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สถาบั น ดำ � รงราชานุ ภ าพ สำ � นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ได้จัดทำ � “เอกสารความรู้ สดร. ลำ �ดับที่ ๑๐/ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เรื่อง “การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกต์ตามแนวพระราชดำ�ริ (โครงการ
ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำ�ริ)” โดยสถาบันดำ�รงราชานุภาพ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจกจ่าย เผยแพร่ให้ข้าราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ดำ�เนินงานต่อไป
เอกสารความรู้ สดร. ฉบั บ นี้ นำ � ลงเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ข อง
สถาบันดำ�รงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th) ด้วย
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สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามแนวพระราชด�ำริ

(โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�ำริ)
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ

ความเป็นมา
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ได้มีมติเห็นชอบโครงการปิดทองหลังพระฯ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนน�ำ
แนวพระราชด�ำริไปพัฒนาทั่วประเทศ อันเป็นการเฉลิมฉลองวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรงจากแนวทาง
โครงการพระราชด�ำริและน้อมน�ำมาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ส่งเสริม
การเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริให้มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ และกระตุ ้ น จิ ต ส�ำนึ ก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมไทย
โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมตั งิ บประมาณสนับสนุนปีละ ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นระยะเวลา ๔ ปี (๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) พร้อมทั้งได้เห็นชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการปิ ด ทองหลั ง พระฯ โดยมี ฯพณฯ
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน
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ในการด�ำเนินภารกิจของโครงการปิดทองหลังพระฯ เพื่อสืบสาน
แนวพระราชด�ำริให้ขยายผล สูช่ มุ ชนท้องถิน่ อย่างกว้างขวาง เพือ่ ความอยูด่ ี
มีสขุ ของประชาชนนัน้ กลับมีขอ้ จ�ำกัดการทีเ่ ป็นหน่วยงานย่อย ในส�ำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ดังนั้น เพื่อให้
มีหน่วยงานเฉพาะรองรับภารกิจสืบสานแนวพระราชด�ำริให้ขยายผลสูช่ มุ ชน
ได้อย่างกว้างขวาง คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๒ เห็ น ชอบให้ ส�ำนั ก งานปลั ด ส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี
ด�ำเนิ น การจั ดตั้ง “มูลนิธิปิดทองหลังพระ สื บสานแนวพระราชด�ำริ ”
และ “สถาบั น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมปิ ด ทองหลั ง พระ สื บ สาน
แนวพระราชด�ำริ” ทั้งนี้ ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชด�ำริ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
น�ำไปสู่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นงานด้านส่งเสริมการพัฒนาของโครงการ
ปิดทองหลังพระฯ (ในขณะนั้น) ซึ่งจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดแรกที่โครงการ
ปิดทองหลังพระฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเป็นพื้นที่ส�ำหรับการพัฒนาระบบ
ต้นแบบ และโครงการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน�้ำห้วยคล้าย
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดอุดรธานี” เป็นพื้นที่ขยายผลของสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�ำริ
ภายใต้มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�ำริ โดยหลังจากที่
ด�ำเนินการโครงการในจังหวัดน่าน ได้ ๑ ปี ๙ เดือน และเห็นผลความส�ำเร็จ
ในระดับที่ชุมชนในพื้นที่สามารถอยู่รอดได้อย่างพอเพียงแล้ว คณะกรรมการ
สถาบันฯ จึงมีมติการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
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เห็นชอบการด�ำเนินงานในพื้นที่อ่างเก็บน�้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ให้เป็นพื้นที่ขยายผลของสถาบันฯ

กระทรวงมหาดไทยกับการมีสว่ นร่วมในโครงการปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชด�ำริ
จากความส�ำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่านและโครงการบริหารจัดการนำ�้ อย่างยัง่ ยืน
อ่างเก็บน�้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลกุดหมากไฟ
อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี น�ำมาสูก่ ารพัฒนาพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการ
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�ำริ ๑๘ หมู่บ้าน ใน ๑๐ จังหวัด
ทั่วประเทศ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
ที่เห็นชอบการด�ำเนินงานพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ โดยมอบหมาย
ให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอด
องค์ความรูใ้ นกระบวนการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวทาง
ขยายผลพื้นที่โครงการปิดทองหลังพระฯ

พืน้ ทีข่ ยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ ๑๘ หมูบ่ า้ น ใน ๑๐ จังหวัด
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
บ้านพญาพิภักดิ์ 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�ำ ต.ดู่พงศ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
บ้านห้วยค�ำ 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
สืบสานแนวพระราชด�ำริ ด�ำเนินงานในพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทอง
หลังพระฯ ๑๘ หมู่บ้าน ใน ๑๐ จังหวัด เพื่อสนองแนวพระราชด�ำริอย่างมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผ์ ล โดยนายพระนาย สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวง
มหาดไทยสมัยนั้น ในฐานะอนุกรรมการบูรณาการปิดทองหลังพระฯ ได้ขอ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงานโครงการปิดทอง
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หลังพระ และก�ำชับให้ข้าราชการทุกคนให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงาน
โครงการปิดทองหลังพระ โดยบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแนวดิ่งและแนวราบ และให้จังหวัดพิจารณา
งบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๕๔ มาจัดท�ำโครงการตามแนวพระราชด�ำริ
หรือต่อยอดโครงการตามแนวพระราชด�ำริ ตลอดจนการขอความร่วมมือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาบรรจุโครงการตามแนวพระราชด�ำริ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย
การด�ำเนินงานพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอให้กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ซึง่ เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานพืน้ ที่
ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ บรรจุชอื่ แผนงานและกรอบงบประมาณ
ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ของ
กระทรวง ภายใต้ชื่อแผนงานเดียวกันว่า “แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ” และกระทรวงมหาดไทยได้บรรจุแผนงานและ
กรอบงบประมาณเพือ่ ด�ำเนินการตาม “แผนพัฒนาชนบทเชิงพืน้ ทีป่ ระยุกต์
ตามพระราชด�ำริ” ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒๕๕๘ ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน
ประเด็นนโยบายความมั่นคงของรัฐ
การขยายผลโครงการปิดทองหลังพระภายใต้แผนงานและกรอบ
งบประมาณในแผนบริหารราชการแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๘ ได้ขยายผลไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยยึดเอาแหล่งน�้ำเป็น
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ขอบเขตของการพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมายทั้งหมด ๑๔๒ แหล่งน�้ำ ในระยะเวลา
๔ ปี (รายละเอียดในภาคผนวก)
แนวทางการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพืน้ ที่ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันด�ำรงราชานุภาพ ร่วมกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระฯ ด�ำเนินการสร้างผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลง (Change Agent) เพือ่ เป็น
ผูน้ �ำในการท�ำงานทีส่ อดคล้องกับปรัชญาและหลักการท�ำงานตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ ภายใต้ชื่อหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงาน
พัฒนาชนบทตามแนวพระราชด�ำริ (พชร.)” เพือ่ พัฒนาทีมปฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่
ในการร่วมคิดร่วมท�ำ ปลูกฝังตั้งแต่เรื่องแนวคิด วิธีปฏิบัติ และกระบวนการ
ท�ำงาน สร้ า งแผนงานและโครงการที่ เ กิ ด มาจากความต้ อ งการและ
ความจ�ำเป็นที่แท้จริง เพื่อให้ภาคราชการ ท้องถิ่น หรือเอกชน เข้ามาร่วม
การพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่
การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีแรกในการ
ด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ การพัฒนายังคงเป็นเพียงก้าวแรก
ที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งในการฝึกฝนเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบ
ตามหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชด�ำริ (พชร.) นั้น
ได้กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทั้งในส่วนของผู้ฝึกอบรม หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน
หลายหน่วยงานได้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ และเข้ามาร่วมเรียนรู้เพื่อน�ำ
องค์ความรู้ไปเป็นแนวทางการด�ำเนินงานในหน่วยงานของตน
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ปิดทอง
หลังพระฯ จะมีการพัฒนารูปแบบในส่วนของการฝึกอบรมในพื้นที่ต้นแบบ
พร้อมทัง้ การขยายพืน้ ทีศ่ นู ย์ฝกึ ไปในภาคต่างๆ เพือ่ สร้างฐานองค์ความรูแ้ ละ
แหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการน�ำไปต่อยอดการพัฒนา โดยปัจจัยในการ
ขยายผลโครงการไปยังพื้นที่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่เอง โดย
เฉพาะชาวบ้าน ในพืน้ ทีใ่ นการตอบรับโครงการ ความตืน่ ตัวของส่วนราชการ
และความร่วมมือของท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เป็นต้น

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชด�ำริ (พชร.)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. หลักการและเหตุผล

กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันด�ำรงราชนุภาพ ร่วมกับ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสาน
แนวพระราชด�ำริ ด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาชนบทโดยใช้ปัญหาของพื้นที่
(Area-based) เป็นตัวตั้งในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา โดยใช้องค์ความรู้
ตามพระราชด�ำริใน 6 มิติ คือ องค์ความรู้ด้านน�้ำ ดิน เกษตร พลังงาน
ทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ที่เป็นสากลและองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนงาน โดยบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ท�ำให้การพัฒนาเกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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โดยการด�ำเนินงานในพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ กระทรวงมหาดไทย
ได้บรรจุชื่อแผนงานและกรอบงบประมาณในแผนบริหารราชการแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ของกระทรวง ภายใต้ชื่อ “แผนงาน
พัฒนาชนบทเชิงพืน้ ที่ ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ” ซึง่ สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลในประเด็นนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ
และกิ จ กรรม ภายใต้ แ ผนงานพั ฒ นาชนบทเชิ ง พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต าม
พระราชด�ำริ สถาบันด�ำรงราชานุภาพ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จึงได้รว่ มกับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราช (กพร.) มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ปิดทอง
หลังพระฯ จัดท�ำหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชด�ำริ
หรือ พชร. ให้ทีมปฏิบัติงานระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้าน ซึ่งเป็น
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแกนน�ำชุมชนที่มีความพร้อม
ในการท�ำงานร่วมกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
การยกร่างหลักสูตรนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทอง หลังพระฯ เป็นประธานในการ
ยกร่างหลักสูตร ซึง่ ท่านได้เห็นชอบกับร่างหลักสูตรนี้ เมือ่ วันที่ ๒๙ มกราคม
๒๕๕๕ ในขณะที่เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องใน
การพัฒนาชนบทตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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๒.๒ เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้และทักษะ
ทางการบริ ห าร ที่ จ�ำเป็ น ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาชนบทเชิ ง พื้ น ที่
ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ ให้ประสบผลส�ำเร็จในพื้นที่เป้าหมาย
๒.๓ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการศึกษาอบรม สรรหาทีมงานทีส่ ามารถท�ำงาน
ร่วมกันเป็นทีมปฏิบัติงานระดับอ�ำเภอ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่อ�ำเภอที่รับผิดชอบได้

๓. ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการ

๓.๑ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม
แนวพระราชด�ำริ ในระดับที่สูงขึ้น ด้วยการทดสอบก่อน (Pre-test) และ
หลังการฝึกอบรม (Post-test)
๓.๒ ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมมีทศั นคติทเี่ หมาะสม มีความสามารถ
ในการคิดและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อพัฒนาตามหลักการทรงงานตามแนว
พระราชด�ำริ
๓.๓ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีแรงจูงใจที่จะมุ่งท�ำงานการพัฒนา
ชนบท มีทักษะในการสื่อสารการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง และสามารถ
ตัดสินใจร่วมกันเป็นกลุ่ม

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการอบรม

๔.๑ มีทีมปฏิบัติงานระดับอ�ำเภอภายใต้การน�ำของนายอ�ำเภอ
ที่มีวิธีคิดและทักษะการท�ำงานพัฒนาที่ยึดถือผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับ
เป็นหลักในการตัดสินใจท�ำงาน
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๔.๒ มี ที ม ปฏิ บั ติ ง านระดั บ ต�ำบลหมู ่ บ ้ า นที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น และ
ทักษะในการจัดการการพัฒนาที่เน้นการพึ่งตนเองและการพัฒนาตามแนว
พระราชด�ำริ
๔.๓ มีโครงการกิจกรรมการพัฒนาในหมูบ่ า้ นเป้าหมายทีแ่ ก้ปญ
ั หา
พื้นฐานการด�ำรงชีวิตที่เห็นผลเชิงประจักษ์ได้ทันที

๕. ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

๕.๑ ก่อนอบรม
		 ๕.๑.๑ คัดเลือกกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้ารับการอบรม โดยคัดเลือก
จากองค์ประกอบคณะท�ำงาน ๔ ระดับ ดังนี้
			
๑) ระดับจังหวัด มีหน้าทีใ่ ห้ค�ำแนะน�ำ สนับสนุนการ
ท�ำงาน กระตุ้น อ�ำนวยการ และติดตามผล ให้เป็นไปตามแนวทาง เช่น
รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูล
หัวหน้าส่วนราชการ เช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาการจังหวัด
ชลประทานจังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาที่ดิน และ นายก อบจ. เป็นต้น
			
๒) ระดับอ�ำเภอ มีหน้าทีม่ อบภารกิจให้กบั หน่วยงาน
ราชการในระดับอ�ำเภอ ชี้แจงท�ำความเข้าใจ ในแนวทางและขั้นตอน
การท�ำงาน เช่ น นายอ�ำเภอ ปลั ด อ�ำเภอที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย หั ว หน้ า
ส่วนราชการระดับอ�ำเภอ พัฒนาชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ
			
๓) ระดับต�ำบล/ท้องถิน่ ได้แก่ นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ปลัดอ�ำเภอผู้รับผิดชอบต�ำบล ปลัด/หัวหน้าส�ำนักงาน
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผูแ้ ทนผูน้ �ำท้องถิน่ ผูแ้ ทนผูน้ �ำชุมชน ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน และผูท้ คี่ ณะท�ำงาน
เห็นสมควร
			
๔) ระดับหมู่บ้าน ได้แก่ ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน
ผู้น�ำท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน หรือผู้น�ำที่คณะท�ำงานเห็นสมควรที่มีอยู่ในชุมชน
		 ๕.๑.๒ ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมของผู้รับการอบรม
ทุกระดับ โดยจัดเป็นการปฐมนิเทศผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video
Conference) ณ กระทรวงมหาดไทย และศาลากลางจังหวัดในพื้นที่
เป้าหมาย เพื่อเตรียมตัวผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้
			
๑) การท�ำความเข้าใจหลักการพัฒนาชนบทตามแนว
พระราชด�ำริ โดยกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�ำริ
และผูต้ ามเสด็จฯ ในเรือ่ งหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนแนวคิดและหลักการท�ำงานของมูลนิธิ
ปิดทองหลังพระฯ
			
๒) การชีแ้ จงเพือ่ เตรียมความพร้อมของทีมปฏิบตั กิ าร
เพื่อน�ำเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักสูตร พชร.
๕.๒ ระหว่างอบรม
		 ๑) เข้าร่วมหลักสูตรอบรม ทีมปฏิบัติงานพัฒนาตามแนว
พระราชด�ำริ ระดับอ�ำเภอ ในพื้นที่ต้นแบบหรือพื้นที่ขยายผล ๕ วัน ทั้งภาค
ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจริง
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๒) การทดสอบก่อนและหลังการอบรม
๓) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
๔) สรุปประเมินและสะท้อนผลการเรียนรู้รายวัน

๕.๓ หลังการอบรม
		 ๑) น�ำแนวทางการด�ำเนินงานตามที่ได้เรียนรู้ไปขยายผล
ให้แก่คณะท�ำงานในระดับอ�ำเภอ ต�ำบลและหมู่บ้าน ให้มีความเข้าใจและ
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานในพื้นที่ได้
		 ๒) ศึกษาข้อมูลชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน ทั้งทางด้านภูมิสังคม
และภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด โดยชุมชนมีส่วนร่วม
		 ๓) วิเคราะห์ปัญหาชุมชน หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับภูมิสังคม
		 ๔) จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาชนบทเชิ ง พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต าม
พระราชด�ำริ โดยชุมชนร่วมคิดและร่วมท�ำ
		 ๕) การติดตามนิเทศงานจากจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
และสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ
		 ๖) จัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงาน และส่งแผนการพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
		 ๗) น�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
		 ๘) ติดตามประเมินผล ในระยะ ๒ เดือน ๖ เดือน ๑ ปี และ
ทุกปีต่อเนื่องไป ๓ ปี
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๖. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้รับการอบรมมาจากหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ำขนาดเล็ก
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จ�ำนวน ๑๔๒ แห่งๆ ละ ๒๐ คน โดยคัดเลือก
จากองค์ประกอบ ๔ ระดับ คือ ระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้าน
(ในขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน ข้อ ๕.๑.๑) ซึง่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้ด�ำเนินการ
จัดอบรมจ�ำนวน ๓๕ แหล่งน�้ำ จ�ำนวนผู้รับการอบรม ทั้งหมด ๗๐๐ คน
มีการจัดสัดส่วนของผู้เข้ารับการอบรม ตามจ�ำนวนหมู่บ้านที่ใช้น�้ำ
จากแหล่งน�้ำนั้น ดังนี้
จ�ำนวนหมู่บ้าน
ที่รับประโยชน์
จากแหล่งน�้ำฯ
๑ หมู่บ้าน

ระดับ
จังหวัด

ระดับ
อำ�เภอ

ระดับ
ตำ�บล

ระดับหมู่บ้าน

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 ในกรณีที่มีหมู่บ้านที่ใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำฯ มากกว่า ๑ หมู่บ้าน
เมื่อกลับไปท�ำกระบวนการจริงในพื้นที่ คณะท�ำงานแต่ละหมู่บ้านจะท�ำ
กิจกรรมในหมู่บ้านที่ตนเองอยู่ เมื่อเสร็จในแต่ละขั้นตอน จะน�ำกลับมาคุย
ร่วมกันระหว่างหมู่บ้านที่เป็นผู้ใช้น�้ำ เพื่อให้ได้ภาพรวมของหมู่บ้านที่ใช้น�้ำ
จากแหล่งน�้ำเดียวกัน โดยคณะท�ำงานระดับต�ำบลและระดับอ�ำเภอ จะช่วย
เป็นพี่เลี้ยงและปรึกษาหารือร่วมกัน
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๗. ระยะเวลาด�ำเนินการ
การอบรมแต่ละรุ่นใช้ระยะเวลาเรียนรู้และปฏิบัติจริง ๒ เดือน
๑ สัปดาห์ ประกอบด้วย
๑) การเรียนรู้ภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ต้นแบบ หรือพื้นที่
ขยายผล ๕ วัน
๒) จัดท�ำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ โดย
กลับไปท�ำในพื้นที่จริงอีก ๒ เดือน
๘. เนื้อหาหลักสูตร
ศึกษาหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักคิด หลักวิชา และ
หลักปฏิบัติตามแนวพระราชด�ำริ และการน้อมน�ำแนวทางปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชด�ำริ ไปใช้ในการขับเคลือ่ นให้เกิดการพัฒนาท้องถิน่ ด้วย
กระบวนการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจท้องถิ่น ทั้งทางด้านภูมิสังคม และ
ภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น การวิเคราะห์ปัญหาท้องถิ่น การแสวงหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น
การวางแผนการพัฒนาท้องถิน่ แบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน ทัง้ ในระดับอยูร่ อด
อยู่อย่างพอเพียง และอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไป
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กระบวนการเรียนรู้

๑.มี ค วามรู้ ค วาม ๑) แนวคิด หลักการพัฒนา การบรรยาย โดยกรรมการ
เข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง
ชนบทตามแนวพระ มูลนิธิฯ และผู้ที่ตามเสด็จฯ
ใ น ก า ร พั ฒ น า
ราชดำ�ริ
(ในวันปฐมนิเทศหลักสูตร)
ชนบทตามแนว ๒) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชดำ�ริ
๓) หลักการทรงงาน
๔) หลักการเข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา
๕) ปรัชญาและแนวทางปิด
ทองหลังพระฯ
๒. มี ค วามรู้ ค วาม ๑) การพัฒนาเชิงพื้นที่
๑. บรรยายโดย ผู้ว่าราชการ
เข้าใจในหลักการ ๒) การทำ�งานเป็นทีม
จังหวัด รองผู้ว่าราชการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ ๓) บทบาทการเป็นผูน้ �ำ การ
จั ง ห วั ด น า ย อำ � เ ภ อ
เปลี่ยนแปลง
หรือผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู้
๔) แนวทางการเป็ น นั ก
ในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่
ขับเคลื่อนทางสังคม
ขยายผล
๒. แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โ ดย
กระบวนการกลุ่ม
๓. สามารถน้อมนำ� ๑) การแก้ไขปัญหาความ ๑.ศึ ก ษาจากศู น ย์ เ รี ย นรู้
แนวทางพระยากจน ให้พน้ จากภาวะ
ต้นแบบทีน่ �ำ แนวทางตาม
ราชดำ � ริ สู่ ก าร
กู้ กิ น กู้ ใช้ ไปสู่ ก ารอยู่
พระราชดำ�ริไปปฏิบัติ
ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร
รอด พอเพี ย ง และ ๒ . แ ล ก เ ป ลี่ ย น โ ด ย ใ ช้
พัฒนาท้องถิ่น
ยั่งยืน
กระบวนการกลุ่ม
๒) หลั ก การแก้ ไขปั ญ หา ๓. ฝึกปฏิบัติ โดย มูลนิธิภาคี
๖ มิติ
สืบสานแนวพระราชดำ�ริฯ
และสถาบันปิดทองฯ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
๔. สร้างความเข้าใจ
ชุ ม ช น ท้ อ ง ถิ่ น
ทุ ก มิ ติ ทั้ ง ทาง
ด้ า นเศรษฐกิ จ
ภู มิ สั ง คม และ
ภูมิศาสตร์

๕. สามารถวิเคราะห์
ปัญหาของชุมชน
และหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหา
และการพั ฒ นา
ได้ อ ย่ า งเหมาะ
สมกับภูมิสังคม

สาระการเรียนรู้
การสำ�รวจข้อมูลชุมชน
๑) ข้อมูลด้านประชากร
๒)ข้ อ มู ล ด้ า นเศรษฐกิ จ
(โดยใช้แบบสำ�รวจ)
๓) ข้อมูลด้านภูมิสังคม
๔)ข้ อ มู ล ด้ า นภู มิ ศ าสตร์
ได้ แ ก่ แหล่ ง น�้ ำ ดิ น
ป่าไม้ ฯลฯ
๕) การใช้ GPS จั บ พิ กั ด
ตำ�แหน่งต่างๆในชุมชน
๑) การวิเคราะห์ข้อมูล
๒) การวิเคราะห์ปญ
ั หาและ
ความต้องการของชุมชน
๓) การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ของปัญหา
๔) การคืนข้อมูลให้ชุมชน

กระบวนการเรียนรู้
๑. การบรรยายแนวทางการ
ศึกษาท้องถิ่นในด้านภูมิ
สังคม และภูมิศาสตร์
๒. ฝึกปฏิบตั กิ ารศึกษาข้อมูล
ทางภูมิสังคม
๓. ฝึกปฏิบตั กิ ารศึกษาข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์
๕.แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โ ดย
กระบวนการกลุ่ม
๑. การบรรยายแนวทางเพื่อ
เข้ า ถึ ง ท้ อ งถิ่ น โดยการ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาชุ ม ชน
และหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาได้
อย่ า งเหมาะสมกั บ ภู มิ
สังคม
๒. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ปั ญ หาชุ ม ชนจากข้ อ มู ล
ทางภูมิสังคม และข้อมูล
ภูมิศาสตร์
๓. ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารแสวงหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาทีส่ อดคล้อง
กับภูมิสังคม
๔. แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โ ดย
กระบวนการกลุ่ม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
๖. สามารถเข้ า ถึ ง
ชุ ม ช น โ ด ย
กระบวนการ
วางแผน พัฒนา
ชุมชนแบบบูรณา
การอย่ า งยั่ ง ยื น
ทัง้ ในระดับอยูร่ อด
อยู่อย่างพอเพียง
และอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

สาระการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้
๑) การจัดทำ�แนวทางแก้ไข ๑.การบรรยายแนวทาง
ปัญหา (ทำ�แผน)
เพื่ อ เข้ า ถึ ง ชุ ม ชนโดย
๒) การทำ�แผนชีวิตชุมชน
กระบวนการวางแผน
๓) การบูรณาการแผนชีวิต
การพั ฒ นาชุ ม ชนแบบ
ชุมชนกับแผนของส่วน
บู ร ณาการ ทั้ ง ในระดั บ
ราชการ
อยู่รอด อยู่อย่างพอเพียง
๔) จัดทำ�แผนพัฒนาชนบท
และอยู่อย่างยั่งยืน
เชิ ง พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต าม ๒. ฝึกปฏิบตั กิ ารทำ�แผนชีวติ
พระราชดำ�ริ
ชุมชน
๓.แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ โ ดย
กระบวนการกลุ่ม
(ทีมวิทยากรในพื้นที่ขยาย
ผล)
๗. การถอดบทเรียน ประเมิ น ผลความรู้ ค วาม ประเด็ น การถอดบทเรี ย น
การทดสอบและ เข้ า ใจในเนื้ อ หาสาระของ ประเมินผลและแบบทดสอบ
การประเมิน
การเรียนรู้ทั้งหมด
ก่อน-หลังการอบรม

๙. งบประมาณ

๙.๑ งบประมาณเพื่อการอบรมหลักสูตร พชร. ประจ�ำปี ๒๕๕๕
ประกอบด้วย
 การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในพื้นที่ต้นแบบ ๕ วัน ค่าอาหาร
ค่าที่พัก และค่าวิทยากรการฝึกอบรม ๒๕๐ - ๕๐๐ บาทต่อคนต่อวัน
 การปฏิบตั จิ ริงในพืน้ ทีแ่ หล่งนำ�้ แต่ละอ�ำเภอ มีงบประมาณ
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานจากกระทรวงมหาดไทย แหล่งน�้ำ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
(แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ งบขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด ๕๐,๐๐๐ บาท และ
งบขับเคลื่อนงานระดับอ�ำเภอ ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
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 การนิเทศงานในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารจริง สนับสนุนการติดตาม
แผนงานโครงการจากส�ำนักนโยบายและแผน ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
๙.๒ งบประมาณเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วย
		
 งบประมาณส�ำหรับแผนแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick win)
เสนอให้กรรมการพิจารณาอนุมัติ
 งบประมาณส�ำหรับแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามพระราชด�ำริ เสนอให้กรรมการพิจารณาอนุมัติ เป็นการบูรณาการ
งานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการพัฒนาพื้นที่เชิงประยุกต์ตาม
พระราชด�ำริ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย

๑๐. สถานที่ด�ำเนินการ

สถานที่ฝึกอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สถาบันด�ำรง
ราชานุภาพ ได้ก�ำหนดใช้ศูนย์ฝึก คือ
๑) ศูนย์ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชด�ำริ
บ้านห้วยปุก ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน
๒) ศูนย์ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชด�ำริ
บ้านห้วยค�ำ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
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๑๑. ทีมวิทยากร และ help desk หรือทีมงานที่คอยเสริมสร้าง
องค์ความรู้ ให้ค�ำแนะน�ำ และค�ำปรึกษาแก่ทีมผู้ปฏิบัติงาน
พัฒนาชนบทตามแนวพระราชด�ำริ
เป็นทีมงานที่จะคอยสนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่ทีมผู้ปฏิบัติงาน
พัฒนาชนบทฯ ตั้งแต่กระบวนการก่อนการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม
และเมื่อกลับจากการฝึกอบรมไปแล้ว ก็จะมีทีมงานคอยให้ค�ำปรึกษาและ
เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งจะสนับสนุนตามก�ำลังของแต่ละ
ส่วนทั้งเรื่ององค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ โดยดูจากความจ�ำเป็น
และความเป็นไปได้ของกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่
		

การเรียนรู้ภาคทฤษฎี

๑.หลักการที่ยึดมั่น ๓ ประการ คือ
๑. หลักการองค์ความรู้ ๖ มิติ
		 มิติที่ ๑ : น�้ำ เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน�้ำ
ถึงปลายน�้ำ ด้วยรูปแบบการพัฒนาแหล่งน�้ำ การเก็บน�้ำให้อยู่ได้นานที่สุด
การใช้นำ�้ ทุกหยดให้เกิดประโยชน์สงู สุด
		 มิติที่ ๒ : ดิ น เน้ น การ
ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาสภาพดิ น
ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ในการท�ำการ
เกษตร ด้วยรูปแบบการปรับปรุงดิน
หรือการปลูกหญ้าแฝก
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		 มิติที่ ๓ : เกษตร การน�ำเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในแต่ละพื้นที่
		 มิติที่ ๔ : พลังงานทดแทน เน้นการปรับใช้พลังงานให้เหมาะสม
กับท้องถิ่น โดยการคิดค้นและพัฒนาพลังงานทางเลือกที่ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ เช่น ในลักษณะของไบโอดีเซล หรือเชื้อเพลิงเขียว
		 มิติที่ ๕ : ป่ า ลดการตั ด ไม้ ท�ำลายป่ า และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร
ปลูกป่าในรูปแบบต่างๆ โดยการปลูกฝังจิตส�ำนึกให้ชุมชนเห็นความส�ำคัญ
ของป่า การอนุรักษ์ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างถูกวิธี เพื่อให้
มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
		 มิติที่ ๖ : สิ่งแวดล้อม การค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อม อย่างเช่น
การน�ำแนวทางการก�ำจัดขยะ และการบ�ำบัดนำ�้ เสียมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
เป็นการด�ำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ทัง้ นีก้ ารด�ำเนินงานในพืน้ ทีจ่ ะต้องท�ำให้เกิดความเชือ่ มโยงทัง้ ๖ มิติ
สู่การแก้ปัญหาและพัฒนา โดยปรับน�้ำหนักในแต่ละเรื่องให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด
๒. หลักการและแนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา”
		 เป็นหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั คือการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นบันได้ ๓ ขัน้ สูค่ วามส�ำเร็จ
โดยบันได้ทงั้ ๓ ขัน้ นีจ้ ะท�ำให้ชมุ ชนมีความเป็นเจ้าของและน�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืน
ของการพัฒนาในที่สุด
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		 การเข้าใจ เป็นการสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน
ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิตขิ องชุมชน ค้นหารากฐานของปัญหา และรวบรวม
องค์ความรู้ของโครงการพระราชด�ำริทั่วประเทศ
		 การเข้าถึง เป็นเรื่องของการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมโดย
มุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการของชุมชน และให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนา
ให้มากที่สุด
		 การพัฒนา เป็นการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพี่
เลีย้ ง การออกแบบหลักสูตรและเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ และฝึกปฏิบตั ขิ งิ ชุมชน รวมทัง้ การให้ทมี พีเ่ ลีย้ งให้ค�ำแนะน�ำในชุมชน
ติดตามสนับสนุน และประเมินผล
๓. หลักการทรงงานและหลักการโครงการ
		 การด�ำเนินงานและโครงการตามแนวทางโครงการปิดทองหลัง
พระ ได้ น ้ อ มน�ำหลั ก การทรงงานและหลั ก การโครงการในสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ได้แก่
		 ๑. หลักการทรงงาน ๑๔ ประการ
			 ๑.๑ ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทัง้ ข้อมูลเบือ้ งต้น เอกสาร
แผนที่ จากการสอบถามผู้เกี่ยวข้องให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง รวดเร็ว และ
ตรงตามความต้องการของประชาชน
			 ๑.๒ มององค์รวม มีวิธีคิดอย่างองค์รวมหรือมองอย่างครบ
วงจร มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
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			 ๑.๓ ไม่ยึดติดต�ำรา ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยี
ที่ไม่เหมาะสม
			 ๑.๔ ท�ำให้ง่าย มีการค้นคิด ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไข
งานการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริโดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท�ำสิ่งยาก
กลายเป็นง่าย ท�ำสิ่งสลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
		 ๑.๕ เน้นการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับ
ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ต้องค�ำนึงถึงความคิดความเห็นหรือความ
ต้องการของประชาชน แล้วเก็บมาประมวล เพื่อน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
		 ๑.๖ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม เมื่อส่วนรวมได้รับประโยชน์
ตัวของเราจะได้รับประโยชน์ด้วย
		 ๑.๗ ขาดทุนคือก�ำไร หลักการคือ “การให้” และ “การเสียสละ”
เป็นการกระท�ำอันมีผลเป็นก�ำไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
		 ๑.๘ ความเพียร การท�ำโครงการต่างๆ แม้ระยะแรกๆ จะมี
ความไม่พร้อมมากนัก แต่ต้องไม่ท้อ และมีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาบ้านเมือง
		 ๑.๙ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด�ำเนินชีวติ เพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันทุกด้าน ซึ่งจะท�ำให้สามารถท�ำให้อยู่ได้อย่าง
สมดุล ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
		 ๑.๑๐ ให้ธรรมชาติชว่ ยธรรมชาติ การเข้าใจถึงธรรมชาติ และ
ต้องการให้ประชาชนใกล้ชดิ กับธรรมชาติ เพราะปัญหาของธรรมชาติจะต้อง
ใช้ธรรมชาติ แก้ไข หรือช่วยเหลือ
		 ๑.๑๑ ปลูก ป่าในใจคน การฟื ้ นฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ ให้
กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตส�ำนึกให้คนรักป่าเสียก่อน
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		 ๑.๑๒ ท�ำงานอย่างมีความสุข เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการ
ท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
		 ๑.๑๓ รู้ - รัก - สามัคคี
				 รู้ คือ เมือ่ เรารูค้ รบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้องเห็น
คุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรักที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ปัญหานั้นๆ
				 สามัคคี คือ เมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติ จะต้องค�ำนึงเสมอ
ว่าเราท�ำคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกันเป็นหมู่คณะ จึงจะ
เกิดพลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยดี
		 ๑.๑๔ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สงู สุด ให้หลักการแก้ไข
ปั ญ หาด้ ว ยความเรี ย บง่ า ยและประหยั ด ประชาชนสามารถท�ำได้ เ อง
หาได้ในท้องถิน่ โดยประยุกต์ใช้สงิ่ ทีม่ อี ยูม่ าแก้ไขปัญหา โดยไม่ตอ้ งลงทุนสูง
หรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยาก
๒. หลักการโครงการ ๙ ประการ
		 ๒.๑ ระเบิดจากข้างใน คือ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
มีสภาพพร้อมทีจ่ ะรับการพัฒนาก่อน ไม่ใช่การน�ำความเจริญหรือบุคคลจาก
ภายนอกเข้าไปให้ชุมชนหรือหมู่บ้าน โดยที่ประชาชนยังไม่พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
		 ๒.๒ แก้ปัญหาจุดเล็ก มองปัญหาในภาพรวมก่อน แต่เริ่ม
แก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม
		 ๒.๓ ท�ำตามล�ำดับขั้น เริ่มจากสิ่งที่จ�ำเป็นที่สุดของประชาชน
ก่อน โดยการสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน
ส่วนใหญ่ แล้วจึงค่อยเสริมความเจริญ และเศรษฐกิจขั้นสูงโดยล�ำดับ
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		 ๒.๔ ใช้อธรรมปราบอธรรม ใช้ความจริงในเรื่องความเป็นไป
แห่งธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการและแนวปฏิบัติ
ที่ส�ำคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่
ระบบที่เป็นปกติ
		 ๒.๕ การพึ่งตนเอง การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เพือ่ ให้ชมุ ชนเข้มแข็งพอทีจ่ ะด�ำรงชีวติ ได้ แล้วขัน้ ต่อไปคือ การพัฒนาให้สามารถ
อยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อม และให้สามารถ พึ่งตนเองได้ในที่สุด
		 ๒.๖ พออยู่พ อกิน ให้ประชาชนอยู ่ อ ย่ า ง “พออยู ่ พ อกิ น”
เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายคุณภาพภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
		 ๒.๗ ความชื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน เพราะความสุจริต และ
จริงใจนัน้ แม้จะมีความรูน้ อ้ ย ก็ท�ำประโยชน์แก่สว่ นรวมได้มากกว่าผูท้ รี่ มู้ าก
แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
		 ๒.๘ ค�ำนึงถึงภูมสิ งั คม การพัฒนาต้องค�ำนึงถึงสภาพภูมปิ ระเทศ
สังคมวิทยา ตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
		 ๒.๙ บริการที่จุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่จะมาใช้
บริการ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วม
ด�ำเนินการและบริการ ณ ที่แห่งเดียว
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แนวทางปฏิบัติ ๓ แนวทาง
๑. แนวทางการด�ำเนินงาน โดยยึดหลักการบริหารงานเชิงบูรณาการ
ตั้งแต่ระดับต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ
		 ต้นน�้ำ หมายถึง การเป็นแหล่งองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�ำริ
ประกอบด้วย ความรู้จากศูนย์การพัฒนา โครงการส่วนพระองค์ โครงการ
ตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์
กลางน�ำ้ หมายถึง การด�ำเนินงานในส่วนทีโ่ ครงการปิดทองหลังพระ
มีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างต้นน�้ำกับปลายน�้ำ โดยมุ่งเน้นด้าน
การจัดการความรู้ การส่งเสริมการพัฒนา และการสร้างภาคเครือข่าย
ความร่วมมือ
ปลายน�้ำ หมายถึง การบูรณาการระดับพื้นที่ ชุมชน ท้องถิ่น และ
จังหวัด เพื่อน�ำองค์ความรู้จากโครงการพระราชด�ำริ เชื่อมโยง และปรับใช้
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ ภู มิ สั ง คมและภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น โดย
มุ่งเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
๒. แนวทางการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามแนวพระราชด� ำ ริ
ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน คือ
		 ๒.๑ การสร้ า งความเข้ า ใจ กั บ ประชาชน ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
		 ๒.๒ การก�ำหนดพื้นที่ โดยพิจารณาจากภูมิสังคม และสภาพ
ปัญหาแต่ละพื้นที่ ที่เป็นเป้าหมายปฏิบัติการพัฒนา
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		 ๒.๓ การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชน
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรูท้ สี่ อดคล้องกับภูมสิ งั คมของกลุม่
เป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายก่อนกระบวนการพัฒนา
		 ๒.๔ การลงมือปฏิบัติ คือ การที่ชุมชนและภาคีทุกภาคส่วน
ร่วมกันด�ำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนา โดยเรียนรู้จากโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริและน�ำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับภูมสิ งั คม ศักยภาพของ
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
		 ๒.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาต่อเนื่อง เน้นการ
สื่อสารและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ
เพื่อสรุปบทเรียน ข้อค้นพบ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
		 ๒.๖ การใช้ค�ำปรึกษาและติดตามอย่างใกล้ชิด เป็นการจัดทีม
สนับสนุน ให้ค�ำปรึกษาแก่พื้นที่
		 ๒.๗ การวั ด ผล เป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ย เพื่ อ ประเมิ น ผลการ
ด�ำเนินงานว่ามีผลส�ำเร็จ หรือมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่างไร
เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ
๓. แนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการ
		 เน้นการบริหารจัดการเพือ่ น�ำศักยภาพของพืน้ ทีแ่ ละภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น เป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา และให้ความส�ำคัญต่อ
การบูรณาการทุนการพัฒนาด้านต่างๆ ในระดับจังหวัด ทั้งความรู้จากศูนย์
การพัฒนา งบประมาณ และโครงการพระราชด�ำริ น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งตรงกับความต้องการ
ของประชาชน
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การเรียนรู้ภาคการปฏิบัติ
การลงพื้นที่ปฏิบัติจริง : แผนที่ชุมชน
๑. ความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับกระบวนการท�ำงานใน
พื้นที่ โดยเข้าฟังการบรรยาย
ในศาลาประชาคมหมู ่ บ ้ า น
เกี่ยวกับ กระบวนการท�ำงาน
ในพื้ น ที่ การส�ำรวจข้ อ มู ล
การส�ำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม การส�ำรวจกายภาพของชุมชน การจัดท�ำ
แผนที่ชุมชน พร้อมอธิบายขั้นตอนและแนวปฏิบัติการลงส�ำรวจพื้นที่จริง
		 ๑.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักว่าหน้าที่และ
ภารกิจปกติของหน่วยงานของผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติโดยการน�ำความรู้
การสืบสานแนวพระราชด�ำริประยุกต์ใช้ในหมูบ่ า้ นตามภูมสิ งั คมมาบูรณาการ
ท�ำงานกับทุกภาคส่วนได้ โดยไม่ได้เป็นการเพิม่ งานให้กบั ข้าราชการแต่อย่างไร
		 ๑.๒ กระบวนการท�ำงานร่วมกันในพื้นที่ ได้แก่ ปลัดอ�ำเภอ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน วิศวกรโยธา และ ปลัด อบต.หัวหน้าหน่วย
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.
		 ๑.๓ การท�ำงานร่วมกันระหว่างทีมปฏิบัติการอ�ำเภอ และ
ชาวบ้าน ในขั้นตอนการสร้างความเข้าใจ คือ การส�ำรวจข้อมูล เศรษฐกิจ
สังคม และ ข้อมูลกายภาพ ขั้นความเข้าถึง มีการคืนข้อมูล การวิเคราะห์
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ปัญหาก�ำหนดเป็นความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน และ ผลส�ำเร็จ
Quick win ของการพัฒนา เช่น ผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้น ปริมาณหมูเหมยซาน
๒. การลงส�ำรวจพื้นที่จริง ครั้งที่ ๑
		 ๒.๑ ศึกษาความเป็นอยูแ่ ละสร้างความคุน้ เคยกับชาวบ้าน โดย
แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ คน และมีวิทยากรน�ำ
เพื่อเดินพูดคุยท�ำความรู้จักกับชาวบ้าน ศึกษาวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน
การท�ำมาหากิน ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอบถามปัญหา
เบื้องต้น เช่น ปัญหาเรื่องปากท้อง ปัญหาเกี่ยวกับทุนในการด�ำเนินชีวิต
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม (ไม่เกี่ยวข้องปัญหาการเมืองท้องถิ่น)
๒.๒ ศึกษาเอกสารข้อมูลทุติยภูมิของชุมชน โดยศึกษาจากเอกสาร
ทางราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์
รายงานผลการศึกษา งานวิจัย ภาคีเครือข่ายที่มาท�ำงานในพื้นที่ รวมทั้ง
ข้อมูล แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ การจ�ำแนกประเภท
การใช้ทดี่ นิ ตามลักษณะลุม่ นำ�้ แปลงทีด่ นิ รายแปลง ผังหมูบ่ า้ น เพือ่ ให้รขู้ อ้ มูล
เบื้องต้น ว่ามีลักษณะ
ตั้งบ้านเรือนทรัพยากร
ธรรมชาติด้านไหนบ้าง
เช่น แหล่งน�้ำ ทิศทาง
การไหลของน�้ำ ระดับ
ความสูงของพื้นที่
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๓. การจัดท�ำแผนทีช่ มุ ชน(ใบงานที๑่ ) ในแต่ละกลุม่ ร่วมกันฝึกปฏิบตั ิ
ท�ำแผนที่หมู่บ้าน โดยสรุปสิ่งที่พบเห็นจากการเดินเรียนรู้ ลงในกระดาษใน
ลักษณะแผนที่ท�ำมือ ซึ่งแต่ละคนมีวิธีการสังเกตที่แตกต่างกัน เป็นการน�ำ
มุมมองที่หลากหลายมาสรุปร่วมกัน ท�ำให้ผลลัพธ์ของแต่ละแผนที่มีความ
แตกต่างกัน จึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๔. การน�ำเสนอแผนที่ชุมชนของแต่ละกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มน�ำเสนอ
แผนที่หมู่บ้าน และให้ร่วมกันอภิปรายให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม
การลงพื้นที่ปฏิบัติจริง : การเก็บข้อมูลครัวเรือน
๑. วิธีการท�ำความเข้าใจกับชาวบ้าน ประกอบด้วย 		
ผลงานรูปธรรมการปฏิบัติงานพื้นที่ขยายผลฯ ตั้งแต่ การสร้าง
ความเข้าใจกับชาวบ้านว่า เริม่ จากการ กินนอนในหมูบ่ า้ น เรียนรูก้ บั ชาวบ้าน
ในเรื่องวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เพื่อค้นหาและศึกษาปัญหาความต้องการของ
ชาวบ้าน การกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมคิด ร่วมท�ำ มองเห็นประโยชน์
เห็นคุณค่าของการท�ำงานตามแนวทางปิดทองหลังพระฯ เพื่อให้ชาวบ้าน
เข้าใจ และพร้อมจะรับการ
พัฒนา “ระเบิดจากข้างใน”
โดยลุ ก ขึ้ น มาท�ำงานด้ ว ย
ตนเอง เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
และพั ฒ นาความเป็ น อยู ่
ไม่ มี ก ารจ้ า งเหมาและ
จ่ายค่าจ้างแรงงาน
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๒. กลไกทีจ่ ะขับเคลือ่ น
การท�ำงานในหมู ่ บ ้ า น คื อ
อาสาสมั ค รพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า น
(อสพ.) เพราะเกิ ด และโตใน
หมูบ่ า้ นต้องมีความรูด้ า้ นเกษตร
ปศุสตั ว์ หรือ ไม่มกี ไ็ ด้ แต่มคี วาม
ตั้งใจเต็มใจช่วยเหลือชาวบ้าน
ในหมูบ่ า้ น ท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเปลี่ยนแปลงให้หมู่บ้านของตนดีขึ้น
๓. ภาคปฏิบัติ : ความพร้อมทีมปฏิบัติการพื้นที่
		 ๓.๑ สร้างความเข้าใจให้ทมี ปฏิบตั กิ ารพืน้ ทีใ่ ห้เข้าใจความส�ำคัญ
ของความพร้อม ซึ่งต้องมีความพร้อม ๓ อย่าง คือ ใจ (ความศรัทธา) วาจา
(ค�ำพูด) และการกระท�ำ ตามแนวพระราชด�ำริฯ และ อธิบายขั้นตอน
การส�ำรวจปัญหาจริงในพื้นที่ การส�ำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่แท้จริง
การเตรียมความพร้อมในการส�ำรวจข้อมูล เช่น กล้อง แผนที่ การสังเกตใน
ทุกขัน้ ตอน ถึงจุดเด่น จุดด้อย ตลอดจน ต้องมีความเข้าใจในข้อมูลทุกระดับ
		 ๓.๒ การบูรณาการทีมงานรับผิดชอบเก็บข้อมูล โดยแจกใบงาน
ที่ ๒ ให้ผู้เข้ารับการอบรม เก็บข้อมูลครัวเรือน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน
โดยแบ่งเป็นครัวเรือนละ ๒-๓ คน
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การลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั จิ ริง : การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแบบเศรษฐกิจและสังคม
๑. ความส�ำคั ญ ของการส�ำรวจเศรษฐกิ จ และสั ง คมในชุ ม ชน
และการใช้แบบส�ำรวจ
เศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยอธิบายแบบส�ำรวจฯ
ที ล ะข้ อ อย่ า งละเอี ย ด
พร้ อ มทั้ ง ปรั บ ค�ำถาม
ห น ่ ว ย วั ด / นั บ ใ ห ้
สอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะ
พื้นที่ เพื่อค�ำนวนรายได้
รายจ่าย มูลค่าทรัพย์สิน และวางแผนเก็บข้อมูลตามแบบส�ำรวจ
๒. ภาคปฏิบตั ิ : การส�ำรวจข้อมูลตามแบบส�ำรวจเศรษฐกิจ - สังคม
(ใบงานที่ ๓)
		 ๒.๑ แบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น ๒ ทีม ประกอบด้วย
ทีมส�ำรวจข้อมูลรายครัวเรือน และ ทีมจับพิกดั สถานทีส่ �ำคัญในหมูบ่ า้ น และ
ให้จดั แบ่งเวลาการส�ำรวจของแต่ละทีมเพือ่ ให้ทงั้ สองทีมได้รบั ข้อมูลเพียงพอ
ในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ดังนี้
				 (๑) ทีมส�ำรวจข้อมูลรายครัวเรือน ประกอบด้วย ทีม
ราชการและชาวบ้าน โดยเข้าสัมภาษณ์ชาวบ้านครัวเรือนตัวอย่าง พื้นที่
ท�ำกิน ชนิดของพืชที่ปลูก สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ภูมิสังคม จ�ำนวนประชากร
อาชีพ ลักษณะบ้าน ฯลฯ เศรษฐกิจ ได้แก่ ทรัพย์สิน รายได้ หนี้สิน และ
ปัญหาความต้องการเบื้องต้น
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				 (๒) ทีมจับพิกัดสถานที่ส�ำคัญในหมู่บ้าน เช่น บ้านทุก
หลังคาเรือน บ้านผูน้ �ำส�ำคัญ ถนน เส้นทางสัญจรในหมูบ่ า้ น ระหว่างหมูบ่ า้ น
เส้นทางไปพื้นที่เกษตร แหล่งน�้ำ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ศาลากลางบ้าน
วัด โรงเรียน โรงสี ปั๊มน�้ำมัน ร้านค้า และการใช้ที่ดินทุกแปลง ฯลฯ
		 ๒.๒ การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล การน�ำข้อมูลเศรษฐกิจ
และสังคม ตามแบบส�ำรวจทุกครัวเรือนมาพิมพ์และประมวลผลเป็นข้อมูล
ของหมู่บ้าน ในโปรแกรม Microsoft excel
		 ๒.๓ ให้น�ำเสนอหรือจัดส่งวิทยากร
การลงพื้นที่ปฏิบัติจริง : การส�ำรวจข้อมูลกายภาพ
๑. ท�ำความเข้าใจวิธีการและกระบวนการส�ำรวจข้อมูลกายภาพ
๒. การฝึกปฏิบัติการส�ำรวจข้อมูลกายภาพ
		 ป่าไม้ สภาพป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น จ�ำนวน
พันธุ์ไม้ ความหนาแน่นของต้นไม้ ขนาดต้นไม้ จุดที่ชาวบ้านเข้าไปใช้
ประโยชน์ บริเวณที่มีการบุกรุกท�ำลาย มีสภาพป่าเสื่อมโทรม พื้นที่ใช้สอย
เป็นต้น
		 แหล่งน�้ำ เส้นทางน�้ำ ฝายและแนวท่อเดิม วัดปริมาณน�้ำไหล
ความเร็ ว ของน�้ ำ พื้ น ที่ รั บ น�้ ำ ปั จ จุ บั น ระดั บ ความสู ง คุ ณ ภาพของน�้ำ
(เก็ บ ตั ว อย่ า งน�้ ำ มาตรวจ) รวมทั้ ง
จับจุดพิกดั และถ่ายภาพประกอบ เช่น
บริเวณที่มีปัญหาดินถล่ม น�้ำมุดโผล่
จุ ด ที่ น�ำไปใช้ ในชุมชน หรือ จุดที่มี
ปัญหา เป็นต้น
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		 การใช้ประโยชน์ที่ดิน การส�ำรวจที่ดินรายแปลง การจับพิกัด
ต�ำแหน่งที่ดิน ระดับความสูงของพื้นที่รูปถ่ายเจ้าของที่ดิน การใช้ประโยชน์
ที่ดิน เช่น พืชที่ปลูก การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
๓. การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล
๔. รายงานสรุปและวิเ คราะห์ข้อมูลตามแบบส�ำรวจเศรษฐกิ จ
สังคม ข้อมูลกายภาพ เพื่อน�ำเสนอในที่ประชุมชาวบ้าน
การลงพื้นที่ปฏิบัติจริง : การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบส�ำรวจ
เศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลกายภาพ
๑. การท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับสภาพความเป็นจริง ปัญหา ทุนทีเ่ ป็น
ภูมิปัญญาในหมู่บ้าน โดยน�ำข้อมูลที่ได้จากแบบส�ำรวจเศรษฐกิจและ
สังคม รายครัวเรือน และจากการส�ำรวจข้อมูลกายภาพ แหล่งน�้ำ ป่าไม้
การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาวิเคราะห์เพื่อท�ำความเข้าใจสภาพความเป็นจริง
ปัญหา ทุนที่เป็นภูมิปัญญามีอยู่ในหมู่บ้าน และ ศักยภาพของชุมขน (การใช้
ประโยชน์จากผลงานของใบงานที่ ๑ - ๔)
๒. การจัดรูปแบบการน�ำเสนอข้อมูล ให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายที่สุด
และครบถ้วน โดยอาจ
เรีย งร้ อยเรื่ องราวของ
หมู่บ้าน ได้แก่ จ�ำนวน
ประชากร อายุ อาชีพ
ข้อมูลเศรษฐกิจ (รายได้
รายจ่าย หนี้สิน เงินออม)
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สัดส่วนการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ (จ�ำนวนพืน้ ทีป่ ลูกข้าว พืน้ ทีป่ า่ พืน้ ทีท่ อี่ ยูอ่ าศัย)
แหล่งน�้ำที่มีอยู่ ระดับความสูงต�่ำ เป็นต้น
๓. การวิเคราะห์ “ประเด็นร่วม” วิธีการค้นหาปัญหาที่เป็นปัญหา
ของคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน โดยวิเคราะห์จาก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ความเสี่ยง วิเคราะห์ เพื่อประกอบการคืนข้อมูลให้กับหมู่บ้าน
การลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ๖ : การจัดท�ำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามพระราชด�ำริ
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยจัดประชุมร่วมกับชาวบ้าน
เพื่อตรวจสอบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน โดยให้ผู้เข้ารับ
การอบรมน�ำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแบบส�ำรวจเศรษฐกิจสังคม
และการผลจากการส�ำรวจข้อมูลกายภาพ ให้ทปี่ ระชุมชาวบ้านพิจารณาและ
ร่วมกันอภิปรายระดมสมองเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
หมู่บ้าน และจัดท�ำรายงานสรุปโดยเรียงตามล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา
ที่ชาวบ้านต้องการแก้ไขเร่งด่วน ตามปฏิทินการเพาะปลูก
๒. จั ดท�ำราย
ละเอี ย ดกิ จ กรรมและ
รูปแบบรายการ ที่เน้น
การแก้ไขปัญหาที่เป็น
ประเด็ น ปั ญ หาร่ ว ม
ของหมู่บ้าน โดยแก้ไข
ปั ญ หาด้ า นการด�ำรง
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ชีวิตก่อน และต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง/สถานการณ์จริงของพื้นที่
ที่ได้จากการส�ำรวจข้อมูลร่วมกัน ดังนี้
		 ๒.๑ การจัดท�ำแผนชีวิตชุมชน ให้ชาวบ้านคิดสิ่งที่ตั้งใจจะท�ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาครัวเรือน โดยประมวลความต้องการระดับชุมชน เช่น
แผนการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์เมื่อมีระบบน�้ำสมบูรณ์แล้ว ชนิดและปริมาณ
ของพืช การเลี้ยงสัตว์ต้องมีสถานที่เลี้ยง แหล่งอาหาร และตลาด ฯลฯ และ
สรุปเป็นความต้องการในแผนชีวิตชุมชน
		 ๒.๒ ประชุมทีมปฏิบัติการระดับอ�ำเภอ น�ำแผนชีวิตชุมชน
มาวิเคราะห์ความเหมาะสมทีส่ อดคล้องกับภูมสิ งั คม และจัดท�ำรายละเอียด
แผนงานกิจกรรมการพัฒนาทีต่ รงตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหา
ได้ พร้อมก�ำหนดรูปแบบรายการของหน่วยงาน
		 ๒.๓ ประชุมชาวบ้าน เพื่อน�ำเสนอแผนงาน กิ จกรรมของ
หน่วยงานที่จะสนับสนุนและรับฟังความคิดเห็นของชุมชน รวมทั้งให้ข้อมูล
ในเรือ่ งทีไ่ ม่สามารถทีด่ �ำเนินการได้ และสรุปเป็นแผนงานและความต้องการ
ที่ตรงกัน พร้อมทั้งเน้นย�้ำอีกครั้งว่าชาวบ้านจะต้องมีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบัติ
๓. การจัดท�ำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ
ของหมู่บ้าน
		 แผนที่จะใช้ด�ำเนินการในพื้นที่ มี ๒ ประเภท ได้แก่ แผนที่ใช้
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของหมู่บ้าน (Quick win) และ แผนพัฒนาชนบทเชิง
พื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ (ฉบับสมบูรณ์)
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		 ๓.๑ กิจกรรมทีเ่ ป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของหมูบ่ า้ น (Quick
win) ระหว่างท�ำกระบวนการเข้าใจ เข้าถึง หากพบว่าในพื้นที่มีปัญหาต้อง
แก้ไขเร่งด่วน ที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตชาวบ้าน ก็สามารถเริ่มท�ำกิจกรรม
พัฒนาได้เลย เพื่อสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธา
การท�ำงานของโครงการ
เช่ น ซ่ อ มแซมระบบ
ท่ อ น�้ ำ อุ ป โภคบริ โ ภค
ของชุ ม ชนที่ มี ป ั ญ หา
น�ำ้ ไม่สะอาด สาธารณสุข
ปศุสัตว์ เป็นต้น
		 ๓.๒ แผนพัฒนาชนบทฯ ฉบับเต็ม เป็นโครงการ / แผนงาน
ที่มีลักษณะ ดังนี้
				 (๑) สอดคล้องหลักการองค์ความรู้ 6 มิติ และ ภูมิสังคม
องค์ ค วามรู ้ ที่ เ ป็ น สากล องค์ ค วามรู ้ ครู ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ตามแนว
พระราชด�ำริทชี่ าวบ้านร่วมคิด ร่วมท�ำ เป็นเจ้าของ ตัง้ แต่กระบวนการส�ำรวจ
การก่อสร้าง (ไม่มีการจ้างเหมาและไม่มีค่าแรงงาน) วิธีการซ่อม การบ�ำรุง
รักษา และการบริหารจัดการในระยะยาว
				 (๒) การจัดท�ำงบประมาณต้องเป็นไปตามหลักการทรงงาน
ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่อิงกับปฏิทินงบประมาณของ
ราชการ แต่ให้สอดคล้องกับปฏิทินการเกษตรของชาวบ้าน
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				 (๓) สามารถวัดผลส�ำเร็จของโครงการ/แผนงานว่าตรงตาม
ความต้องการของชาวบ้านได้ โดยระบุตัวชี้วัดที่ชาวบ้าน ได้รับว่ามีคุณภาพ
ชีวิตอยู่ในระดับอยู่รอด พอเพียง และ/หรือ ยั่งยืน
				 (๔) มีการบูรณาการท�ำงานทุกภาคส่วน โดยจ�ำแนกภารกิจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ ชาวบ้านในพื้นที่ รวมทั้งแนวทางเชื่อมโยง
ประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างชัดเจน
การลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั จิ ริง : เรียนรูร้ ปู ธรรมความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ
๑. รูปธรรมความส�ำเร็จการพัฒนาตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ โดยการเดินลงพื้นที่การเรียนรู้กิจกรรมที่เป็น
ความส�ำเร็จจากการท�ำงาน ได้แก่ การพัฒนาระบบน�้ำ ฝายอนุรักษ์ บ่อพวง
สันเขา ฝายเกษตร ระบบท่อส่งน�้ำ ระบบคลองส่งน�้ำ การบริหารจัดการ
กลุ่มผู้ใช้น�้ำ กองทุนเมล็ดพันธุ์ กองทุนปุ๋ย กองทุนพืชผักสวนครัว โรงสีข้าว
ชุมชน กองทุนปศุสตั ว์ กองทุนยาและเวชภัณฑ์ กองทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น พร้อมพูด
คุยกับชาวบ้าน
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๒. การเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกันระหว่ า งหน่ วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน
และชาวบ้าน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการท�ำงานระหว่างชุมชน
หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
๓. ประมวลวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ พร้อมเสนอ
แนวทางการด�ำเนินงานต่อไปในพื้นที่ของตนเอง
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แหล่งที่มาของข้อมูล
๑. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระตามแนวพระราชด�ำริ
๓. ส�ำนักนโยบายและแผน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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