แผนแม่บท
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ล าดั บ ที่ ๖ ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ล าดับ สุ ด ท้ า ย ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้
พระราชทานพระราชดาริ ใ ห้จั ด ตั้ ง เมื่ อ วัน ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๖ ศูน ย์ ศึ กษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ มีแนวคิดที่สาคัญคือ เป็น ศูนย์ศึกษา และ พัฒนา (Research & Development) ภายใต้พื้นฐาน
ปัญหาและภูมิสังคมที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค และนาผลการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จมาเป็น ตัวอย่า ง
แห่งความสาเร็จ ในลักษณะ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต สาหรับให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานจากการปฏิบัติจริง
เป็น ตัวอย่างของการบริห ารงานแบบบูรณาการในลักษณะ รวมศูนย์ ในการผสานความร่วมมือร่ วมใจกัน ของ
หน่วยงานราชการในการทางานเพื่อบริการประชาชน และเป็น ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว ที่ประชาชน
สามารถเข้ามาเรียนรู้และขอรับบริการได้เบ็ดเสร็จในแห่งเดียวกัน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้ดาเนินการศึกษาหาวิธีการพัฒนาจาก
สภาพพื้นฐานปัญหาเดิมที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทาลายอย่างรุนแรงจากการทาการเกษตรที่ไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ปุาไม้ถูกทาลาย มีการพังทลายของดิน สูญเสียหน้าดิน ดินกลายเป็นดานแข็ง มีความแห้งแล้งเพิ่มขึ้น
จากพื้นฐานที่เป็นเขตเงาฝนอยู่แต่เดิม ในปัจจุบันมีกรอบการดาเนินงานในการศึกษาและพัฒนาใน ๕ เรื่องที่สาคัญ
คือ ๑. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงบารุงดิน , ๒. การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้า , ๓. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนา
ปุาไม้ , ๔.การสร้างอาชีพและผลิตอาหาร , และ ๕.พลังงานทดแทน ซึ่งได้ดาเนินการต่อเนื่องกันมาตามสภาพปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา นอกจากการดาเนินงานในพื้นที่
ศูนย์ฯ แล้ว ยังได้ขยายผลการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จไปยังหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ โดยการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขยายผลการ
พัฒนา และใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังได้จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ ซึ่งเป็นเครือข่าย
ภาคประชาชนที่ประสบความสาเร็จจากการขยายผลของศูนย์ ฯ จานวน ๑๐ แห่ง ในพื้นที่รอบศูนย์ฯ อีกทั้งยังได้
ประสานความร่วมมือในการขยายผลร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้ของภาคเอกชน อีกจานวน ๘ แห่ง เพื่อให้เป็นแหล่ ง
องค์ความรู้ และเป็นแบบอย่างให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
ในภาพรวมการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ มีความสอดคล้องกับแนวพระราชดาริ
นโยบายต่างๆ และความต้องการของเกษตรกร โดยผลสาเร็จได้เกิดประโยชน์กับ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเป็น
อย่า งดี ดัง จะเห็น ได้ จากการประเมิน ผลการดาเนิน งานตามแผนแม่บ ทศู นย์ศึ กษาการพั ฒนาห้ว ยทรายฯ โดย
สานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน
กปร.) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ได้ดาเนินงาน
ศึกษา ทดลอง วิจั ยและพั ฒนาไปแล้ว รวมทั้ง สิ้น ๘๒ เรื่อง ได้นาผลสาเร็จของงานศึ กษา ทดลอง วิจัย เหล่า นี้
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มาขยายผลเป็นหลักสูตรอบรมสาหรับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ จานวน ๘ หลักสูตร และได้อบรมหลักสูตรอื่น
ที่จาเป็นให้กับประชาชน ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ได้ให้การอบรมไปแล้ว
จานวน ๗,๗๔๒ คน มีแปลง/งาน ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน สาธิตและใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จานวน ๑๙ แปลง/งาน และมีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่
ศูนย์ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ จานวนทั้งสิ้น ๒๕๓,๔๓๒ คน
ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ทั้ง 6 แห่ง งานการขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ ทาให้เกษตรกรร้อยละ ๔๓.๓ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มาก และเกษตรกร
ร้อยละ ๕๐.๕ มีความเป็นอยู่ดีขึ้นพอสมควร โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีเป็นเงิน ๒๑๖,๘๒๑.๙๘ บาท และ
มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีเป็นเงิน ๑๔๖,๓๐๖.๙๘ บาท ทั้งนี้ส่วนใหญ่มีรายได้พอเพียงกับรายจ่ายและมีเงิน
ออมในครัวเรือน นอกจากนั้นแล้วงานขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ ยังช่วยให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย
อย่างไรก็ดี ในการดาเนินงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ได้ยึดแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ของศูนย์เป็นเครื่องมือชี้นาการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ) ได้สิ้นสุดลง ทั้งนี้การดาเนินงานในภาพรวมของศูนย์ฯ ยังคงมีความจาเป็นต้องมีเครื่องมือชี้นา
การดาเนินงานเพื่อพัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย ส่งเสริมขยายผลสาเร็จไปสู่ประชาชน ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
เป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกากั บดูแลให้การปฏิบัติง านของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทั้งในระดับนโยบายและ
ปฏิ บั ติใ ห้ มี ความถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและสมบู ร ณ์ จนเกิ ดผลสัม ฤทธิ์ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ง ในเรื่ อ งงานศึ กษา ทดลอง วิ จั ย
งานขยายผล และงานบริหารจัดการ
กองอานวยการศูนย์ศึก ษาการพัฒนาห้ วยทรายอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ โดยศูนย์อานวยการ
โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ กองบัญ ชาการตารวจตระเวนชายแดน ในฐานะหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่
ในการประสานการดาเนินงานและให้การสนับสนุน กับหน่วยงานต่างๆที่ร่วมดาเนินงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ จึงได้จั ดท า แผนแม่ บทศูน ย์ศึก ษาการพั ฒนาห้ว ยทรายอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดาริ ฉบับ ที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นแผนชี้นาที่ กาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแต่ละยุทธศาสตร์ ไ ว้ รวมถึง ได้กาหนด
แผนงานสาคัญเป็นกลุ่มไว้อย่างกว้างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดทาแผนงาน โครงการและกาหนดกิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การซึ่งแยกออกไปต่างหากโดยให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการในทุกปี ซึ่งแนวทางในการดาเนินการลักษณะนี้ จะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความยื ด หยุ่ น ง่ า ยต่ อ การปรั บ แผนให้ บ รรลุ สู่ เ ปู า หมาย ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถปรั บ เปู า หมาย ปรั บ
กระบวนการทางานได้ตลอดเวลา สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ดียิ่งขึ้น การดาเนินงานสนองพระราชดาริเป็นไปอย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นกรอบในการประสานความร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติง านทุกคน อันจะส่งผลให้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เป็นแหล่ง
องค์ ค วามรู้ แ นวพระราชด าริ ต่ า งๆ สามารถขยายผลน าประชาชนไปสู่ วิ ถี ชี วิ ต เศรษฐกิจ พอเพี ย งอย่ า งยั่ ง ยื น
บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี ต่อไป
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ขอบเขตและกรอบแนวคิดในการจัดทาแผนแม่บทศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
เพื่อให้แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ. 2560-2564
เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานให้บรรลุผลตามแนวพระราชดาริ และเกิ ดประโยชน์สุขกับประชาชน ดังนั้น จึงได้
กาหนดขอบเขตครอบคลุม ๓ ด้านคือ ๑.ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และการพัฒนา , ๒.ด้านการขยายผลการ
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และ ๓.ด้านการบริหารจัดการ โดยยึดกรอบแนวคิดหลัก ประกอบด้วย
๑) รายงานการประเมินแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๒) พระราชดาริเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๓) หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
๔) ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๕) ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๖) แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.)
๗) แผนพัฒนาจังหวัด พื้นที่ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ๑๐ จังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔ ที่เกี่ยวข้อง (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง )
๘) การวิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่ดาเนินการของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ

แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เปูาประสงค์หลัก กลุ่มเปูาหมาย และยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้
 วิสัยทัศน์ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นแหล่ง เรียนรู้ด้านการ
อนุรักษ์ การฟื้นฟู และการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรดินและปุาไม้ รวมถึงเป็นสถานที่ถ่ายทอดวิชาการ
และเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การประมง ที่เหมาะสมตามภูมิสัง คมให้กับประชาชน
รวมถึงเป็นสถานที่ถ่ายทอดแนวพระราชดาริต่างๆ ให้กับประชาชนเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ให้มีอาชีพ รายได้ และมีความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ค

 พันธกิจ :
๑) ศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดาริ เพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
ภูมิสังคม มีความสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
๒) รวบรวมผลการ การศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดาริ นาแนวพระราชดาริ และผล
ที่ได้จ ากการศึ กษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดาริ รวมถึง องค์ค วามรู้ ในการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยายผลไปสู่ประชาชน
๓) พัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการทางานอย่างประสาน
สอดคล้องและมีการบูรณาการทางานร่วมกัน
๔) เผยแพร่ พ ระอั จ ฉริ ย ะภาพของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชไปสู่
สาธารณะชน
 เป้าประสงค์หลัก :
๑) ศึกษา วิจัย ทดลอง ทดสอบ พัฒนา ให้ครบถ้วนตามพระราชดาริ
๒) สร้างตัวอย่างความสาเร็จของการพัฒนาอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
๒.๑ การอนุรักษ์ดิน ปรับปรุงบารุงดิน และพัฒนาดินที่มีความเสื่อมโทรม
๒.๒ การทาเกษตรที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งกับสิ่งแวดล้อม
๒.๓ การทาเกษตรในพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งในเรื่องของดินและน้า
๒.๔ การจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๕ ปศุสัตว์และการประมง เพื่อเป็นแหล่งอาหารและอาชีพ
๒.๖ การพัฒนาปุาไม้และการจัดการปุาไม้อย่างมีส่วนร่วม
๓) ขยายผลความสาเร็จไปสู่ประชาชน ทั้งทางตรงและผ่านระบบเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถนาไปเป็นแนวทางการดารงชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
๔) เผยแพร่ตัวอย่างความสาเร็จด้านต่างๆ สู่สาธารณะชน
 กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในจังหวัด หน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง เครือข่ายชุมชน ภาคเอกชน
ผู้รับบริการ
กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป เยาวชน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ ผู้บริหาร
ชาวต่างชาติ
 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประกอบด้วย
๓ ยุทธศาสตร์ ๑๓ เปูาประสงค์ ๔๑ กลยุทธ์ และ ๑๓๕ ตัวชี้วัด ๓๓ แผนงาน

ง

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย ๔ เปูาประสงค์ ๗ กลยุทธ์
๒๗ ตัวชี้วัด ๔ แผนงาน
เป้ าประสงค์ที่ ๑ รวบรวม งานศึก ษา ทดลอง วิจั ย และพั ฒนา รวมถึง งานทดสอบสาธิ ต ได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างเป็นระบบสามารถเข้าถึงได้ นามาใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้ ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์
๒ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ ๒ ศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา ทดสอบสาธิต ต่อ ยอดหรือเพิ่มเติมขึ้นใหม่ ให้
สามารถถ่ายทอด และขยายผลการพัฒนาไปสู่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมกับภูมิ สังคม และความเปลี่ยนแปลง
โดยเน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ๑๘ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ ๓ ใช้ข้อมูลตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บูรณาการกับงานศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา รวมถึงงานทดสอบสาธิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชน ประกอบด้วย
1 กลยุทธ์ ๑ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ ๔ สร้างองค์ค วามรู้ เผยแพร่อ งค์ ความรู้ใ นการ อนุรั กษ์แ ละการบริ หารจั ดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ เกิดความอุดมสมบูรณ์อ ย่ างสมดุ ลและยั่ง ยืนตามแนวพระราชดาริ
ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ๖ ตัวชี้วัด
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประกอบด้วย ๕ เปูาประสงค์
๑๙ กลยุทธ์ ๖๘ ตัวชี้วัด ๑๕ แผนงาน
เป้าประสงค์ที่ ๑ นาผลสาเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา รวมถึงผลสาเร็จของการ
ทดสอบ มาจัดสาธิตแสดงเป็น ‘พิพิธภั ณฑ์ธรรมชาติที่ มีชีวิต ’ ได้อ ย่างสมบูรณ์ น่ าสนใจ มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ ๑ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ ๒ ขยายผลความสาเร็จจากการศึกษาทดลอง วิจัยและพัฒนา รวมถึงความสาเร็จ
จากการทดสอบสาธิ ต และแนวพระราชด าริ ต่ า งๆ สู่ ป ระชาชนกลุ่ ม เป้ า หมาย และประชาชนทั่ ว ไปอย่ า ง
สอดคล้องกับภูมิสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพให้กลับมามีความอุดม
สมบูรณ์ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๒๑ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ ๓ เกษตรกร ชุมชน เครือข่ายชุมชน พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ๒๒ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ ๔ เป็นต้นแบบของการบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวและเป็นต้นแบบของการดารงชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาตามแนว
พระราชดาริ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ๑๔ ตัวชี้วัด
เป้ า ประสงค์ ที่ ๕ ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ของเกษตรกรให้ ผ ลผลิ ต ที่ มี ค วามปลอดภั ย ได้ ม าตรฐาน
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต จัดหาตลาดให้เกษตรกรมีช่อ งทางในการจาหน่ายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ๑๐ ตัวชี้วัด

จ

 ยุท ธศาสตร์ที่ ๓ การบริ หารจั ด การองค์ก ร ประกอบด้ ว ย ๔ เปูา ประสงค์ ๑๕ กลยุ ทธ์ ๔๐
ตัวชี้วัด ๑๔ แผนงาน
เป้าประสงค์ที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ฯ ดาเนินงานอย่างบูรณาการ มีบริหารงานด้วย
หลักของ ธรรมาภิบาล สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานสนองพระราชดาริ อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่ มี
คุณภาพ เชี่ยวชาญงานและทางานอย่างมืออาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆตามแนวพระราชดาริสู่สาธารณชน
ประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ ๑๗ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ ๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ มีโครงสร้างการบริหารภายใน และอัตรากาลัง
ระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ ๒ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ ๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี ในการเป็นต้นแบบการพัฒนา
ตามแนวพระราชดาริในภูมิภาค ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ๑๒ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ ๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ฯ พัฒนาเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศูนย์กลาง
การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ ในระดับสากล ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๙ ตัวชี้วัด

การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ
กองอานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เป็นแกนกลางในการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่
ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ฯ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีในแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔
ภายใต้กรอบของแผนแม่บทฉบับที่ ๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการ และเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวิ สัยทัศ น์ เปูาประสงค์ และยุท ธศาสตร์ที่ วางไว้ ด าเนิน การประชาสัมพั นธ์เ พื่อสร้ างความรู้ ความเข้า ใจใน
แผนแม่ บทและวิธีการดาเนิน งานตามแผนแม่บทเพื่ อขับเคลื่อนการดาเนิ นงานให้เป็นไปตามวั ตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่กาหนดไว้ อานวยการกากับดูแล ในภาพรวมของศูนย์ฯ โดยดาเนินการด้านงบประมาณ ภายใต้กรอบ
แผนปฏิบัติการประจาปีและกรอบแผนแม่บทฉบับที่ ๖ อานวยการกากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามกากับ
ดูแลโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีและกรอบงบประมาณที่ได้รับ รวบรวมรายงานผลความก้าวหน้า
สรุปรายงานประจาเดือน สรุปรายงานรายไตรมาส และสรุปผลการปฏิบัติในรอบปี ส่งให้หน่วยต้นสังกัดของหน่วยที่
ปฏิบัติงานในศูนย์ รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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ฉ

คำนำ
ศูนย์ศึกษาการพัฒ นาห้วยทรายอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ ได้ด าเนินงานมาอย่ างต่อเนื่องตั้ง แต่
ปี พ.ศ.๒๕๒๖ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยยึดแนวพระราชดาริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานไว้เป็นแนวทางทั้ง ในด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ค้นคว้า
ทดลอง และนาผลจากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ไปขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
โดยรอบ ตลอดจนการจัดทาเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ในการพัฒนาต่างๆ หลากหลายสาขา ในการดาเนินงาน
ได้มีการจัดทาแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมดาเนินงาน ยึดถือเป็น
กรอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แผนแม่บทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นี้ ได้จัดทาขึ้น
ร่วมกันโดยการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมดาเนินงาน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตลอดจนผู้นาท้องถิ่นและผู้แทนประชาชนในพื้นที่โดยรอบที่ตั้งของศูนย์ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
อย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปทิศทางที่ประชาชนต้องการ เน้นการพึ่งพาตนเอง สร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง และเป็นการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนแม่บทฉบับที่ ๖ นี้ เป็นแผนชี้นาที่กาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแต่ละยุทธศาสตร์ไว้ รวมถึง
ได้กาหนดแผนงานสาคัญเป็นกลุ่มไว้อย่างกว้างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดทาแผนงาน โครงการและกาหนดกิจกรรม
ในแผนปฏิบัติการซึ่งแยกออกไปต่างหากโดยให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการในทุกปี ซึ่งแนวทางในการดาเนินการ
ลัก ษณะนี้ จะก่ อ ให้ เกิ ด ความยื ด หยุ่ น ง่า ยต่ อ การปรับ แผนให้ บ รรลุ สู่ เ ป้า หมาย ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถปรั บ
เป้าหมาย ปรับกระบวนการทางานได้ตลอดเวลา สามารถแก้ไ ขข้อผิดพลาดได้ดี ยิ่ง ขึ้น การดาเนินงานสนอง
พระราชดาริเ ป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้อ ง และเป็นกรอบในการประสานความร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาใน
ทุกๆ ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงานทุกคน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

สารบัญ
หน้ า
ก-ฉ
๑
๒

บทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร
หลักการและเหตุผล
ผลการดาเนินงาน ตามรายงานการประเมินแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
 ด้านการศึกษา ทดลอง วิจยั
 ด้านการขยายผล
 ด้านการบริ หารจัดการ
การประเมินสถานการณ์
กรอบแนวคิดในการจัดทาแผน
 รายงานการประเมินแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
 พระราชดาริ เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
 ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ
ตามกรอบยุทธศาสตร์ ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
 แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สานักงาน กปร.
 แผนพัฒนาจังหวัด พื้นที่ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
๑๐ จังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ที่เกี่ยวข้อง (เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์
ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุ พรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
พระนครศรี อยุธยา อ่างทอง )
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๗
๘
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๑๒
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๑๓
๑๖
๑๗
๑๗
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก และกลุ่มเป้าหมาย
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 เป้าประสงค์หลัก
 กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การศึกษา ทดลอง วิจยั และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู ้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การบริ หารจัดการองค์กร
การบริ หารแผนไปสู่ การปฏิบตั ิ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๑
๒๕
๓๖
๔๓

แผนแม่บท
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
………………………………………………………………..

๑. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดาริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ” ขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศ จานวน ๖ แห่งโดยมีแนวคิดที่สาคัญคือ “ศึกษาและ
พัฒนา” (Research & Development) ภายใต้สภาพื้นฐานปัญหาและภูมิสังคมที่แตกต่างกันของแต่ละภูมิภาค
นาผลการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จมาเป็น “ตัวอย่างแห่งความสาเร็จ” ในลักษณะ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มี
ชีวิต” สาหรับให้ผู้ที่สนใจเข้ามาดูตัวอย่างจากของจริง หรือเข้ามาขอรับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตยังเป็นสถานที่ให้คนทุกระดับสามารถมา
เที่ยวหย่อนใจ ดูวิธีการที่จะพัฒนาในสาขาต่าง ๆจากของจริง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เป็นตัวอย่างของการบริหารงานแบบบูรณาการในลักษณะ “รวมศูนย์” ในการผสานความร่วมมือร่วมใจกันของ
หน่วยงานราชการในการทางานเพื่อบริการประชาชน และเป็น “ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” ที่
ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้และขอรับบริการได้เบ็ดเสร็จในแห่งเดียวกัน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตั้งอยู่ที่ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดาริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ เมษายน
พ.ศ.๒๕๒๖ เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่ อมโทรมของธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้อมของพื้นที่ เขตพระราชนิ เวศน์
มฤคทายวัน ซึ่งแต่เดิมเป็นปุาที่มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ปุานานาชนิดโดยเฉพาะเนื้อทราย พื้นที่
แห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “ห้วยทราย” แต่ในเวลาต่อมามีราษฎรบุกรุกเข้ามาแผ้วถางปุาเพื่อทาไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ไร่สับประรด แต่ทาอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ถูกวิธี มีการใช้สารเคมีเกินความจาเป็น ขาดหลักวิชาการ ดินขาดการ
บารุงรักษา มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่คานึงถึง คุณค่าและอนาคต ทาให้ธรรมชาติขาดความสมดุล
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดการพังทลายของดินและสูญเสียหน้าดิน คุณภาพของดินเสื่อมโทรม พื้นดินบางแห่ง
แข็งเป็นดาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ได้ดาเนินการตามพระราชดาริโดยเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้าน
ปุาไม้อเนกประสงค์ ศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมควบคู่ไปกับ ปลูกปุาเพื่อฟื้นฟูสภาพปุาไม้
ให้กลับอุดมสมบูรณ์ดังเดิม สามารถทาการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ควบคู่กับการปลูกปุา พัฒนาแหล่งน้าสนับสนุน
การปลูกปุาและการเพาะปลูกพืช ทั้งนี้โดยให้ราษฎรเข้าร่วมในกิจกรรมของโครงการเพื่อร่วมพัฒนา อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างถูกต้องและเกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรมชาติ ทั้งนี้ในการดาเนินงาน
ครอบคลุมในเรื่องสาคัญๆ ใน ๕ ด้าน คือ
๑) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงบารุงดิน
๒) การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้า
๓) การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาปุาไม้
๔) การสร้างอาชีพและผลิตอาหาร
๕) พลังงานทดแทน

แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ นอกจากจะดาเนินการดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ยังได้ขยายผลการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จไปยังหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ โดยการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขยายผล
การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้เสริมสร้างศักยภาพศูนย์
เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ประสบความสาเร็จจากการขยายผลของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เพื่อเป็นแหล่ง องค์ความรู้ และเป็นแบบอย่างให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้
อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
การดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จะมี “แผนแม่บท”เป็นเครื่องมือ
ในการกาหนดแผนงานและโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมดาเนินงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิ ดความประสานสอดคล้อง มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า มี
ความประหยัด และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสาเร็จของงานและเป็นไปตามแนวพระราชดาริ โดยแผนแม่บทศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ฉบับที่ ๕ ( พ.ศ.๒๕๕๕ –๒๕๕๙ ) สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งในภาพรวมที่ผ่านมาผลการดาเนินงานมีความสอดคล้องกับแนวพระราชดาริ และนโยบายต่างๆ โดยผลสาเร็จ
ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการประเมินผลงานฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาการ
พั ฒ นาฯ โดยส านั ก งานคณะกรรมการคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจ าก
พระราชดาริ (สานักงาน กปร.) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ พบว่าการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
สามารถทาให้ครอบครัวหรือคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐ ดีขึ้นพอสมควร คิดเป็น
ร้อยละ ๓๒.๐ ทั้งนี้ส่วนใหญ่มีรายได้พอเพียงกับรายจ่ายและมีเงินออมในครัวเรือน นอกจากนี้แล้ว การขยายผล
แนวพระราชดาริต่างๆไปสู่ประชาชน ยังช่วยทาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทรายฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน กองอานวยการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ในฐานะหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่ในการอานวยการ การประสานงาน และให้การ
สนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมดาเนินงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จึงได้ร่วมกับทุกหน่วยงานที่
ร่วมดาเนินงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ องค์กรส่วนท้องถิ่น และตัวแทนภาคประชาชน จัดทา
“แผนแม่ บ ทศูน ย์ ศึ กษาการพั ฒ นาห้ ว ยทรายอั นเนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฉบับ ที่ ๖ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔)” ขึ้น โดยมี จุด มุ่ ง หมายในการก าหนดทิ ศ ทางให้ ศู น ย์ ศึก ษาการพัฒ นาห้ ว ยทรายอั น เนื่อ งมาจาก
พระราชดาริไปสู่การทาหน้าที่เป็น “แหล่งองค์ความรู้แนวพระราชดาริ ขยายผลสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี นาไปสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อไป

๒. ผลการดาเนินงาน ตามรายงานการประเมินแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ในช่วงที่ผ่านมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้ดาเนินการ ศึกษา
ค้น คว้า หาวิ ธี การพั ฒนาภายใต้สภาพพื้ น ฐานปั ญ หาและภู มิสั ง คมของพื้น ที่ โดยใช้ ก ารพั ฒ นาในลัก ษณะ
บูรณาการงานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบของหน่วยงานที่ร่วมดาเนินงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ของแผนแม่บทที่ได้ร่วมกันจัดทาขึ้น ทั้งนี้โดยครอบคลุมการดาเนินงานใน ๓ ด้าน คือ

แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๒

๒.๑ ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ดาเนินงานในเรื่องของการศึกษา ทดลอง วิจัย มุ่ง เน้นความ
ครบถ้วนของกิจกรรมการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ กับแนวพระราชดาริที่ได้พระราชทานไว้ในการ
ดาเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ และเน้นการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ไ ด้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ ยนแปลงไป ซึ่งจากการรวบรวมผลการศึกษา ทดลอง
วิจัย ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ตั้งแต่เริ่มดาเนินงานโครงการจนถึงปีปัจจุบัน ( ๒๕๕๙ ) พบว่ามี
การศึกษา ทดลอง วิจัย ที่เสร็จสิ้นแล้ว รวมจานวนทั้ง สิ้น ๘๒ เรื่อง ประกอบด้วยงานศึกษา ทดลอง วิจัย
๙ ประเภท ดังนี้
๑). ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม
จานวน ๕ เรื่อง
๒). ด้านการพัฒนาปรับปรุงและบารุงดิน
จานวน ๑๗ เรื่อง
๓). ด้านการพัฒนาปศุสัตว์และโคนม
จานวน ๑๘ เรื่อง
๔). ด้านการพัฒนาประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า จานวน ๑๙ เรื่อง
๕). ด้านการพัฒนาปุาไม้
จานวน ๓ เรื่อง
๖). ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์สัตว์ปุา
จานวน ๑๒ เรื่อง
๗). ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จานวน ๔ เรื่อง
๘). ด้านพลังงานทดแทน
จานวน ๑ เรื่อง
๙). ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จานวน ๓ เรื่อง
ทั้งนี้ได้คัดเลือกผลการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่ประสบผลสาเร็จและพร้อมที่จะนาไปขยายผลสู่ประชาชน จานวน
รวม ๓๔ เรื่อง โดยรวบรวมงานการศึกษา ทดลอง วิจัย ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกันจัดทาเป็นเอกสารวิชาการ
เพื่อใช้ในการเผยแพร่และขยายผลรวมถึงใช้ประกอบการฝึกอบรม จานวนทั้งสิ้น ๑๑ เรื่อง และได้จัดทาเป็น
บัญชีหลัก หลักสูตรการอบรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จานวน ๘ หลักสูตร ส่วนผลการศึกษา
วิจัย ทดลอง ซึ่งไม่สามารถนามาจัดทาเป็นหลักสูตรการอบรม ได้จัดทาเป็นเอกสารองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่
จานวน ๔๘ เรื่อง เอกสารวิชาการที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จัดทาขึ้น จานวน ๑๑ เรื่อง ดังนี้.
๑). การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
๒). การเลี้ยงโค
๓). การเลี้ยงแพะห้วยทราย
๔). การเลี้ยงไก่เขียวห้วยทราย
๕). การเลี้ยงกบ
๖). การเพาะเห็ด
๗). เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่
๘). การปรับปรุงดินและการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า
๙). การเลี้ยงปลาน้าจืด
๑๐).การเผาถ่านเพื่อผลิตน้าส้มควันไม้
๑๑).ถ่านชีวภาพ
ในการศึกษาวิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สมควรที่จะดารง
ความร่วมมือไว้ และเพิ่มเติมเครือข่ายงานศึกษาวิจัยกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆต่อไป แต่ทั้ง นี้
ในช่วงที่ผ่านมา ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ยัง ไม่มีแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยหรื อ
แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๓

แผนงาน/กิจกรรมที่จะพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยของศูนย์ฯ การประชุมระดมความคิดโดยคณะทางานวิชาการ
เพื่อกระตุ้นให้มีการเขียนงานทางวิชาการเป็นสิ่งจาเป็น และผู้ที่ประสงค์จะทาการศึกษา วิจัย ควรให้มีเวลาใน
การเตรียมการและการเขีย นโครงการล่ วงหน้า ที่น านขึ้ น นอกจากนี้ สมควรที่จะพิจ ารณาศึ กษาทดลองต่ อ
ยอดจากการศึกษา ทดลอง งานวิจัย ที่มีอยู่ และเพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรม การสร้างจิตสานึกด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งด้วย
๒.๒ ด้านการขยายผล
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จัดทาแผนการฝึกอบรมให้กับประชาชนเป็น ประจาปีทุกปีทั้งที่
เป็นหลักสูตรในลักษณะสหวิชาการที่มุ่งเน้นให้เกิดแนวคิดในการดาเนินชิวิติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักสูตรที่มุ่งหมายให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ทั้งจากบัญชีหลัก หลักสูตรการอบรมของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จานวน ๘ หลักสูตร และจากหลักสูตรปกติของหน่วยงานต่างๆตามความ
จาเป็น ทั้งในส่วนที่สามารถใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วย และที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลาง
โดยในการอบรมได้ส่งเสริมให้เกษตรกรตัวอย่างและปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรให้ความรู้จากประสบการณ์ตรง
แก่เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฯ สาหรับ บัญ ชีหลัก หลักสูตรการอบรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ จานวน ๘ หลักสูตร ดังนี้.
๑). การทาเกษตรแบบผสมผสานและทฤษฎีใหม่
๒). การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
๓). การปรับปรุงบารุงดินและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
๔). การเลี้ยงโค
๕). การเลี้ยงแพะ
๖). การเลี้ยงไก่เขียวพื้นเมืองห้วยทราย
๗). การเลี้ยงกบ
๘). การเพาะเห็ด
ในการฝึกอบรม ร้อยละ ๙๘.๐ ของผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรม แต่อย่างไรก็ดีผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีความต้องการไปดูงานในสถานที่จริง และให้มีการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ให้มากขึ้น อีกทั้งมี
ความต้องการให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มเติม ส่วนใหญ่อยากอบรมเรื่อง
การเพาะเห็ดโคน เห็ดฟาง รองลงมาคืออยากอบรมเรื่องการเกษตรที่ใช้น้าน้อย และอยากอบรมเรื่องการปลูกผัก
ระยะสั้น การปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน ตามลาดับ และอยากให้เพิ่ม การอบรมเคลื่อนที่ตามศูนย์เรียนรู้ของศูนย์ฯ
สาหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการอบรม ผู้รับการอบรมส่วนใหญ่ ระบุว่าช่วงเดือนคือเมษายนจะเหมาะสมมาก
ที่สุด รองลงมาคือเดือนมีนาคม และเดือนมกราคม ตามลาดับ โดยผู้เข้ารับการอบรมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ ร้อยละ ๕๐.๐ มาตามคาชักชวนของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯและร้อยละ ๒๑.๓ มาสมัครด้วยตนเอง ที่
เหลือมาตามคาชักชวนของเพื่อนบ้าน/ญาติ/ผู้นาชุมชน สาหรับเหตุผลสาคัญที่ตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรมกับ
ศูนย์ฯ มากที่สุดคืออยากได้ความรู้ รองลงมาคืออยากได้รับเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หรือปัจจัยการผลิต อื่นๆ ซึ่ง
เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙ ส่วนอีก
ร้อยละ ๔๙.๓ ต้องนาไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับกิจกรรมของตนเอง มีพียงร้อยละ ๕.๘ ที่ไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์
สาหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๔๖.๗ นามาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มราย และร้อยละ
๓๔.๙ ใช้เพื่อลดรายจ่าย ผู้ผ่านการฝึกอบรมร้อยละ ๕๕.๖ ได้นาความรู้ไปเผยแพร่กับเพื่อนบ้านเป็นส่วนมาก

แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๔

รองลงมาคือเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจอื่นๆ ส่วนผู้ที่ไม่ได้นาไปเผยแพร่ให้เหตุผลว่าเพราะไม่มีผู้สนใจ มีเพียงส่วน
น้อยที่ไม่ได้นาไปเผยแพร่โดยให้เหตุผลว่าได้ทดลองด้วยตนเองแล้วปรากฏว่าไม่ประสบผลสาเร็จ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ มีแปลง/งาน ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน สาธิตและใช้เป็นที่
ฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จานวน ๑๙ แปลง/งาน ดังนี้.
๑). การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ยืนต้นเพื่อพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน แปลงเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา
๒). การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ยืนต้นเพื่อพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน แปลงเฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษา
๓). แปลงสวนปุาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕8 (เส้นทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต)
๔). สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕8
๕). แปลงสาธิตการปลูกไม้ผล
๖). แปลงไม้ผลพันธุ์ดี
๗). แปลงเกษตรผสมผสาน
๘). แปลงสาธิตการปลูกพืชไร่
๙). แปลงงานพัฒนาที่ดิน
๑๐). การเลี้ยงปลานิล ปลาแรดและปลาดุกในบ่อซีเมนต์
๑๑). การเลี้ยงปลานิล ปลาแรดและปลาดุกในบ่อดิน
๑๒). การเลี้ยงกบนาในบ่อซีเมนต์
๑๓). การเลี้ยงไก่ไข่
๑๔). การเลี้ยงเป็ด
๑๕). การเลี้ยงไก่เขียวห้วยทราย
๑๖). การเลี้ยงแพะ
๑๗). การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
๑๘). การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟูา นางรม เป๋าฮื้อ
๑๙). การผลิตและใช้ถ่านชีวภาพ
จากการประเมินผลงานฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โดยสานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีข้อแนะนาว่าควร
เพิ่มจานวนแปลงและมีการจัดการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน รวมทั้งมีรูปแบบที่หลากหลาย มีครบทุกด้าน คือ ดิน
น้า ปุาไม้ ส่งเสริมอาชีพ พลังงานทดแทน ระบบการให้น้าพืชและการปูองกันกาจัดศัตรูพืชโดยวิธีการต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้จัดทาแปลงสาธิตเพิ่มเติม โดยเฉพาะแปลงปลูกผักที่มี
ความหลากหลายชนิดที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่จริง โดยเป็นแบบผักปลอดสาร และผักไม่ใช้ดิน ซึ่งเป็นความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด รองลงมาอยากให้ทาแปลงสาธิตการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า เช่น โคขุน แพะ
กวาง ไก่ แปลงสาธิตการเพาะเห็ดโคน เห็ดฟาง เห็ดเผาะ และแปลงสาธิตปลูกสับปะรดปลอดสาร ตามลาดับ
ศูนย์เรียนรู้ และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ณ. สิ้นสุดปี พ.ศ.๒๕๕๙ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
มีเกษตรกรที่ประสพผลสาเร็จเป็นตัวอย่างในพื้นที่รอบศูนย์ จานวน ๘๔ ราย ซึ่งในจานวนนี้ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทรายฯ ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน จานวน ๕ ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์
แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๕

จานวน ๒ ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง จานวน ๑ ศูนย์เรียนรู้ และศูนย์เรียนด้านสวัสดิการและการอาชีพ
จานวน ๒ ศูนย์เรียนรู้ รวมจานวนศูนย์เรียนรู้ทั้งสิ้น จานวน ๑๐ ศูนย์เรียนรู้ ดังนี้.
ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน
๑). ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบลชะอา นายเขียน สร้อยสม
๒). ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานและเครือข่ายการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอ นายสารอง
แตงพลับ
๓). ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน นายอุ๋ย นวมนิ่ม
๔). ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน นายสาราญ ศาสตร์เสงี่ยม
๕). ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน นายจรูญ นวลพลอย
ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์
๑). ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคขุน นายสว่าง พันธ์วงศ์
๒). ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงแพะ นายไพรัช ศาสตร์เสงี่ยม
ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง
๑). ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลา นายเชิด เหมือนจันทร์
ศูนย์เรียนรู้ด้านสวัสดิการและการอาชีพ
๑). ศูนย์เรียนรู้กลุ่มธนาคารหมู่บ้านโปุงเก้งพัฒนา
๒). ศูนย์เรียนรู้สัมมนาชีพชุมชนบ้านโปุงเก้งพัฒนา
ทั้ง นี้ประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ หาความรู้จากศูนย์เรียนรู้ และเกษตรกรตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
๘๓.๐ แต่ก็ยังมีประชาชนอีก ร้อยละ ๑๓.๐ ที่ยังไม่ทราบเรื่องของศูนย์เรียนรู้หรือเกษตรกรตัวอย่างจึงไม่ได้เข้า
ไปใช้ประโยชน์ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๔.๐ เป็นศูนย์เรียนรู้หรือเกษตรกรตัวอย่างที่มีอยู่ มูลเหตุจูงใจที่สาคัญที่
ทาให้ประชาชนเข้าไปหาความรู้จากศูนย์เรียนรู้หรือเกษตรกรตัวอย่าง คือสะดวกอยู่ใกล้บ้าน รองลงมาคือ
ต้องการเทคนิคใหม่ๆเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และต้องการนาความรู้มาสร้างรายได้ ตามลาดับ
ความรู้ที่ประชาชนได้รับ จากศูนย์เรียนรู้หรือเกษตรกรตัวอย่างมากที่สุด คือเรื่องการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เช่น
การปลูกสับปะรด การปลูกผัก การปลูกดาวเรือง เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน ทฤษฎีใหม่ การเลี้ยงแพะ
การเลี้ยงโค การเลี้ยงไก่ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓ รองลงมาได้รับความรู้เรื่องการเพาะเห็ด เช่น เห็ดฟาง
นางฟูา และเห็ดโคน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙ และความรู้เรื่องการปรับปรุงบารุงดิน การทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ย
พืชสด ปุ๋ยสั่ง ตัด และหญ้ าแฝก เป็น ต้น คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๑ ซึ่ง ความรู้ ที่ไ ด้จากศู นย์เรียนรู้ห รือเกษตรกร
ตัวอย่าง ประชาชนได้นาไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘ โดยนาไปใช้ในการเพิ่มรายได้คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖
รองลงมาใช้ในการลดรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ๓๕.๕ และได้นาความรู้ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนบ้านคิดเป็นร้อยละ
๕๕.๘ รองลงมาคือนาไปเผยแพร่ให้กับญาติคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓ แต่การเผยแพร่ให้กับสมาชิกในครัวเรือนของ
ตนเองยังมีน้อยคิดเป็นร้อยละ ๙.๓ แต่อาจเป็นไปได้ว่าสมาชิกในครัวเรือนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ทาร่วมกันใน
ครัวเรือน สาหรับผู้ที่ไม่ได้นาความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่ให้ผู้อื่น ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่มีผู้สนใจ รองลงมาคือเมื่อ
นาไปทดลองแล้วไม่ค่อยประสบผลสาเร็จ จึงไม่ไ ด้นาไปเผยแพร่ และอีกเล็กน้อยตอบว่ามีขั้ นตอนที่ซับซ้อน/
ยุ่งยาก จึงไม่ได้นาไปเผยแพร่ ซึ่งในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการมีศูนย์เรียนรู้ถึงร้อยละ ๙๔.๐ แต่
ยังมีความต้องการให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เพิ่มกลุ่มการเรียนรู้ให้ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม สาหรับ
ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีศูนย์เรียนรู้เครือข่ายจานวน ๘ แห่ง ดังนี้.
๑. ศูนย์เรียนรู้ วิจัยและพัฒนาปุาเด็ง
๒. ศูนย์เรียนรู้กลุ่มเห็ดครบวงจร ผู้ใหญ่หยุด ร้อยนาค
แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๖

๓. ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานผักพื้นบ้านปลอดภัย นายถนอม รุ่มรวย
๔. ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานวนเกษตร และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผู้ใหญ่ประจวบ เขียวแก้ว
๕. ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงอาเภอหนองหญ้าปล้อง ไร่ส่งตะวัน
๖. ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านโปุงสลอด นายเชาว์ แตงอ่อน
๗. ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านดอนผิงแดด นายชาญ ทับสี
๘. บ้านนาร่องการทาแก๊สชีวภาพ นางปราณี สระศรี
เจ้าหน้าที่ขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯจัดเจ้าหน้าที่ขยายผลออกเยี่ยมเยียนแนะนา
ให้ความรู้ กับประชาชนในพื้นที่เปูาหมายขยายผลทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยไปในลักษณะเป็นทีมและเป็นส่วนตัว รวมทั้งทาหน้าที่ติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการงานขยายผลให้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนและปัญหาของแต่ละพื้นที่ รวมถึงการดาเนินการประเมินผลความสาเร็จของผู้ที่ จะเป็นเกษตรกร
ตัวอย่า ง ซึ่ ง จากการประเมิน ผลงานฝึก อบรมของศูน ย์ศึ กษาการพัฒนาฯ โดยส านั กงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๙
พบว่าการจัดเจ้าหน้าที่ขยายผลไปให้ความรู้และคาแนะนากับประชาชนในพื้นที่เป็นวิธีที่ประชาชนมีต้องการมาก
ที่สุด ประชาชนสามารถนาความรู้ที่ได้จากเจ้าหน้าที่ขยายผลไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙ ประชาชนมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขยายผล แต่ยังมีความต้องให้มนี ักวิชาการที่มีความรู้ทุกด้านในการ
ออกพื้นที่ไปให้ความรู้ ดังนั้นจากผลการประเมิน เจ้าหน้าที่ขยายผลควรออกพื้นที่เป็นทีม และเจ้าหน้าที่ในทีม
ต้องมีความรู้แบบรอบด้ าน เจ้าหน้ าที่ขยายผลต้องปรับตัว ให้สอดคล้อ งกับสภาพภู มิสัง คม ควรมีการศึกษา
สภาพแวดล้อมของเกษตรกรเปูาหมาย และควรมีความรู้ใหม่ๆ และทันสมัย ซึ่งอาจทาได้โดยการจัดให้เจ้าหน้าที่
ขยายผลให้มีการศึกษาดูงานมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพื่อนาไปถ่ายทอดแก่ประชาชน การ
จัดทีมเจ้าหน้าที่ขยายผลสมควรจัดเป็นทีม รับผิดชอบในแต่ละตาบล ควรมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างศูนย์
ศึกษาฯ กับประชาชน โดยจัดทาเป็นแผนการปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาฯ พบประชาชน เดือนละครั้ง และควรมีการ
เข้าร่วมประชุมกับผู้นาชุมชนเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานการขยายผลให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ในการขยายผลควร
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนทุกภาคส่วน เช่น วัด โรงเรียน องค์กรของประชาชน และธุรกิจของชุมชน จาก
ผลสารวจเกษตรกรยังมีความต้องการตลาดเพื่อจาหน่ายผลผลิต ดังนั้นเจ้าหน้าที่ขยายควรมีความรู้เรื่องตลาด
เพื่อให้คาแนะนากับเกษตรกรหรือสามารถประสานตลาดสาหรับจาหน่ายผลผลิต ให้กับเกษตรกร อย่างไรก็ดีใน
การขยายผลเจ้าหน้าที่ขยายผลต้องส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทาบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีฟาร์ม เพราะผลจากการ
สารวจเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดทาบัญชี
๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ
๑) การบริหารองค์กร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ มีการขอกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการให้แก่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒ นาห้ ว ยทรายฯ เพื่อ ให้ มี อั ต รากาลั ง เจ้า หน้ า ที่ เ พี ยงพอ สามารถรองรั บ การขยายตั ว ของภารกิ จ สนอง
พระราชดาริการพัฒนาด้านต่างๆ ของศูนย์ศึกษาฯ ให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีความคล่องตัว ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายฯ มีแผนงาน/กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ/ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ มีการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีทั้งการอบรมกันเองในหน่วยงาน และมีการส่งไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีทั้ง ที่
คัดเลือกจากเจ้าหน้า ที่ เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรตามหน้าที่ ที่ไ ด้รับมอบหมายและการเข้ารับการอบรม
เพิ่มเติมความรู้ตามความสมัครใจของแต่ละบุคคล
แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๗

ด้านงบประมาณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ มีระบบการจัดเก็บข้อมูล งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน โดยสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลตามแผนงาน ผลผลิต และกิจกรรมหลัก/ย่อย มีระบบการยืมเงิน มีระบบการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยระบบการรายงานการเงินและการคลัง (งบประมาณ)
ด้านสารสนเทศ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ
พัฒนาและนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศและให้บริการอย่างมี
คุณภาพ
๒) แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ทุกหน่วยทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ร่วมกันดาเนินงานใน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
ร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกัน ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทางการดาเนินงานรวมทั้งประสานงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ในห้วงที่ผ่านมา แผนแม่บทศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๙) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ไว้ร่วมกัน ๕ ยุทธศาสตร์
คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการขยายผล ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดาริและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ
๓) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
- การประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯจัดให้มีการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ
และจัดอบรมการให้ความรู้เรื่องการบรรยายรับคณะ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์
งานขยายผลให้ประชาชนหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ ใช้วิธีประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นาหมู่บ้าน และให้เจ้าหน้าที่ศูนย์
ศึกษาฯ เข้าไปประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านเป็นหลัก การประชาสัมพันธ์งานขยายผลที่ดาเนินการยังไม่ครอบคลุม
และอยู่ในวงจากัด
- การผลิตสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เช่นสิ่ง พิมพ์ วารสาร และจัดรายการวิทยุในสถานี ท้องถิ่น
รวมถึงจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ดาเนินการได้ในขีดความสามารถของเจ้าหน้า แต่สื่อทางโทรทัศน์ยังไม่ มี
ความสามารถที่จะผลิตได้
- การจัดทาเว็บไซด์ยังจัดทาได้เฉพาะภาคภาษาไทยเท่านั้น

๓. การประเมินสถานการณ์
๓.๑ ภาพรวมสถานการณ์การพัฒนาประเทศและแนวโน้ม
สถานะด้านเศรษฐกิจ ภาคเกษตรของไทยยังเป็นแหล่งผลิตและส่ง ออกสินค้าเกษตรที่สาคัญ กาลัง
ปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง รวมทั้งการเป็นสังคมผู้สูงอายุทาให้แรงงานภาคเกษตรลดลง เศรษฐกิจโลกยังมี
แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๘

แนวโน้มขยายตัวช้าส่งผลผลกระทบต่อประเทศไทย รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง ไปสู่การค้าเสรีมาก
ขึ้น และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม กาลังปรับตัวเข้าสู่การใช้เทคโนโลยี ชั้นสูง ในทุกขั้นตอนของการผลิต
และสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะและองค์ความรู้สูงเพิ่ม
มากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางขาดแคลน
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ มีบทบาทมากขึ้นตามลาดับในระบบเศรษฐกิจไทย นาไปสู่การเป็น
ชาติการค้าและบริการ (Trading Nation)
ด้านต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคและโลกมีมากขึ้นโดยเฉพาะภูมิภาค
อาเซียน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต จะนาไปสู่ความสามารถในการแข่งขันการเปิดเสรี ภายใต้ข้อตกลงเขต
เศรษฐกิจอาเซียน บทบาทของประเทศมหาอานาจในภูมิภาคอาเซียนจะมากขึ้น
สถานะด้า นสั งคม ประเทศไทยกาลั ง ก้ าวเข้ าสู่ สัง คมผู้ สูง อายุ ทาให้วั ยแรงงานต้อ งแบกรับ ดูแ ล
ผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ความยากจนและความเหลื่อมล้ายังเป็นสาเหตุสาคัญที่นาไปสู่ความขัดแย้งใน สังคม และมี
แนวโน้มขยายตัว คนที่มีทักษะสูงจะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่คนที่มีทักษะต่าจะตกงาน มีการไหลแรงงานทักษะสูงสู่
ประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า และมีแนวโน้มการพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน สังคมไทยยัง ประสบปัญหา
วิกฤติค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่หลากหลาย เพราะขาดทักษะ การคิด วิเคราะห์
ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมให้สามารถปรับตัว เข้ากับ
กระแสใหม่ของโลกได้
๓.๒ สถานะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ปุาไม้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย ปีละ
ประมาณ ๑ ล้านไร่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ วิกฤติน้า และการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศทาให้เกิด ภัยพิบัติให้รุนแรงมากขึ้น ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ เสื่อมโทรม และความขัดแย้ง ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร จะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
การบริ ห ารจั ด การน้ าทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติถึงแม้นว่าในห้วงที่ผ่านมาได้รับการแก้ไขแต่โดยรวมยังมีสภาพเสื่อมโทรม
๓.๓ ภาพรวมสถานการณ์พื้นที่เป้าหมายขยายผลและแนวโน้ม
จากการที่พื้นที่ปุาไม้ โดยรวมของประเทศลดลงและผลของภาวะโลกร้อน ทาให้เกิดสภาพอากาศแห้ง
แล้ง ขาดแคลนแหล่งน้า ปริมาณน้าที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขาดน้าเพื่อทาการเกษตร ในห้วงที่ผ่านมา
ได้เกิดสภาวะการขาดแคลนน้ารุนแรงขึ้นในพื้นที่อย่างมากจนถึงขั้นวิกฤต ทาให้เกิดข้อจากัดในการทากิจกรรม
ด้านการเกษตรที่จาเป็นต้องใช้น้าเป็นปัจจัยหลัก แต่พื้นที่ในบางแห่ง ยังประสบกับปัญหาน้าท่วมเมื่อฝนตกหนัก
น้าไหลหลาก อันเป็นผลจากความแปรปรวนของฤดูกาล การขาดแคลนน้าอาจส่งผลให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากร
น้าระหว่างภาคเกษตรกรรมกับชุมชนเมืองซึ่งมีขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีนายทุนกว้านซื้อที่ดินเพื่อทาธุรกิจ เกิด
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นบ้านจัดสรร โรงแรม สนามกอล์ฟ และสถานที่
ท่องเที่ยวริมทางที่กาลังได้รับความนิยม (โดยเฉพาะอย่ายิ่ง ในพื้นที่รอบศูนย์ฯ ตาบลชะอา) ในขณะเดียวกั น
คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะไปทางานนอกภาคเกษตร เช่น โรงงานอุตสาหกรรม/สนามกอล์ฟ/โรงแรม และสถานที่
ท่องเที่ยวที่ตั้งขึ้นทาให้ ขาดแรงงานภาคเกษตรกรรมทั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากความล้มเหลวในการทาการเกษตร
เชิงเดี่ยวทาให้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทาเกษตรกรรม รวมทั้งขณะนี้ประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็ยิ่งทา
แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๙

ให้แรงงานภาคเกษตรลดลง ในชุมชนเมืองปัญหาปริมาณขยะสะสมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและการกาจัดขยะไม่ไ ด้
มาตรฐาน มีการลักลอบนามาทิ้งตามที่ต่างๆรวมทั้งในเขตพื้นที่ปุาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
ภาคเกษตรกรรม เกษตรกรยังขาดความรู้ในการทาการเกษตรที่จะให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ การพัฒนา
พันธุ์พืชและกระบวนการผลิตเป็นเรื่องที่จาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขต
เศรษฐกิจอาเซียน การแข่งขันด้านคุณภาพของสินค้าจะเพิ่มขึ้น เกษตรกรยัง ขาดปัจจัยการผลิต เช่น เงินทุน
เริ่มต้นในการทาการเกษตร เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอในการหาเลี้ยงชีพในครอบครัวเนื่องจากไม่มีที่ดินทา
กินเป็นของตนเอง ต้องเช่าที่ดินในการทาการเกษตร และไม่มีหลักทรัพย์ในการค้าประกันเพียงพอเพื่อเข้าถึง
แหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบกิจการการเกษตร หรือมีหนี้สินผูกพันจานวนมากมาจากความล้มเหลวในการทา
การเกษตรเชิงเดี่ยวซึ่งมีความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรเป็นปัจจัย รวมถึงภัยธรรมชาติและการระบาดของ
ศัตรูพืช นอกจากนี้ส่วนหนึ่งยังมีปัญหาด้านความพร้อมของเกษตรกรเองที่ขาดความเอาใจใส่ ขาดการดูแลและ
การทากิจกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
๓.๔ การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) โดยระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
คณะกรรมการ คณะทางาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาคประชาชน ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ ดังนี้
 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินงาน
o ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
๑. “ระบบทุนนิยม” และ “พ่อค้าคนกลาง” ที่ยังอยู่กับภาคเกษตรกรรม
๒. ความแปรปรวนไม่แน่นอนของฤดูกาลเนื่องจากสภาวะโลกร้อน ภาวะภัยแล้ง การขาด
แคลนน้าและแหล่งน้า ภาวะน้าไหลหลากและน้าท่วม
๓. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจากระบบเกษตรแบบพึ่งตนเองเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก ที่ต้องใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรซึ่งต้อง
ลงทุนสูง ขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดปัจจัยด้านเงินทุน
๔. ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร การเป็นหนี้เรื้อรัง สะสม จากความล้มเหลวจากการทา
เกษตรเชิงเดี่ยวของเกษตรกร
๕. การส่งเสริมเพิ่มผลผลิตโดยไม่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมของนายทุน
๖. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ทางธุรกิจ
๗. ทัศนคติที่ไม่ดีต่ออาชีพเกษตรกรของคนรุ่นใหม่ที่หันไปประกอบอาชีพอื่นๆ ซึง่ ได้ค่าจ้างที่
แน่นอน และการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยทาให้แรงงานภาคเกษตรลดลง
๘. ไม่มีรถประจาทางภายในจังหวัดหรืออาเภอวิ่งผ่าน
o ปัจจัยที่เป็นโอกาส
๑. รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ทุกภาคส่วน
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๒. สื่อมวลชนต่างๆ ได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในทุกๆด้าน ซึ่งรวมถึงหลักการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ และพระราชดารัส
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นศาสตร์แห่ง พระราชาที่ สามารถ
นามาปฏิบัติได้จริง
๓. ตัวอย่างความสาเร็จของผู้ที่น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนประสบผลสาเร็จ
ในทุกด้าน ทุกสาขา ทั่วประเทศได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ
๔. สังคมเริ่มตอบรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมนาแนวทางไปใช้ในการพัฒนา และปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
๕. สภาวะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั้งความแห้งแล้งและน้าท่วมได้ สร้างความตื่นตัว
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม
๖. การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนความจาเป็นในการแข่งขันด้านคุณภาพจะ
เป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาการผลิตด้านการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยสาหรับผู้ที่
ต้องการเข้าสู่ตลาดใหญ่
๗. การสื่อสารข้อมูลข่าวสารและมัลติมีเดียที่มีความเร็วสูงผ่านระบบโทรศัพท์มือถือครอบคลุม
พื้นที่เปูาหมายขยายผล
 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการดาเนินงาน
o ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดา มีโครงสร้าง การจัด การกาหนด
บทบาทและภารกิจที่ชัดเจน มีอัตรากาลังเจ้าหน้าที่เพียงพอ สามารถรองรับการขยายตัว
ของภารกิจสนองพระราชดาริด้านการพัฒนา
2. มีการทางานเป็นทีมที่เข้มแข็งของเจ้าหน้าที่มีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ
3. มีพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ
4. มีแปลง/งาน ที่เป็นแหล่ง เรียนรู้ ศึกษาดูงาน สาธิตและใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรต่างของศูนย์ศึกษาฯ
5. มีองค์ความรู้และตัวอย่างความสาเร็จที่ชัดเจน ในรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. มีตัวอย่างของความสาเร็จของผู้ที่น้อมนาแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจน
ประสบผลสาเร็จในการดาเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมโดยรอบพื้นที่
7. มีทีมงานเจ้าหน้าที่ขยายผลที่เข้มแข็ง
o ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน
๑. แปลง/งาน ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน สาธิตและใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติ ยังมีไม่ครบทุกด้าน
และรูปแบบยังไม่หลากหลายตามความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป
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๒. แปลง/งาน ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน สาธิตและใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติบางส่วนได้รับความ
เสียหายจากสภาวะภัยแล้งอย่างยาวนานในช่วงแผนแม่บทฉบับที่ ๕ จาเป็นต้องได้รับการ
ฟื้นฟูสภาพเพื่อให้กลับมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์
๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒ นาห้วยทรายฯ ถึงจะมีอัตรากาลังเจ้าหน้าที่เพียงพอ แต่ส่วนใหญ่แล้ว
เป็นนักปฏิบัติการ ส่วนนักวิชาการที่จะทางานด้านการวิจัยยังมีอยู่น้อยมาก
๔. การประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ยังขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นสากล
๕. เจ้าหน้าที่ขยายผลมีความรู้ในงานที่ ปฏิบัติประจาเป็นอย่างดี แต่ยังขาดความรู้รอบด้านใน
ลักษณะของสหวิชาการ และความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัย รวมถึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สภาพภูมิ สัง คม และสภาพแวดล้อ มของเกษตรกรเปู าหมายที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
๖. แปลงงานต่า งๆตั้ ง กระจายในพื้ นที่ มี ถ นนบายพาส ชะอ า-ปราณบุรี ตัด ผ่า นพื้น ที่ ข อง
ศูนย์ศึกษาฯแบ่งพื้นที่เป็นสองฝั่ง ต้องใช้เวลามากในการเดินทางจากแปลงงานหนึ่งไปยังอีก
แปลงงานหนึ่ง โดยเฉพาะจากแปลงงานฝั่ง กองอานวยการศูนย์ ศึกษาฯ ไปยัง แปลงงาน
ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้านถนนจอมพล
๗. น้ายังเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

๔. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนแม่บท
เพื่อให้แผนแม่บทเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานให้บรรลุผลตามแนวพระราชดาริ และเป็นไปตาม
เปูาหมายที่กาหนดไว้ และเกิดประโยชน์สุขกับประชาชน ดังนั้น จึงได้กาหนดกรอบแนวคิดในการจัดทาแผน ซึ่ง
ประกอบด้วย
๔.๑ รายงานการประเมินแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ตามที่ ก องติ ด ตามประเมิ น ผล ส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ (สานักงาน กปร.) ได้ทาการประเมินไว้ (รายละเอียดตามสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้ วยทรายอัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ ตามแผนแม่ บทศูน ย์ศึ กษาการพัฒ นาห้ว ยทรายฯ ฉบับ ที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในข้อ ๒. )
๔.๒ แนวพระราชดาริ พระบาทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดช เกี่ยวกั บศูน ย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้พระราชทานพระราชดาริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ” ขึ้น โดยมีแนวคิดที่สาคัญคือ
๑) เป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนา (Research & Development Center)
เมื่อดาเนินการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง จนได้ผลสาเร็จแล้วก็จะนาไปขยายผลให้กับเกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไปได้นาไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นตัวอย่างแห่งความสาเร็จของการศึกษาและการพัฒนา
๒) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต...คานึงถึงภูมิประเทศ ภูมิสังคม
ประการแรก เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ แ สดงถึ ง ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ภู มิ สั ง คม แสดงถึ ง วั ฒ นธรรม
การประกอบอาชีพของท้องถิ่น และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่น

แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑๒

ประการที่สอง มีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว มีความเจริญงอกงามอยู่ตลอดเวลา เพราะมีการ
ดาเนินการ ศึกษา ทดลอง ค้นคว้า พัฒนาขยายผลอยู่เสมอ
ประการที่สาม มีประโยชน์แก่ราษฎร จะมองเห็นสิ่ง ที่เป็นวิวัฒนาการที่ส ามารถเข้ามาศึกษา
นาความรู้ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองได้จริง
๓) ทรงคัดเลือกพื้นที่ด้วยพระองค์เอง...เพื่อเป็นตัวแทนของภูมิภาค
เพื่ อ จุ ด ประสงค์ ใ ห้ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาแต่ ล ะจุ ด กระจายอยู่ ใ นพื้ น ที่ ๖ ภู มิ ภ าคเป็ น ๖
แบบจาลองของภาคนั้น ๆ เป็นพื้นที่ส่วนย่อที่สอดคล้องกับภูมิภาคและเป็นตัวอย่างของภูมิภาคอย่างแท้จริงที่
เกษตรกรสามารถนาไปปฏิบัติได้
๔) เป็นตัวอย่างของการบริหารงานรูปแบบใหม่ การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated Development)
หากมองในลักษณะการวิเคราะห์ของรูปแบบการบริหารจัดการเชิงองค์กรแล้ว จะพบว่าศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ คืออุ บัติการณ์ของการจัดการรู ปแบบการบริหารราชการแผ่นดินไทย ที่
รวมเอากิจกรรมและการดาเนินงานของหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันเป็นลักษณะ “รวมศูนย์” และ
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีส่วนของเอกชน และองค์กรที่มิใช่รัฐบาลร่วมประสานการดาเนินงานอยู่ด้วย การดาเนินงานใน
รูปแบบดังกล่าว เป็นการผสานความร่วมมือร่วมใจกันทางานเพื่อให้บริหารประชาชน โดยปรับลดอัตตวิสัยของ
แต่ละหน่วยงาน ซึ่งมักคุ้นเคยกับความเป็นเจ้าของและอานาจหน้าที่เบ็ดเสร็จของแต่ละส่วนราชการ การ
จั ด รู ป แบบการบริ ห ารศู น ย์ ฯ โดยมิ ไ ด้ มี ห น่ ว ยงานใดเป็ น เจ้ า ของ หากแต่ ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ท างานเพื่ อ ให้
ผลประโยชน์ตกอยู่แก่ประชาชนตามพระราชดารินั้น เป็นปรัชญาการทางานแนวใหม่ ที่ยังไม่เคยมีปรากฏมา
ก่อนในประวัติการบริหารราชการแผ่นดินของไทย
๕) เป็น “ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” (One stop services for the farmers)
ในอดี ต ที่ผ่ า นมา งานบริห ารที่ จ ะให้ แ ก่ ประชาชนและชุ มชน ดู จ ะเป็ น เรื่อ งที่ มี ขั้ นตอนและ
สลับซับซ้อนอยู่ไม่น้อย เกษตรกรที่ต้องการความรู้และการสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านการทามาหากินต้อง
เสียเวลาในการเดินทางไปติดต่อขอรับการบริการจากหลายหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็อยู่ไกลต่างสถานที่กัน ทา
ให้เป็นปัญหาอุปสรรคแก่การแสวงหาความรู้และรับบริการเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ วัตถุประสงค์หลัก
สาคัญประการหนึ่ง ก็คือบทบาทในการทาหน้าที่ “ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” (One stop services
for the farmers) กล่าวคือ เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจสามารถก้าวเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแห่งใดแห่งหนึ่ง
ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตามความสะดวก และขอรับบริการตั้งแต่เรื่องการใช้พื้นที่ด้านการเกษตร ด้านน้า
ด้านเมล็ดพันธุ์พืช ด้านการตลาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตและการทามาหากิน ตลอดจนการฝึกอบรม โดย
เสี ย เวลาเพี ย งครั้ ง เดี ย ว ณ ที่ แ ห่ ง เดี ย ว ท าให้ เ กษตรกรประหยั ด ทั้ ง เวลา ค่ า ใช้ จ่ า ยในคราวเดี ย วกั น ด้ ว ย
(สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ, ๓ ทศวรรษศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาฯ: ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา,๒๕๕๒ : ๙-๑๑)
๔.๓ หลักการทรงงาน และหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีจุดมุ่งหมายและเปูาหมายหลัก
คือ การพัฒนาคนให้พออยู่พอกินและพึ่งตนเองได้ โดยทรงยึดหลักการดาเนินงานบนทางสายกลางเป็นขั้นเป็น
ตอนบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีในทุกภาคส่วน มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามวิถีแห่งธรรมชาติด้วย
แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑๓

มรรควิธีที่เรียบง่าย และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง โดยมีหลักการทรงงานที่ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานใน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ดังนี้
๑) ระเบิดจากข้างใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน มีพระราชดารัส
ว่า "ต้องระเบิดจากข้างใน" นั้นหมายความว่า ต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวในชุมชน
ที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนาเอา
ความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว
จึงไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและนาไปสู่ความล่มสลายได้
๒) แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไข
ปัญ หา ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ
(Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม
๓) ทาตามลาดับขั้น
ในการทรงงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงจะทรงเริ่มต้นจากสิ่ง ที่
จาเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทาประโยชน์
ด้านอื่น ๆ ต่อไปได้จากนั้นจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจาเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน
แหล่ง น้า เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค ที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่าย เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถ
นาไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด
๔) องค์รวม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) ทรงมอง
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร มองทุกสิ่ง เป็นพลวัตที่ทุกมิติเชื่อมต่อกัน ในการที่จะพระราชทาน
พระราชดาริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงดังเช่น
กรณีของ "ทฤษฎีใหม่" ที่พระราชทานเป็นแนวทางดาเนินชีวิตแก่ปวงชนชาวไทย อันเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพซึ่งพระองค์ทรงมองอย่างเป็นองค์รวม ตั้งแต่การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทย
ประมาณ ๑๐ - ๑๕ ไร่ การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้าอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการประกอบอาชีพ
เมื่อมีน้าในการทาการเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น และหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะต้องรู้จัก
วิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพร้อมที่จะออกสู่การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจร นั้นคือแนวทางการดาเนินงานทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑, ๒ และ ๓
๕) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
การที่จะพระราชทานพระราชดาริเพื่อดาเนินงานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะทรงศึกษาข้อมูล
รายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลพื้นฐานในเบื้องต้นจากเอกสารต่างๆ แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่
นักวิชาการ และสอบถามจากราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้ไ ด้รายละเอีย ดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทานความ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์สังคม
แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑๔

๖) การมีส่วนร่วม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้
ทุกฝุายทั้งสาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันทางาน
โครงการพระราชดาริ โดยคานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือความต้องการของสาธารณชนด้วย
สาหรับวิธีการมีส่วนร่วมพระองค์ทรงนา "ประชาพิจารณ์" มาใช้ในการบริหารจัดการดาเนินงาน
ซึ่งเป็นวิธีการที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา โดยหากจะทาโครงการใดจะทรงอธิบายถึงความจาเป็นและผลกระทบที่
เกิดกับประชาชนทุกฝุาย รวมทั้งผู้นาชุมชนในท้องถิ่น เมื่อประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยแล้ว หน่วยราชการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและร่วมดาเนินการมีความพร้อม จึงจะพระราชทานพระราชดาริให้ดาเนินโครงการนั้น ๆ ต่อไป
๗) ประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิ บัติพ ระราชกรณียกิ จและการพระราชทานพระราชดาริใ นการพั ฒนาและช่ว ยเหลื อ
พสกนิกร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ
๘) ประหยัด เรียบง่าย ทาให้ง่าย
นอกจากนี้ ในการพัฒนาช่วยเหลือราษฎร ทรงใช้หลักการดาเนินงานด้วยความเรียบง่ายหรือทา
ให้ง่าย ราษฎรสามารถทาได้เอง สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือให้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากนัก
๙) ขาดทุนคือกาไร
“...ขาดทุน คือ กาไร (Our loss is our gain)
… การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า
และการที่คนอยู่ดีมีสุข เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”
จากพระราชดารัสดังกล่าว คือหลักการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มี
ต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระทาอันมีผลเป็นกาไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
๑๐) เศรษฐกิจพอเพียง
"เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง" เป็ น ปรั ช ญาที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
พระราชทานพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๔๐ ปี
ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้ดาเนินไปบน "ทางสายกลาง" และเมื่อภายหลังได้ทรงย้าแนวทางการ
แก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ
ปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" จึง เป็นปรัชญาชี้ถึง แนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการพัฒนาและบริหารให้ดาเนินไป
ในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ "ความพอเพียง" หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมี
ผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการ
นาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดาเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและ
แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑๕

พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้ง ด้านวัตถุสังคม สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
๑๑) ไม่ติดตารา
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะการพัฒนาที่
อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาพของสัง คมจิตวิทยาของชุมชน เป็นการใช้
ตาราอย่างอะลุ่มอล่วยกัน ไม่ผูกติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม คือ "ไม่ติดตารา"
๑๒) ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุล ยเดชทรงเข้ าใจถึง ธรรมชาติ และต้องการให้
ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไ ข
ธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ เช่น การแก้ไขปัญหาปุาเสื่อมโทรม ได้พระราชทานพระราชดาริ "การ
ปลูกปุาโดยไม่ต้องปลูก" ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติ หรือแม้กระทั่ง "การปลูกปุา ๓ อย่าง
ประโยชน์ ๔ อย่าง" ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผลและไม้ฟืน นอกจากได้ประโยชน์ตามประเภทของการปลูก
แล้วยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินด้วย พระองค์จึงทรงเข้าใจธรรมชาติและมนุษย์ที่อยู่อย่างเกื้อกูลกัน ทา
ให้คนอยู่ร่วมกับปุาไม้ได้อย่างยั่งยืน (สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ,กษัตริย์นักพัฒนา,๒๕๕๒ : ๒๕-๓๑)
๔.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าในทุก
มิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนใน
การประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่ง ขันได้อย่างยั่ง ยืน ให้ความสาคัญ กับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การ
ลงทุน การพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง และเกษตรกรรุ่นใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้า นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ ความสาคัญ กับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการ
เพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ประสานและพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงานตามข้อผูกพันและ
พันธกิจ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้ง ในเวทีระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค

แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑๖

๔.๕ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ได้แก่

มียุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ทุกระดับ และการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสัง คม ซึ่ง มีกรอบ
แนวทางที่สาคัญคือการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน การพัฒนาศักยภาพคนใน
ทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกรอบ
แนวทางที่สาคัญคือการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ และการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๗ แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สานักงาน
คณะกรรมการพิเ ศษเพื่อ ประสานงานโครงการอั น เนื่อ งมาจากพระราชด าริ (ส านั ก งาน กปร.) โดยมี
ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา เป็นยุทธศาสตร์หลัก มุ่งเน้นการศึกษา ทดลอง
วิจัย และพัฒนาตามแนวพระราชดาริให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นงานศึกษาวิจัยในลักษณะต่อยอดจากงานวิจัย
ขั้นทดลองที่สอดคล้องภูมิสังคม มีความเรียบง่ายและประหยัด เน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูง สุด สามารถนาไปขยายผลสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่ง เสริมการอนุรักษ์และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์อย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรุกที่มุ่งเน้น
ให้ศูนย์ศึกษาฯ เป็นแหล่งขยายผลองค์ความรู้และถ่ายทอดไปสู่ราษฎรตามแนวพระราชดาริตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ๓ ขั้น ในลักษณะต้นแบบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ระบบบริการ
เบ็ดเสร็จจุดเดียว และ เครือข่าย โดยราษฎรสามารถนาองค์ความรู้ดัง กล่าวไปใช้ประโ ยชน์ในชีวิตประจาวัน
สามารถยกระดับรายได้และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างสมดุลและอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริ หารจัด การองค์กร มุ่ ง เน้นให้มีการบูรณาการการดาเนิ นงานระหว่า ง
หน่วยงานต่างๆ ด้ วยระบบการบริหารจัด การที่ดีที่ สอดคล้อ งกับ หลัก การบริหารจัด การบ้านเมือ งที่ดี หรื อ
ธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดาริ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญงานและ
ทางานอย่างมืออาชีพ เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริในระดับภูมิภาค มีภาพลักษณ์
ที่ดีในการเป็นต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
๔.๘ แผนพัฒนาจังหวัด พื้นที่ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ๑๐ จังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ์ ราชบุ รี กาญจนบุ รี นครปฐม สุ พ รรณบุ รี สมุ ท รสาคร
สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ) ซึ่ง เน้นการพัฒนาอย่างยั่ง ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สิ่งแวดล้อม และการผลิตอาหารที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน ดั้งนี้.

แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑๗

๔.๘.๑ แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสั ง คมคุณภาพ ที่ยั่งยืนด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริห ารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอย่า ง
สมดุลและยั่งยืน เพื่อให้พื้นที่ปุาเพิ่มมากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ปัญหาภัยทางธรรมชาติ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง มีดิน น้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและให้เติบโตจากฐาน
การเกษตรแบบครบวงจร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่ง ออกสินค้าทางการ
เกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงานอาชีพและรายได้แก่ชุมชน ประชาชน
๔.๘.๒ แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพชีวิตตามวิถีภูมิปัญญา
ไทย เน้ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง สถาบั น
ครอบครัว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สมดุล อนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์สาหรับครัวเรือน
๔.๘.๓ แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการแข่งขัน
ยกระดับการพัฒนาด้านการเกษตร มีเปูาหมายเป็นเมืองเกษตรสีเขียว และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาค
การเกษตร โดยการพัฒนามาตรฐานการผลิต ใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการสร้าง
คุณค่าและเอกลักษณ์ของสินค้า ส่งเสริม Smart Farmer เพื่อการใช้นวัตกรรมในการผลิต ให้ความรู้และส่งเสริม
การใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีของเกษตรกร
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ ส่ง เสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง ส่ง เสริม การพัฒนา
อาชีพตามแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ ส่ ง เสริม การอนุ รั ก ษ์พ ลั ง งาน และทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพโดยการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน
เพื่ อ ใช้ ใ นภาคครั ว เรื อ นและชุ ม ชน สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มจากภาคส่ ว นต่ า งๆในการอ นุ รั ก ษ์ และพื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๘.๔ แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ส่ง เสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร พัฒนา
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สร้างระบบการเกษตรทั้งการผลิต การแปรรูป การจาหน่าย ภายใต้หลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรสีเขียว พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้า
เกษตรปลอดภัย ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างธรรมนูญความสุข
ชุมชนและใช้เพื่อให้เป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน

แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑๘

๔.๘.๕ แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย
และส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปัจจัยพื้นฐาน และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เอื้อต่อ
การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์แ ละสารเคมีปูองกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
ส่งเสริมการนาผลผลิตทางการเกษตรมาทาสารชีวภาพเพื่อการเกษตรปลอดภัยพัฒนาเกษตรกรเพื่อผลิตสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐาน
๔.๘.๖ แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มควบคู่ กั บ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน
๔.๘.๗ แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้ พัฒนาสมรรถนะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสมุทรสาคร
ขับเคลื่อนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดาริ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๔.๘.๘ แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มี
ความมั่นคงเข้มแข็งและดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๘.๙ แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรมและ
ภูมิ ปั ญ ญาที่ สร้ า งสรรค์ ผลผลิต ทางการเกษตรมี ค วามปลอดภั ยจากสารพิ ษ มี คุ ณภาพ และมูล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถแข่งขันได้ทั้ง ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ และ
เป็นเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐานสากล ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
เกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากลโดยปรับกระบวนการผลิตทางการเกษตรไปสู่การทาเกษตรกรรม
อย่างยั่งยืนมากขึ้น และสอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ เกษตรปลอดภัย
(GAP) เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน
อย่างยั่งยืนและช่วยเหลือตนเองได้
๔.๘.๑๐ แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการผลิต บริโภค และจาหน่ายอาหารปลอดภัย
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๑๙

๕. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก และกลุ่มเป้าหมาย
วิสัยทัศน์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และ
การจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรดินและปุาไม้ รวมถึงเป็นสถานที่ถ่ายทอดวิ ชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร
การเลี้ยงสัตว์ การประมง ที่เหมาะสมตามภูมิสังคมให้กับประชาชน รวมถึงเป็นสถานที่ถ่ายทอดแนวพระราชดาริ
ต่างๆ ให้กับประชาชนเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีอาชีพ รายได้ และมีความสุขอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑. ศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดาริ เพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับภูมิสังคม มี
ความสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
๒. รวบรวมผลการ การศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดาริ นาแนวพระราชดาริ และผลที่ ไ ด้จาก
การศึก ษา วิ จัย ทดลอง ตามแนวพระราชด าริ รวมถึ ง องค์ค วามรู้ ในการอนุรั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ขยายผลไปสู่ประชาชน
๓. พัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการทางานอย่างประสานสอดคล้อง
และมีการบูรณาการทางานร่วมกัน
๔. เผยแพร่พระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปสู่สาธารณะชน
เป้าประสงค์หลัก
๑. ศึกษา วิจัย ทดลอง ทดสอบ พัฒนา ให้ครบถ้วนตามพระราชดาริ
๒. สร้างตัวอย่างความสาเร็จของการพัฒนาอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
๒.๑ การอนุรักษ์ดิน ปรับปรุงบารุงดิน และพัฒนาดินที่มีความเสื่อมโทรม
๒.๒ การทาเกษตรที่ให้ผลผลิตทีม่ ีคุณภาพ ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งกับสิ่งแวดล้อม
๒.๓ การทาเกษตรในพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งในเรื่องของดินและน้า
๒.๔ การจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๕ ปศุสัตว์และการประมง เพื่อเป็นแหล่งอาหารและอาชีพ
๒.๖ การพัฒนาปุาไม้และการจัดการปุาไม้อย่างมีส่วนร่วม
๓. ขยายผลความสาเร็จไปสู่ประชาชน ทั้ง ทางตรงและผ่านระบบเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถนาไปเป็นแนวทางการดารงชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
๔. เผยแพร่ตัวอย่างความสาเร็จด้านต่างๆ สู่สาธารณะชน
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีส่วนได้เสีย : หน่วยงานที่ร่วมดาเนินงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ องค์กรภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่
ผู้รับบริการ: กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป เยาวชน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ ผู้บริหาร ชาวต่างชาติ
แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๒๐

๖. ยุทธศาสตร์ เพื่อให้การดาเนินการตามพันธะกิจบรรลุผลเป็นไปตามเปูาประสงค์หลักที่กาหนดไว้และ
นาไปสู่วิสัยทัศน์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่ได้วางไว้ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ไว้ดังต่อไปนี้.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร
๖.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา
มุ่งเน้นการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาตามแนวพระราชดาริให้ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือเป็นงาน
ศึกษาวิจัยในลักษณะต่อยอดจากงานวิจัยขั้นทดลองที่สอดคล้องภูมิสังคม มีความเรียบง่ายและประหยัด เน้นการ
ใช้ ท รั พ ยากรในพื้ นที่ ใ ห้ เ กิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด สามารถถอดองค์ค วามรู้ นาไปขยายผลสู่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้
อุดมสมบูรณ์อย่างสมดุลและยั่งยืน
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

๑. รวบรวม งานศึกษา ทดลอง
วิจัยและพัฒนา รวมถึงงาน
ทดสอบสาธิต ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ อย่างเป็นระบบ
สามารถเข้าถึงได้ นามาใช้
ประโยชน์และอ้างอิงได้

๑.๑ รวบรวม งานศึกษา ทดลอง
วิจยั และพัฒนา รวมถึงงานทดสอบ
สาธิตเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ปรับระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ สานักงาน
กปร.ประกอบด้วย ชื่องานศึกษา
ทดลอง วิจัยหรืองานทดสอบสาธิต
หมวดหมู่ของพระราชดาริ เช่น ด้าน
ดิน น้า ปุาไม้ การเกษตร ประมง
ปศุสัตว์เป็นต้น รายละเอียดของ
พระราชดาริ สถานที่ดาเนินการ
แปลงสาธิต งบประมาณ รายชื่อ
คณะผู้วิจัย ผลการศึกษาหรือการ
ดาเนินงาน เอกสารวิชาการที่มีการ
จัดพิมพ์งานศึกษา ทดลอง วิจัยหรือ
งานทดสอบสาธิตหรือที่มีการอ้างอิง
๑.๒ นาข้อมูลด้านงานศึกษา ทดลอง
วิจัย พัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
รวบรวมได้ ตามมาตรฐานของ
สานักงาน กปร. ลงในเว็บไซด์ เพื่อ
เผยแพร่และใช้ประโยชน์

๑.๑.๑ จานวนฐานข้อมูลด้านงานศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา รวมถึงงาน
ทดสอบสาธิตทีร่ วบรวมได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ แยกเป็นหมวดหมู่ที่ถูกต้องตาม
มาตรฐานของ สานักงาน กปร.

๑.๒.๑ จานวนครั้งที่มีการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
รวบรวมได้ ตามมาตรฐานของ
สานักงาน กปร.

แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๒๑
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2. ศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา ทดสอบสาธิต ต่อยอด
หรือเพิ่มเติมขึ้นใหม่ ให้สามารถ
ถ่ายทอด และขยายผลการ
พัฒนาไปสูป่ ระชาชนได้อย่าง
เหมาะสมกับภูมิสังคม และ
ความเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการ
ใช้ทรัพยากรในพืน้ ที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

๒.๑ วางแผนกาหนดทิศทางและ
จัดลาดับความสาคัญ ดาเนินการ
ศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนา ทดสอบ
สาธิต ต่อยอดหรือเพิ่มเติมขึ้นใหม่ให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เป็น
ปัจจุบัน หรือตามความต้องการของ
ประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างอาชีพและผลิตอาหาร
จะต้องทาให้มีมีผลผลิตที่ปลอดภัยได้
มาตรฐาน ทั้งนี้โดยเน้นการใช้
ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีนวัตกรรมที่เหมาะสม
ประชาชนสามารถลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มรายได้

๒.๑.๑ จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และทดสอบสาธิต ที่เป็นการ
ต่อยอดจากของเดิม
๒.๑.๒ จานวนองค์ความรู้จากการศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา ทดสอบสาธิต ที่
ได้จากการต่อยอดองค์ความรู้เดิม
๒.๑.๓ จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และทดสอบสาธิต ใหม่ที่
เกิดขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงหรือความ
ต้องการของประชาชน
๒.๑.๔ จานวนองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาก
การศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และ
ทดสอบสาธิต ตามความเปลี่ยนแปลง
หรือความต้องการของประชาชน
๒.๑.๕ จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และทดสอบสาธิต ที่เกี่ยว
ข้องกับการสร้างอาชีพและผลิตอาหารที่
จะทาให้มีมีผลผลิตที่ปลอดภัย
๒.๑.๖ จานวนองค์ความรู้จากการศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา และทดสอบ
สาธิต ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพและ
ผลิตอาหารซึ่งทาให้มีมีผลผลิตที่
ปลอดภัย
๒.๑.๗ จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และทดสอบสาธิต ที่เกี่ยว
ข้องกับการสร้างอาชีพและผลิตอาหารที่
จะทาให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐาน
๒.๑.๘ จานวนองค์ความรู้จากการศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา และทดสอบ
สาธิต ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพและ
ผลิตอาหาร ที่ทาให้ได้ผลผลิตที่มี
มาตรฐาน
๒.๑.๙ จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่เน้น
การใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

(ในที่นี้ องค์ความรู้ หมายความถึง
ความคิดรวบยอด หลักการ หรือ
วิธีการ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยหรือ
ทดสอบสาธิตของศูนย์ศึกษาฯ)

แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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๒.๑.๑๐ จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
จัดเป็นนวัตกรรม หรือเป็นสิ่งที่เกิดใหม่
๒.๑.๑๑ จานวนนวัตกรรม ที่จาเป็น
ต้องมีการขึ้นทะเบียนรับรองหรือ
คุ้มครองหรือจดลิขสิทธิ์
๒.๑.๑๒ จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
เพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตโดยมีความ
สอดคล้องกับภูมิสังคม
๒.๑.๑๓ จานวนองค์ความรู้จากงาน
ศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และงาน
ทดสอบสาธิตที่สอดคล้องกับภูมิสังคม
และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
๒.๑.๑๔ จานวนองค์ความรู้จากงาน
ศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และงาน
ทดสอบสาธิตทีส่ ามารถเผยแพร่ถ่ายทอด
สู่กลุ่มเปูาหมายได้
๒.๑.๑๕ จานวนองค์ความรู้จากงาน
ศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และงาน
ทดสอบสาธิตที่ถ่ายทอดสู่เกษตรกรแล้ว
สามารถนาไปปฏิบัติได้ประสบผลสาเร็จ
๒.๑.๑๖ จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
จัดทาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม

๒.๒ ประสานความร่วมมือทาง
วิชาการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับ
องค์กร/สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

๒.๒.๑ จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่ร่วม
ดาเนินการกับเครือข่ายองค์กร/
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒.๒.๒ จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
นาไปเขียนเป็นบทความวิชาการหรือ
อ้างอิงลงในวารสารทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
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๓. ใช้ข้อมูลตัวชี้วัดโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
บูรณาการกับงานศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา รวมถึง
งานทดสอบสาธิต เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
๔.สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่
องค์ความรู้ในการ อนุรักษ์และ
การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่าง
สมดุลและยั่งยืนตามแนว
พระราชดาริ

๓.๑ วิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ใช้ผล
การวิเคราะห์มากาหนดทิศทางหรือ
วิธีการของการศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และการทดสอบสาธิต

๓.๑.๑ จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลตัวชี้วัดโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริมา

๔.๑ ถอดบทเรียนจากงานศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา และงาน
ทดสอบสาธิตที่เกี่ยวการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่สร้างเป็นองค์
ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชน
ดาเนินการศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา ทดสอบสาธิต เพิ่มเติมตาม
ความจาเป็น

๔.๑.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการถอด
บทเรียนจากงานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่เกี่ยวการ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในเรื่องของดิน น้า
ปุาไม้ และพลังงานทดแทน ที่มีอยู่เดิม
๔.๑.๒ จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิต ที่
ดาเนินการเพิ่มเติมใหม่ เกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในเรื่องของ ดิน น้า ปุาไม้
และพลังงานทดแทน
๔.๑.๓ จานวนองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาก
การศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และ
การทดสอบสาธิต ที่ดาเนินการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของ
ดิน น้า ปุาไม้ และพลังงานทดแทน
๔.๑.๔ จานวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่
ได้จากการศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่ส่งเสริม
การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในเรื่องของ ดิน น้า
ปุาไม้ และพลังงานทดแทน
๔.๒ ศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา ๔.๒.๑ จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และทดสอบสาธิต การบริหารจัดการ และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้า
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหาร
เกษตรกรรม
จัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่
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เกษตรกรรม และอื่นๆเช่น การจัดการ
น้าเสีย การกาจัดและแปรรูปขยะของ
เสียเพื่อนามาใช้ใหม่ เป็นต้น
๔.๒.๒ จานวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่
ได้การศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา
และการทดสอบสาธิตที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพในพื้นที่เกษตรกรรม และ
อื่นๆเช่น การจัดการน้าเสีย การกาจัด
และแปรรูปขยะของเสียเพื่อนามาใช้ใหม่
เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประกอบด้วยแผนงานที่สาคัญ ดังนี้.
๑) แผนงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
๒) แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
๓) แผนงานการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตร
๔) แผนงานความร่วมมือทางวิชาการ
๖.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
พัฒนาแปลงสาธิตและแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อย่างต่อเนื่อง ให้มีความ
สมบูรณ์ น่าสนใจ และหลากหลาย พร้อมทั้งข้อมูลสาหรับการเผยแพร่ สร้างตัวอย่างของความสาเร็จ ขยายผล
การพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ และแนวพระราชดาริต่างๆ ไปสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ยกระดับรายได้และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ
อนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างสมดุลและอย่างยั่งยืน ทั้งนี้โดยยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหม่ ๓ ขั้น
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
๑. นาผลสาเร็จของการศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา รวมถึง
ผลสาเร็จของการทดสอบ มาจัด
สาธิตแสดงเป็น ‘พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติที่มีชีวิต’ ได้อย่าง
สมบูรณ์ น่าสนใจ มี
ประสิทธิภาพ
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๑.๑ นาการศึกษา ทดลอง วิจัยและ ๑.๑.๑ จานวนแปลงสาธิตที่มีความ
พัฒนา รวมถึงการทดสอบ ที่ประสพ สมบูรณ์ น่าสนใจ สามารถถ่ายทอด
ผลสาเร็จที่มีอยู่เดิมในพื้นที่จริง หรือ ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทา หรือจาลองขึ้นใหม่ในพื้นที่ที่
เหมาะสม ดาเนินการจัดเป็นแปลง
สาธิต จัดวางองค์ประกอบต่างๆให้มี
ความน่าสนใจ พร้อมปูายสื่อ

แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๒๕

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ความหมายที่เข้าใจได้ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ มีเอกสารองค์
ความรู้พร้อมในการเผยแพร่
ประชาชนทั่วไปสมารถเข้ามาดูเพื่อ
สร้างแนวคิด หรือเข้ามาศึกษาเรียนรู้
วิธีการต่างๆ หรือเข้ามาท่องเที่ยว
เพื่อผักผ่อนหย่อนใจและได้รับความรู้
ไปในคราวเดียวกัน
๒. ขยายผลความสาเร็จจาก
การศึกษาทดลอง วิจัยและ
พัฒนา รวมถึงความสาเร็จจาก
การทดสอบสาธิตและแนว
พระราชดาริต่างๆ สู่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย และประชาชน
ทั่วไปอย่างสอดคล้องกับภูมิ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับอนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูสภาพให้กลับมามีความ
อุดมสมบูรณ์

๒.๑ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา
และการทดสอบสาธิตที่ประสบ
ผลสาเร็จ และแนวพระราชดาริ สู่
ประชาชนกลุ่มเปูาหมายและ
ประชาชนทั่วไป
(ในที่นี้ องค์ความรู้ หมายความถึง
ความคิดรวบยอด หลักการ หรือ
วิธีการ ที่ถอดออกมาได้จาก
การศึกษา วิจัยและพัฒนา หรือ
ทดสอบสาธิตของศูนย์ศึกษาฯ)

๒.๑.๑ จานวนประชาชนในหมู่บ้านใน
พื้นที่ศูนย์และพื้นที่รอบศูนย์ฯที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้
๒.๑.๒ จานวนประชาชนในหมู่บ้านใน
พื้นที่ศูนย์และพื้นที่รอบศูนย์ฯที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้
๒.๑.๓ จานวนประชาชนในหมู่บ้านใน
พื้นที่ศูนย์และพื้นที่รอบศูนย์ฯที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้ประสบผลสาเร็จเป็นตัวอย่าง
๒.๑.๔ จานวนประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรีนอกหมู่บ้านในพื้นที่ศูนย์และ
พื้นที่รอบศูนย์ฯ ที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้
๒.๑.๕ จานวนประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรีนอกหมู่บ้านในพื้นที่ศูนย์และ
พื้นที่รอบศูนย์ฯ ที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้และสามารถนาไปปฏิบัติได้
๒.๑.๖ จานวนประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรีนอกหมู่บ้านในพื้นที่ศูนย์และ
พื้นที่รอบศูนย์ฯ ที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้และสามารถนาไปปฏิบัติได้
ประสบผลสาเร็จเป็นตัวอย่าง
๒.๑.๗ จานวนประชาชนในพื้นที่อื่นๆ
นอกจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้
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๒.๑.๘ จานวนประชาชนในพื้นที่อื่นๆ
นอกจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้
๒.๑.๙ จานวนประชาชนในพื้นที่อื่นๆ
นอกจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้ประสบผลสาเร็จเป็นตัวอย่าง

๒.๒ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา
และการทดสอบสาธิตที่ประสบผล
สาเร็จ รวมถึงแนวพระราชดาริ
ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สู่ประชาชนกลุ่มเปูาหมายและ
ประชาชนทั่วไป

๒.๒.๑ จานวนประชาชนในหมู่บ้านใน
พื้นที่ศูนย์และพื้นที่รอบศูนย์ฯที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒.๒.๒ จานวนประชาชนในหมู่บ้านใน
พื้นที่ศูนย์และพื้นที่รอบศูนย์ฯที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและสามารถนาไปปฏิบัติได้
๒.๒.๓ จานวนประชาชนในหมู่บ้านใน
พื้นที่ศูนย์และพื้นที่รอบศูนย์ฯที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและสามารถนาไปปฏิบัติได้
ประสบผลสาเร็จเป็นตัวอย่าง
๒.๒.๔ จานวนประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรีนอกหมู่บ้านในพื้นที่ศูนย์และ
พื้นที่รอบศูนย์ฯ ที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๒.๕ จานวนประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรีนอกหมู่บ้านในพื้นที่ศูนย์และ
พื้นที่รอบศูนย์ฯ ที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสามารถนาไปปฏิบัติได้
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๒.๒.๖ จานวนประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรีนอกหมู่บ้านในพื้นที่ศูนย์และ
พื้นที่รอบศูนย์ฯ ที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสามารถนาไปปฏิบัติได้ประสบ
ผลสาเร็จเป็นตัวอย่าง
๒.๒.๗ จานวนประชาชนในพื้นที่อื่นๆ
นอกจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๒.๒.๘ จานวนประชาชนในพื้นที่อื่นๆ
นอกจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและสามารถนาไปปฏิบัติได้
๒.๒.๙ จานวนประชาชนในพื้นที่อื่นๆ
นอกจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและสามารถนาไปปฏิบัติได้
ประสบผลสาเร็จเป็นตัวอย่าง

๒.๓ จัดกิจกรรม และ สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้กับประชาชนกลุ่มเปูาหมายและ
ประชาชนทั่วไป

๒.๓.๑ จานวนครั้งที่ศูนย์ฯจัดกิจกรรม
และ สนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนในพื้นที่
ศูนย์และพื้นที่รอบศูนย์ฯ
๒.๓.๒ จานวนครั้งที่ศูนย์ฯจัดกิจกรรม
และ สนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรีนอกหมู่บ้านในพื้นที่ศูนย์และ
พื้นที่รอบศูนย์ฯ
๒.๓.๓ จานวนครั้งที่ศูนย์ฯจัดกิจกรรม
และ สนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
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และฟื้นฟูทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนในพื้นที่
อื่นๆ นอกจังหวัดเพชรบุรี
๓.๑ วางแผน กาหนดเปูาหมาย
๓.๑.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
ขยายผล ส่งเสริมให้ความรู้แก่
ส่งเสริมเกษตรกรชุมชน เครือข่าย
เกษตรกร ชุมชน เครือข่าย
ดาเนินการตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑
ดาเนินการตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑ อย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถอยู่ได้ ๓.๑.๒ จานวนประชาชน/ครัวเรือน
ภายใต้ความประหยัด ขจัดค่าใช้จ่าย ในหมู่บ้านในพื้นที่ศูนย์และพื้นที่รอบ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลัก ศูนย์ฯที่ได้รับการส่งเสริมให้ดาเนิน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑
๓.๑.๓ จานวนประชาชน/ครัวเรือน
ในหมู่บ้านในพื้นที่ศูนย์และพื้นที่รอบ
ศูนย์ฯที่ได้รับการส่งเสริมให้ดาเนิน
การตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑ และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้
๓.๑.๔ จานวนประชาชน/ครัวเรือน
ในหมู่บ้านในพื้นที่ศูนย์และพื้นที่รอบ
ศูนย์ฯที่ได้รับการส่งเสริมให้ดาเนิน
การตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑ และนาไป
ประยุกต์ใช้จนประสบผลสาเร็จเป็น
ตัวอย่าง
๓.๑.๕ จานวนประชาชน/ครัวเรือนใน
จังหวัดเพชรบุรีนอกหมู่บ้านในพื้นที่
ศูนย์และพื้นที่รอบศูนย์ฯ ที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้ดาเนินการตามทฤษฎีใหม่
ขั้นที่ ๑
๓.๑.๖ จานวนประชาชน/ครัวเรือนใน
จังหวัดเพชรบุรีนอกหมู่บ้านในพื้นที่
ศูนย์และพื้นที่รอบศูนย์ฯ ที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้ดาเนินการตามทฤษฎีใหม่
ขั้นที่ ๑ และสามารถนาไปปฏิบัติได้
๓.๑.๗ จานวนประชาชน/ครัวเรือนใน
จังหวัดเพชรบุรีนอกหมู่บ้านในพื้นที่
ศูนย์และพื้นที่รอบศูนย์ฯ ที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้ดาเนินการตามทฤษฎีใหม่
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ขั้นที่ ๑ และนาไปประยุกต์ใช้จน
ประสบผลสาเร็จเป็นตัวอย่าง
๓.๑.๘ จานวนประชาชน/ครัวเรือนใน
พื้นที่อื่นๆนอกจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับ
การส่งเสริมให้ดาเนินการตามทฤษฎี
ใหม่ ขั้นที่ ๑
๓.๑.๙ จานวนประชาชน/ครัวเรือนใน
พื้นที่อื่นๆนอกจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับ
การส่งเสริมให้ดาเนินการตามทฤษฎี
ใหม่ ขั้นที่ ๑ และสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้
๓.๑.๑๐ จานวนประชาชน/ครัวเรือน
ในพื้นที่อื่นๆนอกจังหวัดเพชรบุรี ที่
ได้รับการส่งเสริมให้ดาเนินการตาม
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑ และนาไปประยุกต์
ใช้จนประสบผลสาเร็จเป็นตัวอย่าง

๓.๒ วางแผน กาหนดเปูาหมายขยาย
ผล ส่งเสริมเกษตรกรที่ดาเนินการ
ตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑ ให้เกิดการ
รวมกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาด และ
สวัสดิการของกลุ่ม อย่างต่อเนื่อง
ตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๒

๓.๒.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรสามารถ
บริหารจัดการผลิตได้ด้วยตนเอง ตาม
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๒ อย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๒ จานวนกลุ่มเกษตรกรที่สามารถ
บริหารจัดการผลิตได้ด้วยตนเอง ตาม
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๒ ได้แก่ การรวมซื้อ
และการรวมขาย การมียุ้งฉางร่วมกัน
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้ในกลุ่ม
เป็นต้น เหล่านี้เป็นต้น

๓.๓ วางแผน กาหนดเปูาหมายขยาย
ผล ส่งเสริมให้เกษตรกร ที่ดาเนินการ
ตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๒ ที่สามารถ
รวมกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาด และ
สวัสดิการของกลุ่มและเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายภายนอกชุมชน อย่าง
ต่อเนื่อง ตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๓

๓.๓.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่สามารถบริหาร
จัดการผลิตได้ด้วยตนเอง ตามทฤษฎี
ใหม่ ขั้นที่ ๒ เชื่อมโยงกับเครือข่าย
ภายนอกชุมชนตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๓
อย่างต่อเนื่อง
๓.๓.๒ จานวนกลุ่มเกษตรกรที่สามารถ
บริหารจัดการผลิต การตลาด และ
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สวัสดิการของกลุ่ม ที่สามารถเชื่อมโยง
กับเครือข่ายภายนอกชุมชนตามทฤษฎี
ใหม่ ขั้นที่ ๓

๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียน
เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านเกษตรกรรมของชุมชุน ผ่าน
กิจกรรมยุวเกษตรกรในโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันของ
โรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์

๓.๔.๑ จานวนโรงเรียนที่มีผลผลิตร้อย
ละ ๘๐ นามาประกอบอาหารกลาง
วันที่เป็นตัวอย่างความพอเพียงลี้ยง
ตัวเองได้ตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑
๓.๔.๒ จานวนโรงเรียนที่มีผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ นามาประกอบอาหาร
กลางวันมีการจัดกลุ่มการผลิตทั้งกลุ่ม
ผลิตพืชและกลุ่มผลิตเนื้อสัตว์อย่าง
ชัดเจน มีสหกรณ์รองรับผลิต เป็น
ตัวอย่างตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๒
๓.๔.๓ จานวนโรงเรียนที่มีผลผลิต
ร้อยละ ๘๐ นามาประกอบอาหาร
กลางวันมีการจัดกลุ่มการผลิตทั้งกลุ่ม
ผลิตพืชและกลุ่มผลิตเนื้อสัตว์อย่าง
ชัดเจน มีสหกรณ์รองรับผลิต มีผลผลิต
หรือผลผลิตจากการแปรรูปส่งออก
จาหน่ายยังตลาดชุมชนหรือตลาด
ทั่วไปเป็นตัวอย่างตามทฤษฎีใหม่
ขั้นที่ ๓
๓.๔.๔ จานวนยุวเกษตรกรที่ได้รับการ
อบรมและนาไปปฏิบัติ เป็นตัวอย่างใน
การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของตนเอง
๓.๔.๕ จานวนเกษตรกรในชุมชนที่ได้
ดาเนินการตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 ซึ่ง
ได้รับความรู้จากตัวอย่างในโรงเรียน
และยุวเกษตรกร

๓.๕ แสวงหา สนับสนุนและสร้าง
ภาคีเครือข่ายการขยายผลของ
ศูนย์ศึกษาฯ

๓.๕.๑ จานวนจังหวัด อาเภอ และ
องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน ที่เข้าร่วมเป็น
ภาคีเครือข่ายขยายผลองค์ความรู้ของ
ศูนย์ศึกษาฯ
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๓.๖ จัดกิจกรรมศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทรายฯพบประชาชน
เพื่อเป็นเวทีสาหรับชุมชนในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริ และร่วมประชุมกับผู้นา
ชุมชนเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงาน
การขยายผลให้กับเกษตรกร และ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามี
ส่วนร่วม
๔. เป็นต้นแบบของการบริการ ๔.๑ นาระบบ IT.มาใช้เพื่อให้
เบ็ดเสร็จจุดเดียวและเป็น
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสามารถ
ต้นแบบของการดารงชีพตาม
ติดต่อสื่อสารส่งผ่านข้อมูลกันได้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ตลอดเวลาเพื่อให้บริการได้ตาม
พอเพียง รวมถึงเป็นสถานที่
ความต้องการประชาชน
ศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยว ๔.๒ พัฒนาปรับปรุงและส่งเสริม
เชิงพัฒนาตามแนวพระราชดาริ กิจกรรม และการดาเนินงาน ให้อยู่
บนพื้นฐานของความประหยัดในสิ่งที่
สามารถประหยัดได้ ใช้ทรัพยากร
อย่างคุมค่าคุ้มประโยชน์ มีความ
เอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงานและแขกผู้มา
เยือน มีความสามารถในถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับผู้อื่น เป็นต้นแบบการดารงชีพ
และดาเนินงานตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๔.๓ พัฒนาปูายบอกเส้นทาง ปูายสื่อ
ความหมาย ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ กาหนดเมนูเส้นทาง
การศึกษาดูงานและการท่องเที่ยว
ปรับแต่งภูมิทัศน์และเพิ่มเติม
กิจกรรม/องค์ความรู้ในการพัฒนา
บนเส้นทางอย่างเหมาะสมและมี
ความน่าสนใจ เพื่อให้เป็นสถานที่
ศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเชิง
พัฒนาตามแนวพระราชดาริ

ตัวชี้วัด
๓.๖.๑ จานวนครั้งที่มีการจัดเวทีชุมชน
๓.๖.๒ จานวนคน ชุมชน หรือ
เครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจากเวทีชุมชน และ
สามารถนาองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้

๔.๑.๑ จานวนช่องทางการสื่อสารและ
ส่งผ่านข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และ
ผู้บริหาร ที่ใช้ในการบริการประชาชน
๔.๒.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
ส่งเสริมและปรับปรุงศักยภาพของศูนย์
ศึกษาฯ ในการเป็นต้นแบบการดารง
ชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔.๒.๒ จานวนบุคลากรที่สามารถให้
การต้อนรับหรือถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้มาเยี่ยม
ชมศูนย์ศึกษาฯ
๔.๓.๑ จานวนผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ
จาแนกตามประเภทของผู้เข้าเยี่ยมชม
๔.๓.๒ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้
ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ
๔.๓.๓ จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ศึกษาฯ
ให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพัฒนา เช่นโครงการ
การศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยว หรือ
การเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอื่นๆ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น
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๔.๔ พัฒนาเสริมประสิทธิภาพให้
เกษตรกรที่ประสพผลสาเร็จเป็น
ตัวอย่างยกระดับเป็นเกษตรกร
อัจฉริยะ(Smart Farmer)
ที่มีความรู้ในเรื่องที่ทาอยู่อย่าง
แท้จริง มีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพ
ของผลผลิต และความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม/สังคม มีความภูมิใจ
ในความเป็นเกษตรกร
๔.๕ พัฒนาเสริมประสิทธิภาพให้
เกษตรกรประสพผลสาเร็จเป็น
ตัวอย่าง เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริ รวมถึงพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริที่มีอยู่
เดิมให้สามารถรองรับการศึกษาดู
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี
ความสมบูรณ์ของกิจกรรมที่
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ดี มีสื่อและ
เอกสารประกอบในการศึกษาดูงาน
ของผู้เข้ามาเยี่ยมชม

ตัวชี้วัด
๔.๓.๔ จานวนบุคลากรของศูนย์
ศึกษาฯ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนา เช่น
หลักสูตรวิทยากร หลักสูตรการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพัฒนาเป็นต้น
๔.๔.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
ส่งเสริมเกษตรกรที่ประสพผลสาเร็จ
เป็นตัวอย่างยกระดับเป็นเกษตรกร
อัจฉริยะ(Smart Farmer) ที่ต่อเนื่อง
๔.๓.๒ จานวนเกษตรกรอัจฉริยะ
(Smart Farmer)

๔.๕.๑ จ านวนแผนงาน/กิ จ กรรมที่
ส่ง เสริมให้เกษตรกรประสพผลสาเร็จ
เป็นตัวอย่าง เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริ ที่มีการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๔.๕.๒ จ านวนศู น ย์ เ รี ย นรู้ ต ามแนว
พระราชดาริที่เพิ่มขึ้น
๔.๕.๓ จ านวนแผนงาน/กิ จ กรรมที่
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของศู น ย์ เ รี ย นรู้
ตามแนวพระราชด าริ ใ ห้ ร องรั บ ผู้ ม า
ศึกษาดูงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๕.๔ จ านวนผู้ เ ข้ า เยี่ ย มชมศู น ย์
เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ จ าแนก
ตามประเภทของศู น ย์ เ รี ย นรู้ แ ละ
ประเภทของผู้เข้าเยี่ยมชม
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๔.๕.๕ ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ
๔.๕.๖ จานวนสื่อประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ จาแนกตามประเภทของ
ศูนย์เรียนรู้
๕. ส่งเสริมการผลิตของ
๕.๑ จัด ให้มี แปลงเกษตรสาธิ ตการ ๕.๑.๑ มี แ ปลง เกษตรสาธิ ต ตาม
เกษตรกรให้ผลผลิตที่มีความ
ผลิ ต ที่ ป ลอดภั ย และเป็ น ไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ปลอดภัยได้มาตรฐาน สามารถ ข้อกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติทาง (GAP)
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต
การเกษตรที่ดี (GAP)ทั้ง ๘ ข้อ
จัดหาตลาดให้เกษตรกรมี
๑.แหล่งน้า
ช่องทางในการจาหน่าย
๒.พื้นที่ปลูก
ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์
๓.การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
๔.การจั ด การคุ ณ ภาพการผลิ ต ใน
กระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว
๕.การเก็บเกี่ ยวและการปฏิ บัติหลั ง
การเก็บเกี่ยว
๖. การพักผลผลิต การขนย้าย การ
เก็บรักษา ๗.สุขลักษณะส่วนบุคคล
๘. .การบันทึกข้อมูลและตามสอบ
๕.๒ ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้าง
๕.๒.๑ จานวนหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
คุณภาพของการผลิตและการพัฒนา การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพการผลิ ต ตาม
ผลผลิต มีการจัดการแปลงเกษตรที่ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ได้คุณภาพมาตรฐานการผลิตตาม
(GAP) และการพั ฒ นาและแปรรู ป
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ ผลผลิ ต การจั ด ท าบรรจุ ภั ณ ฑ์ การ
ดี (GAP) โดยศูนย์ศึกษาฯจัดทีมงาน จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การวั ส ดุ
ของเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบติดตามให้ เหลือใช้ เป็นต้น
คาแนะนาและตรวจสอบแปลง
๕.๒.๒ จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
เกษตรและการควบคุมคุณภาพของ ติดตามผลการฝึกอบรม
ผลผลิต
๕.๒.๓ จานวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้
จากการฝึ กอบรมด้า นการเสริม สร้ า ง
คุ ณ ภาพการผลิ ต และ การ พั ฒ น า
ผลผลิต และนาไปปฏิบัติจริง
๕.๒.๔ จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ติ ด ตาม ให้ ค าแนะน าและตรวจสอบ
แปลงเกษตรและการควบคุมคุณภาพ
ของผลผลิตในแปลงของเกษตรกร
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๕.๒.๕ จานวนแปลงเกษตรกรที่ ผ่า น
การรั บรองคุ ณภาพของการผลิ ตที่ ไ ด้
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
(GAP) และมาตรฐานอื่นๆ
๕.๓ ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยง
๕.๓.๑ จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมี
เครือข่ายการผลิตของกลุ่มเกษตรกร บรรจุภัณฑ์ ติดตราและจาหน่ายได้
กับภาคเอกชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ๕.๓.๒ จานวนกลุ่มเกษตรกรที่มีความ
ให้กับผลผลิตของเกษตรกร เช่น
ร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกในการ
การแปรรูป การเพิ่มคุณค่าทาง
พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต
โภชนาการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ๕.๓.๓ จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
เหล่านี้เป็นต้น
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการ
ดาเนินการของกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอกในการพัฒนา
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต
๕.๔ พัฒนาศักยภาพของศูนย์
๕.๔.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
ศึกษาฯ สร้างองค์ความรู้ด้าน
เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ศึกษาฯ
การตลาด โดยมีผู้ที่มีความรู้ด้าน
ในการเป็นตลาดรองรับผลผลิตของ
การตลาดเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา เกษตรกร
เพื่อให้สามารถเป็นตัวกลางเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับแหล่งรับ
ซื้อผลผลิตทางการเกษตร และเป็น
ตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรส่ง
ยังแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
หรือขายสู่ผู้บริโภคโดยตรง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประกอบด้วยแผนงานที่สาคัญ ดังนี้.
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

แผนงานการขยายผลและการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
แผนงานส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร ชุมชน เครือข่าย ดาเนินการตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑
แผนงานส่งเสริมพัฒนาการดาเนินการตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑ เข้าสู่ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๒
แผนงานส่งเสริมการดาเนินการตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๒ เข้าสู่ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๓
แผนงานส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรกรรมของชุมชุน
แผนงานพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฯ เพื่อเป็นต้นแบบการดารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๗) แผนงานพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฯ ให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
๘) แผนงานส่งเสริมเกษตรกรเพื่อเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ(Smart Farmer)

แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๓๕

๙) ส่งเสริมให้เกษตรกรประสพผลสาเร็จเป็นตัวอย่าง เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริแผนงาน
สร้างศูนย์เรียนรู้เครือข่าย
๑๐) แผนงานพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ ในการรองรับ
ผู้มาศึกษาดูงาน
๑๑) แผนงานติดตามประเมินผลการขยายผลและติดตามผลการฝึกอบรม
๑๒) แผนงานการติดตามให้คาแนะนาและตรวจสอบแปลงเกษตรและการควบคุมคุณภาพของ
ผลผลิตในแปลงของเกษตรกร
๑๓) แผนงานควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการดาเนินการของกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอกในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต
๑๔) แผนงานเสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ศึกษาฯ ในการเป็นตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกร
๑๕) แผนงานส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์การบริห ารจัดการ มุ่ง เน้น ให้ศูนย์ศึก ษาการพัฒ นาฯ เป็ นองค์กรที่ มี การบูรณาการการ
ดาเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่สอดคล้องกับ หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติง านเพื่อสนองพระราชดาริ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ
เชี่ยวชาญงานและทางานอย่างมืออาชีพ เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริในระดับ
ภูมิภาค มีภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นต้น แบบการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ เพื่อให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และการดาเนินการ
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และบรรลุผลตามที่ได้ที่กาหนดไว้
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
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๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ ดาเนินงานอย่าง
บูรณาการ มีบริหารงานด้วย
หลักของธรรมาภิบาล สัมฤทธิ์
ผลในการปฏิบัติงานสนอง
พระราชดาริ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่มี
คุณภาพ เชี่ยวชาญงานและ
ทางานอย่างมืออาชีพ ถ่ายทอด
องค์ความรู้ต่างๆ ตามแนว
พระราชดาริสู่สาธารณชน

๑.๑ ใช้แผนแม่บทของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายฯ ฉบับที่ ๖
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นกรอบ
ในการกาหนดทิศทางของการ
ดาเนินงาน รวมทั้งใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทา แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพื่อให้สาเร็จผลตาม
ตัวชี้วัดและบรรลุตามเปูาประสงค์
ของแต่ละยุทธศาสตร์ โดยจัดให้มี
คณะทางานติดตามและประเมินผล
นาผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนางานที่จะดาเนินงานให้ดีขึ้น

๑.๑.๑ จานวนแผนปฏิบัติการประจาปีที่
สอดคล้องตามแผนแม่บท
๑.๑.๒ ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๑.๑.๓ จานวนรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายไตรมาสและรายปี
๑.๑.๔ ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานรายไตรมาสและรายปี
๑.๑.๕ จานวนแผนงานติดตามและ
ประเมินผลตามแผนแม่บท
๑.๑.๖ จานวนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่มีการนาผลจากการติดตาม
งานมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น

แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณ
โดยการจัดทางบประมาณแบบ
บูรณาการของทุกงานภายในศูนย์ฯ
รวมถึงบูรณาการงบประมาณของ
แต่ละหน่วยงานที่ร่วมดาเนินงาน
กับงบประมาณกลางที่จะขอรับการ
สนับสนุน ทั้งนี้ให้มีการดาเนินการ
เบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ
เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ที่คานึงถึงประโยชน์
สูงสุด และดาเนินการเบิกจ่ายได้
ทันเวลา มีการส่งบุคคลากรด้าน
งบประมาณเข้ารับการฝึกอบรม
หรือเข้าร่วมการสัมมนาในโอกาส
ต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลากร
ด้านงบประมาณของศูนย์ฯ

๑.๒.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ
และเวลา
๑.๒.๒ ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ

๑.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศของ
ศูนย์ฯ โดยให้มีการจัดเก็บข้อมูล
และเอกสารต่างๆ ในลักษณะของ
file digital ควบคู่กับการจัดเก็บ
เอกสารในระบบเดิม นาข้อมูลผล
การของดาเนินงานโครงการต่างๆ
ลงในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผ่านทางเว็บไซด์ของศูนย์ฯ รวมถึง
นาข้อมูลลงใน application line
ที่ทางสานักงาน กปร.พัฒนาขึ้น
เพื่อให้บริการข้อมูล สนับสนุนการ
ติดตามงานและการวางแผนพัฒนา
ในด้านต่างๆ

๑.๓.๑ จานวนระบบสารสนเทศ และ
ระบบข้อมูลเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตที่
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓.๒ จานวนครั้งของการใช้งานระบบ
สารสนเทศและระบบข้อมูลเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
๑.๓.๓ จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบ
ข้อมูลเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตที่
ต่อเนื่อง

๑.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ ๑.๔.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
มีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่จะเกิด
มีการบริหารและจัดการความเสี่ยง ประโยชน์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ในทุกมิติ ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี
ส่วนร่วม มีการสื่อสารและเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอในทุกระดับ มี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของ
แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการ
ดาเนินงาน ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน มี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและรับ
ข้อร้องเรียนจากประชาชน และมี
ขั้นตอนดาเนินการต่อข้อร้องเรียน
ที่ชัดเจน
๑.๕ จัดการฝึกอบรมให้กับ
บุคลากร/ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม/จัดให้บุคคลากรได้เดินทาง
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความชานาญ สร้างความเชี่ยวชาญ
ให้กับบุคลากร โดยในด้าน
การศึกษาทดลอง วิจัยและพัฒนา
การทดสอบและสาธิต พัฒนาให้
สามารถเขียนโครงการ มีเข้าใจใน
ขั้นตอน การบันทึกผล การเขียน
รายงาน และการเขียนงานวิชาการ
สาหรับด้านการขยายผล พัฒนาให้
มีความรู้ที่หลากหลาย รู้จักวิธีการ
คิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ
การสรุปประเด็น การหาแนวทาง
เพื่อแก้ไขปัญหา การสรุปความคิด
รวบยอดเพื่อการนาเสนอและ
ถ่ายทอดอย่างมีทักษะ การเป็น
วิทยากร ส่วนด้านการประชา
สัมพันธ์ พัฒนาความสามารถใน
การผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อรูปแบบ
digital เพื่อเผยแพร่ใน social
media การบรรยายรับคณะผู้เข้า
เยี่ยมชมศูนย์ฯ และสาหรับ
บุคลากรในส่วนบริหารของกอง
อานวยการ พัฒนาให้มีความรู้และ

๑.๕.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในด้าน
การศึกษาทดลอง วิจัยและพัฒนา การ
ขยายผล การประชาสัมพันธ์ และการ
บริหารจัดการ
๑.๕.๒ จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมต่อปี

แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
รวมถึงกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับงานในหน้าที่
๑.๖ ดาเนินงานและบริหารจัดการ ๑.๖.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ในลักษณะบูรณาการภายใต้หลัก พัฒนาให้มีการทางานลักษณะบูรณาการ
ของธรรมาภิบาล สนับสนุนและ
และส่งเสริมธรรมาภิบาล
ส่งเสริมให้บุคคลากรของศูนย์ฯ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและมี
ความโปร่งใส มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่และรับผิดชอบในผลงาน มี
ความสามัคคี ศูนย์มีบริหารจัดการ
ด้วยเป็นธรรม/เสมอภาค ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม เน้นการทางานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
ผลสาเร็จของงานและประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยส่วนรวม และ
การทางานทุกอย่างต้องเป็นไปตาม
กฎและระเบียบที่กาหนดไว้

๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทราย ฯ มีโครงสร้างการ
บริหารภายใน และอัตรากาลัง
ระบบบริหารจัดการที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับภารกิจ

๑.๗ ประสานงานกับหน่วยงานต้น
สังกัดของทุกหน่วยงานที่รวม
ดาเนินงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ฯ

๑.๗.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ประสานงานหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดของหน่วยงานที่รวมดาเนินงาน
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ฯ
๑.๗.๒ จานวนครั้งของการประสานงาน
หรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัดของ
หน่วยงานที่รวมดาเนินงานเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของศูนย์ฯ

๒.๑ ทบทวนภารกิจของศูนย์ฯ และ
ปริมาณงานของแต่ละกลุ่มงาน/
แปลงงาน ที่เปลี่ยนแปลงไปตามห้วง
เวลาและสถานการณ์ มอบหมาย
หน้าที่ ปรับปรุง เพิ่ม/ลด กลุ่มงาน/
แปลงงาน และจานวนบุคคลากรให้
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและ
ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ดาเนินการวิเคราะห์ขออัตรากาลัง

๒.๑.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากาลัง
๒.๑.๒ จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์
ความรู้ ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญตามภารกิจ ระหว่างเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ จากรุ่นสู่รุ่น
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๓.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ทราย ฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี ใน
การเป็นต้นแบบการพัฒนาตาม
แนวพระราชดาริในภูมิภาค

กลยุทธ์
เพิ่มเติมเมื่อมีความจาเป็น จัดให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์
ความรู้ ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่มี
อายุงานนานกับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุ
งานที่น้อยกว่า
๓.๑ ใช้การประชาสัมพันธ์เป็นหลัก
ในการส่งเสริมศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทรายฯ ให้เป็นที่รู้จัก
ของสาธารณชน ในฐานะ ๑ ใน ๖
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง
มา จากพระราชดาริ ต้นแบบแห่ง
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่ฝั่ง
ตะวันตกของประเทศ มีองค์ความรู้
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง
พัฒนา ทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้า ปุา
พลังงานทดแทน รวมถึงองค์
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพและ
ผลิตอาหารที่หลากหลายรูปแบบ
โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่าน
สื่อการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน social media
อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
สามารถให้บริการข้อมูลและองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายฯ ได้ตาม
ความต้องการของประชาชน
๓.๒ ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชดาริให้เป็นที่รู้จัก
ของสาธารณชน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประชาชนพื้นที่โดยรอบศูนย์
เรียนรู้ฯ นั้นๆ เพื่อให้สามารถมาใช้

ตัวชี้วัด

๓.๑.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
๓.๑.๒ จานวนสื่อประชาสัมพันธ์ จาแนก
ตามประเภทเช่น โปสเตอร์เอกสาร
สิ่งพิมพ์ เอกสารวิชาการ บทความ
วารสารจดหมายข่าว ข่าวแจก หนังสือ
คู่มือ แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ ใบปลิว ปูาย
ประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนแขนงต่างๆ
เช่นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ทั้งนี้
รวมถึงจานวนครั้งในการจัดงานของ
ศูนย์ฯในวาระโอกาสต่างๆ
๓.๑.๓ ร้อยละของความพึงพอใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ที่
เข้ารับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ศูนย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับความรู้จากศูนย์ฯ
จากสื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
๓.๑.๔จานวนครั้งของการจัดนิทรรศการ
ภายในและภายนอกศูนย์ศึกษาฯ
๓.๑.๕ จานวนผู้เข้าเยี่ยมชม website
ของศูนย์ฯ และ สื่อ social media
ต่างๆของศูนย์ฯ

๓.๒.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์หรือการผลิตสื่อเพื่อใช้ใน
การประชาสัมพันธ์สนับสนุนศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชดาริ เช่น โปสเตอร์
เอกสารสิ่งพิมพ์ VCD. เอกสารวิชาการ
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ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ ได้
อย่างเต็มที่

บทความวารสาร หนังสือคู่มือ แผ่นพับ
สติ๊กเกอร์ ปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๓.๒.๒ ร้อยละของความพึงพอใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนย์
เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ

๓.๓ ประสานงานขอความร่วมมือ
หรือให้การสนับสนุนหน่วยงาน
อื่นๆทั้งภาครัฐหรือเอกชนในการ
ส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ฯ

๓.๓.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ ที่ส่งเสริมการ
เผยแพร่กิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ
๓.๓.๒ จานวนครั้งของความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ส่งเสริมเผยแพร่
กิจกรรมของศูนย์ฯ เช่น งานประเพณี
ท้องถิ่น งานแสดงสินค้า การเสวนา เป็นต้น
๓.๓.๓ จานวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่
หน่วยงานอื่นๆ ส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรม
ของศูนย์ฯ จาแนกตามประเภท เช่น
โปสเตอร์เอกสารสิ่งพิมพ์ บทความ
วารสาร จดหมายข่าว ข่าวแจก แผ่นพับ
สติ๊กเกอร์ ใบปลิว ปูายประชาสัมพันธ์
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
๓.๔.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
สนับสนุนให้สถาบันการศึกษา นักศึกษา
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม ในการเผยแพร่
องค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ หรือต่อ
ยอดผลสาเร็จของศูนย์ฯ ผ่านการจัดทา
โครงการ โครงงาน หรือกิจกรรมรูปแบบ
อื่นๆ
๓.๔.๒ จานวนสถาบันการศึกษา จานวน
เยาวชนที่มีส่วนร่วม ในการเผยแพร่องค์
ความรู้ตามแนวพระราชดาริ หรือต่อยอด
ผลสาเร็จของศูนย์ฯ ผ่านการจัดทา
โครงการ โครงงาน หรือกิจกรรมรูปแบบ
อื่นๆ

๓.๔ สนับสนุนสถาบันการศึกษา
นักศึกษา นักเรียน และเยาวชน
ให้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์
ความรู้ตามแนวพระราชดาริ หรือ
ต่อยอดผลสาเร็จของศูนย์ศึกษาฯ
ผ่านการจัดทาโครงการ โครงงาน
หรือกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ
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๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ พัฒนาเตรียมความ
พร้อมเพือ่ เป็นศูนย์กลางการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริ ในระดับสากล

๔.๑ จัดการฝึกอบรมให้กับ
บุคลากร/ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม/จัดให้บุคคลากรได้เดินทาง
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆให้กับ
บุคคลากรด้านงานวิชาการ งาน
ขยายผล งานประชาสัมพันธ์ และ
งานบริหาร แสวงความร่วมมือหา
เครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่าง
ประเทศอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การจัดการศึกษาดูงานให้แก่ชาว
ต่างประเทศ พร้อมรับความร่วมมือ
กับต่างประเทศในกรอบประชาคม
อาเซียนและกรอบความร่วมมือ
อื่นๆ

๔.๑.๑ จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะการใช้และการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษา
ต่างประเทศอื่นๆ ให้กับบุคคลากรของ
ศูนย์ฯ
๔.๑.๒ จานวนบุคลากรหรือเครือข่าย
ของศูนย์ฯ ที่สามารถสื่อสารหรือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาต่างประเทศอื่นๆ
๔.๑.๓ จานวนครั้งการจัดนิทรรศการที่
เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ

๔.๒ ประสานงาน แสวงหา ขอรับ
การสนับสนุนเอกสารและสื่อต่างๆ
ที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษา
ต่างประเทศอื่นๆ จากสานักงาน
กปร. ทาการผลิตเอกสารและสื่อ
ต่างๆ รวมถึงองค์ความรู้ของศูนย์ฯ
เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษา
ต่างประเทศอื่นๆ ตามขีด
ความสามารถ

๔.๒.๑ เอกสารข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
ของศูนย์ฯ ที่เป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
๔.๒.๒ ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมของศูนย์ฯ ที่เป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ
๔.๒.๓ เอกสารประกอบหลักสูตร
ฝึกอบรมที่เป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
๔.๒.๔ สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
พระราชกรณียกิจและพระราชดาริที่เป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ของสานักงาน กปร. หรือหน่วยงานอืน่ ๆ
๔.๒.๕ สื่อเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆของสานักงาน
กปร. หรือหน่วยงานอื่นๆ
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๔.๓ ประสานงาน แสวงหา ขอรับ ๔.๓.๑ เอกสารข้อมูลของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
การสนับสนุนการจัดทาเอกสาร
เป็นภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
ข้อมูลของศูนย์เรียนรู้ตามแนว
อื่นๆ
พระราชดาริต่างๆ ที่เป็นภาษา
อังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ
จากสานักงาน กปร. หรือทาการ
ผลิตสนับสนุนให้ตามขีดความ
สามารถ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประกอบด้วยแผนงานที่สาคัญ ดังนี้.
๑) แผนงานติดตามและประเมินผลตามแผนแม่บท
๒) แผนงานพัฒนาระบบงบประมาณ
๓) แผนงานการพัฒนา ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลบนเครือข่าย เว็บไซด์และระบบ ไอที.อื่นๆ
๔) แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
๕) แผนงานพัฒนาบุคลลากร
๖) แผนงานพัฒนาการทางานลักษณะบูรณาการและส่งเสริมธรรมาภิบาล
๗) แผนงานการประสานต้นสังกัดของหน่วยงานที่รวมดาเนินงาน
๘) แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลัง
๙) แผนงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
๑๐) แผนงานการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
๑๑) แผนงานการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ
๑๒) แผนงานความร่วมมือส่งเสริมการเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ฯ
๑๓) แผนงานสนับสนุนสถาบันการศึกษา และเยาวชน เผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ
๑๔) แผนงานพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร

๗. การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ และ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงได้กาหนดระบบและกลไกการบริหารแผนแม่บท ดังนี้
๗.๑ กองอานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เป็นแกนกลางในการประสานงานกับทุกหน่วยงาน
ที่ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ ฯ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ในแต่ละปี ตั้ง แต่ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง พ.ศ.
๒๕๖๔ ภายใต้กรอบของแผนแม่บทฉบับที่ ๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างบูรณาการ และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ดาเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ
เข้ า ใจในแผนแม่ บ ทและวิ ธี ก ารด าเนิ น งานตามแผนแม่ บ ทเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว้
แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๔๓

๗.๒ กองอานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อานวยการกากับดูแล ในภาพรวมของศูนย์ฯ โดย
ดาเนินการด้านงบประมาณ ภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการประจาปีและกรอบแผนแม่บทฉบับที่ ๖ อานวยการ
กากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามกากับดูแลโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปีและกรอบ
งบประมาณที่ได้รับ
๗.๓ กองอานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รวบรวมรายงานผลความก้าวหน้าสรุปรายงาน
ประจาเดือ น สรุ ป รายงานรายไตรมาส และสรุ ปผลการปฏิบั ติ ในรอบปี ส่ง ให้ห น่ ว ยต้ น สัง กั ด ของหน่ ว ยที่
ปฏิบัติง านในศูนย์ รวมถึงผู้ว่าราชการจัง หวัดเพชรบุรี และสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๗.๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ตั้ง อยู่ที่ เลขที่ ๗๗ หมู่ ๗ ถนนบายพาสชะอา-ปราณบุรี ตาบล
สามพระยา อาเภอชะอา จั งหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๖๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๕๙๓๒๕๒-๕
โทรสาร ๐๓๒-๕๙๓๒๕๒
...............................................................................................

แผนแม่บท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

๔๔

