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ค าน า 
 

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เป็นแผนระยะ ๔ ปี ที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท าขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านต่างๆ ตาม ๗ ยุทธศาสตร์ ให้เกิด
การบูรณาการการปฏิบัติให้สามารถบรรลุเปูาหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ด้านการเกษตรและ
ชนบท ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย ด้านการ
ต่างประเทศ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านความมั่นคง และด้านการบริหารจัดการ  

การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและ
ชนบท เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญเพราะรากฐานของสังคมไทยแต่ดั้งเดิม คือสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
อาหารเลี้ยงดูประชากรไม่เฉพาะคนไทย แต่รวมถึงประชากรของโลกด้วย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในภาคการเกษตรและชนบท ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่เป็น
หนี้สิน พ่ึงพาตนเอง กระทั่งสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนได้  

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
เกษตรและชนบท ได้จัดท า “คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง” เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในภาคการเกษตรฯ และด้านความมั่นคง ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานร่วมกันอย่างมี
เปูาหมายและทิศทางเดียวกัน  

สาระส าคัญของคู่มือประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนแรก (บทที่ ๑) หลักการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริ ได้แก่ หลักการทรงงาน และพระราชด าริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ส่วนที่สอง (บทที่ ๒-๕) ยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล ส่วนที่สาม (บทที่ ๖-๗) เป็นโครงสร้างการ
ด าเนินงาน และ ขั้นตอน/กระบวนการ และส่วนที่สี่ (บทที่ ๘-๙) ได้แก่ การอนุมัติแผนงานโครงการและการ
รายงานผล  

คณะอนุกรรมการฯ ขอขอบคุณคณะท างานจากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
ในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดท าคู่มือฉบับนี้ อาทิ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กองบัญชาการกองทัพไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
มูลนิธิแม่ฟูาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ท าให้คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทางส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่เปูาหมาย
ตามความเหมาะสม 

 

      คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา 
  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท 

       สิงหาคม ๒๕๕๘ 
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ค าน า   
สารบัญ  หน้า 

บทที่ ๑ หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ๕ 
บทที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
๙ 

บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรและชนบท 

๑๕ 

บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง ๒๐ 
บทที่ ๕ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท กับยุทธศาสตร์อื่นๆ 
๒๘ 

บทที่ ๖ โครงสร้างการท างาน ๓๐ 
บทที่ ๗ ขั้นตอน กระบวนการ  ๓๕ 
บทที่ ๘ การอนุมัติแผนงาน/โครงการ ๔๒ 
บทที่ ๙ การประเมินตนเองและรายงานผลการด าเนินงาน ๔๖ 

ภาคผนวก ก. ค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ๑/๒๕๕๗  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท  
ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๔๙ 

 ข. ค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ๖/๒๕๕๗  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๕๓ 

 ค. ระเบียบคณะกรรมการอ านวยการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕๖ 

 ง. แนวทางการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านความมั่นคง 

๖๒ 

 จ. ตัวอย่าง การด าเนินการ : โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ า การส่งน้ า
ด้วยระบบท่อ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทของจังหวัดน่าน 

๗๓ 

 ฉ. กรอบการประเมินความพร้อมของพื้นที่เปูาหมายขั้นต้น ๘๑ 
 ช. แบบบัญชีครัวเรือน ๘๓ 
 ซ. แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานท่ีเป็นนิติบุคคล) 
๙๐ 

 ฌ. แบบรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ๑๐๒ 
 ญ. แบบส่งคืนเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๔ 
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บทที่ ๑ 
หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชปณิธานแน่แน่วในการ

ครองราชย์เพ่ือประโยชน์สุขของมหาประชาชน ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติสืบจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ดังที่ทรงมีพระ
ปฐมบรมราชโองการ หรือการตรัสในฐานะพระเจ้าแผ่นดินโดยสมบูรณ์ครั้งแรก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

นับแต่การเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นต้นมา เป็นเวลากว่า ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า  
อยู่หัว ได้ทรงรับรู้ทุกข์สุขของราษฎร ทั้งจากการเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพ้ืนที่ชนบททั่วทุก
ภูมิภาคด้วยพระองค์เอง และจากการทรงงานด้านข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จึงได้พระราชทานพระราชด าริในการ
แก้ไขและบรรเทาความทุกข์ยากซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพ่ือมิให้เกษตรกรเหล่านั้น
ละทิ้งแผ่นดิน โดยทรงเน้นให้มีความ “พออยู่ พอกิน” สามารถพ่ึงตนเองก่อน จึงค่อยสร้างความเจริญก้าวหน้า
ในระดับที่สูงขึ้นไป ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า 

“...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมีพอกิน 
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตาม 
หลักวิชา เม่ือได้พื้นฐานม่ันคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและ 
ฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” 

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้ทรงชี้แนะแนวทางในการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับกับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยให้ยึดมั่นในวิถีพอมีพอกินและ
พ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งทรงหมายความถึงเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ทั้งนี้  ได้ทรงอธิบายความหมายของ 
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจนว่าหมายถึง มีอยู่มีกิน ไม่ฟุุมเฟือย มีความโลภน้อย ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
พอประมาณตามอัตภาพ และมีเหตุผล ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้ประมวลและกลั่นกรองพระราชด ารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเป็นกรอบความคิด และได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ดังนี้ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบและความระมัดระวังยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นัก
ทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ มีปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ
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รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกเป็นอย่างดี 

 

 
  

แผนภาพที่ ๑ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๕๐) 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคน ทุกระดับ และทุก
สาขา ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาด้านการเกษตรและชนบท จึงได้มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศชี้น าทาง ส าหรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ในภาคการเกษตรและชนบท หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ไดย้ึดถือหลักการทรงงาน ๒๓ ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

หลักการทรงงาน 

 ๑) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งข้อมูลเบื้องต้นเอกสาร แผนที่ จากการสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้องให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องรวดเร็วและตรงตามความต้องการของชาวบ้าน 
 ๒) มององค์รวม มีวิธีคิดอย่างองค์รวมหรือมองอย่างครบวงจรมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ
แนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
 ๓) ไม่ยึดติดต ารา ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม 
 ๔) ท าให้ง่าย มีการค้นคิดดัดแปลงปรับปรุงและแก้ไขงานการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ
โดยง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท าสิ่งยากกลายเป็นง่าย ท าสิ่งสลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย 
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  ๕) เน้นการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ชาวบ้านทุกระดับร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ต้อง
ค านึงถึงความคิดความเห็นหรือความต้องการของชาวบ้านแล้วเก็บมาประมวลเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  ๖) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม เมื่อส่วนรวมได้รับประโยชน์ตัวของเราจะได้รับประโยชน์ด้วย 
   ๗) ขาดทุนคือก าไร หลักการคือ “การให้” และ “การเสียสละ”เป็นการกระท าอันมีผลเป็น
ก าไรคือความอยู่ดีมีสุขของชาวบ้าน 
   ๘) ความเพียร การท าโครงการต่างๆ แม้ระยะแรกๆจะมีความไม่พร้อมมากนัก แต่ต้องไม่ท้อ
และมีความมุ่งม่ันเพื่อพัฒนาบ้านเมือง 
  ๙) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันทุก
ด้านซึ่งจะท าให้สามารถท าให้อยู่ได้อย่างสมดุลในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 
  ๑๐) ให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ชาวบ้านใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติเพราะปัญหาของธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติแก้ไขหรือช่วยเหลือ 
  ๑๑) ปลูกปุาในใจคน การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตส านึกให้         
คนรักปุาเสียก่อน 
  ๑๒) ท างานอย่างมีความสุข เป็นความสุขท่ีเกิดข้ึนจากการท าประโยชน์ให้กับผู้อื่น 
  ๑๓) รู้ - รัก - สามัคคี 

� รู้ การที่จะลงมือท าสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้
ถึงวิธีการแก้ปัญหา 

� รัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้องเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรัก
ที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ปัญหานั้นๆ 

� สามัคคี เมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติจะต้องค านึงเสมอว่าเราท าคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือ
ร่วมใจกันสามัคคีกันเป็นหมู่คณะ จึงจะเกิดพลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยดี 

  ๑๔) ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ใช้หลักการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและ
ประหยัด ชาวบ้านสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นโดยประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูง
หรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยาก 
 ๑๕) ระเบิดจากข้างใน คือ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนา
ก่อน ไม่ใช่การน าความเจริญหรือบุคคลจากภายนอกเข้าไปให้ชุมชนหรือหมู่บ้านโดยที่ชาวบ้านยังไม่พร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  ๑๖) แก้ปัญหาจุดเล็ก มองปัญหาในภาพรวมก่อนแต่เริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆคือการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม 
  ๑๗) ท าตามล าดับขั้น เริ่มจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของชาวบ้านก่อนโดยการสร้างพ้ืนฐานคือ
ความพอมีพอกินพอใช้ของชาวบ้านส่วนใหญ่แล้วจึงค่อยเสริมความเจริญและเศรษฐกิจขั้นสูงโดยล าดับ 
  ๑๘) ใช้อธรรมปราบอธรรม ใช้ความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติมาเป็นหลักการและแนวปฏิบัติที่ส าคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้า
สู่ระบบที่เป็นปกติ 
  ๑๙) การพึ่งตนเอง การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งพอที่จะ
ด ารงชีวิตได้แล้วขั้นต่อไปคือการพัฒนาให้สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและให้สามารถพ่ึงตนเองได้
ในที่สุด 
  ๒๐) พออยู่พอกิน ให้ชาวบ้านอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน”เสียก่อนแล้วจึงค่อยขยับขยาย
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนต่อไป 
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  ๒๑) ความชื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน เพราะความสุจริตและจริงใจนั้นแม้จะมีความรู้น้อย 
ก็ท าประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่รู้มากแต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
  ๒๒) ค านึงถึงภูมิสังคม การพัฒนาต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศสังคมวิทยาตลอดถึง
วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น 
  ๒๓) บริการที่จุดเดียว เพ่ือประโยชน์ต่อชาวบ้านที่จะมาใช้บริการประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายโดยมีหน่วยงานราชการต่างๆมาร่วมด าเนินการและบริการ ณ ที่แห่งเดียว 
 

ทั้งนี้  หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ ยังมีความสอดคล้องกับหลักการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริ เรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ที่มุ่งเน้น 
การมีส่วนร่วม ให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งจะน าไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาในที่สุด ดังนี้ 

 
 การเข้าใจ เป็นการสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพ้ืนฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของ
ชุมชนค้นหารากของปัญหาและรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการพระราชด าริทั่วประเทศ และองค์ความรู้ต่างๆ  
มาใช้ในการท าความเข้าใจสภาพปัญหาร่วมกัน 
  การเข้าถึง เป็นเรื่องของการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจ
และความมั่นใจให้ชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาให้มากที่สุด 
  การพัฒนา เป็นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพ่ีเลี้ยง การออกแบบหลักสูตร
การพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการให้ทีมผู้ประสานงาน 
ให้ค าแนะน าในชุมชนติดตามสนับสนุนและติดตามผล 

แผนภาพที่ ๒ การประยุกต์หลักการทรงงานกับการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ 

 

การประยุกต์ หลักการทรงงาน กับ การบริหารจัดการแผนงาน โครงการ

๑.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
๒.องค์รวม
๓.ไม่ติดต ารา
๔.ท าให้ง่าย
๕. เน้นการมีส่วนร่วม
๖. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
๗.ระเบิดจากข้างใน
๘.แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
๙.ท าตามล าดับข้ัน
๑๐.ค านึงถึงภูมิสังคม

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

๒๑. ความเพียร
๒๒. ท างานอย่างมีความสุข
๒๓. รู้ รัก สามัคคี

เข้าใจ
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พัฒนา

ปฏิเวธ
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บทที่ ๒ 

แผนยุทธศาสตรก์ารบูรณาการการข ับเคลื่อนการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 

 
แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) เป็นแผนระยะ ๔ ปี ที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท าขึ้น เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ไปสู่การปฏิบัติให้สามารถบรรลุเปูาหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

แนวคิดพื้นฐานในการขับเคลื่อนพัฒนา 
๑.  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง 

โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ซึ่งในสังคมไทยจะให้ความส าคัญกับการมีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม และความสมดุลในชีวิต ครอบครัว ชุมชน และประเทศ 

๒.  การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area – Based Approach) คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
สร้างความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนของทุกหน่วยงาน และชุมชน
ร่วมกัน โดยให้ “ระเบิดจากข้างใน”  

๓.  การ “ท าตามล าดับขั้น” คือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางธรรมชาติ โดยจัดสรร
ผลประโยชน์ให้ทั่วถึงเป็นธรรม โดยเริ่มจากความพอเพียง ดังนี้ 

x ระดับครัวเรือน ให้ชาวบ้านมีอาหารกินตลอดปี ลดรายจ่าย สร้างรายได้ภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตร 

x ระดับชุมชน รวมกลุ่มและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โครงสร้างพ้ืนฐานการผลิต
ระดับชุมชน  

x ระดับพ้ืนที่และภูมิภาค ศูนย์กลางวิสาหกิจชุมชน แผนการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด ระบบการขนส่ง เพ่ือสนับสนุนระบบการผลิตระดับครัวเรือนและชุมชน (Supply Chain) 

x ระดับประเทศ ก าหนดเป็นนโยบาย ระเบียบกฎหมาย การก ากับดูแล การสนับสนุน
งบประมาณ  โครงสร้างพืน้ฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละภูมิภาค 

๔. บูรณาการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและภาคส่วนอ่ืน การร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมลงมือปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมาร่วมแก้ไขปัญหา ซ่ึงจะส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคน
ในพ้ืนที่ในลักษณะท าไป ปรับไป เรียนรู้ไป เพ่ือพัฒนารูปแบบและกลไกการท างานที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหา 

๕.  การจัดการความรู้และพัฒนาคน มีหมวดหมู่การจัดเก็บฐานข้อมูล และความรู้ โดยการ
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ และสกัดความรู้จากการพัฒนาพ้ืนที่ จัดท าเป็นระบบสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจ (DSSI) และคลังความรู้ ใช้แนวทาง/เทคนิคการท างานรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
เพ่ือถ่ายทอดให้แก่บุคคลทุกระดับ และการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน 
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แผนภาพที่ ๓ แนวคดิพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔ โมเดลการปฏิบัติ (Practical Model) เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย “ท าตามล าดับขั้น” (ระดับครัวเรือน ชุมชน พ้ืนที่/ภูมิภาค และประเทศ) 
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ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 

ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) มียุทธศาสตร์ คือ “บูรณาการการขับเคล่ือนการพัฒนาตาม 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วน” โดยมียุทธศาสตร์ที่ต้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน 
รวม ๗ ด้าน ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการเกษตรและชนบท  เน้นพ้ืนที่ (Area-Based Approach) เป็นหลัก โดยบูรณาการการท างานในพ้ืนที่
เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ซึ่งจะด าเนินการร่วมกันทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง และน าไปสู่การจัดท าแผน
ชมุชน หรือแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ มีส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเป็นหน่วยงานหลัก 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการศึกษา มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรใน
วิชาชีพ ครู การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย และสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในระดับพ้ืนที่ 
มีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคธุรกิจ บริการ  การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ธุรกิจภาคเอกชน อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย ด าเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่  
มีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การต่างประเทศ  มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประเทศต่าง ๆ ให้มีความ
เข้าใจอย่างถูกต้อง และสามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง ประเทศในด้านต่าง ๆ มีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพิ่มบทบาทการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณชนในวงกว้าง เพ่ือส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ 
ภาคปฏิบัติ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทุก
ยุทธศาสตร์และของภาคส่วนต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบในวงกว้าง มีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความม่ันคง มุ่งบูรณาการ 
การขับเคลื่อนระหว่างกองทัพกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่แนวบริเวณชายแดนเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ขึ้น มีกองทัพไทยเป็นหน่วยงานหลัก   

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ สร้างกลไกการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกัน โดยมีการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมข้ึนในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นศูนย์กลางการประสานติดตาม และส่งเสริมให้
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ข้อมูลระหว่างกัน มีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลัก 
เปูาหมาย 
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พื้นที่เปูาหมาย จ านวน ๑๘,๕๙๔ หมู่บ้านหรือประมาณร้อยละ ๒๕ ของหมู่บ้านใน
ประเทศไทย (ข้อมูลจ านวนหมู่บ้านจากระบบฐานข้อมูลกรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ มี
จ านวน ๗๔,๙๕๕ หมู่บ้าน ๗,๒๕๕ ต าบล ๘๗๘ อ าเภอ ใน ๗๖ จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) โดยแบ่ง
พ้ืนที่ด าเนินการเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ :  พ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ๖ แห่ง 
และพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์สาขา ๒ แห่ง จ านวน ๘๐๔ หมู่บ้าน ได้แก ่

๑)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา  จ านวน  ๑๙  หมู่บ้าน  
๒)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี   จ านวน  ๒๓  หมู่บ้าน  
๓)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส   จ านวน  ๑๓  หมู่บ้าน  
๔)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร   จ านวน  ๒๒  หมู่บ้าน  
๕)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่   จ านวน  ๑๘  หมู่บ้าน  
๖)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จ.เพชรบุรี   จ านวน  ๒๙  หมู่บ้าน  
๗)  ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ (ศูนย์สาขา)  

 จ.ศรีสะเกษ   จ านวน  ๘๑  หมู่บ้าน  
๘)  ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ 

 ลุ่มน้ าปากพนังฯ (ศูนย์สาขา) จ.นครศรีธรรมราช   จ านวน ๕๙๙ หมู่บ้าน  
กลุ่มที่ ๒ :  พ้ืนที่หมู่บ้านที่มีพ้ืนฐานการท างานที่เข้มแข็งมาบ้างแล้ว จ านวน  ๑๗,๖๔๐  

หมู่บ้าน มี ๔ พ้ืนที ่ประกอบด้วย 
๑)  พ้ืนที่หมู่บ้านน าร่องของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ   จ านวน  ๘๒  หมู่บ้าน  
๒)  พ้ืนที่หมู่บ้านน าร่องในโครงการบูรณาการจังหวัด 

  เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน (๑๗ จังหวัด) และโครงการ 
  บัดบัดทุกข์บ ารุงสุขแบบ ABC (๗๖ จังหวัด)  จ านวน ๑๒,๑๓๑ หมู่บ้าน 

๓)  พ้ืนที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน  
  (๗๖ จังหวัด)   จ านวน  ๕,๔๒๗ หมู่บ้าน 

กลุ่มที่ ๓ : พ้ืนที่หมู่บ้านที่รับประโยชน์จากโครงการแหล่งน้ าขนาดเล็กอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ใน ๔๖ จังหวัด จ านวน ๑๕๐ หมู่บ้าน 

กลุ่มที่ ๔ :  พ้ืนที่หมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ใน ๓ กลุ่มแรก เช่น 
๑)  หมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารเพื่อการเกษตร 
  และสหกรณ์การเกษตร 
๒)  หมู่บ้านตามแนวบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ความมั่นคง 
๓)  หมู่บ้านอ่ืนๆ ที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
“บูรณาการการขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือประโยชน์

สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 
๑) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒) ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกภาคส่วน 

๓) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถูกต้อง และต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

เปูาประสงค์หลัก   
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดการบูรณาการการปฏิบัติ

เป็นไปในทิศทางและเปูาหมายเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือสร้างกลไกการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ได้แก่ การวางแผน การอ านวยการ การควบคุม ประสานติดตามและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ 
๒) เพ่ือบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วน 

ในทุกด้านให้เป็นไปในทิศทางและเปูาหมายเดียวกัน ให้ประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมายได้รับประโยชน์ของการ
พัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของหมู่บ้านเปูาหมายที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้   

ค่าเปูาหมายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ และใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนรับผิดชอบการขับเคลื่อนในแต่ละด้านทั้งด้านการบริหารจัดการด้าน
การเกษตรและชนบท ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ การบริการ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ด้านการ
ต่างประเทศ ด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง ด้านความมั่นคง ที่มีโครงการ/กิจกรรมลงไปในพ้ืนที่เปูาหมาย 
จ านวน ๑๘,๕๙๔ หมู่บ้าน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗– ๒๕๖๐ จากกรอบวงเงินงบประมาณจ านวน 
๘,๖๕๘.๒๐ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๒ กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. สร้างกลไกการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  แบ่ง
ออกเป็น ๕ แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
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๑.๑ น าเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนยุทศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานด้านต่างๆ  
๑.๔ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการอ านวยการบูรณาการ ประสาน 

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
๑.๕ การสร้างกลไกลการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดประเมินผล และคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

๒. บูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วน
ในทุกด้านให้มีการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางและเปูาหมายเดียวกัน   และแบ่งออกเป็น ๖ แนวทางการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

๒.๑ การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบท 

๒.๒ การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาค
การศึกษา 

๒.๓ การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ 
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย 

๒.๔ การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการ
ต่างประเทศ 

๒.๕ การเพ่ิมบทบาทการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพ่ือเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง 

๒.๖ การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง  
 
การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลัก 

๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการฯ 
๓. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม   
๔. ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กระทรวง 
ศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ และกองทัพไทย เป็นหน่วยงานหลัก 
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บทที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในภาคการเกษตรและชนบท 
 
หลักการและเหตุผล 

ภาคการเกษตรและชนบทเป็นรากฐานที่ส าคัญและเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  
แต่เกษตรกรรมของไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสูงเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์  ซึ่งได้ส่งผลต่อวิถี 
การผลิต การบริโภคของประชาชน และการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยและชุมชนชนบท นอกจากนี้
ยังประสบปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน แหล่งน้ า และความเสื่อมโทรมของปุาไม้ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดต่อวิถี
การด าเนินชีวิตและการพัฒนาด้านการเกษตร ดังนั้น การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบทนี้ จะสามารถทราบถึงปัญหาและข้อจ ากัด ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร
และชนบทจะเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area – Based Approach) โดยให้ความส าคัญกับบริบทและภูมิสังคมของ
พ้ืนที่นั้นๆ ด้วยการบูรณาการการท างานในพื้นที่เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร
และคนในชุมชน ซึ่งการบูรณาการการท างานนี้ จะเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐส่วนกลาง 
ภูมิภาค และ ท้องถิ่น นักวิชาการ และภาคประชาชน เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชนได้รู้จักตนเองผ่าน
เครื่องมือและข้อมูลต่างๆ เช่น บัญชีครัวเรือน ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค. ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและกายภาพ และ
ข้อมูลทุนชุมชนอื่นๆ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดท าแผนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้  ในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบให้รวบรวมพ้ืนที่เปูาหมายให้ครอบคลุมข้ึน โดยมีจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของหมู่บ้านในประเทศ ซึ่งได้ด าเนินการแล้ว สรุปจ านวนหมู่บ้านเปูาหมายด าเนินการ
เท่ากับ ๒๔,๐๘๖ หมู่บ้าน (จากหมู่บ้านทั้งหมดในประเทศ จ านวน ๗๔,๙๕๕ หมู่บ้าน ข้อมูลกรมการปกครอง  
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖) โดยหมู่บ้านเปูาหมายดังกล่าว เป็นหมู่บ้านที่มีพ้ืนฐานการด าเนินการหรือมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบ้าง จ านวน ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ :  พ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ๖ แห่ง 
และพ้ืนที่หมู่บ้านรอบศูนย์สาขา ๒ แห่ง จ านวน ๓๕๗ หมู่บ้าน ได้แก ่

๑)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา  จ านวน  ๔๓  หมู่บ้าน  
๒)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี   จ านวน  ๒๓  หมู่บ้าน  
๓)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส   จ านวน  ๑๓  หมู่บ้าน  
๔)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จ.สกลนคร   จ านวน  ๒๒  หมู่บ้าน  
๕)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่   จ านวน  ๑๘  หมู่บ้าน  
๖)  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จ.เพชรบุรี   จ านวน  ๒๙  หมู่บ้าน  
๗)  ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ (ศูนย์สาขา)  

 จ.ศรีสะเกษ   จ านวน  ๘๖  หมู่บ้าน  
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๘)  ศูนย์อ านวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ 
 ลุ่มน้ าปากพนังฯ (ศูนย์สาขา) จ. นครศรีธรรมราช   จ านวน ๑๒๓ หมู่บ้าน  

กลุ่มที่ ๒ :  พ้ืนที่หมู่บ้านที่มีพ้ืนฐานการท างานที่เข้มแข็งมาบ้างแล้ว จ านวน  ๒๐,๔๓๓ 
หมู่บ้าน มี ๔ พ้ืนที ่ประกอบด้วย 

๑)  พ้ืนที่หมู่บ้านน าร่องของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ   จ านวน  ๘๙  หมู่บ้าน  
๒)  พ้ืนที่หมู่บ้านน าร่องในโครงการบูรณาการจังหวัด 

  เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน (๑๗ จังหวัด) และโครงการ 
  บัดบัดทุกข์บ ารุงสุขแบบ ABC (๗๖ จังหวัด)  จ านวน  ๘,๘๖๐ หมู่บ้าน 

๓)  พ้ืนที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน  
  (๗๖ จังหวัด)   จ านวน  ๕,๔๒๗ หมู่บ้าน 

๔)  หมู่บ้านสภาองค์กรชุมชนต าบล สถาบันพัฒนาองค์กร 
  ชุมชน (พอช.) ระดับ A และ B*  จ านวน  ๖,๐๕๗ หมู่บ้าน 

กลุ่มที่ ๓ : พ้ืนที่หมู่บ้านที่รับประโยชน์จากโครงการแหล่งน้ าขนาดเล็กอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ใน ๔๖ จังหวัด จ านวน ๔๕๑ หมู่บ้าน 

กลุ่มที่ ๔ :  พ้ืนที่หมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ใน ๓ กลุ่มแรก และเป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ 
๑)  หมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  ๗,๔๙๓ หมู่บ้าน 

  ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๒)  หมู่บ้านตามแนวบริเวณชายแดน และพ้ืนที่ความม่ันคง จ านวน   ๔๙๗   หมู่บ้าน 
๓)  พ้ืนที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ ส านักงานโครงการ 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
  (กรมการปกครอง) * จ านวน    ๔๒    หมู่บ้าน 
* หมายเหตุ : เป็นพ้ืนที่เปูาหมายที่เพ่ิมเติมจากแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือให้ครอบคลุมโครงการส าคัญจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เปูาประสงค์ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคการเกษตรและชนบทประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ และบูรณาการการ
ท างานของทุกภาคส่วนตามบริบทและภูมิสังคมในแต่ละพ้ืนที่ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตวัชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเปูาหมาย 

ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ 

๑. ร้อยละของครัวเรือนที่ประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน 

-  ๑๐  ๒๐ ๒๕ 

๒. ร้อยละของหมู่บ้านที่ประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง 

 - ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๓. ร้อยละของฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงในแต่ละจังหวัด 

- 

 

๑๐๐ 

 

- - 

๔. ผลการพัฒนาตามโครงการของ
หน่วยงานต่างๆ 

๔.๑) ด้านการเกษตร/เศรษฐกิจ (รายได้ 
หนี้สิน เงินออม) 

๔.๒) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
๔.๓) ด้านพลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

- 

 

 

   

๕. จ านวนสถาบันอุดมศึกษาร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาพ้ืนที่โดยใช้ระบบข้อมูล/องค์
ความรู้เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาและ
พัฒนาจังหวัด 

- ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
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กลยุทธ์            
   

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน 
งบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑. การสร้างความเข้าใจ
ต่อทัศนคติ แนวคิด 
หลักการ แนวทางการ
ด าเนินงาน 

๑. การจัดเวทีประชุมชี้แจงในภาค
ต่าง ๆ  

- สปน.+
มท.+กปร. 

 ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๒. การจัดท าฐานข้อมูล
พ้ืนที่เปูาหมาย คู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระบบติดตามสนับสนุน
และการจัดการความรู้ 

๒.การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

- คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานคู่มือ
ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล (รวมการ
จัดพิมพ์แบบเก็บข้อมูล) 

- ระบบติดตามสนับสนุน 

- ฐานข้อมูลหมู่บ้านเปูาหมายเพ่ือ
การวางแผน 

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

 

 

 

๓๐ 

 

 

๕๐ 

๒ 

 

๓๐ 

 

 

๕๐ 

- 

 

- 

 

 

๕๐ 

- 

๓. การสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับจังหวัด  

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

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

 ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ 

๔. การสนับสนุนการปรับ
วิถีชีวิตและการประกอบ
อาชีพให้สอดคล้องกับ
ฐานทรัพยากรและ
วัฒนธรรม 

๔. โครงการของหน่วยงานต่างๆ 

- โครงการพัฒนาแหล่งน้ าจากการ
ถวายฎีกาของราษฎร 

- โครงการตามความต้องการใน
พ้ืนที่ 

- สปน.  

๒๕๕.๙๐ 

 

๑,๑๙๓.๘๙ 

 

๑,๔๐๔.๗๒ 

 

 

 

๑,๔๐๔.๗๒ 

 

 

 

๑,๔๐๔.๗๒ 

๕. การบูรณาการการสั่ง
การและการท างาน
ร่วมกันของส่วนราชการ
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ
แก้ปัญหา พัฒนาพ้ืนที่

๕. โครงการบูรณาการการสั่งการ
และการท างานร่วมกันของส่วน
ราชการ 

- การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อ
การจัดระบบบูรณาการในพ้ืนที่ 

- สปน.+
มท.+สกว. +
กปร. 

 ๑ ๑ ๑ 

หน่วย: ล้านบาท 



หน้า ๑๙ 

 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม หน่วยงาน 
งบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ตามโจทย์ปัญหา ความ
ต้องการเฉพาะของแต่ละ
พ้ืนที่ 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
การบูรณาการ 

๖. สนับสนุนบทบาทสถาบัน 
อุดมศึกษาในพ้ืนที่ในการ
วิจัยและขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่
โดยใช้ความรู้ 

๖. สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา ๑๐ 
แห่งในการสร้างข้อมูลและความรู้ที่
เป็นความต้องการพัฒนาพื้นที่ 

- สกว.  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ   อักษรย่อ  มท.  กระทรวงมหาดไทย 

สกว. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
สปน. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กปร. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

                     อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
พอช. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
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บทที่ ๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง 
 
หลักการและเหตุผล 

 ความมั่นคงของชาติ เป็นสภาพที่รัฐใดรัฐหนึ่งสามารถด ารงสภาพของรัฐนั้นๆ ได้ในทุก
สภาวการณ์ ไม่ว่าสภาวะนั้นจะเป็นเช่นไร ซึ่งความมั่นคงประกอบด้วย คนที่อยู่ภายในรัฐนั้นมีความเข้มแข็งทั้ง
ทางร่างกาย ทางจิตใจและทางสติปัญญา และประกอบด้วยพ้ืนที่ที่มีความเข้มแข็ง หรือมีความอดทนต่อแรง
กดดันต่างๆ ที่มากระทบในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านเอกราช อธิปไตย ด้านบูรภาพแห่งดินแดน รวมทั้งด้านการ
ปกครองของประเทศและวิถีการด าเนินชีวิตของคน อีกทั้งจะต้องมีขีดความสามารถที่จะพร้อมเผชิญต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ก็คือมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อคนมีความเข้มแข็งประกอบเข้ากับพ้ืนที่ที่มีความ
เข้มแข็ง ความมั่นคงย่อมเกิดข้ึนในพื้นท่ีนั้น  

 ในปัจจุบัน มิติปัญหาด้านความมั่นคง มิได้จ ากัดความหมายอยู่เพียงเฉพาะปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ครอบคลุมและขยายวงกว้างออกไปในหลายมิติในความหมายที่ว่า ปัญหา
ใดๆ ก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของภาคประชาชนในวงกว้าง ล้วนเป็นปัญหาด้านความมั่นคง
ทั้งสิ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าว จะส่งผลต่อเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของพ้ืนที่ชายแดนในอดีต มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยการใช้ก าลั งทหารเป็น
หลัก ต่อมาได้เริ่มมีแนวคิดในการประสานแผนพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงเข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคง ด้านเศรษฐกิจ และมีการขยายผลออกไปในหลายพื้นท่ี อย่างไรก็ตาม การด าเนินการยังขาด
การบูรณาการในการปฏิบัติของส่วนราชการในพ้ืนที่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องหันมาให้ความร่วมมือประสานการปฏิบัติร่วมกันทุกภาคส่วน 
ในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง จึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่ส าคัญให้ทุกหน่วยงานน าไปขยายผลสู่ประชาชนอย่างจริงจัง เพ่ือสร้างจิตส านึกด้านความพอเพียง บนหลักการ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี ควบคู่ด้วยความรู้และคุณธรรม ที่จะน าไปสู่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ที่สมดุลพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง การลดและปูองกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย
และเกิดความมั่นคงของประเทศชาติ 

พื้นที่เปูาหมาย 

 พ้ืนที่เปูาหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง 
คือพ้ืนที่บริเวณหมู่บ้านตามแนวชายแดน หมู่บ้านที่มีปัญหาด้านความมั่นคง หมู่บ้านในและรอบโครงการอัน
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เนื่องมาจากพระราชด าริของกองทัพไทยและกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน และหมู่บ้านรอบศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพไทยและกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  

 พ้ืนที่บริเวณหมู่บ้านตามแนวชายแดน หมายถึงพ้ืนที่หมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองจังหวัด
ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งส่วนใหญ่ติดแนวชายแดน หรือเส้นเขตแดนไทยกับประเทศรอบบ้าน  

 พ้ืนที่พัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง หมายถึง พ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่มีปัญหาความ
มั่นคง หรือมีเงื่อนไขที่ส่งกระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือพ้ืนที่เฉพาะซึ่งก าหนดขอบเขตอย่างชัดเจน เพ่ือ
การเฝูาระวังปัญหา ลด หรือ ควบคุมเงื่อนไขที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งจะมีปัญหาและภัย
คุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเก่า กับปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ อันได้แก่ การสู้รบตามแนว
ชายแดน ความไม่ชัดเจนของแนวเขตแดน การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การค้าอาวุธสงคราม การก าหนด
สถานะบุคคล ยาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อแนวเขตแดน สาธารณภัยขนาดใหญ่ โรคระบาดตามแนวชายแดน และอาชญากรรมข้ามชาติ สรุป
หมู่บ้านที่มีปัญหาด้านความมั่นคง หมายถึงพ้ืนที่หมู่บ้านที่มีปัญหาความมั่นคง ซึ่งปัญหาเหล่านั้นจะส่งผล
กระทบต่อความเดือดร้อนของภาคประชาชนในวงกว้างและส่งผลต่อเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศใน
ภาพรวม  

วิสัยทัศน์  
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการเผยแพร่ขยายผล ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือเสริมความมั่นคง

ของชาติอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน” 

เปูาประสงค์หลัก  

  คน ชุมชน มีภูมิคุ้มกันและได้รับประโยชน์ของการพัฒนา รวมทั้งพ้ืนที่มีความพร้อมเผชิญปัญหา
และภัยคุกคามความมั่นคง  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

  ๑. การมีแผนรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง 
  ๒. การขับเคลื่อนโดยการปฏิบัติตามแผน 
  ๓. การขับเคลื่อนโดยการก าหนดตัวชี้วัด 
  ๔. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
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ตัวชี้วัด  

ตัวช้ีวัด  

ค่าเปูาหมาย 

ปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ 

๑. ร้อยละของครัวเรือนที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน ๑๐ ๒๐ ๒๕ 

๒. ร้อยละของฐานข้อมูลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละหน่วย 

๑๐๐ 
  

๓. ผลการพัฒนาตามโครงการของหน่วย 
๓.๑. ด้านการเกษตร/เศรษฐกิจ (รายได้ หนี้สิน เงินออม) 
๓.๒. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
๓.๓. ด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 

   

๔. จ านวนแผนปฏิบัติการของหน่วยระดับ บก.ทท. เหล่าทัพ และ 
บช.ตชด.ที่ได้จัดท า 

๕ ๕ ๕ 

๕. ร้อยละของประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายที่รวมตัวเป็นกลุ่ม
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๕๐ ๗๕ ๑๐๐ 

๖. ร้อยละของประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายที่รวมกลุ่มต่อต้านยา
เสพติด 

๕๐ ๗๕ ๑๐๐ 

๗. ร้อยละของประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายที่รวมกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕๐ ๗๕ ๑๐๐ 

๘. จ านวนครั้งของการติดตามและประเมินผล ๔ ๔ ๔ 

หมายเหตุ   รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัด ดังปรากฏในภาคผนวก ง.



หน้า ๒๓ 

 

กลยุทธ ์

กลยุทธ์ แนวคิดของกลยุทธ์ ตัวอย่างโครงการ กิจกรรม 
๑. กลยุทธ์การสร้างความเข้าใจและ
จิตส านึกด้านความพอเพียงและด้าน
ความมั่นคง 

๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความรู้
พ้ืนฐานและจิตส านึกด้านการพัฒนาและความมั่นคง โดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องชี้น าทาง 
๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนและพ้ืนที่
เปูาหมายมีความพร้อมในการผนึกก าลังร่วมใจพัฒนาและรักษา
ความมั่นคง 
๑.๓ สนับสนุนให้ประชาชนใหค้วามส าคัญกับกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความยากจนและความม่ันคง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนและชุมชนในพ้ืนที่ 

- การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของศูนย์ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง 
- การสัมมนาวิทยากรด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การฝึกอบรมวิทยากรโครงการฝึกอบรมราษฎรด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การฝึกอบรมราษฎรและการศึกษาดูงาน 
- การจัดเวทีประชุมชี้แจงในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
- การสัมมนาผู้น าชุมชนด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การเสริมศักยภาพความเข้มแข็งให้วิทยากรประจ าศูนย์การ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
- การจัดค่ายเยาวชนเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 

๒. กลยุทธ์การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์
ความรู้ 

๒.๑ บริหารจัดการความรู้โดยกระท าผ่านกระบวนการส ารวจ
ความรู้ การวางแผนความรู้เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บ การพัฒนา
ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้หรือการแบ่งปันความรู้  
๒.๒ สนับสนุนการพัฒนาข้อมูลและระบบฐานข้อมูล  รวมทั้ง
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลในทุกระดับ โดยการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้อง น ามาจัดเก็บแยกหมวดหมู่  การวิเคราะห์และสรุป 
ข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่  

- การเก็บข้อมูลในพ้ืนที่เปูาหมาย 
- การจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้านเปูาหมาย เพ่ือการวางแผนและ
ตัดสินใจ 
- การจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือขั้นตอนการจัดเก็บ
ข้อมูล ระบบติดตามสนับสนุน  
- การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับประเทศ 
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กลยุทธ์ แนวคิดของกลยุทธ์ ตัวอย่างโครงการ กิจกรรม 
   ๒.๒.๑ ข้อมูลประชากร 
   ๒.๒.๒ ข้อมูลสภาพพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา  
   ๒.๒.๓ ข้อมูลระบบปูองกัน  
   ๒.๒.๔ ข้อมูลปัญหาในพ้ืนที่  
   ๒.๒.๕ ข้อมูลความต้องการของชุมชน 
   ๒.๓ น าข้อมูลมาใช้พิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับสถานการณ์และความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
   ๒.๔ ใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
และประชาชน 

- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตลาดนัดความรู้ใน
ระดับท้องถิ่น 
- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

๓. กลยุทธ์การสนับสนุนการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความ
มั่นคง 

โดยการสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

ทั้งหน่วยที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา หน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
รวมทั้งองค์กรอ่ืนที่มาร่วมด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การสนับสนุนหน่วยร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา 
- การสนับสนุนหน่วยในพื้นที่ 

๔. กลยุทธ์การสนับสนุนการปรับวิถีชีวิต
และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับ
ฐานทรัพยากร วัฒนธรรมและการปูองกัน    

๔.๑ สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเปิดโอกาสให้ราษฎรมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
๔.๒ สนับสนุนการขยายผลการพัฒนาไปสู่ราษฎรและชุมชนอ่ืนๆ  
๔.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายให้มีการรวมกลุ่มและ
แบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
๔.๔ สนับสนุนการพัฒนาระบบสหกรณ์ในชุมชนให้มีความ

- การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
- การส่งเสริมขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ครัวเรือนราษฎรในชุมชน 
- โครงการของหน่วยงานต่างๆ 
- โครงการตามความต้องการในพื้นที่ 
- การพัฒนาแหล่งน้ า 
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กลยุทธ์ แนวคิดของกลยุทธ์ ตัวอย่างโครงการ กิจกรรม 
เข้มแข็ง 
๔.๕ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กลางวิสาหกิจชุมชนให้กลุ่มเครือข่าย
สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
๔.๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ การ
สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน  
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๗ ให้ชุมชนมีต้นแบบการพัฒนาเป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๘ จัดระเบียบชุมชนและเสริมสร้างระบบหมู่บ้านเข้มแข็งให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
๔.๙ ส่งเสริมระบบปูองกันให้สอดคล้องกับระบบพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 

- การส่งเสริมอาชีพ 
- การสร้างเครือข่ายตามโครงการบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
- กิจกรรมกลุ่มอาชีพ 
- กิจกรรมการสหกรณ์ 

๕. กลยุทธ์การบูรณาการบริหารจัดการ
อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

๕.๑ การบูรณาการการด าเนินงานให้มีทิศทางเดียวกัน 
๕.๒ การบริหารจัดการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้มีเอกภาพ รวมทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณ และวัสดุ
ครุภัณฑ์ ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๓ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยให้มีการพัฒนาการบริหารและการ
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
๕.๔ ส่งเสริมก าลังใจให้กับแบบอย่างที่เป็นเลิศโดยการประกวด
และประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความมั่นคง 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการบูรณาการ 
- การติดตามและประเมินผล  
- การรายงานประจ าปี 
- การศึกษาวิจัยแนวทางการขับเคลื่อน 
- การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการจัดระบบบูรณาการ 
ในพ้ืนที่  



หน้า ๒๖ 

 

กลยุทธ์ แนวคิดของกลยุทธ์ ตัวอย่างโครงการ กิจกรรม 
๕.๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การพัฒนาการติดตามและประเมินผล 
- การพัฒนาระบบสนับสนุน 
- จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ 
- การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กองทัพไทย 
- การสร้างเกณฑ์ข้ันพ้ืนฐานและการประเมินครัวเรือน ศูนย์
การเรียนรู้ และชุมชนตามเกณฑ์พ้ืนฐานและการมอบวุฒิบัตร 
- การพัฒนาและผลิตสื่อ เอกสารสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องในการ
ขับเคลื่อนฯ 
- การจัดมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง   
  ๑) จัดนิทรรศการมีชีวิต  
  ๒) จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดฯ  
  ๓) การจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า 
- ร่วมโครงการเพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐ ปี เศรษฐกิจ
พอเพียงและเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๙๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี ๒๕๖๐ 
 

๖. กลยุทธ์การเสริมสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

๖.๑ สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน  

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
- การพัฒนาในพ้ืนที่หมู่บ้านแนวชายแดน และหมู่บ้านด้านตรง



หน้า ๒๗ 

 

กลยุทธ์ แนวคิดของกลยุทธ์ ตัวอย่างโครงการ กิจกรรม 
๖.๒ สนับสนุนการค้าชายแดนเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
๖.๓ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนชายแดนไทยกับชุมชน
ชายแดนต่างประเทศ 

ข้ามประเทศเพ่ือนบ้าน 



หน้า ๒๘ 

 

บทที่ ๕ 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท กับยุทธศาสตร์อื่นๆ 

 
ตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ได้ก าหนดประเด็นส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คือ “บูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วน” โดยมียุทธศาสตร์ที่ต้องบูรณาการ
การท างานรวม ๗ ด้าน มีคณะกรรมการอ านวยการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางในการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม 
ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานของทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลตามเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมี
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานกลางท าหน้าที่ในการประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ 

ในการจัดท ายุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในภาคการเกษตรและชนบท ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักด าเนินการ โดยยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีพ้ืนที่รองรับชัดเจน จึงจ าเป็นต้องเริ่มด าเนินการเป็นยุทธศาสตร์แรก เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของ
การด าเนินงานของยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ซึ่งส านักงาน กปร. เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่เปูาหมายเพ่ือ
วางแผนด าเนินการ โดยมีจ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๕ ของหมู่บ้านในประเทศไทย หรือประมาณ ๑๙,๐๐๐ 
หมู่บ้าน ซึ่งฐานข้อมูลพื้นที่เปูาหมายดังกล่าวจะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างพ้ืนที่ด าเนินการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ตลอดจนพ้ืนที่ตามแนวชายแดนและในเขตความมั่นคง  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ด าเนินการของยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้วย 

ส าหรับการบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องจะยึดถือประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน โดยแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ได้ก าหนดความเชื่อมโยงของทุกภาคส่วนไว้แล้ว คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเน้นส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในภาคการเกษตรและชนบท โดยการสร้างกระบวนการให้เกิดความคิดหรือความต้องการ
ที่แท้จริง ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และสร้างกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด าเนินการในพ้ืนที่เปูาหมายของยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ือจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชน มีการด ารงชีพอยู่อย่างพอเพียง 
และพัฒนาหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพครู พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ระดับปฐมวัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อยอดไปยัง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ – ๕ ในการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคธุรกิจและต่างประเทศ ตลอดจนการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่ออารยประเทศให้ได้รับรู้ ส่วนการ
ด าเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นพ้ืนที่เฉพาะที่มีปัจจัยด้านความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ได้ใช้แนวทางการขับเคลื่อนเหมือนกับพ้ืนที่ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ โดยจะมีการประสานและร่วมกันด าเนินการกับ
เจ้าภาพหลักในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ที่รับผิดชอบหมู่บ้านตามแนวชายแดนและในเขตความมั่นคง ดังสรุปเป็น
แผนภาพความเชื่อมโยงได้ ดังนี้ 

 



หน้า ๒๙ 

 

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

 

 

การด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในกรอบระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) ในเชิง
ประจักษ์ อาทิ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนแบบระเบิดจากข้างใน เกิดฐานข้อมูลชุมชน เกิดกลไก
การเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันระหว่างประชาชนกับภาครัฐ  
มีระบบการบูรณาการด้านงบประมาณ ชุมชนมีการพัฒนาระดับความเข้มแข็งและมีระบบสนับสนุนให้เกิดการ
ต่อยอดขยายผล มีการอนุรักษ์สั่งสมวัฒนธรรมการใช้ความรู้และข้อมูลในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาให้เกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกัน) เป็นต้น 
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บทที่ ๖ 

โครงสร้างการท างาน 
 

การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบท มีโครงสร้างการท างานที่มุ่งเน้นการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานราชการ
และภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานในส่วนกลางและในระดับ
พ้ืนที ่ซึ่งได้มกีารก าหนดภารกิจความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดรับกันเป็นล าดับขั้น ดังนี้ 

๑. โครงสร้างการท างานในส่วนกลาง 
๑) คณะกรรมการอ านวยการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน หัวหน้า
หน่วยงานหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการ  
มีอ านาจหน้าที่ก าหนดกรอบนโยบายและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

๒) คณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นอนุกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณตาม
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และพิจารณาอนุมัติการขอปรับ/เปลี่ยนโครงการที่ได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณแล้ว 

๓) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นอนุกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ ก าหนด
แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ติดตามผลการด าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผน
ยุทธศาสตร์การบูรณาการฯ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการอ านวยการการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔) คณะอนุกรรมการการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ประกอบด้วย เลขาธิการ กปร. เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่
เกีย่วข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นอนุกรรมการ มีอ านาจหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการ แนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมาย และพิจารณากลั่นกรองโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้ง 
คณะท างานส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและ
ชนบท ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ส านักงาน กปร. 
เป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะท างาน มีอ านาจหน้าที่รวบรวม ตรวจสอบความถูก
ต้อง จัดท าเกณฑ์การชี้วัดในการจ าแนกระดับการพัฒนาของพ้ืนที่เปูาหมาย ประสานงานกับภาคส่วนอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงช่วยสนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการ 

๒. โครงสร้างการท างานในระดับพื้นที่ 

ในการก าหนดองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะท างานในระดับพ้ืนที่ 
ให้เป็นกระบวนการปรึกษาหารือในพ้ืนที่ และจะต้องส่งเสริมให้มีภาคประชาชนเข้าร่วมรับผิดชอบในการ
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ขับเคลื่อนด้วย ทั้งนี้ ควรพยายามใช้โครงสร้างการท างานที่มีอยู่เดิม และข้อมูลที่เป็นทุนการท างาน เดิมของ
หน่วยงานต่างๆ ในการเลือกหมู่บ้านน าร่องให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด โดยประกอบภาคส่วนให้ครบถ้วนและ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด  

โครงสร้างการท างานระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะท างาน ๔ ระดับ ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด 
ให้พิจารณาแต่งตั้งหรือปรับปรุงจากคณะกรรมการเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยพิจารณาให้ครอบคลุมองค์ประกอบภาค
ส่วนให้ครบถ้วน เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 
(อาทิ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด โครงการชลประทานจังหวัด ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคง (ยุทธศาสตร์ที่  ๖ อาทิ ผู้บัญชาการกองก าลังปูองกัน
ชายแดน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน) ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนภาคเอกชน (อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด 
หอการค้าจังหวัด ชมรมธนาคาร) ผู้แทนภาคประชาชน (อาทิ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด 
เครือข่ายแผนชุมชนพ่ึงตนเอง สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายสวัสดิการชุมชน) และ
ผู้แทนของภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (อาทิ สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ สมัชชาสุขภาพจังหวัด ผู้น าทางศาสนา 
ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัด) ฯลฯ เป็นกรรมการ และมีส านักงานจังหวัดเป็นฝุายเลขานุการฯ โดยมี
บทบาทหน้าที ่ดังนี้ 

(๑) ชี้แจงสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) และแนวคิดพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 
ที่เน้นไปที่การมีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม โดยจะ
ด าเนินการ “ตามล าดับขั้น” ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และจังหวัด 

(๒) ก าหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่ และแนวทางการท างานตามคู่มือฯ  
(๓) ประสานจัดหาแหล่งงบประมาณให้กับแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ แผนชุมชนชุมชนจาก

งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
หรือจากกระทรวง กรม ในส่วนกลาง 

(๔) ท าความเข้าใจ ก ากับ ติดตาม ประสานงาน และให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคการขับเคลื่อนงานระดับอ าเภอ 

(๕) สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของทีมอ าเภอ เช่น บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ องค์ความรู้ และงบประมาณ 

(๖) พิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการจากอ าเภอที่สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ 
และเสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบท หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง แล้วแต่
กรณ ี

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน และบุคคลใด ๆ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ เช่น คณะท างานฝุายติดตามและสนับสนุนข้อมูล คณะท างานกลั่นกรองโครงการ 
คณะท างานส่งเสริมการขับเคลื่อน (โดยมอบหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายงานจากส่วนกลางหรือตรงกับภารกิจ
หลักในการด าเนินการ เป็นฝุายเลขานุการฯ) เป็นต้น 
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(๘) รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท  หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง แล้วแต่กรณี 

๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ 
ประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ (เช่น สภาเกษตรกร) 
ผู้แทนหน่วยงานด้านความม่ันคง (ยุทธศาสตร์ที่ ๖) ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ 
เป็นกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการระดับอ าเภอ และจัดท าแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่หมู่บ้านเปูาหมาย 

(๒) การสร้างความเข้าใจกับชุมชนให้มาร่วมด าเนินการจัดเก็บข้อมูล เวทีเรียนรู้ เสนอ
แผนพัฒนาชุมชน 

(๓) ประสานงาน และสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการขับเคลื่อนงาน เช่น บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ องค์ความรู้ และงบประมาณ 

(๔) แต่งตั้งคณะท างานระดับต าบล และหมู่บ้าน และบุคคลใด ๆ เพ่ือช่ วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของอ าเภอ 

(๕) พิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ จากต าบล และหมู่บ้าน ที่สอดคล้องกับ
แนวทางยุทธศาสตร์ฯ 

(๖) แต่งตั้งคณะท างาน และบุคคลใด ๆ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะท างาน 
ตามแนวทางของจังหวัดนั้นๆ  

(๗) ปฏิบัติและรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ให้คณะท างานระดับจังหวัด
ทราบอย่างต่อเนื่อง 

๓) คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับต าบล 
ประกอบด้วย ก านัน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อาทิ ปลัดและนายช่างโยธาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) ผู้แทนส่วนราชการระดับต าบล ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนหน่วยงานด้านความ
มั่นคง (ยุทธศาสตร์ที่ ๖) ฯลฯ เป็นคณะท างาน โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ประเมินความพร้อมขั้นต้นของชุมชน ได้แก่ กลไกหมู่บ้าน ข้อมูล การเรียนรู้ การ
ขยายผลและภาคีความร่วมมือ การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และคุณธรรมและจริยธรรม 

(๒) ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. โครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อมูลกายภาพอ่ืนๆ 
และบัญชีครัวเรือน  

(๓) จัดเวทีเรียนรู้ระดับต าบล และสนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของระดับ
หมู่บ้านในการจัดท าแผนชุมชน 

(๔) ประสานงาน ติดตามการท างานในระดับหมู่บ้าน และรายงานผลให้คณะท างานระดับ
จังหวัด อ าเภอ ทราบ 

(๕) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการระดับอ าเภอมอบหมาย 
๔) คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน 

ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าทางธรรมชาติ ผู้แทน
ภาคราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคง (ยุทธศาสตร์ที่ ๖) ฯลฯ 
เป็นคณะท างาน โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

 



หน้า ๓๓ 

 

(๑) สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้การศึกษากับครัวเรือน 
(๒) จัดเก็บข้อมูล ประสานให้มีการเก็บข้อมูล และรวบรวมข้อมูล (อาทิ ข้อมูล จปฐ. 

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลบัญชีครัวเรือน และข้อมูลกายภาพอ่ืนๆ) 
(๓) จัดเวทีเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 
(๔) วิเคราะห์ จัดท าแผนชุมชน และตัดสินใจ จัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 
(๕) เสนอโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ โดยผ่านการท า

ประชาคมหมู่บ้าน 

๓. หน่วยประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 

หน่วยประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ อยู่ภายใต้โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในภาคการเกษตรและชนบท มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดจุดเชื่อมประสานการท างานให้มีความต่อเนื่อง และเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม จึงก าหนดให้มีหน่วยงาน/ทีมงานประสานและสนับสนุนจากส่วนกลาง ดังนี้ 

๑) หน่วยงาน ทีมบริหารและประสานงานกับส่วนกลาง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโครงการ
สนับสนุนฯ ผู้ประสานภาค/จังหวัด ท าหน้าที่ประสานงานกับคณะท างานฯ คณะอนุกรรมการฯ และ
หน่วยงาน/ทีมงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในพื้นที่ และรายงานผล 

๒) หน่วยงาน ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในพื้นที่ มีผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ
สนับสนุนฯ อยู่ในคณะท างานระดับจังหวัด/อ าเภอ ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานในพ้ืนที่เปูาหมายด้านการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ การจัดเวทีประชาคม ฯลฯ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่ และรายงานผล 

โครงสร้างการท างานเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการเกษตรและชนบท ในส่วนกลาง ในระดับพ้ืนที่ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ ๖ 
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แผนภาพที่ ๖ โครงสร้างการท างานเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในภาคการเกษตรและชนบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ   แผนภาพโครงสร้างการท างานเพ่ือการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความม่ันคง 
ดังปรากฏในภาคผนวก ง. 
 
 
 

คณะกรรมการอ านวยการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและ
งบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

คณะอนุกรรมการการส่งเสริมการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 

คณะอนุกรรมการ              

ติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการระดับจังหวัด 
 

คณะกรรมการระดับอ าเภอ 

คณะท างานระดับต าบล 

หน่วยงาน   ทีม
บริหารประสานงานใน

ส่วนกลาง 

หน่วยงาน   ทีม
สนับสนุนในพ้ืนที ่

คณะท างานระดับหมู่บ้าน 

คณะท างานการส่งเสริมการขับเคลื่อนการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในภาคการเกษตรและชนบท 
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บทที่ ๗ 

ขั้นตอน กระบวนการ 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท  
มีกระบวนการท างานที่ส าคัญ ๔ ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมการ การจัดท าแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และ
การตรวจติดตามและรายงานผล ดังนี้ 

๑. การเตรียมการ :  
๑.๑ การตั้งทีมงานขับเคลื่อนในพื้นที่ 

๑.๑.๑ จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน โดยมี
ค าสั่งแต่งตั้งส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัด หรือมีเขตอ านาจหน้าที่ในจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ ฯลฯ จุดเน้นที่ส าคัญคือ การให้มีทีมงานภาคประชาชนในคณะท างาน โดยพยายามให้
ทีมงานภาคประชาชนมีส่วนร่วมคิดขับเคลื่อนงานเองมากกว่าที่หน่วยงานรัฐด าเนินการเองท้ังหมด ทั้งนี้ ในการ
จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ให้เป็นไปตามความพร้อมของบุคลากรและภาคประชาชนในพ้ืนที่ และให้
ภาคประชาชนเลือกตัวแทนที่จะมาท างานร่วมกับภาครัฐในระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน  

๑.๑.๒ จัดโครงสร้างการประสานงานของทีมงานตั้งแต่ระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/
หมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงานและหมู่บ้าน/ชุมชนบัญชี
ครัวเรือน ข้อมูลอื่นๆ ตามประเด็นของพ้ืนที่ และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนท าแผนชุมชน 

๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ
ทีมงานในแต่ละระดับ 

๑.๓ การวิเคราะห์ความพร้อมขั้นต้นของชุมชน เป็นการประเมินเบื้องต้นเพ่ือให้เห็น
ความพร้อมของกรอบการประเมินทั้ง ๕ ด้าน และเพ่ือใช้ส าหรับการติดตามประเมินผลในระยะต่อไป  

กรอบการประเมินกระบวนการ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านกลไก ๒) ด้านข้อมูล ๓) ด้านการ
เรียนรู้ ๔) ด้านการขยายผลและภาคีความร่วมมือ และ ๕) ด้านการสนับสนุน รายละเอียดตามกรอบการ
ประเมินความพร้อมของพ้ืนที่เปูาหมายขั้นต้น (ภาคผนวก ฉ) ซึ่งเป็นการประเมินความพร้อมของตนเองในการ
วางแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการ/คณะท างานระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของพ้ืนที่ 

๑.๔ การน าผลประเมินมาประกอบการวิเคราะห์ภูมิสังคม ความพร้อมของพื้นที่
เปูาหมาย เพ่ือตั้งเปูาหมาย ก าหนดแผนการท างานและก าหนดเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล 

๒. การจัดท าแผน :  
๒.๑ การจัดเก็บและใช้ข้อมูลจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงาน และ

หมู่บ้าน ชุมชน เช่น 
 ๑) ข้อมูลบัญชีครัวเรือน (ภาคผนวก ช) 
 ๒) ข้อมูล จปฐ. และ กชช.๒ค. 
 ๓) ข้อมูลด้านกายภาพอ่ืนๆ เช่น น้ า ดิน ปุาไม้การเกษตร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
 ๔) ข้อมูลทุนชุมชนอ่ืนๆ เช่น วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรวมกลุ่มฯลฯ 

ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม (กรณีที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ และยังมีความ
จ าเป็นต้องจัดเก็บเพ่ิมเติม) คือ คณะท างานระดับหมู่บ้าน หรือผู้ที่คณะท างานระดับหมู่บ้านมอบหมาย จาก
เวทีการให้การศึกษาหรือการถอดบทเรียนการพัฒนา 
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๒.๒ การจัดเวทีเรียนรู้ข้อมูลระดับหมู่บ้าน จากข้อมูลที่จัดเก็บ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ถึง
ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหา ไปจนถึงการเรียนรู้เพื่อค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ขั้นตอนนี้ถือ
เป็นกระบวนการส าคัญที่ท าให้ครัวเรือนเข้าใจสาเหตุของปัญหาและสามารถริเริ่มการแก้ปัญหาได้เองตั้งแต่
ระดับครัวเรือนและชุมชน ท าให้เกิดกระบวนการวางแผนจากล่างขึ้นบนที่สะท้อนปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงได้ ซึ่งในขั้นตอนนี้หากคณะท างานระดับหมู่บ้าน เชื่อมโยงกับคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนภาคธุรกิจเอกชนอ่ืนๆ เข้ามีส่วนร่วมด้วย
ตั้งแต่ต้นจะเกิดประโยชน์เพ่ิมขึ้นในแง่การสร้างความสามัคคี การมีข้อมูลครบถ้วนและการต่อยอดระดับการ
พัฒนาให้ครบวงจร  

การจัดเวทีเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกันตามระดับการพัฒนาของหมู่บ้านที่
กรมการพัฒนาชุมชนจัดแบ่งไว้แล้ว ดังนี้ 

 ๒.๒.๑ หมู่บ้านระดับ ๑ เริ่มพัฒนา มี ๓ กิจกรรม คือเวทีสร้างความเข้าใจ 
การศึกษาดูงาน และการจัดเวทีประชาคมปรับแผนชุมชน 

 ๒.๒.๒ หมู่บ้านระดับ ๒ มีการพัฒนาและมีการรวมกลุ่ม มี ๒ กิจกรรม คือ การ
ทบทวนและพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบของกลุ่ม 

 ๒.๒.๓ หมู่บ้านระดับ ๓ มีความเข้มแข็งสามารถต่อยอดการพัฒนา มีการจัดเวที ๒ 
ครั้ง คือ การทบทวนและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่าย และส่งเสริมแผนวิสาหกิจชุมชนด้าน
การแปรรูปผลผลิตให้ครบวงจร หรือท าศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

๒.๓ การจัดท า หรือทบทวน หรือปรับแผนชุมชนในการแก้ปัญหา (ท าเอง ท าร่วม 
ขอรับการสนับสนุน) ระบุประโยชน์ท่ีกลุ่มเปูาหมายจะได้รับ และกลุ่มชุมชนโดยรวมจะได้รับประโยชน์อะไร 

ทั้งนี้ ในการด าเนินตามขั้นตอนที่ ๒.๑ – ๒.๓ ทั้งการจัดเก็บข้อมูล การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการจัดท า/ปรับแผนชุมชน ควรค านึงถึงแนวคิดพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนฯ ๓ ระดับ ได้แก่ ครัวเรือน 
ชุมชน พ้ืนที่ (จังหวัด) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และจัดท าแผนการพัฒนา ซึ่งการก าหนดแผนงาน/โครงการ อาจ
จ าแนกได้เป็น ๓ กรณีหลัก ดังนี้ 

๑) กรณีแผนงาน/โครงการที่ท าเอง ไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้ด าเนินการ
ได้ทันท ี

๒) กรณีแผนงาน/โครงการที่ท าร่วม รวมทั้งที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้
ประสานแผนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณได้ หรือเสนอผ่านอ าเภอ
เพ่ือเป็นแผนพัฒนาอ าเภอผ่านไปยังแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในส่วนที่
หน่วยงานนั้นรับผิดชอบโดยใช้งบประมาณของกระทรวง/กรม งบประมาณของจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด/งบ
ยุทธศาสตร์จังหวัด) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนงบของส่วนกลางและงบประมาณ
ความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชนอื่นๆ 

๓) กรณีท่ีแผนงาน/โครงการ ที่ท าร่วม หรือขอรับสนับสนุนงบประมาณของยุทธศาสตร์
ท่ี ๑ หรือยุทธศาสตร์ที่ ๖ แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุไว้ในบทท่ี ๘ การอนุมัติแผนงาน/โครงการ  
โดยระบุประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินงานโครงการ การวัดผลท่ีความคุ้มทุนเมื่อวัดเป็นตัวเงิน กล่าวคือ เมื่อ
ลงทุนงบประมาณของราชการไปแล้ว จะคุ้มทุนท่ีประชาชนหรือไม่และจะได้คืนในปีท่ีเท่าไร  รวมท้ังต้องวัดความ
คุ้มค่าอันได้แก่ ความดีงาม ความรู้สึก ความพึงพอใจ และผลกระทบในทางบวกท่ีมีต่อความยั่งยืนของการพัฒนา
ของชุมชนในอนาคต  

 (คณะกรรมการระดับจังหวัดและอ าเภอพิจารณากลั่นกรองโครงการจากล าดับ
ความส าคัญของแผนงาน/โครงการ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ) 



หน้า ๓๗ 

 

๒.๔ การน าแผนไปสู่การท าประชาคมเพ่ือสร้างการยอมรับจากคนในหมู่บ้านแล้วน าไปสู่
การบูรณาการแผนงาน/โครงการ ประสานแผนสู่ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการจัดสรร
งบประมาณท้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการตามภารกิจ (งบ Function) และงบตามนโยบาย
พิเศษอ่ืนๆ ตลอดจนงบประมาณความร่วมมือจากภาคธุรกิจเอกชน ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการที่
แท้จริงผ่านแผนชุมชน 

หมายเหตุ ห้วงระยะเวลาที่ก าหนดในการจัดท าแผนชุมชนเป็นการก าหนดให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาในการเสนอขอรับงบประมาณประจ าปี ทั้งนี้ สามารถปรับแผนชุมชนได้ตามสถานการณ์ ปัญหา ของ
ชุมชน โดยใช้เวทีประชาคม 

๓. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
เมื่อแผนชุมชนผ่านความเห็นชอบจากเวทีประชาคมหมู่บ้านแล้ว (ท าเอง ท าร่วม ขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณ) คณะท างานระดับหมู่บ้านร่วมกันจัดท าปฏิทินกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการของ
โครงการ ตามล าดับความส าคัญ โดยระบุกิจกรรม เปูาหมาย ค านวณต้นทุนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
วิธีการ เครื่องมือ/ทรัพยากรที่จ าเป็น ระยะเวลาด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม การติดตามผลการด าเนินงาน 
เป็นต้น 

๑) กรณีท าเอง เช่น การจัดตั้งกลุ่ม การปฏิบัติตามแผนชีวิตของครัวเรือน ชุมชนสามารถ
ด าเนินการได้ทันที โดยใช้แรงงานชาวบ้าน ไม่เน้นจ้างเหมา หรือถ้าต้องการการสนับสนุนจากองค์กรหมู่บ้าน
ของชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบของกลุ่ม/องค์กรหมู่บ้านนั้นๆ 

๒) กรณีท าร่วม/ขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่นเดียวกับข้อ ๑) ไม่เน้นการจ้างเหมา เน้นให้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจด าเนินการจัดท ากันเอง  
หรือถ้าต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงาน ให้วางแผนปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานนั้นๆ 

๔. การตรวจติดตามและสนับสุนน 
การตรวจติดตามและสนับสนุนแบ่งเป็น ๔ ระดับ โดยในขั้นตอนของการตรวจติดตามใน

พ้ืนที่ ควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควบคู่ไปกับการรายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบเอกสาร เพ่ือเป็น
การประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน อ าเภอ และจังหวัด พร้อมกับการน าเสนอความก้าวหน้า ผลที่
เกิดข้ึน ปัญหาอุปสรรค และข้อเรียนรู้ เพ่ือให้ทีมงานได้ประโยชน์จากการฟังบทเรียนที่ อ่ืนๆ ในการจัดการกับ
สถานการณ์แบบเดียวกัน รวมทั้งเป็นการยกระดับการเรียนรู้ของภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ในระดับ
ปฏิบัติการด้วย  ดังนี้  

๔.๑ ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล ควรจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน 
๔.๒ ระดับอ าเภอ ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/๒ เดือน 
ทั้งนี้ โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้ก ากับติดตามตั้งแต่ระดับอ าเภอลงไป 
๔.๓ ระดับจังหวัด ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อยทุกๆ ๖ เดือน ทั้งนี้ โดยมีผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแล 
๔.๔ การติดตามสนับสนุนในระดับจังหวัดและระดับภาค โดยหน่วยงาน/ทีมบริหาร 

ประสานงาน สนับสนุน จากส่วนกลาง เพ่ือจัดท าข้อมูลข้อเสนอแนะในการสนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนาการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท หรือด้านความ
มั่นคง แล้วแต่กรณี เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท หรือด้านความมั่นคง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จะมีคณะอนุกรรมการ
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ติดตามและประเมินผล ผู้ตรวจราชการส านักนายก รัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมในเวทีตรวจติดตามความก้าวหน้าระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน 

แผนภาพที ่๗ กระบวนการ ๔ ขั้นตอน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

๒. การจัดท าแผน๑. การเตรียมการ
๓. การน าแผนไปสู่การ

ปฏิบัติ

๔. การตรวจ
ติดตามและ
สนับสนุน

¾ ต้ังทีมงานขับเคลื่อนใน
พื้นท่ี
- จัดต้ังคณะกรรมการ/

คณะท างาน
- จัดโครงสร้างการ

ประสานงาน
¾ จัดประชุมช้ีแจงท าความ

เข้าใจของทีมงานในแต่ละ
ระดับ

¾ วิเคราะห์/ประเมินความ
พร้อมข้ันต้นของชุมชน

¾ น าผลการประเมินมา
ต้ังเปูาหมาย ก าหนดแผน 
การท างาน และก าหนด
เครื่องมือในการจัดเก็บ
ข้อมูล

¾ จัดเก็บและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและหมู่บ้าน/ชุมชน

¾ จัดเวทีเรียนรู้ข้อมูลระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน กระตุ้นให้เกิดกระบวนการ
วางแผนจากล่างข้ึนบน เช่ือมโยง 
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ท้ัง
ส่วนราชการ ท้องถ่ิน ภาคประชาชน/
ประชาสังคม ภาคเอกชน เพื่อให้มี
ข้อมูลท่ีครบถ้วนและการต่อยอด
ระดับการพัฒนาให้ครบวงจร (โดยมี
กรอบการด าเนินงานตามระดับการ
พัฒนา ๓ ระดับ)

¾ จัดท า หรือทบทวน หรือปรับแผน
ชุมชน (ท าเอง ท าร่วม ขอรับการ
สนับสนุน)

¾ น าแผนไปสู่การท าประชาคมเพื่อ
สร้างการยอมรับแล้วน าไปสู่การบูรณา
การแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เกิด
การจัดสรรงบประมาณ

¾ ระดับหมู่บ้าน : จัดเวทีแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ ๑ ครั้ง/เดือน

¾ ระดับต าบล : จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ๑ ครั้ง/เดือน

¾ ระดับอ าเภอ : จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑ ครั้ง/๒ 
เดือน

¾ ระดับจังหวัด : จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกๆ ๖ เดือน

¾ การติดตามสนับสนุนในระดับ
จังหวัด และระดับภาค (โดย 
คณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ ผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
และหน่วยงาน/ทีมบริหาร 
ประสานงาน สนับสนุน ในพื้นท่ี

¾ คณะท างานระดับหมู่บ้านร่วมกัน
จัดท าปฏิทินกิจกรรมหรือแผน 
ปฏิบัติการของโครงการ ตาม 
ล าดับความส าคัญ โดยระบุ
กิจกรรม เปูาหมายต้นทุนการ
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ วิธีการ 
เครื่องมือ/ทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
และระยะเวลาด าเนินงานของ    
แต่ละกิจกรรม การติดตามผล
การด าเนินงาน เป็นต้น

¾ ด าเนินการ
- ท าเอง 
- ท าร่วม
- ขอรับการสนับสนุน
เน้นให้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจ
ด าเนินการจัดท ากันเอง ไม่เน้น
การจ้างเหมา
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แผนภาพที่ ๘ แผนงานในภาพรวม (Roadmap)  

 

แผนภาพที่ ๙ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Outcome) 

 

เดือนที่ ๑ - ๓ เดือนที่ ๔ - ๖ เดือนที่ ๗ - ๙ เดือนที่ ๑๐ - ๑๒

หน
่วย

งา
น

ส่ว
นก

ลา
ง - จัดท าข้อมูลพ้ืนท่ีหมู่บ้านเปูาหมาย

- ก าหนดแนวทาง ขั้นตอน เครื่องมือ 
วิธีการ
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน

- จ าแนกระดับการพัฒนา
ของพ้ืนท่ีเปูาหมาย
- จัดเวทีประชุมชี้แจงระดับ
พ้ืนท่ีในภูมิภาค

ระ
ดับ

จัง
หวั

ด
ระ

ดับ
อ า

เภ
อ 

ต า
บล

ระ
ดับ

หม
ู่บ้า

น

พิจารณาแผนงาน โครงการ สนับสนุนงบประมาณ

- จัดต้ังคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด

ส านักงานจังหวัดกลั่นกรองโครงการและบูรณาการงบประมาณ
ในจังหวัด หรือเสนอแผนงาน โครงการต่อคณะอนุกรรมการ

ยุทธศาสตร์ฯ  
รับทราบข้อมูล
พ้ืนท่ีเปูาหมาย

รับทราบข้อมูล
พ้ืนท่ีเปูาหมาย

รับทราบข้อมูล
พ้ืนท่ีเปูาหมาย

- จัดตั้งคณะกรรมการระดับ
อ าเภอ คณะท างานต าบล

- จัดตั้งคณะท างานระดับหมู่บ้าน
- จัดท า ปรับแผนชุมชนผ่านการ
ประชาคม บูรณาการแผนงาน
(ท าเอง/ท าร่วม/ขอรับการสนับสนุน)

- จัดประชุมชี้แจง ท าความ
เข้าใจ
- ด าเนินการในขั้นเตรียมการ 
และการจัดท าแผน

- จัดประชุมชี้แจง ท าความ
เข้าใจ
- ด าเนินการในขั้นเตรียมการ 
และการจัดท าแผน - จัดท าแผนงาน โครงการ พร้อมปฏิทินกิจกรรม แผนปฏิบัติ

การโครงการตามล าดับความส าคัญ โดยระบุรายละเอียดท่ี
ส าคัญ เช่น กิจกรรม เปูาหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา เป็นต้น
- น าแผนไปสู่การปฏิบัติ

- ประสานงานและให้ค าปรึกษาการเสนอโครงการของหมู่บ้าน
- ตรวจสอบแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับแผนชุมชน

- อ าเภอกลั่นกรองโครงการ บูรณาการงบประมาณ

การตรวจติดตามและประเมินผล

การประเมินตนเอง และรายงานผลการด าเนินงาน

การประเมินตนเอง ตรวจติดตาม และรายงานผลฯ

การประเมินตนเอง ตรวจติดตาม และรายงานผลฯ

เดือนท่ี ๑ - ๓ เดือนที่ ๔ - ๖ เดือนที่ ๗ - ๙ เดือนที่ ๑๐ - ๑๒

มีข้อมูลพ้ืนท่ีหมู่บ้าน
เปูาหมายท่ีสอดคล้อง
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

มีฐานข้อมูลของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมของ

หมู่บ้าน

มีแนวทาง ขั้นตอน 
เครื่องมือ วิธีการท างาน

มีคณะกรรมการ 
คณะท างานของพ้ืนท่ี

ระดับต่างๆ
(จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

หมู่บ้าน)

มีแผนงาน โครงการ
ท่ีสอดคล้องกับ

แผนชุมชน

หมู่บ้านได้รับการสนับสนุน
ด้านองค์ความรู้ ความ

ร่วมมือ และงบประมาณ
จากภาครัฐอย่างเหมาะสม

มีปฏิทินกิจกรรม 
แผนปฏิบัติการ

ของแต่ละแผนงาน 
โครงการ

มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานท่ีสามารถ

น าไปใช้ได้ท้ังใน
ส่วนกลาง และใน

ระดับพ้ืนท่ี

คณะท างานระดับพ้ืนท่ี
รับทราบ เข้าใจ และเริ่ม

ด าเนินการตาม
กระบวนการในขั้นตอน

ท่ี ๑ และ ๒ 

มีกลไกการรายงานผลการ
ด าเนินงานของพ้ืนท่ีระดับ

ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

มีกลไกการติดตามประเมินผล
จากส่วนกลาง 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท างานของพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง

สมาชิกในหมู่บ้าน  
มีการสั่งสมความรู้ในการแก้ไข
ปัญหา และยกระดับการพัฒนา

ร่วมกัน

มีแผนชุมชนท่ี
สอดคล้องความ
ต้องการ ความ
จ าเป็นของพ้ืนท่ี
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การเตรยีมการ

1.1 จัดต้ังทีมงานขบัเคล่ือนในพืน้ท่ี : คณะกรรมการ/คณะท างานระดับจังหวดั/อ าเภอ/

ต าบล/หมู่บา้น 

1.2 จัดประชมุคณะกรรมการ/คณะท างาน เพือ่ชี้แจง ท าความเขา้ใจบทบาทหน้าท่ี

1.3 วเิคราะหค์วามพร้อมขั้นต้นของชมุชน

1.4 น าผลประเมินมาวเิคราะหเ์พือ่ต้ังเปา้หมาย ก าหนดแผนการท างาน และก าหนด

เคร่ืองมือในการจัดเกบ็ขอ้มูล

2 การจัดท าแผน

2.1 จัดเกบ็ขอ้มูลจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของหน่วยงานและหมู่บา้น/ชมุชน

2.2 จัดเวทีเรียนรู้ขอ้มูลระดับหมู่บา้น ใหเ้กดิกระบวนการวางแผนจากล่างขึ้นบนและเกดิ

ความเชื่อมโยงกนัระหวา่งภาคประชาชน คณะท างานฯ ท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกีย่วขอ้ง

ภาคธรุกจิเอกชนอืน่ๆ

2.3 จัดท า หรือทบทวน หรือปรับแผนชมุชนใหส้อดคล้องตามแนวคิดของยุทธศาสตร์ท่ี 1

2.4 น าแผนไปสู่การท าประชาคมเพือ่สร้างการยอมรับแล้วน าไปสู่การบรูณาการแผนงาน/�

โครงการ เพือ่ใหเ้กดิการจัดสรรงบประมาณ (งบพฒันาจังหวดั งบกระทรวง/กรม 

งบท้องถิ่น งบภาคเอกชน งบยุทธศาสตร์ฯ)

3 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ

คณะท างานระดับหมู่บา้นร่วมกนัจัดท าปฏิทินกจิกรรมหรือแผนปฏิบติัการของโครงการ 

3.1 กรณีท าเอง : ด าเนินการได้ทันที โดยใชแ้รงงานชาวบา้น หรือสนับสนุนจากองค์กร

หมู่บา้นของชมุชน

3.2 กรณีท าร่วม/ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ : ใหว้างแผนปฏิบติัตามระเบยีบท่ีเกีย่วขอ้ง

4 การตรวจติดตาม และสนับสนุน

4.1 ระดับหมู่บา้นและต าบล : จัดใหม้ีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างน้อย 1 คร้ัง/เดือน

4.2 ระดับอ าเภอ : จัดใหม้ีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างน้อย 1 คร้ัง/ 2 เดือน

4.3 ระดับจังหวดั : จัดใหมี้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ทุกๆ 6 เดือน

4.4 ส่วนกลาง : คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้ตรวจราชการส านักนายกฯ

และผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเกีย่วขอ้ง และหน่วยงาน/ทีมประสาน สนับสนุนจากส่วนกลาง

ร่วมในเวทีตรวจติดตามความกา้วหน้าระดับจังหวดั/อ าเภอ/ต าบล/หมู่บา้น

กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
2558 2559

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

1 การเตรยีมการ

1.1 ศึกษา รวบรวมขอ้มูล จากหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งเพือ่จัดท าฐานขอ้มูลพืน้ท่ีเปา้หมาย

1.2 ประชมุหารือหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งเพือ่ร่วมกนัศึกษาและก าหนดแนวทางในการ

ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมการขบัเคล่ือนฯ ในภาคการเกษตรและชนบท

1.3 หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งร่วมตรวจสอบความครบถว้น/ถกูต้องของขอ้มูลพืน้ท่ีเปา้หมาย

1.4 ประชมุคณะกรรมการอ านวยการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การบรูณาการการพฒันาฯ

1.5 ประชมุคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขบัเคล่ือนฯ ในภาคการเกษตรและชนบท

1.6 ประชมุคณะท างานส่งเสริมการขบัเคล่ือนฯ ในภาคการเกษตรและชนบท เพือ่จัดท า

แผนปฏิบติัการ คู่มือปฏิบติังาน เกณฑ์การประเมินระดับการพฒันาของพืน้ท่ีเปา้หมายฯ

และพจิารณากล่ันกรองแผนงาน/โครงการจากพืน้ท่ี

1.7 จัดทีมผู้ประสานงานจากส่วนกลางเพือ่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานในพืน้ที่

1.8 การบรูณาการการส่ังการเพือ่ขบัเคล่ือนการด าเนินงานในระดับพืน้ท่ี

2 การด าเนินงานในพ้ืนที่

2.1 จัดเวทีประชมุชี้แจงในระดับภูมิภาค (4 ภาค)

2.2 จัดกจิกรรมใหก้ารศึกษาชมุชน จัดประชาคมหมู่บา้นท าแผนชมุชน

2.3 ทีมผู้ประสานงานจากส่วนกลางปฏิบติังานในพืน้ท่ี เพือ่สนับสนุนใหเ้กดิการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ของประชาชน และส่งเสริมการบรูณาการการท างานของหน่วยงาน

ท่ีเกีย่วขอ้งในพืน้ท่ี

2.4 สนับสนุนแผนงาน/โครงการ : ทีมงาน/คณะท างาน ตรวจสอบ กล่ันกรองแผนงาน/

โครงการ เสนอต่อคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ และด าเนินการตามระเบยีบคณะกรรมการ

อ านวยการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ค.)

3 การตรวจติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน

3.1 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ประมวลผลแผนงาน/โครงการ

3.2 ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงท่ีเกีย่วขอ้ง 

ร่วมในเวทีตรวจติดตามความกา้วหน้าการด าเนินงานในระดับจังหวดั/อ าเภอ/ต าบล/หมู่บา้น

3.3 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินโครงการรายงานผล/การใชจ้่ายงบประมาณ ต่อส านักงาน

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ
3.4 รายงานผลการด าเนินงาน ปญัหา อปุสรรค แนวทางแกไ้ข ต่อคณะกรรมการอ านวยการ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การบรูณาการการพฒันาฯ

ที่ กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
2557 2558 2559
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บทที่ ๘ 

การอนุมัติแผนงาน/โครงการ  

 การอนุมัติแผนงานโครงการเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท หรือการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง   
มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนด าเนินการซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางในการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้ 

 ๑. หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 ๑.๑ หน่วยงานของรัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๑.๒ สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์การเกษตร และองค์กรเอกชน ที่เป็นนิติบุคคล 

 ๒. การเสนอแผนงานโครงการ 

 ๒.๑ ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์
การเกษตร และองค์กรเอกชน ที่เป็นนิติบุคคล จัดท าแผนงานโครงการและค าของบประมาณ โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผ่านการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประชาชนใน
พ้ืนที่ และโครงการที่เสนอบรรจุอยู่ในแผนชุมชน 
 ๒.๒ จัดท าค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เสนอผ่าน
คณะท างานระดับหมู่บ้านและระดับต าบล แล้วเสนอไปยังคณะท างานระดับอ าเภอและระดับจังหวัดเพ่ือ
พิจารณากลั่นกรอง  เมื่อคณะท างานระดับจังหวัดกลั่นกรองแล้วเห็นว่า โครงการที่เสนอมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หรือยุทธศาสตร์ที่ ๖ แล้วแต่กรณี จะเสนอไปยังคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท  หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง แล้วแต่กรณี 

 ๓. การตรวจสอบแผนงานโครงการ 

 คณะอนุกรรมการส่ง เสริมการขับเคลื่อนฯ ในภาคการเกษตรและชนบท หรือ
คณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง แล้วแต่กรณี พิจารณาแผนงาน
โครงการที่หน่วยงานเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หรือยุทธศาสตร์ที่ ๖ ความพร้อมของโครงการที่สามารถด าเนินการได้ทันทีเม่ือได้รับการอนุมัติ
งบประมาณ  การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ กิจกรรมและขั้นตอน วิธีการด าเนินโครงการ จ านวนเงิน
งบประมาณ การจ าแนกรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย มีความเหมาะสม และเมื่อโครงการดังกล่าวผ่าน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว ให้เสนอแผนงาน/โครงการไปที่ส านักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 



หน้า ๔๓ 

 

 ๔. การอนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณ 

 ส านักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสนอแผนงานโครงการ
ที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรและชนบท หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง  
ต่อคณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เมื่อคณะอนุกรรมอนุมัติโครงการและงบประมาณฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการที่เสนอมีความ
เหมาะสมควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  ให้อนุมัติโครงการและงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าว 

 ๕. การแจ้งผลการพิจารณาแผนงานโครงการและการโอนเงินงบประมาณ 

 ๕.๑ ส านักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี แจ้งผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการให้คณะอนุกรรมการฯ ในภาคการเกษตรและ
ชนบท หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง พร้อมทั้งแจ้งไปยังผู้ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 

 ๑) กรณีผู้เสนอโครงการเป็นหน่วยงานของรัฐ แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณทราบเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน 

 ๒) กรณีผู้เสนอโครงการเป็นนิติบุคคล แจ้งให้ทราบถึงการอนุมัติแผนงานโครงการ
และงบประมาณ และขอให้ด าเนินการเปิดบัญชีเพ่ือรับเงินสนับสนุนในลักษณะเงินอุดหนุน รวมทั้งก าหนดวัน
ท าสัญญารับเงินอุดหนุน จากส านักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี 

  ๕.๒ กรณีผู้เสนอโครงการที่เป็นนิติบุคคล เมื่อได้รับแจ้งผลการอนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ให้ด าเนินการดังนี้ 

 ๑) จัดท าสัญญารับเงินอุดหนุนจากส านักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีจะโอนเงินงบประมาณหลังจากวันท าสัญญา (การท าสัญญาเพ่ือรับเงินอุดหนุน จากส านักงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรณีจังหวัดที่อยู่
ห่างไกล เพ่ือความสะดวกในการท าสัญญา ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี อาจมอบหมายให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดด าเนินการแทน) 

 ๒) เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภายใต้ชื่อ “โครงการ... (ระบุชื่อโครงการที่ได้รับอนุมัติ)” ของหมู่บ้าน...
(ระบุชื่อหมู่บ้านที่รับผิดชอบด าเนินโครงการ) และให้ก าหนดเงื่อนไขในการขอเปิดบัญชี คือ ผู้มีอ านาจลงนาม
สั่งจ่ายเงิน ลงนามร่วมกันสองในสาม (ต้องเป็นประธานหรือผู้บริหารองค์กร ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการ
ขององค์กร และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงิน) เมื่อด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ให้ส่งส าเนาหนังสือขอเปิดบัญชีพร้อมส าเนาหน้าบัญชีให้ส านักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบ 
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 ๓) ส านักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจะด าเนินการโอนเงินให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้าบัญชีตามข้อ ๕.๒ 
หัวข้อที่ ๒) เพ่ือน าไปด าเนินโครงการ ยกเว้นกรณีการแบ่งจ่ายเงินตามงวดงาน ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีจะโอนเงินให้ตามงวดงานที่ก าหนด ดังนี้ 

 (๑) งวดที่ ๑ ให้จัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการ เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณงวดที่ ๑ เสนอผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนฯ ในภาคการเกษตรและชนบท หรือ
คณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง รวบรวมส่งให้ส านักงานขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว 

 (๒) ส าหรับงวดถัดไป ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในงวดที่ผ่านมาพร้อม
ทั้งรายละเอียดรายการใช้จ่ายเงิน ภาพถ่าย และหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดท ารายละเอียดแผนงาน /
โครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณตามงวดงานถัดไป เสนอผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนฯ 
ในภาคการเกษตรและชนบท หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง 
รวบรวมส่งให้ส านักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ด าเนินการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีต่อไป 

 ทั้งนี้ ผู้ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือแจ้งการยืนยันการรับเงิน
จัดส่งให้ส านักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ทุกครั้งที่มีการรับเงิน ภายใน ๓ วันท าการ 

 ๖. การด าเนินโครงการ 

 ๖.๑ หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ  จะต้องด าเนินโครงการตาม
แผนงานที่ยื่นค าขออนุมัติ และให้รวบรวมเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินเก็บไว้เพ่ือการตรวจสอบต่อไป 
 ๖.๒ กรณีไม่อาจด าเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติได้ เนื่องจาก 
  ๑) ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๒) แก้ไขเพ่ิมเติมกิจกรรมโครงการ 
  ๓) เปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
จะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย พร้อมทั้งแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่  
ไม่สามารถด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติได้ 

 ๗. การลงทะเบียนสินทรัพย์ 

 กรณีผู้รับการสนับสนุนเป็นนิติบุคคล เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จและมีสินทรัพย์ 
เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ให้ขึ้นทะเบียนสินทรัพย์เป็นของหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น โดยให้มีการแจ้งอ าเภอ 
หรือเทศบาลทราบ เพ่ือออกหนังสือรับรองสิทธิ และต้องจัดให้มีการดูแลบ ารุงรักษาให้เกิดประโยชน์  
อย่างยั่งยืน 
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 ๘. การรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน 

 ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณตามแบบฟอร์มที่ก าหนด พร้อมทั้งส่งคืนเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ส านักงานขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ด าเนินงานแล้วเสร็จ 

แผนภาพที่ ๑๒ แผนภาพขั้นตอนการเสนอโครงการ และการอนุมัติงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการพฒันาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง ด้านความม่ันคง

อนุมัติ

คณะกรรมการระดบัอ าเภอ

คณะกรรมการระดบัจังหวัด

คณะท างานระดบัหมู่บ้าน

คณะอนุกรรมการอนมัุตโิครงการและงบประมาณฯ

ส านักงานขับเคลื่อนการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ส านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตรี

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

ท างานร่วมกัน

ผู้เสนอ
แผนงาน 
โครงการ

X
Y

Z

[

\

]

โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผน
ยุทธศาสตร์ ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ฯ

หน่วยงานต้นสังกัดเบิกจ่าย
งบประมาณแทนกัน

จัดท าสัญญา

               :       
                          
                    
                        

                     
                       
           

_ 8.2

_ 8.1

ท าแผนชุมชน และเสนอโครงการท่ีผ่านการ
ประชาคม (ชุมชนท าเอง /ท าร่วม / ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ)

ประสานงานและให้ค าปรึกษาการเสนอ
โครงการของคณะท างานระดับหมู่บ้าน

กลั่นกรองโครงการ/บูรณาการแผน/ งปม.

คณะท างานระดบัต าบล

คณะอนุกรรมการส่งเสรมิการขับเคลือ่นฯ
ในภาคการเกษตรและชนบท

 

แจ้งทราบ
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บทที่ ๙ 

การประเมินตนเองและรายงานผลการด าเนินงาน 

 การประเมินตนเองและรายงานผลการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการ/คณะท างานแต่ละระดับ 
ประเมินตนเองตามหัวข้อต่างๆ พร้อมกับรายงานตามล าดับขั้น ดังต่อไปนี้   
 ๑. ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล ให้คณะท างานระดับหมู่บ้าน คณะท างานระดับต าบล 
ประเมินตนเองและรายงานผลผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. หรือ เทศบาล) ส่งรายงานให้อ าเภอ
ทราบทุกเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) กระบวนการด าเนินงาน เช่น การท าความเข้าใจกับชุมชน การส ารวจข้อมูลร่วมกัน 
การวิเคราะห์และคืนข้อมูล ให้ชุมชน และการเสนอแผนงาน/โครงการ 
 ๒) ผลการด าเนินงานโครงการ เทียบกับเปูาหมายของโครงการ 
 ๓) การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
 ๔) การบริหารจัดการโดยชุมชน เช่น การรวมกลุ่ม/กองทุน (การแปรรูป การตลาด ฯลฯ) 
 ๕) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผน 
 ๒. ระดับอ าเภอ ให้คณะกรรมการระดับอ าเภอประเมินตนเอง และส่งรายงานให้จังหวัด
ทราบทุกเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอ ที่มีองค์ประกอบครบทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ  
ภาคประชาชน  สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน เป็นต้น 
 ๒) การประชุมคณะกรรมการทุกเดือน มีการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ
ข้อเสนอแนะ มีการพิจารณาเรื่องที่เป็นปัญหา และสั่งการแก้ไขหรือไม่ 
 ๓) การสนับสนุนระดับหมู่บ้าน เช่น คณะกรรมการระดับอ าเภอลงพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน 
และมีส่วนช่วยกลุ่มชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านแก้ไขข้อจ ากัด อุปสรรคทางการบริหาร และด้านเทคนิคความรู้
เรื่องอะไร อย่างไร ได้ผลดีหรือไม่ เพียงใด 
 ๔) การรายงานต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกเดือน (มีหนังสือส่งรายงาน)  
 ๕) การขยายผลไปหมู่บ้านชุมชนอ่ืน  
 ๓. ระดับจังหวัด ให้คณะกรรมการระดับจังหวัด ประเมินตนเองและส่งรายงานไปที่คณะ 
อนุกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความมั่นคง แล้วแต่กรณี ทุกเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) มีคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่มีองค์ประกอบครบทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาค
ประชาชน สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน เป็นต้น 
 ๒) มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน โดยมีวาระพิจารณาเรื่องที่เป็นปัญหา และสั่งการ
แก้ไข  การส่งเสริมการท างานของคณะกรรมการระดับอ าเภอ มีการกลั่นกรองแผนงานโครงการและติดตาม
การปฏิบัติงาน พร้อมมีข้อเสนอแนะ (มีเอกสารรายงานการประชุมแนบ) 
 ๓) ความก้าวหน้าของทุกโครงการในจังหวัด ที่ได้รับการอนุมัติได้ด าเนินงาน 
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 ๔. ระดับส่วนกลาง : การติดตามประเมินผลของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล 
 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ประมวลผลแผนงาน/โครงการ ที่มีการอนุมัติให้
ด าเนินโครงการและงบประมาณ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ 
กลไกการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้ อง  
ในการตรวจติดตามผลในพ้ืนที่ เพ่ือรายงานประธานกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการ 
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหรือคณะกรรมการอ านวยการฯ แล้วแต่กรณี 
 อนึ่ง นอกจากการรายงานผลการด าเนินงานใน ๓ ระดับดังกล่าวแล้ว หน่วยงานที่
รับผิดชอบการด าเนินโครงการหรือหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ จะต้อง
รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ ส านักงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) ชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 ๒) ที่ตั้งหน่วยงาน 
 ๓) สถานที่ตั้งโครงการ 
 ๔) ข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการ (ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน) 
 ๕) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย โดยระบุรายละเอียด 
แต่ละกิจกรรม กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้ระบุจ านวนเงินและส่งคืนหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) 
 ๖) ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง ในการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
 ๗) แนวทางการแก้ไข (ถ้ามี) 
 ๘) รายงานผลการด าเนินงานขอให้แนบภาพถ่ายขั้นตอนในการด าเนินโครงการ (พร้อม
ค าอธิบายภาพประกอบการรายงาน) 
 ๙) แผนงานกิจกรรมต่อเนื่องหรือขยายผลเพ่ือให้โครงการเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างครบวงจร
และยั่งยืน 
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ภาคผนวก ก. ค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ๑ ๒๕๕๗  เร่ือง แต่งตั้งคณะ อนุกรรมการส่งเสริม
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและ
ชนบท ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
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ภาคผนวก ข. ค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ๖ ๒๕๕๗  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
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ภาคผนวก ค. ระเบียบคณะกรรมการอ านวยการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการ
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ภาคผนวก ง. แนวทางการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความมั่นคง 

ความสอดคล้อง  

 ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ผนึกก าลังเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพ้ืนที่เปูาหมายอย่างยั่งยืน 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้ความส าคัญกับการปูองกันและการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงให้สอดคล้องกับความต้องการของคนและชุมชนในพ้ืนที่  ให้มีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการ
พัฒนา มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สร้างอาชีพและรายได้บนพ้ืนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การจัดระบบปูองกันเพ่ือจัด
ระเบียบพ้ืนที่ชายแดน ในการสนับสนุนการพัฒนาการค้าชายแดนและความเป็นมิตรของประชาชนชายแดน
ของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ควบคู่กับการเสริมสร้างระบบการศึกษาของ
ประชากร ให้มีความรู้ พ้ืนฐานในด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ที่ยั่ งยืน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕ 
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการสนับสนุนการน าไปสู่
ความสัมพันธ์ที่ดีในระดับชุมชนและท้องถิ่น หรือกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือที่น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขกับประเทศรอบบ้านหรือกิจกรรมที่ช่วยคลี่คลายความขัดแย้งในพ้ืนที่  
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย พ .ศ.๒๕๕๘ ในประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบทบาทน าใน
การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและความมั่นคง เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพไทยในการเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ ตลอดจนการ
ขยายผลแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่ ๖ กับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อื่นๆ 
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 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่ ๖ กับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อ่ืนๆ นั้น จะเชื่อมโยงการด าเนินงานกับทุกยุทธศาสตร์ในลักษณะต่างๆ กล่าวคือ การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 
๑ (ภาคการเกษตรและชนบท) จะเชื่อมโยงกันในทางวิชาการและแนวความคิดในการปฏิบัติ การเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ภาคการศึกษา) โดยเฉพาะพ้ืนที่ตามแนวบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ความมั่นคง จะมีการ
ร่วมมือกัน การประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและการให้ค าปรึกษาหารือต่อกัน ทั้งในเรื่องการสร้างเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ การจัดการศึกษาให้เด็กเยาวชนและประชาชน การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย 
และการพัฒนาหลักสูตรในวิชาชีพครู การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ (ภาคธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย) จะมีการประสานการขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์
ความรู้เชิงเทคนิคของภาคธุรกิจ การร่วมมือด้านการตลาดและแหล่งเงินทุนในขั้นการสร้างเครือข่ายของชุมชน 
การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ (ด้านการต่างประเทศ) จะมีการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวชายแดนร่วมกันกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและพ้ืนที่ที่มีปัญหาเฉพาะตามการร้องขอ การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๕ (การ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก) การประสานงานกันในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกขั้นตอน การเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ (สร้างกลไกการบริหารจัดการ) จะมีการรายงานผลการด าเนินงานและการขอรับการสนับสนุน
เพ่ิมเติมเมื่อมีความจ าเป็น ซึ่งการเชื่อมโยงการด าเนินงานดังกล่าวนี้จะท าให้การด าเนินงานสามารถส่งเสริม
สนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานอีกด้วย 

ค าอธิบายและวิธีการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง 

 ๑. ครัวเรือนที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน เป็นจ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนในหมู่บ้าน
เปูาหมายของหน่วยในแต่ละห้วงปีงบประมาณนั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนครัวเรือนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน
ทั้งหมด 

๒. ฐานข้อมูลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละหน่วย เป็น
ฐานข้อมูลที่หน่วยไดจ้ัดเก็บข้อมูลจากการท ากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงานและหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น 
ข้อมูลบัญชีครัวเรือน ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค. ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและกายภาพอ่ืนๆ เช่น น้ า ดิน ปุาไม้
การเกษตร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และข้อมูลทุนชุมชนอ่ืนๆ เช่น วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรวมกลุ่มฯลฯ 
เพ่ือใช้ข้อมูลในการจัดเวทีเรียนรู้ข้อมูลระดับหมู่บ้าน การจัดท าหรือทบทวนหรือปรับแผนชุมชนในการ
แก้ปัญหา และการน าแผนไปสู่การท าประชาคมเพ่ือบูรณาการแผนงาน/โครงการ ตามปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมาย 

๓. ผลการพัฒนาตามโครงการของหน่วย 
๓.๑) ด้านการเกษตร/เศรษฐกิจ (รายได้ หนี้สิน เงินออม) 
๓.๒) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
๓.๓) ด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 



หน้า ๖๔ 

 

การจัดท าแผนงาน/โครงการเมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว ให้หน่วยแยกประเภท
แผนงาน/โครงการ เป็น ๓ ประเภท คือ แผนงาน/โครงการด้านการเกษตร/เศรษฐกิจ (รายได้ หนี้สิน เงินออม) 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อหน่วยด าเนินงานแผนงาน/โครงการ
เรียบร้อยแล้ว หรือสิ้นปีงบประมาณ แต่ละหน่วยรายงานผลการด าเนินงานว่าได้ด าเนินงานได้เป็นร้อยละ
เท่าใดของแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ แล้วรายงานให้คณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความมั่นคงทราบ โดยแยกตามประเภทแผนงาน/โครงการดังกล่าว เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 ๔. จ านวนแผนปฏิบัติการของหน่วยระดับ บก.ทท. เหล่าทัพ และ บช.ตชด.ที่ได้จัดท าในแต่ละ
ปีงบประมาณ หน่วยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีนั้น ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ฯ ด้านความมั่นคง ทั้ง
แผนปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการฯ นทพ. ทบ. ทร.และ บช.ตชด. 

 ๕. ประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายที่รวมตัวเป็นกลุ่มเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแนวทาง
ด าเนินงานดังนี้ 

๕.๑ ให้ความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายเพ่ือให้เห็นพระวิริยะในการ
ประกอบพระราชกรณียกิจ  พระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  

๕.๒ เชิญชวนประชาชนให้รวมกลุ่ม เพ่ือร่วมกันจัดกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕.๓ การก าหนดกิจกรรมร่วมกันของกลุ่ม 
๕.๔ การจัดตั้งคณะท างานและการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 ๖. ประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายที่รวมกลุ่มต่อต้านยาเสพติด มีแนวทางด าเนินงานดังนี้ 
๖.๑ ให้ความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายให้เห็นโทษและพิษภัยของ 

ยาเสพติด 
๖.๒ เชิญชวนประชาชนให้รวมกลุ่มต่อต้านยาเสพติด 
๖.๓ การก าหนดมาตรการ แนวทาง หรือสัญญาประชาคมตามความต้องการของประชาชน 
๖.๔ การจัดตั้งคณะท างานและการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 ๗. ประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายที่รวมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีแนวทางด าเนินงานดังนี้ 
๗.๑ ให้ความรู้ เ พ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมาย ให้เห็นคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗.๒ เชิญชวนประชาชนให้รวมกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๗.๓ การก าหนดมาตรการปูองกันและกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
๗.๔ การจัดตั้งคณะท างานและการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

๘. การติดตามและประเมินผล เป็นการติดตามและประเมินผลโดยคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทน
คณะอนุกรรมการฯ ด้านความมั่นคง ร่วมในเวทีตรวจติดตามความก้าวหน้าระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และ
หมู่บ้าน   
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กรอบแนวคิดทางยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง 
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แนวทางการขับเคลื่อนพัฒนา 

 การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง  ปรับเป็น
แผนการปฏิบัติงานนั้น กองทัพไทยโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง
ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ด าเนินการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ารายละเอียด
ของโครงการ/แผนงานหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ตลอดจนด าเนินการในการ
ติดตามประเมินผลเป็นระยะ เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขส าหรับเป็นข้อมูลการ
ด าเนินงาน โดยมีกรอบการด าเนินงานโดยสรุปดังนี้ 

 ๑. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความม่ันคง 
  ๒. มีการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคคล ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปขยายผลและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓. ก าหนดแนวทางการบูรณาการให้ครอบคลุมและขยายไปในทุกพ้ืนที่ในทุกมิติที่ส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาด้านความม่ันคง โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณตามแนวชายแดน 
  ๔. บูรณาการงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพไทยและส่วนราชการอ่ืนๆ ให้การ
ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสูงสุดในด้านความม่ันคงของประเทศ  

๕. มีระบบการติดตามและการประเมินผล 

ขั้นตอนการด าเนินงานในพ้ืนที่เปูาหมาย 

 

         
       

๑.         
            

๒.          
              

๓.   ฝ       

๔.               
                 

         

๕.            
               

๖.        
               

๗.           
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  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง บูรณาการการปฏิบัติงาน
ร่วมกับเหล่าทัพและกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศ
ชี้น าทาง รวมทั้งเป็นศูนย์รวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ การก าหนดแนวทาง การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การ
ติดตามและประเมินผล และการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งหน่วยทุกระดับจะบูรณาการการสนับสนุนจากหน่วย
ราชการและภาคส่วนอื่นให้มีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมลงมือปฏิบัติ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร รวมทั้งสถาบันการเงิน/
แหล่งทุน  
 ๑. การเตรียมเจ้าหน้าที่ หน่วยปฏิบัติจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติงาน  
ทั้งพ้ืนฐานความรู้ และพ้ืนฐานด้านจิตใจให้พร้อมช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่เปูาหมายของตนเอง  ด้วยการ
ฝึกอบรมสัมมนา รับแนวคิดในการด าเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
 ๒. การท าความเข้าใจพื้นที่ การด าเนินการในพ้ืนที่หมู่บ้านเปูาหมาย หน่วยปฏิบัติจะพิจารณาความ
สอดคล้องทั้งระบบประชากร ระบบพัฒนา และระบบปูองกันในพ้ืนที่หมู่บ้าน โดยในระบบปูองกันจะต้อง
พิจารณาความสมดุลกับการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้าชายแดน ไม่ให้มีความ
ขัดแย้งกัน การพัฒนาจะพัฒนาโดยการท าตามล าดับขั้น ด้วยการเริ่มจากครัวเรือนไปสู่ชุมชนและประเทศชาติ 
มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงแหล่งน้ า ดิน ปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการในลักษณะกลุ่ม
กองทุนและมีการจัดสรรผลประโยชน์ให้ทั่วถึงเป็นธรรม โดยเริ่มจากความพอเพียง รวมทั้งใช้การพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ มีการท ากระบวนการในพ้ืนที่เปูาหมาย ให้ “ระเบิดจากข้างใน” ให้ราษฎรร่วมกันเรียนรู้และสร้างความ
เข้าใจในสาเหตุแห่งปัญหา และหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน  
 การด าเนินงานเริ่มจากการส ารวจจัดเก็บข้อมูล การพบปะผู้น าชุมชน การประชาคมในพ้ืนที่ การท า
คู่มือหรือวิธีการท างาน การท าเกณฑ์ชี้วัดในลักษณะที่แตกต่างกันตามพ้ืนที่หรือภูมิภาค  ทั้งนี้การเก็บข้อมูลใน
หมู่บ้านมีความส าคัญ เพราะจะท าให้ทราบว่าราษฎรมีปัญหาอะไร ต้องการอะไร หน่วยปฏิบัติจะได้ด าเนินการ
ให้ตรงกับความต้องการของราษฎร จะเป็นความยั่งยืนของโครงการ การเก็บข้อมูลเริ่มจาก การจดบันทึกข้อมูล
พ้ืนที่และบัญชีครัวเรือน การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ กระบวนการเรียนรู้วิธีการใช้ข้อมูล การท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ต าบล การเก็บข้อมูลจะมีการเก็บข้อมูลทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการด าเนินการ โดยเปูาหมายการ
เก็บข้อมูลมีทั้งประชากรและพ้ืนที่   
 ๓. การฝึกอบรม หลังจากนั้นจะด าเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับราษฎรในพ้ืนที่ตามที่
ราษฎรต้องการจากการท ากระบวนการในพ้ืนที่ เพ่ือให้ราษฎรเข้าใจวิธีการแก้ปัญหา  
 ๔. การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เมื่อราษฎรได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว จะ
ด าเนินการสรรหาครัวเรือนราษฎรหรือส่วนราชการที่มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในการพัฒนาเพ่ือเสริมต่อ
ให้พร้อมเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างการเรียนรู้ให้กับผู้อ่ืน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้ ในพ้ืนที่แต่ละชุมชน 

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ (ศกร.) ควรพิจารณาจัดตั้งให้กระจายในชุมชนต่างๆ ให้มาก
ที่สุด ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ฯ จะมีศูนย์การเรียนรู้ฯด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของสภาพในพ้ืนที่ เช่น ด้าน
การเกษตร ปศุสัตว์ ช่าง ฯลฯ ก่อนออกแบบเพ่ือหาแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ  ให้สร้างกรอบแนวคิด
ของแต่ละศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยต้องคิดประเด็นหลัก(จุดเด่น) ประเด็นรองก่อนว่า พ้ืนที่นั้นๆ เหมาะสมที่จะให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ประเด็นเรื่องอะไรบ้าง เช่น เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการปลูกผักเพ่ือลดรายจ่าย ปุา ๓ อย่าง 



หน้า ๖๘ 

 

ประโยชน์ ๔ อย่างปลูกเสริมในปุาธรรมชาติได้ การปลูกพืชสมุนไพรลดรายจ่ายค่ายารักษาโรค การท าปุ๋ยหมัก
เพ่ือการค้า การเลี้ยงปลาในบ่อขนาดเล็กเชิงการค้า เป็นต้น เมื่อจัดตั้งเสร็จแล้วต้องสามารถสื่อได้ง่าย หาก
เจ้าของบ้านไม่อยู่ผู้เข้ามาดูงานควรที่จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น มีกระดานบรรยายสั้นๆ อ่านง่าย 
เป็นต้น มีการประเมินผู้ด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้นั้นๆ อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะบัญชีครัวเรือน เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าว่า ภายหลังด าเนินงานได้ระยะเวลาหนึ่ง รายได้เพ่ิมขึ้น และรายจ่ายลดลงอย่างไร รวมทั้ง
สรุปผลที่ได้รับทางอ้อมอ่ืนๆ เช่น สุขภาพกายสุขภาพจิตดีขึ้น ครอบครัวสุขสรรค์ พร้อมตัวอย่างผลที่ได้รับที่
เป็นรูปธรรม เป็นต้น เพ่ือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นในชุมชนเห็นผลดีที่ได้รับอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๕. การขยายผลสู่ครัวเรือนราษฎร เมื่อมีศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ชุมชนแต่ละแห่งแล้ว 
จะด าเนินการขยายผลสู่ครัวเรือนของราษฎรรายอ่ืนในชุมชนนั้นอีกต่อไป โดยการให้องค์ความรู้และการดู
แบบอย่างการด าเนินงานในพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในพ้ืนที่นั้น การสรุปผู้มาเยี่ยมชมศูนย์การ
เรียนรู้ฯตามระยะเวลา ท าให้เราสามารถประเมินการด าเนินงานขั้นต่อไปได้ว่า เราควรจะเข้าไปขยายผล ใน
การเปิดการฝึกอบรมในชุมชนนั้นต่อไปได้แล้วหรือยัง 

เมื่อราษฎรในแต่ละชุมชนมีแบบอย่างการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมี
ความสนใจมากขึ้นแล้ว หากความรู้พ้ืนฐานยังไม่ดีเพียงพอ ศูนย์การเรียนรู้จะเปิดการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือ
ขยายผลต่อเนื่องกันไป โดยให้ด าเนินการท ากระบวนการในพ้ืนที่แบบย่อยก่อน เพ่ือทราบปัญหาอ่ืนและความ
ต้องการเรื่องท่ีจะศึกษาอบรม ภายหลังการฝึกอบรมในขั้นนี้ จะมีการส่งเสริมอาชีพเพ่ิมเติมให้ โดยต้องมั่นใจว่า
ราษฎรตระหนักรู้ค าว่า “พอเพียง” ให้ดีก่อน การส่งเสริมอาชีพจึงจะได้ผลการด าเนินงานที่ดี และในการ
พัฒนาระดับครัวเรือนนี้ จะเน้นให้ราษฎรมีอาหารกินตลอดปี ให้สามารถลดรายจ่าย การไม่กู้หนี้ยืมสิน รวมทั้ง
การสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน  
 ๖. การสร้างเครือข่ายชุมชน ในระดับชุมชนจะเน้นการรวมกลุ่มและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
โดยหากเห็นว่าในชุมชนมีกลุ่มที่ด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหนึ่ง จะสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายชุมชนเป็นกลุ่มกิจกรรมต่างๆท่ีจะสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งท าให้สามารถลดรายจ่าย
หรือต้นทุนในการผลิตได้ เช่น กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยหมักและยาไล่แมลง กลุ่มผลิตหัวอาหารสัตว์จุลินทรีย์ กลุ่มผลิต
พลังงานชีวมวล กลุ่มผู้ปลูกผัก กลุ่มอาชีพเสริมอ่ืนๆ กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น โดยในห้วงเริ่มต้นของการ
รวมกลุ่มสร้างเครือข่าย จะมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการโดยส่วนราชการ
หรือภาคเอกชนที่มีความพร้อม  
 ๗. การส่งเสริมการตลาดและความร่วมมือกับแหล่งทุน ในระดับพื้นที่และภูมิภาค จะเน้นการจัดตั้ง
ศูนย์กลางวิสาหกิจชุมชน ให้มีแผนการผลิต การแปรรูปและการตลาด รวมทั้งระบบขนส่งผลผลิต โดยหากกลุ่ม
มีความเข้มแข็งขึ้น จะส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ ทั้งสหกรณ์การผลิต สหกรณ์การตลาด 
รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป มีการด าเนินการส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมความร่วมมือกับแหล่งทุน เพ่ือ
ท าให้กลุ่มเครือข่ายสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดยการร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนโดยใกล้ชิด
ในลักษณะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การตลาดและการกู้ยืมเงินทุน รวมทั้งจะมีการ
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเป็นเครือข่ายร่วมกันในระดับหมู่บ้านหรือระหว่างหมู่บ้าน หากมีผลผลิตมากจะส่งเสริม
การแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนรายได้อีกด้วย เมื่อการตลาดในพ้ืนที่เริ่มอ่ิมตัว จะ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการขยายตลาดออกสู่พ้ืนที่อ่ืนของประเทศ โดยจะร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งให้
สอดคล้องกับระบบขนส่งเดิมของภาคเอกชน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งลง  



หน้า ๖๙ 

 

 เมื่อเห็นว่ากลุ่มมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง หน่วยปฏิบัติจะด าเนินการขยายผลสร้างกลุ่มที่ด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนอ่ืนๆ รวมทั้งให้กลุ่มที่เข้มแข็งแล้วเป็นพ่ีเลี้ยงหรือเป็นแบบอย่าง
ให้กับศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเครือข่ายแห่งใหม่ต่อไป ทั้งนี้หน่วยปฏิบัติจะต้องตระหนักว่าใน
หมู่บ้านแต่ละพ้ืนที่อาจจะมีบริบทที่แตกต่างกันไปตามลักษณะและความเป็นมาของพ้ืนที่ ฉะนั้นจึงอาจจะมี
รายละเอียดของวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปด้วย เมื่อหลายครัวเรือน/ชุมชนมีราษฎรที่ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นจ านวนมากกระจายไปหลายๆพ้ืนที่ของไทย เราจะได้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของไทยที่สามารถสร้างความมั่นคงในภาพรวมของไทยได้ในที่สุด   

กรอบเวลา  

 

 แนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง 
มีจุดเน้น ในการด าเนินงานตามกรอบเวลาในห้วงปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ และในระยะปานกลาง ดังนี้ 

  ๑. ปี ๒๕๕๘ “เข้าใจ” มีจุดเน้นคือการสัมมนาหรือฝึกอบรมวิทยากรหลักของ บก.ทท. เหล่าทัพ และ 
บช.ตชด. โดยศูนย์การฝึกอบรม ศปร. และการฝึกอบรมวิทยากรของหน่วยหรือผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่โดย
วิทยากรหลักของ บก.ทท. เหล่าทัพ และ บช.ตชด. ที่ได้รับการถ่ายทอดมาแล้ว เพ่ือรับแนวคิดในการ
ด าเนินงานให้มีแนวทางเดียวกัน โครงการ/กิจกรรมรองลงมาคือ การพัฒนาแหล่งน้ าซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญในการประกอบอาชีพ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมหรือมีพ้ืนฐานที่ดีอยู่แล้ว 
รวมทั้งเริ่มเก็บข้อมูลพื้นที่ท้ังระบบประชากรและระบบพัฒนา บัญชีการใช้จ่ายของครัวเรือน น ามาจัดเก็บเป็น
หมวดหมู่เพ่ือเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป การจัดเก็บข้อมูลจะต้องท าแบบคู่ขนานตลอดห้วงการท างาน รวมทั้ง
ทุกหน่วยจะต้องสร้างระบบจัดเก็บข้อมูล การติดตามและประเมินผลทุกระดับ  
  ๒. ปี ๒๕๕๙ “เข้าถึง” มีจุดเน้นคือการสร้างความเข้าใจกับผู้น าชุมชน การส ารวจความต้องการของ
ราษฎร การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของราษฎร โครงการ/กิจกรรมรองคือการขยายแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เดิมไปสู่ครัวเรือนใกล้เคียงอ่ืนๆ การจัดตั้ ง

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๖๑-๖๔ 

“เข้าใจ” “เข้าถึง” “พัฒนาและเฉลิมฉลอง” ระยะปานกลาง 

เน้น  
ฝึกอบรมวิทยากร 

เน้น  
ฝึกอบรมราษฎร  

 

เน้น  
ขยายผลระดับชุมชน 

เน้น  
พื้นที่และภูมิภาค 



หน้า ๗๐ 

 

ศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนแห่งใหม่ การขยายผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าที่ได้ด าเนินไว้เดิม
หรือที่มีอยู่แล้วสู่พื้นที่ท ากินของราษฎร และการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่อ่ืนต่อไป 
  ๓. ปี ๒๕๖๐ “พัฒนาและเฉลิมฉลอง” มีจุดเน้นคือการขยายผลโดยการรวมกลุ่มและแบ่งปันการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้โดยเพ่ิมผลผลิต โครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตระดับชุมชน 
เช่น โรงสีข้าว ลานตากข้าว ระบบประปาชุมชน เป็นต้น รวมทั้งการจัดหรือร่วมโครงการครบรอบ ๒๐ ป ี
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โครงการ/กิจกรรมรองเช่นเดียวกับการด าเนินงานในปี ๒๕๕๙ 
  ๔. การเตรียมด าเนินงานในระยะปานกลาง คือปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ วางแนวทางให้มีจุดเน้นในการปฏิบัติงาน
ในระดับพ้ืนที่และภูมิภาค มีการจัดตั้งศูนย์กลางวิสาหกิจชุมชน การมีแผนการผลิตระดับต าบล การแปรรูปและ
การตลาด ระบบการขนส่ง เพ่ือสนับสนุนระบบการผลิตระดับครัวเรือนและชุมชน (Supply Chain) 

โครงสร้างการท างาน 
 

 
 

คณะกรรมการอ านวยการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การบูรณาการการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คณะอนุกรรมการอนมัุติ
โครงการและงบประมาณ

คณะอนุกรรมการการสง่เสรมิการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงใน

ภาคการเกษตรและชนบท

คณะอนุกรรมการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความมั่นคง

คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

คณะท างานระดบัจังหวัด

คณะท างานระดบัอ าเภอ

คณะท างานระดบัต าบล

คณะท างานระดบัหมู่บ้าน

ทบ. ทร. บช.ตชด. นทพ.

๔๙๗ หมู่บ้านเปูาหมาย

แผนชุมชน

แผนงาน โครงการ 
ท่ีอ าเภอ สนับสนุน

แผนงาน โครงการ 
ท่ีจังหวัด สนับสนุน

แผนงาน โครงการ ท่ีขอ
รับการสนับสนุน  สปน.

แผนภาพแสดงโครงสร้างการด าเนินงาน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง
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การบริหารแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
 

 
 
 การบริหารแผนยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความ
มั่นคง มีกระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์ ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยแต่งตั้งคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ด้านความมั่นคง 
เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
รวมทั้งประสานการด าเนินการกับเหล่าทัพ, ตชด. และ หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ให้บรรลุตามเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. การน าแผนสู่การปฏิบัติ เป็นการน าแผนยุทธศาสตร์มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ โดยแต่งตั้ง
คณะท างานอ านวยการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของหน่วย บก.ทท., เหล่าทัพ, บช.ตชด.และส่วนราชการอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมความคิดเห็น ท าข้อเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ ตกลงใจ รวบรวมและตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง/ความซ้ าซ้อนของพ้ืนที่/หมู่บ้านเปูาหมาย พิจารณาการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม แนว
ทางการขับเคลื่อนกระบวนการท างานในพ้ืนที่  การจัดท าตัวชี้วัดและการประเมินผล การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน การจัดท าแผนปฏิบัติการ ตลอดจนระเบียบและหลักเกณฑ์ที่จ าเป็น การให้ข้อคิดเห็นแนวทางใน
การด าเนินงานของคณะท างานอ่ืน โดยประชุมร่วมกันเพ่ือระดมความคิดเห็นดังกล่าวนั้น รวมทั้งช่วยเหลือการ

๑.การจัดท าแผน

ยุทธศาสตร ์

๒.การน าแผนสู่

การปฏิบัติ 
๓.การปฏิบัติ    

ตามแผน 

คณะท างานจัดท า

ยุทธศาสตร์ 

คณะท างานปฏิบัติการ 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม 

คณะอนุกรรมการฯ 
ด้านความมั่นคง 

คณะท างานอ านวยการ 
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ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  ๓. การปฏิบัติตามแผน เป็นการน าแผนปฏิบัติการมาอ านวยการปฏิบัติงานของหน่วยในพ้ืนที่ โดย
แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการ/ศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพ่ืออ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแลทางฝุาย
อ านวยการให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การประสานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสรุปรายงานให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบต่อไป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. สามารถขยายผลการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง โดยน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ภาคประชาชน ในพ้ืนที่หมู่บ้านตามบริเวณแนวชายแดน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

๒. สามารถบูรณาการงานด้านความม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากทุกภาคส่วนมา
ด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. ราษฎรในพ้ืนที่เปูาหมายมีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๔. หมู่บ้าน ชุมชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน มีศักยภาพและภูมิคุ้มกันปัญหาและ

สามารถพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่เปูาหมาย และสามารถลด
เงื่อนไขของปัญหาและมีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง 

๕. ชุมชนท้องถิ่นของไทยกับประเทศรอบบ้านมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากยิ่งข้ึน ในระดับท่ีสามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านความมั่นคงของประเทศให้มีเสถียรภาพ น ามาซึ่งความสงบสุขและ
ความเป็นอยู่ของภาคประชาชนที่ดีขึ้นในภาพรวมของประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๗๓ 

 

ภาคผนวก จ. ตัวอย่าง การด าเนินการ : โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่าง
เก็บน้ า การส่งน้ าด้วยระบบท่อ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรและชนบทของจังหวัดน่าน 

 
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ า และการส่งน้ าด้วยระบบท่อฯ ของจังหวัดน่าน 

เป็นการขับเคลื่อนโดยน าแนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการ
ด าเนินงาน คือการมีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
และความสมดุลในชีวิต ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ทั้งนี้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเน้น
บริหารจัดการที่ลงไปท าในพ้ืนที่เปูาหมาย สร้างกระบวนการเรียนรู้ของทุกหน่วยงานและชุมชนให้ “ระเบิดจาก
ข้างใน” และสร้างความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา หาทางแก้ไขด้วยตนเองก่อน  

การพัฒนาชนบทที่เริ่มจากการปรับปรุงแหล่งน้ าและดิน เป็นการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานทาง
ธรรมชาติที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้ชาวบ้านมีอาหารพอกินตลอดปี ลดรายจ่าย สร้างรายได้ในภาค
การเกษตร ซึ่งจะสร้างให้เกิดความอยู่รอดในระดับครัวเรือน หลังจากนั้นจึงพัฒนาสู่การรวมกลุ่มในระดับชุมชน 
การแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันในรูปแบบของกลุ่มและกองทุน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต การสร้างรายได้โดยการ
เพ่ิมผลผลิต การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตระดับชุมชน เช่น โรงสีข้าว ลานตากข้าว เป็นต้น เมื่อเกิด
ความพอเพียงในระดับชุมชนแล้ว จึงพัฒนาไปสู่การสร้างความยั่งยืนในระดับพ้ืนที่และภูมิภาค โดยสร้าง
เครือข่ายการผลิตและศูนย์กลางวิสาหกิจชุมชน การแปรรูป การตลาด และระบบการขนส่ง เพ่ือสนับสนุน
ระบบการผลิตในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 

การขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว จึงด าเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ท าตามล าดับขั้น  และ
เป็นพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ ๑  ผู้ว่าราชการจังหวัดท าความเข้าใจกับหัวหน้าส่วนราชการและมอบนโยบาย    
 ๑.๑  จังหวัดจัดประชุมส่วนราชการ องค์กรภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้อง อ าเภอ ท้องที่/ท้องถิ่น   
เพ่ือซักซ้อม  ชี้แจง  สร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามโครงการฯ   
 ๑.๒  น าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อ าเภอ ท้องที่ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)/ท้องถิ่น (ผู้บริหาร พนักงาน 
ช่างอปท.) ศึกษาดูงานพ้ืนที่ซ่อมแซมฝายฯ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนฝายบ้านพ่อ  อ าเภอท่าวังผา 
  

ขั้นตอนที่ ๒  การส ารวจสภาพความช ารุดเสียหายของฝาย อ่างเก็บน้ า ระบบส่งน้ า 
 ๒.๑  อ าเภอแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจ าต าบล (ปลัดอ าเภอ พัฒนากรประจ า เกษตรต าบล        
สาธารณสุขประจ าต าบล ฯลฯ) ท าความเข้าใจกับผู้น าชุมชน  แก่เหมือง แก่ฝาย ก่อนลงพ้ืนที่ส ารวจ 
 ๒.๒  ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล ร่วมกับ ช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ท้องที่ ท้องถิ่น ครูภูมิปัญญา (แก่เหมือง แก่ฝาย) ลงพ้ืนที่ส ารวจสภาพความเสียหาย/จุดที่ช ารุดของแหล่งน้ าที่
ประสงค์จะด าเนินการซ่อมแซม ตามแบบส ารวจที่จังหวัดส่งให้  โดยมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน หน่วยปูองกัน
รักษาปุา (กรมปุาไม้) เจ้าหน้าที่อุทยานฯ หน่วยจัดการต้นน้ า และหน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
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ขั้นตอนที่ ๓  การเขียนแบบ ถอดแบบ และเซ็นต์รับรองแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.๑  ช่าง อปท. ลงพ้ืนที่ส ารวจสภาพความช ารุดเสียหายของฝุาย อ่างเก็บน้ า ระบบส่งน้ า 
ร่วมกับผู้น าชุมชน แก่เหมือง แก่ฝาย และเสก็ตซ์ภาพร่างของการซ่อมแซมในเบื้องต้น 
 ๓.๒  ช่าง อปท. เขียนแบบแปลน  และประมาณการเฉพาะค่าวัสดุอุปกรณ์ตามราคากลาง ไม่มี
ค่าจ้างแรงงาน และใช้เครื่องจักรเฉพาะงานที่เกินศักยภาพของแรงคน  มีรายละเอียดของผู้เขียนแบบ/
ออกแบบ  ผู้อนุมัติแบบ  งบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงาน  
 ๓.๓  สามารถปรับรูปแบบตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นจริงเพ่ือให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ตาม
ความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับหลักวิชาการ  
 

ขั้นตอนที่ ๔  ค านวณผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ ก่อน-หลังซ่อมแซมปรับปรุงฝาย อ่างเก็บน้ าฯ   

  นายอ าเภอมอบหมายปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบ ร่วมกับ เกษตรอ าเภอ แก่เหมือง แก่ฝาย   
ค านวณผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ ก่อน-หลัง ซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ าเปรียบเทียบกัน 
 

 
 

 
 

ขั้นตอนที่ ๕  การคืนข้อมูลและประเมินความพร้อมชุมชน 
 ๕.๑  ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล ร่วมกับ ช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ท้องที่ ท้องถิ่น  ครูภูมิปัญญา แก่เหมือง แก่ฝาย  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  น าเสนอผลการส ารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการฯ ได้แก่ ความเสียหายของฝาย อ่างเก็บน้ า ระบบส่งน้ า 
รูปแบบการซ่อมแซม และประโยชน์ที่จะได้รับ ให้ที่ประชุมพิจารณาแสดงความคิดเห็น  ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูล 
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 ๕.๒  มติที่ประชุมประชาคม ต้องให้ความเห็นชอบให้ด าเนินงานตามโครงการ  ไม่ต่ ากว่า        
ร้อยละ ๗๐ ของผู้รับประโยชน์ และมีบันทึกข้อตกลงประชาชนในหมู่บ้านสละแรงงานหมุนเวียนมาร่วม
ซ่อมแซม ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการฯ จนกว่าจะแล้วเสร็จตามก าหนด  
 ๕.๓  ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล จัดส่งเอกสาร/ข้อมูลการส ารวจพ้ืนที่ด าเนินตามโครงการฯ ที่
ผ่านมติประชาคมหมู่บ้านเสนออ าเภอเพ่ือรวมรวมโครงการฯ ส่งจังหวัด  
ขั้นตอนที่ ๖  การกลั่นกรองโครงการ 
 ๖.๑  จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ า  
การส่งน้ าด้วยระบบท่อฯ ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชา
สังคม  มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการฯ และจัดล าดับความส าคัญของโครงการฯเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาโครงการฯ ดังนี้ 

๑) เป็นโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ไม่สร้างใหม่ และน าน้ าไปใช้เพื่อการเกษตร 
๒) ระบุความช ารุดเสียหาย โดยลงพ้ืนที่ร่วมกัน ผญบ. ช่าง อปท. แก่เหมือง-ฝาย 
๓) การเขียนแบบ ถอดแบบ ประมาณการวัสดุ และค่าใช่จ่าย (ปรับแบบตามภูมิประเทศ) 
๕) หลักฐานการประชาคมประเมินพร้อมชาวบ้าน และการเสียสละแรงงานมาร่วมท างาน 
๖) คิดค านวณประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับก่อนและหลังการซ่อมแซมปรับปรุง 

 ๖.๒ จังหวัดมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบการออกแบบตามโครงการฯ ประกอบด้วย   
ผู้แทนช่างของส่วนราชการ ผู้แทนช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนมูลนิธิปราชญ์ชาวบ้าน  และฝุาย
เลขาคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาโครงสร้างในกรณีที่โครงการฯใดต้องพิจารณาความ
มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเป็นพิเศษอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ    
  

ขั้นตอนที่ ๗  การอนุมัติโครงการฯ 
 ๗.๑ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการฯ    
 ๗.๒  จังหวัดแจ้งการอนุมัติโครงการฯ ให้อ าเภอ ด าเนินการตามโครงการซ่อมแซมฯ  โดยคืน
ข้อมูลและชี้แจงประชาชนได้รับทราบถึงโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติ พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ให้ประชาชน
ในหมู่บ้านสละแรงงานหมุนเวียนมาร่วมซ่อมแซม  
 ๗.๓  แจ้งส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน  เพ่ือประสานการใช้พ้ืนที่    
ในการด าเนินงานโครงการฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง 
  

ขั้นตอนที่ ๘  เริ่มกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมฝาย อ่างเก็บน้ า การส่งน้ าด้วยระบบท่อ 
 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น กล่องเกเบี้ยน ท่อพีวีซี เหล็กเส้น ปูน หิน ทราย ฯลฯ ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซม ส่งเข้าพ้ืนที่ก่อนเริ่มด าเนินการ ๗ วัน 
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การตรวจติดตามผลการด าเนินงาน และสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอาชีพ 

๑. การตรวจติดตามผลการด าเนินงาน 

 จังหวัดน่านมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตรวจติดตามการด าเนินการตามโครงการฯ  เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปตามแนวทางและบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยแบ่งคณะ
ตรวจติดตามเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ชุดที่ ๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะท างาน และชุดที่ ๒ ปลัด
จังหวัดเป็นประธานคณะท างาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงตรวจติดตามในพ้ืนที่ 
 
๒. แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาอาชีพในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงเสริมฝาย อ่าง
เก็บน้ า การส่งน้ าด้วยระบบท่อฯ  

 ๒.๑) ภายหลังการด าเนินงาน โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ า การส่งน้ าด้วย
ระบบท่อฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๕๘  มีโครงการแล้วเสร็จรวม ๖๐๐ โครงการ 
๒๔๔ หมู่บ้าน ในพ้ืนที่รับประโยชน์ ๑๐๔,๔๐๐ ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะมีน้ าท าการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร ประกอบด้วย ๑) การ
จัดท าข้อมูลด้านการเกษตรและวิเคราะห์หมู่บ้านเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
ลดต้นทุน การแปรรูป และการตลาด ๒) การจัดท าแผนพัฒนาด้านการเกษตร ๕ ปี ๓) โครงสร้างการบริหาร
จัดการกลุ่มเกษตรและหน่วยงานภาครัฐที่ก าหนดให้มีผู้จัดการพื้นที่เปูาหมาย  
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  ๒.๒) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น ารูปแบบ MRCF มาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่เพ่ือ
พัฒนาเกษตรกรในระบบรายย่อยโดยจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและครบถ้วนรายแปลงที่ได้รับประโยชน์
จากการซ่อมแซมฝาย น าไปประมวลผลวิเคราะห์เข้าสู่ระบบ mapping มีข้อมูลชื่อสกุล ขนาดพ้ืนที่ ชนิดพืชที่
ปลูก ต้นทุนการผลิต รายได้ การตลาด รอบการเพาะปลูกข้าว และพืชหลังนาใน ๑ ปี จุดรับซื้อผลผลิต 
เส้นทางการขนส่ง เป็นต้น 
  ๒.๓) การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) ด้วยการใช้ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และชี้เปูาให้หน่วยงานไปด าเนินงานที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาเฉพาะเรื่อง เช่น การวิเคราะห์ตัวอย่างดินตรวจหาโครงสร้างดินและธาตุอาหาร   
การปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับชนิดของพืช   การไถกลบตอซังข้าวเพ่ือลดต้นทุน การใช้พืชตะกูลถั่วและ
จุลินทรีย์ในการปรับปรุงดิน   
  ๒.๔) แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานราชการ ต้องตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน (Demand Side) ด้วยการท าประชาคม ให้เกษตรกรตัดสินใจเลือกชนิดพืช พันธุ์สัตว์ ฯลฯ การบูร
ณาการงานด้านเทคนิค เช่น เกษตร ปศุสัตว์ ประมง, งานด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน และบัญชีฟาร์ม การ
รวมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ ด้านฐานข้อมูลรายแปลงของพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง
ระบบน้ าของเกษตรกร เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย เพ่ิมผลผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการตลาด 
  ๒.๕)  เสนอเมนูพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่มีตลาดรองรับในประเทศ สามารถท าการแปรรูปส่งออก
ไปยังต่างประเทศ รวม ๒๙ ชนิด เช่น ปริมาณการรับซื้อ และช่วงเวลาที่เหมาะสม คุณภาพผลผลิต และการ
ประกันราคาผลผลิตขั้นต่ า ฯลฯ 
  ๒.๖)  การปลูกพืชแบบดั้งเดิมและการปลูกพืชตามเมนูที่เกษตรกรเลือก ที่สร้างรายได้เพ่ิมและ
ยั่งยืนโดยใช้แนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชด าริ   โดยบริษัท ให้ความรู้การปรับปรุงดิน การ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การดูแลรักษา การปูองกันโรค การคัดแยกคุณภาพผลผลิต รวมทั้งมีแปลงสาธิตประยุกต์ใช้
แนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชด าริ ทุกต าบลในจังหวัดน่าน  
  ๒.๗)  เมนูการเกษตรที่บริษัทเอกชนน าเสนอ ทุกหน่วยงานบูรณาการให้มีความเข้าใจตรงกัน 
เกษตรกร โดยชาวบ้านที่พร้อมและสมัครใจลงทุนเอง เมื่อจัดท าแล้วเสร็จจะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือนัด
ผู้ประกอบการเอกชนประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ก านันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกร ให้เข้าใจถึงระบบการซื้อตาม
ความต้องการของตลาด เช่น ชนิดพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ เทคนิคการปลูก ช่วงเวลาปลูกที่จะได้ราคาดี การเก็บ
เกี่ยวคัดคุณภาพผลผลิต ระบบการขนส่ง จุดรับซื้อ การช าระเงิน ฯลฯ  

 - ตัวอย่างการปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่ราบและที่ราบเชิงเขา เพ่ือลดการบุกรุกปุาปลูกพืช
เชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นสาเหตุการตัดไม้ท าลายปุา โดยให้เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เทคนิคการ
ใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตการปลูกข้าวโพดแบบเดิม ๘๐๐ กก./ไร่ เพิ่มเป็น ๑,๐๐๐ -๑,๓๐๐ กก./ไร ่

- ตัวอย่างการปลูกพืชเกษตรปลอดภัย เพ่ือลดการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง มีราคาประกัน
รับซื้อตลอดทั้งปี เช่น การปลูกข้าวก่ า (พันธุ์ลืมผัว) ข้าวหอมมะลิทับทิม ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์ ๑ เพ่ือคัด
เมล็ดพันธุ์ การปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท เพ่ือส่งออก พริกเม็ดใหญ่ เพ่ือส่งเข้าโรงงานผลิตซอส การปลูกกล้วยไข่
เพ่ือส่งออก มะเขือเทศราชินี อบแห้งเพ่ือส่งออก เป็นต้น 
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แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาอาชีพ 
ในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ า การส่งน้ าด้วยระบบท่อฯ  
ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 

ของจังหวัดน่าน 
 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายอุกริช พึ่งโสภา) เป็นประธานการสัมมนาจัดท าแผนการ
พัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ าฯ เม่ือวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 
หารือกับหน่วยงานในสังกัดหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคประชาคม บริษัทเอกชน  ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์  จักกะพาก), รองอธิบดีกรมการปกครอง (นายบุญธรรม เลิศสุขีเ กษม), 
ผู้ช่วยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์),  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอภาส 
ทองยงค)์,  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุม  (นายสมเดช ไพจิตรกุญชร) ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน  และหน่วยงานในสังกัดรวม ๒๑๙ คน  ที่ประชุมมีมติให้วางแผนต่อยอดโครงการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ าฯ ที่แล้วเสร็จ โดยวางแผนการเกษตรเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ การลด
ต้นทุนต่อหน่วย การเพิ่มมูลค่าการผลิต และการหาตลาดรองรับผลผลิต แล้วจัดท าเป็นรายการพืชเศรษฐกิจให้
เกษตรกรเลือกตามความต้องการของแต่ละพ้ืนที่  

๒. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรจิตต์  อินทรชิต)  มอบแนวทางที่
ได้รับข้อสั่งจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือต่อยอดการพัฒนาด้านอาชีพการเกษตรหลังจากมีระบบ
น้ าเต็มศักยภาพแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยให้เตรียมแผนงานและเตรียมคน ดังนี้ 

๒.๑ การจัดท าแผนการเกษตร ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท า
แผนการเกษตรในพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ า การส่งน้ าด้วยระบบ
ท่อฯ เพ่ือให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ตามที่ประมาณการไว้ โดยประสานงานกับหน่วยงานในพ้ืนที่และจัดท า
แผนการเกษตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ โดยจัดท าแผนเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 

๑) แผนระยะสั้น ปี ๒๕๕๘ โดยปรับแผนพัฒนาปี ๒๕๕๘ ให้มีงบประมาณมา
ด าเนินการในโครงการฯที่แล้วเสร็จ ได้แก่ งบประมาณของกระทรวง งบประมาณผู้ว่าราชการจังหวัด 
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เมื่อแผนผ่านความเห็นของประชาชนแล้วจึงน าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้รวมคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ในพ้ืนที่ให้เป็นชุดเดียวกันโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพ่ือให้แผนการเกษตรได้รับความเห็นชอบ
ร่วมกัน สามารถด าเนินการได้ทันฤดูการผลิต 

๒) แผนระยะยาว ๔ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ให้ทุกส่วนราชการน าความต้องการของ
ประชาชนเสนอข้ึนมาตามล าดับขั้น คือ แผนชุมชน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด โดยเร่งด าเนินการให้ทันวงรอบ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ทั้งระดับจังหวัด กรม กระทรวง และส านักงบประมาณ เพ่ือเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการฯ ได้รับประโยชน์ตามที่คาดการณ์ไว้  

๒.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมาย การวางแผนการเกษตรเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ตามที่
คาดการณ์ไว้ ให้ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนา ๔ ด้าน คือ ๑) การเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ ๒) การ
ลดต้นทุนต่อหน่วย ๓) การเพ่ิมมูลค่าการผลิต เช่น ผลิตน้อยแต่รายได้สูง หรือพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลผลิต 
๔) มีตลาดรองรับผลผลิต 
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๒.๓ การเตรียมคนและองค์ความรู้ ให้เกษตรต าบลท าหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการแผนการ
เกษตร รับผิดชอบรายต าบล  โดยน าเจ้าหน้าที่เกษตรเข้ารับการอบรมด้านการบริหารจัดการแผนงานโครงการ
แบบ area-based   

๒.๔ การเตรียมข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาเกษตรแบบ area-based  หน่วยงานพัฒนา
ที่ดินจะจัดเตรียมแผนที่มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ ในพ้ืนที่รับประโยชน์ของโครงการฯ แต่มีปัญหาเรื่องพ้ืนที่รับ
ประโยชน์ยังไม่ตรงกัน มอบให้สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ด าเนินการจัดท าและปรับข้อมูลแผนที่ ให้สามารถ
สนับสนุนงานต่อยอดการเกษตรในพ้ืนที่โครงการฯ ได้   

๓. มติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ า 
การส่งน้ าด้วยระบบท่อ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายชัยรัตน์ ธารา
สันติสุข) เป็นประธาน พิจารณาเห็นว่า การด าเนินงานตามโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ า 
และการส่งน้ าด้วยระบบท่อฯ เป็นกิจกรรมในยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางธรรมชาติ ซึ่งเริ่มจากแหล่ง
น้ าเพ่ือการเกษตร จึงมอบหมายให้เกษตรจังหวัดน่านพิจารณาจัดตั้งคณะท างานเพ่ือต่อยอดการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเชื่อมโยงกับงานด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน ปัจจัยการผลิต การประกอบอาชีพ และ
การบริหารจัดการในลักษณะกลุ่ม/กองทุน โดยจัดสรรผลประโยชน์ให้เกษตรกรทั่วถึง เริ่มจาก 

๑) ระดับครัวเรือน ให้ชาวบ้านมีอาหารกินตลอดปี ลดรายจ่าย สร้างรายได้ภาคเกษตร ได้แก่ 
พืชหลังนา ประมง ปศุสัตว์ และนอกภาคเกษตร ได้แก่ หัตถกรรม 

๒) ระดับชุมชน รวมกลุ่มและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต สร้าง
รายได้โดยการเพ่ิมผลผลิต โครงสร้างพื้นฐานการผลิตระดับชุมชน เช่น โรงสีข้าว ลานตากข้าว 

๓) ระดับพ้ืนที่และภูมิภาค ศูนย์กลางวิสาหกิจชุมชน เห็นแผนการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด ระบบการขนส่งเพื่อสนับสนุนการผลิตระดับครัวเรือนและชุมชน  

๔. ส านักงานเกษตรจังหวัด  ส านกงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน ได้จัดสัมมนาร่วมกัน วันที่ ๒๔ ก.พ.๕๘  เพื่อจัดท าเมนูพืชทางเลือกที่มีตลาดรองรับ     

 ๔.๑ เสนอเมนูพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่มีตลาดรองรับ สามารถท าการแปรรูปส่งออกไปยัง
ต่างประเทศได้  เช่น บริษัทศุภดิถี กรุงเทพฯ 

 ๔.๒ การปลูกพืชแบบดั้งเดิมสู่การปลูกพืชที่สร้างรายได้เพ่ิมและยั่งยืนโดยใช้แนวทางของ
เกษตรแบบผสมผสาน เช่น บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

 ๔.๓ การปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่ราบ เพ่ือลดการบุกรุกการปลูกพืชเชิงเดียวบนพ้ืนที่สูง และให้
เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ ากัด (มหาชน)   

 ๔.๔ การปลูกพืชที่ลดการใช้สารเคมี และมีราคาประกันรับซื้อตลอดทั้งปี  เช่น บริษัท เกาลี่  
จ ากดั 

 ๔.๕ การปลูกพืชผักออร์แกนิกเมืองหนาว มีปริมาณรับซื้อวันละ ๒.๕ ตัน เช่น บริษัท ลีฟวิ่ง
ฟาร์ม จ ากัด 
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ตัวอย่างการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาอาชีพในระดับพื้นที่  
๑) เกษตรจังหวัดน่าน เสนอพ้ืนที่รับประโยชน์ของอ่างเก็บน้ าน้ าเลียบ บ้านดอนแทน อ.เชียง

กลาง  เป็นพ้ืนที่น าร่องในการท าแผนพัฒนาอาชีพ ซึ่งหน่วยงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชน 
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ได้จัดประชุมประชาคมชาวบ้านดอนแท่นที่รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าน้ าเลียบ เพ่ือ
วางแผนการเกษตร เสนอเมนูพืช ๑๑ ชนิดที่มีตลาดรองรับ วางแผนปรับปรุงดินในพื้นที่ที่ไม่ได้ท าการเกษตรมา 
๓๐ ป ีโดยท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การท าข้อมูลรายแปลงของผู้รับประโยชน์ การเพาะเห็ดฟาง และส่งเสริมการขุด
สระเก็บน้ าในไร่นา 

๒) บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการที่บ้านดอนแทน อ.เชียงกลาง โดยวางแผน
ส่งเสริมอาชีพหลักที่ชาวบ้านท าอยู่เดิม และส่งเสริมองค์ความรู้ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด ตั้งแต่ด้านปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต  การพัฒนาพ่อค้าคนกลางที่มีคุณธรรม และการ
บริหารรับซื้อ 

๓) บริษัทผู้รับซื้อและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ จัดทีมรับผิดชอบแต่ละอ าเภอ ส่งเสริมองค์ความรู้การ
คัดเลือกเมล็ดพนัธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ การตรวจดิน ระยะการปลูก การหยอดเมล็ด การให้น้ า ช่วงเวลา
การใส่ปุ๋ย (ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์/เคมีในแต่ละช่วง) การเก็บเก่ียว การลดต้นทุน ฯลฯ ทั้งในแปลงสาธิตและแปลง
พ้ืนที่ราษฎรสมัครใจปลูกข้าวโพด 

 
 
 
 



หน้า ๘๑ 

 

ภาคผนวก ฉ. กรอบการประเมินความพร้อมของพื้นที่เปูาหมายขั้นต้น 
 
ตัวชี้วัดกระบวนการ ๕ ด้าน: สะท้อนความสามัคคี การใช้เหตุผลความรู้ ความร่วมมือและการขยายผล 

การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด ๕ ด้าน ดา้นละ ๕ คะแนน คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน 
- ระดับ A : ๒๐ -๒๕ คะแนน 
- ระดับ B : ๑๕ - ๑๙ คะแนน 
- ระดับ C : ๑๐ - ๑๔ คะแนน 
- ระดับ D : ๕- ๙ คะแนน 
- ระดับ F : ต่ ากว่า ๕ คะแนน 
 

ระดับพื้นที ่ ๑. กลไก ๒. ข้อมูล ๓. การเรียนรู้ ๔. การขยายผลและภาคี
ความร่วมมือ 

๕. งบสนับสนุน 

หมู่บ้าน กลไก แกนน าระดับหมู่บา้น
ดี ทีมงานเข้มแข็ง 

การจัดท าข้อมูลด ี การจัดเวทีเรียนรู้ระดับหมู่บ้านและ
ใช้ข้อมูลดี สม่ าเสมอ เกิดการเรียนรู้
ของชาวบา้นที่เข้าร่วม 

ความร่วมมือกับภาคีใน
พื้นที่ดี เหนียวแนน่ 

มีแหล่งเงินในหมู่บ้านร่วมสนับ 
สนุนโครงการตามแผนชุมชน 
อาทิ จากกลุ่มสหกรณ์ กองทุน
หมู่บ้าน 

ต าบล กลไก แกนน าระดับต าบลดี 
ทีมงานเข้มแข็ง 

การจัดท าข้อมูลด ี การจัดเวทีเรียนรู้และใช้ข้อมูลระดับ
ต าบลดี สม่ าเสมอ เกิดการเรียนรู้ของ
ชาวบ้านที่เข้าร่วม 

ความร่วมมือกับภาคีใน
พื้นที่ดี เหนียวแนน่ 

อปท. ร่วมสนับสนุนและน าแผน 
ชุมชนที่เกิดขึ้นจากข้อมูลไปสู่
การท าข้อบัญญัติงบประมาณ 



หน้า ๘๒ 

 

ระดับพื้นที ่ ๑. กลไก ๒. ข้อมูล ๓. การเรียนรู้ ๔. การขยายผลและภาคี
ความร่วมมือ 

๕. งบสนับสนุน 

อ าเภอ กลไก แกนน าระดับอ าเภอดี 
ทีมงานเข้มแข็ง 

การจัดท าข้อมูลด ี การจัดเวทีเรียนรู้และใช้ข้อมูลระดับ
อ าเภอดี สม่ าเสมอ เกิดการคิด
แผนงานโครงการต่อยอดได ้

เกิดการขยายผลออกสู่พื้นที่
ต าบลอืน่ในอ าเภอ 

อปท. ร่วมสนับสนนุ และน า
แผนชุมชนที่เกิดขึ้นจากข้อมูล
ไปสู่การท าข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

จังหวัด กลไก แกนน าระดับจงัหวัด
ดี ทีมงานเข้มแข็ง 

 

การจัดท าข้อมูลด ี การจัดเวทีเรียนรู้และใช้ข้อมูลระดับ
อ าเภอดี สม่ าเสมอ เกิดการคิด
แผนงานโครงการต่อยอดได ้

เกิดการขยายผลออกสู่พื้นที่
ต าบลอืน่ในอ าเภอ 

ส่วนราชการร่วมสนบัสนุน
แผนงานโครงการและ
งบประมาณเพื่อหนุนข้อเสนอ
จากล่างขึน้บน 

 

ผู้ประเมินคือคณะท างานของพ้ืนที่ในแต่ละระดับ 

 

 

 

 

 



หน้า ๘๓ 

 

ภาคผนวก ช. แบบบัญชีครัวเรือน 
 

 

หมวดท่ี  1   คา่ใชจ้่ายในการประกอบอาชพี

หมวดท่ี  2   คา่ใชจ้่ายในการบริโภคในครัวเรือน

หมวดท่ี  3   คา่ใชจ้่ายคา่ยาและเคร่ืองนุ่งห่ม  

หมวดท่ี 4    คา่ใชจ้่ายเร่ืองท่ีอยู่อาศยั 

ค ำอธิบำยกำรจดบนัทึกรำยรบั-รำยจำ่ยครวัเรือน

1.  สมุดบันทึกครัวเรือนน้ีใชจ้ดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เงินออมและหลักประกนั หน้ีสิน ท่ีเป็นเงินสด 

     ของสมาชกิทุกคนในครัวเรือน

2.  แบบบันทึกน้ีมทีั้งหมด 6 ชุด ชุดละ 1 เดือน ชุดหน่ึงใชใ้นการลงบันทึกรายรับ รายจ่าย เงินออมและ

     หลักประกนั หน้ีสิน  แบบบันทึกทั้งเล่มน้ีใชใ้นการบันทึกเป็นเวลา 6 เดือน  จดัพิมพใ์นกระดาษลายปรุ 

     สามารถฉีกแบบบันทึกแต่ละเดือนหรือแต่ละชุดออกจากเล่มได้

    หน้าท่ี 5  เป็นหน้ีสิน  ใชบ้ันทึก "จ านวนเงินสด" ท่ีเป็นเงินกูท่ี้รับมาในเดือนน้ัน ๆ  และเงินสดท่ีจ่ายออก

                ในเดือนน้ัน ๆ เพื่อผ่อนช าระเงินกูแ้ละดอกเบ้ีย  ใหต้รงกบัรายละเอียดชอ่งหมวดท่ีจดัไว ้ 

                ซ่ึงม ี 3 รายการ

3. แบบบันทึก 1 ชุด ประกอบดว้ยกระดาษจ านวน 5 หน้า  จะมหีมายเลขก ากบั ตั้งแต่ 1-5

    หน้าท่ี 1   สรุปรายรับ รายจ่าย เงินออมและหลักประกนั หน้ีสิน  ใชบ้ันทึกยอดเงินรวมท่ีไดร้ับ

                 และจ่ายออกของแต่ละเดือน รวมถึงค าถาม ความเห็น ขอ้สังเกตของครัวเรือนต่อขอ้มลู

                 ท่ีจดบันทึก

    หน้าท่ี 2   เป็นรายรับ  ใชบ้ันทึก "จ านวนเงินสด" ท่ีไดร้ับเขา้มาในเดือนน้ัน ๆ ใหต้รงกบัรายละเอียด

                  ชอ่งรายการท่ีจดัไว ้ซ่ึงม ี8 รายการ

    หน้าท่ี 3  เป็นรายจ่าย  ใชบ้ันทึก "จ านวนเงินสด" ท่ีจ่ายออกในเดือนน้ัน ๆ ใหต้รงกบัรายละเอียด

                 ชอ่งหมวดและรายจ่ายท่ีจดัไว ้ ซ่ึงแบ่งรายจ่ายออกเป็น 7 หมวด ดงัน้ี

หมวดท่ี 5    คา่ใชจ้่ายเพื่อการลงทุน งานสังคม

หมวดท่ี 6    คา่ใชจ้่ายเพื่อการศึกษา

หมวดท่ี 7    คา่ใชจ้่ายท่ีไมจ่ าเป็น

    หน้าท่ี 4  เป็นเงินออมและหลักประกนั  ใชบ้ันทึก "จ านวนเงินสด" ท่ีจ่ายออกในเดือนน้ัน ๆ ใหต้รงกบั

                 รายละเอียดชอ่งหมวดและรายจ่ายท่ีจดัไว ้ ซ่ึงม ี5 รายการ



หน้า ๘๔ 

 

 
 

 

 

 

 

 

เดือน

1. รวมรายรับ

2. รวมรายจ่าย

หมวดท่ี 1:  หมวดคา่ใชจ้่ายในการประกอบอาชพี

หมวดท่ี 2 : คา่ใชจ้่ายเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

หมวดท่ี 3 : ยา และเคร่ืองนุ่งห่ม

หมวดท่ี 4 : ท่ีอยู่อาศยั

หมวดท่ี 5 : คา่ใชจ้่ายเพื่อการลงทุนและงานสังคม

หมวดท่ี 6 : คา่ใชจ้่ายในการศึกษา

หมวดท่ี 7 : คา่ใชจ้่ายท่ีไมจ่ าเป็น

สรุปเงินคงเหลือหรือติดลบ (รวมรายรบั-รายจา่ย)

3. รวมเงินออมและหลักประกนั

4. รวมหน้ีสิน

สรุปรายรบั-รายจา่ยครวัเรือน

หนำ้ท่ี 1 

 มกราคม   กุมภาพันธ์   มีนาคม  เมษายน   พฤษภาคม   มิถุนายน

  กรก าคม   สิงหาคม   กันยายน  ตลุาคม   พฤศจกิายน   ธันวาคม



หน้า ๘๕ 

 

 
 

 

 

 

 

       รหัสครัวเรือน     ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___

                              จังหวัด /   อ าเภอ  / ต าบล   /  หมู่บ้าน /   หมายเลขครัวเรือน

เร่ิมวันจันทร์ที…่……..เดือน ....................................... พ.ศ. ......................

1 2 3 4
1. ขายผลผลติจากการท านา ท าไร ่ท าสวน
 เช่น ขา้ว พชื ผกั ผลไม ้ตน้ไม ้ ฯลฯ 
รวมทัง้การขายพชืหรอืสตัวท์ี่หาไดจ้าก
แหลง่น ้า
2. ขายสตัวเ์ลีย้ง เช่น หม ูววั เป็ด ไก่ แพะ
 แกะ ปลา กุง้ หอย ปู สุนขั และผลผลติ
จากสตัวเ์ลีย้ง เช่น ไข่  มลูสตัว ์ซากสตัว ์ 
ฯลฯ
3. การคา้ขายสนิคา้ที่ซือ้มา การขาย
อาหาร ขายผลติภณัฑ์

4. ค่าจา้งจากการท างานหรอืใหบ้รกิาร

5. เงนิเดอืน  เบี้ยเลีย้ง ค่าคอมมชิชัน่

6. รายไดจ้ากการเสี่ยงโชค

7. เงนิที่ลกู หลาน ญาตพิีน้่อง ที่อาศยัอยู่
นอกครวัเรอืน หรอือยู่ที่อื่นส่งมาให้

8. รายไดจ้ากแหลง่อื่นๆ เช่น เงนิที่ผูอ้ ื่น
ช่วยงานต่าง ๆ ดอกเบี้ย เงนิปนัผล เงนิ
สงเคราะห์เงนิ หรอืลาภลอย ฯลฯ

หนำ้ท่ี 2

รวมสัปดาห์ทีบั่นทกึรายการ (วันจันทร์-วันอาทติย์รายรับ

       จ านวนสมาชิกในครัวเรือน   .......................  คน

                        



หน้า ๘๖ 

 

 

       รหัสครัวเรือน     ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___

                              จังหวัด /   อ าเภอ  / ต าบล   /  หมู่บ้าน /   หมายเลขครัวเรือน

เร่ิมวันจันทร์ที…่……..เดือน ....................................... พ.ศ. ......................

1 2 3 4

1.1 ค่าจา้งแรงงาน

1.2 ค่าเช่า / ซือ้วสัดุอุปกรณ์ หรอืลงทุน
เครือ่งมอืในการประกอบอาชพี เช่น เช่า
หรอืซือ้รถไถ  เครือ่งป ัน่ไฟ  รถเกีย่วขา้ว 
 สรา้งโรงเรอืนเพาะปลกูหรอืเลีย้งสตัว ์ขุด
บ่อเลีย้งปลา  ซือ้ถว้ย  ชาม ผา้  ค่าเมลด็
พนัธุ์พชื  ค่าอาหารสตัว ์ฯลฯ

1.3 ค่าพลงังานและน ้ามนัในการประกอบ
อาชพี

1.4 ค่าปุ๋ ยชวีภาพ หรอืปุ๋ ยอินทรยี์ เช่น 
ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยพชืสด ปุ๋ ยจุลนิทรยี์ 
ฯลฯ รวมทัง้ยาขบัไลแ่มลงชวีภาพ

1.5  ค่าปุ๋ ยเคม ีเช่น ปุ๋ ยยูเรยี ปุ๋ ยเคมสีูตร
ต่างๆ ฮอรโ์มน ฯลฯ

1.6 ยาฆ่าแมลง  ยาปราบศตัรพูชื

1.7 ซือ้สตัวเ์พือ่การประกอบอาชพี เช่น ววั
, นก, ปลา, หม,ู ไก่ ฯลฯ

1.8 ซือ้สนิคา้เพือ่มาจ าหน่าย

1.9 คา่ใชจ่้ายอ่ืนนอกจากท่ีระบุ

2.1ขา้วสารทุกชนดิ

2.2 เนื้อสตัวท์ี่ใชเ้ป็นอาหาร

2.3 ผกัสด เครือ่งเทศ ผลไม้

2.4 ไข่ทุกชนดิ

2.5 อาหารแหง้ อาหารกระป๋อง อาหาร
หมกัดองทุกชนดิ อาหารส าเรจ็รปู และ
เครือ่งปรงุอาหาร เช่น กะปิ น ้าปลา ฯลฯ

2.6 อาหารส าเรจ็ที่ซือ้จากรา้น เช่น ขา้วผดั
 ก๋วยเตีย๋ว กบัขา้วถุง ขนมหวาน ไอศครมี
2.7 น ้าดื่มสะอาด เช่น น ้าแร ่น ้าโพลารสิ 
ฯลฯ

2.8 น ้าอดัอลม ชา กาแฟ เครือ่งดื่มเกลอืแร่
 เช่น สปอนเซอร ์ฯลฯ นมทุกชนดิ โอวลัตนิ
 ไมโล โกโก ้น ้าผลไม้

2.9 ค่าเชื้อเพลงิในการหุงตม้  เช่น แก๊ส  
ถ่าน  ฟืน ฯลฯ

รวมหมวดที ่1

สัปดาห์ทีบั่นทกึรายการ (วันจันทร์-วันอาทติย์ รวมรายจ่าย

หนำ้ท่ี  3

       จ านวนสมาชิกในครัวเรือน   .......................  คน

รวมหมวดที ่2หมวดที ่2 : ค่าใช้จ่ายเพือ่การบริโภคในครัวเรือน

หมวดที ่1 : ค่าใช้จ่ายเพือ่การประกอบอาชีพ

                         



หน้า ๘๗ 

 

 

3.1 ค่ายาและค่ารกัษาพยาบาล

3.2 เสื้อผา้  เครือ่งแต่งกาย  และเครือ่ง
นอนของสมาชกิในครวัเรอืน
3.3 ค่าใชจ่้ายในการเสรมิสวย  เช่น  ตดัผม
 ดดัผม  ยอ้มผม  เครือ่งส าอาง  ครมีบ ารงุ
ผวิ ฯลฯ
3.4 ของใชป้ระจ าวนั เช่น  สบู่  ยาสฟีนั  
แปรงสฟีนั  ยาสระผม  ผงซกัฟอก  จาน  
ชาม  ชอ้น  ผา้อนามยั  ของเดก็เลน่ ฯลฯ

4.1 ซ่อมแซม  ต่อเตมิ  หรอืปลกูบ้าน  
หรอืปรบัปรงุบรเิวณบ้าน
4.2 ค่าซ่อมหรอืซือ้เครือ่งใชใ้นบ้าน เช่น 
โทรทศัน์  ตูเ้ยน็  พดัลม  วทิยุ  โทรศพัท์  
คอมพวิเตอร ์ เฟอรน์เิจอร์

4.3 ค่าไฟฟ้า และค่าน ้าประปา

4.4 ค่าโทรศพัท์ทัง้ครวัเรอืน ที่จ่ายเป็นราย
เดอืน  และค่าบตัรโทรศพัท์เตมิเงนิ
4.5  ค่าภาษต่ีาง ๆ  เช่น ภาษบี ารงุทอ้งที่ 
 ที่ดนิ  ป้าย  รา้นคา้  ภาษโีรงเรอืน ค่าเกบ็
ขยะ ฯลฯ

5.1 จ่ายดอกเบี้ย และผอ่นใชห้นี้เงนิกู ้ 
เงนิยมื  เลน่แชร์
5.2 เงนิท าบุญ หรอืเงนิช่วยงาน เช่น งาน
แต่งงาน งานศพ บวชนาค ฯลฯ
5.3  เงนิเดอืนหรอืเงนิที่ส่งไปช่วยเหลอื
ญาตใินครอบครวัที่อยู่ที่อื่น

5.4 จ่ายเพือ่พกัผอ่นหย่อนใจ  เช่น ค่าตัว๋
ดหูนงั  ดนตร ี ลเิก และการแสดงอื่นๆ 
รวมถงึค่าหนงัสอืพมิพ ์หนงัสอื นติยสาร 
ซือ้สตัวเ์ลีย้ง หรอืไมด้อกไมป้ระดบั ฯลฯ

6.1 ค่าเทอม  ค่าเรยีนพเิศษ  ค่ากจิกรรม
พเิศษ
6.2 ค่าอุปกรณ์การเรยีน และชุดนกัเรยีน 
ชุดพละ ชุดลกูเสอื เนตรนาร ียุวกาชาด

6.3 ค่าขนมที่ใหเ้ดก็ไปโรงเรยีนรายวนั 
หรอืรายเดอืน

6.4 ค่ารถรบัส่งเดก็ไปโรงเรยีนแบบประจ า
และรายเดอืน

7.1 ขนมขบเคี้ยว   ขนมกรบุกรอบ   ลกูอม

7.2 เครือ่งดื่มชกู าลงั เช่น ลโิพ  กระทงิแดง
  เอ็ม 100 เอ็ม 150 ฯลฯ
7.3 เหลา้  เบยีร ์ ยาดอง  ไวน์  กระแช่   
สาโท

7.4  ยาสูบ   บุหรี ่หมาก ยานตัถุ์ ฯลฯ

7.5 เงนิที่เสยีไปโดยไมเ่ตม็ใจ  เช่น ท าเงนิ
หาย  ถกูลกัขโมย  ถกูปรบั
7.6 เงนิที่จ่ายเพือ่การเสี่ยงโชค และเงนิ
เสี่ยงดวงในรปูแบบต่างๆ เช่น ซือ้หวย  
ลอ็ตเตอรี ่ หรอืสลากกนิแบ่ง

หมวดที ่7 : ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็น

รวมหมวดที ่4

รวมหมวดที ่5

รวมหมวดที ่6

รวมหมวดที ่7

หมวดที ่6 : ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

หมวดที ่4 : ค่าใช้จ่ายด้านทีอ่ยู่อาศัย

รวมหมวดที ่3

หมวดที ่5 : ค่าใช้จ่ายเพือ่การลงทุนและงานสังคม

หมวดที ่3 : ค่าใช้จ่ายค่ายา และเคร่ืองนุ่งห่ม



หน้า ๘๘ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รหัสครัวเรือน     ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___

                              จังหวัด /   อ าเภอ  / ต าบล   /  หมู่บ้าน /   หมายเลขครัวเรือน

เร่ิมวันจันทร์ที…่……..เดือน ....................................... พ.ศ. ......................
จ านวนทีด่ิน(ทีอ่ยู่อาศัยและทีท่ ากนิ) รวม ........ไร่ ........ ตารางวา

1 2 3 4
1. จ่ายเบี้ยประกนัชวีติ  เบี้ยประกนั
สุขภาพ  และเบี้ยประกนัภยั

2. ฝากธนาคาร ซือ้พนัธบตัร ฝากสหกรณ์
ออมทรพัย์   ออกเงนิกู้

3. ซือ้ทอง  เงนิ  นาก  เพชร  พลอย และ
เครือ่งประดบัที่มคี่าอื่น ๆ

4.  เงนิสด  เงนิดาวน์ หรอืเงนิผอ่น เพือ่
ซือ้หรอืเช่าที่ดนิหรอืสิ่งก่อสรา้งอื่น ๆ

5.  เงนิสด  เงนิดาวน์ หรอืเงนิผอ่น เพือ่
ซือ้ยานพาหนะ เช่น รถยนต ์ รถกะบะ  
จกัรยาน มอเตอรไ์ซด ์ เรอื

หนำ้ท่ี 4

       จ านวนสมาชิกในครัวเรือน   .......................  คน

เงนิออมและหลกัประกนั สัปดาห์ทีบั่นทกึรายการ (วันจันทร์-วันอาทติย์)
รวม

 เป็นเจ้าของ .....ไร่ ........ ตารางวา
 เช่า   ........ไร่ ........ ตารางวา

                             



หน้า ๘๙ 

 

 
 

 

 

 

 

       รหัสครัวเรือน     ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___

เร่ิมวันจันทร์ที…่……..เดือน ....................................... พ.ศ. ......................

1 2 3 4

    1.1 เพือ่การลงทุนและการประกอบอาชพี
         อตัราดอกเบี้ย........%
    1.2  เพือ่การศกึษาบุตรหลาน
          อตัราดอกเบี้ย........%
    1.3  เพือ่การใชจ่้ายอื่น ๆ 
          อตัราดอกเบี้ย........%

    2.1 เพือ่การลงทุนและการประกอบอาชพี
         อตัราดอกเบี้ย........%
    2.2  เพือ่การศกึษาบุตรหลาน 
       อตัราดอกเบี้ย........%
    2.3  เพือ่การใชจ่้ายอื่น ๆ 
       อตัราดอกเบี้ย........%

 เงนิตน้

ดอกเบี้ย

เงนิตน้

ดอกเบี้ย

รวมการผ่อนใช้หน้ี

รวมหน้ีสินทัง้หมด

 3. การผ่อนใช้หน้ีเงินกู้ในระบบ

       จ านวนสมาชิกในครัวเรือน......................  คน

หนีสิ้น

 4. การผ่อนใช้หน้ีเงินกู้นอกระบบ

หนำ้ท่ี 5

 1. ยอดเงินกู้ในระบบ

 2. ยอดเงินกู้นอกระบบ

สัปดาห์ทีบั่นทกึรายการ (วันจันทร์-วันอาทติย์) รวม

                                   จังหวัด /   อ าเภอ  / ต าบล   /  หมู่บ้าน /   หมายเลขครัวเรือน
                



หน้า ๙๐ 

 

ภาคผนวก ซ. แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(หน่วยงานของรัฐ) 
----------------------- 

๑.  ผู้ขอรับการสนับสนุน 
 ชื่อ หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และสังกัด ................................................................. 
 ............................................................................................................................. ................................. 

๒. ข้อมูลโครงการ 
๒.๑  ชื่อโครงการ ...................................................................................................... .......................... 

  ๒.๒  หลักการและเหตุผล 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................... ...................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................ ......................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒.๓  สถานภาพของโครงการ     �   โครงการใหม่      �  โครงการต่อเนื่อง 

  ๒.๔  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ................................................................................................................................................... ................. 
 .................................................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ๒.๕  เปูาหมาย  ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ พร้อมทั้งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๒.๕.๑  เปูาหมายแผนงาน/โครงการ 
   .................................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



หน้า ๙๑ 

 

   ๒.๕.๒  จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/ครัวเรือน  จ านวนคน  และพ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ 
   .................................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ๒.๕.๓  ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 
   .................................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................. ................ 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ๒.๕.๔  ประโยชน์ที่กลุ่มเปูาหมายจะได้รับ 
   .................................................................................................................................................. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ๒.๕.๕  ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ  
   .................................................................................................................................................. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ๒.๕.๖   ประโยชน์ที่สังคมโดยรวมจะได้รับ    
    .................................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ๒.๕.๗  ความคุ้มทุนของการลงทุน (ค านึงถึงต้นทุนของการด าเนินงาน และผลตอบแทนที่
ได้รับเป็นตัวเงิน)  

   .................................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................. ................ 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ๒.๕.๘  ความคุ้มค่าของการลงทุน  (ผลที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพคน ชุมชน สังคม จิตใจ) 
   ................................................................................................................................... ............... 
   .................................................................................................................................................. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ๒.๖  ความสอดคล้องของโครงการ  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งดังต่อไปนี้) 
   �  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 
   �  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา 
   �  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ  
         การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย 
   �  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ 



หน้า ๙๒ 

 

   �  การประชาสัมพันธ์ 
   �  การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง 
   �  การบริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   �  อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

  ๒.๗  ชื่อผู้ประสานงาน 
   ชื่อ-สกุล............................................... ต าแหน่ง ................................................................... 
    สถานที่ติดต่อ……………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  โทรศัพท์........................................โทรสาร............................E-mail………………………….……… 

  ๒.๘  สถานที่ด าเนินงาน  ……………………………………………………………………………………………………….. 
  เลขที่.....................หมู่..................ถนน.........................แขวง/ต าบล........................................  
    เขต/อ าเภอ...................................จังหวัด............................   

  ๒.๙  ระยะเวลาด าเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด หากมีระยะเวลาการด าเนินงาน
เกินกว่า ๑ ปี ให้ระบุเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา) 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ๒.๑๐ วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
   ระบุรายละเอียดวิธีด าเนินงาน  กิจกรรม  ขั้นตอน  และระยะเวลาที่จะด าเนินการภายใต้
แผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 

วิธีการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 
  
  
  
  

 
  ๒.๑๑ ความพร้อมของโครงการ 
   � ด าเนินการได้ทันที 
   � อยู่ระหว่างเตรียมการ 

  ๒.๑๒ วงเงินงบประมาณ 
   งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน จ านวน...........................บาท   
   (ตัวหนังสือ) .............................................................................. 
 
 



หน้า ๙๓ 

 

แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (โดยจ าแนกราคา หน่วย) 
รายการ ปริมาณงาน งบประมาณ 

ค่าตอบแทน 
กิจกรรม....................... 

  

ค่าใช้สอย 
กิจกรรม....................... 

  

ค่าวัสดุ 
กิจกรรม....................... 

  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
กิจกรรม....................... 

  

รวม   
 
 ๒.๑๓ การจ่ายเงินโครงการ  ส านักงานจะโอนเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานในลักษณะของการ
เบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน  (กรณีการด าเนินโครงการที่ไม่แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และมีการจ่ายเงินเป็นงวด 
ๆ) 

ที ่ งวดที่ แผนงาน กิจกรรม จ านวนเงิน ระยะเวลาที่ขอเบิก หมายเหตุ 
๑ 
 

งวดที่ ๑ 
 

ส รุ ป แ ผ น ง า น / กิ จ ก ร ร ม 
การน าเงินไปด าเนินการ 

ระบุจ านวนเงิน (บาท) ระบุวันที่หรือเดือน
ที่จะขอเบิกเงิน 

 
 

๒ 
 

งวดที่ ๒ 
 

ส รุ ป แ ผ น ง า น / กิ จ ก ร ร ม 
การน าเงินไปด าเนินการ 

ระบุจ านวนเงิน (บาท) ระบุวันที่หรือเดือน
ที่จะขอเบิกเงิน 

 
 

๓ งวดที่ ๓ 
 

ส รุ ป แ ผ น ง า น / กิ จ ก ร ร ม 
การน าเงินไปด าเนินการ 

ระบุจ านวนเงิน (บาท) ระบุวันที่หรือเดือน
ที่จะขอเบิกเงิน 

 

 
 ๒.๑๔ การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 
   ชื่อส่วนราชการผู้เบิกแทน ....................................................................................  
   รหัสหน่วยงาน........................................ ............... 
   รหัสหน่วยเบิกจ่าย ......................................... ...... 
 
 ๒.๑๕ ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด  ............................................................................. .............. 
 ............................................................................................................................................... ...................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................ ......................... 
  
 
  



หน้า ๙๔ 

 

  ขอรับรองว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการ
สนับสนุนเงินเพื่อด าเนินการจากทางราชการหรือแหล่งเงินอ่ืนใด  หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
 
 

๒.๑๖  (ลงชื่อ)...............................................   ผู้เสนอโครงการ 
       (..............................................) 
          ต าแหน่ง...............................................  
 
 
   ๒.๑๗  (ลงชื่อ)........................................... ......ผู้อนุมัติโครงการ 
       (...............................................) 
          ต าแหน่ง...............................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๙๕ 

 

ค าอธิบายแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(หน่วยงานของรัฐ) 

*************** 

๑. ผู้ขอรับการสนับสนุน 
 ระบุชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  พร้อมสังกัดของหน่วยงาน 
๒. ข้อมูลโครงการ 
 ๒.๑ ให้ระบุชื่อโครงการที่จะด าเนินการ 
 ๒.๒ หลักการและเหตุผล  ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเปูาหมาย ประชาชน หรือความ
  ต้องการของกลุ่มเปูาหมาย  และเหตุผลการจัดท าโครงการ 
 ๒.๓ สภานภาพของโครงการ  ให้ใส่เครื่องหมาย  3  ในช่อง  �  ที่ก าหนดเพียง  ๑  ข้อ 
 ๒.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ  หมายถึงการก าหนดจุดหมายซึ่งต้องการจะบรรลุผลของโครงการ  
  ข้อความควรจะสั้น  กระชับ  เข้าใจง่าย 
 ๒.๕ เปูาหมาย  ระบุเปูาหมายของโครงการ  จ านวนหมู่บ้าน  ชุมชน  ครัวเรือน  ประชากร และ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ ความคุ้มค่าจากการลงทุนว่าจะได้คืนในปีที่
เท่าไร 

 ๒.๖ ความสอดคล้องของโครงการ  ให้ใส่เครื่องหมาย  3  ในช่อง  �  ที่ก าหนดเพียง  ๑  ข้อ 
 ๒.๗ ชื่อผู้ประสานงาน  ระบุ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง  สถานที่ติดต่อ  โทรศัพท์  โทรสาร E-mail ที ่

สามารถติดต่อประสานงานได้ 
 ๒.๘ สถานที่ด าเนินงาน  ระบุสถานที่ด าเนินงานโดยระเอียด 
 ๒.๙ ระยะเวลาด าเนินการ  ให้ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดการด าเนินงาน 
 ๒.๑๐ วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ระบุรายละเอียดวิธีด าเนินงาน กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาที่จะด าเนินการตามตารางที่  
   ก าหนด 
 ๒.๑๑ ความพร้อมของโครงการ  ให้ใส่เครื่องหมาย  3  ในช่อง  �  ที่ก าหนดเพียง  ๑  ข้อ 
 ๒.๑๒ วงเงินงบประมาณ  ระบุวงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน  พร้อมทั้งแสดงรายละเอียด 
  ค่าใช้จ่าย/หน่วย โดยละเอียด 
 ๒.๑๓ การจ่ายเงินโครงการ กรณีการด าเนินโครงการที่ไม่แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และมีการจ่ายเงินเป็น 
  งวด ๆ ส านักงานจะโอนเงินให้เป็นงวด ๆ ตามงวดงานที่จะด าเนินงาน 
 ๒.๑๔ การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน  ให้ระบุชื่อหน่วยงานผู้เบิกงบประมาณแทน 
  รหัสหน่วยงาน   และรหัสหน่วยเบิกจ่าย 
 ๒๑๕ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดใดขอให้เสนอผ่านผู้ว่าราชการ 
  จังหวัดนั้นด้วย 
 ๒.๑๖ ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อและต าแหน่ง ของผู้เสนอโครงการ 
 ๒.๑๗ ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อและต าแหน่ง ของหัวหน้าหน่วยงานที่เสนอโครงการและเป็นผู้อนุมัติ 
   ให้เสนอโครงการ 
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แบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(หน่วยงานที่เป็นนติิบุคคล) 

************** 

๑.  ข้อมูลผู้ขอรับการสนับสนุน 

 ๑.๑  ชื่อ หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ.......................................................................... 
 ๑.๒  ประเภท 
 �   สมาคม � มูลนิธิ 
 �   สหกรณ์การเกษตร � องค์กรเอกชน 
 �   อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 
 ๑.๓  ที่ตั้งหน่วยงาน 
  เลขที่.....................ถนน....................................แขวง/ต าบล............................................... .. 
  เขต/อ าเภอ...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...........................  
  โทรศัพท์........................................โทรสาร............................E-mail……………………….……… 
 ๑.๔  ภารกิจ/วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยย่อ 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๑.๕  เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 � หนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล � ผลงานส าคัญที่ผ่านมา 
 � ประวัติองค์กร  � อ่ืนๆ ระบุ........................... 
 � เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี.......................................................... 

๒. ข้อมูลโครงการ 
๒.๑  ชื่อโครงการ .................................................................... ............................................................ 

  ๒.๒  หลักการและเหตุผล 
 ..................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  ๒.๓  สถานภาพของโครงการ     �   โครงการใหม่      �  โครงการต่อเนื่อง 
  ๒.๔  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  ๒.๕ เปูาหมาย  ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๒.๕.๑  เปูาหมายแผนงาน/โครงการ 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
   ๒.๕.๒  จ านวนหมู่บ้าน/ครัวเรือน/จ านวนคน และพ้ืนที่ที่จะได้รับประโยชน์ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ๒.๕.๓  ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ๒.๕.๔  ประโยชน์ที่กลุ่มเปูาหมายจะได้รับ 
 .................................................................................................................................. .................................. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
   ๒.๕.๕  ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ  
 ................................................................................................................................................................. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
   ๒.๕.๖   ประโยชน์ที่สังคมโดยรวมจะได้รับ    
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 

 ๒.๕.๗  ความคุ้มทุนของการลงทุน (ค านึงถึงต้นทุนของการด าเนินงาน และผลตอบแทนที่
ได้รับเป็นตัวเงิน)  

 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................... 
     ๒.๕.๘  ความคุ้มค่าของการลงทุน  (ผลที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพคน ชุมชน สังคม จิตใจ) 
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 

  ๒.๖  ความสอดคล้องของโครงการ  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งดังต่อไปนี้) 
   �  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 
   �  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา 
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   �  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ 
        การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย 
   �  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ 
   �  การประชาสัมพันธ์ 
   �  การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง 
   �  การบริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   �  อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

  ๒.๗  ชื่อผู้ประสานงาน  (มีได้มากกว่า ๑ คน) 
   ชื่อ-สกุล............................................... ต าแหน่ง .................................................................. 
    สถานที่ติดต่อ …………………………………………………………………………………………………………. 
  โทรศัพท์........................................โทรสาร............................E-mail………………………….… 

  ๒.๘  สถานที่ด าเนินงาน 
  เลขที่.....................หมู่..................ถนน.........................แขวง/ต าบล..................................  
    เขต/อ าเภอ...................................จังหวัด............................   

  ๒.๙  ระยะเวลาด าเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ หากมีระยะเวลาด าเนินงาน 
เกินกว่า ๑ ปี ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา) 

   วิธีด าเนินการ 
วิธีการ/กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 

  
  
  

 
  ๒.๑๐ วิธีการและขั้นตอนการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
     ระบุรายละเอียดวิธีด าเนินงาน  กิจกรรม  ขั้นตอน  และระยะเวลาที่จะด าเนินการภายใต้
แผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

  ๒.๑๑ ความพร้อมของโครงการ 
    �   ด าเนินการได้ทันที 
    �   อยู่ระหว่างเตรียมการ 
    �   อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 

  ๒.๑๒ วงเงินงบประมาณการด าเนินโครงการ 
   งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน  จ านวน  .......................บาท ตัวหนังสือ ...........................  

 



หน้า ๙๙ 

 

แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (โดยจ าแนกราคา หน่วย) 
รายการค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน งบประมาณ 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

๑.  กิจกรรม....................... 

  

๒.  กิจกรรม.......................   

๓.  กิจกรรม.......................   

๔.  กิจกรรม.......................   

รวม   

 
  ๒.๑๓ การจ่ายเงินโครงการ 
   กรณี สมาคม / มูลนิธิ / สหกรณ์การเกษตร/องค์กรเอกชน ที่เป็นนิติบุคคลจะจัดสรรเงินโดยมี
การท าสัญญารับเงินอุดหนุนตามจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติ หรือจ่ายให้เป็นงวด ๆ ตามลักษณะการด าเนินงาน  โดย
มีรายละเอียดการขอเบิกเงิน ดังนี้ 
 

ที ่ งวดที่ แผนงาน กิจกรรม จ านวนเงิน ระยะเวลาที่ขอเบิก หมายเหตุ 

๑. 

 

งวดที่ ๑ 

 

ส รุ ป แ ผ น ง า น / กิ จ ก ร ร ม 
การน าเงินไปด าเนินการ 

ระบุจ านวนเงิน (บาท) ระบุวันที่หรือเดือน
ที่จะขอเบิกเงิน 

 

 

๒. 

 

งวดที่ ๒ 

 

ส รุ ป แ ผ น ง า น / กิ จ ก ร ร ม 
การน าเงินไปด าเนินการ 

ระบุจ านวนเงิน (บาท) ระบุวันที่หรือเดือน
ที่จะขอเบิกเงิน 

 

 

๓. งวดที่ ๓ 

 

ส รุ ป แ ผ น ง า น / กิ จ ก ร ร ม 
การน าเงินไปด าเนินการ 

ระบุจ านวนเงิน (บาท) ระบุวันที่หรือเดือน
ที่จะขอเบิกเงิน 

 

 
  ๒.๑๔ ผู้เสนอโครงการ (ตัวแทนขององค์กร/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย) 
   ชื่อ-สกุล............................................... ต าแหน่ง .................................................................. 
    สถานที่ติดต่อ 
  เลขที่.....................ถนน....................................แขวง/ต าบล............................................ ... 
  เขต/อ าเภอ...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................  
  โทรศัพท์........................................โทรสาร............................E-mail………………………….… 
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  ขอรับรองว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการ
สนับสนุนเงินเพื่อด าเนินการจากทางราชการหรือแหล่งเงินอ่ืนใด  หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
 
 
      (ลงชื่อ).................................................    ผู้เสนอโครงการ 
       (........................................) 
      ต าแหน่ง...............................................  
 
 
     ๒.๑๕  (ลงชื่อ).................................................    ผู้อนุมัติโครงการ 
       (..........................................) 
      ต าแหน่ง...............................................  
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ค าอธิบายแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(หน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล) 
***************** 

๑. ข้อมูลผู้ขอรับการสนับสนุน 
 ๑.๑ ชื่อหน่วยงาน  ระบุชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 ๑.๒ ประเภท  ให้ท าเครื่องหมาย  3ในช่อง  �  ที่ก าหนดเพียง ๑ ช่อง 
 ๑.๓ ที่ตั้ง  ระบุที่ตั้งขององค์กรที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 ๑.๔ ระบุภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยย่อ 
 ๑.๕ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ให้ท าเครื่องหมาย  3ในช่อง  �  ที่ก าหนดได้มากกว่า ๑ ช่อง 
๒. ข้อมูลโครงการ 
 ๒.๑ ให้ระบุชื่อโครงการที่จะด าเนินการ 
 ๒.๒ หลักการและเหตุผล  ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเปูาหมาย ประชาชน หรือความ 
  ต้องการของกลุ่มเปูาหมาย  และเหตุผลการจัดท าโครงการ 
 ๒.๓ สถานภาพของโครงการ ให้ท าเครื่องหมาย  3ในช่อง  �  ที่ก าหนดเพียง ๑ ช่อง 
 ๒.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ  ก าหนดจุดหมายซึ่งต้องการจะบรรลุผลของโครงการ ข้อความ 
  ควรจะสั้น กระชับ เข้าใจง่าย 
 ๒.๕ เปูาหมาย ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระบุเปูาหมาย

ของโครงการ จ านวนหมู่บ้าน ประชากร และพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์  ประโยชน์ที่กลุ่มเปูาหมายจะ
ได้รับ  ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ ความคุ้มค่าจากการลงทุนว่าจะได้คืนในปีที่เท่าไร 

 ๒.๖ ความสอดคล้องของโครงการ  ให้ใส่เครื่องหมาย 3ในช่อง  �  ที่ก าหนดเพียง ๑ ช่อง 
 ๒.๗ ชื่อผู้ประสานงาน  ระบุชื่อผู้ประสานงาน  ต าแหน่ง สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail 
  ที่สามารถติดต่อประสานงาน 
 ๒.๘ สถานที่ด าเนินงาน  ระบุสถานที่ด าเนินโครงการ 
 ๒.๙ ระยะเวลาด าเนินการ  ระบุระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ  กรณีระยะเวลา 
  ด าเนินการเกินกว่า ๑ ปี ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็น 
 ๒.๑๐ วิธีการและขั้นตอนการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
  ระบุรายละเอียด วิธีด าเนินการ กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
 ๒.๑๑ ความพร้อมของโครงการ  ให้ใส่เครื่องหมาย 3ในช่อง  �  ที่ก าหนดเพียง ๑ ช่อง 
 ๒.๑๒ วงเงินงบประมาณ ระบุจ านวนเงินงบประมาณ  จ าแนกรายการตามกิจกรรม และการใช้เงิน 
  ในแต่ละกิจกรรม 
 ๒.๑๓ การจ่ายเงินโครงการ  ส านักงานจะจัดให้มีการท าสัญญาก่อนการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานที่ 
   ขอรับการสนับสนุนและเบิกจ่ายเงินตามลักษณะงวดงานที่จะด าเนินการ 
 ๒.๑๔ ผู้เสนอโครงการ  (ตัวแทนขององค์กร หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย) เป็นบุคคลที่ได้รับฉันทามติ 
  จากองค์กร/หน่วยงาน ให้เป็นผู้ลงนามเสนอโครงการ 
 ๒.๑๕ ผู้อนุมัติโครงการ  (หัวหน้าหน่วยงาน/หรือองค์กร ที่ขอรับการสนับสนุน หรือบุคคลที่ได้รับ 
  มอบหมายให้มีอ านาจอนุมัติให้เสนอโครงการ) 

******************** 
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ภาคผนวก ฌ. แบบรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

โครงการ ................................................. 
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วันที่..............เดือน..................พ.ศ................... 
----------------------- 

๑.  ข้อมูลผู้รายงาน 
 ๑.๑  ชื่อ หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ.........................................................................
 ๑.๒  ประเภท 
 � หน่วยงานของรัฐ � สมาคม 
 � มูลนิธิ � สหกรณ์การเกษตร 
 � องค์กรเอกชน � อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 
 ๑.๓  ที่ตั้งหน่วยงาน 
  เลขที่.....................ถนน....................................แขวง/ต าบล.................................... ............. 
  เขต/อ าเภอ...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...........................  
  โทรศัพท์........................................โทรสาร............................E-mail……………………….……… 
  ๑.๔  ชื่อผู้ประสานงาน บริหารโครงการ 
   ชื่อ-สกุล............................................... ต าแหน่ง ................................................................. . 
   เลขประจ าตัวประชาชน.............................................................................. ........................... 
    สถานที่ติดต่อ 
  เลขที่.....................ถนน....................................แขวง/ต าบล............................................ .. 
  เขต/อ าเภอ...................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์........................ 
  โทรศัพท์........................................โทรสาร............................E-mail………………………….… 
  ๑.๕  สถานที่ตั้งโครงการ 
  เลขที่.....................หมู่..................ถนน.........................แขวง/ต าบล...... ............................ 
    เขต/อ าเภอ...................................จังหวัด............................  

๒. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการ 
๒.๑  ชื่อโครงการ ................................................................................................................................ 

  ๒.๒  สถานภาพของโครงการ     �   โครงการใหม่      �  โครงการต่อเนื่อง 
  ๒.๓  ผลการด าเนินงาน 

 ๒.๓.๑  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน...............บาท คิดเป็นร้อยละ........ของ
งบประมาณท่ีได้รับ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ..................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................. .................................... 
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   ๒.๓.๒  ผลการด าเนินงาน  
 ..................................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................... 
  ๒.๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง (ถ้าม)ี 
 ..................................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................... 
  ๒.๕  แนวทางการแก้ไข (ถ้าม)ี 
 .....................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
  ๒.๖  แนบภาพถ่ายขั้นตอนในการด าเนินโครงการมาด้วย (พร้อมค าอธิบายประกอบการรายงาน) 
 
 
 

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

ต าแหน่ง.................................................... 
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ภาคผนวก ญ. แบบส่งคืนเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๑.  ชื่อโครงการ ................................................................................................................. .............................. 

๒.  ชื่อผู้ขอเสนอโครงการ ......................................................................................................................... ...... 

๓.  สถานที่ตั้งของโครงการ................................................................................................... ........................... 
     เลขที่.............................หมู่ที่..................ถนน.............................................................. .............................. 
     แขวง/ต าบล...........................................................เขต/อ าเภอ.................................................................. 
     จังหวัด...................................................................รหสัไปรษณีย์....................................... ........................ 

๔.  วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน จ านวน.....................................................................................................บาท  

๕.  วันที่ได้รับการอนุมัติโครงการ................................................................................................ ..................... 

     รายละเอียดการใช้เงิน 
ล าดับ รายการ จ านวนเงินที่ใช้(บาท) หมายเหตุ 

    
    
    
    
 รวมทั้งสิ้น   

๖.  คงเหลือเงินอุดหนุนที่ส่งคืน  จ านวน........................................................................................... .........บาท 
ซึ่งได้น าฝากเข้าบัญชีธนาคาร.....................สาขา...........................เลขที่................................ ............................ 
สั่งจ่ายในนาม  โครงการ.................................................ลงวันที่......เดือน............................พ.ศ. .. ................... 

ขอรับรองว่าได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ จริง 
ลงชื่อ  ..................................................                    ลงชื่อ  ..................................................   
       (.....................................................)                         (.....................................................) 

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

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน  ลงนามร่วมกัน ๒ ใน ๓ 
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คณะผู้จัดท า 

๑. นายประสาท พาศิริ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ส านักงาน กปร. 

๒. พลโท สมบูรณ์ แก้วอยู่ รองผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย 

๓. นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชด าริ 

๔. นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชด าริ 

๕. นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ 
สืบสานแนวพระราชด าริ 

๖. นายชลธ ียังตรง ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๗. นางกมลินี สุขศรีวงศ์ ผู้อ านวยการส านักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

ส านักงาน กปร. 
๘. นายสมหวัง ภมรคล ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ แผนงาน และโครงการ ส านักงาน

ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๙. นายจ าเริญ แหวนเพ็ชร ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน กรมการพัฒนา
ชุมชน 

๑๐. นายกฤษดา สมประสงค์ หัวหน้าฝุายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๑๑. ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กรมการปกครอง 

๑๒. คุณกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล ผู้อ านวยการส่วนประสานและกิจการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๓. นางสาวอโนทัย ไชยแสนชมพู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

๑๔. นายศรายุทธ ธรเสนา  ผู้อ านวยการฝุายพัฒนาลูกค้าและชนบท ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

๑๕. นายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
๑๖. นางสาวเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ประสานงานอาวุโส ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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๑๗. นางสาวหทัยรัตน์ พ่วงเชย ผู้จัดการแผนกจัดการความรู้ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 

๑๘. นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงาน กปร. 
 

คณะบรรณาธิการ 

๑. นายสุรชัย ตันชัชวาล  
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

๒. นางสาวสุชนา โรจน์เลิศจรรยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงาน กปร. 
๓. นางสาวจุฎาพร แซ่หลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงาน กปร. 
๔. นางสาววาสนา ทองตัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๐๗ 

 
 


