาชายเลนศูนยฯ มีการดําเนินงานที่ตอเนื่อง
คอนขางจะสมบูรณ การพัฒนาใด ๆ จะตองใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่และเนนธรรมชาติ สื่อความหมายจะตอง
ทันสมัย การดํารงรักษาพันธุไมเดิมจะตองใหมีความคงอยูควบคูกับพันธุไมที่ปลูกใหม รวมทั้งการตัดสางเพื่อให
ตนไมมีการเจริญเติบโตไดอยางเหมาะสม เนื่องจากพื้นที่ปลูกปาชายเลนในศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 
 ไมสามารถปลูกขยายไดอีกแลว ควรพิจารณาขยายผลการปลูกออกนอกพื้นที่โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

๓. ดานบริหารจัดการ 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
การดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ทั้งในการยกรางและปรับปรุงคณะทํางาน 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ คณะทํางานวิชาการและคณะทํางานขยายผล เพื่อใหการดําเนินงาน 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งการใช “แผน” เปนเครื่องมือในการดําเนินงาน การจัดทําแผนปฏิบัติการ
รวมกันโดยมีเปาหมายที่ชัดเจน สามารถวัดผลเปนรูปธรรมได มีการเผยแพรประชาสัมพันธและขยายผลสําเร็จ
ของศูนยฯ ไปสูประชาชนและกลุมเปาหมายตาง ๆ เพื่อใชในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง มีการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศใหครบถวนสมบูรณและเปนปจจุบัน มีการพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อสรางกระบวนการ
เรียนรูและเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการดําเนินการติดตามประเมินผล โดยมีตัวชี้วัดผลลัพธของ
การพัฒนา 
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๔.  วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของวิสัยทัศน 

จากการประเมินสถานการณการพัฒนาและวิเคราะหปจจัยแวดลอม (SWOT) ทั้งปจจัยแวดลอม
ภายนอกและปจจัยแวดลอมภายใน จึงกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคหลัก วัตถุประสงค และ
กลุมเปาหมาย ดังนี้ 

๑. วิสัยทัศน 

 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตชั้นนํา ดานการอนุรักษ 
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่หลากหลายบริเวณชายฝง โดยบูรณาการกับการพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิต ใหสมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ 

๒. พันธกิจ 

 พันธกิจศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายบริเวณ
ชายฝง การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 

 ๒) ขยายผลความสําเร็จในการดําเนินงานศูนยฯ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต สูสาธารณชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตในพื้นที่เปาหมายอยางสมดุล และยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ 

 ๔) พัฒนาพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่อเปนแหลงเรียนรูและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
และการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 

 ๕) พัฒนาองคการ บุคลากร และเครือขาย สูความเปนศูนยศึกษาฯ ช้ันนํา 

สรุปเปนแผนภาพพันธกจิศนูยฯ ดังภาพที่ ๒ 

        

ภาพที่ ๒ พันธกิจศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เพือ่จัดทําแผนยทุธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
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๓. เปาประสงคหลัก 

 เพื่อเปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตชั้นนําดานการอนุรักษ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมบริเวณชายฝง เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตใหยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ 

๔. วัตถุประสงค 

 ๑) เพื่อสนองพระราชดําริอยางตอเนื่องและครบถวนสมบูรณ มีคุณภาพและประสิทธิผล 

 ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทุกมิติอยางเปนระบบ ตั้งแต
การศึกษาทดลอง วิจัย ทดสอบ สาธิต ขยายผล และการบริหารจัดการ 

 ๓) มุงเนนการขยายผลการพัฒนาสูประชาชนในหมูบานรอบศูนยฯ และประชาชนทั่วไปตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔) พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู และการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลบริเวณพื้นที่อาวคุงกระเบน และ
พื้นที่ใกลเคียงใหเกิดความสมดุลในระบบนิเวศ และการใชประโยชนเพื่อการพัฒนา 

 ๕) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสรางความรูและความเขาใจใหกับประชาชน
กลุมเปาหมายตาง ๆ เพื่อสรางงาน สรางรายได ใหกับประชาชนในพื้นที่โครงการฯ เพิ่มขึ้น 
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๕.  ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 

 เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคหลักจึงกําหนดยุทธศาสตรศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ในการดําเนินงานสนองพระราชดําริและบริหาร
จัดการโครงการศูนยฯ ๓ ยุทธศาสตรหลัก ไดแก 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ ศึกษาวิจัย และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายบริเวณ
ชายฝง 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ ขยายผลการดําเนินงานของศูนยศึกษาฯ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต สูสาธารณชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ บริหารจัดการองคการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เปาหมายตามแนวพระราชดําริ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ศึกษา วิจัย และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายบริเวณชายฝง 

 เปนยุทธศาสตรหลักตามพันธกิจและบทบาทหนาที่ของศูนยฯ เนนการศึกษาวิจัยการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายบริเวณชายฝง รวมทั้งการศึกษาวิจัยและพัฒนาอาชีพการ
ประมง การเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนําผลสําเร็จมาสาธิต ขยายผล 
สูประชาชน โดยสาระสําคัญการดําเนินงาน ดังนี้ 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 

 มีผลงานวิจัยและองคความรูดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายบริเวณ
ชายฝง การพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดําริ 

 กลยุทธ 

 ๑. ศึกษา วิจัย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หลากหลายบริเวณชายฝง โดย 
  ศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตั้งแตยอดเขาสูทองทะเลเพื่อการอนุรักษ 
ฟนฟู และลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน  

 ๒. ศึกษา วิจัย และพัฒนาอาชีพทางการประมง การเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดย 

  ศึกษาวิจัยและพัฒนาอาชีพทางการประมง การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
และวิธีการผลิตในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาประมงและเกษตร รวมทั้งการศึกษาการแปรรูป
ผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา การศึกษาหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหมีสุขภาพอนามัย
ที่แข็งแรงสมบูรณ ไรสารตกคาง   

 รายละเอียดแผนงาน โครงการ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ตามแผนแมบทศูนยฯ ดังตารางที่ ๒ 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๑ 
 

ตารางท่ี ๒ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ และผูรบัผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 
๑. ศึกษา วิจัย 

การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

 ที่หลากหลาย
บริเวณชายฝง 

- จํานวน
ผลงานวิจัย/
องคความรู 

๑. ศึกษาผลของน้ําทิ้งจากกจิกรรมการเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝงในอาวคุงกระเบน 

๒. ศึกษาการยายปลกูปะการงับางชนิด เขาสูอาว
คุงกระเบน 

๓. สํารวจปรมิาณและความหลากชนิดของหิ่งหอย
ในพื้นที่ทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลนอาว
คุงกระเบน 

๔. การศึกษาผลการตัดสางขยายระยะใน
ระยะเวลา ๕ ป ตอความหลากหลายของสัตว
หนาดิน การสบืพันธุตามธรรมชาติของลูกไม 
การเจรญิเตบิโต มวลชีวภาพและอินทรียวัตถุใน
พื้นที่ปาชายเลนอาวคุงกระเบน 

๕. งานศึกษาวิจัยดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
๖. ศึกษาสภาพแวดลอมบริเวณอาวเกาะนกใหญ 
๗. การศึกษาการแพรกระจายของกบหงอน 
๘. สํารวจการแพรกระจาย ประเมินสถานภาพและ

ถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปาและจัดอันดับ
สถานภาพของสัตวปาหายากและใกลสูญพันธุ 

งานประมง 
 

งานประมง 
 

งานปาไม 
 
 

งานปาไม       
 
 
 
 

ปาไม/เขตหามลา
ฯ 

เขตหามลาฯ/
ประมง 

เขตหามลาฯ 
เขตหามลาฯ 

๒. ศึกษาวิจัย
และพัฒนา
อาชีพการ
ประมง
การเกษตร 
การแปรรปู
ผลิตภัณฑ  

 และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

- จํานวน
ผลงานวิจัย/
องคความรู 

๑. การเลี้ยงปูมาในบอดิน 
๒. ความถี่ของการลงเกาะของลกูหอยนางรมบน

วัสดุลอแบบแขวนที่ระดบัความลึกตางกัน
บริเวณอาวคุงกระเบน 

๓. การจัดการขนสงปลากะรัง ชนิด และระยะ
ตางๆ เขาสูอาวคุงกระเบนเพื่อเพิ่มอัตรารอด 

๔. การศึกษาอัตราการเจรญิเตบิโตของหอยนางรม
ในคลองรบัน้ําทิง้โครงการชลประทานน้ําเคม็ 

๕. งานทดลองวิจัยการจัดการทรัพยากรชายฝง/ 
สิ่งแวดลอม/ พัฒนาอาชีพ เกษตร พัฒนาที่ดิน      
ปศุสัตว  

๖. การจัดการผลผลิตของไผเลี้ยงหวานภายในศูนย
ศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 

๗. ผลของการใชปุยสั่งตัดในนาขาวทีป่ลกูในกลุมดิน 
ชุดที่๖ 

๘. การใชหอยเฉลียบผสมรําหยาบเพื่อทดแทนการ
ใชอาหารสําเรจ็ในเปดเทศ 

งานประมง 
งานประมง 

 
 

งานประมง 
 

งานประมง 
 

ประมง/วิชาการ
เกษตร/พัฒนา

ที่ดิน/ 
ปศุสัตว 

งานวิชาการเกษตร 
สนง.พฒันาที่ดินเขต 

๒ 
งานปศุสัตว 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๒ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ขยายผลการดําเนินงานของศูนยฯ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตสูสาธารณชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 เพื่อนําผลสําเร็จจากการศึกษา นํามาจัดทําและพัฒนาแหลงเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในลักษณะพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต สงเสริมและพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมบริเวณชายฝง การเสริมสรางความเขมแข็งของกลุม เครือขายและชุมชนในพื้นที่เปาหมาย และ
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธถายทอดองคความรู เทคโนโลยีสูสาธารณชน โดยสาระสําคัญการดําเนินงาน ดังนี้ 

 เปาประสงคของยุทธศาสตร 

  กลุมเปาหมายและสาธารณชนไดรับความรูจากศูนยฯ และพรอมนอมนําแนวพระราชดําริไป
ประยุกตใช 

 กลยุทธ 

 ๑. พัฒนาแหลงเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตใน
ศูนยฯ และพื้นที่เปาหมาย โดย 
  นําผลสําเร็จจากการศึกษาวิจัย มาจัดทําและพัฒนาแหลงเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งในเรื่องประมง เกษตร ปศุสัตว ปาไม ฯลฯ ในลักษณะพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ทั้งในศูนยฯ และพื้นที่
เปาหมาย เพื่อเปนแหลงเรียนรูของประชาชนในพื้นที่ นอกพื้นที่ และสาธารณชนทั่วไป 

 ๒. สงเสริมและพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสู
กลุมเปาหมาย โดย 
  ขยายผลองคความรูที่ไดจากศูนยฯ สูการสงเสริมพัฒนาอาชีพ สรางโอกาส และเพิ่มทางเลือกใน
การประกอบอาชีพภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรใหกับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่/นอกพื้นที่ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหอยูดีมีสุข สงเสริมและสราง
จิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 ๓. สงเสริมความเขมแข็งของการรวมกลุม เครือขาย และชุมชนในพื้นที่เปาหมาย โดย 
  สงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขายองคความรูตามแนวพระราชดําริเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่เปาหมาย 

 ๔. เผยแพรและถายทอดองคความรู เทคโนโลยีของศูนยฯ สูสาธารณชน โดย 
  เผยแพรและถายทอดองคความรูเทคโนโลยีของศูนยฯ สูเกษตรกร กลุม เครือขาย และสาธารณชน
ทั่วไป โดยผานทางสื่อประชาสัมพันธ การจัดนิทรรศการ การฝกอบรม การสาธิต และการบริการศึกษาดูงาน 

 รายละเอียดแผนงาน โครงการ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ตามแผนแมบทศูนยฯ ดังตารางที่ ๓ 

 

 

 

 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๓ 
 

ตารางท่ี ๓ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 
๑. พัฒนาแหลง

เรียนรูตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง ใน
ลักษณะ
พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มี
ชีวิตในศูนยฯ 
และพื้นที่
เปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนแหลง
เรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จํานวนแหลง

เรียนรู 
- จํานวนแปลง

ตนแบบ 
 
 
 
- วิธีการใชปุย 
 

๑. พัฒนาแหลงเรียนรูดานประมง 
๑.๑ เพิ่มศักยภาพหนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําใน

อาวคุงกระเบน 
- เพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานของหนวยสาธิตการ

เลี้ยงสัตวน้ําภายในอาวคุงกระเบน 
- เพิ่มศักยภาพและปรับเปลี่ยนเสนทางสะพานของ

หนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําภายในอาวคุงกระเบน 
(คสล.) 

- การจัดสรางถนน คสล.เพื่อเปนเสนทางลงสูหนวย
สาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําภายในอาวคุงกระเบน 

 ๑.๒ เพิ่มศักยภาพหนวยสาธิตการจัดแสดงพันธุ
สัตวน้ําเฉลิมพระเกียรต ิ

-เพิ่มศักยภาพการจัดแสดงสถานแสดงพันธุสัตวนํ้า
เฉลิมพระเกียรติ 

- การเสริมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําทิง้ของสถาน
แสดงพันธุสัตวนํ้า ฯ 

- กิจกรรมฟนฟรูะบบชวยชีวิตขั้นพื้นฐานของสถาน
แสดงพันธุสัตวนํ้า ฯ 

-จุลนิทรรศการสงัขวิทยา อัญมณีแหงทองทะเล 
(ตอเนื่องปที่ ๒) 

-จัดสรางหองสุขาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบริการ
ของสถานแสดงพันธุสัตวนํ้าเฉลิมพระเกียรต ิ

๑.๓ เพิ่มศักยภาพหนวยสาธิตการเลี้ยงสัตวน้ําบอดิน 
๑.๔ เพิ่มศักยภาพหนวยสาธิตการผลิตปุยหมกัดิน

เลนนากุง 
๒. พัฒนาแหลงเรียนรูดานเกษตร 

๒.๑ แปลงตนแบบการผลิตพืชระบบการผลิตพืช
ผสมผสานและทฤษฎีใหม 

๒.๒ การผลิตขาวครบวงจร 
- กิจกรรมทดสอบขาวพันธุดี 
- กิจกรรมแปลงตนแบบพฒันาเทคโนโลยีการเพิ่ม

ผลผลิตขาว 
 
- การใชปุยโพแทสเซียมและปุยน้ําหมกัชีวภาพเพื่อ

ผลิตขาวในพื้นที่อาวคุงกระเบน 

 
งานประมง 
 
งานประมง 
 
งานประมง 
 
 
งานประมง 
 
งานประมง 
 
งานประมง 
 
งานประมง 
 
งานประมง 
 
งานประมง 
 
งานประมง 
 
งานประมง 
งานประมง 
 
 
วิชาการเกษตร 
 
วิชาการเกษตร/
ศูนยวิจัยขาว
ปราจีนบุรี/ศูนย
เมล็ดพันธุขาว
ชลบุรี 
/งานพัฒนาที่ดิน 
ศูนยวิจัยขาว 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๔ 
 

ตารางท่ี ๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ (ตอ) 
กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 

๑. พัฒนาแหลง
เรียนรูตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง  

 ในลักษณะ
พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มี
ชีวิตในศูนยฯ 
และพื้นที่
เปาหมาย 

 

- จํานวนแหลง
เรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จํานวนแหลง

เรียนรู 
- จํานวนแหลง

เรียนรู 
- จํานวนแหลง

เรียนรู 
- จํานวนแหลง

เรียนรู 
- จํานวนแหลง  
   เรียนรู 
 

๓. พัฒนาแหลงเรียนรูดานปาไม 
-โครงการซอมบํารงุสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ

และสะพานรถไฟศูนยศึกษาธรรมชาติปาชายเลน
อาวคุงกระเบน 

-โครงการพัฒนาศูนยศึกษาธรรมชาติปาชายเลน 
-โครงการบํารงุดูแลสวนพรรณไมปาชายหาดเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ๗ รอบ 
๕ธันวาคม ๒๕๕๔ 

-โครงการบํารงุดูแลสวนรุกขชาติชายหาดแหลม
เสดจ็ 

-พัฒนาปรับปรุงเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติและภูมิ
ทัศน 

๔. พัฒนาแหลงเรียนรูดานปศุสัตว  
- โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวเพื่อสาธิตและขยายผล 
๕. กิจกรรมศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนว

ทฤษฎีใหมสูปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
๖. โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
    โรงเรียนมัธยมทาแคลง 
๗. โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืช งานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 
๘. โครงการจัดตั้งแหลงเรียนรูในชุมชน 
 

 
งานปาไม 
งานปาไม 
 
งานปาไม 
งานปาไม 
 
 
งานปาไม 
เขตหามลาฯ 
 
 
งานปศุสัตว 
 
ร.ร.มัธยมทา
แคลง 
ร.ร.มัธยมทา
แคลง 
ร.ร.วัดคลองขุด 
 
กศน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๕ 
 

ตารางท่ี ๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ (ตอ) 
กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 

๒. สงเสรมิและ
พัฒนาอาชีพ 
คุณภาพชีวิต
และการจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสู
กลุมเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวน
ตัวอยางการ
ใหบรกิาร 

- ๙๕% ไมพบ
สารตกคางใน
สัตวน้ํา 

 
- ไดผลิตพันธุ

พืชอยูใน
เกณฑ
มาตรฐาน   

- จํานวนพื้นที่ที่
สามารถลด
ประชากร
แมลงวันทอง 

- จํานวน
เกษตรกรที่
ไดรับความรู 

- ตนทุนการ
ผลิตลดลง 
๓๐ % 

- จํานวนราย
ของเกษตรกร
ในการ
สงเสริม 

- จํานวนชุด
สาธิต 

 
- อัตรารอดของ

หญาแฝก 
 ไมนอยกวา 

๙๐% 
- จํานวน

ผลิตภัณฑ 

๑. โครงการบริการดานคลินิกสัตวน้ําและยาปฏิชีวนะ
ตกคางในสัตวน้ํา 

- ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
- ตรวจวิเคราะหโรค แบคทีเรีย ปรสิต 
- ตรวจวิเคราะหโรคไวรัสโดยเทคนิคพีซอีาร 
- ตรวจวิเคราะหยาปฏิชีวนะตกคางในสัตวน้ําในพื้นที

ศูนยฯ 
๒. โครงการผลิตพันธุพืช 
- กิจกรรมแปลงผลิตเมล็ดพันธุถั่วลิสงพันธุดี 
- กิจกรรมผลิตกิง่ตายางพันธุด ี
- กิจกรรมผลิตเชื้อเห็ดพันธุด ี  
๓. สงเสรมิกําจัดแมลงวันทองดวยสารสังเคราะหฟโร

โมน 
 
 
๔. สงเสรมิการใชเทคโนโลยีการผลิตเพาะขยาย

จุลินทรียไตรโคเดอรมา 
 
๕. สงเสรมิการผลิตและการใชปุยอินทรียชีวภาพ

ทดแทนปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร 
 - สงเสรมิการใชปุยพืชสดในนาขาวและสวนผลไม 
 - สงเสรมิการผลิตและการใชน้ําหมกัชีวภาพ/สารสกัด 
     สมุนไพร 
 - สงเสรมิการผลิตและการใชปุยหมัก/ปุยหมักชีวภาพ 
 - สงเสรมิการผลิตและการใชปุยอินทรียคุณภาพสงู 
 - สงเสรมิการไถกลบตอซังในนาขาว 
 - พัฒนาพื้นที่แปลงสาธิตจุดเรียนรูการพัฒนาที่ดิน 
 
๖. สงเสรมิการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนรุักษดิน 

และน้ํา ฟนฟูดินและรักษาสิง่แวดลอม 
 
 
๗. โครงการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑจาก 

ปาชายเลน 
 

งานประมง 
 
 
 
 
 
 
งานวิชาการ
เกษตร 
 
 
งานสงเสริม
การเกษตร 
 
 
งานสงเสริม
การเกษตร 
 
พัฒนาที่ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาที่ดิน 
 
 
 
ปาไม 
 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๖ 
 

ตารางท่ี ๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ (ตอ) 

 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 
๒. สงเสรมิและ
พัฒนาอาชีพ 
คุณภาพชีวิตและ
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมสู
กลุมเปาหมาย 

- จํานวนกลาไม 
 
- กลุมสามารถ
พึ่งตนเองได 
- จํานวน
ครัวเรือน 
 
 
 
 
- ๑ ผลิตภัณฑ      
๑ หมูบาน 
 
- ๑ ผลิตภัณฑ      
๑ หมูบาน 
 
- ๑ ผลิตภัณฑ      
๑ หมูบาน 
 
- ๑ ผลิตภัณฑ      
๑ หมูบาน 
 
- นักเรียนรอย
ละ ๑๐๐ ไดใช
ประโยชน 
- นักเรียนรอย
ละ ๘๐ สามารถ
นําหลักการไป
ใช 
- นักเรียนรอย
ละ ๑๐๐ ไดใช
ประโยชน 
- ขอมูลในการ
สํารวจ 

๘. โครงการเพาะชํากลาไมปาชายเลน ไมยืนตน และ
ไมประดบั เพื่อสงเสริมการปลูกตนไม 

๙. โครงการสงเสรมิกลุมเกษตรกรผูปลกูขา   
ตําบลโขมงใหสามารถพึง่ตนเองได 

๑๐. โครงการแกปญหาความยากจน (ครัวเรือนที่ตก
เกณฑ จปฐ. เรือ่งรายได) 
 - ๑๐.๑ หมู ๓ ตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม 
 
 - ๑๐.๒ หมู ๔ ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 
 
๑๑. ปลูกตนไผเพื่อเสริมสรางปจจัยการผลิต ผูกมิตร
กับสิง่แวดลอม  ระยะที่ ๒ 
 
๑๒. การสงเสรมิการผลิตกะปตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 
๑๓. การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของกลุม

อาชีพสตรบีานทุงสน 
 
๑๔. สนับสนุนบรรจุภัณฑสินคา OTOP (หมูที่ ๕  

ตําบลสนามไชย) 
 
๑๕. โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวัน 
 
 
๑๖. โครงการเกษตรผสมผสานในโรงเรียน

ประถมศึกษา 
 
 
๑๗. โครงการสวนผักเพือ่อาหารกลางวัน 
 
 
๑๘. โครงการสํารวจจัดเกบ็ขอมลูชาวประมงในอาวคุง

กระเบน 

ปาไม 
 
เกษตรอําเภอ
ทาใหม 
พัฒนาชุมชน/
อําเภอนายาย
อาม 
พัฒนาชุมชน/ 
อําเภอนายาย
อาม 
พัฒนาชุมชน/ 
อําเภอทาใหม 
 
พัฒนาชุมชน/ 
อําเภอทาใหม 
 
พัฒนาชุมชน/ 
อําเภอทาใหม 
 
พัฒนาชุมชน  
อําเภอนายาย
อาม 
โรงเรียนวัด 
หมูดุด 
 
โรงเรียนวัด  
ทาศาลา 
 
 
โรงเรียนวัด   
วังเวียน 
 
สนง. ประมง
จบ. 
 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๗ 
 

ตารางท่ี ๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ (ตอ) 
กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 

๓. เสรมิสราง
ความเขมแข็ง
ของการ
รวมกลุม
เครือขายและ
ชุมชนพื้นที่
เปาหมาย 

- จํานวนกลุม
สามารถเขาสู
มาตรฐาน 
GMP 

 
 
 
- จํานวนโรงเรียน

ที่ไดรับการ
สงเสริม 

- จํานวน
เกษตรกรที่
ไดรับการฟนฟ ู

 
- ประสิทธิภาพ

การใชงาน
คลองสงน้ํา
และคลอง
บําบัดน้ําทิง้ 
๑๐๐% 

 
- จํานวนกลุมที่

ไดรับการ
สงเสริม 

 
 
 
 
- จํานวน

กิจกรรม 
 
 
 
 
- จํานวนกลุม 

๑. โครงการสงเสรมิกลุมอาชีพผูเลี้ยงหอยนางรมครบ
วงจร 

  - กิจกรรมผลิตหอยเชื้อและลกูพันธุหอยนางรม 
  - กิจกรรมจัดตัง้กลุมผูเลี้ยงหอยนางรมในคลองรบั 

น้ําทิ้ง  โครงการชลประทานน้ําเค็ม 
  - โครงการพฒันาผลิตภัณฑแปรรปูทางการเกษตร-

ประมง 
๒. โครงการเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อเปนอาหารกลางวัน 
 
 
๓. กิจกรรมฟนฟูอาชีพแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําดวย

ระบบชลประทานน้ําเค็ม 
 
 
๔. โครงการขุดลอกและปรบัปรุงคลองสงน้ําและคลอง

บําบัดน้ําทิง้ในระบบชลประทานน้ําเค็ม 
- กิจกรรมบํารุงรักษาคลองสงน้ําในระบบชลประทาน

น้ําเค็ม ในสายหลัก 
- กิจกรรมบํารุงรักษาคลองสงน้ําในระบบชลประทาน

ในสายรอง 
 
๕. โครงการขยายผลงานวิชาการเกษตรสู
กลุมเปาหมาย 
- กิจกรรมพัฒนาอาชีพกลุมเพาะเห็ดเศรษฐกจิครบ
วงจรระบบถุง 
- กิจกรรมพัฒนาอาชีพกลุมผลิตผกัอนามัยปลอด
สารพิษ 
- กิจกรรมพัฒนาอาชีพกลุมผลิตพืชหลังนา 
๖. โครงการพัฒนาอาชีพกลุมผลิตขาวครบวงจรและ
โรงสีชุมชน 
- กิจกรรมผลิตเมล็ดขาวพันธุดี 
- กิจกรรมผลิตขาวคุณภาพดี 
- กิจกรรมโรงสีขาวชุมชน 
 
๗. โครงการสาธิตการเลี้ยงสุกรครบวงจร 
 

งานประมง 
 
 
 
 
 
 
งานประมง 
 
 
งานประมง 
 
 
 
งานประมง 
 
งานประมง 
 
งานประมง 
 
 

วิชาการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
วิชาการเกษตร/
ศูนยวิจัยขาว/
ศูนยเมล็ดพันธุ
ขาว/พัฒนาที่ดิน 
 
 
ปศุสัตว 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๘ 
 

ตารางท่ี ๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ (ตอ) 
กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 

๓. เสรมิสราง
ความเขมแข็ง
ของการ
รวมกลุม
เครือขายและ
ชุมชนพื้นที่
เปาหมาย 

- จํานวน 
 แหลงน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 

- ไดพื้นที่ปาชาย
เลนเพิ่มขึ้น  
๗ ไร 

- จํานวนกลุม 
 
- จํานวนกลุม 

 
 
 

๘. จัดหาแหลงน้ําและแกไขปญหาเรื่องน้ําในพื้นที่
ดําเนินการและพื้นที่ขยายผลของศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 

- ขุดลอกคลองบําบัดน้ําทิง้จากบอเลี้ยงสัตวน้ํา 
- ขุดลอกคลองบุญนาค 
- แกมลงิคลองไรญวณ 
- แกมลิงบานเกาะขวาง 
- ขุดลอกคลองทุงสน 
 
๙. โครงการศูนยเรียนรูดานการอนุรกัษระบบนเิวศปา

ชายเลนแหลมแมนกแกว ปที่๒ 
 
๑๐. โครงการจัดตั้งกลุมสตรีผลิตกะป 
 
๑๑. การบริหารจัดการประมงชายฝงรวมกบัชุมชน 
- คัดเลือกกลุม 
- จัดอบรมสมาชิกกลุม 
- การบริหารจัดการแบบมสีวนรวม 
- จัดตั้งกลุมอาสา  
 

ชลประทาน 
 
 

ชลประทาน 
ชลประทาน 
ชลประทาน 
ชลประทาน 
ชลประทาน 

 
ปาไม 

 
 

อบตําบล
รําพัน 

สนง. ประมง
จบ. 

 
 

๔. เผยแพรและ
ถายทอดองค
ความรู 
เทคโนโลยี
ของศูนย
ศึกษาฯ  
สูสาธารณชน 

- จํานวนครั้ง 
 
 
- จํานวนครั้ง 
 
 
 
- จํานวนครั้ง 
 
 
- จํานวน

เกษตรกร 
 
- จํานวน

เครือขาย 
 

๑. การจัดการแสดงวิชาการศูนยศึกษาการพฒันาอาว
คุงกระเบนฯ ในพื้นที ่

 
๒. การจัดนิทรรศการและประชาสมัพันธการ

ดําเนินงานศูนยศึกษาการพฒันาอาวคุงกระเบนฯ 
ภายนอกศูนยศึกษาฯ (ตางจังหวัด) 

 
๓. โครงการจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธเคลื่อนที่ 

และคลีนิกเคลื่อนที่ (ภายในจังหวัด) 
 
๔. อบรมหลักสูตร การผลิตอาหารสัตวน้ํากึ่งสําเร็จรูป

เพื่อการลดตนทุนการเลี้ยงสัตวน้ํา 
 
๕. สรางเครือขายชุมชนในการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรประมงชายฝงแนวใหม 
 

งานประมง 
 
 

งานประมง 
 
 
 

งานประมง 
 
 

งานประมง 
 
 

งานประมง 
 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๑๙ 
 

ตารางท่ี ๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ (ตอ) 
กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 

๔. เผยแพรและ
ถายทอดองค
ความรู 
เทคโนโลยีของ
ศูนยศึกษาฯ สู
สาธารณชน 

- จํานวนผูเขา
เยี่ยมชม 

- จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 

 
 
 
- จํานวน

เอกสารที่
เผยแพร 

- จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 

 
- จํานวน

เอกสารที่
เผยแพร 

- จํานวน
ผูเขารวม
อบรม 

 
- จํานวนกลุม 
 
 
- จํานวน

เกษตรกรที่
ไดรับความรู 

 
- จํานวน

เกษตรกรที่
ไดรับความรู 

- จํานวน
เกษตรกรที่
ไดรับความรู 

๖. สาธิตการเลี้ยงกุงขาวแวนาไมระบบ CoC 
 
๗. โครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธเคลื่อนที่ 

เพื่อถายทอดองคความรู การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลนในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ

- กิจกรรมถายทอดองคความรูการบรหิารจัดการปา
ชายเลนบานวังปอ 

๘. จัดทําเอกสารเผยแพร โครงการผลิตพืชผสมผสาน
และทฤษฎีใหม 

 
๙. โครงการถายทอดองคความรูสูวิถีพอเพียง 
- กิจกรรมคาย”ยุวชนรุนใหมหัวใจเกษตร” 
- กิจกรรมฝกปฏิบัติ สาธิต การผลิตแบบผสมผสาน

และทฤษฎีใหม 
๑๐. จัดทําเอกสารเผยแพร โครงการพัฒนาเทคโนโลยี

การเพิม่ผลผลิตขาว 
 
๑๑. การฝกอบรม โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่ม

ผลผลิตขาวพันธุด ี
 
 
๑๒. สงเสริมการใชธาตุอาหารหลักพืช (๒๕๕๕ กลุม

ใหม ๑ กลุม ขยายผลงานเดิม ๑ กลุม) (๒๕๕๖-
๒๕๕๙ ขยายผลงานเดิม ๔ กลุม)  

๑๓. สงเสริมการใชจุลินทรียบิวเวอเรียกําจัดแมลง
ศัตรูพืช 

 
 
๑๔. สงเสริมการผลิตไมผลตามระบบ GAP (เกษตรดทีี่

เหมาะสม) 
 
๑๕. สงเสริมการปลูกผักไรดิน (Hydroponics 

culture) 
 
 

งานประมง 
 

ปาไม 
 
 
 

วิชาการ
เกษตร 
วิชาการ
เกษตร 

 
วิชาการ
เกษตร 

 
 

ศูนยวิจัยขาว
ปราจีนบุร/ี

ศูนยเมล็ดพันธุ
ขาวชลบุรี/
วิชาการ

เกษตร/พฒันา
ที่ดิน 
สงเสริม

การเกษตร 
 

งานสงเสริม
การเกษตร 

 
 

งานสงเสริม
การเกษตร 

 
งานสงเสริม
การเกษตร 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๐ 
 

ตารางท่ี ๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ (ตอ) 
กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 

๔. เผยแพรและ
ถายทอดองค
ความรู 
เทคโนโลยีของ
ศูนยศึกษาฯ สู
สาธารณชน 

- จํานวน
เกษตรกรที่
ไดรับความรู 

- จํานวน
เกษตรกรที่
ไดรับความรู 

- จํานวน
โรงเรียน 

- จํานวน
โรงเรียน 

- จํานวนผูไดรบั
การสงเสรมิ 

- รอยละ ๘๐ 
ของเยาวชน
ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูความ
เขาใจ 

- รอยละ ๘๐ 
ของเยาวชน
ผูเขารวม
โครงการมี
ความรูความ
เขาใจ 

- จํานวน
ครอบครัว 

- เกษตรกร 
ไมนอยกวา
รอยละ ๔๐ 
สามารถจัดทํา
บัญชีได 

- จํานวน 
ยุวประมง 

 
 
 

๑๖. สงเสริมการเพาะขยายไสเดือนดินเพื่อการเกษตร 
 
 
๑๗. โครงการแปรรปูผลิตภัณฑทุเรียนหมอนทองสด

ทอดอบแหง 
 
๑๘. โครงการสงเสรมิการเพาะเห็ดอาหารกลางวันใน  

โรงเรียนตระเวนชายแดนที่ ๑๑ 
๑๙. โครงการสงเสรมิการปลกูผกัไฮโดรโพนิกส (ผักไร

ดิน) ในโรงเรียนตระเวนชายแดนที่ ๑๑ 
๒๐. โครงการสงเสรมิการกําจัดหนูนาดวยชีววิธี 
 
๒๑. โครงการเผยแพรและประชาสมัพันธงานสหกรณ

แกเยาวชนในโรงเรียนพื้นทีโ่ครงการศูนยศึกษาฯ 
 
 
 
 
๒๒. โครงการขยายผลการฟนฟูอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ํา

แกสมาชิกสหกรณ 
 
 
 
 
๒๓. โครงการสงเสรมิความผูกพันครอบครัวดวยบัญช ี
 
๒๔. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีใน

หมูบานตนแบบ 
 
 
 
๒๕. โครงการอบรมยุวประมง ในพื้นที่เปาหมาย

โรงเรียนติดชายฝงทะเล จงัหวัดจันทบรุ ี
 
 
 

งานสงเสริม
การเกษตร 

 
งานสงเสริม
การเกษตร 

 
งานสงเสริม
การเกษตร 
งานสงเสริม
การเกษตร 
งานสงเสริม
การเกษตร 
สหกรณ  
จังหวัด
จันทบรุ ี

 
 
 

สหกรณ  
จังหวัด
จันทบรุ ี

 
 
 

ตรวจบญัชี
สหกรณ จบ. 
ตรวจบญัชี

สหกรณ จบ. 
 
 

 
ศูนยบรหิาร
จัดการประมง
ทะเลอาวไทย
ฝงตะวันออก

ระยอง 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๑ 
 

ตารางท่ี ๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ (ตอ) 
กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 

๔. เผยแพรและ
ถายทอดองค
ความรู 
เทคโนโลยี
ของศูนย
ศึกษาฯ  
สูสาธารณชน 

- จํานวนศูนย
เรียนรู 

- ผูรับการอบรม
ไมนอยกวา 
๗๐% 
สามารถนํา
ความรูไป
ปฏิบัต ิ

- ผูรับการอบรม
ไมนอยกวา 
๗๐% 
สามารถนํา
ความรูไป
ปฏิบัต ิ

- จํานวนราย 
ที่สัมมนาเปน
แกนนํา 

 
- จํานวนคนที่

ไดรับความรู
และคัดกรอง
สารตกคาง 

 
 
- จํานวน

หมูบาน 
 
 
 
 
 
 
- จํานวนผูรวม

อบรม 
 

๒๖. โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูการเลี้ยงชันโรง 
 
๒๗. โครงการสงเสรมิอาชีพการเลี้ยงชันโรงเพือ่

การเกษตร 
 
 
 
 
๒๘. โครงการสงเสรมิอาชีพดานการแปรรูปผลิตภัณฑ

ผึ้งและชันโรง 
 
 
 
 
๒๙. เสริมสรางองคความรูและสงเสรมิแกนนําการ 

เรียนรู ดานสุขภาพ 
  - โครงการ แพทยวิถีธรรม สุขภาพดีตามวิถีเศรษฐกจิ

พอเพียง 
๓๐. โครงการพัฒนาระบบและเครือขายการเฝาระวัง 
    ควบคุมโรคใหมีประสิทธิภาพ 
 -  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพเกษตรกรและการคัดกรอง

ความเสี่ยงสุขภาพ สารเคมี ในเกษตรกรและ
ผูบริโภค 

 - โครงการบริหารสุขภาพแพทยทางเลือก 
๓๑. โครงการหมูบานในฝนเมืองจันทนาอยู เศรษฐกจิ

พอเพียงตนแบบ (ขยายผลจากศูนยฯคุงกระเบนสู
ชุมชนตนแบบ) 

 - บานทุงสน หมู ๔ ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม 
 - บานนาบัว หมู ๑๓ ตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม 
 - เขตอําเภอนายายอาม 
 
 
๓๒. ฝกอบรมกลุมอาชีพสตร ีเรือ่งการจัดดอกไมใน

งานพิธีตางๆ  

ศสพ.จบ.(ผึ้ง) 
 

ศสพ.จบ.(ผึ้ง) 
 
 
 

 
 
ศสพ.จบ.(ผึ้ง) 
 

 
 
 
 

รพ.ส ตําบล
กระแจะ 

 
 

รพ.สตําบล 
กระแจะ 

รพ.ส ตําบล 
สนามไชย 

 
 

พัฒนาชุมชน/ 
อําเภอทาใหม 

 
พัฒนาชุมชน/ 
อําเภอทาใหม 
พัฒนาชุมชน/ 
อําเภอนายาย

อาม 
พัฒนาชุมชน/ 
อําเภอนายาย

อาม 
 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๒ 
 

ตารางท่ี ๓ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ (ตอ) 
กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 

๔. เผยแพรและ
ถายทอดองค
ความรู 
เทคโนโลยี
ของศูนย
ศึกษาฯ สู
สาธารณชน 

- จํานวนกลุม 
 
 
 
 
- จํานวนครั้งใน

การอบรม 
- จํานวนครั้งใน

การอบรม 
- จํานวนครั้งใน

การอบรม 
- จํานวน

หลักสูตร 
- จํานวน

โครงการ 
 

๓๓. โครงการจัดตั้งกลุมทําปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ 
- ตําบลรําพัน 
- ตําบลสนามไชย 
- ตําบลโขมง 
 
๓๔. โครงการอนุรกัษและสงเสริมการเลี้ยงไกสายพันธุ

พื้นเมือง ตําบลโขมง 
๓๕. โครงการสงเสรมิการอานและการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 
๓๖. โครงการทักษะชีวิต (ความปลอดภัยในชีวิต 

ทรัพยสิน กฎหมายและสิง่แวดลอม) 
๓๗. โครงการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น 
 
๓๘. โครงการยกระดับความรูพื้นฐาน 

อบต.ตําบล
รําพัน 

อบต.ตําบล
สนามไชย 

 
อบต.ตําบล

โขมง 
กศน. 

 
กศน. 

 
กศน. 

 
กศน. 

 
ยุทธศาสตรที่ ๓ บริหารจัดการองคการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เปาหมายตามแนวพระราชดําริ 

 ยุทธศาสตร บริหารจัดการองคกร ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เปาหมายตามแนวพระราชดําริ มุงเนนใหศูนยพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เปนองคกร 
ที่มีระบบบริหารจัดการดําเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักการบานเมืองที่ดี มุงผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดําริ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การพัฒนาอาชีพ
และยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เปาหมายใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีสาระสําคัญในการ
ดําเนินงานดังนี้ 

เปาประสงคของยุทธศาสตร 

 เปาประสงคที่ ๓.๑ พื้นที่ปาบก ๑๑,๓๗๐ ไร  ปาชายเลน ๑,๑๒๒ ไร  พื้นที่หญาทะเลใน 
อาวคุงกระเบน ๖๐๐ ไร และทรัพยากรประมงในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ และพื้นที่เปาหมาย
ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาใหสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาอาชีพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดําริ 

 เปาประสงคที ่๓.๒ ศูนยศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ มีการพัฒนาองคการ บุคลากร และเครือขาย
ใหมีระบบบริหารจัดการที่สอดคลองกับหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๓ 
 

 เปาประสงคที่ ๓.๑ พื้นที่พื้นที่ปาบก ๑๑,๓๗๐ ไร ปาชายเลน ๑,๑๒๒ ไร พื้นที่หญาทะเลในอาวคุง
กระเบน ๖๐๐ ไร และทรัพยากรประมงในพื้นที่ศูนยศึกษาฯ และพื้นที่เปาหมายไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และ
พัฒนาใหสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนว
พระราชดําริ 

กลยุทธ 

 ๓.๑.๑ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมถึงการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต
ในพื้นที่เปาหมายใหสมดุลและยั่งยืน 
  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมบริเวณชายฝงใหสอดคลองกับการพัฒนา
อาชีพและคุณภาพชีวิตในพื้นที่เปาหมาย ใหเกิดความสมดุล และยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ 

 ๓.๑.๒ การสรางจิตสํานึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน 
   การสรางจิตสํานึกและเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน 

 รายละเอียดแผนงาน โครงการ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ เปาประสงคที่ ๓.๑ ตามแผนแมบทศูนยฯ  
ดังตารางที่ ๔ 

ตารางท่ี ๔ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ เปาประสงคที่ ๓.๑ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 
๑. การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม
รวมถึงการ
พัฒนาอาชีพ
และคุณภาพ
ชีวิตในพื้นที่
เปาหมายให
สมดุลและ
ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 

- จํานวน
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
- จํานวน

กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

๑. โครงการอนุรกัษและเพิ่มประชากรสัตวน้ํา เพื่อ
ความยั่งยืน 
- เพิ่มผลผลิตสัตวน้ําชายฝงคุงกระเบน 
- เพิ่มผลผลิตหอยนางรมปากจีบ 
- เพิ่มผลผลิตสัตวน้ําชายฝงตราด 
- ธนาคารปูมา 
- โครงการธนาคารปูไข: กิจกรรมฝากปูไวในแปลง
หอย 
- ธนาคารปูไขเพื่อการประมงที่ยั่งยืนตําบลอาวใหญ   
 อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

๒. โครงการสรางแหลงพอแมพันธุหอยทะเล ภายใน
พื้นที่ศูนยฯ 
- กิจกรรมการจัดสรางแหลงพอแมพันธุหอยนางรม  
พันธุเล็ก 
- กิจกรรมการจัดสรางแหลงพอแมพันธุหอยชักตีน 
- กิจกรรมการจัดสรางแหลงพอแมพันธุหอยพอก 
 
  

 
 

ประมง 
ประมง 

ศพช.ตราด 
ประมง 

ศพช.ตราด 
 

ศพช.ตราด 
 

ประมง 
 

ประมง 
 

ประมง 
ประมง 

 
 

 
 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๔ 
 

ตารางท่ี ๔ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ เปาประสงคที่ ๓.๑ (ตอ) 
กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 

 - จํานวน
สถานที่ที่
สํารวจ 

- จํานวนครั้งที่
ออกดูแลความ
ปลอดภัย 

 

๓. โครงการสํารวจและถายภาพใตน้ําบริเวณแนว
ปะการงัในเขตพื้นทีโ่ครงการพระราชดําร ิจันทบุร ี

 
๔. โครงการดูแลความปลอดภัยนักทองเที่ยว/อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
 
 

ประมง 
 
 

สถานีตํารวจ
น้ํา ๔  

กองบงัคับการ
ตํารวจน้ํา 

๑. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม
รวมถึงการ
พัฒนาอาชีพ
และคุณภาพ
ชีวิตในพื้นที่
เปาหมายให
สมดุลและ
ยั่งยืน 

 

- จํานวนกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จํานวนกลาไม 
 
 
- จํานวนพื้นที ่
 
- จํานวนพื้นที ่
 
 
- จํานวนฝาย 
 
- จํานวนแหลง 
 
- จํานวนแหลง 
 
- จํานวนฝาย 

๕. โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืช 
- กิจกรรมรวบรวมพันธุไมปาชายเลนที่พบในประเทศ

ไทย 
- กิจกรรมบํารุงดูแลแปลงอนรุักษพันธุกรรมพืช ไม

ปาชายเลน ปาชายหาด และสมุนไพรพื้นบานตาม
แนวพระราชดําริในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี

- ปกปกพันธุกรรมพืชปาบกเขตหามลาสัตวปาคุง
กระเบน 

- กิจกรรมฟนฟรูะบบนิเวศปาไม 
- ปกปกพันธุกรรมปลากะรงัจุดฟา 
- แปลงอนุรกัษพันธุไมผลหายาก 
- แปลงรวบรวมพันธุพืชสมุนไพร 
- แปลงรวบรวมผกัพื้นบานภาคตะวันออก 

๖. งานเพาะชํากลาไมตามแนวพระราชดําริ ปลกูปา ๓ 
อยางไดประโยชน ๔ อยาง 

 
๗. เพิ่มศักยภาพการปองกันรกัษาพื้นที่ปาไมและ 

สัตวปา 
๘. ฟนฟูระบบนิเวศปาไมใหมีความหลากหลายตาม

ธรรมชาติ (ปลูกไมเสริมตามสภาพพื้นที่) 
 
๙. สรางฝายชะลอความชุมช้ืนถาวร (Check Dam) 
 
๑๐. จัดทําแหลงอาหารและโปงเทียมสําหรับสัตวปา 
 
๑๑. จัดทําแหลงน้ําสําหรับสัตวปา 
 
๑๒. ซอมแซมฝายชะลอความชุมช้ืนช่ัวคราว 

ปาไม 
ปาไม 

 
ปาไม 

 
 

 
เขตหามลาฯ 

 
เขตหามลาฯ 
ศพช.ตราด

วิชาการเกษตร 
วิชาการเกษตร 
วิชาการเกษตร 

ปาไมที่ ๙ 
(ชลบรุ)ี 

 
เขตหามลาฯ 

 
เขตหามลาฯ 

 
 
เขตหามลาฯ 

 
เขตหามลาฯ 

 
เขตหามลาฯ 

 
เขตหามลาฯ 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๕ 
 

ตารางท่ี ๔ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ เปาประสงคที่ ๓.๑ (ตอ) 
กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 

 - จํานวนพื้นที่ 
 
- จํานวนพื้นที่ 
 
- จํานวนชนิด 

๑๓. โครงการเพิม่ศักยภาพการปองกันรักษาปา 
ชายเลนและสัตวปาอาวคุงกระเบน 

๑๔. ฟนฟูปาชายเลนเกาะนกใหญเพื่อเพิ่มแหลงที่อยู
อาศัยและแหลงอาหารของนกและสัตวปา 

๑๕. ปลอยสัตวปาประจําถ่ินคืนสูธรรมชาติ 
 

เขตหามลาฯ 
 
เขตหามลาฯ 

 
เขตหามลาฯ 

๒. การสราง
จิตสํานึกในการ
บรหิารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
อยางสมดลุและ
ยั่งยืนตามแนว
พระราชดําร ิ

- จํานวนราย 
 
 
- จํานวนตัว 
 
 
 
- จํานวนราย 
 
 
- จํานวนราย 
 
- จํานวนราย 
 
- จํานวนราย 

๑. โครงการ “คายวิทยาศาสตรทางทะเล เยาวชนรักษ
คุงกระเบน” 

 
๒. โครงการอนุรกัษปลาการตูนเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว จังหวัดตราด โดยผลิตและปลอยปลา
การตูนเพือ่การทองเที่ยว 

 
๓. โครงการฝกอบรมหลักสูตร "เยาวชนอนุรักษปาชาย

เลน" รุนที่ ๔ 
 
๔. โครงการฝกอบรมหลักสูตร  "มัคคุเทศกรุนเยาว" 
 
๕. โครงการ คายเยาวชนอนุรักษสัตวปาและ

สิ่งแวดลอม 
๖. โครงการสงเสรมิการปลกูปาในใจคนตามแนว

พระราชดําริในพื้นที่ขยายผล 
 

ประมง 
 
 

ศพช.ตราด 
 
 
 

ปาไม 
 
 

ปาไม 
 

เขตหามลาฯ 
 

ปาไมที่ ๙ 
(ชลบรุ)ี 

 
เปาประสงคที่ ๒ ศูนยมีการพัฒนาองคการ บุคลากรและเครือขายใหมีระบบบริหารจัดการที่สอดคลองกับ
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

กลยุทธ 

 ๑. พัฒนาศักยภาพองคการ บุคลากร ของศูนยฯ และเครือขาย 
  ดําเนินการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของศูนยฯ ทั้งองคการ บุคลากรและเครือขาย ใหเกิด
ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ความมีประสิทธิภาพและคุมคา 

 ๒. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเสริมสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานตาม
หลักการทรงงาน 
  ดําเนินการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสรางจิตสํานึก รวมทั้งความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อใหมีคุณภาพชีวิต การทํางาน
ที่ดี มีจิตสาธารณะ อันจะสงผลตอการดําเนินงานพระราชดําริ อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๖ 
 

 ๓. พัฒนาระบบการวัดประเมินพัฒนาการดานตางๆ ของศูนยฯ 
  ดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดการดําเนินงานของศูนยฯ เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเกษตร จากอดีตถึงปจจุบันตามตัวชี้วัดของ สํานักงาน กปร. 

 ๔. พัฒนาระบบการจัดการองคความรูของศูนยฯ และเครือขาย 
  พัฒนาระบบการจัดการองคความรูของศูนยฯ และเครือขาย ทั้งระบบฐานขอมูล องคความรู เมนู
หลัก เมนูรอง กลุมเกษตรกร ชุมชน เพื่อใหถูกตองสมบูรณ สามารถนําไปใชในการพัฒนางานและการสงเสริมให
อยางมีประสิทธิภาพ 

 ๕. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธสูสาธารณชน 
  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธใหสมบูรณทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อนําองคความรู/ผลการ
ดําเนินศูนยฯ สูสาธารณชน รวมทั้งการพัฒนาความรู ทักษะดานสารสนเทศ/การประชาสัมพันธแกบุคลากร
อยางตอเนื่อง 

 รายละเอียดแผนงาน โครงการ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ เปาประสงคที่ ๓.๒ ตามแผนแมบทศูนยฯ  
ดังตารางที่ ๕  

ตารางท่ี ๕ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ และผูรบัผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ เปาประสงคที่ ๓.๒ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 
๑. พัฒนา

ศักยภาพของ
องคการ 
บุคลากรของ
ศูนยศึกษาฯ 
และเครอืขาย 

- จํานวนงาน 
 
- จํานวนงาน 
 
- จํานวนงาน 
 
- จํานวนงาน 
 
 
- ดําเนินการได
สําเร็จตาม
ปงบประมาณ 

- จํานวนงาน 
 
 
 
- ดําเนินการได
สําเร็จตาม
ปงบประมาณ 

 
- จํานวนราย 
 

๑. เพิ่มศักยภาพงานบรหิารศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบน 
๒. เพิ่มศักยภาพการใหบริการหองประชุม-สัมมนา 
ศูนยฯ 
๓. โครงการเพิม่ศักยภาพงานปาไม 
 
๔. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน

ภายใน สํานักงานเขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน 
 
๕. โครงการปรับปรุงซอมแซมบานพักขาราชการ

ระดับ ๕-๖ และระดับ ๓-๔ 
 
๖. เพิ่มศักยภาพการบริหารงานปศสุัตว 
- โครงการจัดเกบ็ขอมลูและสารสนเทศ 
- โครงการจัดหายานพาหนะเพือ่ใชในงานปศุสัตว 
 
๗. โครงการปรับปรุงจุดเรียนรูการเลี้ยงชันโรงบริเวณ

งานปาไมศูนยฯ 
 
 
๘. การสมัมนาพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงานศูนย

ศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 

ประมง 
 

ประมง 
 

ปาไม 
 

เขตหามลาฯ 
 
 

เขตหามลาฯ 
 
 
 

ปศุสัตว 
ปศุสัตว 

 
ศสพ.จบ.(ผึ้ง) 

 
 
 

ประมง 
 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๗ 
 

ตารางท่ี ๕ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ เปาประสงคที่ ๓.๒ (ตอ) 
กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 

 - จํานวนราย 
 
- จํานวนราย 
 
- จํานวนราย 

๙. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภายใน
ศูนยฯ 

๑๐. สัมมนาวิชาการดานสถานแสดงพันธุสัตวน้ําใน
ประเทศไทย 

๑๑. โครงการสมัมนา ศึกษาดูงาน นอกสถานที่ของ
ขาราชการและพนักงานเจาหนาที ่

 

ประมง 
 

ประมง 
 

ปาไม 

๒. สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ความ
รับผิดชอบและ
เสริมสราง
จิตสํานกึในการ
ปฏิบัติงานตาม
หลกัการทรงงาน 

- จํานวน
โครงการ 

๑. โครงการเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากร เพื่อชีวิตการทํางานทีเ่ปนสุข 

 

ประมง 

๓.พัฒนาระบบ
การวัดประเมิน
พัฒนาการดาน
ตางๆ ของศูนย
ศึกษาฯ 

 

- จํานวนตัวช้ีวัด 
 

๑. โครงการจัดทําตัวชี้วัด โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยศึกษาการพัฒนา 
อาวคุงกระเบนฯ 

   - ดานการพัฒนาที่ดิน 
   - ดานการพัฒนาแหลงน้ํา 
   - ดานการพัฒนาปาบก 
   - ดานวิชาการเกษตร 
   - ดานบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง 
   - การจัดการสิ่งแวดลอมดานประมง 
   - การจัดการสิ่งแวดลอมดานปาชายเลน 
 

 
 
 

พัฒนาที่ดิน 
ชลประทาน 
เขตหามลาฯ 

วิชาการเกษตร 
ประมง 
ประมง 
ปาไม 

๔. พัฒนาระบบ
การจัดการองค
ความรูของศูนย
ศึกษาฯ และ
เครือขาย 

- จํานวน
ฐานขอมูล 

 
- จํานวนเลม 
 
 
- จํานวนเลม 
 
 
 

๑. จัดทําฐานขอมลูดานตางๆ ของศนูยฯ ทางดาน
ชีววิทยา องคความรู เมนูหลัก เมนูรอง กลุม
เกษตรกร ชุมชน 

๒. จัดทําหนงัสือ "สิ่งมีชีวิตใตทะเลในนานน้ําคุง
กระเบน" 

 
๓. โครงการจัดทําหนังสือ "หนงัสอืพันธุไมปาชาย

เลนอาวคุงกระเบน" 
 
 

ประมง 
 
 

ประมง 
 
 

ปาไม 
 
 
 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๘ 
 

ตารางท่ี ๕ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ และผูรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ เปาประสงคที่ ๓.๒ (ตอ) 
กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผูรบัผิดชอบ 

 - จํานวนเลม 
 
 
 
- จํานวนเลม 

๔. โครงการจัดทําหนังสือ "พันธุไมปาชายหาดใน
พื้นที่ศูนยศึกษาการพฒันาอาวคุงกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 
๕. โครงการจัดทําหนังสือ "นกในพื้นที่ศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนือ่งมาจากพระราชดําร"ิ 
 

ปาไม 
 
 
 

ปาไม 

๕. พัฒนาระบบ
การประชา 
สัมพันธสู
สาธารณชน 

- จํานวนราย 
 
- การพัฒนา

ระบบ 
- จํานวนปาย 
 
 
- จํานวนงาน 
 
- จํานวนครั้งใน

การเผยแพร 

๑. เพิม่ประสทิธิภาพวิทยากรศูนยศกึษาการพฒันาอาวคุง
กระเบนฯ และเผยแพรประชาสมัพนัธ 

๒. หองสมุดอเิลคทรอนิกสศูนยศึกษาการพัฒนาอาว
คุงกระเบนฯ 
๓. โครงการจัดทําปายนิทรรศการ และปายสื่อ

ความหมายสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงพัฒนาและ
อนุรักษ ๒ ภาษา 

๔. โครงการจัดสรางศูนยบรกิารขอมลูและมุม  
     สรางสรรค 
๕. โครงการขยายผลศูนยศึกษาการพฒันาอาวคุง
กระเบนฯ : กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ 
 

ประมง 
 

ประมง 
 

ประมง 
 
 

ปาไม 
 

ศพช.ตราด 

 

กลุมเปาหมาย 

 เพื่อบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคหลัก จึงกําหนดกลุมเปาหมายการดําเนินงานให
ครอบคลุมทุกมิติของยุทธศาสตร โดยมีกลุมเปาหมายในเรื่องพื้นที่ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูรับบริการ ดังนี้ 

 ๑) พื้นที่เปาหมาย  

  พื้นที่ดําเนินการของโครงการฯ เปนพื้นที่ชายฝงทะเลและพื้นที่ใกลเคียง โดยมีพื้นที่เปาหมาย ดังนี้ 

  ๑.๑ พื้นที่ศูนยกลาง ไดแก อาวคุงกระเบนและพื้นที่รอบอาวคุงกระเบน ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 
๓,๔,๗,๙ และ ๑๐ ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม และหมูที่ ๗ ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี มีพื้นที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร 

  ๑.๒ พื้นที่หมูบานรอบศูนยฯ ไดแก พื้นที่ในเขตตําบลคลองขุด ตําบลสนามไชย ตําบลรําพัน       
ตําบลกระแจะ และพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งเปนเขตเกษตรกรรมและเขตหมูบานประมงตามแนวชายฝงทะเล  
มีขอบเขตพื้นที่ประมาณ ๕๗,๐๒๕ ไร รวม ๒๓ หมูบาน   

  ๑.๓ พื้นที่ขยายผลการดําเนินงาน พื้นที่ดําเนินการที่อยูนอกหมูบานรอบศูนยฯ จํานวน ๑๐ 
หมูบาน อยูในตําบลรําพัน และตําบลโขมง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ประมาณ ๒๔,๒๑๐ ไร ดังภาพที่ 
๓ รวมทั้งจังหวัดขางเคียง ไดแก จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๒๙ 
 

 ๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก 

  ๒.๑ หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานรวมศูนยฯ 

  ๒.๒ บุคลากรศูนยฯ และบุคลากรหนวยงานรวม 

  ๒.๓ ประชาชนในพื้นที่ /นอกพื้นที่ 

  ๒.๔ กลุมเกษตรกร /เครือขาย 

 ๓) ผูรับบริการ ไดแก 

  ๓.๑ หนวยงานรวม /หนวยงานในสังกัด 

  ๓.๒ สวนราชการ /รัฐวิสาหกิจ 

  ๓.๓ ประชาชนในพื้นที่ศูนยฯ /นอกพื้นที่ 

  ๓.๔ ผูศึกษาดูงาน /นักทองเที่ยว 

  ๓.๕ กลุมเปาหมายในการเผยแพรประชาสัมพันธ 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓๐ 
 

 
 

ภาพท่ี ๓  แผนที่แสดงพื้นที่ดําเนินการและขยายผลการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ   
  จังหวัดจันทบรุ ี

 
 
 
 
 
 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓๑ 
 

พื้นที่เปาหมายในการดําเนินงาน 

 ๑. พื้นที่ศูนยกลาง  บริเวณอาวคุงกระเบนฯ และรอบอาวคุงกระเบนฯ (บางสวน) จํานวน ๔,๐๐๐ ไร 

 ๒. พื้นที่หมูบานรอบศูนย  จํานวน ๒๓ หมูบาน มีเนื้อที่รวม ๕๗,๐๒๕ ไร 
  ๑) หมู ๑ บานสัตบุศย ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม 
  ๒) หมู ๒ บานนอกเขา ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม 
  ๓) หมู ๓ บานเนินประดู ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม 
  ๔) หมู ๔ บานหมูดุด ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม 
  ๕) หมู ๕ บานเจาหลาว ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม 
  ๖) หมู ๖ บานเจาหลาว (หัวแหลม) ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม 
  ๗) หมู ๗ บานคุงกระเบน ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม 
  ๘) หมู ๘ บานอัมพวา ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม 
  ๙) หมู ๙ บานคลองขุดบน ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม 
  ๑๐) หมู ๑๐ บานคลองขุด ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม 
  ๑๑) หมู ๑ บานหนองหอย ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม  
  ๑๒) หมู ๒ บานเตาหมอ ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม 
  ๑๓) หมู ๓ บานทาศาลา ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม 
  ๑๔) หมู ๔ บานทุงสน ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม 
  ๑๕) หมู ๘ บานไรเกา ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม 
  ๑๖) หมู ๑ บานหนองหงษ ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 
  ๑๗) หมู ๒ บานหนองโพรง ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 
  ๑๘) หมู ๓ บานคลองบอน ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 
  ๑๙) หมู ๔ บานปากตะโปน ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 
  ๒๐) หมู ๕ บานสนามไชย ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 
  ๒๑) หมู ๖ บานสองพี่นอง ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 
  ๒๒) หมู ๗ บานทาแคลง ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 
  ๒๓) หมู ๓ บานนาซา ตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม 

 ๓. พื้นที่ขยายผลการดําเนินงาน จํานวน ๑๐ หมูบาน มีเนื้อทีร่วม ๒๔,๒๑๐ ไร  
  ๑) หมู ๕ บานรําพัน ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม 
  ๒) หมู ๖ บานตนเลียบ ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม 
  ๓) หมู ๗ บานสองหอง ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม 
  ๔) หมู ๙ บานหนองทายเรือ ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม 
  ๕) หมู ๑ บานโขมงลาง ตําบลโขมง อําเภอทาใหม 
  ๖) หมู ๒ บานโขมงบน ตําบลโขมง อําเภอทาใหม 
  ๗) หมู ๓ บานพลงเผลว ตําบลโขมง อําเภอทาใหม 
  ๘) หมู ๔ บานบนเนิน ตําบลโขมง อําเภอทาใหม 
  ๙) หมู ๕ บานเสม็ดโพธิ์ศร ี ตําบลโขมง อําเภอทาใหม 
  ๑๐) หมู ๖ บานเกาะขวาง ตําบลโขมง อําเภอทาใหม 
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๖.  การบริหารแผนไปสูการปฏิบัติ 

แผนยุทธศาสตร ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) มุงใชแผนเปน
เครื่องมือและกลไกการดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน เปาประสงค และยุทธศาสตรที่วางไว มุงสู
เปาหมายสําคัญในระยะยาว โดยครอบคลุมการดําเนินงานทุกมิติขององคกรและสอดคลองกับสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยกําหนดระบบและกลไกการบริหารแผนดังนี้ 

๑. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

 กําหนดใหมีการจัดทํา “แผนปฏิบัติราชการ” ในลักษณะแผนปฏิบัติราชการทั้งในระยะ ๕ ป            
และแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานประสาน จัดสรรทรัพยากรดําเนินงาน
ควบคุม กํากับดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

๒. การอํานวยการกํากับดูแล 

 เพื่อใหการดําเนินตามแผนยุทธศาสตรเปนไปตามเปาประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว สํานักงาน 
กปร. และศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการและคณะทํางานรับผิดชอบ กํากับ 
ดูแล การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

๓. การติดตามประเมินผล 

 ๑) การติดตามผลการดําเนินงานในศูนยฯ สํานักงาน กปร. และหนวยงานตาง ๆ เพื่อทราบ
ความกาวหนา ปญหา อุปสรรคและขอขัดของในการดําเนินงาน โดยการรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรทุกไตรมาส และรายงานผลสําเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 ๒) การประเมินผล โดยมีสํานักงาน กปร. เปนผูรับผิดชอบ กําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาเพื่อวัด
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

๔. การประชาสัมพันธ 

 กําหนดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ  
งานขยายผล งานบริการ รวมทั้งการศึกษาดูงานตอผูรับผิดชอบ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

๑. แนวพระราชดําริเกี่ยวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ” ข้ึน โดยมีแนวคิดที่สําคัญคือ 

 ๑) เปนศูนยศึกษาและพัฒนา (Research & Development Center) 
  เมื่อดําเนินการศึกษา คนควา ทดลอง จนไดผลสําเร็จแลวก็จะนําไปขยายผลใหกับเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปไดนําไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเปนตัวอยางแหงความสําเร็จของการศึกษาและการพัฒนา 

 ๒) พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิตําบล..คํานึงถึงภูมิประเทศ ภูมิสังคม 

  ประการแรก เปนพิพิธภัณฑที่แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสังคม แสดงถึงวัฒนธรรม การประกอบ
อาชีพของทองถิ่น และประสบการณในการแกไขปญหาใหกับทองถิ่น 

  ประการที่สอง มีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว มีความเจริญงอกงามอยูตลอดเวลา เพราะมีการ
ดําเนินการ ศึกษา ทดลอง คนควา พัฒนาขยายผลอยูเสมอ 

  ประการที่สาม มีประโยชนแกราษฎร จะมองเห็นสิ่งที่เปนวัฒนาการที่สามารถเขามาศึกษานําความรู
ตาง ๆ ภายในศูนยฯ ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในพื้นที่ของตนเองไดจริง 

 ๓) ทรงคัดเลือกพ้ืนที่ดวยพระองคเอง...เพื่อเปนตัวแทนของภูมิภาค 
  เพื่อจุดประสงคใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แตละจุดกระจายอยูในพื้นที่ ๖ ภูมิภาคเปน ๖ แบบจําลอง
ของภาคนั้น ๆ เปนพื้นที่สวนยอที่สอดคลองกับภูมิภาคอยางแทจริงที่เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติได 

 ๔) เปนตัวอยางของการบริหารงานรูปแบบใหม การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated Development)  
  หากมองในลักษณะการวิเคราะหของรูปแบบการบริหารจัดการเชิงองคกรแลว จะพบวาศูนยศกึษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คืออุบัติการณของการจัดการรูปแบบการบริหารราชการแผนดินไทยที่รวม
เอากิจกรรมและการดําเนินงานของหนวยงานหลายหนวยงานเขาไวดวยกันเปนลักษณะ “รวมศูนย” และ ยิ่งไป
กวานั้น ยังมีสวนของเอกชน และองคกรที่มิใชรัฐบาลรวมประสานการดําเนินงานอยูดวย การดําเนินงานใน
รูปแบบดังกลาว เปนการผสานความรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อใหบริหารประชาชน โดยปรับลดอัตตวิสัยของ
แตละหนวยงาน ซึ่งมักคุนเคยกับความเปนเจาของ และอํานาจหนาที่เบ็ดเสร็จของแตละสวนราชการ การ
จัดรูปแบบการบริหารศูนยฯ โดยมิไดมีหนวยงานใดเปนเจาของ หากแตรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อให
ผลประโยชนตกอยูแกประชาชนตามพระราชดํารินั้น เปนปรัชญาการทํางานแนวใหม ที่ยังไมเคยมีปรากฏมากอน
ในประวัติการบริหารราชการแผนดินของไทย 

 ๕) เปน “ระบบการบริหารเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” (One stop services for the farmers) 
  ในอดีตที่ผานมา งานบริหารที่จะใหแกประชาชนและชุมชน ดูจะเปนเรื่องที่มีขั้นตอนและสลับซับซอน
อยูไมนอย เกษตรกรที่ตองการความรูและการสงเคราะหชวยเหลือในดานการทํามาหากินตองเสียเวลาในการ
เดินทางไปติดตอขอรับการบริการจากหลายหนวยงานแตละหนวยงานก็อยูไกลตางสถานที่กัน ทําใหเปนปญหา
อุปสรรคแกการแสวงหาความรูและรับบริการเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ วัตถุประสงคหลักสําคัญ
ประการหนึ่ง ก็คือบทบาทในการทําหนาที่ “ระบบการบริหารเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” (One stop services for 
the farmers) กลาวคือ เกษตรกรและประชาชนผูสนใจสามารถกาวเขาไปในพิพิธภัณฑที่มีชีวิตแหงใดแหงหนึ่ง 
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ซึ่งมีอยูทั่วภูมิภาคของประเทศตามความสะดวก และขอรับบริการตั้งแตเรื่องการใชพื้นที่ดานการเกษตร ดานน้ํา 
ดานเมล็ดพันธุพืช ดานการตลาด และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตและการทํามาหากิน ตลอดจนการฝกอบรมโดย
เสียเวลาเพียงครั้งเดียว ณ ที่แหงเดียว ทําใหเกษตรกรประหยัดทั้งเวลา คาใชจายในคราวเดียวกันดวย 
(สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๓ ทศวรรษศูนยศึกษาการ
พัฒนาฯ: ประโยชนสุขสูปวงประชา,๒๕๕๒:๙-๑๑) 

๒. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีจุดมุงหมายและเปาหมายหลักคือ การพัฒนาคนใหพออยู
พอกินและพึ่งตนเองได โดยทรงยึดหลักการดําเนินงานบนทางสายกลางเปนขั้นเปนตอนบนพื้นฐานของความ
สมดุลพอดีในทุกภาคสวน มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมตามวิถีแหงธรรมชาติดวยมรรควิธีที่เรียบงายและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยมีหลักการทรงงานที่ใชเปนกรอบในการดําเนินงานในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ดงันี ้

 ๑) ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ  
  การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น จะทรงศึกษาขอมูลรายละเอียดอยางเปนระบบ ทั้ง
จากขอมูลเบื้องตน จากเอกสาร แผนที่ สอบถามเจาหนาที่ นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่เพื่อใหไดขอมูลที่
ถูกตอง เพื่อที่จะพระราชทานความชวยเหลือไดอยางถูกตองและรวดเร็วตรงตามที่ประชาชนตองการ 

 ๒) ระเบิดจากขางใน 
  พระองคทรงมุงเนนเรื่อง การพัฒนาคนตองสรางความเขมแข็งใหคนในชุมชน ที่เราเขาไปพัฒนาใหมี
สภาพพรอมที่จะรับเสียกอน แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก มิใชการนําเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคม
ภายนอกเขาไปหาชุมชน หมูบาน ที่ยังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว 

 ๓) ทําตามลําดับขั้น 
  “…การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใชของ
ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน ใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชาการ เมื่อไดพื้นฐาน
ที่มั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลวจึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดย
ลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติ
การสัมพันธกับภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตางๆ ขึ้น 
ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด ดังเห็นไดที่อารยประเทศกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยาง
รุนแรงในเวลานี้…” 

  “...การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวใหมีความพอกินพอใชกอนอื่น
เปนพื้นฐานนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองยอมสามารถที่จะ
สรางความเจริญกาวหนาระดับที่สูงในตอไปโดยแนนอน สวนการถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญใหคอยเปนคอย
ไปตามลําดับ ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว และเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ...” 

 ๔) ภูมิสังคม 
  “…การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร และภูมิประเทศทางสังคมศาสตรในสังคมวิทยา 
คือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับใหคนอื่นคิดอยางอื่นไมได เราตองแนะนํา เราเขาไป ไปชวยโดยที่จะคิดใหเขา
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เขากับเราไมได แตถาเราเขาไปแลว เราเขาไปดูวาเขาตองการอะไรจริง ๆ แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจหลักการของ
การพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง…”  

 ๕) ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด  
  ทรงใชหลักในการแกไขปญหาดวยความเรียบงายและประหยัด ราษฎรสามารถทําไดเอง หาไดใน
ทองถิ่น และประยุกตใชสิ่งที่มีอยูในภูมิภาคนั้นๆ มาแกไขปญหา 
  “...ใหปลูกปาโดยไมตองปลูก โดยปลอยใหขึ้นเองตามธรรมชาติ จะไดประหยัดงบประมาณ...” 

 ๖) ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 
  ทรงเขาใจถึงธรรมชาติและตองการใหประชาชนใกลชิดกับธรรมชาติ ทรงมองอยางละเอียดถึงปญหา
ธรรมชาติ หากเราตองการแกไขธรรมชาติ จะตองใชธรรมชาติเขาชวยเหลือ อาทิ การแกไขปญหาปาเสื่อมโทรม 
“การปลูกปา โดยไมตองปลูก” ปลอยใหธรรมชาติชวยในการฟนฟูธรรมชาติ ทรงเขาใจธรรมชาติและมนุษยอยาง
เกื้อกูลกัน ทําใหคนอยูรวมกับปาไดอยางยั่งยืน จะนําไปสูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

 ๗) แกปญหาที่จุดเล็ก 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปยมไปดวยพระอัจฉริยภาพในการแกปญหา ทรงมองปญหาใน
ภาพรวม (Macro) กอนเสมอ แตการแกปญหาของพระองคจะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ คือ การแกไขปญหาเฉพาะ
หนาที่คนมักจะมองขาม ดังพระราชดํารัสที่วา “…ถาปวดหัวก็คิดอะไรไมออก…เปนอยางนั้นตองแกไขการปวด
หัวนี้กอน...มันไมไดเปนการแกอาการจริง แตตองแกปวดหัวกอน เพื่อที่จะใหอยูในสภาพที่คิดได...แบบ Macro 
นี้เขาจะทําแบบรื้อทั้งหมด ฉันไมเห็นดวย…อยางบานคนอยู เราบอกบานนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ไมคุมที่จะไป
ซอม…เอาตกลงรื้อบานนี้ ระเบิดเลย เราจะไปอยูที่ไหน ไมมีที่อยู วิธีทําตองคอย ๆ ทําจะไประเบิดหมดไมได...” 

 ๘) ทําใหงาย Simplicity 
  ดวยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําใหการคิดคน 
ดัดแปลง ปรับปรุง และแกไขงานการพัฒนาเปนไปไดโดยงาย ไมยุงยากซับซอน และที่สําคัญคือสอดคลองกับ
สภาพความเปนอยูและระบบนิเวศนโดยสวนรวมใชกฎแหงธรรมชาติเปนแนวทาง ฉะนั้น คําวา “ทําใหงาย” 
จึงเปนหลักคิดสําคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ๙) ไมติดตํารา 
  การพัฒนาตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลม
และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสภาพของสังคมจิตวิทยาแหงชุมชน คือ “ไมติดตํารา” ไม
ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับสภาพชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของคนไทย 

 ๑๐) ใชอธรรมปราบอธรรม 
  แนวปฏิบัติที่สําคัญในการแกปญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไมปกติใหเขาสูระบบที่เปนปกต ิ
เชน การนําน้ําดีขับไลน้ําเสีย หรือเจือจางน้ําเสียใหกลับเปนน้ําดี ตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน้ํา การ
บําบัดน้ําเสียโดยใชผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติ ใหดูดซับสิ่งสกปรกปนเปอนในน้ํา ดังพระราชดํารัสวา “ใช
อธรรมปราบอธรรม” 

 ๑๑) ปลูกปาในใจคน 
  พระราชดํารัสตอนหนึ่งความวา “….เจาหนาที่ปาไมควรจะปลูกตนไมลงในใจคนเสียกอน แลวคน
เหลานั้นก็จะพากันปลูกตนไมลงบนแผนดินและรักษาตนไมดวยตนเอง” 
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 ๑๒) มุงประโยชนสวนรวมเปนหลัก 
  “...การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ
ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่ขาราชการทุกคนจะตองทําหนาที่ทุกๆ ประการใหบริสุทธิ์บริบูรณโดย
เต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการทุกอบยางจักไดบรรลุความสําเร็จอยางสูง        
และบังเกิดประโยชนอยางดีที่สุดแกตนเอง แกหนาที่ และแกแผนดิน...” 

 ๑๓) การมีสวนรวม 
  “…สําคัญที่สุดจะตองหัดทําใจใหกวางขวาง หนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น แมกระทั่งความ
วิพากษวิจารณจากผูอื่นอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น แทจริงคือการระดมสติปญญาและ
ประสบการณอันหลากหลาย มาอํานวยประโยชนในการปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณ
นั่นเอง….” 

 ๑๔) ขาดทุนคือกําไร 
  “ขาดทุน คือ กําไร (Our loss is our gain) การเสีย คือ การได ประเทศชาติก็จะกาวหนา และการที่
คนอยูดีมีสุขนั้น เปนการนับที่เปนมูลคาเงินไมได”  
  “ถาเราทําอะไรที่เราเสีย แตในที่สุดที่เราเสียหายนั้น เปนการไดทางออม ประชาชนจะไดรับผล 
ราษฎรกินดี อยูดี ราษฎรไดกําไรไป” 

 ๑๕) บริการรวมท่ีจุดเดียว 
  ทรงเนนในเรื่องการสรางความรู รัก สามัคคี และการรวมมือรวมแรงใจกันดวยการปรับลดชองวาง
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มักจะตางคนตางทําและยึดติดกับการเปนเจาของเปนสําคัญ ทั้งใหแปรเปลี่ยน
เปนการรวมมือกันโดยไมมีเจาของ และสามารถอํานวยประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน ดังเห็นไดจากแนว
พระราชดําริในการดําเนินบริหารของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มีอยูทั้ง ๖ ศูนย ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ นับเปนรูปแบบใหมของการบริหารที่เปนการ“บริการรวมที่จุดเดียว” และ “การบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ” หรือ “One stop Service” ที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผนดินของประเทศ
ไทยอยางแทจริง 

 ๑๖) รู รัก สามัคคี 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสในเรื่อง รู  รัก สามัคคี มาอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนคํา
สามคํา ที่มีคาและมีความหมายลึกซึ้ง พรอมทั้งสามารถปรับใชไดกับทุกยุค ทุกสมัย  

  รู การที่เราจะลงมือทําสิ่งใดนั้น จะตองรูเสียกอน รูถึงปจจัยทั้งหมด รูถึงปญหาและรูถึงวิธีการ
แกปญหา 

  รัก คือความรักที่เมื่อเรารูครบดวยกระบวนความแลวจะตองมีความรัก ความพิจารณาที่จะเขาไปลงมอื
ปฏิบัติแกไขปญหานั้น ๆ 

  สามัคคี สามัคคี แตการที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคํานึงเสมอวาเราจะทํางานคนเดียวไมได      ตอง
ทํางานรวมมือรวมใจเปนองคกร เปนหมูคณะ จึงจะมีพลังเขาไปแกปญหาใหลุลวงไปดวยดี  

 ๑๗) องครวม 
  ทรงมีชีวิตคิดอยางองครวม (Holistic) หรือมองอยางครบวงจร ในการที่จะพระราชทานพระราชดําริ
เกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยง ดังเชน กรณีของ 
“ทฤษฎีใหม” ที่พระราชทานใหแกปวงชนชาวไทย เปนแนวทางในการประกอบอาชีพนับเปนแนวทางหนึ่งที่
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พระองคทรงมองอยางองครวม ตั้งแตการถือครองที่ดิน โดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยประมาณ ๑๐ – ๑๕ ไร 
เพื่อการบริหารจัดการที่ดิน และแหลงน้ําอันเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพการทําการเกษตร
แบบผสมผสาน เมื่อมีน้ําในการทําเกษตรแลวจะสงผลใหผลผลิตดีขึ้น และหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เกษตรกร
จะตองรูจักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุม รวมพลังชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อพรอมที่จะ
ออกสูการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกไดอยางครบวงจร น่ันคือ ทฤษฎีใหม ขั้นที่ ๑ ๒ และ ๓ 

 ๑๘) พึ่งตนเอง 
  การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเพื่อแกปญหาในเบื้องตนดวยการแกไขปญหาเฉพาะหนา เพื่อใหมี
ความแข็งแรงที่จะมีแนวคิดในการดํารงชีวิตตอไป และขั้นตอนตอไปก็คือการพัฒนาใหประชาชนสามารถอยูใน
สังคมไดตามสภาพแวดลอมและสามารถ “พึ่งตนเองได” ในที่สุด ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา 
  “…การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวใหมีความพอกินพอใช กอนอื่น
เปนสิ่งสําคัญยิ่งยวด เพราะผูมีอาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได ยอมสามารถสรางความเจริญใน
ระดับสูงขั้นตอไป…” 

 ๑๙) พออยูพอกิน 
  การพัฒนาเพื่อใหพสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณในชีวิต ไดเริ่มจากการเสด็จฯ ไปเยี่ยม
ประชาชนทุกหมูเหลาในทุกภูมิภาคของประเทศ ไดทอดพระเนตรความเปนอยูของราษฎรดวยพระองคเอง 
จากนั้นไดพระราชทานความชวยเหลือใหมีความอยูดีกินดี มีชีวิตอยูในขั้น “พออยูพอกิน” กอน แลวจึงขยับ
ขยายใหมีขีดสมรรถนะที่กาวหนาตอไป ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา “…ถาโครงการดี ในไมชา ประชาชน
ก็ไดกําไร จะไดผลราษฎรจะอยูดีกินดีข้ึน จะไดประโยชนไป...” 

 ๒๐) เศรษฐกิจพอเพียง 
  เปนปรัชญาที่พระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด มานาน
กวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน 
และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยยึด
หลักทางสายกลาง ความพอเพียงหมายถึง 
   พอประมาณ 
   ความมีเหตุผล 
   มีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก อาศัยความ
รอบรู รอบคอบ ความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการมาวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน 
   สํานึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
   ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร 
   มีสติปญญา รอบคอบ 

 ๒๑) การให และการทํางานอยางมีความสุข 
  ทรงใชหลักสังฆทาน คือ ใหเพื่อให ไมไดใหเพื่อคิดหวังอะไรตอบแทน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงพระเกษมสําราญและทรงมีความสุขทุกคราที่จะชวยเหลือประชาชน ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งวา “...ทํางานกับฉัน  
ฉันไมมีอะไรจะให นอกจากการมีความสุขรวมกัน ในการทําประโยชนใหกับผูอื่น...” 

 
 
 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๓๙ 
 

 ๒๒) ความเพียร ดุจดังพระมหาชนก 
  “...คนเราทําอะไรตองมีความเพียร แมไมเห็นฝงก็ตองวายน้ํา และมีคําตอบอยูวามีประโยชนอยางไร 
เพราะถาหากไมเพียรที่จะวายน้ําเปนเวลา ๗ วัน ๗ คืน ก็จะไมพบเทวดา คนอื่นไมมีความเพียรที่จะวายน้ํา ก็จม
เปนอาหารของปลา ของเตา เพราะฉะนั้น ความเพียรแมจะไมทราบวาจะถึงฝงเมื่อไหรก็ตองเพียรวายน้ําตอไป...” 

๓. ประเด็นนโยบายของประธานกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ  

  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ อาคาร
สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บางยี่ขัน กทม. ไดมอบหมายนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

  ๑) ดานการบริหาร ใหดําเนินงานตามแนวพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรง
พระราชทานไว ทั้งนี้ หากมีบางประเด็นที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงสามารถทําได แตใหทําการหารือกับ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในทุกระดับ และตองกราบบังคมทูลฯ กอน ในสวนองคประกอบของคณะ
กรรมการบริหารชุดตาง ๆ ใหคงรูปแบบองคประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระดับตาง ๆ  
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 หรือขยายผลงานวิจัยใหมากขึ้นตามอัตรากําลัง และขีด
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 
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   ๓.๓) ควรจัดวิทยากรที่มีคุณภาพ มีความรู มีความชํานาญในการถายทอด และเหมาะสมกับกลุมผู
เขาฟงการบรรยาย / อบรม 

  หลักคิด / หลักปฏิบัติในการดําเนินงานโครงการฯ ซึ่งโดยประมวลจากพระราชกรณียกิจดานการ
พัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สรุปไดดังนี้ 

  ๑) เนนความพอเพียง 

  ๒) เกษตรยั่งยืน 

  ๓) การแกปญหาโลกรอน 

๔. 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 คณะกรรมการบริหาร
ศูนยศึกษาฯ ไดแกปญหาโดยใชพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวโครงการเปนสวนเสริมโดยไดรับการ
สนับสนุนจาก สํานักงาน ก.พ. จัดทําและอนุมัติกรอบโครงการพนักงานราชการในแตละศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 
ทําใหการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลตามแผนแมบทได แตหากศูนยศึกษาการพัฒนาฯ สามารถได ขาราชการที่มี
ความรู และประสบการณสูง เพื่อถายทอดองคความรูแกผูสนใจมาศึกษา ดูงานศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ใหเขาใจ
ไดอยางชัดเจน ก็จะทําใหเกิดประโยชน จึงเห็นควรมีขาราชการที่เกี่ยวของกับดานงานศึกษา ทดลอง วิจัย และ
การขยายผลสูความสําเร็จไปสูประชาชน มาปฏิบัติงานในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ใหเต็มเวลามากขึ้น นอกจากนี้ 
ยังตองเสริมสรางองคความรูใหกับพนักงานราชการเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งจะเกิดประโยชนกับศูนยศึกษามากยิ่งขึ้น 

 ๒) คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ศูนยศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ แหง ไดขยายการสงเสริม ฝกอบรม และขยายผลสูภาคการปฏิบัติในพื้นที่
ของราษฎรมากยิ่งขึ้น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในเขตจังหวัดที่ตั้งของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 
๖ แหง ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบผลสําเร็จดานการศึกษา ทดลอง วิจัย รวมทั้งหลักสูตรการ
ฝกอบรมของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ซึ่ง อปท. สนใจเปนอยางมาก ดังนั้น นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดเห็นชอบใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณากําหนดนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขามาศึกษาเรียนรูตัวอยาง
ความสําเร็จของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อนําไปพิจารณาสงเสริมการขยายผลสูประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ตามภูมิสังคม และความตองการของประชาชน 
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๕. ขอเสนอแนะของรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาฯ/ประธานคณะอนุกรรมการ
วิชาการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 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 

๖. แผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 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 ขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและทบทวนการ
ดําเนินงานสนองพระราชดําริในระยะที่ผานมาใหถูกตอง ครบถวนสมบูรณ สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงและมี
ประสิทธิภาพ พรอมทั้งจัดระบบหมวดหมู จัดลําดับ ความสําคัญ วิเคราะหปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน 
ดําเนินการแกไข และนําไปสูการขับเคลื่อนขยายผล โดยการเผยแพรประชาสัมพันธใหแพรหลายมากขึ้น 

   ๑.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหเปน
ระบบครบวงจร มุงผลลัพธและผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานเปนหลัก เริ่มตั้งแตการติดตามเสด็จฯ และรับสนอง
พระราชดําริ การประสานการดําเนินงาน และการประสานการปฏิบัติ พิจารณาจัดทําโครงการฯ วิเคราะห
โครงการและสนับสนุนงบประมาณ การติดตามประเมินผล และการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ ใหเปน
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รูปธรรม มุงเนนการสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการดําเนินงานโครงการฯ โดยนําหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหแกองคกรหรือ
หนวยงานอื่น ๆ ไดยึดถือและนําไปปฏิบัติตอไป 

   ๑.๓ การสรางและพัฒนาเครือขายการดําเนินงานสนองพระราชดําริ โดยเสริมสรางและสงเสริม
ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนใหเขามามีบทบาทและสวนรวมในการดําเนินงาน 
ทุกขั้นตอนในลักษณะองครวมแบบบูรณาการ มีการขยายเครือขาย สรางระบบการประสาน รวมวางแผนและ
ดําเนินงาน เพื่อบรรลุจุดมุงหมายในการดําเนินงานสนองพระราชดําริรวมกัน คือ ประโยชนสุขของประชาชน 

   ๑.๔ การสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน และประชาชน ให
เขามามีบทบาทและสวนรวมในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกขั้นตอนตั้งแตการคิด
วิเคราะห รวมจัดทําแผน รวมดําเนินงาน รวมติดตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษาภายหลังสิ้นสุดโครงการ 
ตลอดจนสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตอง โปรงใส ของการดําเนินงานโครงการ 

  ๒. ยุทธศาสตรการขยายผลและเผยแพรองคความรูตามแนวพระราชดําริ 

   ๒.๑ การจัดทําระบบคลังขอมูลองคความรูตามแนวพระราชดําริ โดย 

    - จัดทําระบบคลังขอมูลองคความรูตามแนวพระราชดําริและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มีระบบฐานขอมูลตามแนวพระราชดําริดานตางๆ อยางถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และเปนปจจุบัน 
มีการจัดระบบหมวดหมูของขอมูล สามารถนํามาใชประโยชนไดสะดวกและรวดเร็ว 

    - จัดทําศูนยใหบริการ การเรียนรูสํานักงาน กปร. ขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรู และ
แหลงอางอิงแนวพระราชดําริ โดยจัดใหมีชองทางการใหบริการและถายทอดองคความรูเกี่ยวกับพระราชดําริ
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหกับกลุมเปาหมายทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน กปร. 

   ๒.๒ การคนหาและพัฒนาตัวแบบความสําเร็จ โดย 

    - คนหาและพัฒนาตัวแบบความสําเร็จ โดยสรางศูนยตนแบบตามแนวพระราชดําริกระจาย
อยูทั่วภูมิภาค เพื่อเปนศูนยศึกษาเรียนรูการพัฒนาดานตางๆ ที่นอมนําแนวพระราชดําริมาใชประโยชน และ
สาธิตแสดงไวใหเห็นเปนรูปธรรมในลักษณะพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต 

    - คนหาตัวแบบความสําเร็จในการนอมนําแนวพระราชดําริ โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใชจนประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิต ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน องคกรธุรกิจ และหนวยงานภาครัฐ 
เพื่อนํามาเปนแบบอยางใหกับกลุมเปาหมายตางๆ 

   ๒.๓ การขยายผลและสรางเครือขายองคความรู โดย 

    - มุงเนนการขยายผลและสรางเครือขายการเรียนรูเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ไปสูกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหแพรหลายกวางขวางมากขึ้น โดยใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แหง ทั่วประเทศ 
เปนศูนยกลางการดําเนินงานในแตละภูมิภาค 

    - ภายใตภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และปญหาการวางงาน สํานักงาน กปร. จะเปนศูนยกลาง
แหงการเรียนรูและฝกอบรมตามแนวพระราชดําริ โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการนํา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานการสงเสริมอาชีพ การสรางงานและสรางรายได มาสนับสนุนและชวย
แกไขบรรเทาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศอยางเปนรูปธรรม 
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    - สนับสนุนการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับ
สถาบันการศึกษาองคกรเอกชนตาง ๆ เพื่อเปนศูนยรวมขอมูลและศูนยฝกอบรมตามแนวพระราชดําริที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับภูมิสังคมในแตละภูมิภาค รวมทั้งการนํานักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหเขามามีสวนรวมกับ
กระบวนการเรียนรูตามแนวพระราชดําริมากขึ้น 

    - ขยายผลองคความรูตามแนวพระราชดําริสูองคกรชุมชนและประชาชนทั่วทุกภูมิภาค โดย
ประสานและสนับสนุนใหจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และสนองพระราชดําริ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของตนเอง โดยมีการใชแผนชุมชน
เปนเครื่องมือชี้นําการดําเนินงาน 

    - ขยายผลเครือขายองคความรูตามแนวพระราชดําริสูระดับสากล โดยใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินงาน และสํานักงาน กปร. เปนองคกรกลางในการดําเนินงานและ
สนับสนุนในฐานะตัวแทนระดับประเทศ 

   ๒.๔ การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ โดย 

    - มุงสรางความรูความเขาใจและใชประโยชนองคความรูตามแนวพระราชดําริ ในการพัฒนา
และดํารงชีวิต โดยมุงเนนใหเห็นผลสําเร็จและผลลัพธที่ไดจากการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

    - พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพรประชาสัมพันธองคความรูตามแนวพระราชดําริ
และผลสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้งรูปแบบ เนื้อหา ความรวดเร็วและตอเนื่อง ผานสื่อทุก
ประเภท มุงสรางความรูความเขาใจ เพิ่มพูนความศรัทธา และการใชประโยชนองคความรูตามแนวพระราชดําริ 
เพื่อการพัฒนาและดํารงชีวิต 

    - มุงใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพรและถายทอดองคความรูตามแนว
พระราชดําริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปสูกลุมเปาหมายตาง ๆ ใหแพรหลายกวางขวางมากขึ้น 

    - เผยแพรประชาสัมพันธประชาชนกลุมเปาหมาย ชุมชน และองคกรตางๆ ที่ประสบ
ผลสําเร็จ และไดรับประโยชนจากการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหแพรหลายสูสาธารณะ
มากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ,๒๕๕๓ : ๑๗-๒๘) 

๗. นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  ในชวงที่ผานมา สํานักงาน กปร. ไดกําหนดนโยบายและทิศทางในการดําเนินงานของศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกแหง 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 สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทาน
แนวพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทุกแหง ควรมีการผลิตปุยเคมีที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับพืชและดิน
ของแตละพื้นที่ดวย ทั้งนี้ เพื่อใหทุกศูนยศึกษาฯ เปนศูนยกลางสาธิตการผลิตและการใชปุยอยางถูกวิธี โดยนําคา
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วิเคราะหดินมาเปนตัวกําหนดสูตรปุยเคมี ใหเหมาะสมกับพืช ดิน และสภาพแวดลอม รวมทั้งสงเสริมให
เกษตรกรมีการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียอยางเหมาะสมอีกดวย 

  ๓) พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก เพื่อใหทุกศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทุกแหงเปนศูนยสาธิตการ
นําพลังงานทดแทนมาใชในการปฏิบัติงานจริง ในกิจกรรมตาง ๆ โดยใหสอดคลองกับภูมิสังคมของพื้นที่ 

  ๔) การประชาสัมพันธ และปายสื่อความหมายในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ 
อํานวยความสะดวก และสรางความรูความเขาใจในเรื่องตางๆ ใหแกผูเขามาศึกษาดูงานในศูนยศกึษาการพฒันาฯ 
โดยใหเหมาะสมกับ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” 

๘. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  ไดกําหนดไวในสวนที่ เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริยและการนอมนําแนวพระราชดําริมาใชในการบริหารราชการแผนดิน  ดังนี้ 

  มาตรา ๗๐ บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไว ซึ่งชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

  มาตรา ๗๗ รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 

  มาตรา ๗๘ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ บริหารราชการ
แผนดินใหเปนไปเพื่อการใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดย
ตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติใน
ภาพรวมเปนสําคัญ 

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

๙. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 ๙.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ 

   ยุทธศาสตรบริหารตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

   ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยสูสงัคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรู 

   ๑. พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม มีภูมิคุมกัน กาวสูสังคมฐานความรู 

    ๑.๑ พัฒนาหลักสูตรทั้งใน และนอกระบบการศึกษาที่มุงใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและ
การนําไปใชในการปฏิบัติทั้งในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 

    ๑.๒ พัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมใหคนไทยไดเรียนรูอยางตอเนื่องสามารถเขาถึงแหลง
ความรูทั้งที่เปนวิทยาการสมัยใหม วัฒนธรรม และภูมิปญญา 

    ๑.๓ การจัดการองคความรูทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ตั้งแต
ระดับชุมชน ถึงระดับประเทศ 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๔๕ 
 

   ๒. เสริมสรางสุขภาวะคนไทย ใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ 

    ๒.๑ สงเสริมการบริโภคที่ปลอดภัย มุงพัฒนาแหลงอาหารในภาคเกษตรใหปลอดสารพิษและ
สารเคมี โดยขยายพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรอินทรีย และเกษตรยั่งยืนใหกวางขวาง สงเสริมการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาผสมผสานเทคโนโลยีสะอาด ในการทําเกษตรกรรม ใชปุยชีวภาพ และใชประโยชนจากวัสดุ
เหลือทิ้งจากการเกษตร 

    ๒.๒ สงเสริมการใชสมุนไพร ภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรมไทยในการเสริมสรางสุขภาวะที่ดี 
รวมทั้งเสริมสรางความปลอดภัยในการบริโภค และการประกอบอาชีพ 

   ๓. เสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสงัคมอยางสันติสุข 

   ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเขมแข็งของชุมชน และสงัคมเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ 

   ๑. เสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชน 

    ๑.๑ พัฒนาสรางองคความรูใหมที่สอดคลองกับวิถีชีวิต และความหลากหลายของทุนในชุมชน 
ใหเกิดความรูใหมของชุมชนที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน การทําเกษตร
ผสมผสาน เทคโนโลยีการเกษตรและหัตกรรมพื้นบาน เปนตน โดยมีการรวบรวมความรูตาง ๆ อยางเปนระบบ
และเผยแพรสูคนในชุมชน 

    ๑.๒ สนับสนุนการสรางประชาคมสุขภาพของชุมชน เพื่อใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะของชุมชน โดยการทําเกษตร
ผสมผสาน การใชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางความปลอดภัยของอาหาร และทดแทนการใช
สารเคมี 

   ๒. สรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 

    ๒.๒ สนับสนุนการนําภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการสรางสรรคคุณคาของ
สินคา และบริการที่มีโอกาสทางการตลาดสูง เชน เกษตรอินทรีย อาหารสุขภาพ โดยรักษาคุณคาเอกลักษณของ
ทองถิ่นอยางเขมแข็ง เมื่อไปตอยอดขยายผลในเชิงพาณิชย 

   ๓. เสริมสรางศักยภาพชุมชนในการอยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล 

   ยุทธศาสตรท่ี ๓ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลยั่งยืน 

   ๑. บรหิารเศรษฐกจิสวนรวม 

    ๑.๑ สรางพันธมิตรในการพฒันาเวทีระหวางประเทศ 

   ๒. ปรับโครงสรางการผลิตใหผลิตภาพการผลิต และคุณคาของสินคา และบริการที่ผลิตในประเทศ
ไทยใหสูงขึ้นบนฐานความรู และความเปนไทย 

    ๒.๑ การปรับโครงสรางภาคการเกษตร ใหประเทศไทยมีความมั่นคง และปลอดภัยดานอาหาร 
(Food security and Food safety) เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลก เปนแหลงผลิตไฟเบอรและวัสดุ 
เพื่อสนับสนุนสาขาอื่นนอกจาการเปนแหลงผลิตอาหาร และสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรที่มีโอกาสใหม เชน 
พลังงานทดแทน (Bio-fuel) และสินคาที่สอดคลองกับรสนิยมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเปนฐานรายไดที่
มั่นคง 
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      สงเสริมการวิจัยและพัฒนาสินคาอาหาร เพื่อเปนแหลงการผลิตอาหารที่สําคัญของโลกที่
มีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย (Food safety) เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภคสินคาในระยะยาว 
      สงเสริมการทําการเกษตรที่ยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม เกษตร
อินทรีย บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือน มีผลผลิตที่หลากหลาย ซึ่งจะ
ชวยลดความเสี่ยงดานราคาและมีมูลคาผลผลิตสูง 

   ๓. พัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ และการลงทุน 

   ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

   ๑. รักษาฐานทรัพยากร และความสมดลุของระบบนเิวศ 

    ๑.๑ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร และขอมูลแผนที่ ๑:๔,๐๐๐ เพื่อใช
กําหนดแนวเขตอนุรักษที่ชัดเจนโดยชุมชนมีสวนรวม 

    ๑.๒ ฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน โดยรณรงคสนับสนุนใหเกษตรกรใชวิธีการเพาะปลูกที่
เหมาะสม มีความหลากหลาย ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย เกษตรยั่งยืน และกําหนดมาตรการลดการใชสารเคมี
การเกษตร 

    ๑.๓ กําหนดเขตการใชประโยชน และกระจายการถือครองที่ดิน แกไขปญหาขัดแยงเรื่องการ
ทับซอนของแนวเขตที่ดิน 

    ๑.๔ บริหารจัดการลุมน้ําในลุมน้ําอยางบูรณาการ โดยการฟนฟูสภาพปาตนน้ําใหเกิดความ
อุดมสมบูรณ การสรางฝายในพื้นที่ตนนํ้า และการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลาดชัน เพื่อชะลอการไหลของน้ํา และ
รักษาความชุมช้ืนในผืนดิน เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ําการกระจายน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ํา
เพิ่มเติมในพื้นที่ที่เหมาะสม พัฒนาระบบพยากรณ และเตือนภัยแลง อุทกภัย และดินถลม 

   ๒. สรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

    ๒.๑ สงเสริมการผลิตและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการทําเกษตรอินทรีย และ
เกษตรยั่งยืนเพื่อลดการใชสารเคมีในภาคเกษตร 

    ๒.๒ สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด และการผลิตพลังงานทดแทน 
โดยเฉพาะจากพืช และชีวมวล 

   ๓. พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น 

    ๓.๑ สงเสริมการวิจัย และพัฒนารวมกับชุมชน เพื่อสรางนวัตกรรม 

   ๔. บริหารจัดการองคความรูดานทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 

    ๔.๑ สงเสริมกระบวนการเรียนรูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ตามแนว
พระราชดําริ เชน แนวทางการอนุรักษดิน น้ํา และปาไม การปลูกปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง ระบบควบคุม
ไฟปาแบบปาเปยก การปลูกหญาแฝก การอนุรักษพื้นที่แกมลิง 

   ยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูความยั่งยืน 

   ๑. ปรับระบบบรหิารจัดการภาครัฐใหมีธรรมาภิบาล 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๔๗ 
 

    ๑.๑ เปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะแทนภาครัฐมากขึ้น
และภาครัฐปรับรูปแบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมีความคลองตัวมากขึ้น 

    ๑.๒ พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางธรรมาภิบาล โดยมีตัวชี้วัดและ Best practice 
เพื่อใชเปนเกณฑในการประเมินผลที่ชัดเจน 

    ๑.๓ ปรับทัศนคติขาราชการใหเห็นความสําคัญของการสรางธรรมาภิบาลอยางเขมแข็ง 

   ๒. ปรับโครงสราง กลไก และกระจายการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชน 

    ๒.๑ สนับสนุนการนําระบบบริหารเชิงยุทธศาสตรแบบบูรณาการที่ยึดพื้นที่ภารกิจ/งาน ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร และการมีสวนรวมมาใชในการบริหารพัฒนาในระดับภูมิภาค และสรางความเชื่อมโยงกับ
ทองถิ่นชุมชน 

   ๓. กระจายอํานาจให องคกรปกครองสวนทองถิ่น รับผิดชอบจัดบริการสาธารณะในทองถิ่น/ชุมชน 

   ๔. สรางความเขมแข็งภาคประชาชน/ประชาสงัคม ในการบรหิารจัดการประเทศ 

   ๕. สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเขมแข็ง สจุริต มีธรรมาภิบาล 

   ๖. พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมไทย 

 ๙.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 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 ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มี
ความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง และแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

  กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเปนการดําเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศนระยะยาวโดยมี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทาง และคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเปนทั้งโอกาสและ
ขอจํากัดของการพัฒนาในแนวทางดังกลาว หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีดังนี้ 

  ๑) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ 

  ๒) ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในสังคม และการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน 

  ๓) พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติ อยางบูรณาการ และเปนองครวม 
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  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) 

๑๐. แผนการบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 

  นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร) พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ไดมีนโนบายเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ นโยบายที่ ๒ เรื่องความมั่นคงแหงรัฐ ขอ ๒.๑ ไดกําหนด
นโยบายดังนี้ “เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย โดยมีเปาหมายเชิงนโยบาย คือ ประชาชน
ทุกหมูเหลามีความรู รัก สามัคคี และยึดถือแนวพระราชดําริ เปนหลักในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง” ซึ่งมีกลยุทธ
หรือวิธีการดําเนินการคือ การสงเสริมการดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และขยายผลโครงการ
เพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่และกลุมเปาหมายตาง ๆ     

๑๑. การประเมินผลงานขยายผลศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  ในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการประเมินผลงานขยายผลศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้ง ๖ แหง ในสวนที่เกี่ยวของกับศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สามารถสรุปผลการประเมินดังนี้ 

  ๑) ความสอดคลองกับแนวพระราชดําร ิ

   - ดานงานวิจัย เห็นวายังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ 

   - การดําเนินงานขยายผลในบางสวนยังไมทันกับความตองการของประชาชน โดยเฉพาะการ
สงเสริมอาชีพที่เกี่ยวของกับฤดูกาล เนื่องจากงบประมาณลาชาไมตรงตามระยะเวลาที่ตองการ 

   - การนําความรูดานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปยงัประชาชนยังไมชัดเจน 

  ๒) ปญหา/ขอจํากัดในการดําเนินงาน 

   - ปญหาจากปจจัยธรรมชาติ ทําใหผลผลิตไมไดผลดีเทาที่ควร 

   - ปญหาเรื่องกลไกการตลาด ควรพิจารณาสงเสริมกิจกรรมแบบครบวงจร ตั้งแตการผลติไปจนถงึ
การจัดจําหนาย 

   - ปญหาในดานงบประมาณลาชา 

   - ปญหาดานบุคลากร ขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เนื่องจากเปนลูกจางชั่วคราว 

  ๓) แนวทางการบริหารจัดการงานขยายผลของศูนยฯ 

   - ดานแผนการดําเนินงาน 
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     การอนุมัติโครงการและงบประมาณไมเปนไปตามความตองการของแผนปฏิบัติการ 
โดยเฉพาะโครงการตอเนื่องที่ตองใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวาหนึ่งปไมไดรับการสนับสนุนในปที่สอง 
     งบประมาณลาชา ไมทันกับกิจกรรมการขยายผล และการดําเนินงานของเกษตรกร 
     ขาดบุคลากรในการดําเนินงานขยายผล และนโยบายที่ชัดเจนในการบูรณาการงานรวมกับ
หนวยงานที่รวมดําเนินงาน 

   - ดานการประสานงาน มีการประสานงานระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาในระดับดี 

   - ดานเทคนิคและรูปแบบงานขยายผล เปนการจัดหลักสูตรเพื่อนําองคความรูไปขยายผลสู
เกษตรกร พบวา หลักสูตรที่มาจากงานวิจัยมีสัดสวนที่นอย งานวิจัยที่ดําเนินงานในพื้นที่นาจะเปนงานที่
แกปญหาตาง ๆ ไดตรงจุดและสามารถทําไดจริง รูปแบบของหลักสูตรที่นําไปขยายผลสวนใหญปฏิบัติตาม
แนวทางของหนวยงานตนสังกัด เทคนิคที่ไดผลดีคือการสาธิตควบคูกับการปฏิบัติ 

   - ดานการฝกอบรม ควรจัดงบประมาณในการดําเนินงานใหมากขึ้น จัดฝกอบรมใหสอดคลองกับ
ฤดูกาล จัดงบประมาณสนับสนุนในพื้นที่เกษตรกรเพิ่มขึ้น เนนหลักสูตรที่เกษตรกรนําไปใชจริงและติดตามผล
อยางตอเนื่อง 

   - ดานการจัดทําแปลงสาธิต ควรจัดแปลงสาธิตใหเหมาะสมกับฤดูกาล บูรณาการทุกหนวยใหเขา
รวมจัดการ จัดเนื้อหาใหหลากหลายและอยูในที่เดียวกัน 

   - ดานการมีเจาหนาที่ไปใหความรูในพื้นที่ ตองคัดเลือกเกษตรกรที่ตองการความรูอยางแทจริง 
ตองติดตามผลอยางสม่ําเสมอ ควรใหความรูควบคูกับการเปนพี่เลี้ยง 

  ๔) การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรและเจาหนาที่ไดนอมนําแนวคิดนี้ไป
ใชในการดําเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพ 

    ขอเสนอแนะของผูศึกษา 

   ๔.๑ ศูนยฯควรศึกษาวิจัยในพื้นที่ใหมากขึ้น เพื่อการแกไขปญหาที่ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ 

   ๔.๒ วางแผนการฝกอบรมใหเปนระบบครบวงจร ตั้งแตการผลิตไปจนถึงการจําหนาย 

   ๔.๓ กําหนดหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการของเกษตรกร และสงเสริมการรวมกลุมใน 
แตละอาชีพ 

   ๔.๔ เก็บขอมูลเกษตรกรที่เขารับการขยายผลอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรไดตรงตามเปาหมาย 

   ๔.๕ บูรณาการระหวางหนวยงานรวมใหเกิดผลอยางจริงจัง 

   ๔.๖ สํานักงาน กปร. ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนใหใชแผนแมบทในการดําเนินงาน 

   ๔.๗ สํานักงาน กปร. ควรประสานหนวยงานตนสังกัดที่รวมปฏิบัติงานในพื้นที่ ใหแยกการ
ดําเนินงานใหชัดเจนระหวางงานปกติกับงานสนองพระราชดําริ เพื่อการวางแผนและประเมินผลอยางชัดเจน 

   ๔.๘ ควรหยิบยกปญหาความมั่นคงในอาชีพมาพิจารณา 

   ๔.๙ ควรแนะนําใหหนวยงานรวมวางแผนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับขั้นตอนและระยะเวลา
ของงบประมาณ 
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การประเมินสถานการณ 

๑. ภาพรวมสถานการณการพัฒนาประเทศและแนวโนม 

  การพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปที่ผานมา ยังยึดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (ทุนนิยม) 
เนนการเติบโตในเชิงปริมาณ มุงสรางความมั่งคั่งและรายไดเปนหลัก ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศยังมีความ
ออนแอ ประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ และราคาน้ํามันที่ผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น การผลิตตองพึ่งพิงจาก
ภายนอกทั้งพลังงาน เทคโนโลยีและวัตถุดิบตางๆ ประกอบกับการออมมีจํากัด ตองกูเงินเพื่อการลงทุนผลิตภาพ
ทุนและแรงงานมีปญหาซึ่งภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ โครงสรางเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงจากภาค
เกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น เนนการผลิตเพื่อสงออกและสนับสนุนการลงทุนจาก
ตางประเทศ 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 คนไทยและสังคมไทยมีคานิยมและพฤติกรรม
ที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ขาดจิตสํานึกสาธารณะโดยมุงประโยชนสวนตนและพวกพอง
มากกวาประโยชนของสังคมสวนรวม สถาบันครอบครัวเกิดความแตกแยก ชุมชนออนแอลง ทําใหประชาชนสวน
หนึ่งดอยโอกาสประสบความทุกขยากเดือดรอนและไมสามารถพึ่งตนเองได 

๒. สภาวะแวดลอมการพัฒนาและแนวโนม ที่สงผลตอการดํารงชีวิตของคนไทยและสังคมไทยในประเด็น
สําคัญ ๆ ไดแก 

 ๑) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต 
  ภาคเกษตรยังเปนรากฐานการผลิตที่สําคัญของประเทศที่จะเชื่อมโยงไปสูภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร 
แตภาวะการผลิตทางการเกษตรตองเผชิญกับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เชน อุทกภัย และภัยแลง รวมทั้งเนื้อที่ชลประทานของประเทศขยายตัวไดไมมากนักประมาณรอยละ 
๑.๔๗ ตอป สงผลใหภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยไดเพียงรอยละ ๒.๘๒ ตอป ในชวง ๑๐ ป ที่ผานมา โดยปริมาณการ
ผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นมีปจจัยมาจากประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากกวาการขยายพื้นที่
เพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูกขาวและพืชอาหารมีแนวโนมคงที่และลดลง และปรับเปลี่ยนแบงพื้นที่ไปเพาะปลูกพืช
พลังงานแทน เชน ปาลมน้ํามัน ทําใหราคาสินคาเกษตรปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจจะนําไปสูวิกฤต
อาหารและวิกฤตพลังงาน  ตอไปได 

 ๒) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม 
  โครงสรางของสังคมไทยมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเปนสงัคมเมอืงมากขึน้ เนือ่งจากความเจรญิกาวหนา
ของระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบเครือขายคมนาคม เทคโนโลยี การสื่อสารสนเทศ การจัดระบบบริการสังคม 
และการโอนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทําใหวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปโดยมี
ลักษณะตางคนตางอยู ขาดปฏิสัมพันธเอื้อเฟอชวยเหลือเกื้อกูลกันในระดับครอบครัวและชุมชน โครงสราง
ครอบครัวมีขนาดเล็กลงแตมีแนวโนมออนแอ ชุมชนจะมีบทบาทและสวนรวมในการพัฒนามากขึ้นมีการรวมกลุม
เปนกลุมอาชีพ กลุมธุรกิจ กลุมกิจกรรมฯลฯ แตวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเดิมอาจถูกกลืนหายไป 
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นอกจากนี้สังคมไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุมากขึ้น โดยจํานวนประชากรวัยสูงอายุ (๖๐ ป ขึ้นไป)  
มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

 ๓) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน 
ซึ่งสวนใหญยังไมไดรับการแกไขและหลายเรื่องอยูในสถานการณที่แยลงกวาเดิม ทรัพยากรธรรมชาติหลายอยาง
ถูกใชไปถึงระดับที่ เสื่อมสภาพโดยถาวร ในขณะที่ยังมีประชาชนและเกษตรกรจํานวนมากยังตองพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติในการเปนแหลงน้ําสะอาด แหลงอาหารและยารักษาโรค เพื่อความอยูรอดในการดํารงชีวิต 
สําหรับภาวะวิกฤตที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก 

  - ภาวะวิกฤตทรัพยากรนํ้า ปจจุบันน้ําตนทุนที่มีอยูสามารถสนองความตองการใชน้ําไดประมาณ
สองในสามของความตองการรวมของประเทศในป ๒๕๕๑ (๗๓,๗๘๘ ลานลบ.ม./ป) โดยความตองการน้ํา
การเกษตรมากที่สุด รอยละ ๗๖ และการอุปโภคบริโภครอยละ ๔ ซึ่งความตองการน้ําดังกลาวปริมาณน้ําตนทุน
ที่มีอยูที่สามารถควบคุมไดตามแหลงน้ําตาง ๆ สามารถสนองความตองการไดประมาณรอยละ ๗๑ ของความ
ตองการน้ําโดยรวม 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 ลานไร 
ใน ๒๐ ป ขางหนา ซึ่งการลดลงของพื้นที่ปา เปนการลดลงของถิ่นที่อยูของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ แหลงน้ําและความสมบูรณของธาตุอาหารในดินซึ่งสงผลตอภาคการผลิต 

  - ภาวะโลกรอน ในชวง ๒๐ ป ที่ผานมามนุษยเปนตัวการสําคัญที่ทําใหบรรยากาศของโลก
เปลี่ยนแปลงโดยมีกาซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด ทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
อยางรวดเร็วเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสตอทศวรรษ ธารน้ําแข็งและหิมะละลาย สงผลใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้น
ประมาณ ๐.๐๙-๐.๘๘ เมตร พื้นผิวโลกซึ่งรอยละ ๗๐ เปนพื้นที่ผิวน้ําจะดูดซึมกาซคารบอนไดออกไซด ทําใหน้ํา
ทะเลเปนกรดมากขึ้นและทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น ๑.๕-๕.๑ องศาเซลเซียส และมีโอกาสสูงมากกวา 
๕ องศา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกลาวสงผลกระทบตอระบบนิเวศของประเทศไทย โดยเกิดภัย
พิบัติอุทกภัย วาตภัยอยางรุนแรงในหลายพื้นที่ สภาพพื้นที่ชายฝงทะเลถูกกัดเซาะรุนแรงมากขึ้นทรัพยากร
ประมงและพื้นที่การเกษตรบริเวณชายฝงและปากแมน้ําสูญเสียและเปลี่ยนแปลงไปสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และกอใหเกิดความทุกขยากเดือดรอนแกประชาชนอยางกวางขวาง 

๓. ภาพรวมสถานการณการพัฒนาของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ และแนวโนม 

 ทางดานประมง 

 ๑. สถานการณเรื่องการเลี้ยงกุงกุลาดํา ในพื้นที่โครงการศูนยฯ คงจะหายไปหรือมีก็นอยมาก ผูเลี้ยง 
กุงกุลาดําหันมาเลี้ยงกุงขาว เนื่องจากไดราคาและผลผลิตดีกวา ศูนยฯ จะตองเรงใหความรูกับผูปรับเปลี่ยน 
เลี้ยงกุงกุลาดําเปนกุงขาวอยางถูกวิธี 
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 ๒. ผูที่ประสบปญหาการเลี้ยงกุงในโครงการศูนยฯ ควรจะไดรับการพิจารณาฟนฟูอาชีพ โดยไดรับการ
คัดเลือกจากผูสมัครที่สามารถดําเนินการตามระเบียบโครงการฟนฟูไดเทานั้น 

 ๓. การเลี้ยงกุงขาวจํานวนมาก ที่ความหนาแนนสูง จะกอใหเกิดมลภาวะมากกวาการเลี้ยงกุงกุลาดํา 
ดังนั้นการบริหารจัดการ การบําบัดน้ําในคลองน้ําทิ้ง รวมกับ การบําบัดตามธรรมชาติ โดยการเลี้ยงหอยนางรม 
ในคลองน้ําทิ้ง การดูดซับแรธาตุจากปาชายเลนและหญาทะเล จะเปนวิธีการที่ดีที่สุดและประหยัด รวมทั้งการ
ตรวจติดตาม คุณภาพน้ํา ดิน และการประเมินศักยภาพในการรองรับน้ําทิ้งของอาวคุงกระเบน จะตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 ๔. คลองน้ําทิ้ง เพื่อใชในการบําบัดน้ําเลี้ยงกุงไดมีการใชมานาน ไมเคยมีการขุดลอกคลอง ปจจุบันคลองมี
ความตื้นเขินทําใหระบบการบําบัดน้ําโดยวิธีชีวภาพทํางานไดไมสมบูรณ ไมสามารถเลี้ยงหอยนางรมได 
จําเปนตองมีการขุดลอกเพื่อใหสามารถเลี้ยงหอยนางรมได กรมชลประทานควรจะสนับสนุนจัดทําโครงการโดย
ของบประมาณสนับสนุนจาก สํานักงาน กปร. 

 ๕. อนาคต ราคากุงขาว อาจตกต่ําได เนื่องจากการเลี้ยงกันมาก ฟารมทุกฟารมตองเขาสูมาตรฐาน และมี
การขายแบบรวมกลุม หรือสหกรณ หรือการทํา contact farm หนวยงานรัฐ จักตองศึกษาสัตวเศรษฐกิจชนิด
ใหมเพื่อเปนทางเลือกการเลี้ยงกุง 

 ๖. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปจจุบันคอนขางสูง อาจเปนเหตุใหการเลี้ยงสัตวน้ํามีปญหา 
ศูนยตองสรางความรูความเขาใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องภูมิคุมกัน ความมีเหตุผล ความพอเพียงใหกับ
ชาวบาน เพื่อปองกันภัยที่จะเกิดข้ึนได 

 ๗. จากภัยธรรมชาติอาจกอกระทบตอสภาพแวดลอมทางทะเลสงผลใหทรัพยากรทางทะเลและผลผลิต
สัตวน้ําลดนอยลง ศูนยฯ จักตองมีการฟนฟูและอนุรักษ รวมทั้งการผลิตสัตวน้ําเพื่อปลอยใหมีการขยายพันธุ 
การรวมกลุมชาวประมงเพื่อชวยการฟนฟูและอนุรักษ การสงเสริมอาชีพ การฝกอบรม เพื่อสรางความรูความ
เขาใจ 

 ทางดานเกษตร 

 ๑. แนวโนมความตองการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยไรสารพิษมีมากขึ้น การสงเสริมใหเกษตรกร  
มีความรูความเขาใจ และปฏิบัติไดอยางถูกตอง ถูกวิธี เปนสิ่งที่จักตองพิจารณาดําเนินการ 

 ๒. สถานการณเรื่องดินเปรี้ยว ดินลูกรัง ดินทราย และดินเค็ม ยังคงมีปญหาในเรื่องการผลิตของเกษตรกร 
ถึงแมจะไดมีการดําเนินการปรับปรุงดิน ในพื้นที่ก็ตามแตก็ยังแกไขไดไมหมด แผนพัฒนาฉบับที่ ๖ ของศูนยฯ 
กรมพัฒนาที่ดินควรจะพิจารณาดําเนินการใหเห็นผลสัมฤทธิ์มากข้ึน 

 ๓. สถานการณเรื่องน้ํา ในหนาแลงเกษตรกรในพื้นศูนยฯ บางพื้นที่ยังมีปญหาเรื่องน้ํา กรมชลประทาน
ควรพิจารณา จัดหาแหลงน้ํา หรือจัดทําลําคลองแยกหรือขุดลอกเพื่อรองรับปญหาภัยแลง 

 ๔. สถานการณเรื่องโรคพืช มีพบมากขึ้น กรมวิชาการเกษตรควรพิจารณาแนวทางการศึกษา ปองกัน 
และใหความรูกับเกษตรกร 

 ๕. สถานการณเรื่องราคาสินคาเกษตร มักประสบปญหาราคาตกต่ํา ควรจะไดมีการศึกษาการแกไข
ชวยเหลือเกษตรกรทั้งระบบ 

 ๖. คานิยมการลดโลกรอน การลดการใชพลังงาน การใชพลังงานทดแทน เปนสิ่งที่จะตองพิจารณา
ดําเนินการในอนาคต 
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 ทางดานปาไม 

 ๑. สถานการณโลกรอนกําลังอยูในกระแส การปลูกตนไมเพื่อลดความรอนเปนคานิยม งานปาไมควร
พิจารณาดําเนินการ ปลูกขยายพื้นที่ออกนอกพื้นที่โครงการ รวมกับ เอกชน หนวยงานรัฐ และประชาชน การ
ดําเนินการ กระทําทั้งปาชายเลนและปาบก รวมทั้งปลูกไม ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง และการจัดทําฝายชะลอ
ความชุมช้ืน 

 ๒. การปลูกปาชายเลน เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ ควรมีการตัดสาง เพื่อใหมีการดํารงของพันธุไมชนิดเดิม 
และที่ปลูกใหม 

 ๓. การอบรมใหความรู ในดานการอนุรักษและพัฒนา ควรกระทําอยางตอเนื่อง ทั้งนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน และผูนําชุมชน 

 ๔. ฐานขอมูลขององคความรูดานปาไม พันธุกรรมพืช สัตว ควรจะไดมีการศึกษา และจัดทําใหถูกตอง
เปนระเบียบ งายตอการสืบคน 

 ๕. การเลี้ยงกุงกับปาชายเลน รวมทั้งการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม จะตองอยูดวยกันและเกื้อกูลกัน 
เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรชายฝง 

 ทางดานสังคม 

 จากการประเมินสถานการณทางสังคม พบวา 

 ๑. การพัฒนาอาชีพของศูนยฯ สูเกษตรกร ทําใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจ สามารถที่จะพัฒนา
ตนเองใหมีรายไดมากขึ้น มีการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดในระดับหนึ่ง จําเปนตองเนนการอบรม
ทางดานจิตใจใหสูความพอเพียงมากขึ้นและเนนเรื่องการทําบัญชีครัวเรือน 

 ๒. พื้นที่ศูนยฯคุงกระเบนจากอดีตที่ทุรกันดาร เกษตรกรยากจน ศูนยฯ เขามาฟนฟูและพัฒนา ทําให
เกษตรกรมีชีวิตที่ดีข้ึน ปจจุบันพื้นที่มีความเจริญ เปนแหลงทองเที่ยว ทําใหมีการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร
มากขึ้น พื้นที่บางสวนที่เปนเกษตรกรรมเริ่มเปลี่ยนเปนพื้นที่กอสราง ที่อยูอาศัย โรงแรม กลุมชนบางสวนเริ่ม
เปลี่ยนอาชีพจากการเกษตรเปนคาขายและการทองเที่ยว (โดยเฉพาะเด็กรุนใหม ไมสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม) 
สังคมที่เปลี่ยนไปนี้ ศูนยฯ จักตองพิจารณา การดําเนินการใหสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมตามแนวพระราชดําริ 
เพื่อความยั่งยืนของอาชีพการเกษตร การทองเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 ทางดานการบริการศึกษาดูงาน 

  ปจจุบันมีผูเขามาศึกษาดูงาน ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เพิ่มขึ้นทุกป จากอดีตผูเขาศึกษาดูงานประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน เพิ่มขึ้นเปน ๖๑๖,๗๖๔ คน/ป ในป พ.ศ.๒๕๕๓ 
และจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ศูนยฯ จักตองพิจารณาความสามารถและศักยภาพของศูนยฯ ที่จะรองรับ
การศึกษาดูงานของประชาชน ทั้งในเรื่อง สถานที่ บุคลากร เครื่องมือ โสตทัศนศึกษา สื่อประชาสัมพันธ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน และการทองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหครบถวน
สมบูรณและเปนปจจุบันเสมอ 

 

 

 

 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๕๕ 
 

๔. การวิเคราะหสถานการณ (Swot Analysis) 

 จากการวิเคราะหสถานการณ (Swot Analysis) จากสภาพแวดลอมภายในเพื่อใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน 
และสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อประเมินโอกาสและอุปสรรค นํามาเปนขอพิจารณา กําหนดกลยุทธ 
(ยุทธศาสตร) ของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พบวา มีจุดแข็งจุดออนและ
โอกาสของการดําเนินงานดังนี้ 

 ๑) ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการดําเนินการ 

  ผลกระทบที่เปนโอกาส 

   ความจงรกัภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
   สถาบันพระมหากษัตริยดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะของประชาชน ทําใหการ
ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดรับความรวมมือที่ดีจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 

   ความเชื่อมั่นเชื่อถือตอองคกร 
   ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ เปนองคกรที่ไดรับการยอมรับและไดรับความเชื่อถือจาก
หนวยภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเกณฑสูง โดยเปนหนวยงานสนองพระราชดาริที่สามารถบูรณาการ
เรื่องตาง ๆ ในการดาเนินงานสนองพระราชดาริ มีความคลองตัวในการทํางาน เนื่องจากไดรับการสนับสนุนที่ดี
จากรัฐบาล 

   ความตื่นตัวดานเศรษฐกิจพอเพียง 
   วิกฤตการณทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณทางการเมืองของประเทศในปจจุบันเปนโอกาสที่จะนํา
แนวพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพรขยายผล เพื่อเปนทางออกในการลดปญหาภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ สรางภูมิคุมกันใหกับประชาชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเสริมสรางความสามัคคีและชวยลด
ปญหาความขัดแยงทางการเมืองไดระดับหนึ่ง นอกจากนี้ แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ นําไปปรับ
ใชในการแกไขปญหาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลยั่งยืนได ซึ่ง
ปจจุบันประชาชนหมูมากไดมีความตื่นตัวดานการดํารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เปนโอกาสในการ
ดําเนินงานศูนยฯ 

   กระแสความตองการทองเที่ยวเชงิอนุรกัษ/การเกษตร/พาณชิย 
   กระแสความตองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ/การเกษตร/พาณิชยของประชาชนคอนขางสูง เปน
โอกาสในการดําเนินงานศูนยฯ ในการดําเนินงานสูการเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิตช้ันนํา 

   ชุมชนเขมแข็ง ทองถิ่นมีศักยภาพทีจ่ะเปนกําลังใหศูนยฯ 
   ศูนยฯ มีกลุม/ศูนยเรียนรู/ปราชญชาวบาน ที่เปนกลุมคอนขางเขมแข็ง สามารถชวยขยายผล/ 
องคความรูตาง ๆ จากศูนยฯ สูชุมชนตางๆ รวมทั้งการสรางเครือขาย อีกทั้งปจจุบันทองถิ่นมีศักยภาพที่จะเปน
กําลังในการดําเนินงานพระราชดําริรวมกับศูนยฯ  

   แหลงผลิตอาหารเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน 
   ปจจุบันผูบริโภคอาหารทั่วโลกมีความตองการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยได
มาตรฐาน พื้นที่ศูนยฯ สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมและการเลี้ยงกุงทะเล การสงเสริมใหเกษตรกรผลิตอาหาร
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ที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน จึงเปนสิ่งที่จําเปนและเปนสิ่งทาทายในการทําใหพื้นที่ศูนยฯ เปนแหลงผลิตอาหาร
เกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน 

   ความหลากหลายของพื้นที่และทางชีวภาพ 
   พื้นที่ศูนยฯ มีความหลากหลายทางชีวภาพคอนขางมาก ตั้งแตยอดเขาสูทองทะเล มีการ
ดําเนินงานสนองพระราชดําริของศูนยฯ ทั้งการอนุรักษ และพัฒนา สงผลใหพื้นที่มีความอุดมสมบูรณเปน
พิพิธภัณฑที่มีชีวิตช้ันนํามีผูเขามาศึกษา ทองเที่ยวปละไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ คน นํารายไดเขาสูพื้นที่มากมาย 

  ผลกระทบที่เปนอุปสรรค/ภัยคุกคาม 

   ขาดบูรณาการการทํางาน/การประสานงานระหวางสวนราชการยังไมด ี
   ปจจุบันการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหความสําคัญกับผลลัพธและ
ประโยชนของโครงการฯ มากขึ้น ซึ่งจําเปนจะตองบูรณาการการทํางานของทุกหนวยเขาดวยกัน แตหนวยงานตาง ๆ  
ยังมุงดําเนินงานตามหนาที่ของตนเปนหลัก ขาดการกําหนดจุดมุงหมายรวมในการดําเนินงาน (Common 
Goal) ทําใหโครงการฯ ไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวเทาที่ควร 

   ปญหาการจัดการน้ําเพื่อสนองความตองการที่หลากหลาย 
   พื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีปญหาเรื่องน้ําสวนใหญ พบวา หนาแลงขาดน้ํา หนาฝนน้ําทวม พื้นที่สวน
ใหญเปนเกษตรกรรม จึงมีความตองการใชนํ้าอยางสูง การบริหารจัดการน้ําเพื่อสนองความตองการจึงมีความ
หลากหลาย อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานศูนยฯ 

   ความซ้ําซอนในภารกจิการดําเนินงาน 
   บางหนวยงานนําภารกิจงานประจํามาใชในงานโครงการพระราชดําริ ทําใหเกิดความซ้ําซอนในการ
ดําเนินงาน สงผลใหเกิดความสิ้นเปลืองงบประมาณ 

   การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมสูยุคโลกาภิวัตน 
   ปจจุบันโครงสรางสังคมไทยไดเปลี่ยนจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมือง โดยการผลิตภาคเกษตร
เปลี่ยนแปลงไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มขึ้น สังคมไทยไดเขาสูยุคโลกาภิวัตน สงผลใหวัฒนธรรมและ
คานิยมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยสังคมไทยใหความสําคัญกับวัตถุ มีการบริโภคเกินความจําเปนและเห็น
แกประโยชนสวนตนมากข้ึน ในขณะที่มีประชาชนสวนหนึ่งปรับตัวไมทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง จึงประสบ
ความทุกขยากเดือดรอน ยากจนและขาดที่ดินทํากิน ซึ่งสภาพดังกลาวสงผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้งในดานการสงเสริมและขยายผลการดําเนินงานโดยกลุมเปาหมายบางกลุมอาจจะ
ไมเห็นดวยหรือเสียผลประโยชน ในขณะที่อีกกลุมหนึ่งตองการความชวยเหลือโดยเร็ว 

   การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   สังคมโลกปจจุบันเปนยุคสังคมขาวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนตัวนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปอยางตอเนื่องและมีความรวดเร็ว 
ในขณะที่ศักยภาพและขีดความสามารถของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ทั้งในดานอุปกรณ เครื่องมือ 
และบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีขอจํากัด โดยพัฒนาไมทันตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลเปนอุปสรรคตอ
การดําเนินงาน 

 
 
 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๕๗ 
 

   การเปลี่ยนแปลงทางดานธุรกิจการทองเที่ยว 
   ปจจุบันธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ศูนยฯ มีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีการกอสรางเพื่อ
บริการนักทองเที่ยวทั้งโรงแรม รีสอรท และบานพัก มีผูมาเที่ยวมากมาย มาใชบริการและทิ้งมลภาวะไวมากมาย 
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคม ในขณะเดียวกันหนวยงานที่เกี่ยวของยังขาดการวาง
แผนการรองรับและปองกันตอผลกระทบดังกลาว ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานศูนยฯ ได 

   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมาก ทั้งในเรื่องอุณหภูมิ ฝน พายุ กอใหเกิดเพทภัย
ตอความเปนอยู อาชีพ และทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดภัยแลง น้ําทวม โรคระบาดตางๆ สงผลตอเกษตรกร ซึ่ง
เปนภัยคุกคามตอการดําเนินงานศูนยฯ 

   ราคาผลผลิตตกต่ํา 
   ราคาผลผลิตตกต่ําเปนปจจัยหนึ่งซึ่งสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการ
ประมง รวมทั้งการดําเนินงานของศูนยฯ 

 ๒) ปจจัยภายในที่มีผลตอการดําเนินการ 

  รายละเอียดดังตารางที่ ๑ 

ตารางท่ี ๑ ปจจัยภายในที่มีผลตอการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 

ประเด็น จุดแข็ง จุดออน 
๑. กรอบดําเนินงาน - มีแนวพระราชดํารเิปนกรอบ

แนวทางในการดําเนินงาน 
- มีนโยบายของประธาน

กรรมการบรหิารโครงการศูนยฯ 
และนโยบายของสํานกังาน กปร. 
รวมทั้งมติที่ประชุมของ 

 

 - คณะกรรมการพเิศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเปนกรอบ
แนวทางการดําเนินงาน 

- มีแผนแมบทศูนยฯ 

 

๒. โครงสรางองคกร 
 
 
 
 

 

- มีหนวยงานและเจาหนาทีร่องรับ 
- มีผูชํานาญงานทุกสาขาเกี่ยวของ 

- บางหนวยงานไมมีเจาหนาที่ประจํา 
- บุคลากรยายบอย ทําใหงานขาดความ

ตอเนื่อง 
- บุคลากรบางสวนยังไมชํานาญการ  

ขาดความรอบรู ขาดจิตสาธารณะอาจ
สงผลใหการดําเนินงานมปีญหาได 

 
 
 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๕๘ 
 

ตารางท่ี ๑ ปจจัยภายในที่มผีลตอการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ (ตอ) 
ประเด็น จุดแข็ง จุดออน 

๓. การบริหารจัดการ  
องคกร 
๓.๑ การนํา 
     องคกร 

 
 

- มีแผนแมบทศูนยฯ เปนเครื่องมือ
ในการปฏิบัตริาชการ 

 
 
- บุคลากรบางสวนขาดความสนใจและให

ความสําคัญกับการใชแผนเปนเครื่องมือ
และกลไกในการปฏิบัติงาน สงผลใหทิศ
ทางการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงบอย 
เกิดความไมชัดเจนในการปฏิบัตงิาน 

- ศูนยฯ ไมมีอํานาจในการใหคุณและโทษ
ตอผลการปฏิบัติงานของหนวยงานรวม 

๓.๒ แนวทางการ   
     ดําเนินงาน 

- เปนการดําเนินงานรวมกันหลาย
หนวยงานแบบบูรณาการ 

- บางสวนยังมจีุดออนในการประสานงาน
ภายใน 

- การปฏิบัติงานยังมีลักษณะเปนงาน
ประจํา (เชิงรับ) 

  - การประเมินผลการปฏบิัติงานอยางเปน
ระบบยังไมชัดเจนพอ และไมเห็น
ความสําคัญของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและนํามาใชประโยชนเทาที่ควร 

๓.๓ ระบบ 
บรหิารงาน
บุคคล 

- บุคลากรมีความสัมพันธอันดีตอกัน 
ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี มีจิตมุง
ใหบรกิาร 

- ยังขาดบุคลากรบางลกัษณะงาน 
- คุณภาพของบุคลากรบางสวนยังตอง
พัฒนา 

๓.๔ งบประมาณ - มีงบประมาณสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

- บุคลากรบางคนยังขาดความรูความเขาใจ
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิที่
จะตองมีผลผลิตและผลลพัธอยางชัดเจน 

๓.๕ การจัดการ 
   ความรู 

- เปนแหลงขอมลูองคความรู - บุคลากรบางสวนขาดความรูความเขาใจ
ในองคความรูที่จําเปนในการปฏบิัติงาน
และ สถานการณการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

  - การแลกเปลี่ยนเรียนรู การถายทอด
ความรูและประสบการณจากรุนสูรุนยงั
ไมเพียงพอ 

- การประสานการใชขอมลูภายในองคกรมี
นอยและยังไมมีประสิทธิภาพพอ 

- ขาดการติดตามผลการดําเนินการจัดการ
ความรูอยางตอเนือ่ง 

 
 
 



 

แผนแมบทศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ๕๙ 
 

ตารางท่ี ๑ ปจจัยภายในที่มผีลตอการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ (ตอ) 
ประเด็น จุดแข็ง จุดออน 

๓.๖ เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

- มีเครื่องมอืและอปุกรณดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- บุคลากรไดรบัการฝกอบรมเพิม่พูน
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางตอเนื่อง 

- เครื่องมือและอปุกรณมอีายุการใชงาน
นาน ลาสมัย 

- บุคลากรบางสวนยังขาดความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การใชอุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศของ
บุคลากรยังไมเต็มศักยภาพ 

๓.๗ การ 
ประชาสมัพันธ
และการสราง
เครือขายของ
องคกร 

- มีความสัมพันธและเครือขายที่
สนับสนุนงานประชาสมัพันธ 

- สื่อใหความสําคัญกบังาน
ประชาสมัพันธของศูนยฯ 

- ภาพลักษณของศูนยฯ ยังไมเปนทีรู่จัก
กวางขวาง 

- การดําเนินงานประชาสัมพันธของศูนยฯ 
ยังขาดการประเมินผลอยางเปนระบบ 

- บุคลากรยังขาดความชํานาญเฉพาะดาน
เพื่อนําไปสูการประชาสัมพันธเชงิรุก 

 
สามารถสรปุปจจัยภายนอกและภายใน เพื่อนํามาเปนความทาทายในการจัดวางกลยุทธ ดังภาพที่ ๑ 
 

 
 
ภาพท่ี ๑ ความทาทายของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ในการทํายทุธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

    
 
 
 
 
 
 


