
  

        ารขับเคลื่อนารขับเคลื่อน  

ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัดระดับจังหวัด  
 

ศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ * 

 

1. บทนํา 

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549  รัฐบาลไดแถลง

นโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

โดยกําหนดวา  นโยบายเศรษฐกิจจะยึดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ใชหลักคุณธรรมกํากับการพัฒนา

เศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

เศรษฐกิจระบบตลาด และเศรษฐกิจสวนรวม  ภายใตกรอบ

                                                        
*  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.) 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

กก 
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 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 

ความยั่งยืนและความพอดี สําหรับ “นโยบายสังคม” จะเนน

การสรางความเขมแข็งของทุกชุมชนทองถิ่นและประชาคม  

ตลอดจนการสงเสริมบทบาทของครอบครัว ใหสามารถ

จัดการตนเองเกี่ยวกับความเปนอยูดานเศรษฐกิจ  สังคม  

วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

โดยปรับปรุงบทบาทของผูวาราชการจังหวัด และหนวยงาน

ภูมิภาคใหระบบความสัมพันธระหวางภูมิภาค ทองถิ่น  ชุมชน 

และภาคประชาสังคม อยางเหมาะสม  เพื่อรวมกันรับผิดชอบ

ดูแลผูดอยโอกาส และการแกไขปญหาสังคม ตลอดจนรักษา

และดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางทั่วถึง เปน

ธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่  10 (  พ .ศ .  2550 – 2554) ไดอัญเชิญ  

“ปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการ

พัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูกับกระบวนทรรศนการ
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              การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 

พัฒนาที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และมุงพัฒนาสู 

“สังคมอยูเย็นเปนสุข” 

 ดังนั้น  รัฐบาลจึงไดกําหนดใหยุทธศาสตรอยูดีมี

สุขระดับจังหวัด เปนกรอบใหญของการพัฒนาหมูบานและ

ชุมชน  การพัฒนามีสวัสดิการสังคม รวมทั้งการแกไขปญหา

ความยากจน  เพื่ อ เปนการสรางความเขมแข็ งและขีด

ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของ

ประชาชน/ชุมชน บนพื้นฐานแหง “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

 การเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดี

มีสุขระดับจังหวัดป 2550 

 จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 พฤศจกิายน 2549 และ 16 

ธันวาคม 2549 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ไดเห็นชอบใหดําเนินการทดลองนํารองใน  2 จังหวัด คือ 
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 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 

จังหวัดนครนายก และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใหเกิดความชัดเจน

ในการปรับบทบาทของผูวาราชการจังหวัด และระบบบริหารงาน

ภายในจังหวัดในการเปนผูประสานงานสวนภูมิภาค โดย

บูรณาการและประสานความรวมมือกับสวนราชการใน

ภูมิภาค เพื่อใหการดําเนินงานในจังหวัดมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น รวมทั้งตองบริหารจัดการ และดูแลชุมชนใหเขมแข็งและ

แกไขปญหาสังคม  

 คณะรัฐมนตรี ไดเห็นชอบใหดําเนินการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข โดยจัดสรรเงินงบประมาณ ในสวนของ

ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข จํานวน 5,000 ลานบาท และอนุมัติ

เพิ่มเติมอีก จํานวน 2,000 ลานบาท ซึ่งโอนไปตั้งเบิกจาย  ณ 

กระทรวงมหาดไทย  ภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุข โดยจัดสรรใหกับจังหวัด

ทั่วประเทศ ในแตละจังหวัดตามกรอบที่สํานักงบประมาณ

เสนอ และมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย รวมกับหนวยงาน
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              การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 

ที่เกี่ยวของในคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประชาชนอยูดี

มีสุข จัดทําระเบียบและประกาศที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับการ

บริหารจัดการวงเงินงบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

อยูดีมีสุข ซึ่งในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน รัฐบาลไดเปดตัว 

และชี้แจงการดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับ

จังหวัด พรอมกับโครงการพัฒนาหมูบานและชุมชนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550 

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 กรอบแนวคิดและหลักการยุทธศาสตรอยูดี 

มีสุขระดับจังหวัด 

 กรอบแนวคิด เปนยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นจาก

กรอบแนวคิดของการใหประชาชนในพื้นที่ หรือครอบครัวและ

ชุมชนสามารถปรับตัวชวยเหลือตัวเอง และพึ่งตนเองได โดย

ใชศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการใหมากที่สุด 

รวมทั้งใหแตละชุมชนชวยเหลือเกื้อกูลกันทั้งภายในชุมชน 
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 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 

และระหวางชุมชนโดยรัฐปรับบทบาทเกื้อหนุนใหชุมชน

ดําเนินการไดตามความประสงค และความตองการของตนเอง 

(ไมจําเปนตองดําเนินการทุกชุมชนในคราวเดียวกัน) โดยยึด

หลักการสําคัญในการทํางาน 3 ประการ กลาวคือ 

 1.  หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน   โดยการปรับใช

หลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงใหนําไปสูการพึ่งตนเองและ

การสรางภูมิคุมกัน เพื่อใหสามารถปรับตัวเองใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือสามารถอยู

ไดอยาง  “อยูดีมีสุข” คือใหความสําคัญกับความคิดของ

ชาวบานเปนหลัก บทบาทของรัฐบาลจะเปนเฟองสนับสนุน

และสงเสริมความคิด แลวนําไปสูการปฏิบัติ 

 2.  หลักการบริหารจัดการที่ดี  โดยจังหวัดจะ

เปนกลไกสําคัญในการประสานใหเกิดการสนับสนุนความคิด

ของประชาชน/ชุมชน ทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางแผนที่มาจาก

ชุมชนใหเขากับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล   
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              การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 

 3.  ยึดแผนงานภายใตยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

ระดับจังหวัด 5 แผนงาน ไดแก แผนงานดานเศรษฐกิจ

พอเพียง แผนงานพัฒนาและสรางโอกาสใหชุมชน แผนงาน

การฟนฟูความอุดมสมบูรณของชุมชน แผนงานสงเคราะห

ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ แผนงานบริการขั้นพื้นฐานแก

ประชาชน  

 กลไกลสนับสนุน หรือกลไกขับเคลื่อนในรูป

ของคณะกรรมการ 3 ระดับ ไดแก 

 1. ระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ 

   คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่ อน 

ยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุขอําเภอ/กิ่งอําเภอ ประกอบดวย 

นายอําเภอ/ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ เปน

ประธาน ผูแทนสวนราชการ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/องคกร

ประชาชน/ปราชญชาวบาน และผูแทนกํานัน ผูใหญบาน เปน

กรรมการ  
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 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 

  ทําหนาที่บูรณาการโครงการระหวางชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ และภาคีการ

พัฒนาอื่นๆ รวมทั้งตรวจสอบ/กลั่นกรอง/จัดลําดับความสําคัญ

โครงการที่ เสนอมาจากหมูบ าน / ชุมชน  และหนุนเสริม

กระบวนการเรียนรู เพื่อไปสูการจัดทําแผนชุมชนที่มีคุณภาพ 

 2. ระดับจังหวัด 

  คณะกรรมการอํ านวยการขั บ เคลื่ อน 

ยุทธศาสตรประชาชนอยูดีมีสุขจังหวัด ประกอบดวย ผูวา

ราชการจังหวัด เปนประธาน ผูแทนสวนราชการ/องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น/ภาคเอกชน/องคกรประชาชนและปราชญชาวบาน 

เปนกรรมการ 

  ทําหนาที่ บู รณาการ  กลั่นกรอง /อนุมัติ

แผนงานโครงการ และงบประมาณ รวมทั้งประสานสวนราชการ 

ตลอดจนการติดตามผลการดํ า เนินงาน  และรายงาน

คณะกรรมการระดับชาติ 
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              การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 

 3.  ระดับชาติ  

  คณะกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ระดับชาติ 

  ทํ าหน าที่  กํ าหนดแนวทาง  กลไกการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขภายใตการมีสวนรวมของภาค

สวนตางๆ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑในการ

กลั่นกรองโครงการตามแผนงาน  และหลักเกณฑ การจัดสรร

งบประมาณ ตลอดจนการกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงาน และประสานความรวมมือของภาคีการพัฒนา 

 กรอบแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 

5 ดาน ดังนี้  

 1. ดานเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสนับสนุน

ขบวนการเรียนรูในการดําเนินชีวิตของประชาชน/ครอบครัว/การ

ประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตร/นอกภาคเกษตรตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 
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 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 

 2. ดานพัฒนาและสรางโอกาสใหชุมชน โดย

สนับสนุนกิจกรรม 3 ระดับ 

  ขั้นตน เนนการผลิตเพื่ออุปโภคบริโภคใน

ครัวเรือน (ลดรายจาย) 

  ขั้นกลาง  เนนการถนอมอาหาร การแปรรูป

เพื่อตลาดชุมชน 

  ขั้นสูง พัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น/ชุมชน ที่มี

ศักยภาพ/มีลูทางดานการตลาด 

 3. ดานการฟนฟูความอุดมสมบูรณของชุมชน 

เนนการอนุรักษ พัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน/ปาไม 

ตามแนวพระราชดําริ 

 4. ดานการสงเคราะหผู ดอยโอกาสและ

ผูสูงอายุ  เนนการสงเคราะหในระดับครอบครัว 
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 5. ดานการบริการขั้นพื้นฐานแกประชาชน 

ครอบคลุมดานการสาธารณสุข  การศึกษา การฝกอบรมอาชีพ 

และการอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

 แผนการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร

อยูดีมีสุข ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ไดเปนจุด

เปลี่ยนผานใหชุมชนไปสูการพึ่งตนเองมากขึ้น และสะทอน

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับจังหวัดที่เริ่มมีการบูรณา

การ ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขสามารถ

บรรลุตามเปาประสงคการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รัฐบาลไดกําหนดวงเงิน

งบประมาณ จํานวน 15,000 ลานบาท เพื่อการขยายผลและการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดย 
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 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 

 ยึดกรอบแผนงาน 5 ดาน ที่มุงไปสู 2 แนวทาง คือ 

(1) การเลือกอาชีพที่กอใหเกิดรายไดในอนาคต (2) การ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของชุมชน โดยไดมีการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ 

ที่เนนการรวมคิด รวมทํา และการจางงานในชุมชน เพื่อนําไปสู

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแก 

 1. แผนงานสรางการเรียนรูและความสามารถ

ในการจัดการของชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน 

สนับสนุนใหชุมชนเขามารวมในกระบวนการคิด วิเคราะห 

กําหนดตําแหนงของตัวเองและวางทิศทางการพัฒนาตาม

ศักยภาพความพรอมของชุมชน 

 2. แผนงานกําหนดตําแหนงการพัฒนาอาชีพ

ของชุมชน ภายใตระบบและกลไกการตลาด สนับสนุน

กิจกรรมการประกอบอาชีพของคนในหมูบาน/ชุมชน ทั้งใน

และนอกภาคการเกษตร มีการวางตําแหนงอาชีพที่สอดคลอง
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กับศักยภาพ ความสามารถของตัวเองภายใตปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

 3. แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 

ที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑดานอาหาร สุขภาพ  สิ่งทอและการ

จักสาน โดยเนนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนในดานบรรจุภัณฑ 

การเชื่อมโยงตลาด การพัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐาน  

 4. แผนงานสนับสนุนชุมชนใหมีบทบาทรองรับ

ความออนแอของระบบครอบครัวไทย เนนการจัดบริการ

เสริมในชุมชนเพื่อการดูแลครอบครัวที่ออนแอ ผูไรที่พึ่ง เปนตน 

 5.  แผนงานดูแลความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน เนนการ

ปองกันไมใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม  ดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม เปนตน 
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 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 

2. บทบาทของกระทรวงมหาดไทยกับการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 

 ในการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว ผูวา-

ราชการจังหวัด และนายอําเภอจะเปนแกนในการประสาน

ความรวมมือ เชื่อมโยงการทํางานและสนับสนุนการทํางานใน

ทุกเรื่องในฐานะและบทบาทของตัวแทนรัฐบาลในพื้นที่จังหวัด

และอําเภอ โดยตองรูและเขาใจวามีงานอะไรในพื้นที่บางและ

จะตองทําหรือดําเนินการอยางไร ที่จะใหงานนั้นประสบ

ผลสําเร็จ  

           การดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุขตองให

การคิดโครงการมาจากชาวบาน มาจากแผนชุมชน และ

ดําเนินการโดยชุมชนเอง ราชการจะทําตอเมื่อคณะกรรมการ

หมูบาน/ชุมชนรองขอ ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของ

ชุมชน  
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              การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 

 จากการดําเนินงานที่ใหความสําคัญอยางยิ่งกับ 

การแกไขปญหาของชุมชนที่เกิดจากกระบวนการรวมคิดของ

ชุมชนที่แสดงออกมาในรูปของแผนชุมชน ฉะนั้น แผนชุมชนจึง

เปนเครื่องมือสําคัญตอการนําไปพิจารณาดําเนินการในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข สวนการที่จะใชแผนชุมชนให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  คงตองพิจารณาจากขอเท็จจริงของ

แผนชุมชนที่วาแผนใดเปนเกรด A  B และ C หรือยังไมมีแผน

ชุมชน ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จังหวัด และอําเภอ จะตองให

ความสําคัญ  

 สําหรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของแผน

ชุมชนนั้น ควรจะใหความสําคัญกับการพัฒนาตามศักยภาพ 

ขั้นตอน และความพรอมของชุมชนจริงๆ สําหรับชุมชนที่ยัง 

ไมมีความเขมแข็งจําเปนจะตองใหความสําคัญเปนกรณีพิเศษ 

สวนจังหวัดที่มีแผนเกรด A ทั้งจังหวัด ควรพิจารณาวาเปนไป

ตามขอเท็จจริงหรือไม แตอยางไรก็ตาม ยังมีบางจังหวัดที่มี
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การพัฒนาอยางเปนขั้นตอน  ทั้งนี้ ควรบูรณาการความรวมมือ

จากทุกภาคสวน  ทั้ง  จังหวัด  อําเภอ  สวนราชการตางๆ 

ตลอดจนภาคประชาสังคมที่มีกระบวนการ และวิธีการที่ดี เชน 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (พอช . )  สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) นอกจากนี้ วิทยากรกระบวนการ

จะตองหาคนที่พูดเปน  และมีวิธีการถายทอดที่ดี เพื่อให

ชาวบาน และชุมชนมีความเขาใจ      

 บทบาทของกระทรวงมหาดไทย จะตองเปนผูทํา

หนาที่ในการเชื่อมโยง และสนับสนุนการบูรณาการ เพื่อใหการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขเปนไปดวยความเรียบรอย และ

มีประสิทธิภาพ โดยใหการดําเนินการเปนเรื่องของชุมชนที่

จะตองคิดเอง ทําเอง ซึ่งภายใตการบริหารจัดการดังกลาว 

นอกจากกลไกการขับเคลื่อนที่มีทั้งระดับจังหวัด อําเภอแลว 

ประการสําคัญในการที่จะผลักดันการขับเคลื่อน ก็คือ การดึง

เอาความรวมมือจากทุกภาคสวนใหเขามามีสวนในทุกระดับ  
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 งบประมาณในสวนของยุทธศาสตรอยูดีมีสุข เปน

เพียงงบประมาณในสวนนอยเทานั้น ในขอเท็จจริงยังมี

งบประมาณอีกหลายสวน ซึ่งเปนงบประมาณตามภารกิจของ

สวนราชการ (Function) งบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (Area) นอกจากนี้ ชุมชน / หมูบาน ยังมีงบประมาณ

ของตนเองอีกดวย เชน กองทนุสัจจะออมทรัพย หรือกองทุนอื่นๆ 

 ฉะนั้น หนาที่ของกระทรวงมหาดไทย  จึงเปน

การบูรณาการ งบประมาณของทุกภาคสวนดังกลาว เพื่อแกไข

ปญหาของพื้นที่อยางเหมาะสมที่สุด สําหรับงบประมาณตาม

ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขนั้น เปนเพียงงบประมาณสวนหนึ่งที่จะใช

สําหรับเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปเทานั้น  

 อยางไรก็ตามหากจะพิจารณาในอีกมิติหนึ่งแลว 

จะเห็นวาการมองเฉพาะทุนทางเศรษฐกิจที่มีอยูนั้น คงไมพอ 

บทบาทของกระทรวงมหาดไทย ยังตองกระตุนสงเสริมใหเกิดการ

ใชทุนทางสังคมที่มีอยูในแตละชุมชน/หมูบาน เชน ความ
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สามัคคี ความเอื้อเฟอ การชวยเหลือเกื้อกูล ตลอดจนการ

สงเสริมใหความรูความเขาใจ และความตระหนักในปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวฯ เพื่อใหการดําเนินการทั้งหมดเกิดประสิทธิภาพ 

อันเปนบทบาทอีกประการหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งหาก

พิจารณาในเรื่องของทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางสังคมแลว 

ชุมชน/หมูบาน ไมไดขาดทรัพยากรในการพัฒนาเลย เพียงแต

ตองสงเสริมใหเกิดความคิด ความเขาใจ  ซึ่งเปนสิ่งที่จะตอง

ผลักดันใหเกิดขึ้นใหได                

 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ภายใตการ

ทํางานรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ ประกอบดวย สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานัก

งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดดําเนินการเชื่อมโยงในเชิง

นโยบาย และการใหการสนับสนุนแกจังหวัด และอําเภอ ใน
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ฐานะผูปฏิบัติแลว สวนราชการ ตลอดจนองคกรเอกชนอื่นๆ 

ยั งมีส วนสํ าคัญอยางยิ่ ง  ในการใหการสนับสนุนด วย 

นอกจากนี้ ชุมชน/หมูบาน ยังเปนองคกรที่สําคัญที่สุดที่

จะสงผลใหการดําเนินการประสบความสําเร็จและการ

พัฒนาเปนไปอยางยั่งยืน     

 

 

 

 

 

 

 


