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คานา
แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เป็นแผนระยะ ๔ ปี ที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านต่างๆ ตาม ๗ ยุทธศาสตร์ ให้เกิด
การบูรณาการการปฏิบัติให้สามารถบรรลุเปูาหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ด้านการเกษตรและ
ชนบท ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย ด้านการ
ต่างประเทศ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านความมั่นคง และด้านการบริหารจัดการ
การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและ
ชนบท เป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญเพราะรากฐานของสังคมไทยแต่ดั้งเดิม คือสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
อาหารเลี้ยงดูประชากรไม่เฉพาะคนไทย แต่รวมถึงประชากรของโลกด้วย ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในภาคการเกษตรและชนบท ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่เป็น
หนี้สิน พึ่งพาตนเอง กระทั่งสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนได้
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
เกษตรและชนบท ได้ จั ด ท า “คู่ มื อ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในภาค
การเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง” เพื่อให้ ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาตามปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในภาคการเกษตรฯ และด้านความมั่ นคง ใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานร่วมกันอย่างมี
เปูาหมายและทิศทางเดียวกัน
สาระสาคัญของคู่มือประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนแรก (บทที่ ๑) หลักการพัฒนาตามแนว
พระราชดาริ ได้แก่ หลักการทรงงาน และพระราชดาริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ส่วนที่สอง (บทที่ ๒-๕) ยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล ส่วนที่สาม (บทที่ ๖-๗) เป็นโครงสร้างการ
ดาเนินงาน และ ขั้นตอน/กระบวนการ และส่วนที่สี่ (บทที่ ๘-๙) ได้แก่ การอนุมัติแผนงานโครงการและการ
รายงานผล
คณะอนุกรรมการฯ ขอขอบคุณคณะทางานจากหน่วยงานต่ างๆ ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
ในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดทาคู่มือฉบับนี้ อาทิ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองบัญชาการกองทัพไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
มูลนิธิแม่ฟูาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทาให้คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทางสาหรับนาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่เปูาหมาย
ตามความเหมาะสม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท
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หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรและชนบท
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท กับยุทธศาสตร์อื่นๆ
โครงสร้างการทางาน
ขั้นตอน กระบวนการ
การอนุมัติแผนงาน/โครงการ
การประเมินตนเองและรายงานผลการดาเนินงาน
ก. คาสั่ งคณะกรรมการอานวยการขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์ การบู รณาการการพั ฒ นาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
ข. คาสั่ งคณะกรรมการอานวยการขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์ การบู รณาการการพั ฒ นาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๕๗
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๗
ง. แนวทางการดาเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านความมั่นคง
จ. ตัวอย่าง การดาเนินการ : โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้า การส่งน้า
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บทที่ ๑
หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงมี พ ระราชปณิ ธ านแน่ แ น่ ว ในการ
ครองราชย์เพื่อประโยชน์สุขของมหาประชาชน ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติสืบจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ดังที่ทรงมีพระ
ปฐมบรมราชโองการ หรือการตรัสในฐานะพระเจ้าแผ่นดินโดยสมบูรณ์ครั้งแรก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
นับแต่การเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นต้นมา เป็นเวลากว่า ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ได้ทรงรับรู้ทุกข์สุขของราษฎร ทั้งจากการเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ชนบททั่วทุก
ภูมิภาคด้วยพระองค์เอง และจากการทรงงานด้านข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จึงได้พระราชทานพระราชดาริในการ
แก้ไขและบรรเทาความทุกข์ยากซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อมิให้เกษตรกรเหล่านั้น
ละทิ้งแผ่นดิน โดยทรงเน้นให้มีความ “พออยู่ พอกิน” สามารถพึ่งตนเองก่อน จึงค่อยสร้างความเจริญก้าวหน้า
ในระดับที่สูงขึ้นไป ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า
“...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมีพอกิน
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตาม
หลักวิชา เมื่อได้พื้น ฐานมั่น คงพร้ อมพอควรและปฏิบัติได้แ ล้ว จึงค่อยสร้ า งค่อยเสริมความเจริ ญและ
ฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป...”
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้ทรงชี้แนะแนวทางในการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยให้ยึดมั่นในวิถีพอมีพอกินและ
พึ่ ง พาตนเองได้ ซึ่ ง ทรงหมายความถึ ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย งนั่ น เอง ทั้ ง นี้ ได้ ท รงอธิ บ ายความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจนว่าหมายถึง มีอยู่มี กิน ไม่ฟุมเฟือย มีความโลภน้อย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
พอประมาณตามอัตภาพ และมีเหตุผล ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ได้ประมวลและกลั่นกรองพระราชดารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเป็นกรอบความคิด และได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ดังนี้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุค โลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบและความระมัดระวังยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกั นจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นัก
ทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม
ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ มีปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ
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รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกเป็นอย่างดี

แผนภาพที่ ๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๕๐)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคน ทุกระดับ และทุก
สาขา ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาด้านการเกษตรและชนบท จึงได้มีการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศชี้นาทาง สาหรับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ในภาคการเกษตรและชนบท หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้ยึดถือหลักการทรงงาน ๒๓ ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

หลักการทรงงาน
๑) ศึ ก ษาข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ ทั้ ง ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เอกสาร แผนที่ จากการสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้องให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องรวดเร็วและตรงตามความต้องการของชาวบ้าน
๒) มององค์รวม มีวิธีคิดอย่างองค์รวมหรือมองอย่างครบวงจรมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ
แนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
๓) ไม่ยึดติดตารา ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม
๔) ทาให้ง่าย มีการค้นคิดดัดแปลงปรับปรุงและแก้ไขงานการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
โดยง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทาสิ่งยากกลายเป็นง่าย ทาสิ่งสลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
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๕) เน้นการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ชาวบ้านทุกระดับร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ต้อง
คานึงถึงความคิดความเห็นหรือความต้องการของชาวบ้านแล้วเก็บมาประมวลเพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
๖) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม เมื่อส่วนรวมได้รับประโยชน์ตัวของเราจะได้รับประโยชน์ด้วย
๗) ขาดทุนคือกาไร หลักการคือ “การให้” และ “การเสียสละ”เป็นการกระทาอันมีผลเป็น
กาไรคือความอยู่ดีมีสุขของชาวบ้าน
๘) ความเพียร การทาโครงการต่างๆ แม้ระยะแรกๆจะมีความไม่พร้อมมากนัก แต่ต้องไม่ท้อ
และมีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาบ้านเมือง
๙) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันทุก
ด้านซึ่งจะทาให้สามารถทาให้อยู่ได้อย่างสมดุลในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
๑๐) ให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ชาวบ้านใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติเพราะปัญหาของธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติแก้ไขหรือช่วยเหลือ
๑๑) ปลูกปุาในใจคน การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสานึกให้
คนรักปุาเสียก่อน
๑๒) ทางานอย่างมีความสุข เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการทาประโยชน์ให้กับผู้อื่น
๑๓) รู้ - รัก - สามัคคี
 รู้ การที่จะลงมือทาสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้
ถึงวิธีการแก้ปัญหา
 รัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้องเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรัก
ที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ปัญหานั้นๆ
 สามัคคี เมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติจะต้องคานึงเสมอว่าเราทาคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือ
ร่วมใจกันสามัคคีกันเป็นหมู่คณะ จึงจะเกิดพลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยดี
๑๔) ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ใช้หลักการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและ
ประหยัด ชาวบ้านสามารถทาได้เอง หาได้ในท้องถิ่นโดยประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูง
หรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยาก
๑๕) ระเบิดจากข้างใน คือ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนา
ก่อน ไม่ใช่การนาความเจริญหรือบุคคลจากภายนอกเข้าไปให้ชุมชนหรือหมู่บ้านโดยที่ชาวบ้านยังไม่พร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๑๖) แก้ปัญหาจุดเล็ก มองปัญหาในภาพรวมก่อนแต่เริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆคือการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม
๑๗) ทาตามลาดับขั้น เริ่มจากสิ่งที่จาเป็นที่สุดของชาวบ้านก่อนโดยการสร้างพื้นฐานคือ
ความพอมีพอกินพอใช้ของชาวบ้านส่วนใหญ่แล้วจึงค่อยเสริมความเจริญและเศรษฐกิจขั้นสูงโดยลาดับ
๑๘) ใช้อธรรมปราบอธรรม ใช้ความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติมาเป็นหลักการและแนวปฏิบัติที่สาคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้า
สู่ระบบที่เป็นปกติ
๑๙) การพึ่งตนเอง การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ ชุมชนเข้มแข็งพอที่จะ
ดารงชีวิตได้แล้วขั้นต่อไปคือการพัฒนาให้สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและให้สามารถพึ่งตนเองได้
ในที่สุด
๒๐) พออยู่พอกิน ให้ ชาวบ้านอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน ”เสียก่อนแล้วจึงค่อยขยับขยาย
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
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๒๑) ความชื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน เพราะความสุจริตและจริงใจนั้นแม้จะมีความรู้น้อย
ก็ทาประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่รู้มากแต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
๒๒) ค านึ ง ถึ งภู มิ สั ง คม การพั ฒ นาต้อ งค านึง ถึ ง สภาพภู มิป ระเทศสั ง คมวิ ท ยาตลอดถึ ง
วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
๒๓) บริ ก ารที่ จุ ด เดี ย ว เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ชาวบ้ า นที่ จ ะมาใช้ บ ริ ก ารประหยั ด เวลาและ
ค่าใช้จ่ายโดยมีหน่วยงานราชการต่างๆมาร่วมดาเนินการและบริการ ณ ที่แห่งเดียว
ทั้ ง นี้ หลั ก การทรงงาน ๒๓ ประการ ยั ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การพั ฒ นาตามแนว
พระราชดาริ เรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ที่มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วม ให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งจะนาไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาในที่สุด ดังนี้
การเข้าใจ เป็นการสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของ
ชุมชนค้นหารากของปัญหาและรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการพระราชดาริทั่วประเทศ และองค์ความรู้ต่างๆ
มาใช้ในการทาความเข้าใจสภาพปัญหาร่วมกัน
การเข้าถึง เป็นเรื่องของการสื่อสารและสร้างการมีส่ วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจ
และความมั่นใจให้ชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาให้มากที่สุด
การพัฒนา เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพี่ เลี้ยง การออกแบบหลักสูตร
การพัฒ นา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการให้ ทีม ผู้ ประสานงาน
ให้คาแนะนาในชุมชนติดตามสนับสนุนและติดตามผล
แผนภาพที่ ๒ การประยุกต์หลักการทรงงานกับการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ

การประยุกต์ หลักการทรงงาน กับ การบริหารจัดการแผนงาน โครงการ

เข้าใจ
ปริยัติ
PLAN

เข้าถึง
ปฏิบัติ
DO

๑.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
๒.องค์รวม
๓.ไม่ติดตารา
๔.ทาให้ง่าย
๕.เน้นการมีส่วนร่วม
๖. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
๗.ระเบิดจากข้างใน
๘.แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
๙.ทาตามลาดับขั้น
๑๐.คานึงถึงภูมิสังคม

๑๑. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
๑๒. ขาดทุนคือกาไร
๑๓. เศรษฐกิจพอเพียง
๑๔. ให้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ
๑๕. ปลูกปุาในใจคน
๑๖. ใช้อธรรม ปราบอธรรม
๑๗. การพึ่งตนเอง
๑๘. พออยู่พอกิน
๑๙. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
๒๐. บริการที่จุดเดียว

พัฒนา
ปฏิเวธ
CHECK
๒๑. ความเพียร
๒๒. ทางานอย่างมีความสุข
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บทที่ ๒
แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เป็นแผนระยะ ๔ ปี ที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไปสู่การปฏิบัติให้สามารถบรรลุเปูาหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แนวคิดพื้นฐานในการขับเคลื่อนพัฒนา
๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง
โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ซึ่งในสั งคมไทยจะให้ความส าคัญกับ การมีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับต่อการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม และความสมดุลในชีวิต ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
๒. การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area – Based Approach) คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
สร้างความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนของทุกหน่วยงาน และชุ มชน
ร่วมกัน โดยให้ “ระเบิดจากข้างใน”
๓. การ “ทาตามลาดับขั้น” คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติ โดยจัดสรร
ผลประโยชน์ให้ทั่วถึงเป็นธรรม โดยเริ่มจากความพอเพียง ดังนี้
 ระดับครัวเรือน ให้ชาวบ้านมีอาหารกินตลอดปี ลดรายจ่าย สร้างรายได้ภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตร
 ระดับชุมชน รวมกลุ่มและแบ่งปันการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน โครงสร้างพื้นฐานการผลิต
ระดับชุมชน
 ระดับ พื้น ที่และภู มิภ าค ศูนย์กลางวิ ส าหกิจชุ มชน แผนการผลิ ต การแปรรูป และ
การตลาด ระบบการขนส่ง เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตระดับครัวเรือนและชุมชน (Supply Chain)
 ระดับประเทศ กาหนดเป็นนโยบาย ระเบียบกฎหมาย การกากับดูแล การสนับสนุน
งบประมาณ โครงสร้างพืน้ ฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละภูมิภาค
๔. บูรณาการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและภาคส่วนอื่ น การร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่วมลงมือปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมาร่วมแก้ไขปัญหา ซึง่ จะสาเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคน
ในพื้นที่ในลักษณะทาไป ปรับไป เรียนรู้ไป เพื่อพัฒนารูปแบบและกลไกการทางานที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหา
๕. การจัดการความรู้และพัฒนาคน มีหมวดหมู่การจัดเก็บฐานข้อมูล และความรู้ โดยการ
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ และสกัดความรู้จากการพั ฒนาพื้นที่ จัดทาเป็นระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ (DSSI) และคลังความรู้ ใช้แนวทาง/เทคนิคการทางานรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เพื่อถ่ายทอดให้แก่บุคคลทุกระดับ และการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน

หน้า ๙

แผนภาพที่ ๓ แนวคิดพื้นฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

แผนภาพที่ ๔ โมเดลการปฏิบัติ (Practical Model) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย “ทาตามลาดับขั้น” (ระดับครัวเรือน ชุมชน พื้นที่/ภูมิภาค และประเทศ)
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ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
ในการขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) มียุทธศาสตร์ คือ “บูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วน” โดยมียุทธศาสตร์ที่ต้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน
รวม ๗ ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการเกษตรและชนบท เน้นพื้นที่ (Area-Based Approach) เป็นหลัก โดยบูรณาการการทางานในพื้นที่
เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ซึ่งจะดาเนินการร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้ประชาชนในพื้ นที่ ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง และนาไปสู่การจัดทาแผน
ชุมชน หรือแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ มีสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริเป็นหน่วยงานหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการศึกษา มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพี ยง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรใน
วิชาชีพ ครู การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวั ย และสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในระดับพื้นที่
มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคธุรกิจ บริการ การท่องเที่ ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้
ธุรกิจภาคเอกชน อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย ดาเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งสนับ สนุนให้ มีการเข้าไปมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
มีสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การต่างประเทศ มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงให้แก่ประเทศต่าง ๆ ให้มีความ
เข้าใจอย่างถูกต้ อง และสามารถนาไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความสัมพั นธ์และสร้างความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง ประเทศในด้านต่าง ๆ มีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพิ่มบทบาทการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณชนในวงกว้ าง เพื่อส่ งเสริมการน้อมนาหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงไปสู่
ภาคปฏิ บั ติ ทั้ งภายในประเทศและต่ างประเทศ รวมทั้ งการประชาสั มพั นธ์ เผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสารของทุ ก
ยุทธศาสตร์และของภาคส่วนต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบในวงกว้าง มีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง มุ่งบูรณาการ
การขับเคลื่อนระหว่ างกองทัพกับหน่วยงานอื่ นๆ เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่แนวบริเวณชายแดนเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ขึ้น มีกองทัพไทยเป็นหน่วยงานหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ สร้างกลไกการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ภาคปฏิ บัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการบูรณาการการปฏิ บัติร่วมกัน โดยมีการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมขึ้นในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นศูนย์กลางการประสานติดตาม และส่งเสริมให้
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ข้อมูลระหว่างกัน มีสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลัก

เปูาหมาย
หน้า ๑๑

พื้น ที่ เ ปู า หมาย จ านวน ๑๘,๕๙๔ หมู่บ้ า นหรื อ ประมาณร้ อ ยละ ๒๕ ของหมู่ บ้ า นใน
ประเทศไทย (ข้อมูลจานวนหมู่บ้านจากระบบฐานข้อมูลกรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ มี
จานวน ๗๔,๙๕๕ หมู่บ้าน ๗,๒๕๕ ตาบล ๘๗๘ อาเภอ ใน ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) โดยแบ่ง
พื้นที่ดาเนินการเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ : พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ๖ แห่ง
และพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์สาขา ๒ แห่ง จานวน ๘๐๔ หมู่บ้าน ได้แก่
๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา
จานวน ๑๙ หมู่บ้าน
๒) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี
จานวน ๒๓ หมู่บ้าน
๓) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส
จานวน ๑๓ หมู่บ้าน
๔) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร
จานวน ๒๒ หมู่บ้าน
๕) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่
จานวน ๑๘ หมู่บ้าน
๖) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จ.เพชรบุรี
จานวน ๒๙ หมู่บ้าน
๗) ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ (ศูนย์สาขา)
จ.ศรีสะเกษ
จานวน ๘๑ หมู่บ้าน
๘) ศูนย์อานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้าปากพนังฯ (ศูนย์สาขา) จ.นครศรีธรรมราช
จานวน ๕๙๙ หมู่บ้าน
กลุ่มที่ ๒ : พื้นที่หมู่บ้านที่มีพื้นฐานการทางานที่เข้มแข็งมาบ้างแล้ว จานวน ๑๗,๖๔๐
หมู่บ้าน มี ๔ พื้นที่ ประกอบด้วย
๑) พื้นที่หมู่บ้านนาร่องของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ
จานวน ๘๒ หมู่บ้าน
๒) พื้นที่หมู่บ้านนาร่องในโครงการบูรณาการจังหวัด
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน (๑๗ จังหวัด) และโครงการ
บัดบัดทุกข์บารุงสุขแบบ ABC (๗๖ จังหวัด)
จานวน ๑๒,๑๓๑ หมู่บ้าน
๓) พื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน
(๗๖ จังหวัด)
จานวน ๕,๔๒๗ หมู่บ้าน
กลุ่ มที่ ๓ : พื้น ที่ห มู่บ้ านที่รั บประโยชน์ จากโครงการแหล่ ง น้าขนาดเล็ กอั นเนื่อ งมาจาก
พระราชดาริ ใน ๔๖ จังหวัด จานวน ๑๕๐ หมู่บ้าน
กลุ่มที่ ๔ : พื้นที่หมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ใน ๓ กลุ่มแรก เช่น
๑) หมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
๒) หมู่บ้านตามแนวบริเวณชายแดนและพื้นที่ความมั่นคง
๓) หมู่บ้านอื่นๆ ที่มีความพร้อมตามเกณฑ์
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วิสัยทัศน์ (Vision)
“บูรณาการการขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)
๑) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดาเนินงานเกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบูรณาการการดาเนินงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒) ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกภาคส่วน
๓) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถูกต้อง และต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เปูาประสงค์หลัก
การขับเคลื่อนการพัฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดการบูรณาการการปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางและเปูาหมายเดียวกัน

วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการในการขั บเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้แก่ การวางแผน การอานวยการ การควบคุม ประสานติดตามและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ
๒) เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วน
ในทุกด้านให้เป็นไปในทิศทางและเปูาหมายเดียวกัน ให้ประชาชนในพื้นที่เปูาหมายได้รับประโยชน์ของการ
พัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ร้ อ ยละของหมู่ บ้ า นเปู า หมายที่ น าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต์ ใ ช้
ค่าเปูาหมายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ และใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๕

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่ วนรั บผิดชอบการขับเคลื่อนในแต่ล ะด้านทั้งด้านการบริห ารจัดการด้าน
การเกษตรและชนบท ด้า นการศึกษา ด้านธุร กิจ การบริการ การท่อ งเที่ ยว และอุ ตสาหกรรม ด้ านการ
ต่างประเทศ ด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง ด้านความมั่นคง ที่มีโครงการ/กิจกรรมลงไปในพื้นที่เปูาหมาย
จานวน ๑๘,๕๙๔ หมู่บ้าน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗– ๒๕๖๐ จากกรอบวงเงินงบประมาณจานวน
๘,๖๕๘.๒๐ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๒ กลยุทธ์ ดังนี้
๑. สร้างกลไกการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ แบ่ง
ออกเป็น ๕ แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
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๑.๑ น าเสนอหั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผน
ยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนยุทศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานด้านต่างๆ
๑.๔ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการอานวยการบูรณาการ ประสาน
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
๑.๕ การสร้างกลไกลการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดประเมินผล และคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๒. บูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วน
ในทุก ด้ า นให้มี ก ารปฏิบั ติ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางและเปู า หมายเดีย วกัน และแบ่ งออกเป็ น ๖ แนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
๒.๑ การส่ งเสริ มการขับเคลื่ อนการพัฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบท
๒.๒ การส่ ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งภาค
การศึกษา
๒.๓ การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย
๒.๔ การส่ งเสริมการขับเคลื่ อนการพัฒนาตามปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการ
ต่างประเทศ
๒.๕ การเพิ่มบทบาทการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง
๒.๖ การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง

การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ
๑. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอ านวยการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลัก
๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการฯ
๓. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม
๔. ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ และกองทัพไทย เป็นหน่วยงานหลัก
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บทที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรและชนบท
หลักการและเหตุผล
ภาคการเกษตรและชนบทเป็ นรากฐานที่ ส าคั ญ และเป็ นประชากรส่ ว นใหญ่ ของประเทศ
แต่เกษตรกรรมของไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสูงเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งได้ส่งผลต่อวิถี
การผลิต การบริโภคของประชาชน และการดารงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยและชุมชนชนบท นอกจากนี้
ยังประสบปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน แหล่งน้า และความเสื่อมโทรมของปุาไม้ ซึ่งเป็นข้อจากัดต่อวิถี
การดาเนินชีวิตและการพัฒนาด้านการเกษตร ดังนั้ น การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบทนี้ จะสามารถทราบถึงปัญหาและข้อจากัด ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง และสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร
และชนบทจะเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area – Based Approach) โดยให้ความสาคัญกับบริบทและภูมิสังคมของ
พื้นที่นั้นๆ ด้วยการบูรณาการการทางานในพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร
และคนในชุมชน ซึ่งการบูรณาการการทางานนี้ จะเน้นความร่ว มมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐส่วนกลาง
ภูมิภาค และ ท้องถิ่น นักวิชาการ และภาคประชาชน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชนได้รู้จักตนเองผ่าน
เครื่องมือและข้อมูลต่างๆ เช่น บัญชีครัวเรือน ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค. ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพ และ
ข้อมูลทุนชุมชนอื่นๆ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดทาแผนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อน
การพั ฒนาตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบให้รวบรวมพื้นที่เปูาหมายให้ครอบคลุมขึ้น โดยมีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของหมู่บ้านในประเทศ ซึ่งได้ดาเนินการแล้ว สรุปจานวนหมู่บ้านเปูาหมายดาเนินการ
เท่ากับ ๒๔,๐๘๖ หมู่บ้าน (จากหมู่บ้านทั้งหมดในประเทศ จานวน ๗๔,๙๕๕ หมู่บ้าน ข้อมูลกรมการปกครอง
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) โดยหมู่บ้านเปูาหมายดังกล่าว เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นฐานการดาเนินการหรือมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบ้าง จานวน ๔ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ : พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ๖ แห่ง
และพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์สาขา ๒ แห่ง จานวน ๓๕๗ หมู่บ้าน ได้แก่
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จ.เพชรบุรี
ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ (ศูนย์สาขา)
จ.ศรีสะเกษ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔๓
๒๓
๑๓
๒๒
๑๘
๒๙

หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน

จานวน ๘๖ หมู่บ้าน
หน้า ๑๕

๘) ศูนย์อานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้าปากพนังฯ (ศูนย์สาขา) จ. นครศรีธรรมราช

จานวน ๑๒๓ หมู่บ้าน

กลุ่มที่ ๒ : พื้นที่หมู่บ้านที่มีพื้นฐานการทางานที่เข้มแข็งมาบ้างแล้ว จานวน
หมู่บ้าน มี ๔ พื้นที่ ประกอบด้วย
๑) พื้นที่หมู่บ้านนาร่องของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ
จานวน
๒) พืน้ ที่หมู่บ้านนาร่องในโครงการบูรณาการจังหวัด
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน (๑๗ จังหวัด) และโครงการ
บัดบัดทุกข์บารุงสุขแบบ ABC (๗๖ จังหวัด)
จานวน
๓) พื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน
(๗๖ จังหวัด)
จานวน
๔) หมู่บ้านสภาองค์กรชุมชนตาบล สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) ระดับ A และ B*
จานวน

๒๐,๔๓๓

๘๙ หมู่บ้าน
๘,๘๖๐ หมู่บ้าน
๕,๔๒๗ หมู่บ้าน
๖,๐๕๗ หมู่บ้าน

กลุ่ มที่ ๓ : พื้น ที่ห มู่บ้ านที่รั บประโยชน์ จากโครงการแหล่ ง น้าขนาดเล็ กอั นเนื่อ งมาจาก
พระราชดาริ ใน ๔๖ จังหวัด จานวน ๔๕๑ หมู่บ้าน
กลุ่มที่ ๔ : พื้นที่หมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ใน ๓ กลุ่มแรก และเป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมตามเกณฑ์
๑) หมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน ๗,๔๙๓ หมู่บ้าน
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๒) หมู่บ้านตามแนวบริเวณชายแดน และพื้นที่ความมั่นคง จานวน ๔๙๗ หมู่บ้าน
๓) พื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ สานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(กรมการปกครอง) *
จานวน ๔๒ หมู่บ้าน
* หมายเหตุ : เป็นพื้นที่เปูาหมายที่เพิ่มเติมจากแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้ครอบคลุม โครงการสาคัญจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เปูาประสงค์
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคการเกษตรและชนบทประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ และบูรณาการการ
ทางานของทุกภาคส่วนตามบริบทและภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้า ๑๖

ตัวชี้วัด
ค่าเปูาหมาย
ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ
๒๕๕๗

ปีงบประมาณ
๒๕๕๘

ปีงบประมาณ
๒๕๕๙

ปีงบประมาณ
๒๕๖๐

๑. ร้อยละของครัวเรือนที่ประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน
๒. ร้อยละของหมู่บ้านที่ประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. ร้อยละของฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงในแต่ละจังหวัด

-

๑๐

๒๐

๒๕

-

๑๕

๒๐

๒๕

-

๑๐๐

-

-

๔. ผลการพัฒนาตามโครงการของ
หน่วยงานต่างๆ
๔.๑) ด้านการเกษตร/เศรษฐกิจ (รายได้
หนี้สิน เงินออม)
๔.๒) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
๔.๓) ด้านพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕. จานวนสถาบันอุดมศึกษาร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาพื้นที่โดยใช้ระบบข้อมูล/องค์
ความรู้เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาและ
พัฒนาจังหวัด

-

๑๐

๑๐

๑๐

-

หน้า ๑๗

กลยุทธ์
กลยุทธ์
๑. การสร้างความเข้าใจ
ต่อทัศนคติ แนวคิด
หลักการ แนวทางการ
ดาเนินงาน
๒. การจัดทาฐานข้อมูล
พื้นที่เปูาหมาย คู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระบบติดตามสนับสนุน
และการจัดการความรู้

โครงการ กิจกรรม
๑. การจัดเวทีประชุมชี้แจงในภาค
ต่าง ๆ

หน่วยงาน

งบประมาณ
๒๕๕๗

- สปน.+
มท.+กปร.

หน่วย: ล้านบาท

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๐

๒๐

๒๐

๓๐

๓๐

-

๕๐

๕๐

๕๐

๒

-

-

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๒.การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
- คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานคู่มือ
ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล (รวมการ
จัดพิมพ์แบบเก็บข้อมูล)
- ระบบติดตามสนับสนุน

- มท.+มูลนิธิ
ปิดทองหลัง
พระฯ+สกว.
- สปน.+สกว.
- กปร.

- ฐานข้อมูลหมู่บ้านเปูาหมายเพื่อ
การวางแผน
๓. การสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับจังหวัด

๓.โครงการขับเคลื่อนในจังหวัด
ร่วมกันของกระทรวงมหาดไทย
(มท.) และสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.)

- สปน.+
มท.+มูลนิธิ
ปิดทองหลัง
พระฯ+สกว.
+พอช.+กปร.

๔. การสนับสนุนการปรับ
วิถีชีวิตและการประกอบ
อาชีพให้สอดคล้องกับ
ฐานทรัพยากรและ
วัฒนธรรม

๔. โครงการของหน่วยงานต่างๆ

- สปน.

๕. การบูรณาการการสั่ง
การและการทางาน
ร่วมกันของส่วนราชการ
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
แก้ปัญหา พัฒนาพื้นที่

๕. โครงการบูรณาการการสั่งการ
และการทางานร่วมกันของส่วน
ราชการ

๒๕๕.๙๐

- โครงการพัฒนาแหล่งน้าจากการ
ถวายฎีกาของราษฎร
- โครงการตามความต้องการใน
พื้นที่

๑,๑๙๓.๘๙

๑,๔๐๔.๗๒ ๑,๔๐๔.๗๒ ๑,๔๐๔.๗๒

- สปน.+
มท.+สกว. +
กปร.

๑

๑

- การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อ
การจัดระบบบูรณาการในพื้นที่
หน้า ๑๘

๑

กลยุทธ์
ตามโจทย์ปัญหา ความ
ต้องการเฉพาะของแต่ละ
พื้นที่

โครงการ กิจกรรม

หน่วยงาน

งบประมาณ
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การบูรณาการ

๖. สนับสนุนบทบาทสถาบัน ๖. สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา ๑๐ - สกว.
อุดมศึกษาในพื้นที่ในการ
แห่งในการสร้างข้อมูลและความรู้ที่
วิจัยและขับเคลื่อนการ
เป็นความต้องการพัฒนาพื้นที่
แก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่
โดยใช้ความรู้
หมายเหตุ อักษรย่อ

มท.
สกว.
สปน.
กปร.

กระทรวงมหาดไทย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พอช. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

หน้า ๑๙

บทที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง
หลักการและเหตุผล
ความมั่ น คงของชาติ เป็ น สภาพที่รั ฐ ใดรั ฐ หนึ่งสามารถดารงสภาพของรัฐ นั้น ๆ ได้ใ นทุ ก
สภาวการณ์ ไม่ว่าสภาวะนั้นจะเป็นเช่นไร ซึ่งความมั่นคงประกอบด้วย คนที่อยู่ภายในรัฐนั้นมีความเข้มแข็งทั้ง
ทางร่างกาย ทางจิตใจและทางสติปัญญา และประกอบด้วยพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง หรือมีความอดทนต่อแรง
กดดันต่างๆ ที่มากระทบในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านเอกราช อธิปไตย ด้านบูรภาพแห่งดินแดน รวมทั้งด้านการ
ปกครองของประเทศและวิถีการดาเนิ น ชีวิตของคน อีกทั้งจะต้องมีขีดความสามารถที่จะพร้อมเผชิญต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ก็คือมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิท ยา
การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้ อม เมื่อคนมีความเข้มแข็งประกอบเข้ากับพื้นที่ที่มีความ
เข้มแข็ง ความมั่นคงย่อมเกิดขึ้นในพื้นที่นั้น
ในปั จ จุ บั น มิติปั ญหาด้านความมั่นคง มิได้จากัดความหมายอยู่เพียงเฉพาะปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ครอบคลุมและขยายวงกว้างออกไปในหลายมิติ ในความหมายที่ว่า ปัญหา
ใดๆ ก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของภาคประชาชนในวงกว้าง ล้วนเป็ นปัญหาด้านความมั่นคง
ทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า ว จะส่ ง ผลต่ อ เสถี ย รภาพความมั่ น คงของประเทศอย่ า งมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ การ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนในอดีต มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยการใช้กาลั งทหารเป็น
หลัก ต่อมาได้เริ่มมีแนวคิดในการประสานแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดาเนินงาน เพื่อสนับสนุนและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และมีการขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การดาเนินการยังขาด
การบูรณาการในการปฏิบัติของส่วนราชการในพื้นที่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสาคัญที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้อ งหันมาให้ความร่วมมือประสานการปฏิบัติร่วมกันทุกภาคส่วน
ในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง จึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่สาคัญให้ทุกหน่วยงานนาไปขยายผลสู่ประชาชนอย่างจริงจัง เพื่อสร้างจิตสานึกด้านความพอเพียง บนหลักการ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ควบคู่ด้วยความรู้และคุณธรรม ที่จะนาไปสู่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ที่สมดุลพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง การลดและปูองกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย
และเกิดความมั่นคงของประเทศชาติ

พื้นที่เปูาหมาย
พื้นที่เปูาหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง
คือพื้นที่บริเวณหมู่บ้านตามแนวชายแดน หมู่บ้านที่มีปัญหาด้านความมั่นคง หมู่บ้านในและรอบโครงการอัน
หน้า ๒๐

เนื่องมาจากพระราชดาริของกองทัพไทยและกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน และหมู่บ้านรอบศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพไทยและกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
พื้นที่บริเวณหมู่บ้านตามแนวชายแดน หมายถึงพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองจังหวัด
ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งส่วนใหญ่ติดแนวชายแดน หรือเส้นเขตแดนไทยกับประเทศรอบบ้าน
พื้นที่พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง หมายถึง พื้นที่จังหวัด พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่มีปัญหาความ
มั่นคง หรือมีเงื่อนไขที่ส่งกระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือ พื้นที่เฉพาะซึ่งกาหนดขอบเขตอย่างชัดเจน เพื่อ
การเฝูาระวังปัญหา ลด หรือ ควบคุมเงื่อนไขที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่ นคงของชาติ ซึ่งจะมีปัญหาและภัย
คุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเก่า กับปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ อันได้แก่ การสู้รบตามแนว
ชายแดน ความไม่ชัดเจนของแนวเขตแดน การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การค้าอาวุธสงคราม การกาหนด
สถานะบุคคล ยาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อแนวเขตแดน สาธารณภัยขนาดใหญ่ โรคระบาดตามแนวชายแดน และอาชญากรรมข้ามชาติ สรุป
หมู่บ้านที่มีปัญหาด้านความมั่น คง หมายถึงพื้นที่ หมู่บ้านที่มีปัญหาความมั่นคง ซึ่งปัญหาเหล่านั้นจะส่งผล
กระทบต่อความเดือดร้อนของภาคประชาชนในวงกว้างและส่งผลต่อเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศใน
ภาพรวม

วิสัยทัศน์
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการเผยแพร่ขยายผล ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเสริมความมั่นคง
ของชาติอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน”

เปูาประสงค์หลัก
คน ชุมชน มีภูมิคุ้มกันและได้รับประโยชน์ของการพัฒนา รวมทั้งพื้นที่มีความพร้อมเผชิญปัญหา
และภัยคุกคามความมั่นคง

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๑. การมีแผนรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง
๒. การขับเคลื่อนโดยการปฏิบัติตามแผน
๓. การขับเคลื่อนโดยการกาหนดตัวชี้วัด
๔. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

หน้า ๒๑

ตัวชี้วัด
ค่าเปูาหมาย
ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

๑. ร้อยละของครัวเรือนที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน

๑๐

๒. ร้อยละของฐานข้อมูลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละหน่วย

๑๐๐

๒๐

๒๕

๓. ผลการพัฒนาตามโครงการของหน่วย
๓.๑. ด้านการเกษตร/เศรษฐกิจ (รายได้ หนี้สิน เงินออม)
๓.๒. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
๓.๓. ด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
๔. จานวนแผนปฏิบัติการของหน่วยระดับ บก.ทท. เหล่าทัพ และ
บช.ตชด.ที่ได้จัดทา

๕

๕

๕

๕. ร้อยละของประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายที่รวมตัวเป็นกลุ่ม
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๕๐

๗๕

๑๐๐

๖. ร้อยละของประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายที่รวมกลุ่มต่อต้านยา
เสพติด

๕๐

๗๕

๑๐๐

๗. ร้อยละของประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายที่รวมกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

๕๐

๗๕

๑๐๐

๘. จานวนครั้งของการติดตามและประเมินผล

๔

๔

๔

หมายเหตุ รายละเอียดคาอธิบายตัวชี้วัด ดังปรากฏในภาคผนวก ง.

หน้า ๒๒

กลยุทธ์
กลยุทธ์
๑. กลยุทธ์การสร้างความเข้าใจและ
จิตสานึกด้านความพอเพียงและด้าน
ความมั่นคง

แนวคิดของกลยุทธ์
๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความรู้
พื้นฐานและจิตสานึกด้านการพัฒนาและความมั่นคง โดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องชี้นาทาง
๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนและพื้นที่
เปูาหมายมีความพร้อมในการผนึกกาลังร่วมใจพัฒนาและรักษา
ความมั่นคง
๑.๓ สนับสนุนให้ประชาชนให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความยากจนและความมั่นคง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนและชุมชนในพื้นที่

๒. กลยุทธ์การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์
ความรู้

๒.๑ บริห ารจัดการความรู้ โดยกระทาผ่านกระบวนการสารวจ
ความรู้ การวางแผนความรู้เพื่อรวบรวมและจัดเก็บ การพัฒนา
ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้หรือการแบ่งปันความรู้
๒.๒ สนั บสนุน การพั ฒ นาข้ อมู ล และระบบฐานข้อ มูล รวมทั้ ง
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลในทุกระดับ โดยการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่
เกี่ ย วข้ อ ง น ามาจั ด เก็บ แยกหมวดหมู่ การวิเ คราะห์ แ ละสรุ ป
ข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่

ตัวอย่างโครงการ กิจกรรม
- การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของศูนย์ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริและความมั่นคง
- การสัมมนาวิทยากรด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การฝึกอบรมวิทยากรโครงการฝึกอบรมราษฎรด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- การฝึกอบรมราษฎรและการศึกษาดูงาน
- การจัดเวทีประชุมชี้แจงในพื้นที่ต่าง ๆ
- การสัมมนาผู้นาชุมชนด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การเสริมศักยภาพความเข้มแข็งให้วิทยากรประจาศูนย์การ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
- การจัดค่ายเยาวชนเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ
- การเก็บข้อมูลในพื้นที่เปูาหมาย
- การจัดทาฐานข้อมูลหมู่บ้านเปูาหมาย เพื่อการวางแผนและ
ตัดสินใจ
- การจัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือขั้นตอนการจัดเก็บ
ข้อมูล ระบบติดตามสนับสนุน
- การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับประเทศ
หน้า ๒๓

กลยุทธ์

แนวคิดของกลยุทธ์
๒.๒.๑ ข้อมูลประชากร
๒.๒.๒ ข้อมูลสภาพพื้นที่เพื่อการพัฒนา
๒.๒.๓ ข้อมูลระบบปูองกัน
๒.๒.๔ ข้อมูลปัญหาในพื้นที่
๒.๒.๕ ข้อมูลความต้องการของชุมชน
๒.๓ นาข้อมูลมาใช้พิจารณาจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับสถานการณ์และความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
๒.๔ ใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
และประชาชน
๓. กลยุทธ์การสนับสนุนการขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความ ทั้งหน่วยที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่
มั่นคง
รวมทั้งองค์กรอื่นที่มาร่วมดาเนินงาน เพื่อให้สามารถดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. กลยุทธ์การสนับสนุนการปรับวิถีชีวิต ๔.๑ สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรมีชีวิต
และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ฐานทรัพยากร วัฒนธรรมและการปูองกัน ๔.๒ สนับสนุนการขยายผลการพัฒนาไปสู่ราษฎรและชุมชนอื่นๆ
๔.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายให้มีการรวมกลุ่มและ
แบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
๔.๔ สนับสนุนการพัฒนาระบบสหกรณ์ในชุมชนให้มีความ

ตัวอย่างโครงการ กิจกรรม
- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตลาดนัดความรู้ใน
ระดับท้องถิ่น
- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

- การสนับสนุนหน่วยร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
- การสนับสนุนหน่วยในพื้นที่

- การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- การส่งเสริมขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ครัวเรือนราษฎรในชุมชน
- โครงการของหน่วยงานต่างๆ
- โครงการตามความต้องการในพื้นที่
- การพัฒนาแหล่งน้า
หน้า ๒๔

กลยุทธ์

๕. กลยุทธ์การบูรณาการบริหารจัดการ
อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ

แนวคิดของกลยุทธ์

ตัวอย่างโครงการ กิจกรรม
เข้มแข็ง
- การส่งเสริมอาชีพ
๔.๕ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางวิสาหกิจชุมชนให้กลุ่มเครือข่าย - การสร้างเครือข่ายตามโครงการบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)
สามารถดาเนินการได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
- กิจกรรมกลุ่มอาชีพ
๔.๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การ - กิจกรรมการสหกรณ์
สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๗ ให้ชุมชนมีต้นแบบการพัฒนาเป็นแบบอย่างการดาเนินชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๘ จัดระเบียบชุมชนและเสริมสร้างระบบหมู่บ้านเข้มแข็งให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
๔.๙ ส่งเสริมระบบปูองกันให้สอดคล้องกับระบบพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
๕.๑ การบูรณาการการดาเนินงานให้มีทิศทางเดียวกัน
- การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
๕.๒ การบริหารจัดการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความมั่นคง
พอเพียงให้มีเอกภาพ รวมทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณ และวัสดุ - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการ
ครุภัณฑ์ ให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การติดตามและประเมินผล
๕.๓ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยให้มีการพัฒนาการบริหารและการ
- การรายงานประจาปี
ดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การศึกษาวิจัยแนวทางการขับเคลื่อน
๕.๔ ส่งเสริมกาลังใจให้กับแบบอย่างที่เป็นเลิศโดยการประกวด - การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการจัดระบบบูรณาการ
และประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด
ในพื้นที่
หน้า ๒๕

กลยุทธ์

แนวคิดของกลยุทธ์
๕.๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๖. กลยุทธ์การเสริมสร้างความร่วมมือกับ ๖.๑ สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
ประเทศเพื่อนบ้าน
อาเซียน

ตัวอย่างโครงการ กิจกรรม
- การพัฒนาการติดตามและประเมินผล
- การพัฒนาระบบสนับสนุน
- จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
- การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กองทัพไทย
- การสร้างเกณฑ์ขั้นพื้นฐานและการประเมินครัวเรือน ศูนย์
การเรียนรู้ และชุมชนตามเกณฑ์พื้นฐานและการมอบวุฒิบัตร
- การพัฒนาและผลิตสื่อ เอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนฯ
- การจัดมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง
๑) จัดนิทรรศการมีชีวิต
๒) จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดฯ
๓) การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า
- ร่วมโครงการเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐ ปี เศรษฐกิจ
พอเพียงและเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๙๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี ๒๕๖๐
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศเพื่อนบ้าน
- การพัฒนาในพื้นที่หมู่บ้านแนวชายแดน และหมู่บ้านด้านตรง
หน้า ๒๖

กลยุทธ์

แนวคิดของกลยุทธ์
ตัวอย่างโครงการ กิจกรรม
๖.๒ สนับสนุนการค้าชายแดนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
ข้ามประเทศเพื่อนบ้าน
๖.๓ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนชายแดนไทยกับชุมชน
ชายแดนต่างประเทศ

หน้า ๒๗

บทที่ ๕
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท กับยุทธศาสตร์อื่นๆ
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบู ร ณาการการขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ได้กาหนดประเด็นสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คือ “บูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วน” โดยมียุทธศาสตร์ที่ต้องบูรณาการ
การทางานรวม ๗ ด้าน มีคณะกรรมการอานวยการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม
กากับ และติดตามผลการดาเนินงานของทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลตามเปูาประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยมี
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานกลางทาหน้าที่ในการประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ
ในการจั ดท ายุ ทธศาสตร์ ที่ ๑ การส่ งเสริมการพัฒ นาตามปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
ในภาคการเกษตรและชนบท ส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั นเนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ (สานักงาน กปร.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักดาเนินการ โดยยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีพื้นที่รองรับชัดเจน จึงจาเป็นต้องเริ่มดาเนินการเป็นยุทธศาสตร์แรก เพื่อเป็นพื้นฐานของ
การดาเนินงานของยุทธศาสตร์อื่นๆ ซึ่งสานักงาน กปร. เป็นผู้รับผิดชอบจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่เปูาหมายเพื่อ
วางแผนดาเนินการ โดยมีจานวนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๕ ของหมู่บ้านในประเทศไทย หรือประมาณ ๑๙,๐๐๐
หมู่บ้าน ซึ่งฐานข้อมูลพื้นที่เปูาหมายดังกล่าวจะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ดาเนินการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ตลอดจนพื้นที่ ตามแนวชายแดนและในเขตความมั่นคง
ซึ่งเป็นพื้นที่ดาเนินการของยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้วย
ส าหรั บ การบู ร ณาการการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานหลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะยึ ด ถื อ ประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ เป็ น แนวทางในการขั บ เคลื่ อ น โดยแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ได้กาหนดความเชื่อมโยงของทุกภาคส่วนไว้แล้ว คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเน้นส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในภาคการเกษตรและชนบท โดยการสร้างกระบวนการให้เกิดความคิดหรือความต้องการ
ที่แท้จริง ในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ดาเนินการในพื้นที่เปูาหมายของยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพื่อจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชน มีการดารงชีพอยู่อย่างพอเพียง
และพัฒนาหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพครู พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ระดับปฐมวัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อยอดไปยัง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ – ๕ ในการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคธุรกิจและต่างประเทศ ตลอดจนการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่ออารยประเทศให้ได้รับรู้ ส่วนการ
ดาเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะที่มีปัจจัยด้านความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้อง
ได้ใช้แนวทางการขับเคลื่อนเหมือนกับพื้นที่ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ โดยจะมีการประสานและร่วมกันดาเนินการกับ
เจ้าภาพหลักในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ที่รับผิดชอบหมู่บ้านตามแนวชายแดนและในเขตความมั่นคง ดังสรุปเป็น
แผนภาพความเชื่อมโยงได้ ดังนี้

หน้า ๒๘

แผนภาพที่ ๕ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนฯ ในภาคการเกษตร
และชนบท กับยุทธศาสตร์อื่นๆ อ้างถึงจาก แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)

การดาเนิ น ตามแผนยุ ทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่ อนการพัฒ นาตามปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในกรอบระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) ในเชิง
ประจักษ์ อาทิ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนแบบระเบิดจากข้างใน เกิดฐานข้อมูลชุมชน เกิดกลไก
การเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันระหว่างประชาชนกับภาครัฐ
มีระบบการบูรณาการด้านงบประมาณ ชุมชนมีการพัฒนาระดับความเข้มแข็งและมีระบบสนับสนุนให้เกิดการ
ต่อยอดขยายผล มีการอนุรักษ์สั่งสมวัฒนธรรมการใช้ ความรู้และข้อมูลในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกัน) เป็นต้น

หน้า ๒๙

บทที่ ๖
โครงสร้างการทางาน
การส่ ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในภาค
การเกษตรและชนบท มีโครงสร้างการทางานที่มุ่งเน้นการบูรณาการการทางานร่วมกันของหน่วยงานราชการ
และภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานในส่วนกลางและในระดับ
พื้นที่ ซึ่งได้มกี ารกาหนดภารกิจความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดรับกันเป็นลาดับขั้น ดังนี้
๑. โครงสร้างการทางานในส่วนกลาง
๑) คณะกรรมการอานวยการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน หัวหน้า
หน่ วยงานหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ หัว หน้ าส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการ
มีอานาจหน้าที่กาหนดกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ภายใต้แ ผนยุ ท ธศาสตร์ก ารบู รณาการการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
๒) คณะอนุ กรรมการอนุ มั ติโครงการและงบประมาณโครงการขับเคลื่ อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นอนุกรรมการ มีอานาจหน้าที่ พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณตาม
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และพิจารณาอนุมัติการขอปรับ/เปลี่ยนโครงการที่ได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณแล้ว
๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย รองปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นอนุกรรมการ มีอานาจหน้าที่ กาหนด
แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ติดตามผลการดาเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผน
ยุ ทธศาสตร์ การบู รณาการฯ และรายงานผลการติ ดตามและประเมิ นผลต่ อคณะกรรมการอ านวยการการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) คณะอนุ กรรมการการส่ งเสริ มการขั บเคลื่ อนการพั ฒนาตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ประกอบด้วย เลขาธิการ กปร. เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่
เกีย่ วข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นอนุกรรมการ มีอานาจหน้าที่จัดทาแผนปฏิบัติการ แนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน กาหนดพื้นที่เปูาหมาย และพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะทางานส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและ
ชนบท ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ สานักงาน กปร.
เป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะทางาน มีอานาจหน้าที่รวบรวม ตรวจสอบความถูก
ต้อง จัดทาเกณฑ์การชี้วัดในการจาแนกระดับการพัฒนาของพื้นที่เปูาหมาย ประสานงานกับภาคส่วนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงช่วยสนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการ
๒. โครงสร้างการทางานในระดับพื้นที่
ในการกาหนดองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะทางานในระดับพื้นที่
ให้เป็นกระบวนการปรึกษาหารือในพื้นที่ และจะต้องส่งเสริมให้มีภาคประชาชนเข้าร่วมรับผิ ดชอบในการ
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ขับเคลื่อนด้วย ทั้งนี้ ควรพยายามใช้โครงสร้างการทางานที่มีอยู่เดิม และข้อมูลที่เป็นทุนการทางานเดิมของ
หน่วยงานต่างๆ ในการเลือกหมู่บ้านนาร่องให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด โดยประกอบภาคส่วนให้ครบถ้วนและ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด
โครงสร้างการทางานระดับพื้นที่ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะทางาน ๔ ระดับ ดังนี้
๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด
ให้พิจารณาแต่งตั้งหรือปรับปรุงจากคณะกรรมการเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยพิจารณาให้ครอบคลุมองค์ประกอบภาค
ส่วนให้ครบถ้วน เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
(อาทิ ปลัดจังหวัด หัวหน้าสานักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด โครงการชลประทานจังหวัด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ) ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคง (ยุทธศาสตร์ที่ ๖ อาทิ ผู้บัญชาการกองกาลังปูองกัน
ชายแดน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน) ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนภาคเอกชน (อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
หอการค้าจังหวัด ชมรมธนาคาร) ผู้แทนภาคประชาชน (อาทิ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด
เครือข่ายแผนชุมชนพึ่งตนเอง สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายสวัสดิการชุมชน) และ
ผู้แทนของภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (อาทิ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ สมัชชาสุขภาพจังหวัด ผู้นาทางศาสนา
ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัด ) ฯลฯ เป็นกรรมการ และมีสานักงานจังหวัดเป็นฝุายเลขานุการฯ โดยมี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้
(๑) ชี้แจงสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) และแนวคิดพื้นฐานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
ที่เน้นไปที่การมีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม โดยจะ
ดาเนินการ “ตามลาดับขั้น” ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และจังหวัด
(๒) กาหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่ และแนวทางการทางานตามคู่มือฯ
(๓) ประสานจัดหาแหล่งงบประมาณให้กับ แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ แผนชุมชนชุมชนจาก
งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
หรือจากกระทรวง กรม ในส่วนกลาง
(๔) ทาความเข้าใจ กากับ ติดตาม ประสานงาน และให้คาแนะนาในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคการขับเคลื่อนงานระดับอาเภอ
(๕) สนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานของทีมอาเภอ เช่น บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ องค์ความรู้ และงบประมาณ
(๖) พิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการจากอาเภอที่สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์
และเสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบท หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง แล้วแต่
กรณี
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน และบุคคลใด ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ เช่น คณะทางานฝุ ายติดตามและสนับสนุนข้อมูล คณะทางานกลั่นกรองโครงการ
คณะทางานส่งเสริมการขับเคลื่อน (โดยมอบหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายงานจากส่วนกลางหรือตรงกับภารกิจ
หลักในการดาเนินการ เป็นฝุายเลขานุการฯ) เป็นต้น
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(๘) รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง แล้วแต่กรณี
๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอาเภอ
ประกอบด้วย นายอาเภอ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการระดับอาเภอที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมในพื้นที่ (เช่น สภาเกษตรกร)
ผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคง (ยุทธศาสตร์ที่ ๖) ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ
เป็นกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
(๑) กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการระดับอาเภอ และจัดทาแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หมู่บ้านเปูาหมาย
(๒) การสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้มาร่วมดาเนินการจัดเก็บข้อมูล เวทีเรียนรู้ เสนอ
แผนพัฒนาชุมชน
(๓) ประสานงาน และสนับสนุนทรัพยากรเพื่ อการขับเคลื่อนงาน เช่น บุคลากร วัส ดุ
อุปกรณ์ องค์ความรู้ และงบประมาณ
(๔) แต่งตั้งคณะทางานระดั บตาบล และหมู่บ้าน และบุค คลใด ๆ เพื่อ ช่ ว ยเหลื อการ
ปฏิบัติงานของอาเภอ
(๕) พิ จ ารณากลั่ น กรองแผนงาน/โครงการ จากต าบล และหมู่ บ้า น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวทางยุทธศาสตร์ฯ
(๖) แต่งตั้งคณะทางาน และบุคคลใด ๆ เพื่อช่ว ยเหลือการปฏิบัติงานของคณะทางาน
ตามแนวทางของจังหวัดนั้นๆ
(๗) ปฏิบัติและรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ให้คณะทางานระดับจังหวัด
ทราบอย่างต่อเนื่อง
๓) คณะท างานขั บเคลื่อ นการพัฒนาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงระดั บต าบล
ประกอบด้วย กานัน ผู้แทนองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (อาทิ ปลัดและนายช่างโยธาองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น) ผู้แทนส่วนราชการระดับตาบล ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนหน่วยงานด้านความ
มั่นคง (ยุทธศาสตร์ที่ ๖) ฯลฯ เป็นคณะทางาน โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
(๑) ประเมินความพร้ อมขั้นต้นของชุมชน ได้แก่ กลไกหมู่บ้าน ข้อมูล การเรียนรู้ การ
ขยายผลและภาคีความร่วมมือ การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. โครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลกายภาพอื่นๆ
และบัญชีครัวเรือน
(๓) จั ดเวที เ รี ย นรู้ ร ะดับต าบล และสนั บสนุน การสร้า งกระบวนการเรี ยนรู้ ของระดั บ
หมู่บ้านในการจัดทาแผนชุมชน
(๔) ประสานงาน ติดตามการทางานในระดับหมู่บ้าน และรายงานผลให้คณะทางานระดับ
จังหวัด อาเภอ ทราบ
(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการระดับอาเภอมอบหมาย
๔) คณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้า น
ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาทางธรรมชาติ ผู้แทน
ภาคราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคง (ยุทธศาสตร์ที่ ๖) ฯลฯ
เป็นคณะทางาน โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
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(๑) สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้การศึกษากับครัวเรือน
(๒) จัดเก็บข้อมูล ประสานให้มีการเก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูล (อาทิ ข้อมูล จปฐ.
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลบัญชีครัวเรือน และข้อมูลกายภาพอื่นๆ)
(๓) จัดเวทีเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน
(๔) วิเคราะห์ จัดทาแผนชุมชน และตัดสินใจ จัดลาดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการ
(๕) เสนอโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยผ่านการทา
ประชาคมหมู่บ้าน
๓. หน่วยประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
หน่ วยประสานและสนั บสนุ นการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ฯ อยู่ภายใต้ โ ครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดาเนิน งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการขับเคลื่อนการพัฒ นาตามปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรและชนบท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดจุดเชื่อมประสานการทางานให้มีความต่อเนื่อง และเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม จึงกาหนดให้มีหน่วยงาน/ทีมงานประสานและสนับสนุนจากส่วนกลาง ดังนี้
๑) หน่วยงาน ทีมบริหารและประสานงานกับส่วนกลาง ประกอบด้วย ผู้อานวยการโครงการ
สนั บ สนุ น ฯ ผู้ ป ระสานภาค/จั ง หวั ด ท าหน้ า ที่ ป ระสานงานกั บ คณะท างานฯ คณะอนุ ก รรมการฯ และ
หน่วยงาน/ทีมงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในพื้นที่ และรายงานผล
๒) หน่วยงาน ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในพื้นที่ มีผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ
สนับสนุนฯ อยู่ในคณะทางานระดับจังหวัด/อาเภอ ทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานในพื้นที่เปูาหมายด้านการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ การจัดเวทีประชาคม ฯลฯ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนินงานการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ในพื้นที่ และรายงานผล
โครงสร้างการทางานเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการเกษตรและชนบท ในส่วนกลาง ในระดับพื้นที่ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ ๖
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แผนภาพที่ ๖ โครงสร้างการทางานเพื่อส่ งเสริมการขับเคลื่ อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรและชนบท
คณะกรรมการอานวยการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและ
งบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะอนุกรรมการการส่งเสริมการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท

หน่วยงาน ทีม
บริหารประสานงานใน
ส่วนกลาง

คณะทางานการส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรและชนบท

คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการระดับจังหวัด

หน่วยงาน ทีม
สนับสนุนในพื้นที่

คณะกรรมการระดับอาเภอ

คณะทางานระดับตาบล

คณะทางานระดับหมู่บ้าน

หมายเหตุ แผนภาพโครงสร้างการทางานเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความมั่นคง
ดังปรากฏในภาคผนวก ง.
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บทที่ ๗
ขั้นตอน กระบวนการ
ในการขั บเคลื่ อนการพัฒนาตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
มีกระบวนการทางานที่สาคัญ ๔ ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมการ การจัดทาแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และ
การตรวจติดตามและรายงานผล ดังนี้
๑. การเตรียมการ :
๑.๑ การตั้งทีมงานขับเคลื่อนในพื้นที่
๑.๑.๑ จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล/หมู่บ้าน โดยมี
คาสั่งแต่งตั้งส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทาการอยู่ในจังหวัด หรือมีเขตอานาจหน้าที่ในจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ ฯลฯ จุดเน้นที่สาคัญคือ การให้มีทีมงานภาคประชาชนในคณะทางาน โดยพยายามให้
ทีมงานภาคประชาชนมีส่วนร่วมคิดขับเคลื่อนงานเองมากกว่าที่หน่วยงานรัฐดาเนินการเองทั้งหมด ทั้งนี้ ในการ
จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน ให้เป็นไปตามความพร้อมของบุคลากรและภาคประชาชนในพื้นที่ และให้
ภาคประชาชนเลือกตัวแทนที่จะมาทางานร่วมกับภาครัฐในระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล/หมู่บ้าน
๑.๑.๒ จัดโครงสร้างการประสานงานของทีมงานตั้งแต่ระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล/
หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงานและหมู่บ้าน/ชุมชนบัญชี
ครัวเรือน ข้อมูลอื่นๆ ตามประเด็นของพื้นที่ และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนทาแผนชุมชน
๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ
ทีมงานในแต่ละระดับ
๑.๓ การวิเคราะห์ความพร้อมขั้นต้นของชุมชน เป็นการประเมินเบื้องต้นเพื่อให้เห็น
ความพร้อมของกรอบการประเมินทั้ง ๕ ด้าน และเพื่อใช้สาหรับการติดตามประเมินผลในระยะต่อไป
กรอบการประเมินกระบวนการ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านกลไก ๒) ด้านข้อมูล ๓) ด้านการ
เรียนรู้ ๔) ด้านการขยายผลและภาคี ความร่วมมือ และ ๕) ด้านการสนับสนุน รายละเอียดตามกรอบการ
ประเมินความพร้อมของพื้นที่เปูาหมายขั้นต้น (ภาคผนวก ฉ) ซึ่งเป็นการประเมินความพร้อมของตนเองในการ
วางแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการ/คณะทางานระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่
๑.๔ การน าผลประเมิ น มาประกอบการวิ เ คราะห์ ภู มิสั ง คม ความพร้ อมของพื้ น ที่
เปูาหมาย เพื่อตั้งเปูาหมาย กาหนดแผนการทางานและกาหนดเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล
๒. การจัดทาแผน :
๒.๑ การจั ด เก็ บ และใช้ ข้ อ มูล จากกระบวนการเรี ย นรู้ ร่ วมกั น ของหน่ว ยงาน และ
หมู่บ้าน ชุมชน เช่น
๑) ข้อมูลบัญชีครัวเรือน (ภาคผนวก ช)
๒) ข้อมูล จปฐ. และ กชช.๒ค.
๓) ข้อมูลด้านกายภาพอื่นๆ เช่น น้า ดิน ปุาไม้การเกษตร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
๔) ข้อมูลทุนชุมชนอื่นๆ เช่น วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรวมกลุ่มฯลฯ
ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม (กรณีที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ และยังมีความ
จาเป็นต้องจัดเก็บเพิ่มเติม) คือ คณะทางานระดับหมู่บ้าน หรือผู้ที่คณะทางานระดับหมู่บ้านมอบหมาย จาก
เวทีการให้การศึกษาหรือการถอดบทเรียนการพัฒนา
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๒.๒ การจัดเวทีเรียนรู้ข้อมูลระดับหมู่บ้าน จากข้อมูลที่จัดเก็บ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ถึง
ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหา ไปจนถึงการเรียนรู้เพื่อค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ขั้น ตอนนี้ถือ
เป็นกระบวนการสาคัญที่ทาให้ครัวเรือนเข้าใจสาเหตุของปัญหาและสามารถริเริ่มการแก้ ปัญหาได้เองตั้งแต่
ระดับครัวเรือนและชุมชน ทาให้เกิดกระบวนการวางแผนจากล่างขึ้นบนที่สะท้อนปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้หากคณะทางานระดับหมู่บ้าน เชื่อมโยงกับคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนภาคธุรกิจเอกชนอื่นๆ เข้ามีส่วนร่วมด้วย
ตั้งแต่ต้นจะเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นในแง่การสร้างความสามัคคี การมีข้อมูลครบถ้วนและการต่อยอดระดับการ
พัฒนาให้ครบวงจร
การจัดเวทีเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกันตามระดับการพัฒนาของหมู่บ้านที่
กรมการพัฒนาชุมชนจัดแบ่งไว้แล้ว ดังนี้
๒.๒.๑ หมู่บ้ านระดับ ๑ เริ่ มพั ฒ นา มี ๓ กิ จกรรม คือ เวที ส ร้ างความเข้ าใจ
การศึกษาดูงาน และการจัดเวทีประชาคมปรับแผนชุมชน
๒.๒.๒ หมู่บ้านระดับ ๒ มีการพัฒนาและมีการรวมกลุ่ม มี ๒ กิจกรรม คือ การ
ทบทวนและพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบของกลุ่ม
๒.๒.๓ หมู่บ้านระดับ ๓ มีความเข้มแข็งสามารถต่อยอดการพัฒนา มีการจัดเวที ๒
ครั้ง คือ การทบทวนและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย และส่งเสริมแผนวิสาหกิจชุมชนด้าน
การแปรรูปผลผลิตให้ครบวงจร หรือทาศูนย์เรียนรู้ชุมชน
๒.๓ การจั ดทา หรื อทบทวน หรื อปรั บแผนชุมชนในการแก้ปัญหา (ทาเอง ทาร่ว ม
ขอรับการสนับสนุน) ระบุประโยชน์ที่กลุ่มเปูาหมายจะได้รับ และกลุ่มชุมชนโดยรวมจะได้รับประโยชน์อะไร
ทั้งนี้ ในการดาเนินตามขั้นตอนที่ ๒.๑ – ๒.๓ ทั้งการจัดเก็บข้อมูล การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการจัดทา/ปรับแผนชุมชน ควรคานึงถึงแนวคิดพื้นฐานในการขับเคลื่อนฯ ๓ ระดับ ได้แก่ ครัวเรือน
ชุมชน พื้นที่ (จังหวัด) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และจัดทาแผนการพัฒนา ซึ่งการกาหนดแผนงาน/โครงการ อาจ
จาแนกได้เป็น ๓ กรณีหลัก ดังนี้
๑) กรณีแผนงาน/โครงการที่ทาเอง ไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้ดาเนินการ
ได้ทันที
๒) กรณีแผนงาน/โครงการที่ทาร่วม รวมทั้งที่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้
ประสานแผนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณได้ หรือเสนอผ่านอาเภอ
เพื่อเป็นแผนพัฒนาอาเภอผ่านไปยังแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในส่ วนที่
หน่วยงานนั้นรับผิดชอบโดยใช้งบประมาณของกระทรวง/กรม งบประมาณของจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด/งบ
ยุทธศาสตร์จังหวัด) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนงบของส่วนกลางและงบประมาณ
ความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชนอื่นๆ
๓) กรณีที่แผนงาน/โครงการ ที่ทาร่วม หรือขอรับสนับสนุนงบประมาณของยุทธศาสตร์
ที่ ๑ หรือยุทธศาสตร์ที่ ๖ แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบทที่ ๘ การอนุมัติแผนงาน/โครงการ
โดยระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ การวัดผลที่ความคุ้มทุนเมื่อวัดเป็นตัวเงิน กล่าวคือ เมื่อ
ลงทุนงบประมาณของราชการไปแล้ว จะคุ้มทุนที่ประชาชนหรือไม่และจะได้คืนในปีที่เท่าไร รวมทั้งต้องวัดความ
คุ้มค่าอันได้แก่ ความดีงาม ความรู้สึก ความพึงพอใจ และผลกระทบในทางบวกที่มีต่อความยั่งยืนของการพัฒนา
ของชุมชนในอนาคต
(คณะกรรมการระดับจังหวัดและอาเภอพิจารณากลั่ นกรองโครงการจากล าดับ
ความสาคัญของแผนงาน/โครงการ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ)
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๒.๔ การนาแผนไปสู่การทาประชาคมเพื่อ สร้างการยอมรับจากคนในหมู่บ้านแล้วนาไปสู่
การบูรณาการแผนงาน/โครงการ ประสานแผนสู่ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการจัดสรร
งบประมาณทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการตามภารกิจ (งบ Function) และงบตามนโยบาย
พิเศษอื่นๆ ตลอดจนงบประมาณความร่ วมมื อจากภาคธุรกิจเอกชน ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการที่
แท้จริงผ่านแผนชุมชน
หมายเหตุ ห้วงระยะเวลาที่กาหนดในการจัดทาแผนชุมชนเป็นการกาหนดให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาในการเสนอขอรับงบประมาณประจาปี ทั้งนี้ สามารถปรับแผนชุมชนได้ ตามสถานการณ์ ปัญหา ของ
ชุมชน โดยใช้เวทีประชาคม
๓. การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
เมื่อแผนชุมชนผ่านความเห็นชอบจากเวทีประชาคมหมู่บ้านแล้ว (ทาเอง ทาร่วม ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ) คณะทางานระดับหมู่บ้านร่วมกันจัดทาปฏิทินกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการของ
โครงการ ตามลาดับความส าคัญ โดยระบุกิจกรรม เปูาหมาย คานวณต้นทุนการดาเนินงาน ผู้ รับผิดชอบ
วิธีการ เครื่องมือ/ทรัพยากรที่จาเป็น ระยะเวลาดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม การติดตามผลการดาเนินงาน
เป็นต้น
๑) กรณีทาเอง เช่น การจัดตั้งกลุ่ม การปฏิบัติตามแผนชีวิตของครัวเรือน ชุมชนสามารถ
ดาเนินการได้ทันที โดยใช้แรงงานชาวบ้าน ไม่เน้นจ้างเหมา หรือถ้าต้องการการสนับสนุนจากองค์กรหมู่บ้าน
ของชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบของกลุ่ม/องค์กรหมู่บ้านนั้นๆ
๒) กรณี ท าร่ ว ม/ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณแผนงาน/โครงการจากหน่ ว ยงาน
ภายนอก เช่นเดียวกับข้อ ๑) ไม่เน้นการจ้างเหมา เน้นให้ชาวบ้า นร่วมแรงร่วมใจดาเนินการจัดทากันเอง
หรือถ้าต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงาน ให้วางแผนปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานนั้นๆ
๔. การตรวจติดตามและสนับสุนน
การตรวจติดตามและสนับสนุนแบ่งเป็น ๔ ระดับ โดยในขั้นตอนของการตรวจติดตามใน
พื้นที่ ควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการรายงานผลการดาเนินงานในรูปแบบเอกสาร เพื่อเป็น
การประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน อาเภอ และจังหวัด พร้อมกับการนาเสนอความก้าวหน้า ผลที่
เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรค และข้อเรียนรู้ เพื่อให้ทีมงานได้ประโยชน์จากการฟังบทเรียนที่ อื่นๆ ในการจัดการกับ
สถานการณ์แ บบเดีย วกัน รวมทั้ง เป็ น การยกระดับ การเรี ยนรู้ ของภาคประชาชนและเจ้าหน้า ที่ ในระดั บ
ปฏิบัติการด้วย ดังนี้
๔.๑ ระดับหมู่บ้านและระดับตาบล ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน
๔.๒ ระดับอาเภอ ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/๒ เดือน
ทั้งนี้ โดยมีนายอาเภอเป็นผู้กากับติดตามตั้งแต่ระดับอาเภอลงไป
๔.๓ ระดับจังหวัด ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อยทุกๆ ๖ เดือน ทั้งนี้ โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้กากับดูแล
๔.๔ การติ ดตามสนั บ สนุน ในระดับ จังหวัด และระดับ ภาค โดยหน่ ว ยงาน/ทีม บริ ห าร
ประสานงาน สนับสนุน จากส่วนกลาง เพื่อจัดทาข้อมูลข้อเสนอแนะในการสนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนาการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท หรือด้านความ
มั่นคง แล้วแต่กรณี เสนอต่อคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตาม
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และคณะอนุก รรมการส่ งเสริ มการขั บเคลื่ อ นการพัฒ นาตามปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท หรือด้านความมั่นคง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จะมีคณะอนุกรรมการ
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ติดตามและประเมินผล ผู้ตรวจราชการสานักนายก รัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมในเวทีตรวจติดตามความก้าวหน้าระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน
แผนภาพที่ ๗ กระบวนการ ๔ ขั้นตอน
๑. การเตรียมการ
 ตั้งทีมงานขับเคลื่อนใน
พื้นที่
- จัดตั้งคณะกรรมการ/
คณะทางาน
- จัดโครงสร้างการ
ประสานงาน
 จัดประชุมชี้แจงทาความ
เข้าใจของทีมงานในแต่ละ
ระดับ
 วิเคราะห์/ประเมินความ
พร้อมขั้นต้นของชุมชน
 นาผลการประเมินมา
ตั้งเปูาหมาย กาหนดแผน
การทางาน และกาหนด
เครื่องมือในการจัดเก็บ
ข้อมูล

๒. การจัดทาแผน

๓. การนาแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ

 จัดเก็บและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง  คณะทางานระดับหมู่บ้านร่วมกัน
จัดทาปฏิทินกิจกรรมหรือแผน
หน่วยงานและหมู่บ้าน/ชุมชน
ปฏิบัติการของโครงการ ตาม
 จัดเวทีเรียนรู้ข้อมูลระดับหมู่บ้าน/
ลาดับความสาคัญ โดยระบุ
ชุมชน กระตุ้นให้เกิดกระบวนการ
กิจกรรม เปูาหมายต้นทุนการ
วางแผนจากล่างขึ้นบน เชื่อมโยง
ดาเนินงาน ผูร้ ับผิดชอบ วิธีการ
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ทั้ง
เครื่องมือ/ทรัพยากรที่จาเป็น
ส่วนราชการ ท้องถิ่น ภาคประชาชน/
และระยะเวลาดาเนินงานของ
ประชาสังคม ภาคเอกชน เพื่อให้มี
แต่ละกิจกรรม การติดตามผล
ข้อมูลที่ครบถ้วนและการต่อยอด
การดาเนินงาน เป็นต้น
ระดับการพัฒนาให้ครบวงจร (โดยมี
กรอบการดาเนินงานตามระดับการ  ดาเนินการ
- ทาเอง
พัฒนา ๓ ระดับ)
- ทาร่วม
 จัดทา หรือทบทวน หรือปรับแผน
- ขอรับการสนับสนุน
ชุมชน (ทาเอง ทาร่วม ขอรับการ
เน้นให้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจ
สนับสนุน)
ดาเนินการจัดทากันเอง ไม่เน้น
 นาแผนไปสู่การทาประชาคมเพื่อ
การจ้างเหมา
สร้างการยอมรับแล้วนาไปสู่การบูรณา
การแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เกิด
การจัดสรรงบประมาณ

๔. การตรวจ
ติดตามและ
สนับสนุน

 ระดับหมู่บ้าน : จัดเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ๑ ครั้ง/เดือน
 ระดับตาบล : จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ๑ ครั้ง/เดือน
 ระดับอาเภอ : จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑ ครั้ง/๒
เดือน
 ระดับจังหวัด : จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกๆ ๖ เดือน
 การติดตามสนับสนุนในระดับ
จังหวัด และระดับภาค (โดย
คณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ ผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
และหน่วยงาน/ทีมบริหาร
ประสานงาน สนับสนุน ในพื้นที่
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แผนภาพที่ ๘ แผนงานในภาพรวม (Roadmap)
เดือนที่ ๔ - ๖

รับทราบข้อมูล
พื้นที่เปูาหมาย

รับทราบข้อมูล
พื้นที่เปูาหมาย

ระดับหมู่บ้าน

ระดับจังหวัด

- จัดทาข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านเปูาหมาย
- กาหนดแนวทาง ขั้นตอน เครื่องมือ
วิธีการ
- จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน

ระดับอาเภอ ตาบล

หน่วยงาน
ส่วนกลาง

เดือนที่ ๑ - ๓

รับทราบข้อมูล
พื้นที่เปูาหมาย

เดือนที่ ๗ - ๙

- จาแนกระดับการพัฒนา
ของพื้นที่เปูาหมาย
- จัดเวทีประชุมชี้แจงระดับ
พื้นที่ในภูมิภาค

เดือนที่ ๑๐ - ๑๒

พิจารณาแผนงาน โครงการ สนับสนุนงบประมาณ
การตรวจติดตามและประเมินผล

- จัดตั้งคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด
- จัดประชุมชี้แจง ทาความ
เข้าใจ
- ดาเนินการในขั้นเตรียมการ
และการจัดทาแผน

สานักงานจังหวัดกลั่นกรองโครงการและบูรณาการงบประมาณ
ในจังหวัด หรือเสนอแผนงาน โครงการต่อคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินตนเอง ตรวจติดตาม และรายงานผลฯ

- จัดตั้งคณะกรรมการระดับ
อาเภอ คณะทางานตาบล
- จัดประชุมชี้แจง ทาความ
เข้าใจ
- ดาเนินการในขั้นเตรียมการ
และการจัดทาแผน
- จัดตั้งคณะทางานระดับหมู่บ้าน
- จัดทา ปรับแผนชุมชนผ่านการ
ประชาคม บูรณาการแผนงาน
(ทาเอง/ทาร่วม/ขอรับการสนับสนุน)

ประสานงานและให้คาปรึกษาการเสนอโครงการของหมู่บ้าน
ตรวจสอบแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับแผนชุมชน
- อาเภอกลั่นกรองโครงการ บูรณาการงบประมาณ
การประเมินตนเอง ตรวจติดตาม และรายงานผลฯ
- จัดทาแผนงาน โครงการ พร้อมปฏิทินกิจกรรม แผนปฏิบัติ
การโครงการตามลาดับความสาคัญ โดยระบุรายละเอียดที่
สาคัญ เช่น กิจกรรม เปูาหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา เป็นต้น
- นาแผนไปสู่การปฏิบัติ
การประเมินตนเอง และรายงานผลการดาเนินงาน

แผนภาพที่ ๙ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Outcome)
เดือนที่ ๑ - ๓

เดือนที่ ๔ - ๖

มีข้อมูลพื้นที่หมู่บ้าน
เปูาหมายที่สอดคล้อง
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

มีคณะกรรมการ
คณะทางานของพื้นที่
ระดับต่างๆ
(จังหวัด อาเภอ ตาบล
หมู่บ้าน)

มีแนวทาง ขั้นตอน
เครื่องมือ วิธีการทางาน

มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่สามารถ
นาไปใช้ได้ทั้งใน
ส่วนกลาง และใน
ระดับพื้นที่

คณะทางานระดับพื้นที่
รับทราบ เข้าใจ และเริ่ม
ดาเนินการตาม
กระบวนการในขั้นตอน
ที่ ๑ และ ๒

มีแผนชุมชนที่
สอดคล้องความ
ต้องการ ความ
จาเป็นของพื้นที่

เดือนที่ ๗ - ๙

มีแผนงาน โครงการ
ที่สอดคล้องกับ
แผนชุมชน

มีปฏิทินกิจกรรม
แผนปฏิบัติการ
ของแต่ละแผนงาน
โครงการ

หมู่บ้านได้รับการสนับสนุน
ด้านองค์ความรู้ ความ
ร่วมมือ และงบประมาณ
จากภาครัฐอย่างเหมาะสม

เดือนที่ ๑๐ - ๑๒
มีฐานข้อมูลของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมของ
หมู่บ้าน
มีกลไกการรายงานผลการ
ดาเนินงานของพื้นที่ระดับ
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
มีกลไกการติดตามประเมินผล
จากส่วนกลาง
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ทางานของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
สมาชิกในหมู่บ้าน
มีการสั่งสมความรู้ในการแก้ไข
ปัญหา และยกระดับการพัฒนา
ร่วมกัน

หน้า ๓๙

แผนภาพที่ ๑๐ แผนปฏิบัติการการส่งเสริมการขับเคลื่อนฯ ในภาคการเกษตรและชนบท ในระดับพื้นที่
ที่

กิจกรรม/การปฏิบตั ิงาน

2558

2559

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การเตรียมการ
1.1 จัดตัง้ ทีมงานขับเคลื่อนในพืน้ ที่ : คณะกรรมการ/คณะทางานระดับจังหวัด/อาเภอ/
ตาบล/หมู่บา้ น
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน เพือ่ ชี้แจง ทาความเข้าใจบทบาทหน้าที่
1.3 วิเคราะห์ความพร้อมขั้นต้นของชุมชน
1.4 นาผลประเมินมาวิเคราะห์เพือ่ ตัง้ เป้าหมาย กาหนดแผนการทางาน และกาหนด
เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล
2 การจัดทาแผน
2.1 จัดเก็บข้อมูลจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงานและหมู่บา้ น/ชุมชน
2.2 จัดเวทีเรียนรู้ขอ้ มูลระดับหมู่บา้ น ให้เกิดกระบวนการวางแผนจากล่างขึ้นบนและเกิด
ความเชื่อมโยงกันระหว่างภาคประชาชน คณะทางานฯ ท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง
ภาคธุรกิจเอกชนอืน่ ๆ
2.3 จัดทา หรือทบทวน หรือปรับแผนชุมชนให้สอดคล้องตามแนวคิดของยุทธศาสตร์ที่ 1
2.4 นาแผนไปสู่การทาประชาคมเพือ่ สร้างการยอมรับแล้วนาไปสู่การบูรณาการแผนงาน/
โครงการ เพือ่ ให้เกิดการจัดสรรงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัด งบกระทรวง/กรม
งบท้องถิ่น งบภาคเอกชน งบยุทธศาสตร์ฯ)
3 การนาแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
คณะทางานระดับหมู่บา้ นร่วมกันจัดทาปฏิทนิ กิจกรรมหรือแผนปฏิบตั กิ ารของโครงการ
3.1 กรณีทาเอง : ดาเนินการได้ทนั ที โดยใช้แรงงานชาวบ้าน หรือสนับสนุนจากองค์กร
หมู่บา้ นของชุมชน
3.2 กรณีทาร่วม/ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ : ให้วางแผนปฏิบตั ติ ามระเบียบที่เกีย่ วข้อง
4 การตรวจติดตาม และสนับสนุน
4.1 ระดับหมู่บา้ นและตาบล : จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
4.2 ระดับอาเภอ : จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 2 เดือน
4.3 ระดับจังหวัด : จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทกุ ๆ 6 เดือน
4.4 ส่วนกลาง : คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้ตรวจราชการสานักนายกฯ
และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกีย่ วข้อง และหน่วยงาน/ทีมประสาน สนับสนุนจากส่วนกลาง
ร่วมในเวทีตรวจติดตามความก้าวหน้าระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล/หมู่บา้ น

หน้า ๔๐

แผนภาพที่ ๑๑ แผนปฏิบัติการส่งเสริมการขับเคลื่อนฯ ในภาคการเกษตรและชนบท ในส่วนกลาง
ที่

กิจกรรม/การปฏิบตั ิงาน

2557

2558

2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การเตรียมการ
1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพือ่ จัดทาฐานข้อมูลพืน้ ที่เป้าหมาย
1.2 ประชุมหารือหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพือ่ ร่วมกันศึกษาและกาหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนฯ ในภาคการเกษตรและชนบท
1.3 หน่วยงานที่เกีย่ วข้องร่วมตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของข้อมูลพืน้ ที่เป้าหมาย
1.4 ประชุมคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาฯ
1.5 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนฯ ในภาคการเกษตรและชนบท
1.6 ประชุมคณะทางานส่งเสริมการขับเคลื่อนฯ ในภาคการเกษตรและชนบท เพือ่ จัดทา
แผนปฏิบตั กิ าร คูม่ ือปฏิบตั งิ าน เกณฑ์การประเมินระดับการพัฒนาของพืน้ ที่เป้าหมายฯ
และพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการจากพืน้ ที่
1.7 จัดทีมผู้ประสานงานจากส่วนกลางเพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานในพืน้ ที่
1.8 การบูรณาการการสั่งการเพือ่ ขับเคลื่อนการดาเนินงานในระดับพืน้ ที่
2 การดาเนินงานในพื้นที่
2.1 จัดเวทีประชุมชี้แจงในระดับภูมิภาค (4 ภาค)
2.2 จัดกิจกรรมให้การศึกษาชุมชน จัดประชาคมหมู่บา้ นทาแผนชุมชน
2.3 ทีมผู้ประสานงานจากส่วนกลางปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของประชาชน และส่งเสริมการบูรณาการการทางานของหน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้องในพืน้ ที่
2.4 สนับสนุนแผนงาน/โครงการ : ทีมงาน/คณะทางาน ตรวจสอบ กลั่นกรองแผนงาน/
โครงการ เสนอต่อคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ และดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ
อานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ค.)
3 การตรวจติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน
3.1 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ประมวลผลแผนงาน/โครงการ
3.2 ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกีย่ วข้อง
ร่วมในเวทีตรวจติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานในระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล/หมู่บา้ น
3.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินโครงการรายงานผล/การใช้จ่ายงบประมาณ ต่อสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
3.4 รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ต่อคณะกรรมการอานวยการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาฯ

หน้า ๔๑

บทที่ ๘
การอนุมัติแผนงาน/โครงการ
การอนุมัติแผนงานโครงการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท หรื อการพัฒนาตามปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง
มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดาเนินการซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางในการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๑.๑ หน่วยงานของรัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๑.๒ สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์การเกษตร และองค์กรเอกชน ที่เป็นนิติบุคคล
๒. การเสนอแผนงานโครงการ
๒.๑ ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์
การเกษตร และองค์กรเอกชน ที่เป็ น นิ ติบุ คคล จัดทาแผนงานโครงการและคาของบประมาณ โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผ่านการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประชาชนใน
พื้นที่ และโครงการที่เสนอบรรจุอยู่ในแผนชุมชน
๒.๒ จั ด ท าค าขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนด เสนอผ่ า น
คณะทางานระดับ หมู่บ้ านและระดับ ตาบล แล้ วเสนอไปยังคณะทางานระดับอาเภอและระดับจังหวัดเพื่อ
พิจารณากลั่นกรอง เมื่อคณะทางานระดับจังหวัด กลั่นกรองแล้วเห็นว่า โครงการที่เสนอมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หรือยุทธศาสตร์ที่ ๖ แล้วแต่กรณี จะเสนอไปยังคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง แล้วแต่กรณี
๓. การตรวจสอบแผนงานโครงการ
คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นฯ ในภาคการเกษตรและชนบท หรื อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง แล้วแต่กรณี พิจารณาแผนงาน
โครงการที่หน่วยงานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หรือยุทธศาสตร์ที่ ๖ ความพร้อมของโครงการที่สามารถดาเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ
งบประมาณ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมและขั้นตอน วิธีการดาเนินโครงการ จานวนเงิน
งบประมาณ การจาแนกรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย มีความเหมาะสม และเมื่อโครงการดังกล่าวผ่าน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว ให้เสนอแผนงาน/โครงการไปที่สานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หน้า ๔๒

๔. การอนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณ
สานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสนอแผนงานโครงการ
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรและชนบท หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง
ต่อคณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เมื่อคณะอนุกรรมอนุมัติโครงการและงบประมาณฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการที่เสนอมีความ
เหมาะสมควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ให้อนุมัติโครงการและงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการดังกล่าว
๕. การแจ้งผลการพิจารณาแผนงานโครงการและการโอนเงินงบประมาณ
๕.๑ สานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี แจ้งผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการให้คณะอนุกรรมการฯ ในภาคการเกษตรและ
ชนบท หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง พร้อมทั้งแจ้งไปยังผู้ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้
๑) กรณีผู้เสนอโครงการเป็นหน่วยงานของรัฐ แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณทราบเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน
๒) กรณีผู้เสนอโครงการเป็นนิติบุคคล แจ้งให้ทราบถึงการอนุมัติแผนงานโครงการ
และงบประมาณ และขอให้ดาเนินการเปิดบัญชีเพื่อรับเงินสนับสนุนในลักษณะเงินอุดหนุน รวมทั้งกาหนดวัน
ทาสัญญารับเงินอุดหนุน จากสานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
๕.๒ กรณีผู้ เสนอโครงการที่เป็นนิติบุคคล เมื่อได้รับแจ้งผลการอนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ให้ดาเนินการดังนี้
๑) จัดทาสัญญารับเงินอุดหนุนจากสานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีจะโอนเงินงบประมาณหลังจากวันทาสัญญา (การทาสัญญาเพื่อรับเงินอุดหนุน จากสานักงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี กรณีจังหวัดที่อยู่
ห่างไกล เพื่อความสะดวกในการทาสัญญา สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี อาจมอบหมายให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดดาเนินการแทน)
๒) เปิ ด บั ญ ชีเงิ นฝากประเภทออมทรั พย์ กับธนาคารออมสิ น หรือธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภายใต้ชื่อ “โครงการ... (ระบุชื่อโครงการที่ได้รับอนุมัติ) ” ของหมู่บ้าน...
(ระบุชื่อหมู่บ้านที่รับผิดชอบดาเนินโครงการ) และให้กาหนดเงื่อนไขในการขอเปิดบัญชี คือ ผู้มีอานาจลงนาม
สั่งจ่ายเงิน ลงนามร่วมกันสองในสาม (ต้องเป็นประธานหรือผู้บริหารองค์กร ผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการ
ขององค์กร และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงิน) เมื่อดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ให้ ส่ งส าเนาหนั งสือขอเปิ ดบั ญชีพร้ อมส าเนาหน้าบัญชีให้ สานักงานขับเคลื่ อนการพัฒนาตามปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทราบ
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๓) สานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจะดาเนินการโอนเงินให้แก่ผู้ขอรับการสนั บสนุนงบประมาณเข้าบัญชีตามข้อ ๕.๒
หั ว ข้ อ ที่ ๒) เพื่ อ น าไปด าเนิ น โครงการ ยกเว้ น กรณี ก ารแบ่ ง จ่ า ยเงิ น ตามงวดงาน ส านั ก งานปลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรีจะโอนเงินให้ตามงวดงานที่กาหนด ดังนี้
(๑) งวดที่ ๑ ให้จัดทารายละเอียดแผนงานโครงการ เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณงวดที่ ๑ เสนอผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนฯ ในภาคการเกษตรและชนบท หรือ
คณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง รวบรวมส่งให้สานักงานขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว
(๒) สาหรับงวดถัดไป ให้จัดทารายงานผลการดาเนินงานในงวดที่ผ่านมาพร้อม
ทั้งรายละเอียดรายการใช้จ่ ายเงิน ภาพถ่าย และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทารายละเอียดแผนงาน /
โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามงวดงานถัดไป เสนอผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนฯ
ในภาคการเกษตรและชนบท หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง
รวบรวมส่ ง ให้ ส านั ก งานขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส านั ก งานปลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรี ดาเนินการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือแจ้งการยืนยันการรับเงิน
จัดส่งให้สานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ทุกครั้งที่มีการรับเงิน ภายใน ๓ วันทาการ
๖. การดาเนินโครงการ
๖.๑ หน่ ว ยงานที่ได้รั บ อนุมั ติโ ครงการและงบประมาณ จะต้องดาเนินโครงการตาม
แผนงานที่ยื่นคาขออนุมัติ และให้รวบรวมเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไป
๖.๒ กรณีไม่อาจดาเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติได้ เนื่องจาก
๑) ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
๒) แก้ไขเพิ่มเติมกิจกรรมโครงการ
๓) เปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรื อที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย พร้อมทั้งแสดงเหตุผลความจาเป็นที่
ไม่สามารถดาเนินการตามที่ได้รับอนุมัติได้
๗. การลงทะเบียนสินทรัพย์
กรณี ผู้ รั บ การสนั บ สนุ น เป็ น นิ ติ บุ ค คล เมื่ อ ด าเนิ น โครงการแล้ ว เสร็ จ และมี สิ น ทรั พ ย์
เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ ให้ขึ้นทะเบียนสินทรัพย์เป็นของหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น โดยให้มีการแจ้งอาเภอ
หรื อ เทศบาลทราบ เพื่ อ ออกหนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ และต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาให้ เ กิ ด ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
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๘. การรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณตามแบบฟอร์มที่กาหนด พร้อมทั้งส่งคืนเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) ให้สานักงานขับเคลื่อนการ
พั ฒนาตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรั ฐมนตรี ภายใน ๓๐ วั น นั บแต่ วั นที่
ดาเนินงานแล้วเสร็จ
แผนภาพที่ ๑๒ แผนภาพขั้นตอนการเสนอโครงการ และการอนุมัติงบประมาณ
คณะอนุกรรมการอนุมัตโิ ครงการและงบประมาณฯ

 8.1
 8.2

อนุมัติ
สานักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลือ่ นฯ
ในภาคการเกษตรและชนบท

หน่วยงานต้นสังกัดเบิกจ่าย
งบประมาณแทนกัน แจ้งทราบ
จัดทาสัญญา

คณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความมั่นคง

คณะกรรมการระดับจังหวัด

สนจ.กลั่นกรองโครงการ และบูรณาการแผน
งปม.ในจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด งบกระทรวง/
กรม งบท้องถิ่น งบภาคเอกชน)

คณะกรรมการระดับอาเภอ
ผู้เสนอ
แผนงาน
โครงการ





โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผน
ยุทธศาสตร์ ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ฯ




:



กลั่นกรองโครงการ/บูรณาการแผน/ งปม.
ประสานงานและให้คาปรึกษาการเสนอ
โครงการของคณะทางานระดับหมู่บ้าน

คณะทางานระดับตาบล
ทางานร่วมกัน

คณะทางานระดับหมู่บ้าน



ทาแผนชุมชน และเสนอโครงการที่ผ่านการ
ประชาคม (ชุมชนทาเอง /ทาร่วม / ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ)
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บทที่ ๙
การประเมินตนเองและรายงานผลการดาเนินงาน
การประเมินตนเองและรายงานผลการดาเนินงาน ให้คณะกรรมการ/คณะทางานแต่ละระดับ
ประเมินตนเองตามหัวข้อต่างๆ พร้อมกับรายงานตามลาดับขั้น ดังต่อไปนี้
๑. ระดั บหมู่บ้า นและระดับตาบล ให้คณะทางานระดับ หมู่บ้าน คณะทางานระดับตาบล
ประเมินตนเองและรายงานผลผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. หรือ เทศบาล) ส่งรายงานให้อาเภอ
ทราบทุกเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) กระบวนการดาเนินงาน เช่น การทาความเข้าใจกับชุมชน การสารวจข้อมูลร่วมกัน
การวิเคราะห์และคืนข้อมูล ให้ชุมชน และการเสนอแผนงาน/โครงการ
๒) ผลการดาเนินงานโครงการ เทียบกับเปูาหมายของโครงการ
๓) การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
๔) การบริหารจัดการโดยชุมชน เช่น การรวมกลุ่ม/กองทุน (การแปรรูป การตลาด ฯลฯ)
๕) ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผน
๒. ระดับอาเภอ ให้คณะกรรมการระดับอาเภอประเมินตนเอง และส่งรายงานให้จังหวัด
ทราบทุกเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอาเภอ ที่มีองค์ประกอบครบทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ
ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน เป็นต้น
๒) การประชุมคณะกรรมการทุกเดือน มีการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ
ข้อเสนอแนะ มีการพิจารณาเรื่องที่เป็นปัญหา และสั่งการแก้ไขหรือไม่
๓) การสนับสนุนระดับหมู่บ้าน เช่น คณะกรรมการระดับ อาเภอลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน
และมีส่วนช่วยกลุ่มชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านแก้ ไขข้อจากัด อุปสรรคทางการบริ หาร และด้านเทคนิคความรู้
เรื่องอะไร อย่างไร ได้ผลดีหรือไม่ เพียงใด
๔) การรายงานต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกเดือน (มีหนังสือส่งรายงาน)
๕) การขยายผลไปหมู่บ้านชุมชนอื่น
๓. ระดับจังหวัด ให้คณะกรรมการระดับจังหวัด ประเมินตนเองและส่งรายงานไปที่คณะ
อนุกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย งในภาคการเกษตรและชนบท หรือคณะอนุกรรมการพัฒ นาตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงด้านความมั่นคง แล้วแต่กรณี ทุกเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) มีคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่มีองค์ประกอบครบทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาค
ประชาชน สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน เป็นต้น
๒) มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน โดยมีวาระพิจารณาเรื่องที่เป็นปัญหา และสั่งการ
แก้ไข การส่งเสริมการทางานของคณะกรรมการระดับอาเภอ มีการกลั่นกรองแผนงานโครงการและติดตาม
การปฏิบัติงาน พร้อมมีข้อเสนอแนะ (มีเอกสารรายงานการประชุมแนบ)
๓) ความก้าวหน้าของทุกโครงการในจังหวัด ที่ได้รับการอนุมัติได้ดาเนินงาน
หน้า ๔๖

๔. ระดับส่วนกลาง : การติดตามประเมินผลของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ประมวลผลแผนงาน/โครงการ ที่มีการอนุมัติให้
ดาเนินโครงการและงบประมาณ โครงการขับเคลื่อนการพั ฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้
กลไกการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการสานักนายกรัฐ มนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้ อง
ในการตรวจติดตามผลในพื้นที่ เพื่อรายงานประธานกรรมการอานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการ
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหรือคณะกรรมการอานวยการฯ แล้วแต่กรณี
อนึ่ ง นอกจากการรายงานผลการด าเนิ น งานใน ๓ ระดั บ ดั ง กล่ า วแล้ ว หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบการดาเนินโครงการหรือหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ จะต้อง
รายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้กับ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ สานักงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) ชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๒) ที่ตั้งหน่วยงาน
๓) สถานที่ตั้งโครงการ
๔) ข้อมูลผลการดาเนินงานตามโครงการ (ชื่อโครงการ ผลการดาเนินงาน)
๕) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย โดยระบุรายละเอียด
แต่ละกิจกรรม กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ระบุจานวนเงินและส่งคืนหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
๖) ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง ในการดาเนินงาน (ถ้ามี)
๗) แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
๘) รายงานผลการดาเนินงานขอให้แนบภาพถ่ายขั้นตอนในการดาเนินโครงการ (พร้อม
คาอธิบายภาพประกอบการรายงาน)
๙) แผนงานกิจกรรมต่อเนื่องหรือขยายผลเพื่อให้โครงการเกิดสั มฤทธิ์ผลอย่างครบวงจร
และยั่งยืน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก. คาสั่งคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ๑ ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะ อนุกรรมการส่งเสริม
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและ
ชนบท ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ท
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ภาคผนวก ข. คาสั่งคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ๖ ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ภาคผนวก ค. ระเบียบคณะกรรมการอานวยการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการ
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๗
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ภาคผนวก ง. แนวทางการดาเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความมั่นคง
ความสอดคล้อง
ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่น คงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ในประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
ยุทธศาสตร์ผนึกกาลังเพื่อเสริมสร้ างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่เปูาหมายอย่างยั่งยืน
ในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้ความสาคัญกับการปูองกันและการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงให้สอดคล้องกับความต้องการของคนและชุมชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมกาหนดแนวทางการ
พัฒนา มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สร้างอาชีพและรายได้บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การจัดระบบปูองกันเพื่อจัด
ระเบียบพื้นที่ชายแดน ในการสนับสนุนการพัฒนาการค้าชายแดนและความเป็นมิตรของประชาชนชายแดน
ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ควบคู่กับการเสริมสร้างระบบการศึกษาของ
ประชากร ให้ มี ความรู้ พื้ น ฐานในด้ านการพั ฒ นาอาชี พและรายได้ ที่ ยั่ งยื น และประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕
ยุ ท ธศาสตร์ เ สริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ในการสนั บ สนุ น การน าไปสู่
ความสัมพันธ์ที่ดีในระดับชุมชนและท้องถิ่น หรือกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือที่นาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขกับประเทศรอบบ้านหรือกิจกรรมที่ช่วยคลี่คลายความขัดแย้งในพื้นที่
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๘ ในประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบทบาทนาใน
การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและความมั่นคง เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพไทยในการเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการ
ขยายผลแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่ ๖ กับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อื่นๆ

หน้า ๖๒

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่ ๖ กับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อื่นๆ นั้น จะเชื่อมโยงการดาเนินงานกับทุกยุทธศาสตร์ในลักษณะต่างๆ กล่าวคือ การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่
๑ (ภาคการเกษตรและชนบท) จะเชื่อมโยงกันในทางวิชาการและแนวความคิดในการปฏิบัติ การเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ภาคการศึกษา) โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวบริเวณชายแดนและพื้ นที่ความมั่นคง จะมีการ
ร่วมมือกัน การประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และการให้คาปรึกษาหารือต่อกัน ทั้งในเรื่องการสร้างเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ การจัดการศึกษาให้เด็กเยาวชนและประชาชน การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย
และการพัฒนาหลักสูตรในวิชาชีพครู การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ (ภาคธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย) จะมีการประสานการขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์
ความรู้เชิงเทคนิคของภาคธุรกิจ การร่วมมือด้านการตลาดและแหล่งเงินทุนในขั้นการสร้างเครือข่ายของชุมชน
การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ (ด้านการต่างประเทศ) จะมีการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนร่วมกันกับ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและพื้ น ที่ ที่ มี ปั ญ หาเฉพาะตามการร้ อ งขอ การเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ (การ
ประชาสั มพัน ธ์ในเชิงรุ ก) การประสานงานกันในการประชาสั มพันธ์กิจกรรมทุกขั้นตอน การเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ (สร้างกลไกการบริหารจัดการ) จะมีการรายงานผลการดาเนินงานและการขอรับการสนับสนุน
เพิ่มเติมเมื่อมีความจาเป็น ซึ่งการเชื่อมโยงการดาเนินงานดังกล่าวนี้จะทาให้การดาเนินงานสามารถส่งเสริม
สนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงานอีกด้วย

คาอธิบายและวิธีการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง
๑. ครัวเรือนที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน เป็นจานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันของประชาชนในหมู่บ้าน
เปูาหมายของหน่วยในแต่ละห้วงปีงบประมาณนั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนครัวเรือนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน
ทั้งหมด
๒. ฐานข้อมูลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละหน่วย เป็น
ฐานข้อมูลที่หน่วยได้จัดเก็บข้อมูลจากการทากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงานและหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น
ข้อมูลบัญชีครัวเรือน ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค. ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและกายภาพอื่นๆ เช่น น้า ดิน ปุาไม้
การเกษตร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และข้อมูลทุนชุมชนอื่นๆ เช่น วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรวมกลุ่มฯลฯ
เพื่อ ใช้ข้ อมูล ในการจั ดเวที เรี ย นรู้ ข้ อมู ล ระดับหมู่บ้ าน การจัดท าหรือทบทวนหรือปรับแผนชุมชนในการ
แก้ปั ญหา และการน าแผนไปสู่ การทาประชาคมเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ ตามปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมาย
๓. ผลการพัฒนาตามโครงการของหน่วย
๓.๑) ด้านการเกษตร/เศรษฐกิจ (รายได้ หนี้สิน เงินออม)
๓.๒) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
๓.๓) ด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
หน้า ๖๓

การจั ด ทาแผนงาน/โครงการเมื่ อได้รั บการสนับ สนุ นงบประมาณแล้ ว ให้ ห น่ว ยแยกประเภท
แผนงาน/โครงการ เป็น ๓ ประเภท คือ แผนงาน/โครงการด้านการเกษตร/เศรษฐกิจ (รายได้ หนี้สิน เงินออม)
ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อหน่วยดาเนินงานแผนงาน/โครงการ
เรียบร้อยแล้ว หรือ สิ้นปีงบประมาณ แต่ละหน่วยรายงานผลการดาเนินงานว่าได้ดาเนินงานได้เป็นร้อยละ
เท่าใดของแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้ แล้วรายงานให้คณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความมั่นคงทราบ โดยแยกตามประเภทแผนงาน/โครงการดังกล่าว เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป
๔. จานวนแผนปฏิบัติการของหน่วยระดับ บก.ทท. เหล่าทัพ และ บช.ตชด.ที่ได้จัดทาในแต่ละ
ปีงบประมาณ หน่วยจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีนั้น ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ฯ ด้านความมั่นคง ทั้ง
แผนปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการฯ นทพ. ทบ. ทร.และ บช.ตชด.
๕. ประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายที่ร วมตัวเป็นกลุ่มเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแนวทาง
ดาเนินงานดังนี้
๕.๑ ให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายเพื่อให้เห็นพระวิริยะในการ
ประกอบพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
๕.๒ เชิญชวนประชาชนให้รวมกลุ่ม เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๕.๓ การกาหนดกิจกรรมร่วมกันของกลุ่ม
๕.๔ การจัดตั้งคณะทางานและการจัดทาแผนปฏิบัติการ
๖. ประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายที่รวมกลุ่มต่อต้านยาเสพติด มีแนวทางดาเนินงานดังนี้
๖.๑ ให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายให้เห็นโทษและพิษภัยของ
ยาเสพติด
๖.๒ เชิญชวนประชาชนให้รวมกลุ่มต่อต้านยาเสพติด
๖.๓ การกาหนดมาตรการ แนวทาง หรือสัญญาประชาคมตามความต้องการของประชาชน
๖.๔ การจัดตั้งคณะทางานและการจัดทาแผนปฏิบัติการ
๗. ประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายที่รวมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีแนวทางดาเนินงานดังนี้
๗.๑ ให้ ค วามรู้ เ พื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจกั บ ประชาชนในหมู่ บ้ า นเปู า หมาย ให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗.๒ เชิญชวนประชาชนให้รวมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๗.๓ การกาหนดมาตรการปูองกันและกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
๗.๔ การจัดตั้งคณะทางานและการจัดทาแผนปฏิบัติการ
๘. การติดตามและประเมินผล เป็นการติดตามและประเมินผลโดยคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทน
คณะอนุกรรมการฯ ด้านความมั่นคง ร่วมในเวทีตรวจติดตามความก้าวหน้าระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และ
หมู่บ้าน
หน้า ๖๔

กรอบแนวคิดทางยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง

หน้า 65

แนวทางการขับเคลื่อนพัฒนา
การน าแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงด้านความมั่น คง ปรับ เป็ น
แผนการปฏิบัติงานนั้น กองทัพไทยโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและความมั่นคง
ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ดาเนินการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทารายละเอียด
ของโครงการ/แผนงานหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ ตลอดจนดาเนินการในการ
ติดตามประเมินผลเป็นระยะ เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขสาหรับเป็นข้อมูลการ
ดาเนินงาน โดยมีกรอบการดาเนินงานโดยสรุปดังนี้
๑. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง
๒. มีการพัฒ นาองค์ ความรู้ แ ละพั ฒ นาศัก ยภาพของบุค คล ในการนาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปขยายผลและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓. กาหนดแนวทางการบูรณาการให้ครอบคลุมและขยายไปในทุกพื้นที่ในทุกมิติที่ส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาด้านความมั่นคง โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณตามแนวชายแดน
๔. บูรณาการงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพไทยและส่วนราชการอื่นๆ ให้การ
ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสูงสุดในด้านความมั่นคงของประเทศ
๕. มีระบบการติดตามและการประเมินผล

ขั้นตอนการดาเนินงานในพื้นที่เปูาหมาย
๑.

๗.
๒.

๖.

๓.

๕.

ฝ

๔.

หน้า ๖๖

ศูนย์ประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดาริและความมั่นคง บูรณาการการปฏิบัติงาน
ร่วมกับเหล่าทัพและกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศ
ชี้นาทาง รวมทั้งเป็นศูนย์รวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ การกาหนดแนวทาง การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน การ
ติดตามและประเมินผล และการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งหน่วยทุกระดับจะบูรณาการการสนับสนุนจากหน่วย
ราชการและภาคส่วนอื่นให้มีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมลงมือปฏิบัติ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร รวมทั้งสถาบันการเงิน/
แหล่งทุน
๑. การเตรียมเจ้าหน้าที่ หน่วยปฏิบัติจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติงาน
ทั้งพื้นฐานความรู้ และพื้น ฐานด้านจิ ตใจให้ พร้อมช่ว ยเหลือราษฎรในพื้นที่เปูาหมายของตนเอง ด้วยการ
ฝึกอบรมสัมมนา รับแนวคิดในการดาเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน
๒. การทาความเข้าใจพื้นที่ การดาเนินการในพื้นที่หมู่บ้านเปูาหมาย หน่วยปฏิบัติจะพิจารณาความ
สอดคล้องทั้งระบบประชากร ระบบพัฒนา และระบบปูองกันในพื้นที่หมู่บ้าน โดยในระบบปูองกันจะต้อง
พิจารณาความสมดุลกับการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้าชายแดน ไม่ให้มีความ
ขัดแย้งกัน การพัฒนาจะพัฒนาโดยการทาตามลาดับขั้น ด้วยการเริ่มจากครัวเรือนไปสู่ชุมชนและประเทศชาติ
มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงแหล่งน้า ดิน ปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการในลักษณะกลุ่ม
กองทุนและมีการจัดสรรผลประโยชน์ให้ทั่วถึงเป็นธรรม โดยเริ่มจากความพอเพียง รวมทั้งใช้การพัฒนาเชิง
พื้นที่ มีการทากระบวนการในพื้นที่เปูาหมาย ให้ “ระเบิดจากข้างใน” ให้ราษฎรร่วมกันเรียนรู้และสร้างความ
เข้าใจในสาเหตุแห่งปัญหา และหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน
การดาเนินงานเริ่มจากการสารวจจัดเก็บข้อมูล การพบปะผู้นาชุมชน การประชาคมในพื้นที่ การทา
คู่มือหรือวิธีการทางาน การทาเกณฑ์ชี้วัดในลักษณะที่แตกต่างกันตามพื้นที่หรือภูมิภาค ทั้งนี้การเก็บข้อมูลใน
หมู่บ้านมีความสาคัญ เพราะจะทาให้ทราบว่าราษฎรมีปัญหาอะไร ต้องการอะไร หน่วยปฏิบัติจะได้ดาเนินการ
ให้ตรงกับความต้องการของราษฎร จะเป็นความยั่งยืนของโครงการ การเก็บข้อมูลเริ่มจาก การจดบันทึกข้อมูล
พื้นที่และบัญชีครัวเรือน การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ กระบวนการเรียนรู้วิธีการใช้ข้อมูล การทาแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ตาบล การเก็บข้อมูลจะมีการเก็บข้อมูลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดาเนินการ โดยเปูาหมายการ
เก็บข้อมูลมีทั้งประชากรและพื้นที่
๓. การฝึกอบรม หลั งจากนั้ น จะดาเนินการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานให้ กับราษฎรในพื้นที่ ตามที่
ราษฎรต้องการจากการทากระบวนการในพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรเข้าใจวิธีการแก้ปัญหา
๔. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เมื่อราษฎรได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว จะ
ดาเนินการสรรหาครัวเรือนราษฎรหรือส่วนราชการที่มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในการพัฒนาเพื่อเสริมต่อ
ให้พร้อมเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้ ในพื้นที่แต่ละชุมชน
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ (ศกร.) ควรพิจารณาจัดตั้งให้กระจายในชุมชนต่างๆ ให้มาก
ที่สุด ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ ฯ จะมีศูนย์การเรียนรู้ฯด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของสภาพในพื้นที่ เช่ น ด้าน
การเกษตร ปศุสัตว์ ช่าง ฯลฯ ก่อนออกแบบเพื่อหาแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้สร้างกรอบแนวคิด
ของแต่ละศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยต้องคิดประเด็นหลัก(จุดเด่น) ประเด็นรองก่อนว่า พื้นที่นั้นๆ เหมาะสมที่จะให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ประเด็นเรื่องอะไรบ้าง เช่น เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการปลูกผักเพื่อลดรายจ่าย ปุา ๓ อย่าง
หน้า ๖๗

ประโยชน์ ๔ อย่างปลูกเสริมในปุาธรรมชาติได้ การปลูกพืชสมุนไพรลดรายจ่ายค่ายารั กษาโรค การทาปุ๋ยหมัก
เพื่อการค้า การเลี้ยงปลาในบ่อขนาดเล็กเชิงการค้า เป็นต้น เมื่อจัดตั้งเสร็จแล้วต้องสามารถสื่อได้ง่าย หาก
เจ้าของบ้านไม่อยู่ผู้เข้ามาดูงานควรที่จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น มีกระดานบรรยายสั้นๆ อ่านง่าย
เป็นต้น มีการประเมินผู้ดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้นั้นๆ อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะบัญชีครัวเรือน เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าว่า ภายหลังดาเนิน งานได้ระยะเวลาหนึ่ง รายได้เพิ่มขึ้น และรายจ่ายลดลงอย่างไร รวมทั้ง
สรุปผลที่ได้รับทางอ้อมอื่นๆ เช่น สุขภาพกายสุขภาพจิตดีขึ้น ครอบครัวสุขสรรค์ พร้อมตัวอย่างผลที่ได้รับที่
เป็นรูปธรรม เป็นต้น เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นในชุมชนเห็นผลดีที่ได้รับอย่างเป็นรูปธรรม
๕. การขยายผลสู่ครัวเรือนราษฎร เมื่อมีศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนแต่ละแห่งแล้ว
จะดาเนินการขยายผลสู่ครัวเรือนของราษฎรรายอื่นในชุมชนนั้นอีกต่อไป โดยการให้องค์ความรู้และการดู
แบบอย่างการดาเนินงานในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น การสรุปผู้ม าเยี่ยมชมศูนย์การ
เรียนรู้ฯตามระยะเวลา ทาให้เราสามารถประเมินการดาเนินงานขั้นต่อไปได้ว่า เราควรจะเข้าไปขยายผล ใน
การเปิดการฝึกอบรมในชุมชนนั้นต่อไปได้แล้วหรือยัง
เมื่อราษฎรในแต่ล ะชุมชนมีแบบอย่างการดาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมี
ความสนใจมากขึ้นแล้ว หากความรู้พื้นฐานยังไม่ดีเพียงพอ ศูนย์การเรียนรู้จะเปิดการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อ
ขยายผลต่อเนื่องกันไป โดยให้ดาเนินการทากระบวนการในพื้นที่แบบย่อยก่อน เพื่อทราบปัญหาอื่นและความ
ต้องการเรื่องที่จะศึกษาอบรม ภายหลังการฝึกอบรมในขั้นนี้ จะมีการส่งเสริมอาชีพเพิ่มเติมให้ โดยต้องมั่นใจว่า
ราษฎรตระหนักรู้คาว่า “พอเพียง” ให้ดีก่อน การส่งเสริมอาชีพจึงจะได้ผลการดาเนินงานที่ดี และในการ
พัฒนาระดับครัวเรือนนี้ จะเน้นให้ราษฎรมีอาหารกินตลอดปี ให้สามารถลดรายจ่าย การไม่กู้หนี้ยืมสิน รวมทั้ง
การสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
๖. การสร้างเครือข่ายชุมชน ในระดับชุมชนจะเน้นการรวมกลุ่มและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
โดยหากเห็นว่าในชุมชนมีกลุ่มที่ดาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหนึ่ง จะสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายชุมชนเป็นกลุ่มกิจกรรมต่างๆที่จะสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งทาให้สามารถลดรายจ่าย
หรือต้นทุนในการผลิตได้ เช่น กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยหมักและยาไล่แมลง กลุ่มผลิตหัวอาหารสัตว์จุลินทรีย์ กลุ่มผลิต
พลั งงานชีว มวล กลุ่ มผู้ ป ลู กผั ก กลุ่ มอาชีพเสริมอื่นๆ กลุ่ มออมทรัพย์ เป็นต้น โดยในห้ ว งเริ่มต้นของการ
รวมกลุ่มสร้างเครือข่าย จะมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการโดยส่วนราชการ
หรือภาคเอกชนที่มีความพร้อม
๗. การส่งเสริมการตลาดและความร่วมมือกับแหล่งทุน ในระดับพื้นที่และภูมิภาค จะเน้นการจัดตั้ง
ศูนย์กลางวิสาหกิจชุมชน ให้มีแผนการผลิต การแปรรูปและการตลาด รวมทั้งระบบขนส่งผลผลิต โดยหากกลุ่ม
มีความเข้มแข็งขึ้น จะส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ ทั้งสหกรณ์การผลิต สหกรณ์การตลาด
รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป มีการดาเนินการส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมความร่วมมือกับแหล่งทุน เพื่อ
ทาให้กลุ่มเครือข่ายสามารถดาเนินการได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดยการร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนโดยใกล้ชิด
ในลักษณะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์การตลาดและการกู้ยืมเงินทุน รวมทั้งจะมีการ
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเป็นเครือข่ายร่วมกัน ในระดับหมู่บ้านหรือระหว่างหมู่บ้าน หากมีผลผลิตมากจะส่งเสริม
การแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนรายได้อีกด้วย เมื่อการตลาดในพื้นที่เริ่มอิ่มตัว จะ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการขยายตลาดออกสู่พื้นที่อื่นของประเทศ โดยจะร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งให้
สอดคล้องกับระบบขนส่งเดิมของภาคเอกชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งลง
หน้า ๖๘

เมื่อเห็นว่ากลุ่มมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง หน่วยปฏิบัติจะดาเนินการขยายผลสร้างกลุ่มที่ดาเนินชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนอื่นๆ รวมทั้งให้กลุ่มที่เข้มแข็งแล้วเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นแบบอย่าง
ให้กับศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเครือข่ายแห่ง ใหม่ต่อไป ทั้งนี้หน่วยปฏิบัติจะต้องตระหนักว่าใน
หมู่บ้านแต่ละพื้นที่อาจจะมีบริบทที่แตกต่างกันไปตามลักษณะและความเป็นมาของพื้นที่ ฉะนั้นจึงอาจจะมี
รายละเอียดของวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ออกไปด้วย เมื่อหลายครัวเรือน/ชุมชนมีราษฎรที่ดาเนินชีวิตตาม
แนวทางของเศรษฐกิ จพอเพียงเป็นจานวนมากกระจายไปหลายๆพื้นที่ของไทย เราจะได้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของไทยที่สามารถสร้างความมั่นคงในภาพรวมของไทยได้ในที่สุด

กรอบเวลา
“เข้าใจ”

“เข้าถึง”

“พัฒนาและเฉลิมฉลอง”

ระยะปานกลาง

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

ปี ๖๑-๖๔

เน้น
ฝึกอบรมราษฎร

เน้น
ขยายผลระดับชุมชน

เน้น
พื้นที่และภูมิภาค

เน้น
ฝึกอบรมวิทยากร

แนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง
มีจุดเน้น ในการดาเนินงานตามกรอบเวลาในห้วงปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และในระยะปานกลาง ดังนี้
๑. ปี ๒๕๕๘ “เข้าใจ” มีจุดเน้นคือการสัมมนาหรือฝึกอบรมวิทยากรหลักของ บก.ทท. เหล่าทัพ และ
บช.ตชด. โดยศูน ย์การฝึ กอบรม ศปร. และการฝึ กอบรมวิทยากรของหน่วยหรือผู้ ปฏิบัติงานในพื้นที่โ ดย
วิท ยากรหลั ก ของ บก.ทท. เหล่ า ทัพ และ บช.ตชด. ที่ ไ ด้ รั บการถ่ ายทอดมาแล้ ว เพื่ อ รั บแนว คิ ดในการ
ดาเนินงานให้มีแนวทางเดียวกัน โครงการ/กิจกรรมรองลงมาคือ การพัฒนาแหล่งน้าซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
สาคัญในการประกอบอาชีพ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมหรือมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว
รวมทั้งเริ่มเก็บข้อมูลพื้นที่ทั้งระบบประชากรและระบบพัฒนา บัญชีการใช้จ่ายของครัวเรือน นามาจัดเก็บเป็น
หมวดหมู่เพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป การจัดเก็บข้อมูลจะต้องทาแบบคู่ขนานตลอดห้วงการทางาน รวมทั้ง
ทุกหน่วยจะต้องสร้างระบบจัดเก็บข้อมูล การติดตามและประเมินผลทุกระดับ
๒. ปี ๒๕๕๙ “เข้าถึง” มีจุดเน้นคือการสร้างความเข้าใจกับผู้นาชุมชน การสารวจความต้องการของ
ราษฎร การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของราษฎร โครงการ/กิจกรรมรองคือการขยายแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เดิมไปสู่ครัวเรือนใกล้เคียงอื่นๆ การจัดตั้ ง
หน้า ๖๙

ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนแห่งใหม่ การขยายผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าที่ได้ดาเนินไว้เดิม
หรือที่มีอยู่แล้วสู่พื้นที่ทากินของราษฎร และการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่อื่นต่อไป
๓. ปี ๒๕๖๐ “พัฒนาและเฉลิมฉลอง” มีจุดเน้นคือการขยายผลโดยการรวมกลุ่มและแบ่งปั นการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้โดยเพิ่มผลผลิต โครงสร้างพื้นฐานการผลิตระดับชุมชน
เช่น โรงสีข้าว ลานตากข้าว ระบบประปาชุมชน เป็นต้น รวมทั้งการจัด หรือร่วมโครงการครบรอบ ๒๐ ปี
เศรษฐกิจ พอเพีย ง และโครงการเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว เนื่องในโอกาสเฉลิ มพระ
ชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โครงการ/กิจกรรมรองเช่นเดียวกับการดาเนินงานในปี ๒๕๕๙
๔. การเตรียมดาเนินงานในระยะปานกลาง คือปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ วางแนวทางให้มีจุดเน้นในการปฏิบัติงาน
ในระดับพื้นที่และภูมิภาค มีการจัดตั้งศูนย์กลางวิสาหกิจชุมชน การมีแผนการผลิตระดับตาบล การแปรรูปและ
การตลาด ระบบการขนส่ง เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตระดับครัวเรือนและชุมชน (Supply Chain)

โครงสร้างการทางาน
แผนภาพแสดงโครงสร้างการดาเนินงาน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง
คณะกรรมการอานวยการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การบูรณาการการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คณะอนุกรรมการการส่งเสริมการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการเกษตรและชนบท

คณะอนุกรรมการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความมั่นคง

คณะอนุกรรมการอนุมัติ
โครงการและงบประมาณ
แผนงาน โครงการ ที่ขอ
รับการสนับสนุน สปน.

คณะทางานระดับจังหวัด

คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

คณะทางานระดับอาเภอ

แผนงาน โครงการ
ที่จังหวัด สนับสนุน
แผนงาน โครงการ
ที่อาเภอ สนับสนุน

คณะทางานระดับตาบล
แผนชุมชน

คณะทางานระดับหมู่บ้าน
๔๙๗ หมู่บ้านเปูาหมาย

ทบ.

ทร.

บช.ตชด.

นทพ.

หน้า ๗๐

การบริหารแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
คณะอนุกรรมการฯ
ด้านความมั่นคง

คณะทางานอานวยการ
คณะทางานจัดทา
ยุทธศาสตร์

๑.การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์

คณะทางานปฏิบัติการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม

๒.การนาแผนสู่
การปฏิบัติ

๓.การปฏิบัติ
ตามแผน

การบริหารแผนยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความ
มั่นคง มีกระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์ ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ โดยแต่งตั้งคณะทางานจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ด้านความมั่นคง
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
รวมทั้ ง ประสานการด าเนิ น การกั บ เหล่ า ทั พ , ตชด. และ หน.ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ให้บรรลุตามเปูาประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การน าแผนสู่ การปฏิบั ติ เป็ น การนาแผนยุทธศาสตร์มาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยแต่งตั้ง
คณะทางานอานวยการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วย บก.ทท., เหล่าทัพ, บช.ตชด.และส่วนราชการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็น ทาข้อเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ ตกลงใจ รวบรวมและตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง/ความซ้าซ้อนของพื้นที่/หมู่บ้านเปูาหมาย พิจารณาการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม แนว
ทางการขับ เคลื่ อนกระบวนการทางานในพื้นที่ การจัดทาตัว ชี้วัดและการประเมินผล การจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน การจัดทาแผนปฏิบัติการ ตลอดจนระเบียบและหลักเกณฑ์ที่จาเป็น การให้ข้อคิดเห็นแนวทางใน
การดาเนินงานของคณะทางานอื่น โดยประชุมร่วมกันเพื่อระดมความคิดเห็นดังกล่าวนั้น รวมทั้งช่วยเหลือการ
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ปฏิบั ติง านของคณะอนุ กรรมการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งด้ านความมั่น คง ตามที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย
๓. การปฏิบัติตามแผน เป็นการนาแผนปฏิบัติการมาอานวยการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ โดย
แต่งตั้งคณะทางานปฏิบั ติการ/ศูนย์ ปฏิบั ติการร่ว ม เพื่ออานวยการ ประสานงาน และกากับดูแลทางฝุาย
อานวยการให้ การปฏิบั ติงานเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย การประสานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสรุปรายงานให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สามารถขยายผลการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง โดยนาแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ภาคประชาชน ในพื้นที่หมู่บ้านตามบริเวณแนวชายแดน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง
๒. สามารถบูรณาการงานด้านความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากทุกภาคส่วนมา
ดาเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓. ราษฎรในพื้นที่เปูาหมายมีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔. หมู่บ้ า น ชุ มชน ผู้ น าชุมชน กลุ่ ม/องค์ กรภาคประชาชน มีศัก ยภาพและภูมิคุ้ มกัน ปัญหาและ
สามารถพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่เปูาหมาย และสามารถลด
เงื่อนไขของปัญหาและมีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง
๕. ชุมชนท้องถิ่นของไทยกับประเทศรอบบ้านมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ในระดับที่สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านความมั่ นคงของประเทศให้มีเสถียรภาพ นามาซึ่งความสงบสุขและ
ความเป็นอยู่ของภาคประชาชนที่ดีขึ้นในภาพรวมของประเทศชาติ

หน้า ๗๒

ภาคผนวก จ. ตัวอย่าง การดาเนินการ : โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่าง
เก็บน้า การส่งน้าด้วยระบบท่อ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบทของจังหวัดน่าน
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้า และการส่งน้าด้วยระบบท่อฯ ของจังหวัดน่าน
เป็ นการขับ เคลื่ อนโดยนาแนวคิดพื้น ฐานการพัฒนาตามปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลั กในการ
ดาเนินงาน คือการมีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
และความสมดุลในชีวิต ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ทั้งนี้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งเน้น
บริหารจัดการที่ลงไปทาในพื้นที่เปูาหมาย สร้างกระบวนการเรียนรู้ของทุกหน่วยงานและชุมชนให้ “ระเบิดจาก
ข้างใน” และสร้างความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา หาทางแก้ไขด้วยตนเองก่อน
การพัฒนาชนบทที่เริ่มจากการปรับปรุงแหล่งน้าและดิน เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
ธรรมชาติที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้ชาวบ้านมีอาหารพอกินตลอดปี ลดรายจ่าย สร้างรายได้ในภาค
การเกษตร ซึ่งจะสร้างให้เกิดความอยู่รอดในระดับครัวเรือน หลังจากนั้นจึงพัฒนาสู่การรวมกลุ่มในระดับชุมชน
การแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันในรูปแบบของกลุ่มและกองทุน เพื่อลดต้นทุนการผลิต การสร้างรายได้โดยการ
เพิ่มผลผลิต การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการผลิตระดับชุมชน เช่น โรงสีข้าว ลานตากข้าว เป็นต้น เมื่อเกิด
ความพอเพียงในระดับชุมชนแล้ว จึ งพัฒนาไปสู่ การสร้างความยั่งยืนในระดับพื้นที่และภูมิภาค โดยสร้าง
เครือข่ายการผลิตและศูนย์กลางวิสาหกิจชุมชน การแปรรูป การตลาด และระบบการขนส่ง เพื่อสนับสนุน
ระบบการผลิตในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน
การขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว จึงดาเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทาตามลาดับขั้น และ
เป็นพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีกระบวนการดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดทาความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการและมอบนโยบาย
๑.๑ จังหวัดจัดประชุมส่วนราชการ องค์กรภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้อง อาเภอ ท้องที่/ท้องถิ่น
เพื่อซักซ้อม ชี้แจง สร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามโครงการฯ
๑.๒ นาส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาเภอ ท้องที่ (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)/ท้องถิ่น (ผู้บริหาร พนักงาน
ช่างอปท.) ศึกษาดูงานพื้นที่ซ่อมแซมฝายฯ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนฝายบ้านพ่อ อาเภอท่าวังผา
ขั้นตอนที่ ๒ การสารวจสภาพความชารุดเสียหายของฝาย อ่างเก็บน้า ระบบส่งน้า
๒.๑ อาเภอแต่งตั้งชุดปฏิบั ติการประจาตาบล (ปลั ดอาเภอ พัฒ นากรประจา เกษตรตาบล
สาธารณสุขประจาตาบล ฯลฯ) ทาความเข้าใจกับผู้นาชุมชน แก่เหมือง แก่ฝาย ก่อนลงพื้นที่สารวจ
๒.๒ ชุดปฏิบัติการประจาตาบล ร่วมกับ ช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ท้องที่ ท้องถิ่น ครูภูมิปัญญา (แก่เหมือง แก่ฝาย) ลงพื้นที่สารวจสภาพความเสียหาย/จุดที่ชารุดของแหล่งน้าที่
ประสงค์จะดาเนินการซ่อมแซม ตามแบบสารวจที่จังหวัดส่งให้ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน หน่วยปูองกัน
รักษาปุา (กรมปุาไม้) เจ้าหน้าที่อุทยานฯ หน่วยจัดการต้นน้า และหน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนที่ ๓ การเขียนแบบ ถอดแบบ และเซ็นต์รับรองแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๑ ช่าง อปท. ลงพื้น ที่ส ารวจสภาพความชารุดเสี ยหายของฝุ าย อ่างเก็บน้า ระบบส่ งน้า
ร่วมกับผู้นาชุมชน แก่เหมือง แก่ฝาย และเสก็ตซ์ภาพร่างของการซ่อมแซมในเบื้องต้น
๓.๒ ช่าง อปท. เขียนแบบแปลน และประมาณการเฉพาะค่าวัสดุอุปกรณ์ตามราคากลาง ไม่มี
ค่าจ้ างแรงงาน และใช้เครื่ องจั กรเฉพาะงานที่เ กินศักยภาพของแรงคน มีร ายละเอียดของผู้ เขีย นแบบ/
ออกแบบ ผู้อนุมัติแบบ งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินงาน
๓.๓ สามารถปรับรูปแบบตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นจริ งเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ตาม
ความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับหลักวิชาการ
ขั้นตอนที่ ๔ คานวณผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ ก่อน-หลังซ่อมแซมปรับปรุงฝาย อ่างเก็บน้าฯ
นายอาเภอมอบหมายปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบ ร่วมกับ เกษตรอาเภอ แก่เหมือง แก่ฝาย
คานวณผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ ก่อน-หลัง ซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้าเปรียบเทียบกัน

ขั้นตอนที่ ๕ การคืนข้อมูลและประเมินความพร้อมชุมชน
๕.๑ ชุดปฏิบัติการประจาตาบล ร่วมกับ ช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ท้องที่ ท้องถิ่น ครูภูมิปัญญา แก่เหมือง แก่ฝาย จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน นาเสนอผลการสารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลการสารวจพื้นที่ดาเนินงานโครงการฯ ได้แก่ ความเสียหายของฝาย อ่างเก็บน้า ระบบส่งน้า
รูปแบบการซ่อมแซม และประโยชน์ที่จะได้รับ ให้ที่ประชุมพิจารณาแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูล
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๕.๒ มติ ที่ ป ระชุม ประชาคม ต้ องให้ ค วามเห็ น ชอบให้ ดาเนิน งานตามโครงการ ไม่ ต่ ากว่ า
ร้อยละ ๗๐ ของผู้ รั บ ประโยชน์ และมีบัน ทึกข้อตกลงประชาชนในหมู่บ้านสละแรงงานหมุนเวียนมาร่ว ม
ซ่อมแซม ตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการฯ จนกว่าจะแล้วเสร็จตามกาหนด
๕.๓ ชุดปฏิบัติการประจาตาบล จัดส่งเอกสาร/ข้อมูลการสารวจพื้นที่ดาเนินตามโครงการฯ ที่
ผ่านมติประชาคมหมู่บ้านเสนออาเภอเพื่อรวมรวมโครงการฯ ส่งจังหวัด
ขั้นตอนที่ ๖ การกลั่นกรองโครงการ
๖.๑ จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้า
การส่งน้าด้วยระบบท่อฯ ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชา
สังคม มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการฯ และจัดลาดับความสาคัญของโครงการฯเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาโครงการฯ ดังนี้
๑) เป็นโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่สร้างใหม่ และนาน้าไปใช้เพื่อการเกษตร
๒) ระบุความชารุดเสียหาย โดยลงพื้นที่ร่วมกัน ผญบ. ช่าง อปท. แก่เหมือง-ฝาย
๓) การเขียนแบบ ถอดแบบ ประมาณการวัสดุ และค่าใช่จ่าย (ปรับแบบตามภูมิประเทศ)
๕) หลักฐานการประชาคมประเมินพร้อมชาวบ้าน และการเสียสละแรงงานมาร่วมทางาน
๖) คิดคานวณประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับก่อนและหลังการซ่อมแซมปรับปรุง
๖.๒ จั งหวัดมีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานตรวจสอบการออกแบบตามโครงการฯ ประกอบด้ว ย
ผู้แทนช่างของส่วนราชการ ผู้แทนช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนมูลนิธิปราชญ์ชาวบ้าน และฝุาย
เลขาคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อทาหน้าที่พิจารณาโครงสร้างในกรณีที่โครงการฯใดต้องพิจารณาความ
มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเป็นพิเศษอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติโครงการฯ
๗.๑ คณะกรรมการกลั่ น กรองฯ จั ด ท ารายละเอี ย ดโครงการฯ ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการฯ
๗.๒ จังหวัดแจ้งการอนุมัติโครงการฯ ให้อาเภอ ดาเนินการตามโครงการซ่อมแซมฯ โดยคืน
ข้อมูลและชี้แจงประชาชนได้รับทราบถึงโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติ พร้อมจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ให้ประชาชน
ในหมู่บ้านสละแรงงานหมุนเวียนมาร่วมซ่อมแซม
๗.๓ แจ้งสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน เพื่อประสานการใช้พื้นที่
ในการดาเนินงานโครงการฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง
ขั้นตอนที่ ๘ เริ่มกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมฝาย อ่างเก็บน้า การส่งน้าด้วยระบบท่อ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น กล่องเกเบี้ยน ท่อพีวีซี เหล็กเส้น ปูน หิน ทราย ฯลฯ ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม ส่งเข้าพื้นที่ก่อนเริ่มดาเนินการ ๗ วัน
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การตรวจติดตามผลการดาเนินงาน และสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาอาชีพ
๑. การตรวจติดตามผลการดาเนินงาน
จังหวัดน่านมีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานตรวจติดตามการดาเนินการตามโครงการฯ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปตามแนวทางและบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยแบ่งคณะ
ตรวจติดตามเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ชุดที่ ๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทางาน และชุดที่ ๒ ปลัด
จังหวัดเป็นประธานคณะทางาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงตรวจติดตามในพื้นที่
๒. แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาอาชีพในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงเสริมฝาย อ่าง
เก็บน้า การส่งน้าด้วยระบบท่อฯ
๒.๑) ภายหลังการดาเนินงาน โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้า การส่งน้าด้วย
ระบบท่อฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีโครงการแล้วเสร็จรวม ๖๐๐ โครงการ
๒๔๔ หมู่บ้าน ในพื้นที่รับประโยชน์ ๑๐๔,๔๐๐ ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะมีน้าทาการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตร ประกอบด้วย ๑) การ
จัดทาข้อมูลด้านการเกษตรและวิเคราะห์หมู่บ้านเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิต
ลดต้นทุน การแปรรูป และการตลาด ๒) การจัดทาแผนพัฒนาด้านการเกษตร ๕ ปี ๓) โครงสร้างการบริหาร
จัดการกลุ่มเกษตรและหน่วยงานภาครัฐที่กาหนดให้มีผู้จัดการพื้นที่เปูาหมาย
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๒.๒) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นารูปแบบ MRCF มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เพื่อ
พัฒนาเกษตรกรในระบบรายย่อยโดยจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและครบถ้วนรายแปลงที่ได้รับประโยชน์
จากการซ่อมแซมฝาย นาไปประมวลผลวิเคราะห์เข้าสู่ระบบ mapping มีข้อมูลชื่อสกุล ขนาดพื้นที่ ชนิดพืชที่
ปลูก ต้นทุนการผลิต รายได้ การตลาด รอบการเพาะปลูกข้าว และพืชหลังนาใน ๑ ปี จุดรับซื้อผลผลิต
เส้นทางการขนส่ง เป็นต้น
๒.๓) การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) ด้วยการใช้ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และชี้เปูาให้หน่วยงานไปดาเนินงานที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาเฉพาะเรื่อง เช่น การวิเคราะห์ตัวอย่างดินตรวจหาโครงสร้างดินและธาตุอาหาร
การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับชนิดของพืช การไถกลบตอซังข้าวเพื่อลดต้นทุน การใช้พืช ตะกูลถั่วและ
จุลินทรีย์ในการปรับปรุงดิน
๒.๔) แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานราชการ ต้อ งตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน (Demand Side) ด้วยการทาประชาคม ให้เกษตรกรตัดสินใจเลือกชนิดพืช พันธุ์สัตว์ ฯลฯ การบูร
ณาการงานด้านเทคนิค เช่น เกษตร ปศุสัตว์ ประมง, งานด้านการจัดทาบัญชีครัวเรือน และบัญชีฟาร์ม การ
รวมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ ด้านฐานข้อมูลรายแปลงของพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง
ระบบน้าของเกษตรกร เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย เพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการตลาด
๒.๕) เสนอเมนูพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีตลาดรองรับในประเทศ สามารถทาการแปรรูปส่งออก
ไปยังต่างประเทศ รวม ๒๙ ชนิด เช่น ปริมาณการรับซื้อ และช่วงเวลาที่เหมาะสม คุณภาพผลผลิต และการ
ประกันราคาผลผลิตขั้นต่า ฯลฯ
๒.๖) การปลูกพืชแบบดั้งเดิมและการปลูกพืชตามเมนูที่เกษตรกรเลือก ที่สร้างรายได้เพิ่มและ
ยั่งยืน โดยใช้แนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดาริ โดยบริษัท ให้ความรู้การปรับปรุงดิน การ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การดูแลรักษา การปูองกันโรค การคัดแยกคุณภาพผลผลิต รวมทั้งมีแปลงสาธิ ตประยุกต์ใช้
แนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดาริ ทุกตาบลในจังหวัดน่าน
๒.๗) เมนูการเกษตรที่บริษัทเอกชนนาเสนอ ทุกหน่วยงานบูรณาการให้มีความเข้าใจตรงกัน
เกษตรกร โดยชาวบ้านที่พร้อมและสมัครใจลงทุนเอง เมื่อจัดทาแล้วเสร็จ จะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนัด
ผู้ประกอบการเอกชนประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ กานันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกร ให้เข้าใจถึงระบบการซื้อตาม
ความต้องการของตลาด เช่น ชนิดพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ เทคนิคการปลูก ช่วงเวลาปลูกที่จะได้ราคาดี การเก็บ
เกี่ยวคัดคุณภาพผลผลิต ระบบการขนส่ง จุดรับซื้อ การชาระเงิน ฯลฯ
- ตั ว อย่ า งการปลู ก ข้ า วโพดในพื้ น ที่ ร าบและที่ ร าบเชิ ง เขา เพื่ อ ลดการบุก รุ ก ปุ า ปลู ก พื ช
เชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นสาเหตุการตัดไม้ทาลายปุา โดยให้เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เทคนิคการ
ใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตการปลูกข้าวโพดแบบเดิม ๘๐๐ กก./ไร่ เพิ่มเป็น ๑,๐๐๐ -๑,๓๐๐ กก./ไร่
- ตัวอย่างการปลูกพืชเกษตรปลอดภัย เพื่อลดการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง มีราคาประกัน
รับซื้อตลอดทั้งปี เช่น การปลูกข้าวก่า (พันธุ์ลืมผัว) ข้าวหอมมะลิทับทิม ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ ๑ เพื่อคัด
เมล็ดพันธุ์ การปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท เพื่อส่งออก พริก เม็ดใหญ่ เพื่อส่งเข้าโรงงานผลิตซอส การปลูกกล้วยไข่
เพื่อส่งออก มะเขือเทศราชินี อบแห้งเพื่อส่งออก เป็นต้น
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แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาอาชีพ
ในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้า การส่งน้าด้วยระบบท่อฯ
ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
ของจังหวัดน่าน
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายอุกริช พึ่งโสภา) เป็นประธานการสัมมนาจัดทาแผนการ
พัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้าฯ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
หารื อกับ หน่ ว ยงานในสั งกัดหน่ ว ยงานของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ภาคประชาคม บริ ษั ท เอกชน ผู้ ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก), รองอธิบดีกรมการปกครอง (นายบุญธรรม เลิศสุขีเ กษม),
ผู้ช่วยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์), ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอภาส
ทองยงค์), ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุม (นายสมเดช ไพจิตรกุญชร) ผู้แทนสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน และหน่วยงานในสังกัดรวม ๒๑๙ คน ที่ประชุมมีมติให้วางแผนต่อยอดโครงการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้าฯ ที่แล้วเสร็จ โดยวางแผนการเกษตรเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ การลด
ต้นทุนต่อหน่วย การเพิ่มมูลค่าการผลิต และการหาตลาดรองรับผลผลิต แล้วจัดทาเป็นรายการพืชเศรษฐกิจให้
เกษตรกรเลือกตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
๒. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) มอบแนวทางที่
ได้รับข้อสั่งจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อต่อยอดการพัฒนาด้านอาชีพการเกษตรหลังจากมีระบบ
น้าเต็มศักยภาพแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยให้เตรียมแผนงานและเตรียมคน ดังนี้
๒.๑ การจัดทาแผนการเกษตร ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทา
แผนการเกษตรในพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้า การส่งน้าด้วยระบบ
ท่อฯ เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ตามที่ประมาณการไว้ โดยประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่และจัดทา
แผนการเกษตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ โดยจัดทาแผนเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
๑) แผนระยะสั้ น ปี ๒๕๕๘ โดยปรั บ แผนพั ฒ นาปี ๒๕๕๘ ให้ มีง บประมาณมา
ด าเนิ น การในโครงการฯที่ แ ล้ ว เสร็ จ ได้ แ ก่ งบประมาณของกระทรวง งบประมาณผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
งบประมาณองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เมื่ อ แผนผ่ า นความเห็ น ของประชาชนแล้ ว จึ ง น าเสนอต่ อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้รวมคณะกรรมการชุดต่างๆ
ในพื้นที่ให้เป็นชุดเดียวกันโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อให้แผนการเกษตรได้รับความเห็นชอบ
ร่วมกัน สามารถดาเนินการได้ทันฤดูการผลิต
๒) แผนระยะยาว ๔ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ให้ ทุกส่ ว นราชการนาความต้องการของ
ประชาชนเสนอขึ้นมาตามลาดับขั้น คือ แผนชุมชน ตาบล อาเภอ และจังหวัด โดยเร่งดาเนินการให้ทันวงรอบ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ทั้งระดับจังหวัด กรม กระทรวง และสานักงบประมาณ เพื่อเกษตรกรในพื้นที่
โครงการฯ ได้รับประโยชน์ตามที่คาดการณ์ไว้
๒.๒ กาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมาย การวางแผนการเกษตรเพื่อให้ได้รับประโยชน์ตามที่
คาดการณ์ไว้ ให้กาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนา ๔ ด้าน คือ ๑) การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ๒) การ
ลดต้นทุนต่อหน่วย ๓) การเพิ่มมูลค่าการผลิต เช่น ผลิตน้อยแต่รายได้สูง หรือพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิต
๔) มีตลาดรองรับผลผลิต
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๒.๓ การเตรียมคนและองค์ความรู้ ให้เกษตรตาบลทาหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการแผนการ
เกษตร รับผิดชอบรายตาบล โดยนาเจ้าหน้าที่เกษตรเข้ารับการอบรมด้านการบริหารจัดการแผนงานโครงการ
แบบ area-based
๒.๔ การเตรียมข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาเกษตรแบบ area-based หน่วยงานพัฒนา
ที่ดินจะจัดเตรียมแผนที่มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ ในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการฯ แต่มีปัญหาเรื่องพื้นที่รับ
ประโยชน์ ยังไม่ตรงกัน มอบให้ส ถานี พัฒ นาที่ดินน่าน ดาเนินการจั ดทาและปรับข้อมูล แผนที่ ให้ ส ามารถ
สนับสนุนงานต่อยอดการเกษตรในพื้นที่โครงการฯ ได้
๓. มติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้า
การส่งน้าด้วยระบบท่อ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายชัยรัตน์ ธารา
สันติสุข) เป็นประธาน พิจารณาเห็นว่า การดาเนินงานตามโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้า
และการส่งน้าด้วยระบบท่อฯ เป็นกิจกรรมในยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติ ซึ่งเริ่มจากแหล่ง
น้าเพื่อการเกษตร จึงมอบหมายให้เกษตรจังหวัดน่านพิจารณาจัดตั้งคณะทางานเพื่อต่อยอดการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเชื่อมโยงกับงานด้านการปรับปรุงบารุงดิน ปัจจัยการผลิต การประกอบอาชีพ และ
การบริหารจัดการในลักษณะกลุ่ม/กองทุน โดยจัดสรรผลประโยชน์ให้เกษตรกรทั่วถึง เริ่มจาก
๑) ระดับครัวเรือน ให้ชาวบ้านมีอาหารกินตลอดปี ลดรายจ่าย สร้างรายได้ภาคเกษตร ได้แก่
พืชหลังนา ประมง ปศุสัตว์ และนอกภาคเกษตร ได้แก่ หัตถกรรม
๒) ระดับชุมชน รวมกลุ่มและแบ่งปันการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้าง
รายได้โดยการเพิ่มผลผลิต โครงสร้างพื้นฐานการผลิตระดับชุมชน เช่น โรงสีข้าว ลานตากข้าว
๓) ระดับ พื้นที่และภูมิภาค ศูนย์กลางวิส าหกิจชุมชน เห็นแผนการผลิ ต การแปรรูป และ
การตลาด ระบบการขนส่งเพื่อสนับสนุนการผลิตระดับครัวเรือนและชุมชน
๔. ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ส านกงานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวัด และผู้ ป ระกอบการ
ภาคเอกชน ได้จัดสัมมนาร่วมกัน วันที่ ๒๔ ก.พ.๕๘ เพื่อจัดทาเมนูพืชทางเลือกที่มีตลาดรองรับ
๔.๑ เสนอเมนูพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีตลาดรองรับ สามารถทาการแปรรูปส่งออกไปยัง
ต่างประเทศได้ เช่น บริษัทศุภดิถี กรุงเทพฯ
๔.๒ การปลูกพืชแบบดั้งเดิมสู่การปลูกพืชที่สร้างรายได้เพิ่มและยั่งยืน โดยใช้แนวทางของ
เกษตรแบบผสมผสาน เช่น บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)
๔.๓ การปลูกข้าวโพดในพื้นที่ราบ เพื่อลดการบุกรุกการปลูกพืชเชิงเดียวบนพื้นที่สูง และให้
เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจากัด (มหาชน)
๔.๔ การปลูกพืชที่ลดการใช้สารเคมี และมีราคาประกันรับซื้อตลอดทั้งปี เช่น บริษัท เกาลี่
จากัด
๔.๕ การปลูกพืชผักออร์แกนิกเมืองหนาว มีปริมาณรับซื้อวันละ ๒.๕ ตัน เช่น บริษัท ลีฟวิ่ง
ฟาร์ม จากัด
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ตัวอย่างการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาอาชีพในระดับพื้นที่
๑) เกษตรจังหวัดน่าน เสนอพื้นที่รับประโยชน์ของอ่างเก็บน้าน้าเลียบ บ้านดอนแทน อ.เชียง
กลาง เป็ น พื้ น ที่ น าร่ องในการท าแผนพั ฒ นาอาชี พ ซึ่ ง หน่ ว ยงานเกษตรอาเภอ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ได้จัดประชุมประชาคมชาวบ้านดอนแท่นที่รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้าน้าเลียบ เพื่อ
วางแผนการเกษตร เสนอเมนูพืช ๑๑ ชนิดที่มีตลาดรองรับ วางแผนปรับปรุงดินในพื้นที่ที่ไม่ได้ทาการเกษตรมา
๓๐ ปี โดยทาปุ๋ยหมักชีวภาพ การทาข้อมูลรายแปลงของผู้รับประโยชน์ การเพาะเห็ดฟาง และส่งเสริมการขุด
สระเก็บน้าในไร่นา
๒) บริ ษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน) ดาเนินการที่บ้านดอนแทน อ.เชียงกลาง โดยวางแผน
ส่งเสริ มอาชีพหลั กที่ช าวบ้ านทาอยู่ เดิม และส่งเสริม องค์ความรู้ตลอดห่ วงโซ่การผลิ ตให้ ได้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด ตั้งแต่ด้านปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การพัฒนาพ่อค้าคนกลางที่มีคุณธรรม และการ
บริหารรับซื้อ
๓) บริษัทผู้รับซื้อและจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ จัดทีมรับผิดชอบแต่ละอาเภอ ส่งเสริมองค์ความรู้การ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การตรวจดิน ระยะการปลูก การหยอดเมล็ด การให้น้า ช่วงเวลา
การใส่ปุ๋ย (ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์/เคมีในแต่ละช่วง) การเก็บเกี่ยว การลดต้นทุน ฯลฯ ทั้งในแปลงสาธิตและแปลง
พื้นที่ราษฎรสมัครใจปลูกข้าวโพด
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ภาคผนวก ฉ.

กรอบการประเมินความพร้อมของพื้นที่เปูาหมายขั้นต้น

ตัวชี้วัดกระบวนการ ๕ ด้าน: สะท้อนความสามัคคี การใช้เหตุผลความรู้ ความร่วมมือและการขยายผล
การให้คะแนน
ตัวชี้วัด ๕ ด้าน ด้านละ ๕ คะแนน คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
- ระดับ A : ๒๐ -๒๕ คะแนน
- ระดับ B : ๑๕ - ๑๙ คะแนน
- ระดับ C : ๑๐ - ๑๔ คะแนน
- ระดับ D : ๕- ๙ คะแนน
- ระดับ F : ต่ากว่า ๕ คะแนน
ระดับพื้นที่

๑. กลไก

๒. ข้อมูล

๓. การเรียนรู้

๔. การขยายผลและภาคี
ความร่วมมือ
ความร่วมมือกับภาคีใน
พื้นที่ดี เหนียวแน่น

หมู่บ้าน

กลไก แกนนาระดับหมู่บา้ น
ดี ทีมงานเข้มแข็ง

การจัดทาข้อมูลดี

การจัดเวทีเรียนรู้ระดับหมู่บ้านและ
ใช้ข้อมูลดี สม่าเสมอ เกิดการเรียนรู้
ของชาวบ้านที่เข้าร่วม

ตาบล

กลไก แกนนาระดับตาบลดี
ทีมงานเข้มแข็ง

การจัดทาข้อมูลดี

การจัดเวทีเรียนรู้และใช้ข้อมูลระดับ ความร่วมมือกับภาคีใน
ตาบลดี สม่าเสมอ เกิดการเรียนรู้ของ พื้นที่ดี เหนียวแน่น
ชาวบ้านที่เข้าร่วม

๕. งบสนับสนุน
มีแหล่งเงินในหมู่บ้านร่วมสนับ
สนุนโครงการตามแผนชุมชน
อาทิ จากกลุ่มสหกรณ์ กองทุน
หมู่บ้าน
อปท. ร่วมสนับสนุนและนาแผน
ชุมชนที่เกิดขึ้นจากข้อมูลไปสู่
การทาข้อบัญญัติงบประมาณ
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ระดับพื้นที่

๑. กลไก

๒. ข้อมูล

๓. การเรียนรู้

อาเภอ

กลไก แกนนาระดับอาเภอดี
ทีมงานเข้มแข็ง

การจัดทาข้อมูลดี

การจัดเวทีเรียนรู้และใช้ข้อมูลระดับ
อาเภอดี สม่าเสมอ เกิดการคิด
แผนงานโครงการต่อยอดได้

จังหวัด

กลไก แกนนาระดับจังหวัด
ดี ทีมงานเข้มแข็ง

การจัดทาข้อมูลดี

การจัดเวทีเรียนรู้และใช้ข้อมูลระดับ
อาเภอดี สม่าเสมอ เกิดการคิด
แผนงานโครงการต่อยอดได้

๔. การขยายผลและภาคี
๕. งบสนับสนุน
ความร่วมมือ
เกิดการขยายผลออกสู่พื้นที่ อปท. ร่วมสนับสนุน และนา
ตาบลอืน่ ในอาเภอ
แผนชุมชนที่เกิดขึ้นจากข้อมูล
ไปสู่การทาข้อบัญญัติ
งบประมาณ
เกิดการขยายผลออกสู่พื้นที่ ส่วนราชการร่วมสนับสนุน
ตาบลอืน่ ในอาเภอ
แผนงานโครงการและ
งบประมาณเพื่อหนุนข้อเสนอ
จากล่างขึน้ บน

ผู้ประเมินคือคณะทางานของพื้นที่ในแต่ละระดับ

หน้า ๘๒

ภาคผนวก ช. แบบบัญชีครัวเรือน

คำอธิบำยกำรจดบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำยครัวเรือน
1. สมุดบันทึกครัวเรื อนนี้ ใช้จดบันทึกรายรับ -รายจ่าย เงินออมและหลักประกัน หนี้ สิน ที่ เป็ นเงินสด
ของสมาชิกทุกคนในครัวเรื อน
2. แบบบันทึกนี้ มีท้ังหมด 6 ชุด ชุดละ 1 เดือน ชุดหนึ่ งใช้ในการลงบันทึกรายรับ รายจ่าย เงินออมและ
หลักประกัน หนี้ สิน แบบบันทึกทั้งเล่มนี้ ใช้ในการบันทึกเป็ นเวลา 6 เดือน จัดพิมพ์ในกระดาษลายปรุ
สามารถฉีกแบบบันทึกแต่ละเดือนหรื อแต่ละชุดออกจากเล่มได้
3. แบบบันทึก 1 ชุด ประกอบด้วยกระดาษจานวน 5 หน้า จะมีหมายเลขกากับ ตั้งแต่ 1-5
หน้าที่ 1 สรุ ปรายรับ รายจ่าย เงินออมและหลักประกัน หนี้ สิน ใช้บันทึกยอดเงินรวมที่ ได้รับ
และจ่ายออกของแต่ละเดือน รวมถึงคาถาม ความเห็น ข้อสังเกตของครัวเรื อนต่อข้อมูล
ที่ จดบันทึก
หน้าที่ 2 เป็ นรายรับ ใช้บันทึก "จานวนเงินสด" ที่ ได้รับเข้ามาในเดือนนั้ น ๆ ให้ตรงกับรายละเอียด
ช่องรายการที่ จดั ไว้ ซึ่ งมี 8 รายการ
หน้าที่ 3 เป็ นรายจ่าย ใช้บันทึก "จานวนเงินสด" ที่ จ่ายออกในเดือนนั้ น ๆ ให้ตรงกับรายละเอียด
ช่องหมวดและรายจ่ายที่ จดั ไว้ ซึ่ งแบ่งรายจ่ายออกเป็ น 7 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ
หมวดที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคในครัวเรื อน
หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายค่ายาและเครื่ องนุ่ งห่ม
หมวดที่ 4 ค่าใช้จ่ายเรื่ องที่ อยู่อาศัย
หมวดที่ 5 ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน งานสังคม
หมวดที่ 6 ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
หมวดที่ 7 ค่าใช้จ่ายที่ ไม่จาเป็ น
หน้าที่ 4 เป็ นเงินออมและหลักประกัน ใช้บันทึก "จานวนเงินสด" ที่ จ่ายออกในเดือนนั้ น ๆ ให้ตรงกับ
รายละเอียดช่องหมวดและรายจ่ายที่ จดั ไว้ ซึ่ งมี 5 รายการ
หน้าที่ 5 เป็ นหนี้ สิน ใช้บันทึก "จานวนเงินสด" ที่ เป็ นเงินกูท้ ี่ รับมาในเดือนนั้ น ๆ และเงินสดที่ จ่ายออก
ในเดือนนั้ น ๆ เพื่อผ่ อนชาระเงินกูแ้ ละดอกเบี้ ย ให้ตรงกับรายละเอียดช่องหมวดที่ จดั ไว้
ซึ่ งมี 3 รายการ
หน้า ๘๓

หน้ำที่ 1

สรุปรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน
เดือน
มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรก าคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

1. รวมรายรับ
2. รวมรายจ่าย
หมวดที่ 1: หมวดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ
หมวดที่ 2 : ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
หมวดที่ 3 : ยา และเครื่ องนุ่ งห่ม
หมวดที่ 4 : ที่อยู่อาศัย
หมวดที่ 5 : ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและงานสังคม
หมวดที่ 6 : ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
หมวดที่ 7 : ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น
สรุปเงินคงเหลือหรือติดลบ (รวมรายรับ-รายจ่าย)

3. รวมเงินออมและหลักประกัน
4. รวมหนี้ สิน

หน้า ๘๔

หน้ำที่ 2
รหัสครั วเรื อน ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___
จังหวัด / อาเภอ / ตาบล / หมู่บ้าน / หมายเลขครั วเรื อน

เริ่มวันจันทร์ ท…
ี่ ……..เดือน ....................................... พ.ศ. ......................

รายรับ

จานวนสมาชิกในครัวเรือน ....................... คน

สั ปดาห์ ทบี่ นั ทึกรายการ (วันจันทร์ -วันอาทิตย์
1
2
3
4

รวม

1. ขายผลผลิตจากการทานา ทาไร่ ทาสวน
เช่น ข้าว พืช ผัก ผลไม้ ต้นไม้ ฯลฯ
รวมทัง้ การขายพืชหรือสัตว์ท่หี าได้จาก
แหล่งน้า
2. ขายสัตว์เลีย้ ง เช่น หมู วัว เป็ ด ไก่ แพะ
แกะ ปลา กุง้ หอย ปู สุนขั และผลผลิต
จากสัตว์เลีย้ ง เช่น ไข่ มูลสัตว์ ซากสัตว์
ฯลฯ
3. การค้าขายสินค้าที่ซอ้ื มา การขาย
อาหาร ขายผลิตภัณฑ์
4. ค่าจ้างจากการทางานหรือให้บริการ
5. เงินเดือน เบี้ยเลีย้ ง ค่าคอมมิชชัน่
6. รายได้จากการเสี่ยงโชค
7. เงินที่ลกู หลาน ญาติพน่ี อ้ ง ที่อาศัยอยู่
นอกครัวเรือน หรืออยู่ท่อี ่ืนส่งมาให้
8. รายได้จากแหล่งอื่นๆ เช่น เงินที่ผอู้ ่ืน
ช่วยงานต่าง ๆ ดอกเบี้ย เงินปนั ผล เงิน
สงเคราะห์เงิน หรือลาภลอย ฯลฯ

หน้า ๘๕

หน้ำที่ 3
รหัสครั วเรื อน

___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___
จังหวัด / อาเภอ / ตาบล / หมู่บ้า น / หมายเลขครั วเรื อน

จานวนสมาชิกในครัวเรือน ....................... คน

เริ่มวันจันทร์ ท…
ี่ ……..เดือน ....................................... พ.ศ. ......................

รายจ่ าย
หมวดที่ 1 : ค่ าใช้ จ่ายเพือ่ การประกอบอาชีพ

1

สั ปดาห์ ทบ
ี่ น
ั ทึกรายการ (วันจันทร์ -วันอาทิตย์
2
3
4
รวมหมวดที่ 1

รวม

1.1 ค่าจ้างแรงงาน
1.2 ค่าเช่า / ซือ
้ วัส ดุอุ ปกรณ์ หรือ ลงทุน
เครือ
่ งมือ ในการประกอบอาชีพ เช่น เช่า
ั่
หรือ ซือ
้ รถไถ เครือ
่ งป นไฟ
รถเกีย
่ วข้าว
สร้างโรงเรือ นเพาะปลูกหรือ เลีย
้ งสัตว์ ขุด
บ่อ เลีย
้ งปลา ซือ
้ ถ้วย ชาม ผ้า ค่าเมล็ด
พันธุ์พชื ค่าอาหารสัตว์ ฯลฯ
1.3 ค่าพลังงานและน้ ามันในการประกอบ
อาชีพ
1.4 ค่าปุ๋ยชีวภาพ หรือ ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยจุลน
ิ ทรีย์
ฯลฯ รวมทัง้ ยาขับไล่แมลงชีวภาพ
1.5 ค่าปุ๋ยเคมี เช่น ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยเคมีสูตร
ต่างๆ ฮอร์โมน ฯลฯ
1.6 ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพชื
1.7 ซือ
้ สัตว์เพือ่ การประกอบอาชีพ เช่น วัว
, นก, ปลา, หมู, ไก่ ฯลฯ
1.8 ซือ
้ สินค้าเพือ่ มาจาหน่าย
1.9 ค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากทีร่ ะบุ

หมวดที่ 2 : ค่ าใช้ จ่ายเพือ่ การบริโภคในครัวเรือน

รวมหมวดที่ 2

2.1ข้าวสารทุกชนิด
2.2 เนื้อ สัตว์ท่ใี ช้เป็ นอาหาร

2.3 ผักสด เครือ
่ งเทศ ผลไม้

2.4 ไข่ทุกชนิด
2.5 อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหาร
หมักดองทุกชนิด อาหารสาเร็จรูป และ
เครือ
่ งปรุงอาหาร เช่น กะปิ น้ าปลา ฯลฯ
2.6 อาหารสาเร็จที่ซอ
้ื จากร้าน เช่น ข้าวผัด
ก๋วยเตีย
๋ ว กับข้าวถุง ขนมหวาน ไอศครีม
2.7 น้ าดื่มสะอาด เช่น น้ าแร่ น้ าโพลาริส
ฯลฯ
2.8 น้ าอัดอลม ชา กาแฟ เครือ
่ งดื่มเกลือ แร่
เช่น สปอนเซอร์ ฯลฯ นมทุกชนิด โอวัลติน
ไมโล โกโก้ น้ าผลไม้
2.9 ค่าเชื้อ เพลิงในการหุงต้ม เช่น แก๊ส
ถ่าน ฟืน ฯลฯ

หน้า ๘๖

หมวดที่ 3 : ค่ าใช้ จ่ายค่ ายา และเครื่องนุ่งห่ ม

รวมหมวดที่ 3

3.1 ค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
3.2 เสื้อ ผ้า เครือ
่ งแต่งกาย และเครือ
่ ง
นอนของสมาชิกในครัวเรือ น
3.3 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสวย เช่น ตัดผม
ดัดผม ย้อ มผม เครือ
่ งสาอาง ครีมบารุง
ผิว ฯลฯ
3.4 ของใช้ประจาวัน เช่น สบู่ ยาสีฟนั
แปรงสีฟนั ยาสระผม ผงซักฟอก จาน
ชาม ช้อ น ผ้าอนามัย ของเด็กเล่น ฯลฯ

หมวดที่ 4 : ค่ าใช้ จ่ายด้ านทีอ่ ยู่อาศั ย

รวมหมวดที่ 4

4.1 ซ่อ มแซม ต่อ เติม หรือ ปลูกบ้าน
หรือ ปรับปรุงบริเวณบ้าน
4.2 ค่าซ่อ มหรือ ซือ
้ เครือ
่ งใช้ในบ้าน เช่น
โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น พัดลม วิทยุ โทรศัพท์
คอมพิวเตอร์ เฟอร์นเิ จอร์
4.3 ค่าไฟฟ้า และค่าน้ าประปา
4.4 ค่าโทรศัพท์ทงั ้ ครัวเรือ น ที่จ่ายเป็ นราย
เดือ น และค่าบัตรโทรศัพท์เติมเงิน
4.5 ค่าภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษีบารุงท้อ งที่
ที่ดน
ิ ป้าย ร้านค้า ภาษีโรงเรือ น ค่าเก็บ
ขยะ ฯลฯ

หมวดที่ 5 : ค่ าใช้ จ่ายเพือ่ การลงทุนและงานสั งคม

รวมหมวดที่ 5

5.1 จ่ายดอกเบี้ย และผ่อ นใช้หนี้เงินกู้
เงินยืม เล่นแชร์
5.2 เงินทาบุญ หรือ เงินช่วยงาน เช่น งาน
แต่งงาน งานศพ บวชนาค ฯลฯ
5.3 เงินเดือ นหรือ เงินที่ส่งไปช่วยเหลือ
ญาติในครอบครัวที่อ ยู่ท่อ
ี ่ ืน
5.4 จ่ายเพือ
่ พักผ่อ นหย่อ นใจ เช่น ค่าตั ๋ว
ดูหนัง ดนตรี ลิเก และการแสดงอื่นๆ
รวมถึงค่าหนังสือ พิมพ์ หนังสือ นิตยสาร
ซือ
้ สัตว์เลีย
้ ง หรือ ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ

หมวดที่ 6 : ค่ าใช้ จ่ายในการศึ กษา

รวมหมวดที่ 6

6.1 ค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ ค่ากิจกรรม
พิเศษ
6.2 ค่าอุ ปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน
ชุดพละ ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
6.3 ค่าขนมที่ให้เด็กไปโรงเรียนรายวัน
หรือ รายเดือ น
6.4 ค่ารถรับส่งเด็กไปโรงเรียนแบบประจา
และรายเดือ น

หมวดที่ 7 : ค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ จาเป็ น

รวมหมวดที่ 7

7.1 ขนมขบเคี้ยว ขนมกรุบกรอบ ลูกอม
7.2 เครือ
่ งดื่มชูกาลัง เช่น ลิโพ กระทิงแดง
เอ็ม 100 เอ็ม 150 ฯลฯ
7.3 เหล้า เบียร์ ยาดอง ไวน์ กระแช่
สาโท
7.4 ยาสูบ บุหรี่ หมาก ยานัตถุ์ ฯลฯ
7.5 เงินที่เสียไปโดยไม่เต็มใจ เช่น ทาเงิน
หาย ถูกลักขโมย ถูกปรับ
7.6 เงินที่จ่ายเพือ
่ การเสี่ยงโชค และเงิน
เสี่ยงดวงในรูปแบบต่างๆ เช่น ซือ
้ หวย
ล็อ ตเตอรี่ หรือ สลากกินแบ่ง

หน้า ๘๗

หน้ำที่ 4
รหัสครั วเรื อน ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___
จังหวัด / อาเภอ / ตาบล / หมู่บ้าน / หมายเลขครั วเรื อน

จานวนสมาชิกในครัวเรือน ....................... คน

เริ่มวันจันทร์ ท…
ี่ ……..เดือน ....................................... พ.ศ. ......................

เป็ นเจ้ าของ .....ไร่ ........ ตารางวา

จานวนทีด่ ิน(ทีอ่ ยู่อาศั ยและทีท่ ากิน ) รวม ........ไร่ ........ ตารางวา

เช่ า ........ไร่ ........ ตารางวา

เงินออมและหลักประกัน

สั ปดาห์ ทบี่ นั ทึกรายการ (วันจันทร์ -วันอาทิตย์ )
1

2

3

รวม
4

1. จ่ายเบี้ยประกันชีวติ เบี้ยประกัน
สุขภาพ และเบี้ยประกันภัย
2. ฝากธนาคาร ซือ้ พันธบัตร ฝากสหกรณ์
ออมทรัพย์ ออกเงินกู้
3. ซือ้ ทอง เงิน นาก เพชร พลอย และ
เครือ่ งประดับที่มคี ่าอื่น ๆ
4. เงินสด เงินดาวน์ หรือเงินผ่อน เพือ่
ซือ้ หรือเช่าที่ดนิ หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
5. เงินสด เงินดาวน์ หรือเงินผ่อน เพือ่
ซือ้ ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถกะบะ
จักรยาน มอเตอร์ไซด์ เรือ

หน้า ๘๘

หน้ำที่ 5
รหัสครั วเรื อน ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___
จังหวัด / อาเภอ / ตาบล / หมู่บ้าน / หมายเลขครั วเรื อน

เริ่มวันจันทร์ ท…
ี่ ……..เดือน ....................................... พ.ศ. ......................

หนีส้ ิน

จานวนสมาชิ กในครั วเรื อ น...................... คน

สั ปดาห์ ทบี่ นั ทึกรายการ (วันจันทร์ -วันอาทิตย์ )
1
2
3
4

รวม

1. ยอดเงิ นกู้ในระบบ
1.1 เพือ่ การลงทุนและการประกอบอาชีพ
อัตราดอกเบี้ย........%
1.2 เพือ่ การศึกษาบุตรหลาน
อัตราดอกเบี้ย........%
1.3 เพือ่ การใช้จ่ายอื่น ๆ
อัตราดอกเบี้ย........%
2. ยอดเงิ นกู้นอกระบบ
2.1 เพือ่ การลงทุนและการประกอบอาชีพ
อัตราดอกเบี้ย........%
2.2 เพือ่ การศึกษาบุตรหลาน
อัตราดอกเบี้ย........%
2.3 เพือ่ การใช้จ่ายอื่น ๆ
อัตราดอกเบี้ย........%
รวมหนี้ สินทัง้ หมด
3. การผ่อนใช้หนี้ เงิ นกู้ในระบบ
เงินต้น
ดอกเบี้ย
4. การผ่อนใช้หนี้ เงิ นกู้นอกระบบ
เงินต้น
ดอกเบี้ย
รวมการผ่อนใช้หนี้

หน้า ๘๙

ภาคผนวก ซ. แบบเสนอโครงการเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(หน่วยงานของรัฐ)
----------------------๑. ผู้ขอรับการสนับสนุน
ชื่อ หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และสังกัด .................................................................
..............................................................................................................................................................

๒. ข้อมูลโครงการ
๒.๑ ชื่อโครงการ ...................................................................................................... ..........................
๒.๒ หลักการและเหตุผล
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๓ สถานภาพของโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
๒.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
................................................................................................................................................... .................
....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒.๕ เปูาหมาย ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ พร้อมทั้งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๕.๑ เปูาหมายแผนงาน/โครงการ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

หน้า ๙๐

๒.๕.๒ จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน/ครัวเรือน จานวนคน และพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒.๕.๓ ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒.๕.๔ ประโยชน์ที่กลุ่มเปูาหมายจะได้รับ
..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒.๕.๕ ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ
..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒.๕.๖ ประโยชน์ที่สังคมโดยรวมจะได้รับ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒.๕.๗ ความคุ้มทุนของการลงทุน (คานึงถึงต้นทุนของการดาเนินงาน และผลตอบแทนที่
ได้รับเป็นตัวเงิน)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒.๕.๘ ความคุ้มค่าของการลงทุน (ผลที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพคน ชุมชน สังคม จิตใจ)
................................................................................................................................... ...............
..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒.๖ ความสอดคล้องของโครงการ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งดังต่อไปนี้)
 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา
 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย
 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ
หน้า ๙๑






การประชาสัมพันธ์
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง
การบริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………………………..

๒.๗ ชื่อผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล............................................... ตาแหน่ง ...................................................................
สถานที่ติดต่อ…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์........................................โทรสาร............................E-mail………………………….………
๒.๘ สถานที่ดาเนินงาน ………………………………………………………………………………………………………..
เลขที่.....................หมู่..................ถนน.........................แขวง/ตาบล........................................
เขต/อาเภอ...................................จังหวัด............................
๒.๙ ระยะเวลาดาเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด หากมีระยะเวลาการดาเนินงาน
เกินกว่า ๑ ปี ให้ระบุเหตุผลและความจาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา)
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒.๑๐ วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ระบุรายละเอียดวิธีดาเนินงาน กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาที่จะดาเนินการภายใต้
แผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
วิธีการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา

๒.๑๑ ความพร้อมของโครงการ

ดาเนินการได้ทันที

อยู่ระหว่างเตรียมการ
๒.๑๒ วงเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จานวน...........................บาท
(ตัวหนังสือ) ..............................................................................

หน้า ๙๒

แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (โดยจาแนกราคา หน่วย)
รายการ
ปริมาณงาน
งบประมาณ
ค่าตอบแทน
กิจกรรม.......................
ค่าใช้สอย
กิจกรรม.......................
ค่าวัสดุ
กิจกรรม.......................
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กิจกรรม.......................

รวม
๒.๑๓ การจ่ายเงินโครงการ สานักงานจะโอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานในลักษณะของการ
เบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน (กรณีการดาเนินโครงการที่ไม่แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และมีการจ่ายเงินเป็นงวด
ๆ)
ที่
งวดที่
แผนงาน กิจกรรม
จานวนเงิน
ระยะเวลาที่ขอเบิก หมายเหตุ
๑ งวดที่ ๑ ส รุ ป แ ผ น ง า น / กิ จ ก ร ร ม ระบุจานวนเงิน (บาท) ระบุ วัน ที่ห รื อเดือ น
การนาเงินไปดาเนินการ
ที่จะขอเบิกเงิน
๒ งวดที่ ๒ ส รุ ป แ ผ น ง า น / กิ จ ก ร ร ม ระบุจานวนเงิน (บาท) ระบุ วัน ที่ห รื อเดือ น
การนาเงินไปดาเนินการ
ที่จะขอเบิกเงิน
๓ งวดที่ ๓ ส รุ ป แ ผ น ง า น / กิ จ ก ร ร ม ระบุจานวนเงิน (บาท) ระบุ วัน ที่ห รื อเดือ น
การนาเงินไปดาเนินการ
ที่จะขอเบิกเงิน
๒.๑๔

การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
ชื่อส่วนราชการผู้เบิกแทน ....................................................................................
รหัสหน่วยงาน.......................................................
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ...............................................

๒.๑๕ ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด ...........................................................................................
............................................................................................................................................... ......................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

หน้า ๙๓

ขอรับรองว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการ
สนับสนุนเงินเพื่อดาเนินการจากทางราชการหรือแหล่งเงินอื่นใด หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
๒.๑๖ (ลงชื่อ)............................................... ผู้เสนอโครงการ
(..............................................)
ตาแหน่ง...............................................
๒.๑๗ (ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(...............................................)
ตาแหน่ง...............................................

หน้า ๙๔

คาอธิบายแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(หน่วยงานของรัฐ)
***************
๑. ผู้ขอรับการสนับสนุน
ระบุชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมสังกัดของหน่วยงาน
๒. ข้อมูลโครงการ
๒.๑ ให้ระบุชื่อโครงการที่จะดาเนินการ
๒.๒ หลักการและเหตุผล ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเปูาหมาย ประชาชน หรือความ
ต้องการของกลุ่มเปูาหมาย และเหตุผลการจัดทาโครงการ
๒.๓ สภานภาพของโครงการ ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่กาหนดเพียง ๑ ข้อ
๒.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ หมายถึงการกาหนดจุดหมายซึ่งต้องการจะบรรลุผลของโครงการ
ข้อความควรจะสั้น กระชับ เข้าใจง่าย
๒.๕ เปูาหมาย ระบุเปูาหมายของโครงการ จานวนหมู่บ้าน ชุมชน ครัวเรือน ประชากร และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ ความคุ้มค่าจากการลงทุนว่าจะได้คืนในปีที่
เท่าไร
๒.๖ ความสอดคล้องของโครงการ ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่กาหนดเพียง ๑ ข้อ
๒.๗ ชื่อผู้ประสานงาน ระบุ ชื่อ -สกุล ตาแหน่ง สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail ที่
สามารถติดต่อประสานงานได้
๒.๘ สถานที่ดาเนินงาน ระบุสถานที่ดาเนินงานโดยระเอียด
๒.๙ ระยะเวลาดาเนินการ ให้ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดการดาเนินงาน
๒.๑๐ วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
ระบุรายละเอียดวิธีดาเนินงาน กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาที่จะดาเนินการตามตารางที่
กาหนด
๒.๑๑ ความพร้อมของโครงการ ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่กาหนดเพียง ๑ ข้อ
๒.๑๒ วงเงินงบประมาณ ระบุวงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน พร้อมทั้งแสดงรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย/หน่วย โดยละเอียด
๒.๑๓ การจ่ายเงินโครงการ กรณีการดาเนินโครงการที่ไม่แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และมีการจ่ายเงินเป็น
งวด ๆ สานักงานจะโอนเงินให้เป็นงวด ๆ ตามงวดงานที่จะดาเนินงาน
๒.๑๔ การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน ให้ระบุชื่อหน่วยงานผู้เบิกงบประมาณแทน
รหัสหน่วยงาน และรหัสหน่วยเบิกจ่าย
๒๑๕ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดขอให้เสนอผ่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดนั้นด้วย
๒.๑๖ ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อและตาแหน่ง ของผู้เสนอโครงการ
๒.๑๗ ลงชื่อ ให้ ลงลายมือชื่อและตาแหน่ง ของหัวหน้าหน่วยงานที่เสนอโครงการและเป็นผู้อนุมัติ
ให้เสนอโครงการ
หน้า ๙๕

แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(หน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล)
**************

๑. ข้อมูลผู้ขอรับการสนับสนุน
๑.๑ ชื่อ หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ..........................................................................
๑.๒ ประเภท
 สมาคม
 มูลนิธิ
 สหกรณ์การเกษตร
 องค์กรเอกชน
 อื่นๆ ระบุ..........................................
๑.๓ ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่.....................ถนน....................................แขวง/ตาบล.................................................
เขต/อาเภอ...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร............................E-mail……………………….………
๑.๔ ภารกิจ/วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยย่อ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๑.๕ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 หนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ผลงานสาคัญที่ผ่านมา
 ประวัติองค์กร

อื่นๆ ระบุ...........................
 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี..........................................................

๒. ข้อมูลโครงการ
๒.๑ ชื่อโครงการ .................................................................... ............................................................
๒.๒ หลักการและเหตุผล
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หน้า ๙๖

๒.๓ สถานภาพของโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
๒.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒.๕

เปูาหมาย ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๕.๑ เปูาหมายแผนงาน/โครงการ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๒.๕.๒ จานวนหมู่บ้าน/ครัวเรือน/จานวนคน และพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒.๕.๓ ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒.๕.๔ ประโยชน์ที่กลุ่มเปูาหมายจะได้รับ
.................................................................................................................................. ..................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………................
๒.๕.๕ ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ
.................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………................
๒.๕.๖ ประโยชน์ที่สังคมโดยรวมจะได้รับ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๒.๕.๗ ความคุ้มทุนของการลงทุน (คานึงถึงต้นทุนของการดาเนินงาน และผลตอบแทนที่
ได้รับเป็นตัวเงิน)
.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
๒.๕.๘ ความคุ้มค่าของการลงทุน (ผลที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพคน ชุมชน สังคม จิตใจ)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
๒.๖ ความสอดคล้องของโครงการ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งดังต่อไปนี้)
 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา
หน้า ๙๗

 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย
 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ
 การประชาสัมพันธ์
 การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง
 การบริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………………………..
๒.๗ ชื่อผู้ประสานงาน (มีได้มากกว่า ๑ คน)
ชื่อ-สกุล............................................... ตาแหน่ง ..................................................................
สถานที่ติดต่อ ………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์........................................โทรสาร............................E-mail………………………….…
๒.๘ สถานที่ดาเนินงาน
เลขที่.....................หมู่..................ถนน.........................แขวง/ตาบล..................................
เขต/อาเภอ...................................จังหวัด............................
๒.๙ ระยะเวลาดาเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุ ดโครงการ หากมีระยะเวลาดาเนินงาน
เกินกว่า ๑ ปี ให้ระบุเหตุผลความจาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา)
วิธีดาเนินการ
วิธีการ/กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลา

๒.๑๐ วิธีการและขั้นตอนการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ระบุรายละเอียดวิธีดาเนินงาน กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาที่จะดาเนินการภายใต้
แผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๒.๑๑ ความพร้อมของโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที
 อยู่ระหว่างเตรียมการ
 อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
๒.๑๒ วงเงินงบประมาณการดาเนินโครงการ
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จานวน .......................บาท ตัวหนังสือ ...........................

หน้า ๙๘

แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (โดยจาแนกราคา หน่วย)
รายการค่าใช้จ่าย
ปริมาณงาน
งบประมาณ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑. กิจกรรม.......................
๒. กิจกรรม.......................
๓. กิจกรรม.......................
๔. กิจกรรม.......................

รวม
๒.๑๓ การจ่ายเงินโครงการ
กรณี สมาคม / มูลนิธิ / สหกรณ์การเกษตร/องค์กรเอกชน ที่เป็นนิติบุคคลจะจัดสรรเงินโดยมี
การทาสัญญารับเงินอุดหนุนตามจานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ หรือจ่ายให้เป็นงวด ๆ ตามลักษณะการดาเนินงาน โดย
มีรายละเอียดการขอเบิกเงิน ดังนี้
ที่

งวดที่

แผนงาน กิจกรรม

จานวนเงิน

ระยะเวลาที่ขอเบิก หมายเหตุ

๑.

งวดที่ ๑

ส รุ ป แ ผ น ง า น / กิ จ ก ร ร ม ระบุจานวนเงิน (บาท)
การนาเงินไปดาเนินการ

ระบุ วัน ที่ห รื อเดือ น
ที่จะขอเบิกเงิน

๒.

งวดที่ ๒

ส รุ ป แ ผ น ง า น / กิ จ ก ร ร ม ระบุจานวนเงิน (บาท)
การนาเงินไปดาเนินการ

ระบุ วัน ที่ห รื อเดือ น
ที่จะขอเบิกเงิน

๓.

งวดที่ ๓

ส รุ ป แ ผ น ง า น / กิ จ ก ร ร ม ระบุจานวนเงิน (บาท)
การนาเงินไปดาเนินการ

ระบุ วัน ที่ห รื อเดือ น
ที่จะขอเบิกเงิน

๒.๑๔ ผู้เสนอโครงการ (ตัวแทนขององค์กร/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย)
ชื่อ-สกุล............................................... ตาแหน่ง ..................................................................
สถานที่ติดต่อ
เลขที่.....................ถนน....................................แขวง/ตาบล...............................................
เขต/อาเภอ...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร............................E-mail………………………….…

หน้า ๙๙

ขอรับรองว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการ
สนับสนุนเงินเพื่อดาเนินการจากทางราชการหรือแหล่งเงินอื่นใด หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
(ลงชื่อ)................................................. ผู้เสนอโครงการ
(........................................)
ตาแหน่ง...............................................
๒.๑๕ (ลงชื่อ)................................................. ผู้อนุมัติโครงการ
(..........................................)
ตาแหน่ง...............................................

หน้า ๑๐๐

๑.

๒.

คาอธิบายแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(หน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล)
*****************
ข้อมูลผู้ขอรับการสนับสนุน
๑.๑ ชื่อหน่วยงาน ระบุชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๑.๒ ประเภท ให้ทาเครื่องหมาย ในช่อง  ที่กาหนดเพียง ๑ ช่อง
๑.๓ ที่ตั้ง ระบุที่ตั้งขององค์กรที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๑.๔ ระบุภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยย่อ
๑.๕ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้ทาเครื่องหมาย ในช่อง  ที่กาหนดได้มากกว่า ๑ ช่อง
ข้อมูลโครงการ
๒.๑ ให้ระบุชื่อโครงการที่จะดาเนินการ
๒.๒ หลักการและเหตุผล ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเปูาหมาย ประชาชน หรือความ
ต้องการของกลุ่มเปูาหมาย และเหตุผลการจัดทาโครงการ
๒.๓ สถานภาพของโครงการ ให้ทาเครื่องหมาย ในช่อง  ที่กาหนดเพียง ๑ ช่อง
๒.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ กาหนดจุดหมายซึ่งต้องการจะบรรลุผลของโครงการ ข้อความ
ควรจะสั้น กระชับ เข้าใจง่าย
๒.๕ เปูาหมาย ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระบุเปูาหมาย
ของโครงการ จานวนหมู่บ้าน ประชากร และพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ประโยชน์ที่กลุ่มเปูาหมายจะ
ได้รับ ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ ความคุ้มค่าจากการลงทุนว่าจะได้คืนในปีที่เท่าไร
๒.๖ ความสอดคล้องของโครงการ ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง  ที่กาหนดเพียง ๑ ช่อง
๒.๗ ชื่อผู้ประสานงาน ระบุชื่อผู้ประสานงาน ตาแหน่ง สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail
ที่สามารถติดต่อประสานงาน
๒.๘ สถานที่ดาเนินงาน ระบุสถานที่ดาเนินโครงการ
๒.๙ ระยะเวลาดาเนินการ ระบุระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ กรณีระยะเวลา
ดาเนินการเกินกว่า ๑ ปี ให้ระบุเหตุผลความจาเป็น
๒.๑๐ วิธีการและขั้นตอนการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ระบุรายละเอียด วิธีดาเนินการ กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาที่จะดาเนินการ
๒.๑๑ ความพร้อมของโครงการ ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง  ที่กาหนดเพียง ๑ ช่อง
๒.๑๒ วงเงินงบประมาณ ระบุจานวนเงินงบประมาณ จาแนกรายการตามกิจกรรม และการใช้เงิน
ในแต่ละกิจกรรม
๒.๑๓ การจ่ายเงินโครงการ สานักงานจะจัดให้มีการทาสัญญาก่อนการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานที่
ขอรับการสนับสนุนและเบิกจ่ายเงินตามลักษณะงวดงานที่จะดาเนินการ
๒.๑๔ ผู้เสนอโครงการ (ตัวแทนขององค์กร หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย) เป็นบุคคลที่ได้รับฉันทามติ
จากองค์กร/หน่วยงาน ให้เป็นผู้ลงนามเสนอโครงการ
๒.๑๕ ผู้อนุมัติโครงการ (หัวหน้าหน่วยงาน/หรือองค์กร ที่ขอรับการสนับสนุน หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้มีอานาจอนุมัติให้เสนอโครงการ)
********************
หน้า ๑๐๑

ภาคผนวก ฌ. แบบรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการ .................................................
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่..............เดือน..................พ.ศ...................
----------------------๑. ข้อมูลผู้รายงาน
๑.๑ ชื่อ หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ.........................................................................
๑.๒ ประเภท
 หน่วยงานของรัฐ
 สมาคม
 มูลนิธิ
 สหกรณ์การเกษตร
 องค์กรเอกชน
 อื่นๆ ระบุ..........................................
๑.๓ ที่ตั้งหน่วยงาน
เลขที่.....................ถนน....................................แขวง/ตาบล.................................................
เขต/อาเภอ...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร............................E-mail……………………….………
๑.๔ ชื่อผู้ประสานงาน บริหารโครงการ
ชื่อ-สกุล............................................... ตาแหน่ง ................................................................. .
เลขประจาตัวประชาชน.............................................................................. ...........................
สถานที่ติดต่อ
เลขที่.....................ถนน....................................แขวง/ตาบล..............................................
เขต/อาเภอ...................................จังหวัด.............................รหัส ไปรษณีย์........................
โทรศัพท์........................................โทรสาร............................E-mail………………………….…
๑.๕ สถานที่ตั้งโครงการ
เลขที่.....................หมู่..................ถนน.........................แขวง/ตาบล..................................
เขต/อาเภอ...................................จังหวัด............................

๒. ข้อมูลผลการดาเนินงานตามโครงการ
๒.๑ ชื่อโครงการ ................................................................................................................................
๒.๒ สถานภาพของโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
๒.๓ ผลการดาเนินงาน
๒.๓.๑ ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ จ านวน...............บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ........ของ
งบประมาณที่ได้รับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ....................................
หน้า ๑๐๒

๒.๓.๒ ผลการดาเนินงาน
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๒.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๒.๕ แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๒.๖ แนบภาพถ่ายขั้นตอนในการดาเนินโครงการมาด้วย (พร้อมคาอธิบายประกอบการรายงาน)

ลงชื่อ.................................................
(.........................................)
ตาแหน่ง....................................................

หน้า ๑๐๓

ภาคผนวก ญ. แบบส่งคืนเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ชื่อโครงการ ...............................................................................................................................................
๒. ชื่อผู้ขอเสนอโครงการ ......................................................................................................................... ......
๓. สถานที่ตั้งของโครงการ..............................................................................................................................
เลขที่.............................หมู่ที่..................ถนน............................................................................................
แขวง/ตาบล...........................................................เขต/อาเภอ..................................................................
จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย์...............................................................
๔. วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน จานวน.....................................................................................................บาท
๕. วันที่ได้รับการอนุมัติโครงการ.....................................................................................................................
รายละเอียดการใช้เงิน
ลาดับ

รายการ

จานวนเงินที่ใช้(บาท)

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
๖. คงเหลือเงินอุดหนุนที่ส่งคืน จานวน........................................................................................... .........บาท
ซึ่งได้นาฝากเข้าบัญชีธนาคาร.....................สาขา...........................เลขที่................................ ............................
สั่งจ่ายในนาม โครงการ.................................................ลงวันที่......เดือน............................พ.ศ. .. ...................
ขอรับรองว่าได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ จริง
ลงชื่อ ..................................................
ลงชื่อ ..................................................
(.....................................................)
(.....................................................)
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน
โทร. ........................................................
วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .............

หมายเหตุ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน
โทร. ......................................................
วันที่ ...... เดือน .................. พ.ศ. .........

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน ลงนามร่วมกัน ๒ ใน ๓
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คณะผู้จัดทา
ที่ ปรึ กษาด้ านการประสานงานโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ
สานักงาน กปร.
รองผู้อานวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๒. พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่
และความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย
๓. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย
ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมปิด ทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชดาริ
๔. นายประสิทธิ์ โอสถานนท์
ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชดาริ
๕. นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ
ผู้ อ านวยการสถาบั น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นากิ จ กรรมปิ ด ทองหลั ง พระ
สืบสานแนวพระราชดาริ
๖. นายชลธี ยังตรง
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๗. นางกมลินี สุขศรีวงศ์
ผู้อานวยการสานักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
สานักงาน กปร.
๘. นายสมหวัง ภมรคล
ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานวิ ช าการ แผนงาน และโครงการ ส านั ก งาน
ขับเคลื่ อนการพัฒนาตามปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
๙. นายจาเริญ แหวนเพ็ชร
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน กรมการพัฒนา
ชุมชน
๑๐. นายกฤษดา สมประสงค์
หัวหน้าฝุายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
๑๑. ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กรมการปกครอง
๑๒. คุณกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล
ผู้อานวยการส่วนประสานและกิจการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๓. นางสาวอโนทัย ไชยแสนชมพู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
๑๔. นายศรายุทธ ธรเสนา
ผู้อานวยการฝุายพัฒนาลูกค้าและชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
๑๕. นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง
ผู้ช่วยผู้อานวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
๑๖. นางสาวเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ประสานงานอาวุโส สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

๑. นายประสาท พาศิริ
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๑๗. นางสาวหทัยรัตน์ พ่วงเชย
๑๘. นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์

ผู้ จั ด การแผนกจัด การความรู้ สถาบั น ส่ งเสริม และพั ฒ นากิ จกรรม
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
ผู้อานวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง สานักงาน กปร.

คณะบรรณาธิการ
๑. นายสุรชัย ตันชัชวาล
๒. นางสาวสุชนา โรจน์เลิศจรรยา
๓. นางสาวจุฎาพร แซ่หลี
๔. นางสาววาสนา ทองตัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงาน กปร.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงาน กปร.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงาน กปร.

หน้า ๑๐๖

หน้า ๑๐๗

