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ค�าน�า

สถาบันดำารงราชานุภาพ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ได้จัดทำา “เอกสารความรู้ สดร. ลำาดับที่ ๑๐/ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

เรื่อง “การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกต์ตามแนวพระราชดำาริ (โครงการ 

ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำาริ)” โดยสถาบันดำารงราชานุภาพ 

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจกจ่าย เผยแพร่ให้ข้าราชการ 

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ 

ดำาเนินงานต่อไป

เอกสารความรู้ สดร. ฉบับนี้ นำาลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ 

สถาบันดำารงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th) ด้วย

     สถาบันดำารงราชานุภาพ

     สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

     สิงหาคม ๒๕๕๕
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การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามแนวพระราชด�าริ

(โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ)
 

สถาบันดำารงราชานุภาพ

ความเป็นมา

 ตามทีค่ณะรฐัมนตรใีนคราวประชมุเมือ่วนัที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

ได้มีมติเห็นชอบโครงการปิดทองหลังพระฯ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนำา 

แนวพระราชดำาริไปพัฒนาท่ัวประเทศ อันเป็นการเฉลิมฉลองวโรกาสที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ  

เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรงจากแนวทาง

โครงการพระราชดำาริและน้อมนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน ส่งเสริม 

การเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริให้มีความเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพ 

ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำานึก 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมไทย  

โดยคณะรฐัมนตรไีด้อนุมตังิบประมาณสนับสนุนปีละ ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เป็นระยะเวลา ๔ ปี (๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) พร้อมทั้งได้เห็นชอบการแต่งต้ัง 

คณะกรรมการอำานวยการโครงการปิดทองหลังพระฯ โดยมี ฯพณฯ 

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน
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 ในการดำาเนินภารกิจของโครงการปิดทองหลังพระฯ เพ่ือสืบสาน

แนวพระราชดำารใิห้ขยายผล สูช่มุชนท้องถิน่อย่างกว้างขวาง เพ่ือความอยูดี่

มสีขุของประชาชนนัน้ กลบัมข้ีอจำากดัการท่ีเป็นหน่วยงานย่อย ในสำานกังาน

ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ดังนั้น เพื่อให้ 

มหีน่วยงานเฉพาะรองรบัภารกจิสบืสานแนวพระราชดำารใิห้ขยายผลสูช่มุชน

ได้อย่างกว้างขวาง คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เห็นชอบให้สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี  

ดำาเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ”  

และ “สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน 

แนวพระราชดำาริ” ทั้งนี้ ได้มีการจดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิปิดทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชดำาริ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓

 นำาไปสู่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นงานด้านส่งเสริมการพัฒนาของโครงการ 

ปิดทองหลังพระฯ (ในขณะนั้น) ซึ่งจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดแรกที่โครงการ

ปิดทองหลังพระฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเป็นพื้นที่สำาหรับการพัฒนาระบบ

ต้นแบบ และโครงการบริหารจัดการนำ้าอย่างยั่งยืนอ่างเก็บนำ้าห้วยคล้าย  

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดอุดรธานี” เป็นพื้นที่ขยายผลของสถาบัน 

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ  

ภายใต้มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ โดยหลังจากที ่

ดำาเนินการโครงการในจังหวัดน่าน ได้ ๑ ปี ๙ เดือน และเห็นผลความสำาเร็จ 

ในระดับที่ชุมชนในพื้นที่สามารถอยู่รอดได้อย่างพอเพียงแล้ว คณะกรรมการ 

สถาบันฯ จึงมีมติการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
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เห็นชอบการดำาเนินงานในพื้นท่ีอ่างเก็บนำ้าห้วยคล้าย อันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ให้เป็นพื้นที่ขยายผลของสถาบันฯ

กระทรวงมหาดไทยกบัการมส่ีวนร่วมในโครงการปิดทองหลงัพระ 

สืบสานแนวพระราชด�าริ

 จากความสำาเร็จของโครงการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบบูรณาการแก้ไข

ปัญหาและพฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัน่านและโครงการบรหิารจดัการนำา้อย่างยัง่ยนื

อ่างเก็บนำ้าห้วยคล้าย อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ตำาบลกุดหมากไฟ  

อำาเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธาน ีนำามาสูก่ารพฒันาพืน้ทีข่ยายผลโครงการ

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ๑๘ หมู่บ้าน ใน ๑๐ จังหวัด 

ท่ัวประเทศ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ 

ที่เห็นชอบการดำาเนินงานพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ โดยมอบหมาย 

ให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอด 

องค์ความรูใ้นกระบวนการสร้างความเข้าใจ เข้าถงึ และพฒันา ตามแนวทาง

ขยายผลพื้นที่โครงการปิดทองหลังพระฯ

พืน้ทีข่ยายผลโครงการปิดทองหลงัพระฯ ๑๘ หมูบ้่าน ใน ๑๐ จงัหวัด 

ประกอบด้วย

 บ้านท่าลอบ ต.โพทะเล จ.สิงห์บุรี  

 บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

 บ้านบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
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 บ้านห้วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์

 บ้านโป่งโก ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 

 บ้านท่าตะเภา ต.หนองเสม็ด จ.ตราด 

 บ้านกลาง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย 

 บ้านพญาพิภักดิ ์ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

 บ้านแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 

 บ้านเจริญผล ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

 บ้านหนองพระ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

 บ้านอมแรด ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

 บ้านปาง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ 

 บ้านโป่งค�า ต.ดู่พงศ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 

 บ้านห้วยค�า ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 

 บ้านห้วยปุก ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 

 บ้านสะเกิน ต.ยอด อ.สองแคว จ. น่าน 

 บ้านปิยะมิตร อ.เบตง จ.ยะลา

 

 กระทรวงมหาดไทย ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ 

สืบสานแนวพระราชดำาริ ดำาเนินงานในพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทอง 

หลังพระฯ ๑๘ หมู่บ้าน ใน ๑๐ จังหวัด เพื่อสนองแนวพระราชดำาริอย่างมี

ประสทิธภิาพและสมัฤทธิผ์ล โดยนายพระนาย สวุรรณรฐั รองปลดักระทรวง

มหาดไทยสมัยนั้น ในฐานะอนุกรรมการบูรณาการปิดทองหลังพระฯ ได้ขอ

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำาคัญในการดำาเนินงานโครงการปิดทอง 
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หลังพระ และกำาชับให้ข้าราชการทุกคนให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงาน

โครงการปิดทองหลังพระ โดยบูรณาการการทำางานร่วมกับหน่วยงาน 

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องท้ังแนวดิ่งและแนวราบ และให้จังหวัดพิจารณา 

งบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๕๔ มาจัดทำาโครงการตามแนวพระราชดำาริ  

หรือต่อยอดโครงการตามแนวพระราชดำาริ ตลอดจนการขอความร่วมมือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาบรรจุโครงการตามแนวพระราชดำาริ

ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย

 การดำาเนินงานพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ สำานักงาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิขอให้กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

และสำานกังานปลดัสำานกันายกรฐัมนตร ีซึง่เกีย่วข้องกบัการดำาเนนิงานพืน้ที่

ขยายผลโครงการปิดทองหลงัพระฯ บรรจชุือ่แผนงานและกรอบงบประมาณ

ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ของ

กระทรวง ภายใต้ช่ือแผนงานเดียวกันว่า “แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ 

ประยุกต์ตามพระราชดำาริ” และกระทรวงมหาดไทยได้บรรจุแผนงานและ

กรอบงบประมาณเพือ่ดำาเนนิการตาม “แผนพฒันาชนบทเชงิพ้ืนทีป่ระยกุต์

ตามพระราชดำาร”ิ ในแผนบรหิารราชการแผ่นดนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน

ประเด็นนโยบายความมั่นคงของรัฐ

 การขยายผลโครงการปิดทองหลังพระภายใต้แผนงานและกรอบ 

งบประมาณในแผนบริหารราชการแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๘ ได้ขยายผลไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยยึดเอาแหล่งนำ้าเป็น
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ขอบเขตของการพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมายทั้งหมด ๑๔๒ แหล่งนำ้า ในระยะเวลา 

๔ ปี (รายละเอียดในภาคผนวก)

 แนวทางการดำาเนนิงานตามแผนพฒันาชนบทเชงิพืน้ที ่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำารงราชานุภาพ ร่วมกับ

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 

หลังพระฯ ดำาเนนิการสร้างผูน้ำาการเปลีย่นแปลง (Change Agent) เพือ่เป็น

ผูน้ำาในการทำางานทีส่อดคล้องกบัปรชัญาและหลกัการทำางานตามแผนพฒันา

ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ ภายใต้ชื่อหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงาน

พฒันาชนบทตามแนวพระราชดำาร ิ(พชร.)” เพือ่พัฒนาทมีปฏบิติัการในพ้ืนที่

ในการร่วมคิดร่วมทำา ปลูกฝังตั้งแต่เรื่องแนวคิด วิธีปฏิบัติ และกระบวนการ

ทำางาน สร้างแผนงานและโครงการท่ีเกิดมาจากความต้องการและ 

ความจำาเป็นที่แท้จริง เพื่อให้ภาคราชการ ท้องถิ่น หรือเอกชน เข้ามาร่วม

การพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่

 การดำาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีแรกในการ 

ดำาเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ การพัฒนายังคงเป็นเพียงก้าวแรก

ที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งในการฝึกฝนเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบ

ตามหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำาริ (พชร.) นั้น  

ได้กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทั้งในส่วนของผู้ฝึกอบรม หน่วยงานภาครัฐ 

ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน

หลายหน่วยงานได้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ และเข้ามาร่วมเรียนรู้เพื่อนำา 

องค์ความรู้ไปเป็นแนวทางการดำาเนินงานในหน่วยงานของตน 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ สถาบันดำารงราชานุภาพ 

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ปิดทอง 

หลังพระฯ จะมีการพัฒนารูปแบบในส่วนของการฝึกอบรมในพื้นที่ต้นแบบ 

พร้อมทัง้การขยายพืน้ทีศ่นูย์ฝึกไปในภาคต่างๆ เพือ่สร้างฐานองค์ความรูแ้ละ

แหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการนำาไปต่อยอดการพัฒนา โดยปัจจัยในการ

ขยายผลโครงการไปยังพื้นท่ีต่างๆ ข้ึนอยู่กับความพร้อมของพื้นที่เอง โดย

เฉพาะชาวบ้าน ในพ้ืนท่ีในการตอบรบัโครงการ ความตืน่ตวัของส่วนราชการ 

และความร่วมมือของท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เป็นต้น

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชด�าริ (พชร.) 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. หลักการและเหตุผล
 กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดำารงราชนุภาพ ร่วมกับ สำานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรม

ราชูปถัมภ์ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสาน

แนวพระราชดำาริ ดำาเนินกิจกรรมพัฒนาชนบทโดยใช้ปัญหาของพื้นที่  

(Area-based) เป็นตัวตั้งในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา โดยใช้องค์ความรู้

ตามพระราชดำาริใน 6 มิติ คือ องค์ความรู้ด้านนำ้า ดิน เกษตร พลังงาน 

ทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม องค์ความรู ้ที่เป็นสากลและองค์ความรู ้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนงาน โดยบูรณาการความร่วมมือกับ 

หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ทำาให้การพัฒนาเกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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โดยการดำาเนินงานในพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ กระทรวงมหาดไทย

ได้บรรจุช่ือแผนงานและกรอบงบประมาณในแผนบริหารราชการแผ่นดิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ของกระทรวง ภายใต้ชื่อ “แผนงาน

พฒันาชนบทเชงิพืน้ที ่ประยกุต์ตามพระราชดำาร”ิ ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย

ของรัฐบาลในประเด็นนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

 ดังน้ัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ 

และกิจกรรม ภายใต ้แผนงานพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต ์ตาม 

พระราชดำาริ สถาบันดำารงราชานุภาพ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

จงึได้ร่วมกบัสำานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราช (กพร.) มลูนธิแิม่ฟ้าหลวง

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ปิดทอง 

หลังพระฯ จัดทำาหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำาริ 

หรือ พชร. ให้ทีมปฏิบัติงานระดับจังหวัด อำาเภอ ตำาบล หมู่บ้าน ซ่ึงเป็น

บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแกนนำาชุมชนที่มีความพร้อม

ในการทำางานร่วมกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

 การยกร่างหลักสูตรนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย 

องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทอง หลังพระฯ เป็นประธานในการ

ยกร่างหลกัสตูร ซึง่ท่านได้เหน็ชอบกบัร่างหลกัสตูรนี ้เมือ่วนัที ่๒๙ มกราคม 

๒๕๕๕ ในขณะที่เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 

๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ๒.๑  เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องใน

การพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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 ๒.๒  เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้และทักษะ

ทางการบริหาร ที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

ประยุกต์ตามพระราชดำาริ ให้ประสบผลสำาเร็จในพื้นที่เป้าหมาย

 ๒.๓  เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการศกึษาอบรม สรรหาทมีงานทีส่ามารถทำางาน

ร่วมกันเป็นทีมปฏิบัติงานระดับอำาเภอ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่

สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่อำาเภอที่รับผิดชอบได้

๓. ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการ
 ๓.๑  ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม

แนวพระราชดำาริ ในระดับท่ีสูงข้ึน ด้วยการทดสอบก่อน (Pre-test) และ 

หลังการฝึกอบรม (Post-test)

 ๓.๒  ผู้เข้ารบัการศกึษาอบรมมทีศันคตทิีเ่หมาะสม มคีวามสามารถ

ในการคิดและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อพัฒนาตามหลักการทรงงานตามแนว 

พระราชดำาริ

 ๓.๓  ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีแรงจูงใจที่จะมุ่งทำางานการพัฒนา

ชนบท มีทักษะในการสื่อสารการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ตัดสินใจร่วมกันเป็นกลุ่ม

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการอบรม
 ๔.๑  มีทีมปฏิบัติงานระดับอำาเภอภายใต้การนำาของนายอำาเภอ 

ที่มีวิธีคิดและทักษะการทำางานพัฒนาท่ียึดถือผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับ

เป็นหลักในการตัดสินใจทำางาน 
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 ๔.๒  มีทีมปฏิบัติงานระดับตำาบลหมู ่บ้านที่มีความเชื่อมั่นและ 

ทักษะในการจัดการการพัฒนาที่เน้นการพึ่งตนเองและการพัฒนาตามแนว 

พระราชดำาริ 

 ๔.๓  มโีครงการกจิกรรมการพฒันาในหมูบ้่านเป้าหมายทีแ่ก้ปัญหา

พื้นฐานการดำารงชีวิตที่เห็นผลเชิงประจักษ์ได้ทันท ี

๕. ขั้นตอนการด�าเนินงาน
 ๕.๑  ก่อนอบรม

  ๕.๑.๑  คดัเลอืกกลุม่เป้าหมายท่ีเข้ารบัการอบรม โดยคดัเลอืก

จากองค์ประกอบคณะท�างาน ๔ ระดับ ดังนี้ 

   ๑)  ระดบัจงัหวดั มหีน้าทีใ่ห้คำาแนะนำา สนบัสนนุการ

ทำางาน กระตุ้น อำานวยการ และติดตามผล ให้เป็นไปตามแนวทาง เช่น  

รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูล 

หัวหน้าส่วนราชการ เช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด 

ชลประทานจังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาที่ดิน และ นายก อบจ. เป็นต้น

   ๒)  ระดบัอ�าเภอ มหีน้าทีม่อบภารกจิให้กบัหน่วยงาน

ราชการในระดับอำาเภอ ชี้แจงทำาความเข้าใจ ในแนวทางและขั้นตอน 

การทำางาน เช่น นายอำาเภอ ปลัดอำาเภอท่ีได้รับมอบหมาย หัวหน้า 

ส่วนราชการระดับอำาเภอ พัฒนาชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ

   ๓)  ระดบัต�าบล/ท้องถิน่ ได้แก่ นายกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น กำานัน ปลัดอำาเภอผู้รับผิดชอบตำาบล ปลัด/หัวหน้าสำานักงาน

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผูแ้ทนผูน้ำาท้องถิน่ ผูแ้ทนผูน้ำาชมุชน ผูแ้ทนองค์กรชมุชน และผูท้ีค่ณะทำางาน

เห็นสมควร 

   ๔)  ระดับหมู่บ้าน ได้แก่ กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน 

ผู้นำาท้องถิ่น ผู้นำาชุมชน หรือผู้นำาที่คณะทำางานเห็นสมควรที่มีอยู่ในชุมชน 

  ๕.๑.๒  ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมของผู้รับการอบรม 

ทุกระดับ โดยจัดเป็นการปฐมนิเทศผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video 

Conference) ณ กระทรวงมหาดไทย และศาลากลางจังหวัดในพื้นที่ 

เป้าหมาย เพื่อเตรียมตัวผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้ 

   ๑)  การทำาความเข้าใจหลกัการพฒันาชนบทตามแนว

พระราชดำาริ โดยกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำาริ 

และผูต้ามเสดจ็ฯ ในเรือ่งหลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนแนวคิดและหลักการทำางานของมูลนิธิ

ปิดทองหลังพระฯ 

   ๒)  การชีแ้จงเพือ่เตรยีมความพร้อมของทมีปฏบิตักิาร 

เพื่อนำาเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักสูตร พชร.

 ๕.๒  ระหว่างอบรม

  ๑) เข้าร่วมหลักสูตรอบรม ทีมปฏิบัติงานพัฒนาตามแนว 

พระราชดำาร ิระดับอำาเภอ ในพื้นที่ต้นแบบหรือพื้นที่ขยายผล ๕ วัน ทั้งภาค

ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจริง
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  ๒)  การทดสอบก่อนและหลังการอบรม 

  ๓)  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

  ๔)  สรุปประเมินและสะท้อนผลการเรียนรู้รายวัน

 ๕.๓  หลังการอบรม

  ๑)  น�าแนวทางการด�าเนินงานตามที่ได้เรียนรู้ไปขยายผล

ให้แก่คณะท�างานในระดับอำาเภอ ตำาบลและหมู่บ้าน ให้มีความเข้าใจและ

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงานในพื้นที่ได้

  ๒)  ศึกษาข้อมูลชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน ทั้งทางด้านภูมิสังคม 

และภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

   ๓)  วิเคราะห์ปัญหาชุมชน หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและ

การพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับภูมิสังคม

   ๔)  จัดท�าแผนพัฒนาชนบทเชิง พ้ืนที่ประยุกต ์ตาม 

พระราชด�าร ิโดยชุมชนร่วมคิดและร่วมทำา

  ๕)  การติดตามนิเทศงานจากจังหวัด กระทรวงมหาดไทย  

และสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ

  ๖)  จัดทำาสรุปผลการดำาเนินงาน และส่งแผนการพัฒนา

ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�าริ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

  ๗)  น�าเสนอผลการด�าเนินงาน 

  ๘)  ติดตามประเมินผล ในระยะ ๒ เดือน ๖ เดือน ๑ ปี และ

ทุกปีต่อเนื่องไป ๓ ปี
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๖. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าฝึกอบรม
 ผู้รับการอบรมมาจากหมู่บ้านท่ีใช้ประโยชน์จากแหล่งนำ้าขนาดเล็ก

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จำานวน ๑๔๒ แห่งๆ ละ ๒๐ คน โดยคัดเลือก

จากองค์ประกอบ ๔ ระดับ คือ ระดับจังหวัด อำาเภอ ตำาบล หมู่บ้าน  

(ในขัน้ตอนการดำาเนินงาน ข้อ ๕.๑.๑) ซ่ึงในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้ดำาเนนิการ

จัดอบรมจำานวน ๓๕ แหล่งนำ้า จำานวนผู้รับการอบรม ทั้งหมด ๗๐๐ คน 

 มีการจัดสัดส่วนของผู้เข้ารับการอบรม ตามจำานวนหมู่บ้านท่ีใช้นำ้า

จากแหล่งนำ้านั้น ดังนี้

จำานวนหมู่บ้าน

ที่รับประโยชน์

จากแหล่งนำ้าฯ

ระดับ

จังหวัด

ระดับ

อำาเภอ

ระดับ

ตำาบล

ระดับหมู่บ้าน

๑ หมู่บ้าน ๒ ๓ ๕ ๑๐

๒ หมู่บ้าน ๒ ๓ ๓ ๖ +๖

๓ หมู่บ้าน ๒ ๓ ๓ ๔ + ๔ + ๔ 

๔ หมู่บ้าน ๒ ๒ ๔ ๓ + ๓ + ๓ + ๓

 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหมู่บ้านที่ใช้นำ้าจากแหล่งนำ้าฯ มากกว่า ๑ หมู่บ้าน 

เม่ือกลับไปทำากระบวนการจริงในพื้นท่ี คณะทำางานแต่ละหมู่บ้านจะทำา

กิจกรรมในหมู่บ้านที่ตนเองอยู่ เมื่อเสร็จในแต่ละขั้นตอน จะนำากลับมาคุย

ร่วมกันระหว่างหมู่บ้านที่เป็นผู้ใช้นำ้า เพื่อให้ได้ภาพรวมของหมู่บ้านท่ีใช้นำ้า

จากแหล่งนำ้าเดียวกัน โดยคณะทำางานระดับตำาบลและระดับอำาเภอ จะช่วย

เป็นพี่เลี้ยงและปรึกษาหารือร่วมกัน
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๗. ระยะเวลาด�าเนินการ 

 การอบรมแต่ละรุ่นใช้ระยะเวลาเรียนรู้และปฏิบัติจริง ๒ เดือน  

๑ สัปดาห์ ประกอบด้วย 

 ๑) การเรียนรู้ภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ต้นแบบ หรือพื้นที่

ขยายผล ๕ วัน 

 ๒) จัดทำาแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ โดย

กลับไปทำาในพื้นที่จริงอีก ๒ เดือน 

๘. เนื้อหาหลักสูตร

  ศึกษาหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักคิด หลักวิชา และ

หลักปฏิบัติตามแนวพระราชดำาริ และการน้อมนำาแนวทางปิดทองหลังพระ 

สบืสานแนวพระราชดำาร ิไปใช้ในการขบัเคลือ่นให้เกดิการพฒันาท้องถิน่ ด้วย

กระบวนการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจท้องถ่ิน ทั้งทางด้านภูมิสังคม และ

ภูมิศาสตร์ของท้องถ่ิน การวิเคราะห์ปัญหาท้องถิ่น การแสวงหาแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  

การวางแผนการพฒันาท้องถิน่แบบบรูณาการอย่างยัง่ยนื ทัง้ในระดับอยูร่อด 

อยู่อย่างพอเพียง และอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิด

ความยั่งยืนต่อไป
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้

๑.มี ความ รู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้อง

ใ น ก า ร พั ฒ น า

ชนบทตามแนว

พระราชดำาริ

 

๑) แนวคิด หลักการพัฒนา

ชนบทตามแนวพระ

ราชดำาริ

๒) ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

๓) หลักการทรงงาน

๔) หลักการเข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา 

๕) ปรัชญาและแนวทางปิด

ทองหลังพระฯ

การบรรยาย โดยกรรมการ

มูลนิธิฯ และผู้ที่ตามเสด็จฯ 

(ในวันปฐมนิเทศหลักสูตร)

๒. มีความรู้ความ

เขา้ใจในหลกัการ

พัฒนาเชิงพื้นที่ 

๑) การพัฒนาเชิงพื้นที่

๒) การทำางานเป็นทีม 

๓) บทบาทการเปน็ผูน้ำาการ

เปลี่ยนแปลง

๔) แนวทางการเป็นนัก 

ขับเคลื่อนทางสังคม 

๑. บรรยายโดย ผู้ว่าราชการ 

จังหวัด รองผู้ว่าราชการ 

จั ง ห วั ด  น ายอำ า เ ภอ 

หรอืผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรู้ 

ในพื้นท่ีต้นแบบและพื้นที่

ขยายผล 

๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย

กระบวนการกลุ่ม

๓. สามารถน้อมนำา

แนวทางพระ -

ร าชดำ า ริ สู่ ก า ร

ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร

พัฒนาท้องถิ่น

๑) การแก้ไขปัญหาความ

ยากจน ใหพ้น้จากภาวะ

กู้กินกู้ใช้ ไปสู่การอยู่

รอด พอเพียง และ

ยั่งยืน

๒) หลักการแก้ไขปัญหา  

๖ มิติ

๑ .ศึกษาจากศูนย์ เรี ยนรู้

ตน้แบบทีน่ำาแนวทางตาม 

พระราชดำาริไปปฏิบัติ

๒ . แ ล ก เ ป ลี่ ย น โ ด ย ใ ช้

กระบวนการกลุ่ม

๓. ฝึกปฏิบัติ โดย มูลนิธิภาคี

สบืสานแนวพระราชดำารฯิ 

และสถาบันปิดทองฯ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้

๔. สร้างความเข้าใจ

ชุ ม ชนท้ อ ง ถ่ิ น 

ทุกมิติ  ทั้ งทาง

ด้ าน เศรษฐกิจ 

ภูมิสังคม และ

ภูมิศาสตร์ 

การสำารวจข้อมูลชุมชน

๑) ข้อมูลด้านประชากร

๒)ข้อ มูลด้ านเศรษฐกิจ 

(โดยใช้แบบสำารวจ)

๓) ข้อมูลด้านภูมิสังคม

๔)ข ้อมูลด ้านภูมิศาสตร  ์

ได ้แก ่  แหล ่งนำ้า ดิน  

ป่าไม้ ฯลฯ

๕) การใช้ GPS จับพิกัด 

ตำาแหน่งต่างๆในชุมชน

๑. การบรรยายแนวทางการ

ศึกษาท้องถิ่นในด้านภูมิ

สังคม และภูมิศาสตร์

๒. ฝึกปฏบิตักิารศกึษาขอ้มลู

ทางภูมิสังคม

๓. ฝึกปฏบิตักิารศกึษาขอ้มลู

ทางภูมิศาสตร์

๕.แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดย

กระบวนการกลุ่ม

๕.   สามารถวเิคราะห ์
ปญัหาของชมุชน 
และหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหา
และการพัฒนา
ได้อย่างเหมาะ
สมกับภูมิสังคม

๑) การวิเคราะห์ข้อมูล
๒)  การวเิคราะหป์ญัหาและ

ความตอ้งการของชมุชน 
๓)   การจดัลำาดบัความสำาคญั 

ของปัญหา
๔) การคืนข้อมูลให้ชุมชน 

๑. การบรรยายแนวทางเพื่อ
เข้าถึงท้องถิ่น โดยการ
วิเคราะห์ปัญหาชุมชน
และหาแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาและการพัฒนาได้
อย่างเหมาะสมกับภูมิ
สังคม

๒. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ปัญหาชุมชนจากข้อมูล
ทางภูมิสังคม และข้อมูล
ภูมิศาสตร์

๓. ฝึกปฏิบัติการแสวงหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
และการพฒันาทีส่อดคลอ้ง 
กับภูมิสังคม

๔. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
กระบวนการกลุ่ม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้

๖. สามารถเข้าถึง
ชุ ม ช น  โ ด ย
ก ร ะ บ ว น ก า ร
วางแผน พัฒนา
ชุมชนแบบบูรณา
การอย่างยั่งยืน 
ทัง้ในระดบัอยูร่อด 
อยู่อย่างพอเพียง 
และอยูอ่ยา่งยัง่ยนื

๑) การจัดทำาแนวทางแก้ไข
ปัญหา (ทำาแผน)

๒) การทำาแผนชีวิตชุมชน
๓) การบูรณาการแผนชีวิต

ชุมชนกับแผนของส่วน
ราชการ

๔) จัดทำาแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม 
พระราชดำาริ

๑ .การบรรยายแนวทาง
เพื่ อ เข้ าถึ งชุ มชนโดย
กระบวนการวางแผน
การพัฒนาชุมชนแบบ
บูรณาการ ทั้งในระดับ
อยู่รอด อยู่อย่างพอเพียง 
และอยู่อย่างยั่งยืน

๒. ฝกึปฏบิตักิารทำาแผนชวีติ
ชุมชน 

๓.แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดย 
กระบวนการกลุ่ม

   (ทีมวิทยากรในพื้นที่ขยาย
ผล)

๗. การถอดบทเรียน 
การทดสอบและ
การประเมิน

ประเมินผลความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระของ
การเรียนรู้ทั้งหมด

ประเด็นการถอดบทเรียน 
ประเมนิผลและแบบทดสอบ
ก่อน-หลังการอบรม

๙. งบประมาณ 
 ๙.๑  งบประมาณเพื่อการอบรมหลักสูตร พชร. ประจำาปี ๒๕๕๕ 
ประกอบด้วย
	 	 	การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ต้นแบบ ๕ วัน ค่าอาหาร 
ค่าที่พัก และค่าวิทยากรการฝึกอบรม ๒๕๐ - ๕๐๐ บาทต่อคนต่อวัน 
	 	 	การปฏบิตัจิรงิในพืน้ทีแ่หล่งนำา้แต่ละอำาเภอ มงีบประมาณ
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานจากกระทรวงมหาดไทย แหล่งนำ้า ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
(แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ งบขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด ๕๐,๐๐๐ บาท และ 

งบขับเคลื่อนงานระดับอำาเภอ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)



22  การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำาริ

	 	 	การนเิทศงานในพืน้ทีป่ฏบัิตกิารจรงิ สนบัสนนุการตดิตาม

แผนงานโครงการจากสำานักนโยบายและแผน สำานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย

 ๙.๒  งบประมาณเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วย 

  	งบประมาณสำาหรับแผนแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick win) 

เสนอให้กรรมการพิจารณาอนุมัติ

	 	 	งบประมาณสำาหรับแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์

ตามพระราชดำาริ เสนอให้กรรมการพิจารณาอนุมัติ เป็นการบูรณาการ 

งานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการพัฒนาพื้นที่เชิงประยุกต์ตาม 

พระราชดำาริ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 

๑๐. สถานที่ด�าเนินการ
 สถานที่ฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สถาบันดำารง 

ราชานุภาพ ได้กำาหนดใช้ศูนย์ฝึก คือ

 ๑) ศูนย์ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำาริ 

บ้านห้วยปุก ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน

 ๒) ศูนย์ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำาริ 

บ้านห้วยคำา ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 
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๑๑. ทีมวิทยากร และ help desk หรือทีมงานที่คอยเสริมสร้าง 

 องค์ความรู้ ให้ค�าแนะน�า และค�าปรึกษาแก่ทีมผู้ปฏิบัติงาน 

 พัฒนาชนบทตามแนวพระราชด�าริ

 เป็นทีมงานที่จะคอยสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่ทีมผู้ปฏิบัติงาน

พัฒนาชนบทฯ ตั้งแต่กระบวนการก่อนการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม 

และเมื่อกลับจากการฝึกอบรมไปแล้ว ก็จะมีทีมงานคอยให้คำาปรึกษาและ

เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ทีมปฏิบัติงานในพื้นท่ี ซึ่งจะสนับสนุนตามกำาลังของแต่ละ

ส่วนทั้งเรื่ององค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ โดยดูจากความจำาเป็น

และความเป็นไปได้ของกิจกรรมท่ีเกิดจากความต้องการของประชาชนใน

พื้นที่

  

การเรียนรู้ภาคทฤษฎี

๑.หลักการที่ยึดมั่น ๓ ประการ คือ

 ๑. หลักการองค์ความรู้ ๖ มิติ

  มิติที่ ๑ : นำ้า เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาต้ังแต่ต้นนำ้า 

ถึงปลายนำ้า ด้วยรูปแบบการพัฒนาแหล่งนำ้า การเก็บนำ้าให้อยู่ได้นานที่สุด  

การใช้นำา้ทกุหยดให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

  มิติที่ ๒ :  ดิน  เน ้นการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพดิน  

ซึ่งเป ็นปัจจัยสำาคัญในการทำาการ

เกษตร ด้วยรูปแบบการปรับปรุงดิน 

หรือการปลูกหญ้าแฝก
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  มิติที่ ๓ :  เกษตร การนำาเกษตรทฤษฎใีหม่มาใช้ให้เกดิประโยชน์

สูงสุดในแต่ละพื้นที่

  มิติที่ ๔ :  พลงังานทดแทน เน้นการปรบัใช้พลงังานให้เหมาะสม

กับท้องถิ่น โดยการคิดค้นและพัฒนาพลังงานทางเลือกท่ีชุมชนสามารถ 

พึ่งพาตนเองได้ เช่น ในลักษณะของไบโอดีเซล หรือเชื้อเพลิงเขียว

  มิติท่ี ๕ :  ป่า ลดการตัดไม้ทำาลายป่าและส่งเสริมให้มีการ 

ปลูกป่าในรูปแบบต่างๆ โดยการปลูกฝังจิตสำานึกให้ชุมชนเห็นความสำาคัญ

ของป่า การอนุรักษ์ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างถูกวิธี เพ่ือให้

มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  มิติที่ ๖ :  สิ่งแวดล้อม การคำานึงถึงสภาพแวดล้อม อย่างเช่น 

การนำาแนวทางการกำาจดัขยะ และการบำาบัดนำา้เสยีมาใช้ให้เกดิประสทิธภิาพ 

เป็นการดำารงชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

 ทัง้นีก้ารดำาเนนิงานในพืน้ท่ีจะต้องทำาให้เกดิความเชือ่มโยงทัง้ ๖ มติิ 

สู่การแก้ปัญหาและพัฒนา โดยปรับนำ้าหนักในแต่ละเรื่องให้สอดคล้อง  

เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิด 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด

 ๒. หลักการและแนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา” 

  เป็นหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั คอืการเข้าใจ เข้าถึง และพฒันา เป็นบนัได้ ๓ ขัน้สูค่วามสำาเรจ็ 

โดยบนัได้ทัง้ ๓ ขัน้นีจ้ะทำาให้ชมุชนมคีวามเป็นเจ้าของและนำาไปสูค่วามยัง่ยนื

ของการพัฒนาในที่สุด
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  การเข้าใจ เป็นการสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน  

ด้วยการศกึษาข้อมลูทกุมติขิองชมุชน ค้นหารากฐานของปัญหา และรวบรวม

องค์ความรู้ของโครงการพระราชดำาริทั่วประเทศ

  การเข้าถึง เป็นเรื่องของการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมโดย 

มุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา

และความต้องการของชมุชน และให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในกระบวนการพฒันา

ให้มากที่สุด

  การพฒันา เป็นการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาศกัยภาพชมุชน สร้างทมีพ่ี

เลีย้ง การออกแบบหลกัสตูรและเมนกูารพฒันา การศกึษาดูงาน แลกเปล่ียน 

เรยีนรู ้และฝึกปฏบิตัขิงิชมุชน รวมทัง้การให้ทมีพีเ่ลีย้งให้คำาแนะนำาในชมุชน 

ติดตามสนับสนุน และประเมินผล

 ๓. หลักการทรงงานและหลักการโครงการ

  การดำาเนินงานและโครงการตามแนวทางโครงการปิดทองหลัง

พระ ได ้น ้อมนำาหลักการทรงงานและหลักการโครงการในสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ได้แก่

  ๑. หลักการทรงงาน ๑๔ ประการ

   ๑.๑  ศกึษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ ท้ังข้อมลูเบือ้งต้น เอกสาร 

แผนที่ จากการสอบถามผู้เกี่ยวข้องให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง รวดเร็ว และ
ตรงตามความต้องการของประชาชน
   ๑.๒  มององค์รวม มีวิธีคิดอย่างองค์รวมหรือมองอย่างครบ
วงจร มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
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   ๑.๓  ไม่ยึดติดตำารา ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยี 
ที่ไม่เหมาะสม
   ๑.๔  ทำาให้ง่าย มีการค้นคิด ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไข

งานการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริโดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทำาสิ่งยาก

กลายเป็นง่าย ทำาสิ่งสลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย

  ๑.๕  เน้นการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับ 

ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องท่ีต้องคำานึงถึงความคิดความเห็นหรือความ

ต้องการของประชาชน แล้วเก็บมาประมวล เพื่อนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์

  ๑.๖  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม เมื่อส่วนรวมได้รับประโยชน์ 

ตัวของเราจะได้รับประโยชน์ด้วย

  ๑.๗  ขาดทนุคอืกำาไร หลกัการคอื “การให้” และ “การเสียสละ” 

เป็นการกระทำาอันมีผลเป็นกำาไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

  ๑.๘  ความเพียร การทำาโครงการต่างๆ แม้ระยะแรกๆ จะมี

ความไม่พร้อมมากนัก แต่ต้องไม่ท้อ และมีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาบ้านเมือง

  ๑.๙  เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นแนวทางการดำาเนนิชวีติ เพือ่สร้าง

ความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันทุกด้าน ซึ่งจะทำาให้สามารถทำาให้อยู่ได้อย่าง

สมดุล ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

  ๑.๑๐  ให้ธรรมชาตช่ิวยธรรมชาติ การเข้าใจถึงธรรมชาติ และ

ต้องการให้ประชาชนใกล้ชดิกบัธรรมชาต ิเพราะปัญหาของธรรมชาติจะต้อง

ใช้ธรรมชาติ แก้ไข หรือช่วยเหลือ

  ๑.๑๑ ปลูกป่าในใจคน การฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้ 

กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสำานึกให้คนรักป่าเสียก่อน
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  ๑.๑๒  ทำางานอย่างมีความสุข เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการ

ทำาประโยชน์ให้กับผู้อื่น

  ๑.๑๓  รู้ - รัก - สามัคคี

    รู ้คอื เมือ่เรารูค้รบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้องเหน็

คุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรักที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ปัญหานั้นๆ

    สามัคคี คือ เมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติ จะต้องคำานึงเสมอ

ว่าเราทำาคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกันเป็นหมู่คณะ จึงจะ

เกิดพลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยดี

  ๑.๑๔  ประหยดั เรยีบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ให้หลักการแก้ไข

ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ประชาชนสามารถทำาได้เอง  

หาได้ในท้องถิน่ โดยประยกุต์ใช้สิง่ทีม่อียูม่าแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องลงทนุสูง 

หรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยาก

 ๒. หลักการโครงการ ๙ ประการ

  ๒.๑  ระเบิดจากข้างใน คือ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

มสีภาพพร้อมทีจ่ะรบัการพฒันาก่อน ไม่ใช่การนำาความเจรญิหรอืบคุคลจาก

ภายนอกเข้าไปให้ชุมชนหรือหมู่บ้าน โดยท่ีประชาชนยังไม่พร้อมรับกับ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

  ๒.๒  แก้ปัญหาจุดเล็ก มองปัญหาในภาพรวมก่อน แต่เริ่ม 

แก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม

  ๒.๓  ทำาตามลำาดับขั้น เริ่มจากสิ่งที่จำาเป็นที่สุดของประชาชน

ก่อน โดยการสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน 

ส่วนใหญ่ แล้วจึงค่อยเสริมความเจริญ และเศรษฐกิจขั้นสูงโดยลำาดับ
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  ๒.๔  ใช้อธรรมปราบอธรรม ใช้ความจริงในเรื่องความเป็นไป

แห่งธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการและแนวปฏิบัติ 

ที่สำาคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่

ระบบที่เป็นปกติ

  ๒.๕ การพึ่งตนเอง การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  

เพ่ือให้ชุมชนเข้มแขง็พอทีจ่ะดำารงชวีติได้ แล้วขัน้ต่อไปคอื การพฒันาให้สามารถ

อยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อม และให้สามารถ พึ่งตนเองได้ในที่สุด

  ๒.๖ พออยู ่พอกิน ให้ประชาชนอยู ่อย่าง “พออยู ่พอกิน”  

เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายคุณภาพภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

  ๒.๗ ความชื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน เพราะความสุจริต และ

จริงใจน้ัน แม้จะมคีวามรูน้้อย กท็ำาประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผูท้ีรู่ม้าก

แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ

  ๒.๘ คำานงึถึงภูมสิงัคม การพฒันาต้องคำานงึถงึสภาพภมูปิระเทศ 

สังคมวิทยา ตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น

  ๒.๙ บริการที่จุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่จะมาใช้

บริการ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วม

ดำาเนินการและบริการ ณ ที่แห่งเดียว
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แนวทางปฏิบัติ ๓ แนวทาง 

 ๑.  แนวทางการด�าเนนิงาน โดยยดึหลกัการบรหิารงานเชงิบูรณาการ 

ตั้งแต่ระดับต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า

  ต้นนำ้า หมายถึง การเป็นแหล่งองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ 

ประกอบด้วย ความรู้จากศูนย์การพัฒนา โครงการส่วนพระองค์ โครงการ

ตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์

 กลางนำา้ หมายถงึ การดำาเนนิงานในส่วนทีโ่ครงการปิดทองหลังพระ 

มีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างต้นนำ้ากับปลายนำ้า โดยมุ่งเน้นด้าน 

การจัดการความรู้ การส่งเสริมการพัฒนา และการสร้างภาคเครือข่าย 

ความร่วมมือ

 ปลายนำ้า หมายถึง การบูรณาการระดับพื้นที่ ชุมชน ท้องถิ่น และ

จังหวัด เพื่อนำาองค์ความรู้จากโครงการพระราชดำาริ เชื่อมโยง และปรับใช้

ในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมกับภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย 

มุ่งเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

 ๒.  แนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ 

ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน คือ

  ๒.๑  การสร้างความเข้าใจ กับประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน  

จังหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) และภาคเีครือข่ายความร่วมมอื

  ๒.๒  การกำาหนดพื้นท่ี โดยพิจารณาจากภูมิสังคม และสภาพ

ปัญหาแต่ละพื้นที่ ที่เป็นเป้าหมายปฏิบัติการพัฒนา
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  ๒.๓  การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

โดยจดักระบวนการเรยีนรู ้ถ่ายทอดความรูท้ีส่อดคล้องกบัภมูสัิงคมของกลุ่ม

เป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายก่อนกระบวนการพัฒนา

  ๒.๔  การลงมือปฏิบัติ คือ การที่ชุมชนและภาคีทุกภาคส่วน 

ร่วมกันดำาเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนา โดยเรียนรู้จากโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำารแิละนำามาปรบัใช้ให้สอดคล้องกบัภมูสัิงคม ศกัยภาพของ

ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

  ๒.๕  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาต่อเนื่อง เน้นการ

สื่อสารและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ  

เพื่อสรุปบทเรียน ข้อค้นพบ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  ๒.๖  การใช้คำาปรึกษาและติดตามอย่างใกล้ชิด เป็นการจัดทีม

สนับสนุน ให้คำาปรึกษาแก่พื้นที่

  ๒.๗  การวัดผล เป็นข้ันตอนสุดท้าย เพื่อประเมินผลการ 

ดำาเนินงานว่ามีผลสำาเร็จ หรือมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่างไร  

เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ

 ๓. แนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ

  เน้นการบรหิารจดัการเพือ่นำาศกัยภาพของพ้ืนทีแ่ละภมูปัิญญา

ท้องถิ่น เป็นพลังสำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา และให้ความสำาคัญต่อ

การบูรณาการทุนการพัฒนาด้านต่างๆ ในระดับจังหวัด ทั้งความรู้จากศูนย์

การพัฒนา งบประมาณ และโครงการพระราชดำาริ นำาไปสู่การแก้ไขปัญหา

และการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งตรงกับความต้องการ

ของประชาชน
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การเรียนรู้ภาคการปฏิบัติ

การลงพื้นที่ปฏิบัติจริง : แผนที่ชุมชน

 ๑.  ความรูค้วามเข้าใจ

เกีย่วกับกระบวนการทำางานใน

พื้นที่ โดยเข้าฟังการบรรยาย

ในศาลาประชาคมหมู ่บ ้าน 

เกี่ยวกับ กระบวนการทำางาน 

ในพื้นที่  การสำารวจข ้อมูล  

การสำารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม การสำารวจกายภาพของชุมชน การจัดทำา

แผนที่ชุมชน พร้อมอธิบายขั้นตอนและแนวปฏิบัติการลงสำารวจพื้นที่จริง 

  ๑.๑  สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักว่าหน้าที่และ

ภารกิจปกติของหน่วยงานของผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติโดยการนำาความรู้

การสบืสานแนวพระราชดำารปิระยกุต์ใช้ในหมูบ้่านตามภมูสัิงคมมาบรูณาการ

ทำางานกับทกุภาคส่วนได้ โดยไม่ได้เป็นการเพิม่งานให้กบัข้าราชการแต่อย่างไร

  ๑.๒  กระบวนการทำางานร่วมกันในพ้ืนท่ี ได้แก่ ปลัดอำาเภอ  

นักวิชาการพัฒนาชุมชน วิศวกรโยธา และ ปลัด อบต.หัวหน้าหน่วย  

กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. 

  ๑.๓  การทำางานร่วมกันระหว่างทีมปฏิบัติการอำาเภอ และ  

ชาวบ้าน ในขั้นตอนการสร้างความเข้าใจ คือ การสำารวจข้อมูล เศรษฐกิจ 

สังคม และ ข้อมูลกายภาพ ขั้นความเข้าถึง มีการคืนข้อมูล การวิเคราะห์



32  การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำาริ

ปัญหากำาหนดเป็นความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน และ ผลสำาเร็จ  

Quick win ของการพัฒนา เช่น ผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้น ปริมาณหมูเหมยซาน

 ๒.  การลงสำารวจพื้นที่จริง ครั้งที่ ๑ 

  ๒.๑  ศกึษาความเป็นอยูแ่ละสร้างความคุน้เคยกบัชาวบ้าน โดย

แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ คน และมีวิทยากรนำา 

เพื่อเดินพูดคุยทำาความรู้จักกับชาวบ้าน ศึกษาวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน  

การทำามาหากิน ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอบถามปัญหา

เบื้องต้น เช่น ปัญหาเรื่องปากท้อง ปัญหาเกี่ยวกับทุนในการดำาเนินชีวิต  

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม (ไม่เกี่ยวข้องปัญหาการเมืองท้องถิ่น)

 ๒.๒ ศึกษาเอกสารข้อมูลทุติยภูมิของชุมชน โดยศึกษาจากเอกสาร

ทางราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ 

รายงานผลการศึกษา งานวิจัย ภาคีเครือข่ายที่มาทำางานในพื้นที่ รวมทั้ง

ข้อมูล แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ การจำาแนกประเภท

การใช้ทีด่นิตามลกัษณะลุม่นำา้ แปลงท่ีดนิรายแปลง ผงัหมูบ้่าน เพือ่ให้รูข้้อมลู

เบื้องต้น ว่ามีลักษณะ

ตั้งบ้านเรือนทรัพยากร 

ธรรมชาติด้านไหนบ้าง 

เช่น แหล่งนำ้า ทิศทาง

การไหลของนำ้า ระดับ

ความสูงของพื้นที่
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 ๓.  การจดัทำาแผนท่ีชมุชน(ใบงานท่ี๑) ในแต่ละกลุม่ร่วมกนัฝึกปฏบิติั

ทำาแผนที่หมู่บ้าน โดยสรุปสิ่งที่พบเห็นจากการเดินเรียนรู้ ลงในกระดาษใน

ลักษณะแผนที่ทำามือ ซึ่งแต่ละคนมีวิธีการสังเกตท่ีแตกต่างกัน เป็นการนำา

มุมมองที่หลากหลายมาสรุปร่วมกัน ทำาให้ผลลัพธ์ของแต่ละแผนที่มีความ

แตกต่างกัน จึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 ๔. การนำาเสนอแผนท่ีชุมชนของแต่ละกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอ

แผนที่หมู่บ้าน และให้ร่วมกันอภิปรายให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม

การลงพื้นที่ปฏิบัติจริง : การเก็บข้อมูลครัวเรือน

 ๑. วิธีการทำาความเข้าใจกับชาวบ้าน ประกอบด้วย   

 ผลงานรูปธรรมการปฏิบัติงานพื้นท่ีขยายผลฯ ต้ังแต่ การสร้าง 

ความเข้าใจกบัชาวบ้านว่า เริม่จากการ กนินอนในหมูบ้่าน เรยีนรูก้บัชาวบ้าน

ในเรื่องวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เพื่อค้นหาและศึกษาปัญหาความต้องการของ

ชาวบ้าน การกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำา มองเห็นประโยชน์

เห็นคุณค่าของการทำางานตามแนวทางปิดทองหลังพระฯ เพื่อให้ชาวบ้าน

เข้าใจ และพร้อมจะรับการ

พัฒนา “ระเบิดจากข้างใน” 

โดยลุกขึ้นมาทำางานด้วย

ตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหา

และพัฒนาความเป็นอยู ่ 

ไม ่มีการจ ้ าง เหมาและ 

จ่ายค่าจ้างแรงงาน 
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 ๒.  กลไกทีจ่ะขบัเคลือ่น

การทำางานในหมู ่บ ้ าน คือ  

อาสาสมัครพัฒนาหมู ่บ ้ าน 

(อสพ.) เพราะเกิดและโตใน

หมู่บ้านต้องมีความรูด้้านเกษตร 

ปศสุตัว์ หรอื ไม่มกีไ็ด้ แต่มคีวาม

ตั้งใจเต็มใจช่วยเหลือชาวบ้าน 

ในหมูบ้่าน ทำางานอย่างต่อเนือ่ง

เพื่อเปลี่ยนแปลงให้หมู่บ้านของตนดีขึ้น

 ๓.  ภาคปฏิบัติ : ความพร้อมทีมปฏิบัติการพื้นที่ 

  ๓.๑  สร้างความเข้าใจให้ทมีปฏบัิตกิารพืน้ทีใ่ห้เข้าใจความสำาคญั

ของความพร้อม ซึ่งต้องมีความพร้อม ๓ อย่าง คือ ใจ (ความศรัทธา) วาจา 

(คำาพูด) และการกระทำา ตามแนวพระราชดำาริฯ และ อธิบายขั้นตอน 

การสำารวจปัญหาจริงในพื้นที่ การสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่แท้จริง  

การเตรียมความพร้อมในการสำารวจข้อมูล เช่น กล้อง แผนที่ การสังเกตใน

ทกุขัน้ตอน ถงึจดุเด่น จดุด้อย ตลอดจน ต้องมคีวามเข้าใจในข้อมลูทกุระดับ 

  ๓.๒  การบูรณาการทมีงานรบัผดิชอบเกบ็ข้อมลู โดยแจกใบงาน

ที่ ๒ ให้ผู้เข้ารับการอบรม เก็บข้อมูลครัวเรือน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน  

โดยแบ่งเป็นครัวเรือนละ ๒-๓ คน



 การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำาร ิ 35

การลงพืน้ทีป่ฏบิตัจิรงิ : การวเิคราะห์ข้อมลูตามแบบเศรษฐกิจและสงัคม 

 ๑.  ความสำาคัญของการสำารวจเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  

และการใช้แบบสำารวจ

เศรษฐกิจและสั งคม  

โดยอธบิายแบบสำารวจฯ 

ทีละข้ออย่างละเอียด 

พร ้อมทั้งปรับคำาถาม 

ห น ่ ว ย วั ด / นั บ  ใ ห ้

สอดคล้องกับลักษณะ

พื้นที่ เพื่อคำานวนรายได้ 

รายจ่าย มูลค่าทรัพย์สิน และวางแผนเก็บข้อมูลตามแบบสำารวจ 

 ๒.  ภาคปฏบัิต ิ: การสำารวจข้อมลูตามแบบสำารวจเศรษฐกจิ - สงัคม 

(ใบงานที่ ๓)

  ๒.๑  แบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น ๒ ทีม ประกอบด้วย  

ทีมสำารวจข้อมลูรายครวัเรอืน และ ทีมจบัพกิดัสถานทีส่ำาคญัในหมูบ้่าน และ 

ให้จดัแบ่งเวลาการสำารวจของแต่ละทีมเพือ่ให้ท้ังสองทมีได้รบัข้อมลูเพยีงพอ 

ในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ดังนี้

     (๑)  ทีมสำารวจข้อมูลรายครัวเรือน ประกอบด้วย ทีม

ราชการและชาวบ้าน โดยเข้าสัมภาษณ์ชาวบ้านครัวเรือนตัวอย่าง พื้นที ่

ทำากิน ชนิดของพืชที่ปลูก สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ภูมิสังคม จำานวนประชากร  

อาชีพ ลักษณะบ้าน ฯลฯ เศรษฐกิจ ได้แก่ ทรัพย์สิน รายได้ หนี้สิน และ

ปัญหาความต้องการเบื้องต้น
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     (๒)  ทีมจับพิกัดสถานที่สำาคัญในหมู่บ้าน เช่น บ้านทุก

หลังคาเรอืน บ้านผูน้ำาสำาคญั ถนน เส้นทางสญัจรในหมูบ้่าน ระหว่างหมูบ้่าน 

เส้นทางไปพื้นที่เกษตร แหล่งนำ้า ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ศาลากลางบ้าน 

วัด โรงเรียน โรงสี ปั๊มนำ้ามัน ร้านค้า และการใช้ที่ดินทุกแปลง ฯลฯ

  ๒.๒  การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล การนำาข้อมูลเศรษฐกิจ

และสังคม ตามแบบสำารวจทุกครัวเรือนมาพิมพ์และประมวลผลเป็นข้อมูล

ของหมู่บ้าน ในโปรแกรม Microsoft excel 

  ๒.๓  ให้นำาเสนอหรือจัดส่งวิทยากร 

การลงพื้นที่ปฏิบัติจริง : การส�ารวจข้อมูลกายภาพ 

 ๑.  ทำาความเข้าใจวิธีการและกระบวนการสำารวจข้อมูลกายภาพ

 ๒.  การฝึกปฏิบัติการสำารวจข้อมูลกายภาพ

  ป่าไม้  สภาพป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น จำานวน

พันธุ์ไม้ ความหนาแน่นของต้นไม้ ขนาดต้นไม้ จุดท่ีชาวบ้านเข้าไปใช้

ประโยชน์ บริเวณที่มีการบุกรุกทำาลาย มีสภาพป่าเสื่อมโทรม พื้นที่ใช้สอย 

เป็นต้น

  แหล่งนำ้า เส้นทางนำ้า ฝายและแนวท่อเดิม วัดปริมาณนำ้าไหล 

ความเร็วของนำ้า พื้นท่ีรับนำ้าปัจจุบัน ระดับความสูง คุณภาพของนำ้า  

(เก็บตัวอย่างนำ้ามาตรวจ) รวมทั้ง 

จบัจดุพกัิดและถ่ายภาพประกอบ เช่น 

บริเวณที่มีปัญหาดินถล่ม นำ้ามุดโผล่ 

จุดที่นำาไปใช้ในชุมชน หรือ จุดที่มี

ปัญหา เป็นต้น
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  การใช้ประโยชน์ที่ดิน การสำารวจที่ดินรายแปลง การจับพิกัด

ตำาแหน่งที่ดิน ระดับความสูงของพื้นที่รูปถ่ายเจ้าของที่ดิน การใช้ประโยชน์

ที่ดิน เช่น พืชที่ปลูก การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

 ๓.  การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๔.  รายงานสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำารวจเศรษฐกิจ  

สังคม ข้อมูลกายภาพ เพื่อนำาเสนอในที่ประชุมชาวบ้าน

การลงพื้นท่ีปฏิบัติจริง : การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบส�ารวจ

เศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลกายภาพ

 ๑. การทำาความเข้าใจเกีย่วกบัสภาพความเป็นจรงิ ปัญหา ทนุทีเ่ป็น

ภูมิปัญญาในหมู่บ้าน โดยนำาข้อมูลที่ได้จากแบบสำารวจเศรษฐกิจและ 

สังคม รายครัวเรือน และจากการสำารวจข้อมูลกายภาพ แหล่งนำ้า ป่าไม้  

การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาวิเคราะห์เพื่อทำาความเข้าใจสภาพความเป็นจริง 

ปัญหา ทุนที่เป็นภูมิปัญญามีอยู่ในหมู่บ้าน และ ศักยภาพของชุมขน (การใช้

ประโยชน์จากผลงานของใบงานที่ ๑ - ๔)

 ๒. การจัดรูปแบบการนำาเสนอข้อมูล ให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายที่สุด 

และครบถ้วน โดยอาจ

เรียงร้อยเร่ืองราวของ

หมู่บ้าน ได้แก่ จำานวน

ประชากร อายุ อาชีพ 

ข้อมูลเศรษฐกิจ (รายได้ 

รายจ่าย หนี้สิน เงินออม) 
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สดัส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ (จำานวนพืน้ทีป่ลกูข้าว พืน้ทีป่่า พืน้ทีท่ีอ่ยูอ่าศยั) 

แหล่งนำ้าที่มีอยู่ ระดับความสูงตำ่า เป็นต้น 

 ๓. การวิเคราะห์ “ประเด็นร่วม” วิธีการค้นหาปัญหาที่เป็นปัญหา

ของคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน โดยวิเคราะห์จาก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ 

ความเสี่ยง วิเคราะห์ เพื่อประกอบการคืนข้อมูลให้กับหมู่บ้าน

การลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ๖ : การจัดท�าแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์

ตามพระราชด�าริ

 ๑. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู โดยจดัประชมุร่วมกบัชาวบ้าน 

เพื่อตรวจสอบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน โดยให้ผู้เข้ารับ

การอบรมนำาเสนอรายงานผลการวเิคราะห์ข้อมลูตามแบบสำารวจเศรษฐกจิสงัคม 

และการผลจากการสำารวจข้อมลูกายภาพ ให้ท่ีประชมุชาวบ้านพจิารณาและ

ร่วมกันอภิปรายระดมสมองเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ

หมู่บ้าน และจัดทำารายงานสรุปโดยเรียงตามลำาดับความสำาคัญของปัญหา 

ที่ชาวบ้านต้องการแก้ไขเร่งด่วน ตามปฏิทินการเพาะปลูก

      ๒. จัดทำาราย

ละเอียดกิจกรรมและ

รูปแบบรายการ ท่ีเน้น

การแก้ไขปัญหาที่เป็น

ประเด็นป ัญหาร ่วม 

ของหมู่บ้าน โดยแก้ไข

ปัญหาด้านการดำารง



 การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำาร ิ 39

ชีวิตก่อน และต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง/สถานการณ์จริงของพื้นที่ 

ที่ได้จากการสำารวจข้อมูลร่วมกัน ดังนี้ 

  ๒.๑  การจัดทำาแผนชีวิตชุมชน ให้ชาวบ้านคิดส่ิงที่ต้ังใจจะทำา

เพื่อแก้ไขปัญหาครัวเรือน โดยประมวลความต้องการระดับชุมชน เช่น 

แผนการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์เมื่อมีระบบนำ้าสมบูรณ์แล้ว ชนิดและปริมาณ

ของพืช การเลี้ยงสัตว์ต้องมีสถานที่เลี้ยง แหล่งอาหาร และตลาด ฯลฯ และ

สรุปเป็นความต้องการในแผนชีวิตชุมชน

  ๒.๒  ประชุมทีมปฏิบัติการระดับอำาเภอ นำาแผนชีวิตชุมชน 

มาวเิคราะห์ความเหมาะสมทีส่อดคล้องกบัภมูสิงัคม และจัดทำารายละเอยีด

แผนงานกจิกรรมการพฒันาทีต่รงตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหา

ได้ พร้อมกำาหนดรูปแบบรายการของหน่วยงาน

  ๒.๓  ประชุมชาวบ้าน เพื่อนำาเสนอแผนงาน กิจกรรมของ 

หน่วยงานที่จะสนับสนุนและรับฟังความคิดเห็นของชุมชน รวมทั้งให้ข้อมูล

ในเรือ่งทีไ่ม่สามารถท่ีดำาเนนิการได้ และสรปุเป็นแผนงานและความต้องการ

ที่ตรงกัน พร้อมทั้งเน้นยำ้าอีกครั้งว่าชาวบ้านจะต้องมีส่วนร่วมในการลงมือ

ปฏิบัติ

 ๓.  การจัดทำาแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ 

ของหมู่บ้าน

  แผนที่จะใช้ดำาเนินการในพื้นที่ มี ๒ ประเภท ได้แก่ แผนท่ีใช้

แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของหมู่บ้าน (Quick win) และ แผนพัฒนาชนบทเชิง

พื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำาริ (ฉบับสมบูรณ์)
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  ๓.๑  กจิกรรมท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของหมูบ้่าน (Quick 

win) ระหว่างทำากระบวนการเข้าใจ เข้าถึง หากพบว่าในพื้นที่มีปัญหาต้อง

แก้ไขเร่งด่วน ที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตชาวบ้าน ก็สามารถเร่ิมทำากิจกรรม

พัฒนาได้เลย เพื่อสร้าง

ความเช่ือมั่ นศรัทธา 

การทำางานของโครงการ  

เช ่น ซ ่อมแซมระบบ 

ท่อนำ้ าอุปโภคบริโภค

ของชุมชนที่มีป ัญหา  

นำา้ไม่สะอาด สาธารณสขุ 

ปศุสัตว์ เป็นต้น 

  ๓.๒  แผนพัฒนาชนบทฯ ฉบับเต็ม เป็นโครงการ / แผนงาน  

ที่มีลักษณะ ดังนี้

    (๑) สอดคล้องหลักการองค์ความรู้ 6 มิติ และ ภูมิสังคม 

องค์ความรู ้ที่เป็นสากล องค์ความรู ้ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนว 

พระราชดำารทิีช่าวบ้านร่วมคดิ ร่วมทำา เป็นเจ้าของ ตัง้แต่กระบวนการสำารวจ 

การก่อสร้าง (ไม่มีการจ้างเหมาและไม่มีค่าแรงงาน) วิธีการซ่อม การบำารุง

รักษา และการบริหารจัดการในระยะยาว

    (๒) การจดัทำางบประมาณต้องเป็นไปตามหลักการทรงงาน 

ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่อิงกับปฏิทินงบประมาณของ

ราชการ แต่ให้สอดคล้องกับปฏิทินการเกษตรของชาวบ้าน
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    (๓) สามารถวดัผลสำาเรจ็ของโครงการ/แผนงานว่าตรงตาม

ความต้องการของชาวบ้านได้ โดยระบุตัวชี้วัดที่ชาวบ้าน ได้รับว่ามีคุณภาพ

ชีวิตอยู่ในระดับอยู่รอด พอเพียง และ/หรือ ยั่งยืน

    (๔) มกีารบูรณาการทำางานทุกภาคส่วน โดยจำาแนกภารกจิ

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ ชาวบ้านในพื้นท่ี รวมทั้งแนวทางเชื่อมโยง

ประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างชัดเจน

การลงพืน้ทีป่ฏบิตัจิรงิ : เรยีนรูร้ปูธรรมความส�าเร็จในการด�าเนินงานตาม

แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ

 ๑. รูปธรรมความสำาเร็จการพัฒนาตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

ประยุกต์ตามพระราชดำาริ โดยการเดินลงพื้นท่ีการเรียนรู้กิจกรรมที่เป็น 

ความสำาเร็จจากการทำางาน ได้แก่ การพัฒนาระบบนำ้า ฝายอนุรักษ์ บ่อพวง

สันเขา ฝายเกษตร ระบบท่อส่งนำ้า ระบบคลองส่งนำ้า การบริหารจัดการ 

กลุ่มผู้ใช้นำ้า กองทุนเมล็ดพันธุ์ กองทุนปุ๋ย กองทุนพืชผักสวนครัว โรงสีข้าว

ชมุชน กองทนุปศสุตัว์ กองทนุยาและเวชภณัฑ์ กองทนุการแปรรปูผลติภณัฑ์

ท้องถิ่น พร้อมพูด

คุยกับชาวบ้าน
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 ๒. การเชื่อมโยงการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน 

และชาวบ้าน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการทำางานระหว่างชุมชน 

หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

 ๓. ประมวลวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู ้และฝึกปฏิบัติ พร้อมเสนอ

แนวทางการดำาเนินงานต่อไปในพื้นที่ของตนเอง
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แหล่งที่มาของข้อมูล

๑. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

๒. สถาบนัส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทองหลงัพระตามแนวพระราชดำาริ

๓. สำานักนโยบายและแผน สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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พิมพ์ที่ บริษัท บพิธการพิมพ์ จำากัด 70 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 0-2222-5555, 0-221-9781 โทรสาร 0-2221-6433 นายยอดย่ิง โสภณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. 2555 

E-mail Address : borpitt@hotmail.co.th

บรรณาธิการบริหาร

 นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ ผู้อำานวยการสถาบันดำารงราชานุภาพ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
 นายสงวน ธีระกุล   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
 นายบำารุง รื่นบรรเทิง  ผู้อำานวยการส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้

กองบรรณาธิการ
 นางวันเพ็ญ ทรงวิวัฒน์  นางณิรมล เกิดแก้ว นายเฉลิมชาติ กองแสง

 นางกาญจนา แจ่มมินทร์   น.ส.สุพัตรา บุญถึง   

ศิลปกรรม/จัดท�ารูปเล่ม
 นางสาวอัจนา เตชะพันธุ์

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดำารงราชานุภาพ

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. ๐-๒๒๒๑-๕๙๕๘, ๕๐๕๕๖ (สื่อสาร สป.มท.)

“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารความรู้ สดร.

เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ

สถาบันดำารงราชานุภาพและกองบรรณาธิการไม่จำาเป็นต้องเห็นด้วย”

คณะผู้จัดท�า
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