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1 บทนำ 
1.1 หลักการและเหตุผล 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัง

พระ สืบสานแนวพระราชดำริ พัฒนาต่อเน่ืองมาจากโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ซึ่ง

ดำเนินการมาต้ังแต่ป ีพ.ศ.2551 โดยในเวลาน้ัน โครงการปิดทองหลังพระฯ มีพันธกิจตามมติคณะรัฐมนตรี 

คือ เพื่อฉลองพระชนมายุครบ 80 และ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรชักาล
ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีในขณะนั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรงจากแนวทาง

โครงการพระราชดำริและน้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่และส่งเสริม

อาชีพประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมไทย 

กว่า 10 ปี ในการดำเนินภารกิจของ "มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ" และ "สถาบัน

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำริ" ต้ังแต่การจดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิเมือ่

วันที่ 20 มกราคม 2553 มุ่งหวังเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ ให้ยกระดับฐานะความเป็นอยู่และส่งเสริม

อาชีพประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนขยายผลสู่ชุมชนท้องถ่ินอย่างกว้างขวาง เพื่อความอยู่ดีมีสุข

ของประชาชน 

เพื ่อให้สามารถวัดผลสำเร็จของการพัฒนาพื้นที ่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็น

รูปธรรม สอดคล้องกับหลักวิชาการและแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ “การพัฒนาระบบ

การติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ” 

จึงมีความสำคัญ เพื่อให้องค์กรมีมาตรฐานในการติดตาม ประเมินและรายงานผล นำไปสู่การเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการวางรากฐานสู่การพัฒนาพื้นที่ในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค ์
(1)  จัดทำ Business Model เพื ่อสร้างมาตรฐานการวิเคราะห์รูปแบบ ลักษณะ และตัวชี ้ วัด

ความสำเร็จของงานพัฒนาพื้นที่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2)  ปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลและการจัดการข้อมูล เพื่อการติดตาม ประเมินและรายงานผลการ

พัฒนาพื้นที่ในมิติต่างๆ ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ  
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(3)  ออกแบบเครื่องมือการติดตามและประเมินผล รวมทั้งตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานของพื้นที่ต่างๆ 

ทั้งในระดับกิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธ์ 

(4)  สนับสนุนทีมงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ เพื่อ

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและสรุปองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที ่

(5)  จัดทำคู่มือการติดตามประเมินผล และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผล ให้กับบุคลากรของมูลนิธิปิดทอง

หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ

1.3 ขอบเขตของการดำเนินงาน 
ขอบเขตการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ 

ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ ประกอบไปด้วย 4 เรื่องสำคัญดังน้ี  

1.3.1 เร่ือง Business Model  
(1)  จัดทำ Business Model ของงานพัฒนาพื้นที ่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติที่

สำคัญ ประกอบด้วย 

1.  มิติโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาอาชีพ 

และ  

2.  มิติพื้นที ่เช่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและการเงิน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านคุณภาพ

ชีวิตของพื้นที่ เป็นต้น 

(2)  ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จในระดับต่างๆ ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ 

ตั ้ งแต ่ป ัจจ ัยนำเข ้า  (input) กระบวนการ  (process) ผลผล ิต (output) และผลล ัพธ์ 

(outcome) เป็นต้น 

1.3.2 เร่ืองระบบข้อมูล 
(3)  ศึกษาและทบทวนข้อมูลและรูปแบบ/วิธีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ใน

ปัจจุบันของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ อาทิ โครงสร้างของข้อมูล รูปแบบและวิธีการจัดเก็บ

ข้อมูลในพื ้นที ่ ตัวชี ้วัดและวงรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การใช้

ประโยชน์ของข้อมูล การทำงานร่วมกันระหว่างส่วนงานพัฒนาในพื้นที่และส่วนกลาง เป็นต้น 

(4)  ออกแบบโครงสร้างข้อมูลเพื่อการติดตาม ประเมินและรายงานผล ที่ระบกุลุ่มและรายการของ

ข้อมูลที่สำคัญต่อการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ ตามแนวทางความ

คุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ 

(5)  จัดทำรหัสข้อมูล (coding) ที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบข้างต้น และรหัสข้อมูล

จะทำให้การจัดเก็บ ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินและรายงานผลเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน 
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(6) สังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะวิธีการจัดเก็บข้อมูล เพื่อติดตาม ประเมินและรายงานผล

การพัฒนาพื้นที่ ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ 

1.3.3 เร่ืองการติดตามและประเมินผล 
(7)  ออกแบบเครื่องมือการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการ

งบประมาณ ทั้งในมิติโครงการและมิติพื้นที ่

(8)  ทดสอบเครื่องมือการประเมินผล ในพื้นที่ต้นแบบที่คัดเลือกร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

โดยดำเนินการทดสอบทั้งในมิติโครงการและมิติพื้นที ่

(9) สนับสนุนทีมงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ เพื่อ

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและสรุปองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที ่

(10) จัดทำมาตรฐานการรายงานผลและคู่มือการติดตามประเมินผล เพื่อให้องค์กรมีมาตรฐานใน

การติดตาม ประเมินและรายงานผล ตลอดจนเป็นการวางรากฐานสู่การพัฒนาในอนาคต 

1.3.4 เร่ืองขั้นตอน คู่มือและการถ่ายทอดความรู้ 
(11) ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ที่ปรึกษาจะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของ

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ อย่างต่อเน่ือง ตัวอย่างองค์ความรู้ประกอบด้วย 

- Business Model และตัวช้ีวัดในการพัฒนาพื้นที ่

- โครงสร้างข้อมูล และรหัสข้อมูล 

- เครื่องมือการประเมิน 

- วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

- มาตรฐานการรายงานผลและคู่มือการติดตามประเมินผล 

(12) สนับสนุนการรายงานผลของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ อาทิ รายงานประจำปี รายงานผลการ

ดำเนินงาน 10 ปี เป็นต้น 
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1.4 กิจกรรมการดำเนินงานท่ีผ่านมา 
คณะที่ปรึกษาฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการร่วมคิดร่วมทำ จึงได้มีการประชุมหารือ เข้าร่วม

สังเกตการณ์ในกิจกรรมของสถาบันฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมงานของสถาบันฯ อย่างต่อเน่ือง 

โดยสรุปกิจกรรมการดำเนินการที่ผ่านมาดังน้ี 

ตารางที่ 1.1 สรุปกิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา 

วันท่ี เร่ือง ร่วมกับ 
15 ก.ค. 2562 แนวคิด Business Model ทีมงานส่วนกลาง 

27 ส.ค. 2562 ความคืบหน้าของการพัฒนา Business Model ทีมงานส่วนกลาง 

18-19 ก.ย. 2562 ร่วมสงัเกตการณ์ในงาน “เหลียวหลงั-แลหน้า พฒันาชนบท

เชิงพื้นทีป่ระยุกต์ตามพระราชดำริ จงัหวัดน่าน”“การจัดทำ

แผนชุมชน” รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

กระบวนการติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน

ของพื้นที่ต้นแบบจงัหวัดน่าน ณ จังหวัดน่าน 

ทีมงานส่วนกลาง และ 

ทีมงานในพื้นที่ต้นแบบจังหวัด

น่าน 

9-10 ต.ค. 2562 ลงพื้นที่โครงการบรหิารจัดการน้ำอย่างย่ังยืน  

อ่างเกบ็น้ำห้วยคล้ายอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จ.

อุดรธานี เพื่อสอบทานรูปแบบกจิกรรมการดำเนินงาน 

(Business Model) เบื้องต้น 

ทีมงานส่วนกลาง และ 

ทีมงานในพื้นที่ต้นแบบจังหวัด

อุดรธานี 

17 ต.ค. 2562 ร่วมสงัเกตการณ์ในการประชุม “การดำเนินงานของพื้นที่

ต้นแบบ สถาบันส่งเสริมและพฒันากิจกรรมปิดทองหลงั

พระ ปีงบประมาณ 2562” 

ฝ่ายจัดการความรู ้

สำนักผูอ้ำนวยการ และ 

พื้นที่ต้นแบบ 9 จังหวัด 

14 พ.ย. 2562 ร่วมหารือและบูรณาการเพื่อพฒันาระบบข้อมูลและการ

ติดตามประเมินผล 

ทีมงานส่วนกลาง 

11 ธ.ค. 62 ร่วมหารือแนวทางการบรูณาการระบบและข้อมลูเพื่อการ

วางแผน จัดสรร ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ทีมงานส่วนกลาง 

23 ธ.ค. 62 ร่วมหารือแนวทางการบรูณาการระบบและข้อมลูเพื่อการ

วางแผน จัดสรร ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ทีมงานส่วนกลาง และ 

ทีมข้อมลูจากพื้นที่ 9 จังหวัด 

17-19 ม.ค. 63 ร่วมสงัเกตการณ์การลงพื้นที่โครงการพฒันาพื้นที่ต้นแบบฯ 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่นและจงัหวัดอุดรธานี  

ประธานกรรมการ ทีป่รึกษา 

ผู้บริหาร ทีมงานส่วนกลาง

และพื้นที่ 9 จังหวัด 

21 ม.ค. 63 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการพฒันาพื้นที่

ประจำปงีบประมาณ 2563 

ที่ปรกึษา ผู้บริหาร  ทีมงาน

ส่วนกลางและพื้นที ่9 จงัหวัด 
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วันท่ี เร่ือง ร่วมกับ 
28-29 ก.พ. 63 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาระบบการติดตาม

ประเมินผลของสถาบันฯ ณ พื้นที่ต้นแบบจงัหวัดขอนแก่น 

ที่ปรกึษา ทีมงานส่วนกลาง

และพื้นที่ 9 จังหวัด 

26 มี.ค. 63 ประชุมหารือกรอบและเครือ่งมอืการติดตามประเมินผล ทีมงานส่วนกลาง 

21 เม.ย. 63 ประชุมหารือกรอบและเครือ่งมอืการติดตามประเมินผล ทีมงานส่วนกลาง 

4 มิ.ย. 63 ประชุมหารือกรอบและเครือ่งมอืการติดตามประเมินผล ทีมงานส่วนกลาง 

23-25 มิ.ย. 63 ลงพื้นที่ต้นแบบจังหวัดอุดรธานี-ขอนแก่น-กาฬสินธ์ุ เพื่อทำ

ความเข้าใจและสอบทานกรอบและเครื่องมือการติดตาม

ประเมินผล 

ทีมงานส่วนกลาง และ 

ทีมงานในพื้นที่ต้นแบบจังหวัด

อุดรธานี-ขอนแก่น-กาฬสินธ์ุ 

14-15 ก.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำตัวช้ีวัด เครื่องมือและ

วิธีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน” ของสถาบัน

ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลงัพระ สืบสานแนว

พระราชดำร ิณ บางแสน จังหวัดชลบรุ ี

ทีมงานส่วนกลาง และ 

ทีมงานในทกุพื้นที่ต้นแบบ 

29-30 ก.ค. 63 ร่วมประชุมเพือ่หารือและจัดทำแผนพื้นที่ต้นแบบจังหวัด

น่าน ปี 2564-2565 ณ พื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่าน 

ทีมงานส่วนกลาง และ 

ทีมงานในพื้นที่ต้นแบบจังหวัด

น่าน 

1 ส.ค. 63 ร่วมประชุมเพือ่หารือและจัดทำแผนพื้นที่ต้นแบบจังหวัด

เพชรบรุีและอุทัยธานี ปี 2564-2565  

ทีมงานส่วนกลาง และ 

ทีมงานในพื้นที่ต้นแบบจังหวัด

เพชรบรุีและอุทัยธานี 

5 ส.ค. 63 ร่วมประชุมเพือ่หารือและจัดทำแผนพื้นที่ ประจำปี 2564-

2565  

ทีมงานส่วนกลาง และ 

ทีมงานในทกุพื้นที่ต้นแบบ 

21 ส.ค. 63 นำเสนอผลการศึกษาแก่ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล 

ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิด

ทองหลังพระ สืบสานแนว พระราชดำร ิ

 

11 ก.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักคิดและวิธีการจัดทำ 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน” ณ จังหวัดเพชรบรุ ี

ทีมงานส่วนกลาง และ 

ทีมงานในทกุพื้นที่ต้นแบบ 

2-3 ต.ค. 63 ร่วมลงพื้นทีเ่พื่อให้ข้อมูลกับ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร

ภูฏาน (ฯพณฯ เชวัง โชเพล ดอรจ์)ิ เพื่อดูงานพื้นที่นำร่อง

การดำเนินงานโครงการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ณ จังหวัดขอนแก่น

และกาฬสินธ์ุ  

ทีมงานส่วนกลาง และ 

ทีมงานในพื้นที่ต้นแบบจังหวัด

ขอนแก่นและกาฬสินธ์ุ 
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วันท่ี เร่ือง ร่วมกับ 
8 ต.ค. 63 ร่วมสงัเกตการณ์เวทสีาธารณะภาคตะวันออก “คิดใหม่ 

ไทยก้าวต่อ” ณ เมืองพัทยา 

มูลนิธิปิดทองฯ และความ

ร่วมมือภาคี 7 องค์กร ได้แก่ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สถาบันนโยบายสาธารณะ

และการพัฒนา สถาบันวิจัย

เศรษฐกจิป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 

และสำนักข่าวไทยพบัลกิ้า 

12 ต.ค. 63 ร่วมนำเสนอผลการศึกษา “ก้าวใหม่การพฒันาชนบทตาม

แนวพระราชดำริ” ในงานเสวนาเรื่อง “พระราชดำริค้ำจุน

สังคม” ทีจ่ัดข้ึนข้ึน เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตวันที่ 

13 ตุลาคม 

ภาคีพัฒนาชนบทตามแนว

พระราชดำร ิประกอบด้วย 

สำนักงานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม สำนักงาน

คณะกรรมการพเิศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ และ

มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบ

สานแนวพระราชดำร ิ

13 ต.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ 

(Business Model)”  

ทีมงานส่วนกลาง และ 

ทีมงานในทกุพื้นที่ต้นแบบ 
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1.5 สรุปผลงาน 
คณะที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบผลงานโครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการ

พัฒนาพื้นที่ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ จำนวน 3 เล่ม ประกอบด้วย 

เล่มท่ี 1 รายงานฉบับสมบูรณ ์

เป็นรายงานที่ระบุสาระสำคัญ หลักการ บทวิเคราะห์ ผลงานและข้อเสนอแนะทั้งหมดของโครงการ 

ประกอบด้วย 4 บท คือ บทนำ หลักการสำคัญของการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ องค์ประกอบของการ

พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล และ ระบบการติดตามประเมินผล 

เล่มท่ี 2 คู่มือการติดตามประเมินผล 

เป็นคู่มือเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล ที่แบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ การประเมินผลความคุ้มค่าในการ

ใช้จ่ายงบประมาณ (Fiscal Report) การประเมินผลการพัฒนาพื้นที ่ตามแนวพระราชดำริ (Wisdom 

Report) และการประเมนิและทบทวนโครงการ (Project Financing Report) โดยแต่ละมิติน้ัน จะมีเน้ือหา

ของเกณฑ์การประเมิน วัตถุประสงค์ แนวทางการประเมิน และแบบฟอร์มเพื่อใช้ประกอบการติดตามและ

ประเมินผลในแต่ละมิติ 

เล่มท่ี 3 สรุปการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 

เป็นเล่มที ่สรุปการถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้กับบุคลากรของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว

พระราชดำร ิโดยระบุกิจกรรมการประชุม การฝึกอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้กับบุคลากรของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาโครงการ รวมทั้งองค์ความรู้ 

เน้ือหาสาระ เอกสาร แบบฟอร์ม และผลการสัมมนาที่แต่ละพื้นที่ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำข้ึน 

 

รูปที ่1.1 สรุปผลงาน 
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2 หลักการสำคัญของการประเมินผลการพัฒนาพ้ืนท่ี 
2.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม ่

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ไทย

รัชกาลที ่9 แห่งราชวงศ์จักรี ที่พระราชทานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 หรือ 40 กว่าปีที่ผ่านมา โดยที่แนวคิด

ดังกล่าวต้ังอยู่บนรากฐานของภูมิสังคมของไทยเป็นแนวทางการพัฒนาที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง 

และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้

ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง 

(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550)  

 

รูปที ่2.1 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม ่

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 3 ประการ ดังน้ี 

° ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท ี ่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 

° ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงน้ันจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัที่เกีย่วข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจาก

การกระทำน้ันๆ อย่างรอบคอบ 

เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 
(มูลนิธิชัยพัฒนา)

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สศช.)

การประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (สศช.)

จากปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ (สศช.)

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(พ.ศ. 2557 - 2560)

ทฤษฎีใหม่ หลักการพึ่งตนเอง
อย่างยั่งยืน (กปร.)

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา
ทฤษฎีใหม่ (กปร.)

เศรษฐกิจพอเพียง : ทางเลือก
ในการพัฒนา (กปร.)
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° ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่
จะเกิดข้ึน โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 

โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ได้แก ่

° เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะนำความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและ

ความระมัดระวังในการปฏิบัติ 

° เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตแลมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 

 

รูปที่ 2.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทฤษฏีที่เป็นตัวอย่างของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่เด่นชัดที่สุด คือ ทฤษฎีใหม่ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถตอบรับกับ

ความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ (1) ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร (2) ความเสี่ยงในราคาและการพึ่งพาปจัจัย

การผลิตสมัยใหม่จากต่างประเทศ (3) ความเสี่ยงด้านแผนการผลิต (4) ความเสี่ยงด้านน้ำ ฝนทิ้งช่วง ฝน

แล้งและ (5) ภัยธรรมชาติอื่นๆ และโรคระบาดโดยแสดงความเช่ือมโยงของความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญใน

การทำเกษตรกรรม สาระสำคัญของทฤษฎีใหม่ สามารถสรุปได้ใน 3 ข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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 ภูมิคุ:มกันมีเหตุผล

ความรู: คุณธรรม

พอประมาณ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม4น6อยเกินไปและไม4มากเกินไป 

โดยไม4เบียดบังตนเองและผู6อื่น เช4น การผลิตและบริโภคที่อยู4ในระดับ
พอประมาณ

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น 
จะต6องเปMนไปอย4างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปOจจัยที่เกี่ยวข6อง 
ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว4าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อย4าง
รอบคอบ

3. ภูมิคุ:มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให6พร6อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด6านต4างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปMนไปได6ของ
สถานการณSต4างๆ ที่คาดว4าจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมี “เงื่อนไข” ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต4างๆ ให6อยู4ในระดับ
พอเพียง 2 ประการ ดังนี้
1. เงื่อนไขความรู: ประกอบด6วย ความรอบรู6เกี่ยวกับวิชาการต4างๆ ที่

เกี่ยวข6องรอบด6าน ความรอบคอบที่จะนําความรู6นั้นมาพิจารณาให6
เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ

2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต6องเสริมสร6าง ประกอบด6วย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตยSสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช6
สติปOญญาในการดําเนินชีวิตที่มา : เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม4 

(มูลนิธิชัยพัฒนา, 19 กันยายน 2550)
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รูปที่ 2.3 โมเดลการปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม ่

ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ครัวเรือนพ่ึงตนเอง เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ตลอดจนจัดการ
ผลิตด้านการเกษตรภายในครัวเรือน อันเป็นการผลิตเพื่อพออยู่พอกินและพึ่งตนเอง มีเป้าหมาย คือ เพื่อให้

ครัวเรือนเข้มแข็ง เกษตรกรผลิตได้และมีผลผลิตพอกินตลอดปี มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือ รายจ่ายลดลง หรือ 

หนี้ลดลง โดยแบ่งเป็น (1.1) บริหารจัดการน้ำและป่าให้ได้ประโยชน์ตลอดปี (1.2) ทำกิจกรรมการเกษตร

พออยู่พอกิน และ (1.3) บริหารจัดการที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ เป็นการรวมพลังกันภายในชุมชนในรูปกลุ่มหรือ
สหกรณ์เพื ่อร่วมแรงดำเนินงานในเรื ่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู ่ สวัสดิการ 

การศึกษา สังคมและศาสนา เป้าหมาย คือ เพื่อให้ชุมชนแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็ง ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน

และใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต สามารถรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจการได้ มีอำนาจต่อรอง 

และสามารถบริหารจัดการกันเองได้ โดยแบ่งเป็น (2.1) รวมกลุ ่มและดูแลความเป็นอยู่สมาชิก (2.2) 

พัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (2.3) ส่งเสริมการเกษตร 

ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 3 การเชื่อมโยงสู่ภายนอก เป็นการเช่ือมโยงติดต่อประสานกับชุมชนภายนอก เช่น 
ธนาคาร บริษัท ห้างร้านเอกชน เพื่อจัดหาแหล่งทุนหรือแหล่งเงินมาช่วยในการลงทุนพัฒนาในด้านต่าง ๆ  

และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเอง เป้าหมาย คือ ชุมชนยั่งยืน

ขยายผล เป็นเครือข่ายสังคมใหญ่ที่เข้มแข็ง รูปแบบชุมชน/องค์กร/ธุรกิจ แบ่งปัน ช่วยเหลือกัน สามารถ

เชื่อมโยงและถ่ายทอดภูมิปัญญา เงินทุน/เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดย
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แบ่งเป็น (3.1) สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างแบรนด์ และ (3.2) เช่ือมโยงหน่วยงานด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้

และเงินทุน 

2.2 การติดตามประเมินผลความสำเร็จของธนาคารโลก (World Bank) 

การติดตามประเมินผลความสำเร็จของธนาคารโลก (World Bank) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน

การออกแบบ วางแผน และดำเนินการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เพื่อ

เผยแพร่ให้กับนักพัฒนา/นักปฏิบัติทั่วโลก มีสาระสำคัญดังน้ี 

 

รูปที่ 2.4 การประเมินผลความสำเร็จแผนงาน/โครงการของธนาคารโลก (World Bank)1 

 

ธนาคารโลกได้กล่าวถึงพลังในการวัดผลไว้ว่า 

หากคุณไม่วัดผลการดำเนินงาน คุณจะไม่สามารถบอกได้ว่าสำเร็จหรือล้มเหลว 

หากคุณไม่สามารถเห็นความสำเร็จ คุณจะไม่สามารถให้รางวัลได้ 

หากคุณไม่สามารถให้รางวัลความสำเร็จ คุณอาจจะให้รางวัลกับความล้มเหลวแทน 

หากคุณไม่สามารถรู้ถึงความล้มเหลว คุณจะไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ 

หากคุณสามารถแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน คุณจะสามารถได้รับแรงสนับสนุนจากสาธารณชน 

ธนาคารโลกได้จำแนกความแตกต่างกันระหว่าง “การติดตามการดำเนินงาน” (Implementation 

Monitoring) และ “การติดตามผลการดำเนินงาน” (Results Monitoring) ไว้ดังน้ี 

  

                                         
1
 ที่มา : A Handbook for Development Practitioners “Ten Steps to a Results-Based Monitioring and 

Evaluation System” Jody Zall Kusek and Ray C. Rist, World Bank, 2004 

จุดมุ%งหมาย (Goal)

ผลลัพธ6 (Outcome)

ผลผลิต (Output)

กระบวนการ (Activities)

ปKจจัยนำเขOา (Input)

ผล
งา

น
กา

รป
ฏิบ

ัติ
เปSาหมายทOายสุดท่ีตOองการ

ผลท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต 
การเปลี่ยนแปลง/สิ่งท่ีตOองการบรรลุผลสำเร็จ

สินคOาหรือบริการ ท่ีนำส%งใหOองค6กร/บุคคลภายนอก
ซึ่งสินคOาหรือบริการสุดทOาย 

อาจอยู%ในรูปท่ีสามารถจับตOองไดOหรือไม%ก็ไดO 

กระบวนการต%างๆ เพื่อใหOไดOมาซึ่งผลผลิต

ทรัพยากรท่ีหน%วยงานนำไปใชOในแต%ละกิจกรรม 
เพื่อใหOไดOผลผลิตตามท่ีกำหนดไวO ไดOแก% บุคลากร เงินทุน 

ทุนสินทรัพย6ท่ีเปhนรูปธรรมและนามธรรม
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องค์ประกอบของ “การติดตามการดำเนินงาน” (Implementation Monitoring)  

ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการดำเนินแผนงาน/โครงการ 

• อธิบายปัญหาหรือสถานการณ์ก่อนการตัดสินใจ  
• เปรียบเทียบจากกิจกรรมหรือผลผลิตข้ันต้น 
• จัดเก็บข้อมูลบนปัจจัยนำเข้า กิจกรรมและผลผลิตข้ันต้น 
• รายงานตามวงรอบ บนปัจจัยนำเข้าที่กำหนด 
• รายงานตามวงรอบ บนผลผลิตที่กำหนด 
• เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตัดสินใจ  
• นำเสนอข้อมูลและประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ฝ่ายบริหาร ฝ่าย
ปฏิบัติและฝ่ายจัดการ 

องค์ประกอบของ “การติดตามผลการดำเนินงาน” (Results Monitoring) 

ที่ใช้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร ์

• ใช้ข้อมูลปัญหาหรือสถานการณ์อ้างอิงก่อนการตัดสินใจ 
• ตัวช้ีวัดเพื่อผลลัพธ์ 
• จัดเก็บข้อมูลบนผลผลิต และการส่งต่อความสำเร็จสู่ผลลัพธ์ 
• ให้ความสำคัญกับการการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
• รายงานตามวงรอบ ถึงความก้าวหน้าของผลลัพธ์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

• บรรลุผลสำเร็จในการเช่ือมโยงกับพันธมิตรทางยุทธศาสตร ์
• รวบรวมข้อมูลความสำเร็จและความล้มเหลวของพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ เพื่อบรรลุ
ผลลัพธ์ 

บทบาทของ “การติดตาม” และ “การประเมินผล” เพื่อการติดตามประเมินผลโดยมุ่งเน้นผลงานไว้ 

ในมุมมองของธนาคารโลก มีความแตกต่างกันดังน้ี 

การติดตาม (Monitoring) การประเมินผล (Evaluation) 
Þ ระบุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่
เข้าใจง่าย 

Þ เช่ือมโยงกิจกรรมและทรพัยากรตาม
วัตถุประสงค์ 

Þ วิเคราะหเ์หตุผลที่ทำให้ไมส่ามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ 

Þ ประเมินเหตุผลสำคัญทีท่ำให้กจิกรรมบรรลุ
เป้าหมายได้ 

Þ พิจารณากระบวนการปฏิบัติงาน 
Þ สำรวจผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดหวัง 
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Þ แปลงวัตถุประสงค์ไปสู่ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายการ

ดำเนินงาน 

Þ จัดเกบ็ข้อมลูอย่างต่อเน่ืองตามตัวช้ีวัด โดย
เปรียบเทียบแผนและผล 

Þ รายงานความก้าวหน้าแกผู่้จัดการ พร้อมแจง้
เตือนปัญหาทีพ่บ 

Þ จัดทำบทเรียนและจุดสำคัญในการบรรลุ
แผนงาน/โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพือ่

ปรับปรงุการดำเนินงาน 

นอกจากน้ี ธนาคารโลกยังได้ออกแบบข้ันตอนการประเมินผลความสำเร็จโครงการแบ่งออกเป็น 10 

ข้ันตอนหลักดังน้ี 

 

รูปที่ 2.5 ข้ันตอนการประเมินผลความสำเร็จแผนงาน/โครงการของธนาคารโลก 

ขั้นตอนท่ี 1  การเตรียมความพร้อมในการประเมินผล โดยการสร้างความเข้าใจร่วมกนัของพื้นฐานการ

ประเมิน การใช้ประโยชน์จากการประเมินเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ขั้นตอนท่ี 2  การร่วมตกลงถึงผลลัพธ์ของการติดตามและประเมินผล โดยเป็นการตกลงร่วมกันของผู้มี

ส่วนได้เสียหลัก (key stakeholders) ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

ขั้นตอนท่ี 3  การระบุตัวชี้วัดในการติดตามผลลัพธ์ เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 

ทั้งนี้ ข้อมูลจากตัวชี ้วัดจะทำให้ได้ร ับข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การกำหนด

ตัวช้ีวัดต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล 

ขั้นตอนท่ี 4  การวิเคราะห์สถานภาพตัวชี ้วัดในปัจจุบัน (Baseline) ทั้งตัวชี ้วัดเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงจุดเริ่มต้นของโครงการ 

ขั้นตอนท่ี 5  การวางแผนและระบุเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน โดยการกำหนดค่าเป้าหมาย

ของตัวชี้วัดในแต่ละระยะทั้งระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าจะ

นำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่กำหนด 

การร่วมตกลงผลลัพธ์
ของการติดตามและ
ประเมินผล

การเตรียมความ
พร้อมในการ
ประเมินผล

การระบุตัวชี้วัด
ในการติดตาม
ผลลัพธ์

การวิเคราะห์
สถานภาพตัวชี้วัด
ในปัจจุบัน

การวางแผนและระบุ
เป้าหมาย เพื่อปรับปรุง
การดำเนินงาน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

การติดตามผล
การดำเนินงาน

บทบาท
ในการประเมินผล

การรายงานผล
การติดตาม

การประยุกต์ใช้
ผลการติดตาม
และประเมิน

ความยั่งยืนของระบบ
การติดตามและประเมินผล

ในองค์กร
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ขั้นตอนท่ี 6  การติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลที่มี

คุณภาพ อันจะสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง 

ขั้นตอนท่ี 7  บทบาทในการประเมินผล ซึ ่งต้องพิจารณาถึงรูปแบบและเวลาที ่เหมาะสมในการ

ประเมินผล 

ขั้นตอนท่ี 8  การรายงานผลการติดตาม ที่ต้องมีการวิเคราะห์และรายงานผลให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจ 

เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 9  การประยุกต์ใช้ผลการติดตามและประเมิน เพื่อเป็นแนวทางและบทเรียนให้กับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในการปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 10  ความยั่งยืนของระบบการติดตามและประเมินผลในองค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับความชัดเจน

ของบทบาทและความรับผิดชอบ และความเช่ือถือได้ของข้อมูล เป็นต้น 

2.3 แนวทางการประเมินผลของ United Nations Development Programme (UNDP) 

United Nations Development Programme (UNDP) ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาระดับสากล ได้

จัดทำแนวทางการประเมินผลไว้ โดยหัวใจของการประเมินผลที ่UNDP ให้ความสำคัญ คือ ความรับผิดชอบ 

(Accountability) ความโปร่งใส (Transparancy) และการเรียนรู้ (Learning) ที่จะต้องยึดและปฏิบัติควบคู่

กันไป 

UNDP อธิบายถึงความสำคัญว่า การประเมินผลเป็นวิธีการเสริมสร้างการเรียนรู ้(Learning) ภายในองค์กร

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้นและส่งเสริมการเรียนรูภ้ายในองค์กรและกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการ

ประเมินผลบนพื้นฐานของความโปร่งใส (Transparancy) และความรับผิดชอบต่อภารกิจขององค์กร 

(Accountability) จะช่วยเสริมสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจและความมั่นใจที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีกับองค์กรได้ 

 

 

รูปที ่2.6 หลักในการประเมินผลของ UNDP2 

                                         
2
 ที่มา : UNDP Evaluation Guidelines, UNDP, 2019 
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2.4 หลักการประเมินผลของ Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD)  

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ได ้ เผยแพร ่แนวทางการ

ประเม ินผลจากรายงาน  “Better Criteria for Better Evaluation” Revised Evaluation Criteria 

Definitions and Principles for Use โดยให้หลักในการประเมินผลใน 6 เรื่อง ซึ่งได้นำมาประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ ประกอบด้วย 

 

รูปที่ 2.7 หลักในการประเมินผลของ OECD3 

1. ประสิทธิผล (Effectiveness)   
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรหรือไม่ อย่างไร 

2. ผลกระทบ (Impact)   
ผลกระทบของโครงการ/กิจกรรมที่ได้พัฒนาในมิติต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

3. ความสำเร็จตามแนวทางท่ีถูกต้อง (Relevance)   
ความสำเร็จสอดคล้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำร ิ

4. ความเชื่อมโยง (Coherence)  
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เช่ือมโยงกับเป้าหมายขององค์กร 

5. ความยั่งยืน (Sustainability)  
ความย่ังยืนของโครงการ/กิจกรรมที่ได้พัฒนา 

6. ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
ความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรม ในการใช้ทรัพยากร 

                                         
3 ที ่มา : Better Criteria for Better Evaluation Revised Evaluation Criteria Definitions and Principles for Use, 

OECD/DAC Network on Development Evaluation (November 2019) 
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2.5 ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) 

Value Chain หรือ ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่า คือ ทฤษฎีที่คิดค้นขึ้นโดย Michael Porter (ไมเคิล 

พอร์เตอร์) ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยหลักการน้ีถูกเขียนลงใน

หนังสือที่ชื่อว่า Competitive Advantage ในปี 1985 ซึ่งแนวคิดห่วงโซ่แห่งคุณค่านั้น สามารถวัดได้จาก

คุณค่าที่ลูกค้าได้รับและยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการมากน้อยเพียงใด โดยแนวคิดน้ีถูกแบ่งออกเป็น 

2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และ กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยแต่

ละกิจกรรมจะเน้นไปที่การเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการ  

 

รูปที่ 2.8 ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) (Porter, 1985) 

Primary Activities (กิจกรรมหลัก) คือ กิจกรรมที่มีส่วนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและสินค้า
โดยตรง ประกอบด้วย 

การขนส่งและจัดเก็บวัถุดิบ (Inbound Logistics) ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับผู้ส่ง

มอบ เช่น การรับ การจัดเก็บ การควบคุมระดับของวัตถุดิบ รวมถึงการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับ

วัตถุดิบ โดยเทคโนโลยีในกิจกรรมน้ีประกอบไปด้วย การขนส่ง การส่งถ่ายวัสดุ การจัดเก็บวัสดุ การ

สื่อสาร การทดสอบและระบบข้อมูล 

การผลิตสินค้าหรือบริการ (Operations) กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าโดยการแปลงสภาพวัตถุดิบจน

กลายเป็นสินค้าหรือบริการ โดยเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจกรรมนี้จะประกอบไปด้วย กระบวนการผลิต 

วัตถุดิบ เครื่องจักรและเครือ่งมือ การขนถ่ายวัสดุ การบรรจุหีบห่อ การรักษาสภาพ การทดสอบ การ

ออกแบบและจัดการสิ่งปลูกสร้างและระบบข้อมูล 

การขนส่งและจัดเก็บสินค้า (Outbound Logistics) กิจกรรมที่ดำเนินการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า 

รวมถึงการจัดเก็บสินค้า การเติมเต็มความต้องการของลูกค้า โดยเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจกรรมน้ี

ประกอบไปด้วย การขนส่ง การขนถ่ายวัสดุ การสื่อสาร ระบบข้อมูล และการบรรจุหีบห่อ 



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ  

17 

การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) กิจกรรมใดๆที่ทำให้ผู้ซื้อดำเนินการจัดหาสินค้า 

รวมไปถึงการเลือกช่องทางโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการกำหนดราคาสินค้า 

การบริการทั้งก่อนและหลังการขาย (Service) กิจกรรมในการรักษาสภาพของสินค้าหลังการขาย

รวมถึงการซ่อมและให้บริการกับลูกค้า โดยเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจกรรมน้ีประกอบไปด้วย การบริการ 

การทดสอบ การสื่อสาร และระบบข้อมูล 

Support Activities (กิจกรรมสนับสนุน) คือ กิจกรรมอื่นๆซึ่งสนับสนุนกิจกรรมหลักให้สามารถ
ดำเนินไปได้ แต่ไม่มีส่วนโดยตรงในการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า ประกอบด้วย 

โครงสร้างพื้นฐานองค์กร (Firm Infrastructure) เช่น การเงิน การบัญชี ระบบสารสนเทศ การ

จัดการองค์กร 

การบริหารบุคลากร (Human Resource Management) กิจกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ต้ังแต่วิเคราะห์ความต้องการ สรรหา คัดเลือก ประเมินผล พัฒนาฝึกอบรม ระบบ

เงินเดือนค่าจ้าง และแรงงานสัมพันธ์ 

การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วย

ในการเพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการ หรือกระบวนการผลิต 

การจัดซื้อ (Procurement) กิจกรรมในการจัดซื้อ-จัดหาปัจจัยนำเข้าเพื่อมาใช้ในกิจกรรมหลัก 

เมื่อนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาผนวกกับทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value 

Chain) และรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันปิดทองฯ ในพื้นที่ต้นแบบ (Business Model) จะ

พบว่าสิ่งที่ได้ คือ การขับเคลื่อนแนวพระราชดำริในแต่ละขั้น นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการยึดแนว

พระราชดำริเป็นหลักในการพัฒนาพื้นที่ และช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นลำดับข้ันแล้ว ยัง

สามารถใช้เป็นแนวทางจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาตามแนวพระราชดำรใินแต่ละเรื่องได้ ดังน้ี 

ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ในรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันปิดทองฯ ในพื้นที่

ต้นแบบ (Business Model) จะแบ่งเป็นกลุ ่มต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยมีกิจกรรมการผลิตของ

ประชาชนได้ดังน้ี 

ต้นน้ำ - น้ำ/ดิน 

 - คัดเลือกพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 

 - จัดหาวัตถุดิบ 

กลางน้ำ - กิจกรรมการผลิต 

 - ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน 

 - ผลผลิตการเกษตร 

 - สินค้าแปรรูป 
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ปลายน้ำ - ลูกค้าและช่องทางจำหน่าย 

 - รายได้และผลสำเร็จ 

2.6 โมเดลธุรกิจแบบแคนวาส (The Business Model Canvas) 

โมเดลธุรกิจแบบแคนวาส (Business Model Canvas) เป็นแนวคิดที่พัฒนารูปแบบโดย Alexander 

Osterwalder ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจที่ทำให้เรามองธุรกิจของตนเองได้อย่างปรุโปร่ง และทำให้

ทีมงานรับรู้รูปแบบและปัญหาของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา

และระดมความคิด เพราะเรามองเหน็จุดเด่นจุดด้อยของตัวเองได้ผ่านโมเดลน้ี ที่จบทุกอย่างไว้ในแผ่นผืนผ้า

แผ่นเดียว 

 

รูปที่ 2.9 The Business Model Canvas  

The Business Model Canvas เป็นผืนผ้าสี่เหลี่ยม แบ่งหัวข้อหลักออกเป็น 9 ช่อง แต่ละช่องจะ

ช่วยให้เรามองเห็นรายละเอียดในธุรกิจของตัวเอง รวมทั้งจุดเด่นจุดด้อย โดยจะช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวม

ของธุรกิจในทิศทางเดียวกัน เราจะรับรู้และเข้าใจได้พร้อมๆกันว่า ตอนนี้ปัญหาคืออะไร ตรงไหนต้องลด 

ตรงไหนต้องเพิ่ม การระดมความคิด (brainstorm) จะไม่สะเปะสะปะหรือหลงประเด็นซึ่งเป็นปัญหาที่อาจ

เกิดขึ้นได้ง่าย หากแต่ละคนในทีม มีภาพรวม business model ในหัวที่แตกต่างกัน โดยหัวข้อหลักทั้ง 9 

หัวข้อ ประกอบด้วย 
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1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) 

ใครเป็นลูกค้าเรา กลุ่มลูกค้าเราเป็นกลุ่มใหญ่ (mass) หรือกลุ่มเฉพาะ (niche) ปัญหาของ

ลูกค้าเราคืออะไร ซึ่งต้องแยกระหว่างคนซื้อและคนใช้ เพราะสินค้าบางอย่างคนซื้อไม่ได้ใช้ และ

คนใช้ไม่ได้ซื้อเช่น ของใช้เด็ก พ่อแม่จะเป็นผู้ซื้อ ผลิตภัณฑ์ต้องตอบโจทย์ผู้ใช้ แต่การสื่อสารเรา

จะสื่อสารกับผู้ซื้อ รวมไปถึงลูกค้าของเรามีพฤติกรรมแบบไหน อยู่กับสื่ออะไร เป็นเรื่องสำคัญที่

เราต้องรู ้

2. ผลผลิตและคุณค่าที่มอบให้ (Product and Value Proposition) 

อะไรที่ทำให้ลูกค้าต้องเลอืกสนิค้าและบรกิารของเรา  ในส่วนน้ีสำคัญมาก เราต้องตอบตัวเองให้

ได้ว่าอะไรคือคุณค่าในสินค้าและบริการที่เราเลือกนำเสนอให้ลูกค้า ลูกค้าจะได้คุณค่าอะไรจาก

การยอมจ่ายให้เรา คุณค่าในสินค้าและบริการของเราเข้าไปแก้ปัญหา หรือตอบโจทย์ หรือ

ส่งเสริมอะไรให้ลูกค้า เช่น ร้านกาแฟร้านหน่ึง ขายแพงกว่าคู่แข่งในระแวกเดียวกัน แต่มีบางสิ่ง

ที่แตกต่างซึ่งทำให้ลูกค้ายอมจ่ายแพงกว่าคือ มีที่จอดรถเพียงพอ ในร้านมีกลิ่นหอมผ่อนคลาย

ตลอดเวลา มีกาแฟชนิดพิเศษที่หาดื่มยาก  เครื่องชงกาแฟที่สั่งทำพิเศษไม่เหมือนร้านไหนใน

ประเทศไทย  และทั้งหมดน้ีคือคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับหากเลือกร้านกาแฟร้านน้ี  

3. สร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) 

การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นหน่ึงเรือ่งที่อาจมองข้ามกันได้ง่าย แต่เช่ือไหมว่าน่ี

เป็นอีกหน่ึงเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดการบอกต่อ (word of mouth) การซื้อซ้ำ จนนำไปสู่การ

เป็นลูกค้าที่จงรักภักดีต่อแบรนด์ ความสัมพนัธ์กับลูกค้าในแต่ธุรกิจจะแตกต่างกันไปซึ่งสามารถ

แบ่งรูปแบบความสัมพันธ์ได้เป็น 4 ประเภท ดังน้ี – การให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคล เช่น call 

center, ช่างประจำศูนย์รถยนต์, พนักงานคอยโทรสอบถามความพึงพอใจของสินค้าและบรกิาร 

– การบริการตนเอง   เช่น ตู้ ATM, ตู้ จ่ายค่าบริการต่างๆของ True, แอพลิเคชันธุรกรรมทาง

การเงิน – การบริการด้วยระบบอัตโนมัติ คล้ายกันกับการบริการตนเอง คือการที่ลูกค้าสามารถ

มีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจของเราด้วยตัวเอง ผ่านระบบอัตโนมัติที่เราสร้างข้ึน – การให้บริการแบบ

เช่ือมต่อถึงกันเป็นชุมชน (community) เช่น Fanpage บนเฟสบุ๊ค 

4. ช่องทางเข้าถึงลูกค้า (Channel) 

ช่องทางในซื้อขาย และช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ลูกค้าเราเป็นแบบไหน ลักษณะ

ธุรกิจเราเป็นอย่างไร การซื้อขายผ่านช่องทางใดจึงจะสะดวกมากที่สุด นอกจากนี้ช่องทางใน

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าก็ต้องเลือกให้ถูกต้องตรงจุด ลูกค้าเราอยู่กับสื่อชนิดใด เราจะแจ้ง

ข้อมูลสินค้า หรือบอกโปรโมชั่นกับลูกค้าผ่านสื่อใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นอีกหน่ึง
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เรื่องที่คนทำธุรกิจจำเป็นต้องรู้  ซึ่งช่องทางเหล่าน้ีมันเกิดข้ึนต้ังแต่กระบวนการก่อนการขาย ไป

จนถึงหลังการขาย กระบวนการขายแบบเบสิคจะมีด้วยกันทั้งหมด 5 ระยะคือ 

Ø Awareness ลูกค้าจะรับรู้ถึงสินค้าและบริการของเราได้อย่างไร?  

Ø Evaluation ลูกค้าจะมองเห็นคุณค่าในสินค้าและบริการของเราได้ทางใดบ้าง  

Ø Purchase ช่องทางใดบ้างที่ลูกค้าจะสามารถซื้อสินค้าและบริการจากเราได้  

Ø Delivery ช่องทางใดบ้างที่เราสามารถส่งมอบสินค้าและบริการของเราให้ลูกค้าได้ 

Ø After-sale เราดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างไร 

5. รายได้หลัก (Revenue Stream) 

ช่องทางการเข้ามาของรายได้จะเข้ามาทางใดบ้าง เราจำเป็นต้องรู้ โดยมากจะมี 4 ประเภท

ได้แก่ จากค่าบริการ จากการขายสินค้า จากค่าเช่า และ จากค่าอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ โดยควร

จะมองให้ลึกลงไปถึงขั้นว่าลูกค้าเราจะสะดวกจ่ายในรูปแบบใด เครดิตหรือเงินสด จ่ายผ่าน

ช่องทางใด โอนผ่านธนาคาร เคาท์เตอร์เซอร์วิส หรือแคชเชียร์ ต้องสอดประสานกับสินค้าและ

บริการของเรา และเช่ือมโยงกับลูกค้า 

6. กิจกรรมหลัก (Key Activity) 

กิจกรรมหลักที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ พูดง่ายๆว่าในธุรกิจของเรา อะไรคือหน้าที่ที่เราต้องทำบ้าง 

ซึ่งแต่ละธุรกิจก็จะมหีน้าทีห่ลกัแตกต่างกนัไป เช่น ธุรกิจ ซัก อบ รีด หน้าที่หลักที่เราจะเขียนลง

ไปในช่องกิจกรรมหลัก คือ การทำความสะอาดเสื้อผ้า การรีดเสื้อผ้า เป็นต้น 

7. ทรัพยากรหลัก (Key Resource) 

ทรัพยากรที่สำคัญกับธุรกิจเรา ทรัพยากรในที่น้ีหมายรวมทั้ง คน เครื่องจักร เงินทุน ทรัพย์สิน

ทางปัญญา ที่ดิน ฯลฯ สิ่งที่ควรเขียนในช่องน้ีควรจะแยกเป็น 2 ส่วนคือ ทรัพยากรส่วนที่เรามี

อยู่ และ ทรัพยากรส่วนที่เราต้องมี การมองหาทรัพยากรเราต้องย้อนกลับไปดูว่าลูกค้าของเรา

คือใคร อะไรคือคุณค่าที่เราจะนำเสนอแก่ลูกค้า และทรัพยากรของเราจะสามารถสร้างคุณค่า

น้ันๆได้หรือไม ่อย่างไร 

8. พันธมิตรหลัก (Key Partners) 

มีหลายสิ่งในกระบวนการทำธุรกิจที่เราจำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่น เพื่อใหธุ้รกิจดำเนินไปอย่างลุล่วง 

พันธมิตรคือกลุ่มคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของเรา อาจจะเรียกว่าคู่ค้า ข้อดีของการ

มพีันธมิตรคือ กลุ่มคนเราน้ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำธุรกิจ ช่วยกระจายความ

เสี่ยง และทำให้เราไม่ต้องดำเนินการทุกอย่างด้วยตัวเองซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้เรามาโฟกัส

เรื่องสำคัญๆได้ 
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9. ต้นทุนหลัก (Cost Structure)  

ต้นทุนมีหลายประเภท ต้นทุนที่แบ่งตามวัตถุประสงค์จะมี 2 ประเภทคือ ทุนเพื่อขับเคลื่อน

ธุรกิจ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมนั ค่าบำรุงรักษาเรื่องจักร ค่าเช่าสำนักงาน ฯลฯ 

และอีกประเภทหนึ่งคือ ต้นทุนเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจ เช่น งบโฆษณา งบเช่าพื้นที่พิเศษเพื่อ

ลูกค้าของตนเองตามห้างสรรพสนิค้า งบลงข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ แต่ถ้าแยกตามประเภทของ

ต้นทุน จะมี 4 ประเภท 

1) ต้นทุนคงที ่(fixed cost) เป็นรายจ่ายคงที่ จ่ายประจำ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่า 

2) ต้นทุนผันแปร (variable cost) จ่ายมากจ่ายน้อยข้ึนอยู่กบัปรมิาณการใช้ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ 

ค่าน้ำมัน 

3) ต้นทุนผลิตมากแล้วราคาถูกลง (economy of scale) เช่น สั่งผลิตขวดโหลใส่อาหารจำนวน 

1,000 ใบข้ึนไป จะได้ราคาต่อช้ินถูกกว่าปกติ 

4) ต้นทุนซือ้รวมกันแล้วถูกลง (economy of scope) เช่น ซื้อเครือ่งใช้สำนักงานพรอ้มกัน 

และจัดส่งทีเดียวจะได้ส่วนลดมากกว่า และได้รับบริการส่งฟร ี

หากพิจารณา The Business Model Canvas ทั้ง 9 หัวข้อ สามารถแบ่งออกเป็นก้อนใหญ ่4 ส่วน

ตามภาพด้านล่าง ซึ่งแต่ละก้อนจะมีหน้าที่หลักแตกต่างกันไป 
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รูปที่ 2.10 สรุป The Business Model Canvas  

2.7 วงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

วงจร PDCA เป็นอีกเครื ่องมือหนึ ่งที ่สำคัญสำหรับการวางแผนและแก้ปัญหาอย่างยั ่งยืน เป็น

กระบวนการที่ครบวงจรต้ังแต่การวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และย้อนกลับมาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดี

ยิ่งๆขึ้นไป ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทโตโยต้า ที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่

ระดับโลกยังมีการนำหลกัการ PDCA น้ีมาใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ และพัฒนาจนกลายเป็น TOYOTA 

WAY อย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน จึงเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าหลักการ PDCA สามารถนำมาใช้เพื่อปรบัปรุง

และพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ดีขึ ้นได้ ถึงแม้ว่าองค์กรนั ้นไม่ได้เกี ่ยวข้องกับการผลิตใน

อุตสาหกรรม เพราะหลักการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ก ับทุกงาน

แม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 

รูปที่ 2.11 วงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

เป็นส่วนท่ีสำคัญมาก 
ต้องระบุให้ได้ว่าสินค้า
หรือบริการของเรา
นำเสนอ “คุณค่า
” อะไรให้แก่ลูกค้า 
อะไรท่ีจะทำให้ลูกค้า

เลือกเรา?
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การวางแผนงาน (Planning) เป็นการกำหนดรายละเอียดสิ่งที่ต้องทำให้สอดคล้องกับเปา้หมายที่
วางไว้ โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ รายละเอียดขั้นตอน ปัจจัยต่างๆที่ต้องใช้ ระยะเวลาเริ่ม-สิ้นสุด 

บุคคลหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน และที่สำคัญที่สุดคือ ตัวชี้วัดผล (KPI) เนื่องจากแผนงาน

หมายถึง เราจะเดินทางไปสถานที่นั้นด้วยวิธีไหน ไปถึงเมื่อไหร่ ดังนั้น ตัวชี้วัดจึงเป็นตัวที่จะคอยบอกว่า

วิธีการที่เราเลือกใช้น้ันถูกต้องหรอืไม่ เร็ว-ช้าอย่างไร ทรัพยากรที่ใช้ไปเป็นไปตามแผนหรือเกินกว่าที่กำหนด

ไว้ เพื่อที่จะได้ปรับแผนหรือวิธีได้อย่างทันท่วงท ี 

การลงมือปฏิบัติ (Do) เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนงานและวิธีการที ่เรากำหนดไว้อย่างมีวินัย 
ทักษะการบริหารต่างๆจะถูกหยิบมาใช้ในระยะการลงมือปฏิบัติน้ี เช่น การบริหารเวลาให้ได้ตามแผน การ

ประชุมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า การมอบหมายงานเพื่อแบ่งเบาภาระ เป็นต้น ในเรื่องที่นอกเหนือจาก

การทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเอง การออกกำลังกาย หรือการบริหารการเงินส่วนบุคคล ย่อมต้องใช้

วินัยและการบริหารด้านต่างๆด้วยเช่นกัน 

การตรวจสอบ (Check) เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของสิ่งที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปน้ันว่าเป็นไป
ตามแผนงานหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่จะบ่งบอกได้ก็คือตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ ถ้าจุดทีเ่ราตรวจสอบได้ผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด

ที่เราต้ังไว้หรือดีกว่าแสดงว่าวิธีการที่เราเลือกใช้น้ันยังคงถูกต้อง แต่ถ้าตรวจสอบออกมาแล้วผลปรากฏว่าต่ำ

กว่าตัวช้ีวัดที่ต้ัง ถือเป็นสัญญาณเตือนว่ามีความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับแผนงานหรือวิธีการที่เรากำหนด

ไว้ในตอนแรก  

การปรับปรุง (Act) เป็นการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือทรัพยากรบางอย่าง เพื่อทำให้
ผลลัพธ์กลับมาอยู่ในแผนงานหรือเส้นทางสู่เป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในครั้งแรก ซึ่งกระบวนการ

ปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนหรือกำหนดไว้ ว่าเกิดจาก

องค์ประกอบหรือปัจจัยภายใน/ภายนอกใดบ้าง แล้วจึงมากำหนดมาตรการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป 

P-D-C-A อย่างต่อเนื่อง หลังจากเรากำหนดมาตรการแก้ไขแล้วจึงนำมาปรับเปลี่ยนแผนงานให้

สอดคล้องกับวิธีการและทรัพยากรที่กำหนดข้ึนมาใหม่โดยยังคงคำนึงถึงการกำหนดตัวช้ีวัดที่เหมาะสม แล้ว

จึงเริ่มลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตามวงจร P-D-C-A อย่างต่อเน่ืองจนบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

2.8 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ สำนักงบประมาณ 

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร ์(Stategic Performance Based Budgeting 

หรือ SPBB) เปลี่ยนจุดเน้นจากการจัดการงบประมาณ ที่เน้นการควบคุมทรัพยากร (Input Oriented) ที่ใช้

ในการดำเนินงาน (Process Oriented) มาเป็นการมุ่งเน้นผลการดำเนินงาน (Performance Based) หรือ 

ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามยุทธศาสตร์ (Strategy)  ที่มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

โดยต้องมีการวัดผลสำเร็จของผลงาน (Performance Measures) ด้วยการติดตามผลและประเมินผล ผ่าน
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การวิเคราะห์จากผลสำเร็จตามตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  เชิงเวลา และเชิงต้นทุน/ค่าใช้จ่าย) ที่

กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์ชัดเจน มีหน่วยนับที่มีค่าหรือเกณฑก์ารวัดที่ใช้ได้จริงและเหมาะสมกับเวลา4    

 

รูปที่ 2.12 กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร ์

 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มีแนวคิดสำค ัญใน

การความเชื่อมโยงกิจกรรม/โครงการ ผลผลิตและผลลัพธ์ เพื่อใช้ในการวางแผน ติดตาม และประเมินผล 

โดยมีองค์ประกอบและโครงสร้างพื ้นฐานที ่เหมือนกัน คือ ค่าใช้จ่าย (Input) กระบวนการ (Process) 

ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามลำดับตามคำนิยามดังน้ี   

ผลลัพธ์ (Outcomes) คือ สิ่งซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

ผ่านการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป้าหมายโดยรวมของรัฐบาล คือ การบริหารราชการเพื่อให้

บรรลุผลลัพธ์ตามที่รัฐบาลมุ่งหวังไว้ เช่น การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต การยกระดับศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจ การลดปัญหาอาชญากรรม และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เป็นต้น ซึ่งการให้

ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่กำหนดไว้รัฐบาลต้องจัดสรรเงินผ่านผลผลิต 

                                         
4 ที่มา : สำนักงบประมาณ 



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ  

25 

ผลผลิต (Outputs) คือ สินค้าหรือบริการซึ่งผลิตโดยองค์กรเพื่อให้กับผู้บริโภคภายนอกองค์กร หรือ

อีกนัยหน่ึง ผลผลติ คือ สินค้าหรือบริการสุดท้ายซึ่งผลิตโดยองค์กรเพื่อนำส่งให้องค์กรภายนอกหรือ

บุคคลอื่นๆ ซึ่งสินค้าหรือบริการสุดท้ายอาจอยู่ในรูปที่สามารถจับต้องได้หรือไม่ก็ได้ 

กิจกรรม (Activities) คือ กระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิต เช่น หากต้ังเป้าหมายผลลัพธ์ว่า

ต้องการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ผลผลิตที่สามารถส่งผลใหถึ้งผลลพัธ์ดังกล่าว คือ การจัดทำ

สื่อโฆษณา และกิจกรรมจะประกอบด้วย การออกแบบ การพิมพ์ และการติดโปสเตอร์ เป็นต้น 

ปัจจัยนำเข้า (Inputs) คือ ทรัพยากรที่หน่วยงานนำไปใช้ในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่

กำหนดไว้ โดยปัจจัยนำเข้า ได้แก่ (1) แรงงาน ซึ่งรวมทั้งแรงงานที่ใช้ทักษะ ใช้ความเช่ียวชาญ และ

ใช้องค์ความรู้ เป็นต้น (2) ทุนสินทรัพย์อื่นๆ เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรกล และระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ (3) เงินทุนและสินทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่เป็นรูปธรรม เช่น ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งต้องใช้ใน

การนำส่งผลผลิต เป็นต้น 

ค่าใช้จ่าย (Costs) คือ งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยนำเข้า 

 

รูปที่ 2.13 ความเช่ือมโยงค่าใช้จ่าย กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์เชิงงบประมาณ 

1) ความคุ้มค่าทางการเงิน (Value for money) 

เป็นการวัดและติดตามผลในระดับภาพรวมของโครงการ ซึ่งมีความสำคัญต่อผู้บริหารและ

ผู้รับผิดชอบหลักในฐานะผู้พิจารณาว่า วิถีทางที่ทำให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์เริ่มต้ังแต่ ปัจจัยนำเข้า 

กระบวนการต่างๆ และผลผลิตนั้น มีต้นทุนในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ตาม

เป้าหมายที่กำหนดไว้คุ้มค่ามากน้อยเพียงใด  

ผลลัพธ์

ผลผลิต

กระบวนการ

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนผลผลิต
(Output Costing)

ประสิทธิผล
(Effectiveness)

ความคุ้มค่า
ทางการเงิน
(Value for Money)

ความคุ้มค่าใน
การใช้ทรัพยากร 
(Optimized 
Resources)

ต้นทุนกิจกรรม
(Activity Costing)

1

2

4

3

5
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2) ประสิทธิผล (Effectiveness) 

เป็นการวัดและติดตามผลในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการหรือแผนงานเท่าน้ัน โดย

จะพิจารณาเกี่ยวกับการบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายของผลผลิตและเป้าหมายของผลลัพธ์ที่

กำหนดไว้ 

3) ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร (Optimized Resources) 

เป็นการวัดและติดตามผลในระดับภาพรวมของกระบวนการ โดยพิจารณาว่าต้นทุนที่ใช้ใน

การดำเนินกระบวนการต่างๆ ที่กำหนดไว้ทั้งในด้านข้ันตอน กิจกรรม และระยะเวลา เพื่อให้

ได้มาซึ่งผลผลิตที่กำหนดไว้น้ัน มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

4) ต้นทุนผลผลิต (Output Costing) 

เป็นการวัดและติดตามผลในระดับภาพรวมของผลผลิต โดยพิจารณาว่าต้นทุนของปัจจัย

นำเข้า รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ทั้งในเชิงข้ันตอน กิจกรรม และระยะเวลา เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ผลผลิตที่กำหนดไว้น้ัน มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

5) ต้นทุนกจิกรรม (Activity Costing) 

เป็นการวัดและติดตามผลในระดับภาพรวมของกิจกรรมโดยพิจารณาว่าต้นทุนที่ใช้ในการ

จัดหาปัจจัยนำเข้าทั้งหมดเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ต้องการนั้นมีความ

เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ต้นทุนในที่นี้อาจแตกย่อยได้เป็น ต้นทุนของระบบ ต้นทุนการ

ดำเนินการ และต้นทุนการบำรุงรักษา เป็นต้น 

OECD5 ให้นิยามเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนี้  

การติดตาม (monitoring) หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูลของตัวช้ีวัดสำคัญของโครงการอย่าง ต่อ

เน่ือง เพ่ือเป็นเครื่องบ่งชี้ความคืบหน้าและระดับความสาเร็จของโครงการให้กับผ้ ูมีส่วนได้ส่วนเสียได้ 

รับทราบ พร้อมความคืบหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ  

การประเมินผล (evaluation) หมายถึง กระบวนการประเมิน/ตัดสินคุณค่าของโครงการท่ ีกำลัง

ดำเนินอยู่ โครงการท่ีแล้วเสร็จ แผนงาน หรือนโยบาย อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ ซ่ึงการประเมนิผลมี 

จุดมุ่งหมายคือการประเมินความสอดคล้อง (relevance) และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนงาน 

หรือนโยบายน้ันๆ ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืน ผลการประเมินจะต้องมี 

ความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้และนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีข้ึนในอนาคต  

 

                                         
5 ที่มา : OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2002. “Glossary of Key Terms in 

Evaluation and Results-Based Management” Paris: OECD/DAC 
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3 องค์ประกอบของการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล 

3.1.1 พันธกิจ วัตถุประสงค ์เป้าหมายและตัวชี้วัดของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัง
พระสืบสานแนวพระราชดำริ 

"มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ" และ "สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิด
ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ" มีพันธกิจคือ การจัดการความรู้และการส่งเสริมการพัฒนาตาม
แนวพระราชดำริอย่างเป็นระบบกว้างขวางจนกระทั่งเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ ทั้งน้ีการจัดต้ัง

และสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว

พระราชดำร ิซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิ ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์แห่งการจัดต้ัง ให้สถาบัน โดยมีมูลนิธิสนับสนุนให้ทุนดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์ดังน้ี  

(1)  สนับสนุนส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปญัหาและพัฒนา แก่องค์กร ชุมชน ประชา
สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ 
ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมิติการพฒันาตามแนวพระราชดำริ เพื่อใหป้ระชาชนมีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน รวมถึงสง่ผลต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

(2)  สนับสนุนการจัดการความรู้ตามแนวพระราชดำริ โดยประสานความร่วมมือกบัศูนยศ์ึกษาการพัฒนา 
โครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ องค์กรชุมชน ประชา สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ องค์กรทาง
สังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพือ่ให้เกิดคลงัความรู้ การยกระดับความรู ้การต่อยอดชุดความรู้
ใหม่ การพฒันาหลักสูตรการศึกษาในและนอกระบบ ตลอดจนการ ขยายผลเช่ือมโยงสู่การนำไป

ปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  

(3)  ส่งเสรมิใหเ้กิดการบรูณาการ ภารกจิและกิจกรรมของสถาบันกับแผนชุมชน แผนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน แผน พัฒนาจังหวัด แผนหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง และนโยบายรัฐบาล 

(4)  สนับสนุน สง่เสริม แนะนำ และช่วยเหลือ องค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบันวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อให้น้อมนำแนวพระราชดำริ
ไปปรบัใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นแนวทางหลักในการพฒันาทุกระดับของประเทศ 

(5)  สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือดำเนินการตามแนวพระราชดำริอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา และทัศนศึกษาที่เกี่ยวกบัการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้และ 

ขยายผลสู่ชุมชน เพื่อสง่เสรมิการประสานการดำเนินงานร่วมกับองค์กรชุมชน ประชาสังคม องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรภาครัฐ องค์กรทางสังคม สถาบนัวิชาการ ภาคธุรกิจ เพื่อกิจกรรมพฒันา

และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกบัการเมอืงแต่ประการใด 
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เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ "มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ" และ 

"สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ" ปฏิบัติภารกิจตามแผน

ยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 พ.ศ.2559-

2563 โดยแบ่งออกเป็น 5 แผนงาน ประกอบด้วย 

แผนงานที ่1 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 

แผนงานที ่2 การจัดต้ังสถาบันอบรม 

แผนงานที ่3 ส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจแนวพระราชดำร ิ

แผนงานที ่4 สื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ 

แผนงานที ่5 การบริหารจัดการ 

พร้อมระบุตัวช้ีวัดในแต่ละแผนงานดังน้ี 

 

รูปที่ 3.1 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธ์ิและการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อน

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ระยะที ่2 พ.ศ.2559-2563 
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3.2 การขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยใช้ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่า 
จากการผนวกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เข้ากับกับทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่า 

(Value Chain) และรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันปิดทองฯ ในพื ้นที ่ต้นแบบ (Business 

Model) พบการขับเคลื่อนแนวพระราชดำริในแต่ละข้ัน ดังต่อไปน้ี 

 

รูปที่ 3.2 การพฒันาตามแนวพระราชดำร ิ

 

รูปที่ 3.3 การขับเคลือ่นการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ : ข้ันที่ 1 ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

กิจกรรมการผลิต ลูกค,า 
และ 

ช1องทาง
จำหน1าย 

รายได, 
และ 

ผลสำเร็จ 

ผลผลิตการเกษตร 

สินค,าแปรรูป 

จัดหา 
วัตถุดิบ ทรัพยากร 

โครงสร,างพ้ืนฐาน 

ต,นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

กิจกรรม 
การผลิตของ

ประชาชน

คัด 
เลือก 

พืช/สัตวL 
ศก. 

น้ำ/ดิน 

มีน้ำเพียงพอ
ตลอดปP

ปรับปรุง
คุณภาพดิน 

คัดเลือก
พืช/สัตวL
เศรษฐกิจ

ท่ีดี
เหมาะสม
กับพ้ืนท่ี 
ขายง1าย 

และ 
ราคาสูง

จัดหา
วัตถุดิบให,

เปUนไป
ตาม

มาตรฐาน
ของตลาด
เปVาหมาย

เพาะปลูก/เล้ียงสัตวL ให,ได,ตามมาตรฐาน 
(ปริมาณ/คุณภาพ) 

บันทึกและทำบัญชีต,นทุน

ผลผลิตพอกินตลอดปP  

ผลผลิต
ส1วนเกินขาย

ได, 
ปรับปรุงการผลิต เพ่ือสร,างมูลค1าเพ่ิม 

(เกษตรประณีต/เกษตรอินทรียL) 

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพ่ึงตนเอง 

จัดการท่ีดิน
แปลงเล็กเพ่ือ

ประโยชนLสูงสุด 

มีรายได,เพ่ิม/ 
ค1าใช,จ1ายลด/

หน้ีลดลง แปรรูปผลผลิต 
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รูปที่ 3.4 การขับเคลือ่นการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ : ข้ันที่ 2 ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

 

รูปที่ 3.5 การขับเคลือ่นการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ : ข้ันที่ 3 ออกสู่ภายนอก 

 

  

กลุ$มน้ำ กลุ$มวัตถุดิบ 

กลุ$มสินค3าแปรรูป 

กลุ$มสินค3าแปรรูป+จำหน$าย 

กลุ$มการผลิต+จำหน$าย 

กลุ$ม 
ดูแลชุมชน กลุ$มการผลิต 

กลุ$มการจัดหาวัตถุดิบ+การผลิต+จำหน$าย 

ขั้นท่ี 2: ชุมชนรวมกลุ$ม พ่ึงตนเองได3

กิจกรรมการผลิต ลูกค3า 
และ 

ช$องทาง
จำหน$าย 

รายได3 
และ 

ผลสำเร็จ 

ผลผลิตการเกษตร 

สินค3าแปรรูป 

จัดหา 
วัตถุดิบ 

ทรัพยากร 
โครงสร3างพ้ืนฐาน 

ต3นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

กิจกรรม 
การผลิตของ

ประชาชน

คัด 
เลือก 

พืช/สัตวR 
ศก. 

น้ำ/ดิน 

ความรู'และเทคโนโลยี  

ในการเพิ่มคุณภาพการผลิต/ผลผลิตท่ีเป>นเลิศ 

กลุ@มผลผลิต 

เชื่อมโยงแหล@งเงินทุนท่ีมีมาตรฐาน เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจให'ย่ังยืน 

กลุ@มการผลิต 

มีตลาด 

ท่ีม่ันคง 

และย่ังยืน 

ขั้นท่ี 3: ออกสู@ภายนอก 

กิจกรรมการผลิต ลูกค'า 
และ 

ช@องทาง
จำหน@าย 

รายได' 
และ 

ผลสำเร็จ 

ผลผลิตการเกษตร 

สินค'าแปรรูป 

จัดหา 
วัตถุดิบ 

ทรัพยากร 
โครงสร'างพ้ืนฐาน 

ต'นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

กิจกรรม 

การผลิตของ

ประชาชน

คัด 
เลือก 

พืช/สัตวV 
ศก. 

น้ำ/ดิน 

ชุมชน

ย่ังยืน 

(เศรษฐกิจ/

สังคม/

สิ่งแวดล'อม) 
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3.3 รูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันปิดทองฯ ในพ้ืนท่ีต้นแบบ (Business Model) 

จากการศึกษาพบว่ากิจกรรมหลักที่นักพัฒนาของสถาบันปิดทองฯ ดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบมี

ทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก ่ 

1) การพัฒนาแหลง่น้ำและระบบบรหิารจัดการน้ำ ซึง่เป็นการขับเคลือ่นการพัฒนาและบริหาร
จัดการแหลง่น้ำเพื่อให้มีพื้นที่รบัประโยชน์จากแหล่งน้ำมากข้ึน ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ดินได้

ประโยชน์สูงสุด และเกิดการบรหิารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม 

2) การสง่เสรมิและพัฒนาอาชีพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้และทักษะในการทำ

การเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) และการผลิต ตลอดจนการประกอบอาชีพเสรมินอกการเกษตร 

3) การรวมกลุม่/จัดต้ังกองทุน/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ เป็นการรวมกลุ่ม จัดต้ังกองทุน วิสาหกิจ

ชุมชน หรือสหกรณ์ เพื่อสง่เสรมิให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทุน เพิ่มโอกาสในการ

ดำเนินกิจกรรมการเกษตรและกิจกรรมเกี่ยวเน่ือง รวมทั้งสรา้งทักษะในการบริหารจัดการด้วย

ตนเอง 

4) การพัฒนาการตลาดและการขาย เป็นการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการขาย เช่น การ
ประสานร้านค้าปลีกส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) เพื่อใหร้บัซื้อผลผลิตการเกษตรและการผลิต

จากพื้นที่โดยตรง เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกัน 

5) การสง่เสรมิการสร้างเครือข่าย เป็นการส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอกที่
จะร่วมดำเนินงานใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกัน 

นักพัฒนาของสถาบันมีภารกิจในการดำเนินงานตามกิจกรรมหลักทัง้ 5 กิจกรรมดังกล่าวอย่างเข้มข้น

เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอย่างถูกต้อง เหมาะสมและย่ังยืน 

 

รูปที่ 3.6 รปูแบบกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันปิดทองฯ ในพื้นที่ต้นแบบ (Business Model) 

พ้ืนท่ี/ชุมชน

ครัวเรือน

(3) 
รวมกลุ8ม/ 

จัดตั้งกองทุน/
วิสาหกิจชุมชน/ 

สหกรณB

(1)
พัฒนา 

แหล8งน้ำและ 
ระบบบริหารน้ำ

(2)
ส8งเสริม 

และพัฒนาอาชีพ

(4)
พัฒนาตลาด 
และการขาย

(5) 
ส8งเสริมการ 

สรNางเครือข8าย 

เป#นการรวมกลุ,ม จัดตั้งกองทุน วิสาหกิจชุมชน หรือ
สหกรณ< เพื่อส,งเสริมให@ภาคประชาชนสามารถเข@าถึง
แหล,งเงินทุน เพิ่มโอกาสในการดำเนินกิจกรรม
การเกษตรและกิจกรรมเกี่ยวเน่ือง รวมทั้งสร@างทักษะ
ในการบริหารจัดการด@วยตนเอง 

เป#นการพัฒนาแหล,งน้ำเพื่อให@มีพื้นที่รับ
ประโยชน<จากแหล,งน้ำมากข้ึน ทำให@เกิดการ

ใช@ทรัพยากรที่ดินได@ประโยชน<สูงสุด

เป#นการส,งเสริมประชาชนให@มีความรู@และ
ทักษะในการทำการเกษตร (พืช ปศุสัตว< 
ประมง) และการผลิต ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพเสริมนอกการเกษตร

เป#นการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการขาย เช,น 
การประสานร@านค@าปลีกส,งสมัยใหม, (Modern Trade) 
เพื่อให@รับซ้ือผลผลิตการเกษตรและการผลิตจากพื้นที่

โดยตรง เพื่อให@เกิดประโยชน<ร,วมกัน

เป#นการส,งเสริมการสร@าง
ความเชื่อมโยงกับหน,วยงาน
ภายนอกที่จะร,วมดำเนินงาน
ให@เกิดประโยชน<ร,วมกัน
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เมื่อนำกิจกรรมของนักพัฒนาของสถาบันฯ มาวิเคราะห์เทียบกับกิจกรรมการผลิตของประชาชนใน

พื้นที่ต้นแบบ พบว่า กิจกรรมการผลิตของประชาชนน้ันมักจะประกอบไปด้วย 

- กิจกรรมต้นน้ำ ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบ การรวมกลุ่ม/การจดัต้ังกองทนุ  
- กิจกรรมกลางน้ำได้แก่ กิจกรรมการผลิต ผลแปรรูปผลิตผลการเกษตร สินค้าแปรรปู การจัดหา
ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน การรวมกลุ่ม/จัดต้ังกองทุน (ด้านการเงิน) และการรวมกลุม่จัดต้ัง

วิสาหกจิชุมชนและสหกรณ์ (ด้านกิจกรรมการเกษตร) 

- กิจกรรมปลายน้ำ ได้แก่ การแสวงหาผู้รบับริการ (ลูกค้า) ช่องทางจำหน่าย การหารายได้และ
เกิดผลสำเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง 

 

รูปที่ 3.7 กิจกรรมทีเ่กิดข้ึนในพื้นที่ต้นแบบ 

กิจกรรมท่ี 1: พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารน้ำ 

การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารน้ำเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของนักพัฒนา/สถาบันปิดทองฯที่

เกิดขึ ้นในพื ้นที ่ต้นแบบ เมื ่อพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าของกิจกรรมการผลิตของประชาชนกิจกรรมหลัก

(Primary Activities) ในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบรหิารน้ำน้ันจะดำเนินการด้านทรพัยากร/โครงสรา้ง

พื้นฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักที่นักพัฒนา/สถาบันปิดทองฯได้ดำเนินการ 4 กิจกรรมดังน้ี 

1. เพิ่มน้ำต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ตัวอย่างเช่น  
- การขุดสระ 
- ระบบสบูน้ำ 
- ซ่อมแซม เสริมฝาย 
- ลดการพลงัทลายของฝาย 
- การขุดลอกคลอง 

กิจกรรมการผลิต
ลูกค,า 
และ 

ช1องทาง
จำหน1าย 

รายได, 
และ 

ผลสำเร็จ 
ผลผลิตการเกษตร 

สินค,าแปรรูป 
จัดหาวัตถุดิบ 

ทรัพยากร/ 
โครงสร,างพื้นฐาน 

ต,นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

(3) 
รวมกลุ1ม/ 

จัดตั้งกองทุน /
วิสาหกิจชุมชน/

สหกรณO

(1)
พัฒนา 

แหล1งน้ำและ 
ระบบบริหารน้ำ

(2)
ส1งเสริม 

และพัฒนาอาชีพ

(4)
พัฒนาตลาด 
และการขาย

(5) 
ส1งเสริมการ 

สร,างเครือข1าย 

กิจกรรมการผลิต
ของประชาชน

กิจกรรมของ
นักพัฒนา/

สถาบันปWดทองฯ

ให,ความรู,พื้นฐาน

การรวมกลุ1ม/
จัดตั้งกองทุน การรวมกลุ1ม/จัดตั้งกองทุน การรวมกลุ1ม/จัดตั้งกองทุน/

วิสาหกิจชุมชน/สหกรณO 
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- จัดทำแก้มลิงเก็บน้ำ 
- การทำบอ่พวง 

2. พัฒนาระบบกระจายน้ำ ตัวอย่างเช่น 
- สร้างท่อส่งน้ำไปสู่แปลงเกษตร 
- ซ่อมแซมบำรุงรกัษาระบบทอ่สง่น้ำ 

3. พัฒนาระบบจัดการน้ำภายในแปลง ตัวอย่างเช่น  
- การติดต้ังระบบกระจายน้ำในแปลงของแต่ละครัวเรอืน 

4. การบริหารจัดการน้ำ 
- กำหนดตารางเวลาการปล่อยน้ำไปในแต่ละพื้นที ่
- กำหนดความรับผิดชอบดำเนินการแก่สมาชิก 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารน้ำ มีดังน้ี 

1) ปริมาณน้ำทีเ่พิ่มข้ึน 
2) การมีน้ำใช้เพียงพอตลอดหน้าแล้ง 
3) การเกบ็กกัน้ำ/ปรมิาณน้ำใช้สอยภายในครัวเรอืน 
4) จำนวนครัวเรือนสมาชิกกลุ่มผูร้ับประโยชน์จากน้ำ 
5) พื้นที่รบัประโยชน์เมือ่เทียบกบัพื้นทีร่ับประโยชน์ตามแผน 

 

รูปที่ 3.8 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแหลง่น้ำและระบบรหิารน้ำ 

  

กิจกรรมการผลิต
ลูกค,า 
และ 

ช1องทาง
จำหน1าย 

รายได, 
และ 

ผลสำเร็จ 
ผลผลิตการเกษตร 

สินค,าแปรรูป 
จัดหาวัตถุดิบ 

ทรัพยากร/โครงสร,างพื้นฐาน 

การรวมกลุ1ม/
จัดตั้งกองทุน การรวมกลุ1ม/จัดตั้งกองทุน การรวมกลุ1ม/จัดตั้งกองทุน /

วิสาหกิจชุมชน/สหกรณL 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ หน1วย ค1าเปNาหมาย หมายเหตุ

ปริมาณน้ำที่เพ่ิมข้ึน ลบ.ม.

การมีน้ำใช7เพียงพอตลอดหน7าแล7ง

การเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำใช7สอยภายในครัวเรือน ลบ.ม.

จำนวนครัวเรือนสมาชิกกลุIมผู7รับประโยชนNจากน้ำ ครัวเรือน -

พ้ืนที่รับประโยชนNเมื่อเทียบกับพ้ืนที่รับประโยชนNตามแผน ไรI 100 **

(1)
พัฒนา 

แหล1งน้ำและ 
ระบบบริหารน้ำ

กิจกรรมการผลิต
ของประชาชน

กิจกรรมของ
นักพัฒนา/

สถาบันปTดทองฯ

เพิ่มน้ำต,นทุน/เพิ่ม
ประสิทธิภาพแหล1งน้ำ

พัฒนาระบบ
กระจายน้ำ 

พัฒนาระบบจัดการ
น้ำภายในแปลง การบริหารจัดการน้ำ

ตัวอย1าง 
• สร7างทIอสIงน้ำไปสูIแปลง

เกษตร 

• ซIอมแซมบำรุงรักษาระบบ

ทIอสIงน้ำ 

ตัวอย1าง 
• การขุดสระ 

• ระบบสูบน้ำ 

• ซIอมแซม เสริมฝาย 

• ลดการพลังทลายของฝาย

ตัวอย1าง 
• การติดต้ังระบบ

กระจายน้ำในแปลง

ของแตIละครัวเรือน 

ตัวอย1าง 
• กำหนดตารางเวลาการปลIอย

น้ำไปในแตIละพ้ืนที ่

• กำหนดความรับผิดชอบ

ดำเนินการแกIสมาชิก 

• การขุดลอกคลอง 

• จัดทำแก7มลิงเก็บน้ำ

• การทำบIอพวง 
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กิจกรรมท่ี 2: การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

จากห่วงโซ่คุณค่ากิจกรรมการผลิตของประชาชนเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมกีิจกรรมหลัก 

(Primary Activities) ในการดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบ 5 กิจกรรม คือ 1) การจัดหาวัตถุดิบ 2) กิจกรรม

การผลิต 3) ทรัพยากร/โครงสร้างพื้นฐาน 4) ผลผลิตการเกษตร และ 5) สินค้าแปรรูป ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ี

ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักที่นักพัฒนา/สถาบันปิดทองฯได้ดำเนินการอยู่ 4 กิจกรรมดังน้ี 

1. เสริมการปลูกพืช ตัวอย่างเช่น  
- การปลูกพืชเศรษฐกจิ 
- การบำรุงดิน 
- เกษตรอินทรีย์ 
- เกษตรประณีต 

2. ส่งเสริมปศุสัตว์/ประมง ตัวอย่างเช่น 
- การเลี้ยงสัตว์ 
- อาหารสัตว์ ยาสัตว์ 
- การประมงน้ำจืด  
- การเลี้ยงสัตว์ในกระชัง 

3. ส่งเสริมการผลิต/แปรรปู ตัวอย่างเช่น  
- เกษตรประณีต (Precision Farming) 

- เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) 

4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
- มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice - GAP) 

- มาตรฐานการกระบวนการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice – GMP) 

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (อย.) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ มีดังน้ี 

1) ผลผลิตต่อไร่ของผลผลิตการเกษตร (สำหรับผลผลิตทีส่่งเสรมิ) 
2) อัตราการเพิ่มข้ึนของผลผลิตการเกษตรต่อปี (สำหรับผลผลติที่ส่งเสริม) 
3) ผลผลิตการเกษตร/ผลิตภัณฑ์แปรรปูใหม่ที่เกิดข้ึน 
4) สัดส่วนของผลผลิตการเกษตร/ผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ต่อจำนวนผลผลิตการเกษตร/
ผลิตภัณฑ์แปรรปูทัง้หมดของพื้นที ่

5) จำนวนผลผลิตการเกษตร/ผลิตภัณฑ์แปรรูปได้รบัมาตรฐาน GAP/GMP 

6) สัดส่วนของผลผลิตการเกษตร/ผลิตภัณฑ์แปรรูปของพืน้ที่ได้รับมาตรฐาน GAP/GMP ต่อ

จำนวนผลผลิตการเกษตร/ผลิตภัณฑ์แปรรูปทัง้หมดของพื้นที ่
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รูปที่ 3.9 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ 

กิจกรรมท่ี 3: การรวมกลุ่ม/จัดต้ังกองทุน/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ 

จากห่วงโซ่คุณค่ากิจกรรมการผลิตของประชาชนเรื่องการรวมกลุ่ม/จัดตั้งกองทุน/วิสาหกิจชุมชน/

สหกรณ์ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ในการดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบมี 3 กิจกรรม คือ 1) การ

รวมกลุ่ม/จัดต้ังกองทุน 2) การรวมกลุ่ม/จัดต้ังกองทุน และ 3) การรวมกลุ่ม/จัดต้ังกองทุน/วิสาหกิจชุมชน/

สหกรณ์ ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักที่นักพัฒนา/สถาบันปิดทองฯได้ดำเนินการอยู่ 4 

กิจกรรมดังน้ี 

1. กลุ่มจัดหาวัตถุดิบรองรับการผลิต ตัวอย่างเช่น  
- กองทุนเมล็ดพันธ์ุ 
- กองทุนปุ๋ยอินทรีย์ 
- กลุ่มปุ๋ยพอเพียง 

2. กลุ่มการเกษตร (ปลูกพืช/ปศุสัตว์/ประมง) ตัวอย่างเช่น 
- กองทุนปศุสัตว์ 
- กองทุนประมง 
- กองทุนผู้ใช้น้ำ 
- กองทุนเป็ดไข่ 
- กองทุนข้าวปลอดภัย 
- กองทุนผักปลดภัย 
- กลุ่มพืชหลงันา 

(2)
ส%งเสริม 

และพัฒนาอาชีพ

กิจกรรมการผลิต

ของประชาชน

กิจกรรมของ

นักพัฒนา/

สถาบันป@ดทองฯ

ส%งเสริมการปลูกพืช ส%งเสริมปศุสัตวI/ประมง ส%งเสริมการผลิต/แปรรูป
ส%งเสริมการพัฒนา

คุณภาพสินคMาเกษตร

ตัวอย%าง 
• การเลี้ยงสัตว. 
• อาหารสัตว. ยาสัตว. 
• การประมงน้ำจืด  
• การเลี้ยงสัตว.ในกระชัง 

ตัวอย%าง 
• การปลูกพืชเศรษฐกิจ 
• การบำรุงดิน 
• เกษตรอินทรีย. 
• เกษตรประณีต

ตัวอย%าง 
• เกษตรประณีต 

(Precision Farming)
• เกษตรอินทรีย. 

(Organic Farming) 

ตัวอย%าง 
• มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

(Good Agriculture Practice - GAP) 
• มาตรฐานการกระบวนการผลิตที่ดี (Good 

Manufacturing Practice – GMP)
• มาตรฐานผลิตภัณฑ. (อย.) 
 ตัวช้ีวัด หน%วย ค%าเปRาหมาย หมายเหตุ

ผลผลิตตeอไรeของผลผลิตการเกษตร (สำหรับผลผลิตที่สeงเสริม) กิโลกรัมตeอไรe -

อัตราการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตการเกษตรตeอปj (สำหรับผลผลิตที่สeงเสริม) รkอยละตeอปj ตkองกำหนด

ผลผลิตการเกษตร/ผลิตภัณฑ.แปรรูปใหมeที่เกิดข้ึน ชนิด

สัดสeวนของผลผลิตการเกษตร/ผลิตภัณฑ.แปรรูปใหมeตeอจำนวนผลผลิตการเกษตร/ผลิตภัณฑ.แปร
รูปทั้งหมดของพ้ืนที่

รkอยละ

จำนวนผลผลิตการเกษตร/ผลิตภัณฑ.แปรรูปไดkรับมาตรฐาน GAP/GMP ผลผลิต/ครัวเรือน - **

สัดสeวนของผลผลิตการเกษตร/ผลิตภัณฑ.แปรรูปของพ้ืนที่ไดkรับมาตรฐาน GAP/GMP ตeอจำนวน
ผลผลิตการเกษตร/ผลิตภัณฑ.แปรรูปทั้งหมดของพ้ืนที่

รkอยละ 70 **

กิจกรรมการผลิต

ลูกคMา 
และ 

ช%องทาง
จำหน%าย 

รายไดM 
และ 

ผลสำเร็จ 
ผลผลิตการเกษตร 

สินคMาแปรรูป 
จัดหาวัตถุดิบ 

ทรัพยากร/โครงสรMางพื้นฐาน 

การรวมกลุ%ม/
จัดตั้งกองทุน การรวมกลุ%ม/จัดตั้งกองทุน การรวมกลุ%ม/จัดตั้งกองทุน /

วิสาหกิจชุมชน/สหกรณI 
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3. กลุ่มการผลิต/แปรรูป ตัวอย่างเช่น  
- กองทุนตลาด 
- วิสาหกจิชุมชนโรงสีชุมชน 
- กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผลิตมะนาวบ้านยอด 

4. กลุ่มอืน่ๆ 
- กองทุนอนุรักษ์ป่า 
- กองทุนยาและเวชภัณฑ ์

- กองทุนศึกษาดูงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของการรวมกลุ่ม/จัดต้ังกองทุน/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ มีดังน้ี 

1) จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกองทุน 
2) ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมกองทุนเมือ่เทียบกบัจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
3) จำนวนกองทุนที่ยกระดับเป็นวิสาหกจิชุมชนหรอืสหกรณ์ 

4) มูลค่าเงินทุนหมุนเวียน 
5) การเติบโตของเงินทุนหมุนเวียนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 

 

รูปที่ 3.10 กิจกรรมที่ 3 รวมกลุ่ม/จัดต้ังกองทุน/วิสาหกจิชุมชน/สหกรณ์ 

กิจกรรมท่ี 4: การพัฒนาการตลาดและการขาย 

จากห่วงโซ่คุณค่ากิจกรรมการผลิตของประชาชนเรื่องการพัฒนาการตลาดและการขาย กิจกรรมหลกั 

(Primary Activities) ในการดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบมี 5 กิจกรรม คือ 1) การรวมกลุ่ม/จัดตั้งกองทุน/

วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ 2) ผลผลิตการเกษตร 3) สินค้าแปรรูป 4) ลูกค้าและช่องทางจำหน่าย และ 5) 

(3)
รวมกลุ*ม/ 

จัดตั้งกองทุน/ 
วิสาหกิจชุมชน/ 

สหกรณ< 

กิจกรรมการผลิต
ของประชาชน

กิจกรรมของ
นักพัฒนา/

สถาบันปEดทองฯ

กลุ*มจัดหาวัตถุดิบรองรับ
การผลิต

กลุ*มการเกษตร 
(ปลูกพืช/ปศุสัตว0/ประมง) 

กลุ*มการผลิต/แปรรูป กลุ*มอื่นๆ

ตัวอย*าง 
• กองทุนปศุสัตว0 
• กองทุนประมง 
• กองทุนผู;ใช;น้ำ 
• กองทุนเป@ดไขD 

ตัวอย*าง 
• กองทุนเมล็ดพันธุ0 
• กองทุนปุGยอินทรีย0 
• กลุDมปุGยพอเพียง 

ตัวอย*าง 
• กองทุนตลาด 
• วิสาหกิจชุมชนโรงสีชุมชน 
• กลุDมวิสาหกิจชุมชนผลิต

มะนาวบ;านยอด 

ตัวอย*าง 
• กองทุนอนุรักษ0ปQา 
• กองทุนยาและเวชภัณฑ0 
• กองทุนศึกษาดูงาน 

ตัวช้ีวัด หน*วย ค*าเปQาหมาย หมายเหตุ
จำนวนครัวเรือนที่เข;ารDวมกองทุน ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนในพื้นที่

ร;อยละของครัวเรือนที่เข;ารDวมกองทุนเมื่อเทียบกับจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ร;อยละ 100 **

จำนวนกองทุนที่ยกระดับเป@นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ0 วิสาหกิจ/
สหกรณ0

- **

มูลคDาเงินทุนหมุนเวียน บาท -

การเติบโตของเงินทุนหมุนเวียนเมื่อเทียบกับป]ที่แล;ว ร;อยละ ตDอป] ต;องมีการกำหนด **

กิจกรรมการผลิต

ลูกคRา 
และ 

ช*องทาง
จำหน*าย 

รายไดR 
และ 

ผลสำเร็จ 
ผลผลิตการเกษตร 

สินคRาแปรรูป 
จัดหาวัตถุดิบ 

ทรัพยากร/โครงสรRางพื้นฐาน 

การรวมกลุ*ม/
จัดตั้งกองทุน การรวมกลุ*ม/จัดตั้งกองทุน การรวมกลุ*ม/จัดตั้งกองทุน /

วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ< 

 
• กองทุนข;าว

ปลอดภัย 

• กองทุนผักปลดภัย 

• กลุDมพืชหลังนา
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รายได้และผลสำเร็จ ซึ ่งกิจกรรมเหล่าน้ีประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักที ่นักพัฒนา/สถาบันปิดทองฯได้

ดำเนินการอยู่ 4 กิจกรรมดังน้ี 

1. การพัฒนา Brand ตัวอย่างเช่น  

- พัฒนา Brand ผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ สำหรับผลิตภัณฑ์ทีม่ีคุณภาพ 

- พัฒนารปูแบบหบีห่อบรรจุภัณฑ ์

2. การหาตลาด ตัวอย่างเช่น 
- ตลาดค้าส่ง/ปลกีสำคัญภายในจงัหวัด 
- ออกร้านในเทศกาลขนาดใหญ ่

- การพัฒนา Business Model ใหม ่

3. การขายตรงกับองค์กรภายนอก ตัวอย่างเช่น  
- Modern Trade โรงเรียน/สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 

- สถานที่ราชการ 
4. การสือ่สาร/ประชาสัมพันธ์ 

- การสือ่สารในช่องทางสื่อมวลชน 
- การสือ่สารโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของการรวมกลุ่ม/จัดต้ังกองทุน/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ มีดังน้ี 

1) จำนวนช่องทางการขายที่เพิ่มข้ึน 
2) กำไร/ขาดทุนจากช่องทางการขายทีเ่พิ่มข้ึน 
3) จำนวนประเภทสินค้าที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 

 

รูปที่ 3.11 กิจกรรมที ่4 พัฒนาตลาดและการขาย 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ หน3วย ค3าเป6าหมาย หมายเหตุ

จำนวนช&องทางการขายที่เพิ่มข้ึน ช&องทาง ต8องกำหนด **

กำไร/ขาดทุนจากช&องทางการขายที่เพิ่มข้ึน บาท ต8องกำหนด **

จำนวนประเภทสินค8าที่ได8มาตรฐานตามความต8องการของตลาด ประเภทสินค8า ต8องกำหนด **

(4)
พัฒนาตลาด 
และการขาย

การพัฒนา Brand การหาตลาด 
การขายตรงกับองคKกร

ภายนอก
การสื่อสาร/

ประชาสัมพันธK

ตัวอย3าง 
• ตลาดค8าส&ง/ปลีกสำคัญภายใน

จังหวัด 

• ออกร8านในเทศกาลขนาดใหญ& 

• การพัฒนา Business Model ใหม& 

ตัวอย3าง 
• พัฒนา Brand ผลิตภัณฑ\ของพ้ืนที่ 

สำหรับผลิตภัณฑ\ที่มีคุณภาพ 

• พัฒนารูปแบบหีบห&อบรรจุภัณฑ\ 

ตัวอย3าง 
• Modern Tradeโรงเรียน/

สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 

• สถานที่ราชการ 

ตัวอย3าง 
• การสื่อสารในช&องทางสื่อมวลชน 

• การสื่อสารโดยใช8สื่อสังคมออนไลน\ 

(Online Social Media) 

กิจกรรมการผลิต

ของประชาชน

กิจกรรมของ

นักพัฒนา/

สถาบันปTดทองฯ

กิจกรรมการผลิต

ลูกคXา 
และ 

ช3องทาง
จำหน3าย 

รายไดX 
และ 

ผลสำเร็จ 
ผลผลิตการเกษตร 

สินคXาแปรรูป 
จัดหาวัตถุดิบ 

ทรัพยากร/โครงสรXางพื้นฐาน 

การรวมกลุ3ม/
จัดตั้งกองทุน การรวมกลุ3ม/จัดตั้งกองทุน การรวมกลุ3ม/จัดตั้งกองทุน /

วิสาหกิจชุมชน/สหกรณK 
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กิจกรรมท่ี 5: การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 

จากห่วงโซ่คุณค่ากิจกรรมการผลิตของประชาชนเรื่องการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย กิจกรรมหลัก 

(Primary Activities) ในการดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบมี 9 กิจกรรม คือ 1) การรวมกลุ่ม/จัดต้ังกองทุน 2) 

จัดหาวัตถุดิบ 3) การรวมกลุ่ม/จัดต้ังกองทุน 4) กิจกรรมการผลิต 5) ทรัพยากร/โครงสร้างพื้นฐาน 6) การ

รวมกลุ่ม/จัดต้ังกองทุน/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ 7) ผลผลิตการเกษตร 8) สินค้าแปรรูป และ 9) ลูกค้าและ

ช่องทางจำหน่าย ซึ ่งกิจกรรมเหล่าน้ีประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักที ่นักพัฒนา/สถาบันปิดทองฯได้

ดำเนินการอยู่ 3 กิจกรรมดังน้ี 

1. หน่วยงานผูเ้ช่ียวชาญ ตัวอย่างเช่น  

- สถาบันการศึกษา 
- หน่วยงานภาครัฐที่กำกบัดูแลมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

2. หน่วยงานที่มีศักยภาพซื้อ ตัวอย่างเช่น 
- องค์กรธุรกิจค้าปลีก-ส่งเอกชน 
- สถาบันการศึกษา 
- โรงพยาบาล 
- ผู้ผลิต/แปรรปูสินค้าเกษตร 

3. หน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ ตัวอย่างเช่น  
- มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา  
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
- กรมชลประทาน 
- องค์กรบรหิารส่วนท้องถ่ิน 
- มูลนิธิชัยพัฒนา มลูนิธิแม่ฟ้าหลวง 
- ธนาคาร สถาบันการเงิน 
- หน่วยงานเอกชน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของการรวมกลุ่ม/จัดต้ังกองทุน/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ มีดังน้ี 

1) จำนวนองค์กรเครือข่าย 
2) จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้ทำงานร่วมกัน (แบบ Project Base) 

3) จำนวนองค์กรเครือข่ายทีไ่ด้ทำงานร่วมกัน (แบบ Partnership) 
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รปูที ่3.12 กิจกรรมสง่เสรมิการสร้างเครือข่าย 

การวัดความสำเร็จของการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ 

เมื่อพิจารณาการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบในแต่ละพื้นที่ ซึ่งนักพัฒนาของสถาบันฯเป็นผู้ดำเนินการ

ส่งเสริมการพัฒนาในกิจกรรมหลักทั้ง 5 กิจกรรมดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น การวัดความสำเร็จของการ

พัฒนาพื้นที่ต้นแบบน้ันอาจประกอบไปด้วยการวัดผลตามตัวช้ีวัด 5 ประการดังน้ี 

1) รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 

2) ครัวเรือนมีรายได้ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ (บาทต่อคนต่อป)ี 
3) จำนวนครัวเรือนปลอดหน้ีเพิ่มข้ึน 

4) จำนวนครัวเรือนที่รายได้ผ่าเกณฑ์ข้ันต่ำ ต่อครัวเรือนทัง้หมด 

5) จำนวนครัวเรือนที่ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รูปที่ 3.13 ตัวช้ีวัดความสำเร็จของพื้นที่ต้นแบบ 

(5) 
ส&งเสริมการ 

สร.างเครือข&าย

กิจกรรมการผลิต
ของประชาชน

กิจกรรมของ
นักพัฒนา/

สถาบันปBดทองฯ

ตัวช้ีวัด หน&วย ค&าเปJาหมาย หมายเหตุ
จำนวนองค(กรเครือข.าย องค(กร ต2องกำหนด **

จำนวนองค(กรเครือข.ายที่ได2ทำงานร.วมกัน (แบบ Project Base) องค(กร ต2องกำหนด **

จำนวนองค(กรเครือข.ายที่ได2ทำงานร.วมกัน (แบบ Partnership) องค(กร ต2องกำหนด **

หน&วยงานผู.เชี่ยวชาญ หน&วยงานท่ีมีศักยภาพซื้อ หน&วยงานพันธมิตรอื่นๆ

ตัวอย&าง 
• องค(กรธุรกิจค2าปลีก-ส.งเอกชน 

• สถาบันการศึกษา 

• โรงพยาบาล 

• ผู2ผลิต/แปรรูปสินค2าเกษตร 

ตัวอย&าง 
• สถาบันการศึกษา 

• หน.วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล

มาตรฐานที่เกี่ยวข2อง 

ตัวอย&าง 
• มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา  

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ( 

• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

• กรมชลประทาน 

 

กิจกรรมการผลิต
ลูกค.า 
และ 

ช&องทาง
จำหน&าย 

รายได. 
และ 

ผลสำเร็จ 
ผลผลิตการเกษตร 

สินค.าแปรรูป 
จัดหาวัตถุดิบ 

ทรัพยากร/โครงสร.างพื้นฐาน 

การรวมกลุ&ม/
จัดตั้งกองทุน การรวมกลุ&ม/จัดตั้งกองทุน การรวมกลุ&ม/จัดตั้งกองทุน /

วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ\ 

• องค(กรบริหารส.วนท2องถ่ิน 

• มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม.ฟfาหลวง 

• ธนาคาร สถาบันการเงิน 

• หน.วยงานเอกชน
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ตัวช้ีวัด หน*วย ค*าเป0าหมาย หมายเหตุ

รายได(เฉลี่ยต/อครัวเรือน บาทต/อป9 ต(องกำหนด

ครัวเรือนที่มีรายได(ผ/านเกณฑBข้ันต/อ 30,000 บาทต/อคนต/อป9 ครัวเรือน ต(องกำหนด

จำนวนครัวเรือนปลอดหน้ีเพิ่มข้ึน ครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนที่รายได(ผ/านเกณฑBข้ันต/อ ต/อครัวเรือนทั้งหมด ร(อยละ ต(องกำหนด **

จำนวนครัวเรือนที่ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือน ต(องกำหนด **

กิจกรรมการผลิต

ลูกค:า 
และ 

ช*องทาง
จำหน*าย 

รายได: 
และ 

ผลสำเร็จ 
ผลผลิตการเกษตร 

สินค:าแปรรูป 
จัดหาวัตถุดิบ 

ทรัพยากร/โครงสร:างพ้ืนฐาน 

ต:นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

(3) 
รวมกลุ*ม/ 

จัดตั้งกองทุน/ 
วิสาหกิจชุมชน/ 

สหกรณQ 

(1)
พัฒนา 

แหล*งน้ำและ 
ระบบบริหารน้ำ

(2)
ส*งเสริม 

และพัฒนาอาชีพ

(4)
พัฒนาตลาด 
และการขาย

(5) 
ส*งเสริมการ 

สร:างเครือข*าย 

กิจกรรมการผลิต

ของประชาชน

กิจกรรมของ

นักพัฒนา/สถาบัน

ปXดทองฯ

ให:ความรู:พ้ืนฐาน

การรวมกลุ*ม/จัดตั้งกองทุน การรวมกลุ*ม/จัดตั้งกองทุน การรวมกลุ*ม/จัดตั้งกองทุน /
วิสาหกิจชุมชน/สหกรณQ 
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3.4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของมูลนิธิปิดทองฯ เปรียบเทียบกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมูลนิธิปิดทองฯ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริพัฒนาต่อเนื ่องจากโครงการปิดทองหลังพระ  

สืบสานแนวพระราชดำริ ซึ ่งดำเนินการมาตั ้งแต่ปี พ.ศ.2551 ในเวลานั ้นมีพันธกิจสำคัญ คือ เพื ่อให้

ประชาชนสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรงจากแนวทางโครงการพระราชดำริและน้อมนำมาปรับ

ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่และส่งเสริมอาชีพ ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมไทย 

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ดำเนินการจัดตั้ง "มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ" และ "สถาบันส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ" โดยมีพันธกิจในการจัดการความรู้และการส่งเสริม
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างเป็นระบบกว้างขวางจนกระทั่งเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของมูลนิธิปิดทองฯ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จในการดำเนินงานตามพันธกิจ

ของมูลนิธิปิดทองฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาทุกระดับของประเทศ ซึ่งสามารถ

จำแนกผู ้มีส่วนได้เสียที ่สำคัญได้แก่ รัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ 

คณะกรรมการมูลนิธิ ส่วนราชการต่าง ๆ ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ปิดทอง ซึ่งแต่ละ

กลุ่มมีความคาดหวังที่แตกต่างกันไปดังภาพ 

 

รูปที่ 3.14 ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของมลูนิธิปิดทองฯ และความคาดหวัง 

3.4.2 แผนงานของมูลนิธิปิดทองฯ และกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ ์
มูลนิธิปิดทองฯ กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนงานของมูลนิธิปิดทองฯ ตามแผนยุทธศาสตร์

การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที ่2 พ.ศ.2559-2563 

ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 

รัฐบาล/ 
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

ส่วนราชการ

คณะกรรมการมูลนิธิฯ

ประชาชนในพื้นท่ีปิดทอง

พ้ืนท่ี/ชุมชน

ครัวเรือน

การดำเนินงาน
ของ

มูลนิธิป=ดทองฯ 

เอกชน

นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่

การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

ความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณ 
ในการดำเนินกิจกรรมตามเศรษฐกิจพอเพียง

ผลักดันให้ชุมชนสามารถผลิตผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
เพียงพอ สม่ำเสมอ และราคาท่ีสามารถรับซ้ือได้

จากชุมชน/พ้ืนท่ี

สนับสนุนการพัฒนาตามเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้

เป็นพ่ีเลี้ยง เป็นท่ี
ปรึกษาให้กับชุมชน 
มีอาชีพ มีรายได้ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมดีข้ึน

ประชาชนมีวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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หลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยแบ่งเป็น 5 แผนงานซึ ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดต้ัง 

ประกอบด้วย (1) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (2) การจัดตั้งสถาบันอบรม (3) การส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจ

แนวพระราชดำริ (4) การสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ และ (5) การบริหารจัดการดังภาพ ซึ่งแผนงาน

ทั้ง 5 ที่กำหนดข้ึนนำไปสู่การนำส่งผลผลิตของมูลนิธิปิดทองฯ ได้แก่  

± เกิดแนวทางที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศตามภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตาม
แนวพระราชดำริ 

± เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคนส่วนในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์สาขา
ตามแนวพระราชดำริ 

± เกิดการรับรู้ เข้าใจ และ ความร่วมมือสนับสนุนจากภาครัฐ วิชาการ เอกชนท้องถิ่น ชุมชน 
ประชาสังคม และ นานาชาติ ในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันและรว่มแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่สำคัญของ

ประเทศตามแนวพระราชดำร ิ

 

รูปที ่3.15 เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแผนงานของมลูนิธิปิดทองฯ 

การกำหนดกรอบแนวคิดในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของมูลนิธิปิดทองฯ เป็นไปตามหลักการ

ประเมินผลตามแนวคิดเชิงระบบ (System Concept) โดยเป้าหมายสุดท้าย (Goal) และผลลัพธ์ 

(Outcome) ของมูลนิธิปิดทองฯ คือ ความสำเร็จของพื้นที่ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ในขณะที่ 

ผลผลิต (Output) กระบวนการ (Process/Activities) และปัจจัยนำเข้า (Input) ของมูลนิธิปิดทองฯ คือ 

การจัดการความรู้ในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังภาพ  
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รูปที่ 3.16 กรอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

การกำหนดกรอบแนวคิดในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของมูลนิธิปิดทองฯ เป็นการประเมินทั้งในมิติ

ผลผลิตและผลลัพธ์ ทั้งนี้ การประเมินผลลัพธ์ให้ครบถ้วนและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ต้อง

คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นผู้นำผลผลติของมูลนิธิปิดทองฯ ไปประยุกต์ใช้หรือนำไปขยายผล หรือเป็น

กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากผลผลิตดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิปิดทองฯ ต้องทบทวนและวิเคราะห์

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใหก้ารประเมินผลสัมฤทธ์ิเกิดประโยชน์สูงสุด 

3.4.3 ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การทบทวนและวิเคราะห์ความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ ่มเป็นการวิเคราะห์

เปรียบเทียบกับแผนงานและตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการฯ ทั้ง 5 แผนงาน ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียแต่ละกลุ ่มจะมีความคาดหวังต่อผลการดำเนินงานตามแผนงานแต่ละแผนงานแตกต่างกันไป เช่น 

รัฐบาลมีความคาดหวังต่อแผนงานการพัฒนาพื้นทีต้่นแบบ โดยต้องการได้ต้นแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกบั

สภาพความเป็นจริงซึ่งสามารถขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ  ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น รายละเอียดของ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มแสดงดังภาพ 

 
รูปที่ 3.17 กรอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ระยะที ่2 พ.ศ.2559-2563

เป#าหมาย (Goal)

ผลลัพธ. (Outcome)

ผลผลิต (Output)

กระบวนการ (Activities)

ป7จจัยนําเข;า (Input)

ผลงาน

การปฏิบัติ

ความสําเร็จของพื้นที่

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการความรู;ในการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป#าหมาย (Goal)

ผลลัพธ4
(Outcome)

ผลผลิต (Output)

กระบวนการ
(Activities)

ปHจจัยนำเขLา
(Input)

ผล
งา

น
กา

รป
ฏิบั

ติ

1. การพัฒนา
พื้นท่ีตLนแบบ 

2. การจัดตั้ง
สถาบันอบรม 

3. การส`งเสริมการ
รับรูLและเขLาใจแนว

พระราชดำริ 

4. การสื่อสาร
สาธารณะ

และภาคีสัมพันธ4 

5. การบริหารจัดการ 

± ครัวเรือนอยู+รอด (30,000 บ/คน/ป5) 

เพิ่มข้ึน 10% 

± หมู+บAานระดับพอเพียงมีการบริหาร

จัดการท่ีดี (มี คกก.ระเบียบและ

ดำเนินการต+อเน่ือง) 

± หมู+บAานพึ่งพาตนเองไดA (มีความร+วมมือ

มากกว+า 1 มบ. สหกรณQ วิสาหกิจฯ) 

± ระดับความสำเร็จของหมู+บAาน “หมู+บAาน

ตAนแบบ  

81 มบ./ยุทธศาสตรQ 1,770 มบ.” 

 

± มีชุดความรูA หลักสูตร และวิทยากร (7 

ชุดความรูA/17 หลักสูตร/20 วิทยากร

ตAนแบบ) 

± คนท่ีไปอบรมสามารถนำความรูAไป

ประยุกตQใชA และสรAางเครือข+ายการ

เรียนรูAของเกษตรกรในพื้นท่ีต+าง ๆ ไดAป5

ละ 20 คน 

± มีกิจกรรมพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

เฉลิมพระเกียรติทุกวันสำคัญ 

± เกษตรกร นร. นศ.เรียนรูAโดยปฏิบัติใน

พื้นท่ีโครงการฯ 

± วิทยาลัย มหาวิทยาลัยในพื้นท่ีตAนแบบฯ 

ไดAเรียนรูAการประยุกตQใชAแนวทาง

พระราชดำร ิ

± ผูAร+วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนความรูAปgด

ทองหลังพระฯ นำความรูAไปประยุกตQใชA 

± จำนวนการเผยแพร+ข+าวสารสรAางการ

รับรูAสู+ประชาชนท่ัวไป 

± จำนวนการเผยแพร+ข+าวสารสู+ประชาชน

ในพื้นท่ีตAนแบบและพื้นท่ีโดยรอบ 

± จำนวนการเผยแพร+ข+าวสารสู+เยาวชนใน

พื้นท่ีตAนแบบและพื้นท่ีโดยรอบ 

± มีระบบบริหารความเสี่ยง 

± มีระบบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของ

สถาบันฯ 

± กลุ+มเปhาหมายมีความพึงพอใจต+อการ

ดำเนินงาน 

± มีระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

± กระบวนการของสถาบันไดAรับการ

ปรับปรุงใหAมีประสิทธิภาพและนำไปสู+

ผลลัพธQท่ีมีคุณภาพ 

เป#าหมาย ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ และการประเมิน (แผนยุทธศาสตร4การบูรณาการฯ) 

5 แผนงาน 
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รูปที่ 3.18 กรอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

มูลนิธิป(ดทองฯ

± ครัวเรือนอยู+รอด (30,000 บ/คน/ป0) เพิ่มขึ้น 10%
± หมู+บ9านระดับพอเพียงมีการบริหารจัดการที่ดี (มี คกก.

ระเบียบและดําเนินการต+อเนื่อง)
± หมู+บ9านพึ่งพาตนเองได9 (มีความร+วมมือมากกว+า 1 มบ. 

สหกรณH วิสาหกิจฯ)
± ระดับความสําเร็จของหมู+บ9าน “หมู+บ9านต9นแบบ

81 มบ./ยุทธศาสตรH 1,770 มบ.”

ผลลัพธ1 (Outcome) เป4าหมาย (Goal) ส9วนราชการ
ประชาชนในพื้นที่

ป(ดทอง
เอกชน

คณะกรรมการ

มูลนิธิฯ

ความคาดหวังที่มีกับมูลนิธิป(ดทองฯ ในการพัฒนาตามเศรษฐกิจพอเพียง

รัฐบาล

1. การพัฒนา

พื้นที่ตMนแบบ

2. การจัดตั้ง

สถาบันอบรม

3. การส9งเสริม

การรับรูMและ

เขMาใจแนว

พระราชดําริ

4. การสื่อสาร

สาธารณะและ

ภาคีสัมพันธ1

5. การบริหาร

จัดการ

O มีแนวทางการพัฒนาหมู+บ9าน/
ชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ (แนวทาง/คู+มือ/
ขั้นตอน/คําแนะนํา/ตัวอย+าง)

O มีชุมชนต9นแบบที่เปSนตัวอย+าง 
และสามารถประยุกตHใช9กับชุมชน
ในพื้นที่ซึ่งส+วนราชการรับผิดชอบ

O ข9าราชการที่ผ+านการ
ฝYกอบรมกับมูลนิธิปZดทองฯ 
มีความเข9าใจและสามารถ
ขยายผลการพัฒนาได9

O ประชาชน/ครัวเรือนมีอาชีพ 
มีรายได9 ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล9อมดีขึ้น

O ประชาชน/ครัวเรือนมีผลผลิต
ที่มีคุณภาพ เพียงพอ 
สม่ําเสมอ และราคาที่สามารถ
รับซื้อได9จากชุมชน/พื้นที่

OมูลนิธิปZดทองฯ 
บริหารงานบรรลุ
เป\าหมายตาม
วัตถุประสงคHการ
จัดตั้ง/ภารกิจ/
พันธกิจ “การ
จัดการความรู+และ
การส0งเสริมการ
พัฒนาตามแนว
พระราชดําริอย0าง
เป=นระบบกว+างขวาง
จนกระทั่งเป=น
แนวทางหลักในการ 
พัฒนาประเทศ”

OมูลนิธปิZดทองฯ 
ดําเนินการ
ครบถ9วนตาม
วัตถุประสงคHการ
จัดตั้ง 

O ประชาชน/
ครัวเรือนผลิตผล
ผลิตที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และ
ตามความต9องการ
ของตลาด

O ผลผลิตมี
ศักยภาพ/
สม่ําเสมอ ดึงดูดให9
หน+วยงาน
ภาคเอกชนเข9าไปมี
ส+วนร+วมในการ
พัฒนาธุรกิจ

O ต9นแบบการพัฒนา 
(สอดคล9องกับสภาพ
ความเปSนจริง) ซึ่ง
สามารถขยายผลไปสู+
หมู+บ9านอื่น ๆ ได9อย+าง
เปSนรูปธรรม

สํานัก

นายกรัฐมนตรี
สํานักงบประมาณ

Oการใช9จ+าย
งบประมาณใน
การจัดการการ
พัฒนาพื้นที่
ต9นแบบมีความ
คุ9มค+า

O ผลที่ได9รับเปSน
ไปตามตัวชี้วัด

OมูลนิธิปZดทองฯ 
มีผลงานตาม
เป\าหมาย และ
สามารถขยาย
ผลได9อย+างเปSน
รูปธรรม

± มีชุดความรู9 หลักสูตร และวิทยากร (7 ชุดความรู9/17 
หลักสูตร/20 วิทยากรต9นแบบ)

± คนที่ไปอบรมสามารถนําความรู9ไปประยุกตHใช9 และ
สร9างเครือข+ายการเรียนรู9ของเกษตรกรในพื้นที่ต+าง ๆ 
ได9ป0ละ 20 คน

± มีกิจกรรมพัฒนาตามแนวพระราชดําริเฉลิมพระเกียรติ
ทุกวันสําคัญ

± เกษตรกร นร. นศ.เรียนรู9โดยปฏิบัติในพื้นที่โครงการฯ
± วิทยาลัย มหาวิทยาลัยในพื้นที่ต9นแบบฯ ได9เรียนรู9การ

ประยุกตHใช9แนวทางพระราชดําริ
± ผู9ร+วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนความรู9ปZดทองหลังพระฯ 

นําความรู9ไปประยุกตHใช9

± จํานวนการเผยแพร+ข+าวสารสร9างการรับรู9สู+ประชาชน
ทั่วไป

± จํานวนการเผยแพร+ข+าวสารสู+ประชาชนในพื้นที่ต9นแบบ
และพื้นที่โดยรอบ

± จํานวนการเผยแพร+ข+าวสารสู+เยาวชนในพื้นที่ต9นแบบ
และพื้นที่โดยรอบ

± มีระบบบริหารความเสี่ยง
± มีระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ
± กลุ+มเป\าหมายมีความพึงพอใจต+อการดําเนินงาน
± มีระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
± กระบวนการของสถาบันได9รับการปรับปรุงให9มี

ประสิทธิภาพและนําไปสู+ผลลัพธHที่มีคุณภาพ

แผนงาน

OมูลนิธิปZดทองฯ 
บริหารจัดการ
ภายในอย+างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

OมูลนิธิปZดทองฯ 
บริหารจัดการ
ภายในอย+างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

O ทุกภาคส+วนที่
เกี่ยวข9องมีความเข9าใจ
และสามารถขยายผล
ต9นแบบถูกนําไปขยาย
ผลและเกิดประโยชนH
อย+างเปSนรูปธรรม

O ประชาชนทั่วไปมี
ความเข9าใจ และ
ประยุกตHใช9/ขยายผล
ไปสู+ชุมชน

O ประชาชนในพื้นที่ต9นแบบและ
พื้นที่โดยรอบมีความเข9าใจ 
และประยุกตHใช9/ขยายผลไปสู+
ชุมชน
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3.4.3.1 รัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซี่งรัฐบาลมีหน้าที่ใน
การบริหารประเทศเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว ทั้งน้ี มูลนิธิปิดทองฯ เป็นหน่ึงในหน่วยงานหลักภายใต้
กำกับของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ ่งสนับสนุนการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ 
การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ดังนั้นรัฐบาลคาดหวังสิ ่งที่จะได้รับจากมูลนิธิปิดทองฯ ได้แก่ (1) มี
ต้นแบบการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่รองรับความหลากหลายในแต่ละพื้นที ่ (2) ทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและสามารถขยายผลต้นแบบถูกนำไปขยายผลและเกิดประโยชน์อย่างเป็น

รูปธรรม และ (3) ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้/ขยายผลไปสู่ชุมชน ซึ่งมูลนิธิปิด
ทองฯ ควรกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จที่สะท้อนต่อความคาดหวังดังกล่าว เช่น  

± จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่นำต้นแบบการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจไปใช้ (Outcome 
Indicator) 

± จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ประสบผลสำเร็จตามตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Outcome 
Indicator) 

± จำนวนการเผยแพร่ข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ประชาชนทั่วไป (Output Indicator) 

อน่ึง หากการดำเนินการของมูลนิธิปิดทองฯ เป็นไปตามความคาดหวังของรัฐบาล หรือบรรลุตัวช้ีวัด
ตามที่รัฐบาลกำหนด รัฐบาลสามารถสนับสนุนเชิงนโยบายและทรัพยากรต่าง ๆ ให้แกมู่ลนิธิปิดทองฯ เช่น 
(1) การสนับสนุน บูรณาการ และกำกับการใช้ทรัพยากรของสว่นราชการ (2) การปรับกฎระเบียบให้เอือ้ต่อ
การพัฒนา และ (3) การกำหนดพื้นที่ในการขยายผลการพัฒนา เป็นต้น 

3.4.3.2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื ่อวันที ่ 24 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบให้สำนักงานปลัด 

สำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการจัดต้ัง "มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ" และ "สถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ" ซึ่งมีพันธกิจในการจัดการความรู้
และการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างเป็นระบบกว้างขวางจนกระทั่งเป็นแนวทางหลักใน

การ พัฒนาประเทศ ดังนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรคีาดหวังสิ่งที่จะได้รับจากมูลนิธิปิดทองฯ 
ได้แก่ (1) มูลนิธิปิดทองฯ มีผลงานตามเป้าหมาย และสามารถขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และ (2) มูลนิธิ
ปิดทองฯ บริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งมูลนิธิปิดทองฯ ควรกำหนดตัวชี้ วัด
ความสำเร็จที่สะท้อนต่อความคาดหวังดังกล่าว เช่น 

± มูลนิธิปิดทองฯ บรรลุผลการดำเนินงานตามพันธกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั ้งหน่วย 
(Organization Indicator) 
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± มูลนิธิปิดทองฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ (Organization 
Indicator) 

อนึ่ง หากการดำเนินการของมูลนิธิปิดทองฯ เป็นไปตามความคาดหวังของสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี หรือบรรลุตัวชี้วัดตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรกีำหนด สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรีสามารถสนับสนุนเชิงนโยบายและทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่มูลนิธิปิดทองฯ เช่น (1) การ
สนับสนุนแผนการดำเนินการของมูลนิธิปิดทองฯ และ (2) การส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจให้ส่วนราชการ/
เอกสาร/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

3.4.3.3 สำนักงบประมาณ 

สำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาการจัดทำงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และการบริหารจัดการงบประมาณ ทั้งในส่วนของการวางแผน การ
จัดสรร การติดตามและการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยรับ
งบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น สำนักงบประมาณคาดหวังสิ่งที่จะได้รับจากมูลนิธิปิดทองฯ ได้แก่ (1) การใช้
จ่ายงบประมาณของมูลนิธิปิดทองฯ มีความคุ้มค่าสามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้ และ (2) 
ผลการดำเนินงานของมูลนิธิปิดทองฯ เป็นไปตามตัวชี้วัดงบประมาณที่กำหนด ซึ่งมูลนิธิปิดทองฯ ควร
กำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จที่สะท้อนต่อความคาดหวังดังกล่าว เช่น 

± มูลนิธิปิดทองฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในเอกสารงบประมาณ (Organization 
Indicator) 

อนึ่ง หากการดำเนินการของมูลนิธิปิดทองฯ เป็นไปตามความคาดหวังของสำนักงบประมาณ หรือ
บรรลุตัวชี ้วัดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด สำนักงบประมาณสามารถสนับสนุนเชิงนโยบายและ
ทรัพยากรต่าง ๆ  ให้แก่มูลนิธิปิดทองฯ เช่น (1) การสนับสนุนงบประมาณตามแผนการดำเนินการของมลูนิธิ
ปิดทองฯ และ (2) การขยายพื้นที่ในการสร้างการรับรู้และเข้าใจแนวพระราชดำร ิเป็นต้น 

3.4.3.4 คณะกรรมการมูลนิธ ิ
คณะกรรมการมูลนิธิมีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการบริหารมูลนิธิปิดทองฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

เช่น จัดต้ังและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันสง่เสริมและพัฒนากิจกรรมปดิทองหลังพระสบืสานแนว
พระราชดำร ิซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติของมลูนิธิ ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สอดคล้องกบั
เจตนารมณ์แห่งการจัดตั ้ง ตลอดจนมูลนิธิสนับสนุนให้ทุนดำเนินงานต่าง ๆ เก ี ่ยวกับการนำแนว
พระราชดำริไปประยุกต์ใช้และขยายผลสู่ชุมชน ดังน้ัน คณะกรรมการมูลนิธิคาดหวังสิ่งที่จะได้รับจากมูลนิธิ
ปิดทองฯ ได้แก่ (1) มูลนิธิปิดทองฯ บริหารงานบรรลุเปา้หมายตามวัตถุประสงค์การจัดต้ัง/ภารกิจ/พันธกิจ 
(2) มูลนิธิปิดทองฯ ดำเนินการครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังและ (3) มูลนิธิปิดทองฯ บริหารจัดการ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ซึ่งมูลนิธิปิดทองฯ ควรกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จที่สะท้อนต่อความ
คาดหวังของคณะกรรมการมูลนิธิ เช่น 
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± มูลนิธิปิดทองฯ บรรลุผลการดำเนินงานตามพันธกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั ้งม ูลนิ ธิ 
(Organization Indicator) 

± มูลนิธิปิดทองฯ มีผลการดำเนินงานครบถ้วนตามขอบเขตการจัดตั้งมูลนิธิ (Organization 
Indicator) 

อน่ึง หากการดำเนินการของมูลนิธิปิดทองฯ เป็นไปตามความคาดหวังของคณะกรรมการมูลนิธิ หรือ
บรรลุตัวชี้วัดตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด คณะกรรมการมูลนิธิสามารถสนับสนุนเชิงนโยบายและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้แกมู่ลนิธิปิดทองฯ เช่น (1) การสนับสนุนให้ทุนดำเนินงานต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อขยายผล
(2) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมขยายผลเพื่อให้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริเป็นแนวทางหลักในการ
พัฒนาประเทศ เป็นต้น 

3.4.3.5 ส่วนราชการ 
ส่วนราชการต่าง ๆ เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ.2561 - 2580) นโยบายรัฐบาล และแผนการพัฒนาต่าง ๆ ซึ ่งหลายรวมถึง การนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเปน็รูปธรรมเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยทุก
ส่วนราชการต้องดำเนินการและ/หรือบูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ เพื ่อให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู ่ท ี ่ด ีขึ ้น รวมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืน ดังน้ัน ส่วนราชการคาดหวังสิ่งที่จะได้รับ
จากมูลนิธิปิดทองฯ ได้แก่ (1) มีแนวทางการพัฒนาหมู ่บ้าน/ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
(แนวทาง/คู่มือ/ข้ันตอน/คำแนะนำ/ตัวอย่าง (2) มีชุมชนต้นแบบที่เป็นตัวอย่าง และสามารถประยุกต์ใช้กับ
ชุมชนในพื้นที่ซึ่งส่วนราชการรับผิดชอบ และ (3) ข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมกับมูลนิธิปิดทองฯ มีความ
เข้าใจและสามารถขยายผลการพัฒนาได้ ซึ่งมูลนิธิปิดทองฯ ควรกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สะท้อนต่อ
ความคาดหวังดังกล่าว เช่น 

± จำนวนหมู่บ้านต้นแบบที่เป็นตัวอย่างให้ส่วนราชการ (หมู่บ้านต้นแบบ 81 หมู่บ้าน/ยุทธศาสตร์ 
1,770 หมู่บ้าน) (Output Indicator) 

± แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ (Output Indicator) 
± จำนวนชุดความรู้ หลักสูตร และวิทยากร (7 ชุดความรู้/17 หลักสูตร/20 วิทยากรต้นแบบ) 

(Output Indicator) 
± สถาบันการศึกษาได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำร ิ(Output Indicator) 
± ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของ
เกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ปีละ 20 คน (Outcome Indicator) 
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อนึ่ง หากการดำเนินการของมูลนิธิปิดทองฯ เป็นไปตามความคาดหวังของส่วนราชการ หรือบรรลุ
ตัวชี้วัดตามทีส่่วนราชการกำหนด ส่วนราชการสามารถสนับสนุนเชิงนโยบายและทรัพยากรต่าง ๆ  ให้แก่
มูลนิธิปิดทองฯ เช่น (1) การส่งเสริมการจัดการความรู้และการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 
และ (2) การสนับสนุนมูลนิธิปิดทองฯ ในการขยายผลเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือ
ดำเนินการตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเน่ือง เป็นต้น 

3.4.3.6 ภาคเอกชน 
ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเป็นภาคส่วนที่สนับสนุนการขับเคลื่อนและต่อยอดการพัฒนาธุรกจิอันเกิด

จากความพร้อมของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตของของหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และตามความต้องการของตลาด มีส่วนสำคัญในการจูงใจให้เกิดความร่วมมือหรือร่วมลงทุนใน
รูปแบบต่าง ๆ  ของภาคเอกชน ดังนั้น ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจคาดหวังสิ่งที่จะได้รับจากมลูนิธปิิดทองฯ 
ได้แก่ (1) ประชาชน/ครัวเรือนผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และตามความต้องการของตลาด (2) 
ผลผลิตมีศักยภาพ/สม่ำเสมอดึงดูดให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งมูลนิธิปิด
ทองฯ ควรกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จที่สะท้อนต่อความคาดหวังดังกล่าว เช่น 

± จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งมีภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมการพฒันาธุรกิจ (Outcome Indicator) 
± จำนวนหมู่บ้านพึ ่งพาตนเองได้ (มีความร่วมมือมากกว่า 1 หมู่บ้าน สหกรณ์ วิสาหกิจฯ) 

(Outcome Indicator) 

อน่ึง หากการดำเนินการของมูลนิธิปิดทองฯ เป็นไปตามความคาดหวังของภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ
ในแต่ละพื้นที่ จะดึงดูดให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจของหมู่บ้าน/ชุมชนตาม
แนวพระราชดำริอย่างย่ังยืน 

3.4.3.7 ประชาชนในพ้ืนท่ีปิดทอง 
มูลนิธิปิดทองฯ กำหนดแผนงานการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมและมีความ

หลากหลาย เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดการความรู้และการส่งเสริมการพัฒนาตามแนว
พระราชดำริอย่างซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ปิดทอง ซึ่ง ประชาชนในพื้นที่ปิดทองคาดหวังสิ่ง
ที่จะได้รับจากมูลนิธิปิดทองฯ ได้แก่ (1) ประชาชน/ครัวเรือนมีอาชีพ มีรายได้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดีข้ึน (2) ประชาชน/ครัวเรือนมีผลผลิตที่มีคุณภาพ เพียงพอ สม่ำเสมอ และราคาที่สามารถรับ
ซื้อได้จากชุมชน/พื้นที ่และ (3) ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่โดยรอบมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้/
ขยายผลไปสู่ชุมชน ซึ่งมูลนิธิปิดทองฯ ควรกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สะท้อนต่อความคาดหวังดงักล่าว 
เช่น 

± ครัวเรือนในพื้นที่ปิดทองอยู่รอด (30,000 บาท/คน/ป)ี (Outcome Indicator) 
± จำนวนการเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชน/เยาวชนในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่โดยรอบ (Output 

Indicator) 
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อนึ่ง หากการดำเนินการของมูลนิธิปิดทองฯ เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ 
ปิดทองในแต่ละพื้นที่ จะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาข้ึนตามแนวพระราชดำริจากมูลนิธิปิด
ทองฯ สามารถนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลสู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.5 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนท่ี  
นอกเหนือจากการวางโครงสร้างมาตรฐานกิจกรรมและตัวชี้วัดการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับ

ภารกิจและเป้าหมายของมูลนิธิและสถาบันสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชดำริแล้ว คณะที่ปรึกษาฯ ยังได้ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ตลอดจนกิจกรรมและตัวช้ีวัด
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ เพื่อศึกษา เทียบเคียงและนำไปสู่การออกแบบการวัดผล
ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพได้ ทั้งน้ี คณะที่ปรึษาฯ ได้ทบทวนส่วนราชการทั้งสิ้น 10 
กรม ภายใต้ 4 กระทรวงประกอบด้วย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1. กรมส่งเสริมการเกษตร 
2. กรมปศุสัตว์ 
3. กรมพัฒนาที่ดิน 
4. กรมวิชาการเกษตร 
5. กรมชลประทาน 
6. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
7. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. กรมทรัพยากรน้ำ 
สำนักนายกรัฐมนตร ี
9. กรมประชาสัมพันธ์ 
กระทรวงมหาดไทย 
10. กรมการพัฒนาชุมชน 

ผลการทบทวนเป้าหมาย กิจกรรมและตัวชี้วัดของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื ้นที่
ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุ
สัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี6 

                                         
6 ข้อความในตารางที่เน้นเป็นตัวหนา คือ เป้าหมาย กิจกรรมและตัวชี้วัดที่มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ 
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ตารางที่ 3.1 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกร

และองค์กรเกษตร มี
ความมั่นคงในอาชีพและ

สามารถพ่ึงพาตนเองได้

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

• จำนวนเกษตรกรได้รบัการถ่ายทอดความรู ้และส่งเสรมิ
อาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี นำความรู้ท่ีได้รบัไป
ปฏิบัติในการประกอบอาชีพของตนและมรีายได้เพ่ิมข้ึน 
(ราย)  

• จำนวนเกษตรกรได้รบัการบริการทางการเกษตรและพัฒนา
ให้มีความเข้มแข็ง (ราย) 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพให้มี
ความเข้มแข็ง (ราย) 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชใน
พื้นท่ีโครงการหลวงและเหมาะสมกับศักยภาพชมุชน (ราย) 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืช
ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ี (ราย) 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายท่ี
ได้รับการถ่ายทอดความรูแ้ละมเีครือข่ายเกษตรปลอดการเผา

ในพื้นท่ี (ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรนำไปปฏิบติัและสามารถลดรายได้/
สร้างรายได้ (รอ้ยละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาให้
สามารถเพ่ิมมูลค่าผลผลติทางการเกษตร (ร้อยละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการพัฒนาอาชีพ สามารถนำ
ความรูไ้ปใช้ในการทำเกษตรของตนเอง (ร้อยละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ท่ี
ได้รับไปพัฒนาการผลิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
รายได้เพิม่ขึ้น (ร้อยละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรได้รบัความรูไ้ปใช้ในการประกอบ
อาชีพเสรมิ เพ่ือความเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ี (ร้อย
ละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรมคีวามรู้ความเข้าใจและสามารถนำ
ความรูท่ี้ได้รับไปปฏิบัติส่งผลใหเ้กิดพื้นท่ีการเกษตรปลอด

การเผา (ร้อยละ) 
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรให้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 

• จำนวนเกษตรกรได้รบัการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสรมิและ
พัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ราย) 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตสนิค้าเกษตรไปสู่สินค้าใหม่ตามศักยภาพ

พื้นท่ี (ไม้ดอกไม้ประดับ) (ราย) 
• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตพชือ่ืนเป็นผลไม้ท่ีมศีักยภาพทางเศรษฐกิจ 
(ราย) 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนา
คุณภาพการผลิตไมผ้ลสูม่าตรฐานการส่งออก (ราย) 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรปู
ผลไมเ้พ่ือเพ่ิมมูลค่า (ราย) 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนา
คุณภาพการผลิตไม้ผลสูม่าตรฐานการส่งออก (ราย) 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูปผลไม้
เพื่อเพิ่มมลูค่า (ราย) 

• วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ ์บรรจุภัณฑแ์ละ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรปู (แห่ง) 

• จำนวนครัวเรอืนเกษตรกรได้รับการปรบัปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน (ครัวเรอืน) 

• จำนวนแหล่งท่องเท่ียววิถีเกษตรได้รับการพัฒนา (แหล่ง) 
• จำนวนพ้ืนท่ีปลูกข้าวนาปรังลดลง (ไร่) 
• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้สามารถผลิต
สินค้าได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด (ราย) 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการอบรมความรู้ทางเทคนคิ
เครื่องจักรกลเกษตรท่ีรองรับการบริการซ่อมดูแล (ราย) 

• จำนวนเกษตรกรได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการ
คุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP 
(ราย) 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย (ราย) 

• พื้นท่ีเกษตรแปลงใหญ่ได้รบัการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า (แปลง) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู ้สามารถ
นำความรูไ้ปปฏิบติั (ร้อยละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการ
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า สามารถนำความรู้ไป
ปฏิบัติ (ร้อยละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู ้สามารถนำ
ความรู้ไปปฏิบัติ (ร้อยละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการ
พัฒนา สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการ
แปรรูป ให้สามารถนำความรู้ไปปฏบิัติได้ (รอ้ยละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการ
พัฒนาคณุภาพ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการแปร
รูป สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ (ร้อยละ) 

• วิสาหกิจชุมชนสามารถต่อยอดการสร้างมลูค่าเพ่ิมจาก
วัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรปูท่ีมี

คุณภาพปลอดภัยต่อผู้บรโิภคไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 
• มีระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรท่ีสามารถใช้เป็นระบบ
ตรวจสอบได้ (ระบบ) 

• แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรมศีักยภาพในการรองรบั
นักท่องเท่ียวและสามารถสร้างรายได้เพ่ิมเติมจากรายได้

ภาคเกษตรไม่น้อยกว่า (รอ้ยละ) 
• ร้อยละของเกษตรกรท่ีเข้ารว่มโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

(ร้อยละ) 
• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับความรู้มีการนำความรู้ไปปฏิบัติ 

(ร้อยละ) 
• ร้อยละของช่างเกษตรท้องถิน่ท่ีสามารถให้บริการซ่อมแซม
เครื่องจักรกลการเกษตรในพืน้ท่ีและพื้นท่ีใกลเ้คียง (ร้อยละ) 

• เกษตรกรเป้าหมายผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นเพ่ือย่ืน
ขอรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP (รอ้ยละ) 



โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ 
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เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

• จำนวนตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรได้ (จังหวัด) 

• จำนวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับเป็น 
Smart Farmer (ราย) 

• จำนวน ศพก. ท่ีได้รับการพัฒนาและเครือข่ายท่ีมคีวามพร้อม
ให้บริการแก่เกษตรกร (ศนูย์) 

• จำนวนพ้ืนท่ีปรับเปลี่ยนจากการผลิตพืชในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม
เป็นการผลิตพืชอื่น (ไร่) 

• จำนวนครัวเรอืนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ครัวเรอืน) 

• จำนวนพื้นท่ีของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยน
ไปทำเกษตรกรรมทางเลือก (ไร)่ 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเข้าสู่การรบัรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ียอมรับเทคโนโลยีและนำความรู้ไป
ปฏิบัติ มีต้นทุนการผลิตด้านสารเคมีปอ้งกันและกำจัด
ศัตรูพืชลดลง (ร้อยละ) 

• เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญม่ีต้นทุนลดลง และผลผลิต
เพิ่มขึ้นไมน่้อยกว่า (ร้อยละ) 

• ร้อยละของตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนาจนเป็นแหล่ง
จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ร้อยละ) 

• ร้อยละของ Smart Farmer ท่ีมีทักษะทางวิชาการ เปน็ผูน้ำ
ด้านการเกษตรและเปน็ต้นแบบได้ (ร้อยละ) 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. และ
ศูนย์เครือข่ายสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ) 

• ร้อยละของพ้ืนท่ีการเกษตรได้รับการปรบัเปลี่ยนเพ่ือการ
ผลิตท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ (ร้อยละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีเข้ารว่มโครงการนำแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม่ไปปฏบิัติ (ร้อยละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนไป
ทำเกษตรกรรมทางเลือก (ร้อยละ)  

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้นำไป
ปฏิบัติ (รอ้ยละ) 

ตารางที่ 3.2 กิจกรรมและตัวช้ีวัดของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ผลผลิตท่ี 1 : เกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ 

1. การพัฒนาเกษตรกร 
2. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ 

• จำนวนเกษตรกรได้รบัการบริการทาง
การเกษตรและพัฒนาให้มีความ

เข้มแข็ง (ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรได้รบัการส่งเสริม
และพัฒนาให้สามารถเพ่ิมมูลค่า

ผลผลิตทางการเกษตร (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
พัฒนาพื้นท่ีโครงการหลวง 

1. พัฒนาพื้นท่ีโครงการหลวง • จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการผลิตพืชในพืน้ท่ีโครงการ

หลวงและเหมาะสมกับศักยภาพชุมชน 
(ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาการ

ผลิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีรายได้เพิ่มขึน้ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 2 : โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ

แก้ไขปัญหาท่ีดินทำกินของ

เกษตรกร 

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีดินทำกินของเกษตรกร 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับ

ศักยภาพพื้นท่ี (ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรได้รับความรู้ไปใช้
ในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อความ
เหมาะสมกับศักยภาพพืน้ท่ี (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 3 : โครงการ
ส่งเสรมิการดำเนินงานอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำร ิ

1. สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำร ิ

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสรมิ
และพัฒนาอาชีพให้มคีวามเข้มแข็ง 
(ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการ
พัฒนาอาชีพ สามารถนำความรูไ้ปใช้
ในการทำเกษตรของตนเอง (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
ส่งเสรมิและพัฒนาการ

ท่องเท่ียววิถีเกษตร 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
วิถีเกษตร 

• จำนวนแหล่งท่องเท่ียววิถีเกษตรได้รับ
การพัฒนา (แหล่ง) 

• แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรมศีักยภาพ
ในการรองรับนักท่องเท่ียวและ

สามารถสร้างรายได้เพ่ิมเติมจาก

รายได้ภาคเกษตรไม่น้อยกว่า (ร้อย
ละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
บริหารจัดการการผลิตสินค้า

เกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพื่อ

การบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) 

1. บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สำหรับสนิค้าเกษตรท่ีสำคญั 
(zoning) 

• จำนวนพื้นท่ีปรับเปลีย่นจากการผลิต
พืชในพืน้ท่ีไมเ่หมาะสมเปน็การผลิตพืช

อ่ืน (ไร่) 

• ร้อยละของพืน้ท่ีการเกษตรได้รับการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตท่ีเหมาะสมกับ

ศักยภาพ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 2 : โครงการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

สินค้าเกษตร 

1. ส่งเสรมิการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการใช้สารเคมีอย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย (ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ียอมรับ
เทคโนโลยีและนำความรู้ไปปฏบิัติ มี
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ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน 

• จำนวนเกษตรกรได้รบัการส่งเสริม
และพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพ

การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ

มาตรฐาน GAP (ราย) 

ต้นทุนการผลิตด้านสารเคมีปอ้งกัน

และกำจัดศัตรูพืชลดลง (ร้อยละ) 
• เกษตรกรเป้าหมายผ่านการประเมิน
แปลงเบือ้งต้นเพ่ือย่ืนขอรับรองตาม

ระบบมาตรฐาน GAP (ร้อยละ) 
โครงการท่ี 3 : โครงการ
ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล

ทางการเกษตร 

1. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการอบรม
ความรูท้างเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร

ท่ีรองรับการบริการซ่อมดูแล (ราย) 

• ร้อยละของช่างเกษตรท้องถิน่ท่ีสามารถ
ให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกล

การเกษตรในพื้นท่ีและพืน้ท่ีใกล้เคียง 
(ร้อยละ) 

โครงการท่ี 4 : โครงการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer) 

1. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) 

• จำนวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ
ได้รับการยกระดับเปน็ Smart Farmer 
(ราย) 

• ร้อยละของ Smart Farmer ท่ีมีทักษะ
ทางวิชาการ เป็นผูน้ำด้านการเกษตร
และเปน็ต้นแบบได้ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 5 : โครงการ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 

1. ตลาดเกษตรกร • จำนวนตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนา
เป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการ

เกษตรของเกษตรกรได้ (จังหวัด) 

• ร้อยละของตลาดเกษตรกรได้รับการ
พัฒนาจนเปน็แหล่งจำหน่ายผลผลิต

ทางการเกษตร (ร้อยละ) 
โครงการท่ี 6 : โครงการ
ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบ

แปลงใหญ ่

1. ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ ่ • พื้นท่ีเกษตรแปลงใหญ่ได้รบัการพัฒนา
สู่ระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลง

ใหญ่ไม่น้อยกว่า (แปลง) 

• เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญม่ีต้นทุน
ลดลงและผลผลิตเพิม่ขึน้ ไม่น้อยกว่า 
(ร้อยละ) 

โครงการท่ี 7 : โครงการศูนย์
เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร 

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 

• จำนวน ศพก. ท่ีได้รับการพัฒนาและ
เครือข่ายท่ีมีความพร้อมใหบ้ริการแก่

เกษตรกร (ศูนย)์ 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้จาก ศพก. และศนูยเ์ครือข่าย
สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 8 : โครงการ
พัฒนาศักยภาพ

กระบวนการผลิตสินค้า

เกษตร 

1. ส่งเสรมิการปลูกพืชหลากหลายฤดู
นาปรัง 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรมันสำปะหลัง 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรปาลม์น้ำมัน 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรสับปะรด 

• จำนวนพ้ืนท่ีปลูกข้าวนาปรังลดลง 
(ไร่) 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรูส้ามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐาน

ตรงตามความต้องการของตลาด 
(ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีเข้ารว่ม
โครงการมรีายได้เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับความรู้มี
การนำความรูไ้ปปฏบิัติ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 9 : โครงการ
พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 

1. พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
2. ส่งเสรมิเกษตรทฤษฎีใหม่และ
เกษตรกรรมย่ังยืน 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการผลิตสินค้าเกษตร

อินทรีย์ เพ่ือเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (ราย) 

• จำนวนครัวเรอืนเกษตรกรท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดความรูแ้ละสนับสนุนปัจจัย

การผลิต (ครัวเรอืน) 
• จำนวนพ้ืนท่ีของเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการมีการปรบัเปลี่ยนไปทำ

เกษตรกรรมทางเลอืก (ไร่) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้นำไปปฏบิัติ (ร้อยละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีเข้ารว่ม
โครงการนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

ไปปฏิบัติ (รอ้ยละ) 
• ร้อยละของเกษตรกรท่ีเข้ารว่ม
โครงการมีการปรบัเปลี่ยนไปทำ

เกษตรกรรมทางเลอืก (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 1 : โครงการ
พัฒนาขีดความสามารถใน

การแข่งขันสินค้าเกษตร

แปรรูป 

1. พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรแปรรปู 

• วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์บรรจุภัณฑแ์ละคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป (แห่ง) 

• วิสาหกิจชุมชนสามารถต่อยอดการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบทาง

การเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูป

ท่ีมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่

น้อยกว่า (ร้อยละ) 
โครงการท่ี 1 :  โครงการ
ข้ึนทะเบียนและปรบัปรุง

ทะเบียนเกษตรกร 

1. ข้ึนทะเบียนและปรบัปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

• จำนวนครัวเรอืนเกษตรกรได้รับการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
(ครัวเรอืน) 

• มีระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรท่ี
สามารถใช้เป็นระบบตรวจสอบได้ 
(ระบบ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
พัฒนาการผลิตสินค้า

1. พัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่
มาตรฐานการส่งออกภาค

ตะวันออก 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการผลิต

ไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออก (ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ 
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ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
เกษตรและการค้าผลไม้ภาค

ตะวันออก 
2. แปรรูปผลไมเ้พ่ือเพ่ิมมูลค่าภาค
ตะวันออก 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ในการแปรรูปผลไมเ้พ่ือเพ่ิม

มูลค่า (ราย) 

สามารถนำความรูไ้ปปฏบิัติได้ (รอ้ย
ละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ในการแปรรูป 
สามารถนำความรูไ้ปปฏบิัติ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 2 : โครงการ
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการ

ผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้า

ชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นท่ี 

1. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต
สินค้าเกษตรไปสู่สินค้าใหม ่

2. พัฒนาและส่งเสรมิการปรับเปลี่ยน
การผลิตพืชอ่ืนเป็นไม้ผล 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ในการส่งเสรมิการปรับเปลี่ยนการ

ผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าใหม่ตาม

ศักยภาพพื้นท่ี (ไม้ดอกไม้ประดับ) (ราย) 
• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ในการส่งเสรมิการปรับเปลี่ยน

การผลิตพืชอ่ืนเป็นผลไม้ท่ีมศีักยภาพ

ทางเศรษฐกิจ (ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ในการส่งเสรมิการปรับเปลี่ยน

การผลิตสินค้า สามารถนำความรู้ไป
ปฏิบัติ (ร้อยละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดความรู ้สามารถนำความรู้ไป
ปฏิบัติ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 3 : โครงการ
ส่งเสริมการทำเกษตรแบบ

ผสมผสาน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ภาคใต้ 

• จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ในการส่งเสรมิและพัฒนาการ

บริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่

อุปทาน (ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู ้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ (ร้อย
ละ) 

โครงการท่ี 4 : โครงการ
ยกระดับการผลิตสนิค้า

เกษตรท่ีเปน็อัตลักษณ์และ

เหมาะสมกับศักยภาพพืน้ท่ี

ของภาค 

1. พัฒนาคณุภาพการผลิตไม้ผลสู่
มาตรฐานการส่งออกภาคใต้ 

2. แปรรูปผลไมเ้พื่อเพิ่มมูลค่าภาคใต้ 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ในการพัฒนาคณุภาพการผลิตไม้

ผลสู่มาตรฐานการส่งออก (ราย) 
• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ในการแปรรูปผลไมเ้พื่อเพิ่มมูลค่า 
(ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ในการพัฒนา สามารถนำความรู้
ไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ) 

• ร้อยละของเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ในการแปรรูป ให้สามารถนำ
ความรู้ไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
ส่งเสริมการหยุดการเผาใน

พื้นท่ีการเกษตร 

1. ส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นท่ี
การเกษตร 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
ความรูแ้ละมเีครือข่ายท่ีได้รับการ

ถ่ายทอดความรู้และมเีครือข่ายเกษตร

ปลอดการเผาในพื้นท่ี (ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรมคีวามรู้ความเข้าใจ
และสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติ

ส่งผลให้เกิดพื้นท่ีการเกษตรปลอดการ

เผา (ร้อยละ) 

ตารางที่ 3.3 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1 เสรมิสร้างความมั่นคงด้าน
การปศุสัตว ์

• จำนวนเกษตรกรได้รบัการพัฒนาและส่งเสรมิด้านปศุสัตว ์(ราย)  • N/A 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการปศสุัตว ์

• พ้ืนท่ีการผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว ์(ไร่) 
• สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ท่ีได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน (แห่ง) 
• จำนวนเกษตรกรที่ได้ร ับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู ่ระบบ Smart Farmer 

(ราย) 
• พื้นท่ีการเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ (แปลง) 

• ผลผล ิตต ่อหน่วยส ินค้าปศุส ัตว์
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

• ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อย

กว่า (ร้อยละ)  
3. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านปศุสัตว ์

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ (ราย) • เกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการปศสุัตว์สามารถนำ

ความรูไ้ปประกอบอาชีพได้ไม่น้อย

กว่า (ร้อยละ) 
4. ส่งเสริมการดำเนินงานตาม
แนวทางหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสรมิอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  (ราย) 

• จำนวนสัตว์ท่ีได้รับการผ่าตัดทำหมนัภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้า (ตัว) 

• จำนวนผู้ยากไร้ได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (ราย) 

• เกษตรกรสามารถนำความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า (ร้อย
ละ)  

5. เพิ่มประสทิธิภาพการผลิต
ปศุสัตว์พืน้ท่ีระดับภาค  

• พัฒนาพื้นท่ีระดับภาคด้านการเพิม่ศักยภาพภาคการเกษตร (ภาค)  • N/A 



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
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ตารางที่ 3.4 กิจกรรมและตัวช้ีวัดของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ผลผลิตท่ี 1 : พัฒนา
ศักยภาพด้านปศุสัตว ์

1. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและ
ชันสูตรโรคสัตว์ 

2. ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี
ด้านการปศุสัตว์  

3. พัฒนาปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์ 
4. พัฒนาอาหารสัตว์ 
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

6. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุ
สัตว์ 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสรมิ
และพัฒนาศักยภาพ (ราย) 

• จำนวนสัตว์ท่ีได้รับบริการเสรมิสร้าง
ภูมิคุม้กันโรคสัตว์ (ล้านตัว) 

• จำนวนสัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้ (ล้านตัว) 
• จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ (ตัน) 
• ขึ้นทะเบียนพันธ์ุสัตว์ อนุรักษ์พนัธ์ุพืช 
อาหารสัตว์และครอบครอง

เชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์ (สายพันธ์ุ) 

• เกษตรกรที ่ได ้ร ับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการปศุส ัตว ์สามารถนำ

ความรู ้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อย

กว่า (ร้อยละ) 
• สัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีกำหนดไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 

1. พัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง • เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านปศุสัตว ์(ราย) 

 

• เกษตรกรสามารถนำความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า (ร้อย
ละ) 

โครงการท่ี 2 : โครงการ
ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินทำกิน

ของเกษตรกร 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไข
ปัญหาท่ีดินทำกินของเกษตรกร 

• จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ (ราย) 

• เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้าน

ปศุสัตวไ์ม่น้อยกว่า (น้อยละ) 

โครงการท่ี 3 : โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำร ิ

1. สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำร ิ

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับบริการภายใต้
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ
(ราย) 

• จำนวนสัตว์ท่ีได้รับบริการผ่าตัดทำหมัน 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตัว) 

• เกษตรกรสามารถนำความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า (ร้อย
ละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
ธนาคารแพะตำบลสนัติสุข 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุ
สัตว์ 

• จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ (ราย) 

• เกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีรายได้
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
บริหารจัดการการผลิตสินค้า

เกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพื่อ

การบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับ
เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับ
เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม 

3. ปรับโครงสร้างการผลิตปศสุัตว์ 

• พื้นท่ีการผลิตไม่เหมาะสมได้รับการ
ปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์ (ไร่) 

• จำนวนเกษตรกรได้รับการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต (ราย) 

• ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึน้ไมน่้อย
กว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 2 : โครงการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

สินค้าเกษตร 

1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุ
สัตว์  

2. พัฒนาและส่งเสรมิอุตสาหกรรมฮา
ลาลด้านปศุสัตว์ 

• สถานประกอบการสนิค้าปศุสัตว์ท่ีได้รับ
บริการตรวจประเมินมาตรฐาน (แห่ง) 

• จำนวนตัวอย่างท่ีได้รับการตรวจ
วิเคราะหค์ุณภาพสินค้าปศสุัตว์ตาม

เกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ตัวอย่าง) 

• ผู้ประกอบการสนิค้าปศุสัตว์ท่ีได้รับ
บริการตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไม่

น้อยกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 3 : โครงการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer) 

1. สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง • จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้เข้าสูร่ะบบ Smart Farmer 
(ราย) 

• เกษตรกรท่ีได้รับการพัฒนามีความเปน็ 
Smart Farmer (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 4 : โครงการ
ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบ

แปลงใหญ ่

1. ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์แบบแปลงใหญ ่
 

• พื้นท่ีการเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านปศสุัตว์ (แปลง) 

• ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึน้ไมน่้อย
กว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 5 : โครงการศูนย์
เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร 

1. พัฒนาศนูยเ์รยีนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร 

• ศูนย์เครือข่ายศนูยเ์รยีนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรด้าน

ปศุสัตว์ได้รับการส่งเสรมิ (แห่ง) 

• ศูนย์เครือข่ายศนูยเ์รยีนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรด้าน

ปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อ

เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไม่

น้อยกว่า (ร้อยละ) 



โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ 
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ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
โครงการท่ี 6 : โครงการ
พัฒนาศักยภาพกระบวนการ

ผลิตสินค้าเกษตร  

1. การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์  
2. การพัฒนาสุขภาพสัตว์  

• จำนวนสัตว์พันธ์ุดีท่ีผลิตได้จากการผสม
เทียม (ล้านตัว) 

• จำนวนสัตว์ท่ีได้รับบริการพัฒนา
สุขภาพสัตว์ (ล้านตัว)  

• การเกิดโรคท่ีสำคัญลดลงจากปีท่ีผ่าน
มาไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 7 : โครงการ
พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน   

1. ส่งเสรมิการทำปศสุัตวอ์ินทรีย์ 
2. ส่งเสรมิเกษตรทฤษฎีใหม ่ 

• พ้ืนท่ีเกษตรกรรมย่ังยืน (ไร่)  • จำนวนฟาร์มปศสุัตวอ์ินทรีย์ท่ีผ่าน
การรับรอง สามารถรักษาสถานภาพ
ได้ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 1 :  โครงการ
เพิ่มศักยภาพด่านสินค้า

เกษตรชายแดนเพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตร
ชายแดน   

• โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจได้รับ
การพัฒนา (รายการ)  

• เกษตรกรและผู้ประกอบการท่ีรับ
บริการมคีวามพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
(ร้อยละ)  

โครงการท่ี 1 :  โครงการ
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียน

เกษตรกร 

1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  • จำนวนเกษตรกรผูเ้ลีย้งสัตว์ท่ีได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ราย)  

• N/A 

โครงการท่ี 1 :  
โครงการวิจัยและนวัตกรรม

ด้านปศุสัตว์ 

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรม • จำนวนโครงการวิจัย (โครงการ)  • ความสำเร็จของการดำเนนิโครงการ
บรรลเุป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อย

กว่า (ร้อยละ) 
โครงการท่ี 1 :  โครงการ
ส่งเสริมเกษตรปลอดภยั

ภาคเหนือ 

1. เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร
ภาคเหนือ  

 

• เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์ในพื้นท่ีภาคเหนือ
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
(ราย) 

• จำนวนศนูย์บริการพืชอาหารสัตว์ใน
พื้นท่ีภาคเหนือ (แห่ง)  

• ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีได้รับ
บริการไมน่้อยกว่า (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 2 :  โครงการ
ส่งเสริมการเลีย้งปศสุัตว์ 

1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้าน
การเกษตรสามเหลี่ยมมัน่คง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน  

• เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์ในพื้นท่ีภาคใต้
ชายแดนได้รับการเพิม่ประสิทธิภาพ

การผลิต (ราย) 
• จำนวนศนูย์บริการพืชอาหารสัตว์ใน
พื้นท่ีภาคใต้ชายแดน (แห่ง)  

• ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีได้รับ
บริการไมน่้อยกว่า (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 3 : โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตโคเนื้อและ

โคนมคณุภาพสูง  

1. เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์
คุณภาพสูง  

 

• เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์ในพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต ราย) 
• จำนวนศนูย์บริการพืชอาหารสัตว์ใน
พื้นท่ีภาคใต้ชายแดน (แห่ง)  

• ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีได้รับ
บริการไมน่้อยกว่า (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 4 : โครงการ
ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

การผลิตและบริหารจัดการ

ฟาร์มอย่างเป็นระบบ  

1. เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์ •  
• เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์ในพื้นท่ีภาคใต้
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
(ราย) 

• จำนวนศนูย์บริการพืชอาหารสัตว์ใน
พื้นท่ีภาคใต้ชายแดน (แห่ง)   

• ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีได้รับ
บริการไมน่้อยกว่า (ร้อยละ)  

ตารางที่ 3.5 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. ความเข้มแข็งของเกษตรกรท่ีได้รบั
การพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนา

ท่ีดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการ

ผลิตท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

• จำนวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาท่ีดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตท่ี

เหมาะสมกับพ้ืนท่ี (ไร่) 
• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการสง่เสรมิและบริการด้านการ
พัฒนาท่ีดิน (ราย) 

• เกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและ
ฟ้ืนฟูนำความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ในการ

ผลิตทางการเกษตร (ร้อยละ) 

2. เขตการใช้ท่ีดินจากฐานข้อมลู
ทรัพยากรดินท่ีเหมาะสมเพื่อการผลิตใน

พื้นท่ีทำการเกษตร 

• จำนวนพื้นท่ีท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล 
(ไร่)  

• ผู้รับบริการของกรมพัฒนาท่ีดินมคีวามพึงพอใจต่อ
การใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไมน่้อยกว่า (ร้อยละ) 



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
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เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
3. ทรัพยากรท่ีดินและน้ำมีความอดุม
สมบรูณ์ เพ่ิมผลผลติ ลดต้นทุนและใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

• จำนวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง
และฟ้ืนฟู (ไร่) 

• จำนวนฝายชะลอน้ำเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับ
การก่อสร้าง (แห่ง)  

• ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีได้รบัการ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ในการผลิตทาง

การเกษตร (ร้อยละ)  
4. ลดการเผาวัสดุทางการเกษตรใน
พื้นท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือ  

• จำนวนพื้นท่ีลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และรักษา
ความอุดมสมบรูณข์องดิน (ไร่)  

• เกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือ 
มีความพึงพอใจในมาตรการไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)  

5. บริหารจัดการแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตรและรักษาความชุมช้ืนแก่

ทรัพยากรดินอย่างสมดุล  

• จำนวนแหล่งน้ำท่ีได้รับการก่อสร้างและพัฒนา (แห่ง)  • พ้ืนท่ีทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการ
ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า (รอ้ยละ)  

6. ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สำหรับสนิค้าเกษตรท่ีสำคญั  

• จำนวนฐานข้อมูลเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรท่ี
สำคัญ (ชนิดพืช) 

• จำนวนพื้นท่ีปรับเปลีย่นการผลิตในพืน้ท่ีท่ีไมเ่หมาะสม
ตาม Agri-Map (ไร่)  

• ฐานข้อมูลเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสนิค้าเกษตรท่ี
สำคัญ ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ร้อยละ)  

ตารางที่ 3.6 กิจกรรมและตัวช้ีวัดของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ผลผลิตท่ี 1 : ฐานข้อมูล
ทรัพยากรท่ีดินได้รับการ

ปรับปรุงและพัฒนา 

1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 
2. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 

• จำนวนพื้นท่ีท่ีได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาฐานข้อมูล (ไร่) 

• ผู้รับบริการของกรมพัฒนาท่ีดินมคีวามพึง
พอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลทรพัยากรดินไม่

น้อยกว่า (ร้อยละ) 
ผลผลิตท่ี 2 : เกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพด้านการ

พัฒนาท่ีดิน 

1. คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 
2. การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดิน
น้อย 

3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ท่ีดิน 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการ
ส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนา

ท่ีดิน (ราย) 

• เกษตรกรในพื้นท่ีท่ีได้รบัการอนุรักษ์ 
ปรับปรุงและฟืน้ฟ ูนำความรู้ด้านการ
พัฒนาท่ีดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร 
(ร้อยละ) 

ผลผลิตท่ี 3 : ทรัพยากร
ท่ีดินและน้ำได้รบัการ

พัฒนา  

1. ปรับปรุงคุณภาพดิน 
2. ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน 

3. การพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีเฉพาะ 
4. ส่งเสรมิการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 

2. สร้างนิคมการเกษตร 
3. การรับรองการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ
และลดโลกร้อน 

• จำนวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรได้รับ
การอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟ้ืนฟู 
(ไร่) 

• ต้นทุนการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีได้รับการอนุรักษ์ 
ปรับปรุงและฟ้ืนฟู ลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ในการ

ผลิตทางการเกษตร (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
พัฒนาพื้นท่ีโครงการ

หลวง 

1. การพัฒนาพืน้ท่ีโครงการหลวง • จำนวนพื้นท่ีโครงการหลวงได้รับ
การอนุรักษ์และฟื้นฟ ู(ไร่) 

• พื้นท่ีโครงการหลวงได้รับการพัฒนาตาม
หลักวิชาการไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 2 : โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

เพื่อแก้ไขปญัหาท่ีดินทำ

กินของเกษตรกร 

1. พัฒนาคณุภาพดินในพืน้ท่ีจัดการปัญหา
ท่ีดินทำกิน 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการจัด
ท่ีดินทำกินได้รับการพัฒนาคณุภาพ

ดิน (ราย) 

• พื้นท่ีได้จัดท่ีดินทำกินให้แก่เกษตรกรได้รับ
การส่งเสรมิและพัฒนาตามหลักิชาการไม่

น้อยกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 3 : โครงการ
ส่งเสริมการดำเนนิงานอัน

เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

1. ส่งเสริมการดำเนนิงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

• จำนวนพื้นท่ีโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริได้รบัการ

พัฒนา (ไร่) 

• พื้นท่ีโครงการพระราชดำริได้รบัการพัฒนา
ตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
ส่งเสริมอาชพีด้าน

การเกษตรในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

1. ส่งเสริมอาชพีด้านการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

• จำนวนพื้นท่ีนาร้างได้รับการพัฒนา
และฟื้นฟ ู(ไร่) 

• เกษตรกรท่ีได้รับการพัฒนาและฟืน้ฟูท่ีดิน
ให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว มคีวาม
พึงพอใจไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 



โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ 
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ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
โครงการท่ี 1 : โครงการ
บริหารจัดการการผลิต

สินค้าเกษตรตามแผนท่ี

เกษตรเพื่อการบรหิาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

1. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขต
เกษตรเศรษฐกิจ 

2. พัฒนาท่ีกินเพื่อสนบัสนนุการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นท่ีไม่

เหมาะสมตาม Agri-Map 

• จำนวนฐานข้อมูลเขตเศรษฐกิจ
สำหรับสนิค้าเกษตรท่ีสำคญั (ชนิด
พืช) 

• จำนวนพื้นท่ีปรับเปลีย่นการผลิตใน
พื้นท่ีท่ีไมเ่หมาะสมตาม Agri-Map 
(ไร่)  

• ฐานข้อมูลเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสนิค้า
เกษตรท่ีสำคญั ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
(ร้อยละ)  

โครงการท่ี 2 : โครงการ
ระบบส่งเสรมิเกษตร

แปลงใหญ่  

1. พัฒนาคณุภาพดินในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ ่

• จำนวนพื้นท่ีส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนา

ท่ีดิน (ไร่) 

• เกษตรในพืน้ท่ีแปลงใหญ่ท่ีได้รับการพัฒนา
ท่ีดิน สามารถเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรได้
ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 3 : โครงการ
ธนาคารสินค้าเกษตร  

1. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย ์ • จำนวนธนาคารปุย๋อินทรีย์ของกรม
พัฒนาท่ีดิน (แห่ง) 

• สมาชิกธนาคารปุ๋ยอินทรยี์สามารถลด
ต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 4 : โครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร 

1. พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินใน
ศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร 

• จำนวนศนูยเ์รยีนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
ท่ีมีกิจกรรมของกรมพัฒนาท่ีดิน

ร่วมดำเนินการ (ศนูย์) 

• ร้อยละของต้นทุนการผลิตท่ีลดลงจากการ
นำความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ประ

โยขน ์(ร้อยละ) 

โครงการท่ี 5 : โครงการ
พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน  

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน
เพ่ือขับเคลือ่นกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่

ระบบเกษตรอินทรีย์ 
2. สนับสนุนงานพัฒนาท่ีดินเพ่ือส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม ่

• จำนวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรได้รับ
การอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟ้ืนฟู 
(ไร่) 

• ร้อยละของต้นทุนการผลิตท่ีลดลงจากการ
นำความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้

ประโยชน์ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : 
โครงการวิจัยและพัฒนา

ท่ีดินอย่างยั่งยืน 

1. วิจัยและพัฒนาท่ีดินอย่างยั่งยืน • จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนา
ท่ีดินอย่างยั่งยืนได้รับการสนบัสนนุ 
(เรื่อง) 

• ผลงานวิจัยท่ีนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการกำหนดนโยบายของหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์
ทางด้านสังคม ชุมชนไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 2 : 
โครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางด้านดิน 

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางด้านดินสำหรับพืน้ดินมีปญัหา 

2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางด้านดินเพื่อความเปน็เลศิทาง

วิชาการ 

• จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพได้รบัการ

สนับสนนุ (เรื่อง) 

• ผลงานวิจัยท่ีสามารถนำไปใชเ้ป็นแนว
ทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของ

หน่วยงานไมน่้อยกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 3 : 
โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อ

สร้างและสะสมองค์

ความรูท้างด้านการพัฒนา

ท่ีดิน 

1. วิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการ
จัดการดิน 

2. วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์
ความรูท้างด้านการพัฒนาท่ีดิน 

• จำนวนโครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อ
สร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้าน

การพัฒนาท่ีดินได้รับการสนบัสนนุ 
(เรื่อง) 

• ผลงานวิจัยพื้นฐานท่ีได้เป็นองค์ความรู้เพื่อ
ประยุกต์ใช้กำหนดเป็นแนวทางการแก้ไข

ปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงานไมน่้อย

กว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 4 : 
โครงการวิจัยประยุกต์

และต่อยอดงานวิชาการ

ด้านพัฒนาท่ีดินเพื่อ

แก้ปัญหาให้กับเกษตรกร 

1. วิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการ
ด้านพัฒนาท่ีดินเพื่อแก้ปัญหาให้กับ

เกษตรกร 

• จำนวนโครงการวิจัยประยุกต์และ
ต่อยอดงานวิชาการด้านพัฒนา

ท่ีดินเพื่อแก้ปญัหาให้กับเกษตรกร

ได้รับการสนับสนนุ (เรื่อง) 

• ผลงานวิจัยท่ีสามารถนำไปเป็นแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงานไม่

น้อยกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมภาคเหนือ 

1. ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรยี์
เพื่อป้องกันปญัหาหมอกและควันไฟใน

พื้นท่ีเกษตรภาคเหนือ ในจังหวัด
ภาคเหนือ 

• จำนวนพื้นท่ีลดการเผาเศษวัสดุทาง
การเกษตรและรักษาความอุดม

สมบูรณ์ของดิน (ไร่) 

• เกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ี 9 จังหวัด
ภาคเหนือ มคีวามพึงพอใจในมาตรการไม่
น้อยกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 2 : โครงการ
ส่งเสริมเกษตรปลอดภยั

ภาคเหนือ 

1. พัฒนาคณุภาพดินในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ ่ในจังหวัด
ภาคเหนือ 

• จำนวนพื้นท่ีส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
ได้รับการพัฒนาท่ีดิน (ไร่) 

• เกษตรกรในพื้นท่ีแปลงใหญ่ในพืน้ท่ี 9 
จังหวัดภาคเหนือได้รบัปัจจัยการผลิต 
สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่

น้อยกว่า (ร้อยละ) 
โครงการท่ี 3 : โครงการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ภาคเหนือ 

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินเพื่อ
ขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสูร่ะบบ

เกษตรอินทรีย ์ในจังหวัดภาคเหนือ 

• จำนวนพื้นท่ีการเกษตรในพืน้ท่ี 8 
จังหวัดภาคเหนือท่ีทำการผลิตใน

ระบบเกษตรอินทรีย ์(ไร)่ 

• กลุ่มเกษตรกรในพืน้ท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือท่ี
เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย ์ได้รับการ
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ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
พัฒนาเข้าสูม่าตรฐานเกษตรอินทรยี์ไม่น้อย

กว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 4 : โครงการ
พัฒนาศักยภาพการผลิต

ภาคเกษตร 

1. พัฒนาคณุภาพดินในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัด

ภาคใต้ชายแดน 
2. สนับสนุนงานพัฒนาท่ีดินเพ่ือส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม ่ในจังหวัดภาคใต้
ชายแดน 

• จำนวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรใน 3 
จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้รับการ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟ้ืนฟู (ไร่) 

• พ้ืนท่ี 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนได้รบัการ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟ้ืนฟู มีต้นทุนการ
ผลิตทางการเกษตรลดลง (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 5 : โครงการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว

หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

1. การพัฒนาท่ีดินพื้นท่ีเฉาพะในจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

• จำนวนพื้นท่ีการผลิตข้ามหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการพัฒนาท่ีดิน 
(ไร่) 

• พื้นท่ีการผลิตข้าวหอมมะลทุ่ิงกุลาร้องไห้ท่ี
ได้รับการอนรุักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟ ูมีต้นทุน
การผลิตทางการเกษตรลดลง (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 6 : โครงการ
ส่งเสรมิการทำเกษตร

แบบผสมผสาน 

1. สนับสนุนงานพัฒนาท่ีดินเพ่ือส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม ่ในจังหวัดภาคใต้  

• จำนวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรใน 9 
จังหวัดภาคใต้ ได้รับการอนุรักษ์ 
ปรับปรุงและฟ้ืนฟู (ไร่) 

• เกษตรในพ้ืนท่ี 9 จังหวัดภาคใต้ สามารถ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า 
(ร้อยละ) 

โครงการท่ี 7 : โครงการ
ยกระดับการผลิตสนิค้า

เกษตรท่ีเปน็อัตลักษณ์

และเหมาะสมกับ

ศักยภาพพื้นท่ีของภาค 

1. พัฒนาคณุภาพดินในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ ่ในจังหวัด
ภาคใต้ 

• จำนวนพื้นท่ีส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 4 จังหวัดภาคใต้ได้รับ
การพัฒนาท่ีดิน (ไร)่ 

• เกษตรกรในพื้นท่ีแปลงใหญ่ในพืน้ท่ี 4 
จังหวัดภาคใต้ สามารถเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรได้ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน 

1. การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน • จำนวนแหล่งน้ำชุมชนได้รบัการ
พัฒนาและฟ้ืนฟู (แห่ง) 

• พ้ืนท่ีทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 2 : โครงการ
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาน

อกเขตชลประทาน 

1. การก่อสร้างแหล่งน้ำในไรน่านอกเขต
ชลประทาน 

• จำนวนแหล่งน้ำในไรน่านอกเขต
ชลประทานได้รับการก่อสร้าง (บ่อ) 

• พื้นท่ีทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการ
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 
โครงการท่ี 3 : โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการ

อนุรักษ์ดินและน้ำ 

1. พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ 

• จำนวนแหล่งน้ำเพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และน้ำได้รับการก่อสร้าง (แห่ง) 

• พ้ืนท่ีทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

ตารางที่ 3.7 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรมคีุณภาพปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภคภามมาตรฐานและสอดคล้อง ตาม
พ.ร.บ.ท่ีกรมวิชาการเกษตร กำกับดูแล 

• จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ีตรวจรับรองตาม
มาตรฐานท่ีกรมวิชาการเกษตรกำกับ (ตัวอย่าง/ราย/ฉบับ) 

• ร้อยละจำนวนปัจจัยการผลิตท่ีสุม่ตรวจจาก
ร้านค้าผ่านมาตรฐาน (ร้อยละ) 

2. เกษตรกรมีความรูม้ีความเข้าใจในการ
ผลิตพืชและทักษะด้านพืช 

 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการให้บริการวิชาการด้านพืช 
(ราย) 

• จำนวนหน่วยงานของกรมร่วมดูแล ปกป้อง ปลูกรักษา 
พันธุกรรมพืช ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ (แห่ง) 

• ร้อยละเกษตรกรผู้ได้รับบริการได้รบัการ
พัฒนาความรูเ้พ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

3. เกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
ความรูค้วามเข้าใจด้านการผลิตพืช 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตร 
(ราย) 

• ร้อยละเกษตรกรท่ีได้รับการฝึกอบรมและ
นำความรูไ้ปใช้เพ่ิมเติม (ร้อยละ) 

• ร้อยละเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพ
มีรายได้เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

4. เกษตรกรสามารถผลิตสนิค้าเกษตรที่ดี มี
คุณภาพมาตรฐานปลอดภยัตามระบบ การ

จัดการคุณภาพพืชท่ีเหมาะสม  

• จำนวนแหล่งผลิตท่ีได้รบัการตรวจสอบเพ่ือรับรอง
มาตรฐาน ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช 
(ฟาร์ม) 

• จำนวนโรงคัดบรรจุ โรงแปรรปูท่ีได้รบัการตรวจสอบเพ่ือ
รับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP พืช  
(โรงงาน) 

• ร้อยละของจำนวนสินค้าด้านพืชท่ีผ่าน
การตรวจสอบรบัรองไม่ถูกแจ้งเตือนจาก

ต่างประเทศ (ร้อยละ) 
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เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
5. เกษตรกรได้พนัธ์ุพืชคุณภาพดี • จำนวนพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีผลิต (ตัน) 

• จำนวนพันธ์ุปาล์มน้ำมันท่ีผลิต (ต้น/เมล็ดงอก) 
• จำนวนพันธ์ุมะพร้าวท่ีผลิต (ต้น/ผล) 
• จำนวนพันธ์ุมันสำปะหลังท่ีผลิต (ท่อน) 
• จำนวนพันธ์ุสับปะรดท่ีผลิต (หน่อ) 

• N/A 

6. เกษตรกรได้พนัธ์ุพืชและปัจจัยการผลิตท่ีมี
คุณภาพ 

• จำนวนชนิดพชืและปัจจัยการผลิตท่ีดำเนนิการผลิต (ชนิด) 
• จำนวนเมล็ดพันธ์ุได้รบัการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออก
ใบรับรอง (ตัวอย่าง) 

• จำนวนศนูย์แปรรูปสมนุไพรท่ีได้รับการพัฒนา (แห่ง) 

• ร้อยละของพนัธ์ุพืชและปัจจัยการผลิตท่ี
ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานการผลิตและ

พร้อมท่ีจะนำไปขยายผลได้ (ร้อยละ) 

7. อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
นำเข้า ส่งออกพืช ผลผลิตพืชและปัจจัยการ

ผลิตผ่านระบบ NSW 

• พัฒนาระบบการรับชำระค่าธรรมเนยีมการออกใบอนุญาต/
ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยางให้เปน็มาตรฐานสากล (ระบบ) 

• พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพยางและสถานท่ีเก็บยาง 
เพื่อ ประกอบการออกใบผ่านด่านใหเ้ปน็มาตรฐานสากล 
(ระบบ) 

• พัฒนาระบบขอใบอนญุาต ใบรับรอง การนำเขา้ นำผ่าน 
และ ส่งออกพืช ผลผลิตพืชและปัจจัยการผลิต ให้เปน็
มาตรฐานสากลชื่อมโยงระบบNSW (ระบบ) 

• N/A 

8. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตพืช ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• จำนวนแหล่งผลิตท่ีได้รบัการตรวจสอบเพ่ือรับรอง
มาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ (ฟาร์ม)  

• จำนวนครัวเรอืนท่ีได้รบัการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชใน
การทำเกษตรทฤษฎีใหม ่(ครัวเรือน) 

• จำนวนแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานใน
พ้ืนท่ีเกษตรกร (ไร่) 

• N/A 

9. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 
  

• จำนวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืช เพ่ือใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดลอ้มท่ีดำเนินการ (ชุดโครงการวิจัยและ
โครงการวิจัยเด่ียว)  

• จำนวนงานวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน
การเกษตรด้านพืชท่ีดำเนินการ (ชุดโครงการวิจัยและ
โครงการวิจัยเด่ียว)  

• ผลงานวิจัย องค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี
นวัตกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช

และนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
กลุ่มเป้าหมายพรอ้มนำไปใช้ประโยชน์

ถ่ายทอดหรือกำหนดเป็นนโยบายในการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน (ร้อยละของชุด
โครงการวิจัยและโครงการวิจัยเด่ียวท่ี

สิ้นสุดป ี62)  
10. พื้นท่ีเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา

โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  
• จำนวนพื้นท่ีเกษตรพชืเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (แห่ง) 

• ศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรตามมาตรฐานท่ี
เกษตรกรและผู้ประกอบการมาใช้บริการ (ศูนย์) 

• N/A 

11. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใน
การผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ 

• จำนวนพื้นท่ีจัดทำแปลงต้นแบบการปรับเปลีย่นพืน้ท่ีไม่
เหมาะสมให้เปน็พืน้ท่ีเหมาะสมกับพืชในพื้นท่ี (ไร)่ 

• ร้อยละของเกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมายได้รับ
การอบรมและมคีวามรู้เพิ่มขึน้ (ร้อยละ) 

12. พัฒนาด่านตรวจพืชและการตรวจสอบ
สินค้าเกษตรชายแดน  

• จำนวนด่านตรวจพืชด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพการบริการท่ีดีขึน้  (รายการ) 

• N/A 

13. งานวิจัยพืชได้รับการสนับสนุน • จำนวนแผนบูรณาการ/ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัย
เด่ียวท่ีดำเนนิการ (ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเด่ียว)  

• จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีนำไปใช้ในการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตพชืให้กับเกษตรกร (เรื่อง) 

• จำนวนพันธุกรรมพืช จุลนิทรีย ์เห็ด แมลงท่ีอนรุักษ์ไว้ใช้
ประโยชน์ (สายพันธ์ุ) 

• N/A 

14. สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช 

• จำนวนเกษตรกรผู้นำในศูนย์เรียนรู้ได้รบัการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช (ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพืน้ท่ี 
ศพก. ท่ีได้รบัการอบรมและมีความรูเ้พิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 
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เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

• จำนวนศูนย์การเรียนรู้ท่ีได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
กรมวิชาการเกษตร (ศูนย์) 

15. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตพืชในพื้นท่ีแปลงใหญ ่

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรในพืน้ท่ีแปลงใหญ ่(ราย) 

• จำนวนพื้นท่ีท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชใน
พื้นท่ีแปลงใหญ่ (แปลง) 

• ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพืน้ท่ี
แปลงใหญ่ได้รับการอบรมและมคีวามรู้

เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

ตารางที่ 3.8 กิจกรรมและตัวช้ีวัดของกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ผลผลิตท่ี 1 : งานวิจัยด้าน
พืชและเทคโนโลยีการเกษตร  

1. การบริหารความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

2. วิจัยและพัฒนา 
3. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน ์

• จำนวนชุดโครงการวิจัยและ
โครงการวิจัยเชิงเด่ียวท่ีดำเนนิการ (ชุด
โครงการวิจัยและโครงการวิจัยเชิงเด่ียว

ท่ีดำเนินการ) 
• จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ี
นำไปใช้ในการเพิ่มประสทิธิภาพการ

ผลิตพืช (เรื่อง) 
• จำนวนพันธุกรรมพืชจุลนิทรีย ์เห็ด แมง
ท่ีอนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน ์(สายพันธ์ุ) 

• N/A 

ผลผลิตท่ี 2 : พันธ์ุพืชและ
ปัจจัยการผลิต 

1. ผลิตพันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ 
2. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียน 
3. แปรรูปวัตถุดิบสมนุไพรให้ได้
มาตรฐาน 

• จำนวนชนิดพชืและปัจจัยการผลิตท่ี
ดำเนินการผลิต (ชนิด) 

• จำนวนเมล็ดพันธ์ุได้รบัการตรวจสอบ
มาตรฐานเพื่อออกใบรับรอง (ตัวอย่าง) 

• จำนวนศนูย์แปรรูปสมนุไพรท่ีได้รับการ
พัฒนา (แห่ง) 

• ร้อยละของพนัธ์ุพืชและปัจจัยการผลิต
ท่ีผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานการผลิต

และพร้อมท่ีจะนำไปขยายผลได้ (ร้อย
ละ) 

ผลผลิตท่ี 3 : สินค้าเกษตรมี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

1. การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรพูืช 
ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล

ตาม พ.ร.บ. 

• จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ี
ตรวจรับรองตามมาตรฐานท่ีกรม

วิชาการเกษตรกำกับ (ตัวอย่าง/ราย/
ฉบับ) 

• ร้อยละจำนวนปัจจัยการผลิตท่ีสุม่ตรวจ
จากร้านค้าผ่านมาตรฐาน (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
ส่งเสรมิการดำเนินงานอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำร ิ

1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
2. สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชใน
โครงการพระราชดำร ิ

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการให้บริการ
วิชาการด้านพืช (ราย) 

• จำนวนหน่วยงานของกรมร่วมดูแล 
ปกป้อง ปลูกรักษา พันธุกรรมพืช ใน
พระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ 
(แห่ง) 

• ร้อยละเกษตรกรผู้ได้รับบริการได้รบั
การพัฒนาความรูเ้พ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 :  โครงการ
ส่งเสรมิอาชีพด้าน

การเกษตรในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

1.  ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสรมิ
อาชีพด้านการเกษตร (ราย) 

• ร้อยละเกษตรกรท่ีได้รับการฝึกอบรม
และนำความรูไ้ปใช้เพ่ิมเติม (ร้อยละ) 

• ร้อยละเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริม
อาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
บริหารจัดการการผลิตสินค้า

เกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพื่อ

การบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) 

1. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนท่ีเกษตร Agri Map  

• จำนวนพื้นท่ีจัดทำแปลงต้นแบบการ
ปรับเปลี่ยนพืน้ท่ีไม่เหมาะสมใหเ้ปน็

พื้นท่ีเหมาะสมกับพืชในพื้นท่ี (ไร่) 

• ร้อยละของเกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมาย
ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึน้ 
(ร้อยละ) 

โครงการท่ี 2 : โครงการ
ยกระดับมาตรฐานสินค้า

เกษตร 

1. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน 

• จำนวนแหล่งผลิตท่ีได้รบัการตรวจสอบ
เพ่ือรบัรองมาตรฐาน ตามระบบการ
จัดการคุณภาพ GAP พืช (ฟาร์ม) 

• จำนวนโรงคัดบรรจุ โรงแปรรปูท่ีได้รบั
การตรวจสอบเพ่ือรับรองมาตรฐาน

• ร้อยละของจำนวนสินค้าด้านพืชท่ี
ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้ง

เตือนจากต่างประเทศ (รอ้ยละ) 
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ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP 
พืช  (โรงงาน) 

โครงการท่ี 3 : โครงการ
ระบบส่งเสรมิเกษตรแบบ

แปลงใหญ่   

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้
เครื่องจักรการเกษตรในพืน้ท่ีแปลง

ใหญ ่ 

• จำนวนเกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกล

การเกษตรในพื้นท่ีแปลงใหญ ่(ราย) 
• จำนวนพื้นท่ีท่ีได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกล

การเกษตรในพื้นท่ีแปลงใหญ ่(แปลง) 

• ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นท่ีแปลงใหญ่ท่ีได้รับการอบรมและมี

ความรูม้ากขึ้น (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 4 : โครงการศูนย์
การเรยีนรู้การเพิม่

ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้า

เกษตร 

1. สนับสนนุการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตพืชในศูนย์การเรยีนรู้การ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร 

• จำนวนเกษตรกรผู้นำในศนูยเ์รยีนรู้ได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้าน

พืช (ราย) 
• จำนวนศนูย์การเรียนรู้ท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิชาการ

เกษตร (ศนูย์) 

• ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นท่ี ศพก. ท่ีได้รบัการอบรมและมี
ความรูเ้พิม่ขึ้น (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 5 : โครงการ
พัฒนาศักยภาพกระบวนการ

ผลิตสินค้าเกษตร 

1. ผลิตพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี 
(ตัน) 

2. ผลิตพันธ์ุปาล์มน้ำมนัคณุภาพดี 
(ต้น/เมล็ดงอก) 

3. ผลิตพันธ์ุมะพร้าวคุณภาพดี  (ต้น/
ผล) 

2. ผลิตพันธ์ุมนัสำปะหลังคุณภาพดี  
(ท่อน) 

3. ผลิตพันธ์ุสับปะรดคณุภาพดี  (หน่อ) 

• จำนวนพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีผลิต 
(ตัน) 

• จำนวนพันธ์ุปาล์มน้ำมันท่ีผลิต (ต้น/
เมล็ดงอก) 

• จำนวนพันธ์ุมะพร้าวท่ีผลิต (ต้น/ผล) 
• จำนวนพันธ์ุมันสำปะหลังท่ีผลิต (ท่อน) 
• จำนวนพันธ์ุสับปะรดท่ีผลิต (หน่อ) 

• N/A 

โครงการท่ี 6 : โครงการ
พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 

1. ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย ์
2. เกษตรทฤษฎีใหม ่
3. เกษตรผสมผสาน 

• จำนวนแหล่งผลิตท่ีได้รบัการตรวจสอบ
เพ่ือรบัรองมาตรฐานตามระบบเกษตร

อินทรีย์ (ฟาร์ม)  
• จำนวนครัวเรอืนท่ีได้รบัการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตพืชในการทำเกษตร

ทฤษฎีใหม ่(ครัวเรือน) 
• จำนวนแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้
เกษตรผสมผสานในพ้ืนท่ีเกษตรกร 
(ไร่) 

• N/A 

โครงการท่ี 7 : โครงการ
พัฒนาเทคโนโลยเีกษตร

อัจฉริยะ  

1. พัฒนาเทคโนโลยเีพื่อนำไปสู่
การเกษตรอัจฉรยิะ  

• จำนวนพื้นท่ีเกษตรพชืเศรษฐกิจได้รับ
การพัฒนาโดยใชเ้ทคโนโลยีเกษตร

อัจฉริยะ (แห่ง) 
• ศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตร
ตามมาตรฐานท่ีเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการมาใช้บริการ (ศนูย์) 

• N/A 

โครงการท่ี 8 : โครงการเพิ่ม
ศักยภาพด่านสินค้าเกษตร

ชายแดนเพื่อรองรบัเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน   

1. เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตร
ชายแดนเพื่อรองรบัเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน 

• จำนวนด่านตรวจพืชด้านการเกษตร
ได้รับการพัฒนาใหม้ีประสิทธิภาพการ

บริการท่ีดีขึน้  (รายการ) 

• N/A 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
พัฒนาระบบการรับชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการออก

ใบอนุญาต/ใบรับรองและใบ
ผ่านด่านยาง 

1. พัฒนาระบบการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนญุาต

ผ่าน NSW  

• พัฒนาระบบการรับชำระค่าธรรมเนยีม
การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่าน
ด่านยาง (ระบบ) 

• N/A 

โครงการท่ี 2 : โครงการ
พัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการ 

1. พัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการ 
(Application) สำหรับตรวจสอบ
คุณภาพยางผ่านระบบ NSW 

• พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพยาง
และสถานท่ีเก็บยาง เพื่อ ประกอบการ

• N/A 



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ  
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ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
(Application) สำหรับ
ตรวจสอบคุณภาพยาง 

ออกใบผ่านด่านให้เปน็มาตรฐานสากล 
(ระบบ) 

โครงการท่ี 3 : โครงการ
พัฒนาระบบและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการเชื่อมโยง

ข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส ์

1. พัฒนาระบบบูรณาการและปรับปรุง
การเชื่อมโยงข้อมูลแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 

• พัฒนาระบบขอใบอนญุาต ใบรับรอง 
การนำเข้า นำผ่าน และ ส่งออกพืช 
ผลผลิตพืชและปัจจัยการผลิต ให้เปน็
มาตรฐานสากลชื่อมโยงระบบNSW 
(ระบบ) 

• N/A 

โครงการท่ี 1 :  
โครงการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวตักรรม

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

พืช เพ่ือใช้ประโยชน์พัฒนา
สังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดลอ้ม 

1. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์
ความรู้พืชพ้ืนฐานการเกษตรด้าน

พืช 
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ

ท่ีสำคัญเฉพาะพ้ืนท่ี 

• จำนวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตพืช เพ่ือใช้ประโยชน์พัฒนาสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดลอ้มท่ีดำเนินการ 
(ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัย
เด่ียว) 

• จำนวนงานวิจัยและพัฒนาสร้างองค์
ความรู้พ้ืนฐานการเกษตรด้านพืชท่ี

ดำเนินการ (ชุดโครงการวิจัยและ
โครงการวิจัยเด่ียว)  

• ผลงานวิจัย องค์ความรูแ้ละ
เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตพืชและนโยบายทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม กลุ่มเป้าหมายพร้อม
นำไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดหรือ

กำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงาน

ของหน่วยงาน (ร้อยละของชุด
โครงการวิจัยและโครงการวิจัยเด่ียวท่ี

สิ้นสุดป ี62)  

ตารางที่ 3.9 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. มแีหล่งกักเก็บน้ำและมีปริมาณน้ำท่ีจัดการได้ 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 

 

• N/A • จำนวนพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน (ไร่) 
• ปริมาณการกักเก็บน้ำเพ่ิมข้ัน (ล้าน ลบ.ม.) 
• จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ (ล้าน 
ลบ.ม. ต่อปี) 

2. ความสญูเสยีท่ีลดลงอันเนื่องมาจากอุทักภัยและ
ภัยแล้ง  

 

• จำนวนพื้นท่ีการเกษตรท่ีได้รับการป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัย (ล้านไร)่ 

•  N/A 

3. ดำเนินโครงการพระราชดำริให้ครบท้ังระบบ  • จำนวนคนท่ีได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษา
พัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ(คน) 

• จำนวนแหล่งน้ำท่ีสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำร ิ(แห่ง) 

4. การบริหารจัดการน้ำโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับ
น้ำท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ตาม
ปริมาณน้ำต้นทุนท่ีมีในแต่ละป ี(อุปโภค บรโิภค 

เกษตร อุตสาหกรรม)  

•  N/A • จำนวนพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ (ไร่) 
• จำนวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีบริหารจัดการน้ำ (ล้านไร)่ 
• จำนวนพ้ืนท่ีชลประทานเดิมท่ีได้รับการปรับปรุง (ไร่) 

5. พัฒนาและปรบัปรุงแหล่งน้ำ ระบบ
ชลประทานเพ่ือแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้ำ

และปญัหาอุทกภัย 

• จำนวนแหล่งน้ำท่ีได้รับการพัฒนา (แห่ง) • จำนวนพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ (ไร่) 
• จำนวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมข้ึน (ไร่) 

6. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในงาน
ชลประทาน 

• ปริมาณการใช้ยางข้น (ต้น) 
• จำนวนคนท่ีได้รับการจ้างแรงงาน (คน) 

• N/A 

ตารางที่ 3.10 กิจกรรมและตัวช้ีวัดของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ผลผลิตท่ี 1 : การจัดการน้ำ
ชลประทาน 

1. การจัดการงานชลประทาน   • จำนวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ี
บริหารจัดการน้ำ (ล้าน
ไร่)  

• ร้อยละของพ้ืนท่ีชลประทานท่ีได้รับน้ำต่อพ้ืนท่ีเป้าหมาย (ร้อย
ละ) 

• ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว ้(ร้อย
ละ) 

• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (รอ้ยละ)  



โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ 
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ
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ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
โครงการท่ี 1 : โครงการ
ส่งเสรมิการดำเนินงานอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำร ิ

1. ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุน
โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ
2. การสนับสนุนโครงการพัฒนาอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำร ิ  

• จำนวนท่ีได้รับประโยชน์
จากศูนยศ์ึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ(คน) 
• จำนวนแหล่งน้ำท่ี
สนับสนุนโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำร ิ
(แห่ง)  

• ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อย
ละ) 

• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 2 : โครงการ
ส่งเสริมการใช้ยางใน

หน่วยงานภาครัฐ 

1. ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน
ภาครัฐ   

• ปริมาณการใช้ยางข้น (ต้น)  • ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อย
ละ) 

• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  
โครงการท่ี 1 : โครงการ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมภาคเหนือ 

1. บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำหลักอย่าง
เป็นระบบภาคเหนือ   

• จำนวนแหล่งน้ำได้รบัการ
พัฒนา (แห่ง)  

• จำนวนพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร)่ 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 2 : โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปญัหา

ความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

1. บริหารจัดการน้ำภาคใต้ • จำนวนแหล่งน้ำท่ีได้รับการ
พัฒนา (แหง่) 

• จำนวนพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร)่ 
• จำนวนพื้นท่ีรับประโยชนเ์พิม่ขึ้น (ไร่) 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 3 : โครงการ
แก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก 

1. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้
สอดคล้องกับศักยภาพพืน้ท่ีภาค

ตะวันออก   

• จำนวนแหล่งน้ำได้รบัการ
พัฒนา (แห่ง)  

• จำนวนพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร)่ 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 4 : โครงการ
พัฒนาศักยภาพการผลิต

ภาคเกษตร 

1. จัดหาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนท่ี
ชลประทานภาคใต้ชายแดน 

2. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นท่ี
เกษตรกรรมและพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ

ภาคใต้ชายแดน   

• จำนวนแหล่งน้ำได้รบัการ
พัฒนา (แห่ง)  

• จำนวนพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน (ไร่) 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 5 : โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการน้ำเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

1. จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพืน้ท่ี
ชลประทานภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นท่ี
เกษตรกรรมและพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

• จำนวนแหล่งน้ำได้รบัการ
พัฒนา (แห่ง)  

• จำนวนพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร)่ 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 6 : โครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ำภาคกลาง   

• จำนวนแหล่งน้ำได้รบัการ
พัฒนา (แห่ง)  

• จำนวนพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร)่ 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 1 : โครงการ
เพ่ิมประมาณน้ำในอ่างเก็บ

น้ำเข่ือนแม่กวงอุดมธารา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ก่อสร้างโครงการเพ่ิมปรมิาณน้ำใน
อ่างเก็บน้ำเข่ือนแม่กวงอุดมธารา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

• ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานโครงการ (ร้อย
ละ)  

• จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนท่ีเพ่ิมให้อ่างเก็บน้ำ (ล้าน ลบ.ม. ต่อปี) 
• จำนวนพ้ืนท่ีรับประโยชน์เพ่ิมข้ึน (ไร่) 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 2 : โครงการ
พัฒนาลุ่มน้ำตาป ี– พุมดวง 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุม่น้ำตาปี – 
พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

• ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานโครงการ (ร้อย
ละ)  

• จำนวนพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร)่ 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 3 : โครงการ
เขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัด

อุตรดิตถ ์

1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก 
จังหวัดอุตรดิตถ ์  

• ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานโครงการ (ร้อย
ละ)  

• จำนวนพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร)่ 
• จำนวนพื้นท่ีรับประโยชนเ์พิม่ขึ้น (ไร่) 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
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ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
โครงการท่ี 4 : โครงการอ่าง
เก็บน้ำคลองหลวง จังหวัด

ชลบุร ี

1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลอง
หลวง จังหวัดชลบุร ี  

• ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานโครงการ (ร้อย
ละ)  

• จำนวนพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร)่ 
• จำนวนปรมิาณเก็บกักท่ีเพิม่ขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 5 : โครงการห้วย
โสมอันเนื่องมาจาก

พระราชดำร ิจังหวัด
ปราจีนบรุ ี

1. ก่อสร้างโครงการห้วยโสมอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิจังหวัด
ปราจีนบรุ ี

• ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานโครงการ (ร้อย
ละ)  

• จำนวนพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร)่ 
• จำนวนปรมิาณเก็บกักท่ีเพิม่ขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 6 : โครงการอ่าง
เก็บน้ำห้วยน้ำรีอัน

เนื่องมาจากพระราชดำร ิ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิจังหวัด
อุตรดิตถ ์

• ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานโครงการ (ร้อย
ละ)  

• จำนวนปรมิาณเก็บกักท่ีเพิม่ขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) 
• จำนวนพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร)่ 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 7 : โครงการ
บรรเทาอุทกภัยอำเภอ

หาดใหญ่ (ระยะท่ี 2) จังหวัด
สงขลา 

1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย
อำเภอหาดใหญ ่(ระยะท่ี 2) จังหวัด
สงขลา 

• ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานโครงการ (ร้อย
ละ)  

• จำนวนพื้นท่ีได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ (ไร)่ 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 8 : โครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมือง

นครศรีธรรมราชอัน

เนือ่งมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัย
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

• ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานโครงการ (ร้อย
ละ)  

• จำนวนพื้นท่ีได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ (ไร)่ 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 9 : โครงการ
ปรับปรุงงานชลประทาน  

1. การปรับปรุงงานชลประทาน   • จำนวนรายการปรบัปรุง
ชลประทาน (รายการ)  

• จำนวนพื้นท่ีชลประทานท่ี
ได้รับการปรบัปรุง (ไร)่ 

• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 10 : โครงการ
จัดหาแหล่งน้ำเพ่ิมพ้ืนท่ี

ชลประทาน  

1. ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ
เพ่ือชุมชน/ชนบท 

2. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำใน
พ้ืนท่ีรับน้ำ 

3. การจัดการงานก่อสร้างโครงการ
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 

• จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/
ชนบทเพ่ิมข้ึน (แห่ง)  

• จำนวนปริมาณเก็บกักท่ี
เพ่ิมข้ึน (ล้าน ลบ.ม.) 

• จำนวนพ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 

• ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว ้(ร้อย
ละ) 

• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (รอ้ยละ)  

โครงการท่ี 11 : โครงการ
ป้องกันและบรรเทาภัยจาก

น้ำ 

1. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นท่ี
เกษตรกรรมและพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ   

• จำนวนรายการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัจาก

น้ำ (รายการ) 
• จำนวนพื้นท่ีได้รับประโยชน ์

(ล้านไร)่  

• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 12 : โครงการ
จัดการคุณภาพน้ำ 

1. การจัดการคุณภาพน้ำ   • จำนวนรายการงานจัดการ
คุณภาพน้ำ (รายการ) 

• จำนวนพื้นท่ีได้รับประโยชน ์
(ล้านไร)่  

• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 13 : โครงการ
อ่างเก็บน้ำน้ำปีอ้ัน

เน่ืองมาจากพระราชดำร ิ
จังหวัดพะเยา 

1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้
อันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ
จังหวัดพะเยา   

• ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานโครงการ (ร้อย
ละ)  

• จำนวนปริมาณเก็บกักท่ีเพ่ิมข้ึน (ล้าน ลบ.ม.) 
• จำนวนพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน (ไร่) 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 14 : โครงการ
ประตูระบายน้ำศรีสองรักอัน

เนื่องมาจากพระราชดำร ิ
อำเภอเชยีงคาน จังหวัดเลย 

1. ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำศรี
สองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
อำเภอเชยีงคาน จังหวัดเลย 

• ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานโครงการ (ร้อย
ละ)  

• จำนวนปรมิาณเก็บกักท่ีเพิม่ขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) 
• จำนวนพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร)่  
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  
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ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
โครงการท่ี 15 : โครงการ
พฒันาลุ่มน้ำห้วยหลวง

ตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 

1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุม่น้ำห้วย
หลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 

• ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานโครงการ (ร้อย
ละ)  

• จำนวนปรมิาณเก็บกักท่ีเพิม่ขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) 
• จำนวนพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร)่ 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 16 : โครงการ
คลองระบายน้ำหลาก บาง

บาล-บาลไทร 

1. ก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำ
หลาก บางบาล-บาลไทร 

• จำนวนพื้นท่ีรับประโยชน์
เพิ่มขึ้น (ไร)่  

• ร้อยละของผลการดำเนนิงานโครงการ (ร้อยละ) 
• จำนวนปรมิาณเก็บกักท่ีเพิม่ขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 17 : โครงการ
อ่างเก็บน้ำลำสะพุง อัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

จังหวัดชัยภูม ิ

1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิจังหวัด
ชัยภูม ิ

• จำนวนพื้นท่ีชลประทาน
เพิ่มขึ้น (ไร)่  

• ร้อยละของผลการดำเนนิงานโครงการ (ร้อยละ) 
• จำนวนปรมิาณเก็บกักท่ีเพิม่ขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 18 : โครงการ
อ่างเก็บน้ำลำน้ำช ีอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

จังหวัดชัยภูม ิ

1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำช ี
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิจังหวัด
ชัยภูม ิ

• ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานโครงการ (ร้อย
ละ)  

• จำนวนปรมิาณเก็บกักท่ีเพิม่ขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) 
• จำนวนพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (ไร)่ 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 19 : โครงการ
บรรเทาจังหวัดอุทกภัยเมือง

ชัยภูม ิจังหวัดชัยภมู ิ

1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาจังหวัด
อุทกภัยเมืองชยัภูม ิจังหวัดชัยภูม ิ
(ระยะท่ี 1) 

• ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานโครงการ (ร้อย
ละ)  

• จำนวนพื้นท่ีได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ (ไร)่ 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 20 : โครงการวัง
หีบ อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1. ก่อสร้างโครงการวังหีบ อัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

• ร้อยละของผลการ
ดำเนินงานโครงการ (ร้อย
ละ)  

• จำนวนปรมิาณเก็บกักท่ีเพิม่ขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) 
• ระยะเวลาดำเนนิงานแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ (ร้อยละ) 
• ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ (ร้อยละ)  

ตารางที่ 3.11 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสรมิผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมปีระสทิธิภาพ 

• จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมปีระสทิธิภาพ (แห่ง)  

•  สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรมีฐานข้อมูลระบบ online เพื่อ
นำไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนนินโยบายของรัฐ (ร้อยละ) 

2.  สมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรได้รับการ
ช่วยเหลือด้านหนี้สนิ 

• จำนวนสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรได้รบัการ
ช่วยเหลือด้านหนี้สนิ (ราย) 

•  ต้นทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือด้านหนี้สนิลดลง (ร้อยละ) 

3. สหกรณ์ได้รับการสนับสนนุในการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยนืแก่สมาชิก 

• จำนวนพื้นท่ีของสมาชิกสหกรณ์ได้รับการพัฒนาไปสู่
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ไร)่ 

• สมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมรีายได้
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)  

4. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตร

ได้ครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิต 

•  จำนวนสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้
เกิดการรวมกลุม่เป็นเครือข่าย (แห่ง) 

• N/A  

5. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

• จำนวนสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในพืน้ท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
(ราย) 

• N/A 

6. สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรได้รับการเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็ง พัฒนาสู่มาตรฐานและยกระดับ

รายได้แก่สมาชิก 

• จำนวนศนูยเ์รยีนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้า
เกษตร (ศนูย์) 

• จำนวนสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรได้รบัการพัฒนา
ให้เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (ราย) 

• เครือข่ายสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรมีกิจกรรมเชื่อมโยง
ร่วมกันอย่างน้อย 1 กิจกรรม ไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ) 

7. ระบบสหกรณ์ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาให้
เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ

ชุมชน 

•  จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา (แห่ง) 

• อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในงาน/โครงการท่ีเข้าร่วมขับเคลื่อนงานนโยบาย
รัฐบาลเพิม่ขึ้นไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ)  

8.  สหกรณ์/กลุม่เกษตรกรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการตลาดเพ่ือสนับสนุน

การลดต้นทุนการผลิตแก่สมาชิกเกษตรกร 

• จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต  การตลาดและการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตร (แห่ง) 

• ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรเพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่า (ร้อยละ) 

• สินค้าเกษตรแปลงใหญม่ีตลาดรองรับไมน่้อยกว่า (ร้อยละ) 



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ  
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เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

• จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์จากการให้บริการทางด้านการผลิตและ

การตลาดสินค้าเกษตร (ราย) 
• จำนวนแปลงของสมาชิกสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรได้รับ
การส่งเสรมิการผลิตในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่

เพื่อลดต้นทุนการผลิต (แปลง) 

• สมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 
5 (รอ้ยละ) 

9. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการมี
ศักยภาพในการให้บริการสมาชิก 

• จำนวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ
หลวงและโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำรไิด้รบั

การพัฒนา (แห่ง) 

• สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริมปีรมิาณธุรกิจ

เพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ) 
10. เกษตรกรได้รับการจัดสรรท่ีดินทำกินและ

พัฒนาอาชีพ 
• จำนวนเกษตรกรในพืน้ท่ีตามโครงการจัดท่ีดินทำกินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลได้รับการส่งเสริมและ

สนับสนนุการรวมกลุม่และจัดต้ังสถาบันเกษตรกร 
(ราย) 

• มีการจัดต้ังกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพื้นท่ีโครงการไม่น้อยกว่า 
(ร้อยละ) 

ตารางที่ 3.12 กิจกรรมและตัวช้ีวัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ผลผลิตท่ี 1 : สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรได้รับการ

ส่งเสรมิและพัฒนาให้เป็น

กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมในระดับชุมชน 

1. การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ ์
2. การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3. ส่งเสรมิและพัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 

• จำนวนสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรเพิม่ขึ้น (ราย) 
• จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต  การตลาดและการบริหาร
จัดการ (แห่ง) 

• จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ีมสี่วนร่วม
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (แห่ง) 

• อัตราสว่นเงินออมต่อหน้ีสินของสมาชิก
ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีสดัส่วนท่ี
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

• อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของ
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการท่ี
เข้าร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล ไม่
ต่ำกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
ช่วยเหลือด้านหนี้สนิสมาชิก

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

1. พักชำระหนี้เงินต้นและลด
ดอกเบี้ยให้สมาชิกกลุม่เกษตรกร

ท่ีปลูกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 
2560-2561   

• จำนวนสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรท่ีประกอบ
อาชีพทำนา ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สนิ (ราย) 

• จำนวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีประสบอุทกภัยป ี2559-
2560 ได้รับความช่วยเหลือเงินอุดหนนุเพือ่ชดเชย
ดอกเบี้ย (ราย) 

• จำนวนสมาชิกสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรท่ีประกอบ
อาชีพปลูกมันสำปะหลังได้รับการชว่ยเหลือด้าน

หนี้สิน (ราย) 

• ต้นทุนการผลิตมนัสำปะหลังของสมาชิก
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางการ
บริหารจัดการมนัสำปะหลัง ปีการผลิต 
2560-61 ลดลง (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 2 : โครงการ
พัฒนาพื้นท่ีโครงการหลวง 

1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใน
พื้นท่ีโครงการหลวง   

• จำนวนสถาบันเกษตรกรในพืน้ท่ีโครงการหลวงได้รับ
การส่งเสรมิและพัฒนา (แห่ง) 

• สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี
โครงการหลวง มีปริมาณธุรกิจเพิม่ขึ้นไม่
ต่ำกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 3 : โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ

แก้ไขปัญหาท่ีดินทำกินของ

เกษตรกร 

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้
โครงการจัดท่ีดินตามนโยบาย

รัฐบาล 

• จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสรมิและสนับสนุนการ
รวมกลุ่มและจัดต้ังสถาบันเกษตรกร (ราย) 

• ส่งเสริมให้มีการรวมกลุม่ในรูปแบบสหกรณ์ในพืน้ท่ี
โครงการจัดท่ีดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ 
(ราย) 

• สหกรณ์ในพืน้ท่ีโครงการจัดท่ีดินทำกินให้ชมุชนตาม
นโยบายรัฐได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพืน้ฐาน 
(แห่ง) 

• มีการจัดต้ังกลุ่มเตรียมสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 
(ร้อยละ)  

โครงการท่ี 4 : โครงการ
ส่งเสรมิการดำเนินงานอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำร ิ 

1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ  

• จำนวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/กลุ่มชาวบ้าน 
ในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดำริได้รับการส่งเสรมิ

และพัฒนาด้านการสหกรณ์ (แห่ง) 

• สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการ
ส่งเสรมิการดำเนินงานอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริมปีริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำ

กว่า (ร้อยละ)  
โครงการท่ี 1 : โครงการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer) 

1. พัฒนาสมาชิกสหกรณเ์ป็นสมาชิก
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)   

• จำนวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการ มรีายได้
ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป ี(ราย) 

• เกษตรกรสมาชิกกลุม่เป้าหมายได้รับการ
ยกระดับเป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่า 
(ราย) 



โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ 
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ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
โครงการท่ี 2 : โครงการ
ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล

ทางการเกษตร 

1. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตร   

• จำนวนสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อบริการสมาชิก 
(แห่ง) 

• เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ได้รับประโยชน์จากการ
ให้บริการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร (ราย)  

• การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
สามารถลดต้นทุนการผลิตของสมาชิก 
(ร้อยละ)  

โครงการท่ี 3 : โครงการ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 

1. สนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้า 
เกษตรในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

• สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้า
เกษตรของสมาชิก (แห่ง) 

• จำนวนเกษตรกรนำสนิค้ามาจำหน่ายในตลาด (ราย)  

• สมาชิกสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรมีช่องทาง
การจำหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 4 : โครงการ
ระบบส่งเสรมิการเกษตร

แบบแปลงใหญ ่

1. สนับสนนุการดำเนินการบรหิาร
จัดการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ ใน
รูปแบบสหกรณ ์

• จำนวนแปลงเกษตรแปลงใหญม่ีการบริหารจัดการ
ในรูปแบบสหกรณ์ (แปลง)  

• สินค้าเกษตรจากพื้นท่ีแกษตรแปลงใหญ่มี
ตลาดรองรับ ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 5 : โครงการ
พัฒนาศักยภาพกระบวนการ

ผลิตสินค้าเกษตร 

1. ส่งเสริมการผลิตและกระจาย
เมล็ดพนัธ์ุดีแก่เกษตรกรใน

สถาบันเกษตรกร 

• ประมาณการรวบรวมเมล็ดพันธ์ุดีของสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกร (ตัน) 

• สมาชิกมีต้นทุนการผลิตลดลงจากการใช้
เมล็ดพนัธ์ดีของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 
(ร้อยละ) 

โครงการท่ี 6 : โครงการศูนย์
เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร 

1. สนับสนนุกิจกรรมสหกรณ์ในศนูย์
เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร   

• จำนวนศนูยเ์รยีนรู้เพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสนิค้า
เกษตรเปน็แหล่งเรยีนรู้ด้านสหกรณ ์(ศูนย)์ 

• เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มภายใต้ศนูย์
การเรยีนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ไม่น้อยกว่า (เครือข่าย) 

• เครือข่ายสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรมี
กิจกรรมเชื่อมโยงร่วมกันอย่างน้อย 1 
กิจกรรม ไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 8 : โครงการ
พัฒนาสถาบันเกษตรกร

รูปแบบประชารัฐ 

1. สนับสนนุการพัฒนาสถาบนั
เกษตรกรตามรปูแบบประชารัฐ   

• จำนวนสหกรณ์ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต 
การตลาด การบริการและการบริหารจัดการตาม
รูปแบบประชารัฐ (แห่ง) 

• สหกรณ์ได้รบัการพัฒนาเปน็ศนูย์กลางในการ
ให้บริการด้านการเกษตรแก่สมาชิกและชมุชน 
(แห่ง)  

• ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เป้าหมาย
โครงการเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 9 : โครงการ
พัฒนาศักยภาพการดำเนิน

ธุรกิจของสหกรณ์ภาค

การเกษตรและกลุม่

เกษตรกร 

1. พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ภาคการเกษตรและ

กลุ่มเกษตรกร  

• จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการและการ
บริหารจัดการ (แห่ง) 

• ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 10 : โครงการ
พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 

1. ส่งเสรมิเกษตรอินทรีย์ใน
สหกรณ์ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ์ 

2. ส่งเสรมิการเกษตรตามแนวทาง
ทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร 
3. ส่งเสรมิเกษตรผสมผสานใน
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

• จำนวนพ้ืนท่ีของสมาชิกสหกรณ์ได้รบัการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ (ไร่) 

• จำนวนพ้ืนท่ีของสมาชิกสหกรณ์ได้รบัการเกษตร
ผสมผสาน (ไร่) 

• จำนวนพ้ืนท่ีของสมาชิกสหกรณ์ได้รบัการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม ่(ราย) 

• สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึน
เฉลี่ย (ร้อยละ)  

โครงการท่ี 1 : โครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

1. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลใน
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

• มีโปรแกรมจัดการฐานข้อมลูสมาชิกสหกรณ์ท่ี
สามารถใช้ได้ท้ังด้านการผลิตและการตลาด 
(ระบบ) 

• กรมส่งเสริมสหกรณ์มีฐานข้อมลูเพื่อแก้ไขปัญหา
สมาชิกของสถาบันเกษตรกร เมื่อประสบปญัหาภัย
พิบัติต่างๆ (ราย) 

• สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรมีฐานข้อมูลระบบ 
online เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนนุการ
ดำเนินนโยบายของรัฐ (ร้อยละ) 

ตารางที่ 3.13 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 

• จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี
ต้นทุนประกอบอาชีพ (ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ 
(ร้อยละ) 



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
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เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
2. วิสาหกิจชุมชนได้รบัการเพิ่มทักษะให้มคีวามรู้
การจัดทำบัญชีและการควบคุมภายใน 

• จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทำ
บัญช ี(แห่ง)  

• ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายท่ีผ่านการ
สอนแนะสามารถจัดทำบัญชีได้ (ร้อยละ) 

3. สมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหาร

การเงิน 

• จำนวนสมาชิกสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน (ราย) 

• ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการฝึกอบรม
สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์(ร้อยละ) 

4. สถาบันเกษตรกรมคีวามเข้มแข็งด้านการเงินและ
การบัญช ี 

• จำนวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญช ี
(แห่ง) 

• จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงินและการ
บัญช ี(ราย)  

• ร้อยละของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรได้รับการ
ตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาท่ีกำหนด 
(ร้อยละ) 

5. กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รบั
การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพด้านการบญัชี  

• จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รบัการ
สอนแนะการจัดทำบญัชี (ราย)  

• ร้อยละของกลุม่เป้าหมายตามโครงการ
พระราชดำร ิมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ
บัญชี (ร้อยละ) 

ตารางที่ 3.14 กิจกรรมและตัวช้ีวัดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ผลผลิตท่ี 1 : สหกรณ์และสถาบัน
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและ

เสรมิสร้างความเข้มแข็ง 

1. พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์
และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

2. ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
3. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการ
บัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

4. ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขัน้พืน้ฐานแก่สมาชิก
สหกรณ ์

5. ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการ
เงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก 

• จำนวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
ได้รับการตรวจสอบบัญช ี(แห่ง) 

• จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาด้านการเงินและการ

บัญชี (ราย) 

• ร้อยละของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการตรวจสอบบัญชีภายใน

มาตรฐานเวลาท่ีกำหนด (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสรมิ
การดำเนินงานอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำร ิ

1. สอนแนะการจัดทำบญัชีต้นทุนอาชีพแก่
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำร ิ

• จำนวนกลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการพระราชดำริ ได้รับการ
สอนแนะการจัดทำบญัชี (ราย) 

• ร้อยละของกลุม่เป้าหมายตาม
โครงการพระราชดำริ มคีวามรู้ความ
เข้าใจในการจัดทำบัญชี (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการเสรมิสร้าง
การบริหารการเงินแก่สมาชิก

สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. ฝึกอบรมการบริหารการเงินก่สมาชิกสหกรณแ์ละ
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

• จำนวนสมาชิกสหกรณแ์ละกลุ่ม
เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ได้รับการฝึกอบรมการบริหาร

การเงิน (ราย) 

• ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ได้ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแหลงใหญ ่

1. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชรต้นทุนรายอาชีพ • จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการ
ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุน

ประกอบอาชีพ (ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมี
ความรูค้วามเข้าใจในการจัดทำบัญชี

ต้นทุนประกอบอาชีพ (ร้อยละ) 
โครงการท่ี 2 : โครงการศูนย์
เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร 

1. พัฒนาศักยภาพครูบญัชีประจำศูนย์เรียนรู ้ • จำนวนศนูยเ์รยีนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร

ท่ีมีการพัฒนาอาสาสมคัรเกษตร

ด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู ้(ศนูย์) 

• ร้อยละของศูนยเ์รียนรู้การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตรท่ีมี

อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำ

ศูนย์เรียนรู้ สามารถให้บริการความรู้
ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรท่ี

ขอรับบริการได้ (ร้อยละ) 
โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนา

เกษตรกรรมย่ังยืน 
1. เสรมิสร้างความรูด้้านบัญชีแก่กลุ่มเกษตรกรใน
โครงการเกษตรอินทรีย์ 

2. สอนแนะการจัดทำบญัชีต้นทุนอาชีพแก่
เกษตรกรท่ีน้อมนำหลักทฤษฎีใหม ่

• จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่าน
การฝึกอบรมการจัดทำบัญชี

ต้นทุนประกอบอาชีพ (ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมี
ความรูค้วามเข้าใจในการจัดทำบัญชี

ต้นทุนประกอบอาชีพ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 4 : โครงการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม

แผนท่ีเกษตรเพื่อการบรหิาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

1. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรใน
พื้นท่ีปรับเปลี่ยนการผลิต (พืน้ท่ี N) 

• จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการ
ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุน

ประกอบอาชีพ (ราย) 

• ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมี
ความรูค้วามเข้าใจในการจัดทำบัญชี

ต้นทุนประกอบอาชีพ (ร้อยละ) 



โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ 
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ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

1. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการบญัช ี • จำนวนวิสาหกิจชมุชนเป้าหมาย
ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญช ี
(แห่ง) 

• ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายท่ี
ผ่านการสอนแนะการจัดทำบัญชีได้ 
(ร้อยละ) 

ผลการทบทวนเป้าหมาย กิจกรรมและตัวช้ีวัดของกรมการพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 3.15 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชน
ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข 

• ครัวเรอืนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้รบัการส่งเสรมิ
อาชีพ (ครัวเรอืน) 

• ร้อยละของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ร ับการ
ส่งเสริมอาชีพมีรายได้เฉลี่ยสูงข้ึน (ร้อยละ)  

ตารางที่ 3.16 กิจกรรมและตัวช้ีวัดของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ผลผลิตท่ี 1 : เสรมิสร้างขีด
ความสามารถของชุมชนในการ

บริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการพัฒนา

ชุมชน 

1. บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์
ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

2. ส่งเสรมิการบริหารงานพัฒนา
ชุมชน 

• ครัวเรอืนท่ีมีข้อมลูความจำเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) (ครัวเรอืน) 

• หมู่บ้านท่ีมขี้อมูลพืน้ฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.2ค) (หมู่บ้าน) 

• ร้อยละของครัวเรอืนท่ีมีข้อมลูความจำเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ท่ีเช่ือถือได้ (ร้อยละ) 

• ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมขี้อมูลพืน้ฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.2ค) ท่ีเชื่อถือได้ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. สร้างและพัฒนาผู้นำสมัมาชีพ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. บูรณาการแผนชมุชนระดับตำบล 

• ตำบลท่ีมีการบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตำบล (ตำบล) 

• จำนวนประชาชนท่ีได้รับการ
ส่งเสรมิอาชีพ (ครัวเรือน) 

• ร้อยละของตำบลท่ีมีการบูรณาการแผนชุมชน 
สร้างสัมมาชีพและนำไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหารจัดการชมุชน (ร้อยละ) 
• ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการส่งเสรมิอาชีพ 
ประกอบอาชีพตามแนวทางสมัมาชีพ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 2 : โครงการส่งเสรมิการ
บริหารจัดการการเงินชมุชน 

1. ส่งเสริมการดำเนนิงานศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน 

• จำนวนครัวเรือนท่ีสมารถแก้ปัญหา
หนี้สิน 1 ครวัเรือน 1 สัญญา 
(ครัวเรือน) 

• ร้อยละของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สามาร
บริหารจัดการหนี้ได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 3 : โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
2. พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 

• ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน 
(ผลิตภัณฑ)์ 

• ผู้ประกอบการชุมชนได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพ (คน/กลุ่ม) 

• ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีคุณภาพและ
มูลค่าเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

• ร้อยละของผู้ประกอบการชุมชนได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม

ความต้องการของตลาด (รอ้ยละ) 
โครงการท่ี 4 : โครงการส่งเสรมิ
ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 

• จำนวนช่องทางการตลาด (ครั้ง) • ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 5 : โครงการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

1. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง • หมู่บ้านท่ีได้รบัการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (หมู่บ้าน) 

• ร้อยละของหมูบ่้านท่ีได้รับการพัฒนาตามหลัก
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมตาม

เกณฑ์ท่ีกำหนด (ร้อยละ) 
โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสรมิและ
พัฒนาหมู่บ้านกองทุนแมข่องแผ่นดิน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดิน 

• ชุมชนปลอดภยัจากยาเสพติด 
(หมู่บ้าน) 

• ร้อยละของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผน่ดิน มี
กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการยกระดับการ
ท่องเท่ียวคณุภาพเฉพาะและ

ประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ 

1. เพิ่มศักยภาพการท่องเท่ียวและ
บริการภาคเหนือ 

• หมู่บ้านท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการด้านการ

ท่องเท่ียว (หมูบ่้าน) 

• รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 2 : โครงการยกระดับ
การท่องเท่ียวเชิงประเพณี

วัฒนธรรม 

1. ยกระดับการท่องเท่ียวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

• หมู่บ้านท่ีได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการด้าน

การท่องเท่ียว (หมู่บ้าน) 

• รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนาอาชีพ
และคณุภาพชีวิตผู้มรีายได้น้อยเพื่อ

ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

1. กองทุนชุมชนหนนุเสริมอาชีพผู้มี
รายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

• หมู่บ้านท่ีกองทุนชมุชนสามารถ
หนุนเสรมิอาชีพผูม้ีรายได้น้อย 
(หมู่บ้าน) 

• ร้อยละของผู้มรีายได้น้อยสมารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ) 



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
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ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ทางสังคม (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ผลการทบทวนเปา้หมาย กิจกรรมและตัวช้ีวัดของกรมประชาสัมพนัธ์ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตร ีมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 3.17 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นและนำข้อมลู
ข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคญัของรัฐบาลท่ี

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพนัธ์ไปใช้ประโยชน ์ 

• N/A  • ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมัน่ต่อข้อมูลต่อข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของ
รัฐบาลท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ) 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลท่ีเผยแพร่
ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพันธ์ไปใช้ประโยชน ์(ร้อยละ)  

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นและนำข้อมลู
ข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาใน
จังหวัดชายแกนภาคใต้ท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสัมพันธ์ไปใชป้ระโยชน ์ 

• N/A  • ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมัน่ต่อข้อมูลต่อข่าวสารนโยบาย และการดำเนนิงานการแก้ไข
ปัญหาในจังหวัดชายแกนภาคใต้ท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพนัธ์ (ร้อยละ) 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการแก้ไขปญัหาในจังหวัด
ชายแกนภาคใต้ท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใชป้ระโยชน ์(ร้อยละ)  

3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชือ่มั่นและนำข้อมลู
ข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการจัดการปญัหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของ

กรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน ์ 

• N/A  • ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมัน่ต่อข้อมูลต่อข่าวสารนโยบาย และการดำเนนิงานการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการคา้มนุษย์ท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ) 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวและการค้ามนุษย์ท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพนัธ์ไปใช้ประโยชน ์(ร้อยละ)  

4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมั่นและนำ
ข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการบรหิาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ท่ีเผยแพร่ผ่านสือ่ของกรม

ประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์  

• N/A  • ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเช่ือมั่นต่อข้อมลูต่อข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ (รอ้ยละ) 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม ท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)  

5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นและนำข้อมลู
ข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีเผยแพร่ผ่าน
สื่อของกรมประชาสัมพนัธ์ไปใช้ประโยชน ์ 

• N/A  • ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลต่อข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ) 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน ์(ร้อยละ)  

ตารางที่ 3.18 กิจกรรมและตัวช้ีวัดของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ผลผลิตท่ี 1 : ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตรช์าติและนโยบาย

สำคัญของรัฐบาลท่ีเผยแพร่สู่

สาธารณะ 

1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์
แห่งชาติ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตาม
แผนการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติ 

2. ขยายบทบาททางวิชาการด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน 

3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
นโยบายของรัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศการประชาสัมพันธ์ 

5. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
นโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของ

ประเทศ 

• ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์
ชาติและนโยบายสำคญั

ของรัฐบาลท่ีเผยแพร่ผ่าน

สื่อของกรมประชาสัมพนัธ์ 
(ครั้ง) 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ในเนื้อหายุทธศาสตรช์าติ
และนโยบายสำคัญของรัฐบาลท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ) 
• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายสำคัญของรัฐบาลท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ) 
• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรู้ในเนื้อหา
ยุทธศาสตรช์าติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลท่ีเผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพันธ์ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : ข้อมูล
ข่าวสารนโยบายและ

แผนการประชาสมัพนัธ์

แห่งชาติท่ีเผยแพร่สู่

สาธารณะ 

1. เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในนโยบายและ
แผนการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อ
การประชาสมัพนัธ์ 

• ข้อมูลข่าวสารนโยบายและ
แผนการประชาสมัพนัธ์

แห่งชาติ ท่ีเผยแพรผ่่านสื่อ
ของกรมประชาสัมพนัธ์ 
(ครั้ง) 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ในเนื้อหานโยบายและ
แผนการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติ ท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของ
กรมประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ) 



โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ 
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ
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ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจในเนื้อหานโยบายและ
แผนการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติ ท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของ
กรมประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ) 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรู้ในเนื้อหา
นโยบายและแผนการประชาสมัพันธ์แห่งชาติท่ีเผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพันธ์ (ร้อยละ) 
โครงการท่ี 1 : โครงการ
ประชาสัมพันธ์การแก้ไข

ปัญหาในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 

1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการแก้ไข
ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

• ข้อมูลข่าวสารนโยบาย
และการดำเนนิงานภาครัฐ

ในการแก้ไขปญัหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ท่ีเผยแพร่
ผ่านสื่อของกรม

ประชาสัมพันธ์ (ครั้ง) 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรู้ข้อมูลข่าวสารนโยบายและ
การดำเนินการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ท่ี
เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ (รอ้ยละ) 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมลูข่าวสารนโยบาย
และการดำเนนิงานภาครัฐในการแก้ไขปญัหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของกรม
ประชาสัมพันธ์ (รอ้ยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
ประชาสัมพันธ์การจัดการ

ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย ์

• ข้อมูลข่าวสารนโยบายและ
การดำเนินงานการจัดการ

ปัญหาแรงงานต่างด้าว ท่ี
เผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสัมพันธ์ (ครั้ง) 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารนโยบายและ
การดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ท่ี
เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพนัธ์ (ร้อยละ) 

• ประชาชนกลุม่เป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารนโยบายและ
การดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ท่ี
เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพนัธ์ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
ประชาสัมพันธ์การบรหิาร

จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

• ข้อมูลข่าวสารนโยบายและ
การดำเนินงานการบริหาร

จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
ท่ีเผยแพรผ่่านสื่อของกรม

ประชาสัมพันธ์ (ครั้ง) 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารนโยบายและ
การดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ท่ี
เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพนัธ์ (ร้อยละ) 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารนโยบายและ
การดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ท่ี
เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพนัธ์ (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
ประชาสัมพันธ์การต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• ข้อมูลข่าวสารนโยบายและ
การดำเนินงานการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ท่ีเผยแพร่ผ่านสื่อของ
กรมประชาสัมพันธ์ (ครั้ง) 

• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารนโยบายและ
การดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพนัธ์ (ร้อยละ) 
• ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารนโยบายและ
การดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพนัธ์ (ร้อยละ) 

ตารางที่ 3.19 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. วิจัย พัฒนาองคค์วามรู้และเทคโนโลยีด้านทรพัยากรน้ำ • จำนวนผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จพร้อมนำไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรพัยากรน้ำ (เรื่อง)  

• N/A  

2. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบรูณา
การทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

• จำนวนกลไกการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำ (เรื่อง)  • N/A  

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติ
และปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างแหล่งน้ำท่ีมอียู่เดิมให้ใช้

งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

• จำนวนแหล่งน้ำท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ (แห่ง) 

• N/A  

4. องค์กรลุ่มน้ำได้รับการส่งเสริมและเพิม่ประสิทธิภาพ 
รวมถึงมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำท่ีสำคญั  

• มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ลุ่มน้ำ) •  N/A 

5. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ เพ่ือเป็น
แหล่งน้ำต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ำ เพ่ือ

แก้ไขปัญหาอทุกภัยและภัยแล้ง  

• แหล่งน้ำได้รบัการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ 
(แห่ง) 

• จำนวนครัวเรอืนในพ้ืนท่ีขาดแคลนแหล่ง
น้ำได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) 



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ  
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เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
6. เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมดินถลม่ • จำนวนหมู่บ้านท่ีได้รับการเพิม่ประสิทธิภาพและ

บำรุงรักษาระบบเตือนภยัด้านน้ำ (หมู่บ้าน) 
• ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้
ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก 
ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

ผลการทบทวนเป้าหมาย ก ิจกรรมและต ัวช ี ้ว ัดของกรมทรัพยากรน ้ำ ส ังก ัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 3.20 กิจกรรมและตัวช้ีวัดของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ผลผลิตท่ี 1 : การเพิ่ม

ศักยภาพกลไกในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 

1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร ์กล
ยุทธ์ แผน มาตรการและติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการทรพัยากรน้ำ 

2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้าง
พื้นฐานด้านน้ำอุปโภค 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
6. การสนับสนุนการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำ 

• จำนวนกลไกการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 

• N/A 

ผลผลิตท่ี 2 : การปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพและ

บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 

1. ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ • จำนวนแหล่งน้ำท่ีได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพและ

บำรุงรักษาแหล่งน้ำ (แห่ง) 

• จำนวนครัวเรอืนท่ีได้รบัประโยชน์
จากการพัฒนา ปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่ง

น้ำ (ครัวเรือน) 
ผลผลิตท่ี 3 : การเพิ่ม

ศักยภาพระบบพยากรณ์และ

เตือนภัยด้านน้ำ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
พยากรณแ์ละเตือนภัยด้านน้ำ 

• จำนวนหมู่บ้านท่ีได้รับการเพิม่
ประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบ

เตือนภัยด้านน้ำ (หมูบ่้าน) 

• ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือน
ล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม 
น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

โครงการท่ี 1 : โครงการ
พัฒนาองค์ความรูแ้ละ

เทคโนโลยีด้านทรพัยากรน้ำ 

1. วิจัย พัฒนาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยีด้าน
ทรัพยากรน้ำ  

• จำนวนงานวิจัยท่ีนำไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ (เรื่อง) 

• องค์ความรู้จากผลงานวิจัยสามารถ
นำไปใช้เปน็แนวทางในการบริหาร

จัดการน้ำ (ร้อยละ)  
โครงการท่ี 1 : โครงการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่ง
น้ำและบริหารจัดการน้ำ 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร
จัดการน้ำ   

• แหล่งน้ำได้รบัการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
และพัฒนาแหล่งน้ำ (แห่ง)  

• จำนวนครัวเรอืนในพ้ืนท่ีขาดแคลน
แหล่งน้ำได้รบัประโยชน์ (ครัวเรอืน)  

โครงการท่ี 2 : โครงการ
พัฒนากลไกองค์กรบริหาร

จัดการน้ำทุกระดับ 

1. พัฒนาและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมขององค์กร
ทุกระดับในการบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำ 

• มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
(ลุ่มน้ำ) 

• N/A 

 

3.6 การออกแบบตัวชี้วัด เพ่ือการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 
3.6.1 หลักการออกแบบตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด (KPIs) เป็นดัชนีหรือหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดข้ึน โดยเป็นหน่วยวัดที่
แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน/โครงการ/งาน รวมถึงใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงานได้ การกำหนดตัวช้ีวัดที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
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ได้รับ จึงเป็นข้ันตอนที่สำคัญมากสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากตัวช้ีวัดไม่สอดรับกับเป้าหมาย 
หรือมีความท้าทายที่น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความสำเร็จ ก็อาจส่งผลให้การประเมินน้ันๆ มีคุณค่าที่น้อยลง 
ไม่เกิดแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาในปีต่อไป หรือหากกำหนดตัวชี้วัดที่สูงเกินไป โดยอาจเกิดจากความ
คาดหวังที่เกินกว่าเป้าหมาย เป็นต้น ผลที่ได้รับก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้หน่วยงานน้ันๆ มีผลการประเมินที่
ตกต่ำกว่าที่ต้ังเป้าไว้ได้ 

รายละเอียดต่อไปน้ีประกอบด้วย การทบทวนหลักการกำหนดตัวช้ีวัดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควบคู่
กับการศึกษาขอบเขตและภารกิจของปิดทองฯ ทั้งนี้ กรอบการกำหนดโครงสร้างตัวชี้วัด จะต้องสะทอ้น
หลากหลายมิติของผลลัพธ์ ที่สอดรับกับแนวทางการประเมินในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับ
องค์กรของปิดทองฯ 

เพื ่อให้การประเมินและติดตามผลของปิดทองฯ มีความเป็นระบบ มีหลักการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของสำนักงบประมาณ รวมถึงสอดคล้องกับหลักการประเมินผลในระดับนานาชาติ การ
ทบทวนงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้มีองค์ความรู้ในมุมกว้างและสามารถใช้
องค์ความรู้เหล่านั ้น มาประยุกต์ใช้บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดรูปแบบการประเมินและติดตามผลการ
ดำเนินงานที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ภารกิจ และผลงานของปิดทองฯ ได้ 

ในส่วนน้ี จึงเริ่มจากระบบการประเมนิผลงานของไทย ที่อ้างอิงจากระบบการติดตามประเมนิผลของ
สำนักงบประมาณ ที่หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐทุกหน่วยงาน จำเป็นต้องปฏิบัติ
ตามให้สอดคล้องกัน และในอีกสองส่วนคือ การศึกษาในกระบวนการหาตัวช้ีวัดที่เน้นการวัดผลเชิงสังคม ที่
มีความซับซ้อนและยากต่อการวัดค่ามากกว่าการวัดผลเชิงเศรษฐกิจที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมถึงรูปแบบ
ที่น่าจะสามารถนำมาปรับใช้ในการประเมินตัวช้ีวัดในบริบทต่างๆ ที่นานาชาติได้นำเสนอไว้ตามลำดับ 

3.6.1.1 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based 
Budgeting : SPBB) 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2546 สำนักงบประมาณได้มีการเริ่มปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจาก
ระบบงบประมาณแบบแผนงาน เป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic 
Performance Based Budgeting : SPBB) และเริ่มใช้จริงในทุกหน่วยงานเมื่อปี พ.ศ.2551 เพื่อให้การ
จัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง หลักการสำคัญของระบบงบประมาณแบบใหม่ คือ 
การจัดสรรงบประมาณให้เช่ือมโยงและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
และจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องกับผลงาน (performance) ของหน่วยงานภาครัฐในการ
นำส่งผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ โดยหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณพันธกิจในการดำเนินการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลจะต้องกำหนดเป้าหมายการ

ให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงานแผนยุทธศาสตร์  ผลผลิต/
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โครงการและกิจกรรม และดำเนินการบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่
กำหนด เพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ดังนั้นการที่จะจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม
สอดคล้องกับผลงาน (Performance) ของหน่วยงานภาครัฐในการนำส่งผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาล จึงจำเป็นที ่จะต้องมีการติดตามประเมินผล เพื ่อให้ทราบผลการดำเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐอันเป็นสารสนเทศที่สำคัญในกระบวนการบริหารจดัการงบประมาณ และ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องกับผลงาน (performance) ของหน่วยงานภาครัฐ
ในการนำส่งผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ  

แนวคิดของการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จฯ จะต้องกำหนด เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผน
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการและกิจกรรมที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง และยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อหน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินการบรหิารงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ให้
บรรลุเป้าหมายแต่ละระดับที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยกำหนดไว้ใน 5 
ด้าน ดังน้ี 

ก) จุดมุ่งหมายและรูปแบบ  เพื ่อทราบถึงการเชื ่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ของชาติกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงและ

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน (ระดับกรมหรือเทียบเท่า) 
รวมทั ้งการตอบสนองความต้องการต่อกลุ ่มเป้าหมาย ซึ ่งเป็น
พื ้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน การเชื ่อมโยง
ผลผลิตกับงบประมาณการบริหารจดัการ และการกำหนดตัวช้ีวัด
ระดับผลผลิตและผลลัพธ์ เพื่อการประเมินผลของหน่วยงาน โดย
อ ้างอ ิงจากกฎหมายต่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้อง แผนย ุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข) การวางแผนกลยุทธ์  เพื่อให้หน่วยงานกำหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
การบรรลุเป ้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ เป ้าหมายการ
ให้บริการของกระทรวงและเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน              

ค) การเช่ือมโยงงบประมาณ  เพื ่อทราบถึงการจัดทำแผนปฏิบ ัต ิการประจำปี และความ
เชื่อมโยงระหว่างผลผลิต กิจกรรม และงบประมาณ/ทรัพยากร 
รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด
ทุกกิจกรรมหลัก 

ง) การบริหารจัดการ   เพื ่อทราบถึงระบบบริหารจัดการในด้านการวางแผน ระบบ
สารสนเทศ และระบบข้อมูล การนำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้
ประโยชน์ กระบวนการการวัดผลการดำเนินงาน และ/หรือ 
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ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า การ
ตรวจสอบทางการเงิน และการประเมินบุคคลที่สัมพันธ์กับการ
นำส่งผลผลิต   

จ) การประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์  เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของผลผลิตและผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ 
ในการดำเนินงาน ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ/หรือสังคม การ
เทียบเคียงผลผลิตของส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนอื่น และ
ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 

นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานรับ
งบประมาณ จะต้องจัดวางระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในระบบติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานให้ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ 
ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วย 

3.6.1.2 Principle for Social Impact Assessment (SIA) (Vanclay, 2003) 

เมื่อมกีารพิจารณาถึงผลงานและคุณค่าของการดำเนินงานพัฒนาใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และ
ชุมชน และต้องการประเมินผลกระทบน้ันๆ มีหลักการที่ยึดถือกันอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ ได้แก่ 
การประเมินผลกระทบต่อสังคม หรือ Social Impact Assessment (SIA) 

SIA ประกอบด้วย กระบวนการในการวิเคราะห์ ติดตาม และบริหารจัดการผลกระทบ และผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนต่อสังคมและชุมชนทั้งโดยต้ังใจและไม่ต้ังใจ ทั้งด้านบวกและด้านลบ รวมถึงการวางแผนที่จะจัดการ
กับผลกระทบเหล่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนทั้งสิง่แวดล้อมทางสังคม
และทางธรรมชาติ  

กระบวนเหล่านี้ ให้ความสำคัญในการระบุเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์
ของการพัฒนานั้นๆ จะบรรลุผลประโยชน์สูงสุด และได้รับผลกระทบทางลบน้อยที่สุด ดังนั้น SIA มักถูก
ประยุกต์ใช้ในด้านการบรรเทาผลกระทบ และกระบวนการชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการ
พัฒนา ซึ่งมักควบรวมอยู่ในการประเมินผลกระทบของโครงการขนาดใหญ่ของไทย เช่น Environmental 
Impact Assessment (EIA) 

ทั้งนี ้ สิ ่งที ่คณะที่ปรึกษาให้ความสนใจในหลักการของ SIA ซึ ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะการใช้งานกับ
กระบวนการใดๆ เท่านั้น แต่ยังให้ความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความหมายของ ‘ผลกระทบต่อสังคม’ 
หรือ ‘Social Impacts’ โดยได้มีการอธิบายความหมายของ Social Impacts ที่ประกอบด้วยผลกระทบใน
หลายบริบท ดังต่อไป 
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- วิถีชีวิตของประชาชน: เช่น การอยู่อาศัย การออกจากบ้านไปทำงาน การติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ 
ในแต่ละวัน 

- วัฒนธรรม: เช่น ความเช่ือ วิถีที่ปฏิบัติต่อๆกันมา ภาษา คุณค่าทางความคิด 
- ชุมชนที่อาศัยอยู่: ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ความแข็งแกร่งในชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวก 
สิ่งที่ให้บริการ 

- ระบบการเมือง: การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจที่สง่ผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนน้ันๆ 
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น ทรพัยากรต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการมสี่วนร่วมเหล่าน้ี 

- สิ่งแวดล้อม: เช่น คุณภาพอากาศ และน้ำบริโภค ปรมิาณและคุณภาพอาหารทีเ่พียงพอต่อการ
บริโภค ระดับความเสี่ยงต่อความเป็นพิษทางสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย ความปลอดภัยต่อร่างกายและ
ทรัพย์สิน 

- คุณภาพและความเป็นอยู่: เช่น สุขภาพทีส่มบูรณ์ทัง้กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ  
- สิทธิส่วนบุคคลและทรัพย์สิน: ผลกระทบที่มีต่อฐานะทางการเงิน ความได้เปรียบ-เสียเปรียบ ทั้ง
ทางเสรีภาพ และผลประโยชน์ 

- ความรู้สึกกลัวและไมม่ั่นใจ: เช่น ความรูส้ึกต่อความปลอดภัย ความกลัวและไม่มั่นใจเกี่ยวกบัชีวิต
ในอนาคต ของตัวเองและครอบครัว 

ดังนั้น ตามที่ SIA ระบุไว้ข้างต้น คือ บริบททางสังคมต่างๆ ที่ควรถูกประเมิน เมื่อต้องการพัฒนา
โครงการใดๆ ที่ส่งผลในวงกว้างต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แต่ทั้งน้ี SIA ไม่ได้ระบุวิธีมาตรฐานที่
ควรใช้ในการประเมินผลในแต่ละบริบท เพียงแต่ระบุกิจกรรมหลักๆ ที่ควรดำเนินการเท่าน้ัน เช่น การเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน, กระบวนการมีส่วนร่วม, การระบุแนวทางบรรเทาผลกระทบ เป็นต้น 

3.6.1.3 Social Capital Assessment (SCA) (Krishna & Shrader, 1999) 

การประเมินต้นทุนทางสังคม หรือ Social Capital Assessment (SCA) นั้น ให้ความสำคัญกับ
ลักษณะโครงสร้างทางสังคม เช่น โครงข่ายทางสังคม, วิถีชีวิต, ความเช่ือมั่น, ผลประโยชน์ร่วมกันในสังคม 
เป็นต้น โดยกรอบที่ใช้ในการประเมิน คือ การเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากสิ่งที่สังคมเคยมี
อยู่เดิม ว่าดีข้ึนหรือแย่ลง 

กรอบการประเมินนี้ เน้นการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางกิจกรรมของสังคม ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพื ่อให้มีข้อมูลที ่ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในชุมชนนั้นๆ เพื ่อใช้ในการติดตาม 
คาดการณ์ผลกระทบของโครงการที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น โดย
เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดการพัฒนาโครงการ และต้นทุนของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

รูปแสดงกรอบแนวคิดการประเมินต้นทุนทางสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ :  
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Macro Level – แสดงถึงโครงสร้างที่เปน็แบบแผนในระดับองค์กร/ประเทศ เช่น กฎหมาย, ระบบ
การบริหารที่เอื้อต่อสังคม, นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น 

Micro Level – แสดงถึงความเกี่ยวข้องที่สำคัญในระดับสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การ
รับรู้/ความรูส้ึกนึกคิดที่จับต้องไม่ได้ (Cognitive) เช่น คุณค่า, ความเช่ือ, แนวคิด 
เป็นต้น และ เชิงโครงสร้าง (Structure) เช่น โครงสร้างชุมชน, กระบวนการ
ตัดสินใจ, ความรับผิดชอบ เป็นต้น 

 
รูปที่ 3.19 กรอบแนวคิดการประเมินต้นทุนทางสงัคม 

โดยกรอบแนวคิดนี้ ให้ความสำคัญกับความเข้าใจในบทบาทของสังคมที่กำลังพัฒนา เพื่อให้เห็น
ความสัมพันธ์ทั ้งในระดับ Macro และ Micro แต่การประเมินผล จะเน้นปฏิสัมพันธ์ที ่เกิดขึ้นในระดับ 
Micro ทั้งเชิงการรับรู้ และเชิงโครงสร้าง มากกว่าการวัดจากตัวช้ีวัดทางด้าน Macro  

ในกรอบแนวคิดน้ี คณะที่ปรึกษาให้ความสนใจในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์จากระดับบนลงล่าง คือ 
จาก Macro มายัง Micro (Top-Down) แต่กระบวนการวัดผลนั ้น กลับดำเนินการแบบล่างขึ ้นบน 
(Bottom-Up) ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของปิดทองฯ ที่มีผลงานลงไปสู่ระดับชุมชน และสะท้อน
กิจกรรมทั้งหมดในภาพรวมของแผนงานองค์กรได้ 



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ  

77 

3.6.2 โครงสร้างตัวชี้วัด เพ่ือการประเมินและรายงานผลของปิดทองฯ 
จากการทบทวนงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่สอดคล้องตรงกันในทุกการศึกษาด้านการประเมิน

และติดตามผล คือ การกำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักในระดับ Macro แล้วจึงย่อยเป้าหมายลง
ไปสู่ระดับแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 

ดังนั้น แนวคิดในการออกแบบระบบการประเมินผลสำเร็จ และการรายงานผล จะคำนึงถึงการ
กำหนดเป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศเป็นหลัก แล้วจึงเช่ือมโยงลงไปสู่แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ 
ในระดับพื้นที่ จากรูปกรอบการประเมินผลสำเร็จที่จะนำมาใช้กับงานของปิดทองฯนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ได้แก่  

 
รูปที่ 3.20 กรอบการประเมินผลสำเรจ็แบบบนลงล่าง (Top-Down) และล่างข้ึนบน (Bottom-Up) 

3.6.2.1 การกำหนดแผนยุทธศาสตร์สู่พ้ืนท่ี (Top-down strategy)  

การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคตที่
ต้องการบรรลุเป้าหมายน้ันๆ รวมถึงกำหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่กำหนดบนพื้นฐานข้อมูลที่
รอบด้านอย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการนี้ จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ มีขั ้นตอน เพื ่อให้เกิด
แผนปฏิบัติการที่จับต้องได้และเข้าใจได้ในทุกระดับ 

จากรูปจะเห็นได้ว่า แผนยุทธศาสตร์ได้ถูกกำหนดขึ้นภายใต้ความคาดหวังที่จะเกิดผลลัพธ์ หรือ
ผลกระทบต่างๆ ในภาพรวมหากแผนน้ันบรรลุได้ตามเป้าประสงค์ และเพื่อให้เกิดผลลัพธ์/ผลกระทบที่ต้ังไว้ 
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จึงจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายย่อย หรือ เป้าหมายและผลสำเร็จเชิงพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการ ได้มี
แนวทางในการทำงานในแต่ละพื้นที่ของตนเอง 

ในส่วนนี้ คือส่วนที่ปิดทองฯ ได้มีการดำเนินงานไว้แล้วจากแผนงาน และการเชื่อมโยงแผนงานสู่
ยุทธศาสตร์ของชาติ ดังนั้น ในการประเมินผลของคณะที่ปรึกษาฯ จะเน้นการศึกษาความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ และจะดำเนินงานหลักในหัวข้อถัดไป คือ การวัดผลสำเร็จจากพื้นที่สู่เป้าหมาย 

3.6.2.2 การวัดผลสำเร็จจากพ้ืนท่ีสู่เป้าหมาย (Bottom-up evaluation) 

เมื่อเกิดเป้าหมายและแผนงานในทุกระดับแล้ว การดำเนินงานต่อไปคือการติดตาม และวัดผลการ
ปฏิบัติงาน และผลสำเร็จของแต่ละแผนงาน การวัดความสำเร็จน้ัน จำเป็นต้องมีการกำหนดดัชนี/ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators/KPIs) KPIs จึงหมายถึง สิ่งที่สะท้อนถึง
ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ซึ่งสังเกตได้/วัดได้/นับได้  

ตัวช้ีวัดที่มักใช้ในระบบการวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการภาครัฐ มี 5 ประเภท ได้แก ่(1) ตัวช้ีวัดปัจจัย
นำเข้า (Input Indicators) (2) ตัวชี ้วัดผลผลิต (Output Indicators) (3) ตัวชี ้วัดผลลัพธ์ (Outcome 
Indicators) (4) ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า (Efficiency and Cost Effectiveness Indicators) 
(5) ข้อสนเทศเชิงอธิบาย (Explanatory Information) 

จากกรอบแนวคิดการวัดผลสำเร็จจากพื้นที่สู่เป้าหมาย (Bottom-up evaluation) จึงเน้นการวัด
จากผลลัพธ์สุดท้ายที่เป็นหน่วยหลักของผลผลิต แล้วจึงรวบรวมผลลัพธ์ต่างๆ เพื่อการรายงานผลในระดับ
ยุทธศาสตร์ จากรูปการวัดผลสำเร็จสามารถอธิบายจากล่างขึ ้นบน (Bottom-up) ตามลักษณะการ
ประเมินผลได้ดังน้ี 

1) ตัวช้ีวัดการประเมินผลเชิงพื้นที:่ เป็นตัวช้ีวัดผลผลิต (Output indicators) แสดงจำนวน
สิ่งของที่ผลิตได้ในแต่ละพื้นที ่หรอืจำนวนหน่วยที่ได้ใหบ้รกิารต่อผูร้ับบรกิาร ตัวช้ีวัดน้ีจะ
รวมตัวช้ีวัดภาระงาน (Workload) ซึ่งเป็นตัวสะท้อนความพยายามที่ใช้เพื่อผลิตสิ่งของ
หรือให้บริการ ตัวอย่างของตัวช้ีวัดผลผลิต ได้แก ่จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวนผู้ที่ใช้บริการ
หรือได้รบัการถ่ายทอดความรู้ จำนวนชุมชน/หมู่บ้านทีม่ีรายได้เพิ่มข้ึน จำนวนแหลง่น้ำที่
ได้รับการพัฒนา เป็นต้น 

2) ตัวช้ีวัด/การประเมินผลกระทบ: เป็นตัวช้ีวัดผลลัพธ์ หรือ Outcome indicators ตัวช้ีวัด
เหล่าน้ีจะรายงานผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ในด้านเศรษฐกิจ, สังคม, สิง่แวดล้อม และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ตัวอย่างได้แก่ รายได้ที่เพิม่ข้ึนของประชาชน ความพึงพอใจของประชาชน/
ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละของชุมชนที่มีความเป็นอยู่ดีข้ึน สัดส่วนความสมดุลทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มทีเ่พิ่มข้ึน เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้ผลการประเมินจากข้ันตอนก่อน
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หน้าของแต่ละพื้นที ่โดยวิเคราะหล์ักษณะของผลกระทบจากตัวช้ีวัดแต่ละตัว และ
รวบรวมเพื่อให้ได้ผลกระทบในระดับประเทศได้ 

3) ตัวช้ีวัดและผลสมัฤทธ์ิเชิงยุทธศาสตร:์ เป็นตัวช้ีวัดระดับสงูสดุ ที่ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ได้แก่  
- ตัวช้ีวัดปัจจัยนำเข้า (Input indicator) ได้แก่ ทรพัยากรที่ใช้ในโครงการ เช่น จำนวน
เงินงบประมาณที่ใช้ หรือจำนวนบุคลากรที่จำเป็นในการใหบ้ริการ จำนวนอุปกรณ์ที่
จำเป็นในการการผลิต เป็นต้น 

- ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า (Efficiency and Cost Effectiveness 
Indicators) แสดงค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของผลผลิตและผลลพัธ์ ตามลำดับ ตัวอย่างเช่น 
ความรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ค่าใช้จ่ายเดินทางที่ประหยัดได้ 
มูลค่าเพิม่ของโครงการที่ได้รบั เป็นต้น 

- ตัวช้ีวัดผลผลิต และ ผลลัพธ์ ในภาพรวมองค์กร (Strategic output and outcome 
indicators) เป็นการรวบรวมผลผลิตและผลลัพธ์ในระดับกจิกรรมและระดับพื้นที่ 
เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร ในระดับน้ีอาจใช้
ข้อสนเทศเชิงอธิบาย (Explanatory Information) เพื่อใช้เป็นบทสรปุการประเมิน
ในรูปแบบการรายงานผลได้ 

การวางแผนในส่วนของทิศทางการพัฒนาของมูลนิธิปิดทองฯ และการวางแผนการพัฒนามิตพิื้นที่ 
ต้องสามารถแสดงให้เห็นความสำเร็จในแต่ละระดับของการวงแผน จึงกำหนดโครงสร้างตัวช้ีวัดที่ถ่ายทอด
ในระดับต่างๆ อย่างเป็นระบบที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน โดยกำหนดความสำเร็จ
เป็นด้านๆ ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจแทนด้วย “E” ซึ่งย่อมาจาก Economic (2) ด้านสังคมแทนด้วย “S” 
ซึ่งย่อมาจาก Social (3) ด้านสิ่งแวดล้อมแทนด้วย “N” ซึ่งย่อมาจาก Environment (4) ด้านความมั่นคง 
แทนด้วย “I” ซึ ่งย่อมาจาก Internal Affairs และ (5) ด้านการบริหารแทนด้วย “M” ซึ ่งย่อมาจาก 
Management ทั้งนี้ โครงสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จของสถาบันฯ ในแต่ละด้านแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์  ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต และตัวช้ีวัดระดับโครงการ โดยกำหนดรหัสกำกับด้วยตัวอักษร
และตัวเลข เพื ่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าและการส่งต่อผลสำเร็จตามลำดับขั ้นไปจนถึงระดับ
ความสำเร็จระดับยุทธศาสตร์ กรอบการวางโครงสร้างในแต่ละระดับและตัวอย่างตัวชี้วัดในแต่ละด้าน มี
รายละเอียดดังน้ี 
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รูปที่ 3.21 กรอบการวางโครงสร้างตัวช้ีวัดของสถาบันฯ  

 
รูปที่ 3.22 ตัวอย่างความสำเร็จและตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ ๓ : ด้านเศรษฐกิจ 

 
รูปที่ 3.23 ตัวอย่างความสำเร็จและตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ ๓ : ด้านสังคม 

ความสำเร็จ ด,านเศรษฐกิจ (E) ด,านสังคม (S) ด,านสิ่งแวดล,อม (N) ด,านความมั่นคง (I) ด,านการบริหาร (M)

ยุทธศาสตรH ๑. การเสริมสร,างความเข,มแข็งของพ้ืนท่ีต,นแบบเดิมให,ไปสูTความยั่งยืน

๒. สTงเสริมการประยุกตHใช,แนว
พระราชดำริในพ้ืนท่ีท่ีมีปXญหา

ความมั่นคงของประเทศ

๓. การบริหารจัดการเพ่ือขยายผล
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
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M2203
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ระดับผลลัพธH 
(1)

ระดับผลผลิต
(2)

ระดับ
โครงการ/
กิจกรรม

(3)

ยุทธศาสตร* ๑. การเสริมสร2างความเข2มแข็งของพื้นท่ีต2นแบบเดิมให2ไปสูGความย่ังยืน

ความสำเร็จ ด2านเศรษฐกิจ (E)

ระดับผลลัพธ* 
(1)

E1 พ้ืนท่ีต2นแบบเดิมสามารถพ่ึงพาตนเองได2อยGางยั่งยืน

ระดับผลผลิต
(2)

E11 ร2อยละ ๘๐ ของครัวเรือนท่ีเข2ารGวมโครงการในหมูGบ2านต2นแบบประยุกต* 
“ทฤษฎีใหมG” ในการประกอบอาชีพเกษตร

E12 เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ*ท่ีสร2างมูลคGาให2พ้ืนท่ีต2นแบบ ๑๕ ชนิด ภายใน 
๕ ปd โดยมีระดับกำไรของผลิตภัณฑ*เพ่ิมขึ้นจากปd ๒๕๖๓ ร2อยละ ๑๐ ตGอปd

ระดับโครงการ/
กิจกรรม

(3)

E1201 เกิดผลผลิตหลักในพ้ืนท่ีท่ีสร2างมูลคGาทางเศรษฐกิจ ท่ีสามารถทำกำไร
เพ่ิมขึ้นให2กับเกษตรกรท่ีเข2ารGวมโครงการ (โครงการสGงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางเลือก) 
ตัวชี้วัดโครงการ : ร2อยละของกำไรท่ีเพ่ิมขึ้นจากผลผลิตหลักในพ้ืนท่ี* 
 
E1202 มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีได2รับการรับรองมาตรฐาน เชGน อย./GAP/
มาตรฐานจังหวัดเพ่ิมขึ้น (โครงการพัฒนาและเพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
(Productivity) และ โครงการยกระดับผลผลิต และ การพัฒนาศักยภาพ
ทุนเดิมในชุมชน) 
ตัวชี้วัดโครงการ : จำนวนผลผลิตทางการเกษตรท่ีได2รับการรับรองมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น* 

E1101 เกิดขยายผลสูGพ้ืนท่ีภายนอกพ้ืนท่ีต2นแบบฯ และพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข2อง 
(โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ) 
ตัวชี้วัดโครงการ : จำนวนพ้ืนท่ีท่ีได2รับการขยายผลเพ่ิมขึ้น* 
 
E1102 เกิดแผนพัฒนาชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของ อปท. และ
หนGวยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข2อง (โครงการพัฒนาแผนชุมชน) 
ตัวชี้วัดโครงการ : จำนวนแผนพัฒนาชุมชนท่ีเพ่ิมขึ้น ท่ีเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาของ อปท. และหนGวยงานอื่นๆท่ีเก่ียวข2อง* 

ยุทธศาสตร* ๑. การเสริมสร2างความเข2มแข็งของพื้นท่ีต2นแบบเดิมให2ไปสูGความย่ังยืน
ความสำเร็จ ด2านสังคม (S)

S1 พ้ืนท่ีต2นแบบเปOนแหลGงเรียนรู2เพ่ือการขยายผล เกิดการปฏิบัติเพ่ือดูแลความเปOนอยูG และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึงการเอื้อเฟZ[อเผื่อแผGนอกพ้ืนท่ี

S11 ร2อยละ ๘๐ ของกลุGม/กองทุน จากฐาน ป̀ ๒๕๖๓ ได2รับการรับรอง
มาตรฐาน (กลุGมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ*) มีการบริหารกิจกรรม
ดำเนินการอยGางตGอเน่ืองตามหลักธรรมาภิบาล และชุมชนทำได2ด2วยตนเอง

S12 ร2อยละ ๘๐ ของหมูGบ2านเปgาหมาย เกิดกฎระเบียบ หรือข2อบังคับชุมชน 
จิตสำนึกชุมชน และเกิดการปฏิบัติใช2ในการดูแลความเปOนอยูG และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึงการเอื้อเฟZ[อเผื่อแผGนอกพ้ืนท่ี

S1201 น้ำกระจายท่ัวถึงพ้ืนท่ีรับประโยชน*จากน้ำเดิมเต็มศักยภาพ (โครงการ
สGงเสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดิน ปkา) 
ตัวชี้วัดโครงการ : พ้ืนท่ีรับประโยชน*ท่ีเพ่ิมขึ้น* 
 
S1202 เกิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีสอดคล2องกับแผนงานใน
พ้ืนท่ี ๑๐ (แผนงานการสนับสนุนและบริหารจัดการงานการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร*) 
ตัวชี้วัดโครงการ : จำนวนบุคลากรท่ีผGานการพัฒนาศักยภาพท่ีสอดคล2องกับ
แผนงานในพ้ืนท่ี ๑๐* 

ระดับผลลัพธ* 
(1)

ระดับผลผลิต
(2)

ระดับโครงการ/
กิจกรรม

(3)
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รูปที่ 3.24 ตัวอย่างความสำเร็จและตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ ๓ : ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
รูปที่ 3.25 ตัวอย่างความสำเร็จและตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ ๓ : ด้านความมั่นคง 

 
รูปที่ 3.26 ตัวอย่างความสำเร็จและตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ ๓ : ด้านการบริหาร 

 

ยุทธศาสตร* ๑. การเสริมสร2างความเข2มแข็งของพื้นท่ีต2นแบบเดิมให2ไปสูGความย่ังยืน

ความสำเร็จ ด2านสิ่งแวดล2อม (N)
N1 พ้ืนท่ีปPาไม2ได2รับการอนุรักษ* การผลิตเปSนมิตรกับส่ิงแวดล2อม เกิดรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อม เพ่ือสุขอนามัยของประชาชนทุก
หมูGบ2านท่ีเข2ารGวมโครงการ

N11 มีพ้ืนท่ีปPาไม2 ท่ีได2รับการปWองกัน การดูแลรักษา และการอนุรักษ*ทรัพยากร
ปPาไม2 ในพ้ืนท่ีโครงการท่ีได2รับอนุญาตตามกฎหมาย มีสัดสGวนร2อยละ ๕๕ ของ
พ้ืนท่ีโครงการ

N12 เกิดการดำเนินงานด2านการผลิตท่ีเปSนมิตรตGอส่ิงแวดล2อม หรือ การลดป\จจัย
ท่ีกGอให2เกิดมลพิษ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล2อม เพ่ือ
สุขอนามัยของประชาชนทุกหมูGบ2านท่ีเข2ารGวมโครงการ

N1201 มีการบริหารจัดการทรัพยากรอยGางมีประสิทธิภาพ เปSนธรรม (โครงการ
สGงเสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดิน ปPา) 
ตัวชี้วัดโครงการ : จำนวนรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีสGวนรGวมของ
ประชาชน* 
 
N1202 มีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานการผลิต (โครงการสนับสนุนนวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนามาตรฐาน
การผลิตชุมชน) 
ตัวชี้วัดโครงการ : จำนวนกลุGม/กองทุนท่ีมีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช2ด2าน
การผลิตท่ีเปSนมิตรตGอส่ิงแวดล2อม* 

N1101 น้ำกระจายท่ัวถึงพ้ืนท่ีรับประโยชน*จากน้ำเดิมเต็มศักยภาพ 
(โครงการสGงเสริมประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดิน ปPา) 
ตัวชี้วัดโครงการ : จำนวนพ้ืนท่ีปPาไม2ท่ีได2รับประโยชน** 
 

ระดับผลลัพธ* 
(1)

ระดับผลผลิต
(2)

ระดับโครงการ/
กิจกรรม

(3)

ยุทธศาสตร* ๒. ส.งเสริมการประยุกต*ใช8แนวพระราชดำริในพื้นท่ีท่ีมีปCญหาความม่ันคงของประเทศ 

ความสำเร็จ ด8านความม่ันคง (I)

I1 คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนของประเทศมีการพัฒนาขึ้น จากการประยุกต*ใช8แนวพระราชดำริ โดยประชาชนได8มีอาชีพ ลดปCญหาท่ีคุกคามความ

ม่ันคงของประเทศ

I11 จังหวัดชายแดนภาคใต8 : ครัวเรือนต8นแบบ ๖๖๔ ครัวเรือน สามารถ

บริหารจัดการสหกรณ*ทุเรียนคุณภาพได8 ภายในระยะเวลา ๕ ป]

I12 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ : ตำบลต8นแบบ ๓๓ ตำบล ในพ้ืนท่ีเป̀าหมาย ๑๙ 

อำเภอชายแดนภาคเหนือ ๔ จังหวัด สามารถนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกต*ใช8และได8ผลจริง

I1201 แผนงานการเรียนรู8ประสบการณ*การประยุกต*ใช8แนวพระราชดำริโครงการ

ร8อยใจรักษ* หลักสูตร ๑ 

ตัวชี้วัดโครงการ : ๗๔ อปท. ๗๔ รุ.น ท่ีได8รับการพัฒนา 

 

I1202 แผนงานการฝjกปฏิบัติด8านการประยุกต*ใช8เศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. 

หลักสูตร ๒ 

ตัวชี้วัดโครงการ : ๓๓ อปท. ๑๑ รุ.น 

 

I1203 กิจกรรมการพัฒนาเพ่ือแก8ไขปCญหาเร.งด.วนให8แก. อปท.ท่ีมาเรียนรู8แล8วนำไป

ปฏิบัติจริง และพัฒนา อสพ.ให8เปmนผู8เชื่อมโยงการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ : ๓๓ อปท. 

I1101 ประชาชนในพ้ืนท่ีได8รับความรู8ในการปลูกไม8ผลอย.างครบวงจร 

(โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในพ้ืนท่ี) 

ตัวชี้วัดโครงการ : จำนวนครัวเรือนท่ีได8รับความรู8*

I1102 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาแหล.งน้ำต8นทุน แหล.งน้ำกักเก็บ และ 

กระจายน้ำในแปลง ปรับปรุงดินให8เหมาะสมกับการเพาะปลูก (โครงการ

สนับสนุนการพัฒนาโครงสร8างพ้ืนฐาน น้ำ ดิน) 

ตัวชี้วัดโครงการ : จำนวนครัวเรือนท่ีมีแหล.งน้ำต8นทุน ดิน ท่ีเหมาะสมกับกับ

เพาะปลูก*

 

 

ระดับผลลัพธ* 

(1)

ระดับผลผลิต

(2)

ระดับโครงการ/

กิจกรรม

(3)

ยุทธศาสตร* ๓. การบริหารจัดการเพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 

ความสำเร็จ ดGานการบริหาร (M)

M1 เกิดการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและองค*ความรูGท่ีไดGจากการดำเนินงาน ไปสูQทุกกลุQมเปRาหมายอยQางเปSนระบบ

M11 มีหลักสูตรการฝUกอบรมท้ังดGานการปฏิบัติและดGานบริหาร วิทยากร และมี
การจัดการอบรมนักพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ

M12 มีเครือขQายปราชญ*ปZดทองหลังพระฯ ประจำภาคตQางๆ เปSนวิทยากร/พ่ี
เล้ียง และผูGประสานงาน

M1201 จัดงานเครือขQายปราชญ*สืบสานแนวพระราชดำริ (แผนงานภาคีสัมพันธ*) 
ตัวชี้วัดโครงการ : จำนวน ๓ คร้ังตQอปb 
 
M1202 การขยายผลการพัฒนารQวมกับหนQวยงานภาคี (แผนงานการบริหารจัดการ
และสนับสนุนการขยายผลการพัฒนา) 
ตัวชี้วัดโครงการ : จำนวนกิจกรรมการขยายผลรQวมกับหนQวยงานภาคี* 
 

ระดับผลลัพธ* 
(1)

ระดับผลผลิต
(2)

ระดับโครงการ/
กิจกรรม

(3)
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3.6.3 ตัวชี้วัดการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 

ความยั่งยืน หรือ Sustainability ได;มีการกล?าวถึง และนำมาประยุกตHใช;ในหลายองคHความรู;ที่

เก ี ่ยวข;องกับกระบวนการตัดส ินใจ โดยจะต;องพิจารณาให;เก ิดการบูรณาการความสำคัญของ 3 
องคHประกอบหลัก คือ เศรษฐกิจ (Economic growth) ส ังคม (Social inclusion) และสิ ่งแวดล;อม 
(Environmental protection) โดยองคHการสหประชาชาติ หรือ United Nations ได;ประกาศเปkาหมาย

หลักของการพัฒนาอย?างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เมื่อปm 2015 ประกอบด;วย 
17 เปkาหมาย ได;แก? 

1) ยุติความยากจน (No poverty) 

2) ยุติความหิวโหย (Zero hunger) 

3) สุขภาพและความเปuนอยู?ที่ดี (Good health and well-being) 

4) คุณภาพทางการศึกษา (Quality education) 

5) ความเท?าเทียมทางเพศ (Gender equality) 

6) สุขอนามัยและน้ำด่ืมทีส่ะอาด (Clean water and sanitation) 

7) การเข;าถึงแหล?งพลงังานและการใช;พลังงานสะอาด (Affordable and clean energy) 

8) การสร;างงานที่มั่นคงและเศรษฐกจิเติบโต (Decent work and economic growth) 

9) การใช;นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการอุตสาหกรรมและโครงสร;างพื้นฐาน (Industries, 

innovation and infrastructure) 

10) ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced inequalities) 

11) เมืองและชุมชนที่ย่ังยืน (Sustainable cities and communities) 

12) การบริโภคและการผลิตทีร่ับผิดชอบต?อสิ่งแวดล;อม (Responsible consumption and 

production) 

13) ความตระหนักต?อปàญหาสภาพอากาศ (Climate action) 

14) ความใส?ใจต?อสิง่แวดล;อมในทะเล (Life below water) 

15) ความใส?ใจต?อธรรมชาติ ปãาไม; และสัตวHปãา (Life on land) 

16) สนับสนุนสทิธิมนุษยชน และความยุติธรรม (Peace, justice and strong institutions) 

17) สร;างความร?วมมือเพื่อนำไปสู?ความสำเรจ็ (Partnerships for the goals) 
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รูปที่ 3.27 แนวคิดการพัฒนาแบบย่ังยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 

การประเมินผลความก;าวหน;าของการพัฒนา SDGs ตามกรอบของสหประชาชาติ จึงได;กำหนด

ตัวชี้วัดเพื่อใช;ในการประเมินผล จำนวนทั้งสิ้น 232 ตัวชี้วัด (United Nations, 2020) ที่รัฐบาล นักวิจัย 
และผู;สนใจในการใช;งาน SDGs สามารถนำไปใช;เพื่อติดตามความก;าวหน;าของการดำเนินงานตาม SDGs ที่
สอดคล;องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล;อมอย?างย่ังยืน โดยแต?ละเปkาหมาย 17 เปkาหมาย ได;
มีการแบ?งตัวชี ้วัดไว;อย?างละเอียด และแสดงผลความก;าวหน;าของการดำเนินงานในภาพรวมของทุก
ประเทศในรูปแบบรายงานเชิงวิเคราะหH (Dashboard) อย?างไรก็ตาม ถึงแม;จะมีการกำหนดตัวช้ีวัดของแต?
ละเปkาหมายไว;แล;ว แต?ไม?ใช?ทุกตัวชี ้วัดที่สามารถใช;งานได;จริงกับทุกประเทศ ทุกวัฒนธรรม หรือทุก
สิ่งแวดล;อม โดยปàญหาหลักของการใช;งานตัวช้ีวัด คือ คำจำกัดความที่ไม?ชัดเจน และการขาดข;อมลูที่จะ
นำมาใช;ประเมินหรือวัดผล  

เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ 

เศรษฐกิจพอเพียง เปuนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก?พสกนกิร
ชาวไทยมาโดยตลอดนานกว?า 25 ปm ต้ังแต?ก?อนเกดิวิกฤตการณHทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได;ทรงเน;น
ย้ำแนวทางการแก;ไขเพื่อให;รอดพ;น และสามารถดำรงอยู?ได;อย?างมั่นคงและย่ังยืนภายใต;กระแสโลกาภิวัตนH
และความเปลี่ยนแปลงต?างๆ  

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบ
ศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได;มีพระบรมราชวินิจฉัยและ
พระกรุณาปรับปรุงแก;ไขพระราชทานบทความเรื ่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ ่งสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษกิจและสังคมแห?งชาติได;เชิญผู;ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่นๆ 
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มาร?วมกันประมวลและกลั ่นกรองพระราชดำรัสเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อเปuนแนวทางปฏิบัติของ
สำนักงานฯ และทุกฝãายที่เกี่ยวข;อง ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป โดยมีความว?า 

“เศรษฐกิจพอเพียง เปuนปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู?และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ต้ังแต?ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให;ดำเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให;ก;าวทันต?อโลกยุคโลกาภิวัตนH ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเปuนที่จะต;องมีระบบภูมิคุ;มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต?อการ
กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งน้ี จะต;องอาศัยความรอบรู; ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอย?างยิ่งในการนำวิชาการต?างๆ มาใช;ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน 
และขณะเดียวกัน จะต;องเสริมสร;างพื้นฐานจติใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ;าหน;าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ
นักธุรกิจในทุกระดับ ให;มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยHสุจริต และให;มีความรอบรู;ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิต
ด;วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปàญญา และความรอบคอบ เพื่อให;สมดุลและพร;อมต?อการรองรับการ
เปลีย่นแปลงอย?างรวดเร็วและกว;างขวาง ทั้งด;านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล;อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ได;เปuนอย?างดี” 

ทฤษฎีใหม? คือ ตัวอย?างที่เปuนรูปธรรมของการประยุกตHใช;เศรษฐกิจพอเพียงที่เด?นชัดที่สุด ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที ่ 9 ได;
พระราชทานพระราชดำรินี้ เพื่อเปuนการช?วยเหลือเกษตรกรที่มักประสบปàญหาทั้งภัยธรรมชาติและปàจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต?อการทำการเกษตร ให;สามารถผ?านพ;นช?วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำ
ได;โดยไม?เดือดร;อนและยากลำบากนัก 

การออกแบบตัวช้ีวัดเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำร ิ

หลักการคิดตัวชี ้ว ัดของปöดทองฯ ได;ออกแบบจากการบูรณาการหลักการในหลายระดับ 
ประกอบด;วย กรอบเปkาหมายขององคHกร, หลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม?ของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที ่ 9 และ UN Sustainable 
Development Goals (SDGs) 

หลักการของ SDGs มุ?งเน;นเปkาหมายการพัฒนาอย?างย่ังยืนในระดับประเทศ โดยเปuนการรวบรวม
ผลการพัฒนาจากระดับท;องถ่ินและคำนวณเปuนเปอรHเซ็นตHการพัฒนาในภาพรวมในแต?ละเปkาหมาย (goal) 
นอกจากนี้ SDGs ถูกออกแบบให;เข;าใจง?าย และสามารถนำไปใช;ประโยชนHได;ในหลายกลุ?มเปkาหมาย ซึ่ง
ครอบคลุมในทุกประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล;อม โดยผ?าน “แหล?งทุน หรือความช?วยเหลือ 
(partnerships)” จากประเทศ หรือหน?วยงานที่มีศักยภาพ เพื่อให;บรรลุเปkาหมาย SDGs 

เมื่อวิเคราะหH SDGs กับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง จะพบว?ามีเปkาหมายที่สอดคล;องกัน คือ “การ
พัฒนาอย?างยั ่งยืน” แต?ในมุมของเศรษฐกิจพอเพียงนั ้น มุ ?งเน;นการสร;างรากฐานจากชุมชนในชนบท 
(เกษตรกร) ที่เปuนระดับท;องถิ่น ให;สามารถพึ่งพาตนเองได; แล;วจึงขยายผลต?อไปยังระดับประเทศ ดังน้ัน 
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เศรษฐกิจพอเพียง จึงเข;มข;นในบริบททางด;านการเกษตร การใช;ชีวิตและความเปuนอยู?ของชุมชน มากกว?า
การพัฒนาระดับใหญ?จากภาครัฐในบริบทอื่น เช?น พลังงาน, การศึกษา, ความเท?าเทียมทางเพศ เปuนต;น 
และความสำเร็จของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทำได;ผ?านกระบวนการ “ทฤษฎีใหม?” ซึ่งให;ขั้นตอนการ
ดำเนินงานที่มากกว?าคำจำกัดความ partnerships ในมุมของ SDGs 

ดังน้ัน หากเปรียบเทียบตัวช้ีวัดผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของปöดทองฯ ที่ได;ออกแบบใน 

5 ข;อ (ซึ่งสอดคล;องกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง) ร?วมกับหลักการของ SDGs จะพบว?ามีความสอดคล;อง
ในเปkาหมายข;อที่ 1, 2, 6, 8, 10 ที่ผลลัพธHของเปkาหมายน้ันๆ สามารถจัดเก็บได;จากระดับชุมชน โดยแสดง
ความสอดคล;องดังน้ี 

 
รูปที่ 3.28 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับ การพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 

 
  

ตัวชี้วัดตามแนวพระราชดำริ
การปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา ผลลัพธ์การพัฒนา

ความ
พอประมาณ ความเพียร พ่ึงตนเอง ความรอบรู้

ความ
รอบคอบ
ระมัดระวัง

นวัตกรรม
ชุมชน

การหลุด
พ้นความ
ยากจน

มีรายได้
เพียงพอ

การม ี
งานทำ

ความสุข
ความพอใจ

1.การบริหารจัดการน้ำ ให้มีใช้ตลอดป ี ✓ ✓
2. เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตพอกิน
ตลอดปี

✓ ✓ ✓ ✓

3. อาชีพหลัก 2 อาชีพข้ึนไป ✓ ✓ ✓
4. รายได้เพียงพอและสม่ำเสมอ และ
หน้ีสินลดลง ✓ ✓

(5) เศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชน ✓ ✓ ✓
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ตารางที่ 3.21 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับ การพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวช้ีวัด เป้าหมาย SDGs ตัวช้ีวัด SDGs  

1. การบริหาร
จัดการน้ำ ให้มีใช้
ตลอดปี 

สามารถบริหารจัดการ

น้ำในพื้นที่ชุมชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มี
น้ำอุปโภคบริโภคใช้ใน

ครัวเรือนตลอดปีและมี

น้ำสำรองเพื่อใช้ใน

การเกษตรตลอดปี 

Goal 6 
การบริหารจัดการน้ำเป็นประเด็นสำคัญหน่ึง

ของสถานการณ์โลก โดยเป้าหมายหลักของ
สหประชาชาต ิคือให้คนทุกหมู่เหล่า ทุกพื้นที่ 
มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง ไม่เพียงแต่การมีน้ำใช้
เท่าน้ัน แต่ต้องเป็นน้ำสะอาด ถูกสุขอนามัย
ด้วย ซ่ึงรวมถึงการรักษา ฟื้นฟูระบบนิเวศน์
แหล่งน้ำ ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหาร
จัดการน้ำของชุมชน 

6.4.2 Level of water stress: 
freshwater withdrawal as a 
proportion of available 
freshwater resources  

2. เกษตรกรมี
ปริมาณผลผลิตพอ

กินตลอดปี  
(ข้าว/พืช/ผัก/ผลไม้/
เน้ือสัตว์/ไข่ไก่) 

มีผลผลิตที่เพียงพอใช้

กินอยู่ภายใน

ครอบครัวตลอดปี 

Goal 2 
จากความขัดแย้งในการพัฒนาเมือง การ
เปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศ ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ และภาวะโรคระบาดในปัจจุบัน 
ส่งผลให้ผู้คนมากมายมีความเส่ียงต่อการขาด

แคลนอาหารเพื่อยังชีพ การพัฒนาหลักประกัน
ทางด้านอาหาร (food security) โดย
สนับสนุนการพัฒนาผลผลิตการเกษตร การ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรในชนบท 
ซ่ึงช่วยสร้างความเข้มแข็ง และมีความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้ด ี

2.2.2 End all forms of 
malnutrition 

3. อาชีพหลัก 2 
อาชีพข้ึนไป 

ครัวเรือนมีอาชีพที่

สร้างรายได้หลัก อย่าง
ต่อเน่ือง ม่ันคง 

Goal 8 
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดย
สนับสนุนผลผลิตทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค ์การสร้างงานที่
ม่ันคง การสร้างผู้ประกอบการระดับชุมชน 
ขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง ให้เข้าถึงการบริการ
ทางการเงิน และความช่วยเหลือด้านการค้า 

8.1.1 Annual growth rate of real 
GDP per capita 
8.2.1 Annual growth rate of real 
GDP per employed person 
8.5.1 Average hourly earnings of 
female and male employees (all 
occupations) 

4. รายได้เพียงพอ
และสม่ำเสมอ และ
หน้ีสินลดลง 

มีรายได้หลักอย่าง

ต่อเน่ือง ตลอดปี และ
มีหน้ีสินลดลง 

Goal 10 
การเติบโตทางรายได้อย่างยั่งยืนของคนยากจน 
ลดความเหล่ือมล้ำทางรายได ้สร้างความเท่า
เทียมในการเข้าถึงการดูแลทางสังคม ค่าแรง  

10.1.1 Growth rates of 
household expenditure or 
income per capita 
10.c.1 Remittance costs as a 
proportion of the amount 
remitted 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวช้ีวัด เป้าหมาย SDGs ตัวช้ีวัด SDGs  

5. เศรษฐกิจท่ีย่ังยืน
ของชุมชน 

เกิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ของชุมชน สามารถ
สร้างรายได้อย่าง

ต่อเน่ือง เป็นที่พึ่งของ
คนในชุมชน และเป็น
ธุรกิจที่ชุมชนเป็น

เจ้าของและบริการ

จัดการร่วมกัน  

Goal 1 
ลดความยากจน โดยให้คนยากจนมีโอกาส
อย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรทาง

เศรษฐกิจ ระบบบริการขั้นพื้นฐาน การมีที่ดิน
ทำกิน ทรัพยากรธรรมชาต ิบริการทางการเงิน 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อยุติความยากจนใน
ทุกมิติ 

1.1.1 (b) Employed population 
(aged 15-24 years) below 
international poverty line 
1.1.1 (c) Employed population 
(aged 25+ years) below 
international poverty line 
1.2.1 Proportion of population 
living below the national 
poverty line, all areas 

 

3.6.4 ตัวชี ้ว ัดยุทธศาสตร์ชาติ/แผนของภาครัฐเกี ่ยวกับมูลนิธิป ิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดำริ 

ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำร ิและ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ มีด้วยกันหลายฉบับ โดยฉบับที่สำคัญและมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานคือ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560 - 2564 

 
รูปที่ 3.29 ยุทธศาสตรช์าติ/นโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับมลูนิธิปิดทองหลงัพระสบืสานแนวพระราชดำริ 

และสถาบนัสง่เสริมและพฒันากจิกรรมปดิทองหลังพระฯ 

vพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 มาตรา 18 (4) กำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตาม
แผนปฏิรูปประเทศ เพื่อใหKหนLวยงานของรัฐที่เก่ียวขKองกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศใชKในการประเมินผล 

vระเบียบการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตรEชาติและแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 ขKอ 6 ใหKหัวหนKาหนLวยงานของรัฐทุกแหLง
ดำเนินการใหKมีการรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตรRชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการและภายในระยะเวลาที่
สำนักงานกำหนด

A

B
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โดยเนื้อความสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับการติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานของ
มูลนิธิฯ และสถาบันฯ มีดังน้ี 

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ ให้ที่ประชุมร่วมมีหน้าที ่และ
อํานาจ ดังต่อไปน้ี 

(๑) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทําร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๑๑ (๑) 
(๓) กําหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ และการมีส่วนร่วมในการติดตาม การ
ตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
และมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการ 
ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 

(๔) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอแนะต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้อง ในเรื ่องเกี ่ยวกับการ
ดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

(๕) กําหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามแผนการปฏริูป
ประเทศใช้ในการประเมินผล 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือ
ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย 

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการให้มีการรายงานผลการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการและภายในระยะเวลาที่

สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ สำนักงานจะกำหนดรายการที่หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งจะต้อง
รายงานให้แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมเพือ่ให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกไ็ด้ 
รายการตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) ข้อมูลเกีย่วกับรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินงาน 
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(๒) ความสอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ 

(๓) ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการ 
(๔) ปัญหาหรืออุปสรรค 
(๕) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน  

ในกรณีที ่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่รายงานผลการดำเนินการตามวรรคหนึ่งภายใน

ระยะเวลาท่ ีกำหนด หรือรายงานไม่ครบถ้วนตามรายการที ่กำหนด ให้สำนักงานแจ้งให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือหัวหน้าองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และ
องค์กรอัยการทราบพร้อมด้วยเหตุผลโดยเร็ว 

 

อย่างไรก็ดี ยุทธศาสตรช์าติ/นโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ มีด้วยกันอยู ่หลายยุทธศาสตร์/แผน ซึ ่งเรียงระดับของแผนตามมติ
คณะรัฐมนตรี ที่แจ้งให้ส่วนราชการรับทราบโดยทั่วกันไว้ดังน้ี 

 
รูปที่ 3.30 ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตร ี

โดยจะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของภาครัฐเกี ่ยวกับของสถาบันส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ หลักๆ มีอยู่ 4 ยุทธศาสตร์/แผนด้วยกัน ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) (3) 
แผนการปฏิรูปประเทศ และ (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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3.6.4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 
2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป ็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบไปด้วย
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ตามลำดับ โดยระบุเป้าหมายและตัวช้ีวัดไว้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านดังน้ี 

 

 
รูปที่ 3.31 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
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ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดำร ิมีอยู่ด้วยกัน 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  

เป้าหมาย 
1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ 

5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จทีเ่ป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
1. ความสุขของประชากรไทย 
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั ่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างย่ังยืน 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความ มั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง 
สามัคคีปรองดอง และเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 
๔.๑.๑  การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมตระหนัก 

ในเร่ืองความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
๔.๑.๒  การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

... โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญ ของสถาบันหลักของชาติ 
รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทาง
กลไกต่าง ๆ  รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่
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ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริ
ต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ ปฏิบัติใช้อย่าง
กว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกจิอย่างสม่าเสมอ 

๔.๑.๓  การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๔.๑.๔  การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมัน่คงที่สำคัญ 

๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อยา่ง 
ตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การ
บริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและ
ราบร่ืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญท่ีจะนำไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมัน่คงในปัจจุบัน  
๔.๒.๒ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม ่ 
๔.๒.๓ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

...มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม ร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่อย่าง
เข้มแข็ง ต่อเน่ือง และสอดคล้องกับความต้องการของทุกกล่ ุม ประชาชน
โดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง รวมท้ังศาสตร์พระราชา รวมถึงการสร้างเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอืน่ ๆ... 

๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ทั้ง
ทางบกและทางทะเล  
...สร้างความตระหนักร ้ ูให ้แก ่ประชาชนในเรื่องการให้ความสำคัญกับฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของประเทศ การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็น
ธรรม ตลอดถึงแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ป้องกัน และดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งยั่งยืน... 

๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทีก่ระทบต่อความมั่นคงของชาติ  
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั ้งระบบของ

ประเทศ ให้มีความพร้อม ในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถ
ติดตาม ป้องกัน แก้ไข และรับมือกับปัญหา ความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบ
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บูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปอ้งกันภัยคุกคาม ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง 
๔.๓.๑ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง 

ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบและทุกระดับ  

๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ  

๔.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ 
และที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า
ให้กับประเทศชาติ ภูมภิาค และโลก อย่างย่ังยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทีจ่ะรองรับปัญหาร่วมกันได้  
๔.๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
๔.๔.๒ การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมัน่คงของภูมิภาค  

...ตลอดจนผลักดันและเผยแพร่การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชา ให้เป็นท่ีเข้าใจและมกีารนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง
และต่อเน่ืองในภูมิภาค อันจะนำไปสู่การบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ร่วมกันต่อไป... 

๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ  

๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสำคัญต่างๆทำงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่าง
แท้จริงเป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหา การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจ
ได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต  
๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข 

ปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  
๔.๕.๒ การบริหารจัดการความมัน่คงให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ  
๔.๕.๓ การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

เป้าหมาย 
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรม ที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา 
และสื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การ
ดำเนินชีวิต 
๔.๑.๑ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  

โดยส่งเสริมใหค้รอบครัวมีความอบอุ่น ดำเนินชีวิตโดยยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม 
มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรม
ที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว รวมทัง้การพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การดำเนินชีวิต 

๔.๑.๒ การบูรณาการเรือ่งความซือ่สัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 

๔.๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
๔.๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
๔.๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมทีพ่ึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
๔.๑.๖ การใช้สื่อและสือ่สารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
๔.๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยต้ังแต่ช่วง 
การต้ังครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ ่วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู ้เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วง
วัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการ
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พัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบ

สุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  
๔.๒.๑ ช่วงการต้ังครรภ์/ปฐมวัย  
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน  
๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ  

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูท้ีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรยีน 
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝเ่รียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การ
เปลีย่นบทบาทคร ูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ
การวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประชาคมโลก การวางพืน้ฐาน
ระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพือ่เป็นเลิศ
ทางวิชาการระดับนานาชาติ  
๔.๓.๑ การปรับเปลีย่นระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที ่๒๑  
๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม ่ 
๔.๓.๓ การเพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๔.๓.๕ การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง 

ตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
๔.๓.๖ การวางพืน้ฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
๔.๓.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพือ่เป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร ์ด้าน
ทัศนะและมิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษา
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบ
สนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐาน พหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง  
๔.๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 

รวมทั้งสือ่ 
๔.๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม 

สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
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๔.๔.๓ การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในต่างประเทศ ให้มา
สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  

๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมสีุขภาวะทีดี่ ครอบคลุมทั้งด้านกายใจสติปัญญาและสังคมมุ่งเน้น 
การเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คน
ไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม  
๔.๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
๔.๕.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสีย่งที่คุกคามสุขภาวะ  
๔.๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทีท่ันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  
๔.๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นที ่ 

๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้น 
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ
นอกห้องเรียน และการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
๔.๖.๑ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
๔.๖.๒ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
๔.๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

๔.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่ง 
ส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของ

ประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการ พัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
หล่อหลอมการเป็นพลเมืองด ีพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิ ของ
ประเทศชาติเพือ่รองรับอุตสาหกรรมกีฬา  
๔.๗.๑ การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาข้ันพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
๔.๗.๒ การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
๔.๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพือ่พัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
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๔.๗.๔ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื ่อรองร ับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เป้าหมาย 
1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ 
2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี 

4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
๔.๑.๓ กระจายการถือครองทีดิ่นและการเข้าถึงทรัพยากร  
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม 

สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน  
๔.๑.๕ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ 

และทุกกลุ่ม  
๔.๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื ่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกล่ ุมผู้ด้อยโอกาส 

โดยตรง  
๔.๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสขุ และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรบั

ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
๔.๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง  

๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี  
๔.๒.๑ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค  
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๔.๒.๒ กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
๔.๒.๓ จัดระบบเมืองท่ีเอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ 

ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพือ่วางระบบและ 

กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
๔.๒.๖ การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ 

๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
๔.๓.๑ สร้างสงัคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิง้กัน และมีคุณธรรม  
๔.๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
๔.๓.๓ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 

และภาคประชาชน  
๔.๓.๔ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  
๔.๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุค

ดิจิทัล  

๔.๔ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง  
๔.๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ 

วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
โดยใช้ข้อมูลความรู้ และการยกระดับการเรียนรู้ ของครัวเรือน ทัง้ในกลุ่มครัวเรือน
ภาคเกษตรและอาชีพอื่น ๆ เพือ่ปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคต การออม
และการลงทุน การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว เพิม่ทักษะทาง
การเงินและการวางแผนการจัดการที่ดิน ที่อยู่อาศัยและระบบการผลิตด้านอาชีพ 
เพิ่มความสามารถในการประกอบการธุรกิจ การบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาผู้นำ
การเปลีย่นแปลงในระดับชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นการสร้างการเรียนรู้จากภายใน
เพือ่สร้างคนท่ีมีระบบคิดท่ีมีเหตุผลและพ่ึงตนเองได้ตามแนวทางหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง  
๔.๔.๓ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน  
๔.๔.๔ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน  
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หากทบทวนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 ฉบับ พบว่าแผนแม่บทที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของสถาบันฯ มีจำนวน 6 ประเด็นด้วยกันประกอบด้วย ประเด็นความมั่นคง ประเด็นการเกษตร 
ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งแต่ละประเด็นแสดงความ
เช่ือมโยงกับแต่ละยุทธศาสตร์ไว้ดังน้ี 

 
รูปที่ 3.32 ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

3.6.4.2 แผนการปฏิรูปประเทศ  
ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
สาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันฯ คือด้านเศรษฐกิจและ
ด้านสังคม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
เป้าหมายรวม  
๑) มีผลิตภาพสูงข้ึน (higher productivity) 
๒) มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสงูข้ึน (more competitive) 
๓) มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทั่วทุกภาคส่วน (more inclusive) 
๔) มีการเติบโตอย่างย่ังยืน (more sustainable) 
๕) สถาบันทางเศรษฐกิจมสีมรรถนะสูง (high performance economic institution)  

1. ประเด็น ความมั่นคง

3. ประเด็น การเกษตร 

6. ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองน?าอยู?

อัจฉริยะ 

8. ประเด็น ผูGประกอบการ 

และวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย?อมยุคใหม? 

11. ประเด็น ศักยภาพคนตลอด

ช?วงชีวิต 

16. ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

แผนแม%บท
ท่ีเก่ียวข/อง

แผนแม?บทอ่ืน ๆ  

ยุทธศาสตรTท่ี 1 ยุทธศาสตรT 

ดGานความมั่นคง  

ยุทธศาสตรTท่ี 2 ยุทธศาสตรT 

ดGานการสรGางความสามารถใน

การแข?งขัน 

ยุทธศาสตรTท่ี 3 ยุทธศาสตรTดGาน

การพัฒนาและเสริมสรGาง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษยT 

ยุทธศาสตรTท่ี 4 ยุทธศาสตรTดGาน

การสรGางโอกาสความเสมอภาค

และเท?าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรTท่ี 5 ยุทธศาสตรTดGาน

การสรGางการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป\นมิตรกับสิ่งแวดลGอม 

ยุทธศาสตรTท่ี 6 ยุทธศาสตรTดGาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร9ชาติและแผนแม%บทภายใต/ยุทธศาสตร9ชาติท่ีเกี่ยวกับมูลนิธิปCดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำร ิ
ยุทธศาสตร9

ชาต ิ
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หัวข้อท่ี ๒ : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม  
หัวข้อย่อย ๒.๑ การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
๒.๑ เรื ่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑: การขยายผลโครงการในพระราชดำริกว่า 

๔,๐๐๐ โครงการท่ัวประเทศ 
โครงการในพระราชดำริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ รวมถึงหลักคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 

เป็นแนวทางที ่จะช่วยเพิ ่มคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรได้อย่างย่ังยืน ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงรัชกาลที ่๙ ประเด็นปฏิรูปน้ีมุง่ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรทั่วประเทศมีความเข้าใจและได้นำแนวคิดเหล่าน้ี
ไปใช้ในการทำการเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 

ส่วนสำคัญของประเด็นปฏิรูปน้ีจึงรวมถึงการให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดแนวคิด

อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งก็รวมถึงการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ ประสบการณ ์และน่าเชื่อถือ
ในท้องถ่ิน การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ทัว่ประเทศ เพื่อให้การถ่ายทอดเป็นไปอย่างมีส่วนร่วม 
ตามบริบทจริงของแต่ละพื้นที่เพาะปลูก 
๒.๑.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธ์ิ 
๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากการน้อมนำโครงการในพระราชดำริไปปฏิบัติ  
๒) ประเทศมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน เข้มแข็งจากฐานราก 
๓) เกษตรกรทั่วประเทศเข้าใจ และหันมาทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มข้ึน 

๒.๑.๒ กรอบระยะเวลาในการดำเนินการ ๑๒ เดือน 
๒.๑.๓ ตัวช้ีวัด 
๑) จำนวนประชาชนที่น้อมนำโครงการในพระราชดำริไปปฏิบัติ 
๒) จำนวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากการน้อมนำโครงการในพระราชดำริไป
ปฏิบัติ  

๓) จำนวนโครงการและพืน้ที่ที่มีการพัฒนาตามแนวพระราชดำร ิ
๔) จำนวนเกษตรกรที่เข้าใจ และหันมาทำการเกษตรทฤษฎีใหม ่
๕) จำนวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๒.๑.๔ วงเงินและแหล่งเงิน อยู่ระหว่างการตอบกลับจากหน่วยงาน 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เป้าหมายรวม 
๑) คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
๒) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก 
๓) ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาส ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ 
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๔) ชุมชน/ท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ 
๕) คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
๑) อัตราทดแทนรายได้ของระบบบำนาญ (Replacement Rate) มากกว่าร้อยละ ๓๐ 
๒) สัดส่วนของกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมที่มีศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพได้ และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

๓) จำนวนชุดข้อมูลที ่ได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและเปิดเผยให้ประชาชนนำไปใช้ 
ประโยชน์ได้ 

๔) ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเน่ือง 
๕) การใช้เวลาของประชากรในการให้บริการชุมชนเพิ่มข้ึน 

3.6.4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 เพื ่อเป็นทิศทางในการพัฒนาประเทศ ประกอบไปด้วย 10 
ยุทธศาสตร์และมีวัตถุประสงค์ในระยะ พ.ศ.2560-2564 ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี  
มีจิตสาธารณะและมีความสุข  

2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 

3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความย่ังยืน  สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน 

4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมกีารทำงานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและ
บริการ 

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและ
นานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุม่ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด 
2. เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. ลดปัญหาความเหลื่อมลำ้ด้านรายได้ของกลุม่คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสงัคมที่แตกต่างกนั 
และแก้ไขปัญหาความยากจน 

2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
3. เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์
1. สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกัน
ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 

2. เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย
คุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ 

3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ 
สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
2. สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มข้ึน 

4. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ  ควบคู่
ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

5. ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคาม
อื่น ๆ 

6. แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคลอ้งกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
2. เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม 
3. เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
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4. เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
พัฒนาในพื้นที่อย่างย่ังยืน 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากข้ึน 
2. เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมอืงน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
3. พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

3.6.4.4 โดยสรุป 
ภาพรวมยุทธศาสตรช์าติ/นโยบายของภาครัฐ จากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่12 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่เกี่ยวกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบ
สานแนวพระราชดำริ สรุปได้ดังน้ี 

 
รูปที่ 3.33 ภาพรวมยุทธศาสตร์/นโยบายของภาครัฐเกี่ยวกบัมูลนิธิปิดทองหลังพระ สบืสานแนว

พระราชดำร ิ

นอกจากน้ี คณะที่ปรึกษาฯ ยังได้ถอดตัวช้ีวัดความสำเร็จในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับมูลนิธิ
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จากยุทธศาสตร์/แผนต่างๆข้างต้นไว้ในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมและด้านการมีส่วนร่วม โดยแยกออกมาเป็นตัวชี้วัด
ระดับผลลิตและตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

ด"านเศรษฐกิจ ด"านสังคม ด"านสิ่งแวดล"อม ด"านวัฒนธรรม ด"านการมีส:วนร:วม

ความสำเร็จในการพัฒนามูลนิธิปAดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ 

ยุทธศาสตรLชาติ 
(6 ยุทธศาสตรL) 

แผนปฏิรูป
(11 ด"าน) 

แผน 12ฯ 
(10 ยุทธศาสตรL)

แผนแม:บท 
(23 แผน) 

q ยุทธศาสตร*ท่ี 1 ยุทธศาสตร*ด0านความม่ันคง 

q ยุทธศาสตร*ท่ี 3 ยุทธศาสตร*การพัฒนาและเสริมสร0างศักยภาพทรัพยากรมนุษย*  

q ยุทธศาสตร*ท่ี 4 ยุทธศาสตร*ด0านการสร0างโอกาสความเสมอภาคและเทEาเทียมกันทางสังคม 

q แผนการปฏิรูปประเทศด0านเศรษฐกิจ (โครงการพระราชดำริ) 

q แผนการปฏิรูปประเทศด0านสังคม  

q ยุทธศาสตร*ท่ี 2 การสร0างความเปQนธรรมและลดความเหลื่อมล0าในสังคม 

q ยุทธศาสตร*ท่ี 3 การสร0างความเข0มแข็งทางเศรษฐกิจและแขEงขันได0อยEางยั่งยืน 

q ยุทธศาสตร*ท่ี 5 การเสริมสร0างความม่ันคงแหEงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูEความม่ังค่ังและยั่งยืน 

q ยุทธศาสตร*ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

q 1. ประเด็น ความมั่นคง
q 3. ประเด็น การเกษตร 
q 6. ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนEาอยูEอัจฉริยะ 
q 8. ประเด็น ผู0ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยEอมยุคใหมE 
q 11. ประเด็น ศักยภาพคนตลอดชEวงชีวิต 
q 16. ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ  

105 105 

 
รูปที่ 3.34 สรุปตัวช้ีวัดความสำเรจ็ในการพัฒนาทีเ่กี่ยวข้องกับเกี่ยวกบัมลูนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ

ทิศทาง 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จในการพัฒนาท่ีเกี่ยวข>องกับเกี่ยวกับมูลนิธิปEดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ด>านเศรษฐกิจ ด>านสังคม ด>านส่ิงแวดล>อม ด>านวัฒนธรรม ด>านการมีสLวนรLวม

ยุทธศาสตรN
ชาติ 

(6 ยุทธศาสตรN) 

แผนแมLบท 
(23 แผน) 

แผนปฏิรูป
(11 ด>าน) 

แผน 12ฯ 
(10 

ยุทธศาสตรN)

± ความก&าวหน&าในการพัฒนาจังหวัดในการเป3นศูนย7กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี (ย.4) ± ความสุขของประชากรไทย (ย.1)

± การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป3นอยูQท่ีดี

ของคนไทย (ย.3) 

± การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย (ย.3)

± N/A ± N/A ± N/A

± อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยเพิ่มข้ึนร&อยละ 1.2) (ผ.3)

± อัตราการขยายตัวของมูลคQาของสินค&าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร&อยละ 3) (ผ.3)

± อัตราการขยายตัวของมูลคQาของสินค&าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร&อยละ 3) (ผ.3)

± จำนวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ7จากฐานชีวภาพ (1 ตำบล 1 วิสาหกิจ) (ผ.3)

± อัตราการขยายตัวของมูลคQาสินค&าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ7 (เฉลี่ยร&อยละ 3) (ผ.3)

± ผลผลิตตQอหนQวยของฟาร7มหรือแปลงท่ีมีการใช&เทคโนโลยีสมัยใหมQ/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร&อยละ 10) (ผ.3)

± มูลคQาผลผลิตสินค&าเกษตรตQอหนQวย (เฉลี่ยร&อยละ 10) (ผ.3)

± สถาบันเกษตรกร (สหกรณ7 วิสาหกิจชุมชน และกลุQมเกษตรกร) ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ7 

มีความเข&มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร&อยละ) (ผ.3) 

± สัดสQวนผลิตภัณฑ7มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอมตQอผลิตภัณฑ7มวลรวมในประเทศ  (ร&อยละ 45) (ผ.8) 

± อัตราการขยายตัวจำนวนการกQอตั้งวิสาหกิจเริ่มต&น (เฉลี่ยขยายตัวร&อยละ 10) (ผ.8) 

± การขยายตัวของมูลคQาพาณิชย7อิเล็กทรอนิกส7ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอม (เพิ่มข้ึน 1 เทQา) (ผ.8)

± อัตราการเติบโตของรายได&ของกลุQมประชากรร&อยละ 40 ท่ีมีรายได&ต่ำสุด (ไมQต่ำกวQาร&อยละ 15 ตQอปf) (ผ.16) 

± อัตราการเติบโตของมูลคQาเศรษฐกิจฐานรากของมูลคQาสินค&า OTOP (อยQางน&อยร&อยละ 30 ของปfฐาน) (ผ.16) 

 

 

± ดัชนีช้ีวัดความสุขของประชากรไทย (อันดับ 1 ใน 35) 

(ผ.1)

± จำนวนเมืองศูนย7กลางทางเศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนาศูนย7

เศรษฐกิจ แหลQงท่ีอยูQอาศัย และพื้นท่ีเฉพาะ (ผ.6)

± จำนวนเมืองขนาดกลางท่ีได&รับการพัฒนา (ผ.6)

± ดัชนีการพัฒนามนุษย7 (คQาคะแนน 0.79) (ผ.11)

± ดัชนีครอบครัวอบอุQน (ร&อยละ 75) (ผ.11) 

 

± จำนวนเมืองคุณภาพ

สิ่งแวดล&อมภายใน

เมืองอยูQในเกณฑ7

มาตรฐาน (ผ.6)

± อัตราการขยายตัวของมูลคQาของ

สินค&าเกษตรอัตลักษณ7พื้นถ่ิน 

(เฉลี่ยร&อยละ 3) (ผ.3) 

± พื้นท่ีท่ีมีการดำเนินการสงวน

รักษา อนุรักษ7ฟmnนฟู และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง

สถาปpตยกรรม และ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ7 และ

วิถีชีวิตพื้นถ่ิน บนฐานธรรมชาติ

และฐานวัฒนธรรมอยQางยั่งยืน

ในพื้นท่ี (อยQางน&อยใน ๓ 

จังหวัด ของ ๑ ภาค) (ผ.6) 

± N/A

± บทบาทและความรับผิดชอบในหนQวยงานของรัฐให&ชัดเจน (ป.ศก.) 

± มูลคQาเพิ่มของอุตสาหกรรมการเกษตร (ป.ศก.) 

± กระบวนการสนับสนุนสQงเสริมการขายสินค&าทางการเกษตร (ป.ศก.) 

± มีกลไกในการเสริมสร&างความเข&มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน (ป.สค) 

± จำนวนประชาชนท่ีน&อมนำโครงการในพระราชดำริไป

ปฏิบัติ (ป.ศก.) 

± จำนวนประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการน&อมนำ

โครงการในพระราชดำริไปปฏิบัติ (ป.ศก.) 

± จำนวนโครงการและพื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาตามแนว

พระราชดำริ (ป.ศก.) 

± จำนวนเกษตรกรท่ีเข&าใจ และหันมาทำการเกษตรทฤษฎี

ใหมQ (ป.ศก.) 

± จำนวนประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (ป.ศก.) 

± มีกลไกให&ชุมชน

สามารถจัดการ

ทรัพยากรและทุน

ชุมชนโดยชุมชน 

(ป.สค)

± N/A ± ร&อยละของชุมชนท่ีมีปpญหา

การมีสQวนรQวมในระดับมาก

และปานกลางลดลงอยQาง

ตQอเน่ือง (ป.สค) 

± พื้นท่ีการเรียนรู&ในชุมชน

ได&รับการพัฒนาให&มีชีวิต 

และกระจายตัวอยูQในท่ัว

ภูมิภาคของประเทศไทย 

(ป.สค) 

± มูลคQาสินค&าชุมชนเพิ่มข้ึน (ย.2)

± รายได&ตQอหัวไมQต่ำกวQา 8,200 ดอลลาร7 สรอ. ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (ปf 2564) และรายได&สุทธิของรัฐบาลตQอมูลคQา

ผลิตภัณฑ7มวลรวมในประเทศไมQต่ำกวQาร&อยละ 19.0 (ย.3) 

± รายได&เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึนเป3น 59,460 บาทตQอครัวเรือนในปf 2564 (ย.3) 

± สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได&ระดับภาคลดลง (ย.9) 

± เมืองศูนย7กลางของจังหวัดท่ีได&รับการพัฒนาเป3นเมืองนQาอยูQเพิ่มข้ึน (ย.9) 

± สัดสQวนครัวเรือนท่ีเข&าถึงแหลQงเงินทุนเพิ่มข้ึน (ย.2)

± ดัชนีชุมชนเข&มแข็งเพิ่มข้ึนในทุกภาค (ย.2)

± จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย7เพิ่มข้ึน (ย.5) 

± จำนวนกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวข&องกับโครงการ

พระราชดำริเพิ่มข้ึน (ย.5) 

 

± พื้นท่ีการทำ

เกษตรกรรมยั่งยืน

เพิ่มข้ึนเป3น 

5,000,000 ไรQ ในปf 

2564 (ย.3) 

± N/A ± N/A
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รูปที่ 3.35 สรุปตัวช้ีวัดความสำเรจ็ระดับผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร*

ชาติ 

(6 ยุทธศาสตร*) 

แผนแม5บท 

(23 แผน) 

ทิศทาง 

แผนปฏิรูป

(11 ด?าน) 

แผน 12ฯ 

(10 

ยุทธศาสตร*)

ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับ Outcome

ด?านเศรษฐกิจ ด?านสังคม ด?านส่ิงแวดล?อม ด?านวัฒนธรรม ด?านการมีส5วนร5วม

± ความก&าวหน&าในการพัฒนาจังหวัดในการเป3นศูนย7กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี (ย.4) ± ความสุขของประชากรไทย (ย.1)

± การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป3นอยูQที่

ดีของคนไทย (ย.3) 

± การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย (ย.3)

± N/A ± N/A ± N/A

± อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร&อยละ 1.2) (ผ.3)

± อัตราการขยายตัวของมูลคQาของสินค&าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร&อยละ 3) (ผ.3)

± อัตราการขยายตัวของมูลคQาของสินค&าเกษตรชีวภาพ (เฉลี่ยร&อยละ 3) (ผ.3)

± จำนวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ7จากฐานชีวภาพ (1 ตำบล 1 วิสาหกิจ) (ผ.3)

± อัตราการขยายตัวของมูลคQาสินค&าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ7 (เฉลี่ยร&อยละ 3) (ผ.3)

± ผลผลิตตQอหนQวยของฟาร7มหรือแปลงที่มีการใช&เทคโนโลยีสมัยใหมQ/อัจฉริยะ (เฉลี่ยร&อยละ 10) (ผ.3)

± มูลคQาผลผลิตสินค&าเกษตรตQอหนQวย (เฉลี่ยร&อยละ 10) (ผ.3)

± สถาบันเกษตรกร (สหกรณ7 วิสาหกิจชุมชน และกลุQมเกษตรกร) ที่ข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ7 

มีความเข&มแข็งในระดับมาตรฐาน (เฉลี่ยร&อยละ) (ผ.3) 

± สัดสQวนผลิตภัณฑ7มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอมตQอผลิตภัณฑ7มวลรวมในประเทศ  (ร&อยละ 45) 

(ผ.8) 

± อัตราการขยายตัวจำนวนการกQอตั้งวิสาหกิจเร่ิมต&น (เฉลี่ยขยายตัวร&อยละ 10) (ผ.8) 

± การขยายตัวของมูลคQาพาณิชย7อิเล็กทรอนิกส7ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยQอม (เพ่ิมข้ึน 1 เทQา) (ผ.8)

± อัตราการเติบโตของรายได&ของกลุQมประชากรร&อยละ 40 ที่มีรายได&ต่ำสุด (ไมQต่ำกวQาร&อยละ 15 ตQอปf) (ผ.16) 

± อัตราการเติบโตของมูลคQาเศรษฐกิจฐานรากของมูลคQาสินค&า OTOP (อยQางน&อยร&อยละ 30 ของปfฐาน) (ผ.16) 

 

 

± ดัชนีช้ีวัดความสุขของประชากรไทย (อันดับ 1 ใน

35) (ผ.1)

± ดัชนีการพัฒนามนุษย7 (คQาคะแนน 0.79) (ผ.11)

± ดัชนีครอบครัวอบอุQน (ร&อยละ 75) (ผ.11) 

 

± จำนวนเมือง

คุณภาพ

สิ่งแวดล&อมภายใน

เมืองอยูQในเกณฑ7

มาตรฐาน (ผ.6)

± อัตราการขยายตัวของมูลคQา

ของสินค&าเกษตรอัตลักษณ7

พ้ืนถ่ิน (เฉลี่ยร&อยละ 3) (ผ.3) 

± N/A

±มูลคQาเพ่ิมของอุตสาหกรรมการเกษตร (ป.ศก.) ± จำนวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากการ

น&อมนำโครงการในพระราชดำริไปปฏิบัติ (ป.ศก.) 

± จำนวนเกษตรกรที่เข&าใจ และหันมาทำการเกษตร

ทฤษฎีใหมQ (ป.ศก.) 

± จำนวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (ป.ศก.) 

±N/A ± ร&อยละของชุมชนที่มี

ปpญหาการมีสQวนรQวมใน

ระดับมากและปานกลาง

ลดลงอยQางตQอเนื่อง 

(ป.สค) 

±มูลคQาสินค&าชุมชนเพ่ิมข้ึน (ย.2)

± รายได&ตQอหัวไมQต่ำกวQา 8,200 ดอลลาร7 สรอ. ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (ปf 2564) และรายได&สุทธิของ

รัฐบาลตQอมูลคQาผลิตภัณฑ7มวลรวมในประเทศไมQต่ำกวQาร&อยละ 19.0 (ย.3) 

± รายได&เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนเป3น 59,460 บาทตQอครัวเรือนในปf 2564 (ย.3) 

±สัมประสิทธิ์การกระจายรายได&ระดับภาคลดลง (ย.9) 

± ดัชนีชุมชนเข&มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค (ย.2)

 

± พ้ืนทีก่ารทำ

เกษตรกรรมยั่งยืน

เพ่ิมข้ึนเป3น 

5,000,000 ไรQ ใน

ปf 2564 (ย.3) 

±N/A ± N/A
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รูปที่ 3.36 สรุปตัวช้ีวัดความสำเรจ็ระดับผลผลิต 

ยุทธศาสตร*
ชาติ 

(6 ยุทธศาสตร*) 

แผนแม5บท 
(23 แผน) 

ทิศทาง 

แผนปฏิรูป
(11 ด?าน) 

แผน 12ฯ 
(10 

ยุทธศาสตร*)

ด?านเศรษฐกิจ ด?านสังคม ด?านส่ิงแวดล?อม ด?านวัฒนธรรม ด?านการมีส5วนร5วม

± N/A ± N/A ± N/A ± N/A ± N/A

± N/A ± จำนวนเมืองศูนย0กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนา
ศูนย0เศรษฐกิจ แหลAงที่อยูAอาศัย และพ้ืนที่เฉพาะ
(ผ.6)

± จำนวนเมืองขนาดกลางที่ไดMรับการพัฒนา (ผ.6)

 

± N/A ± พ้ืนที่ที่มีการดำเนินการสงวน
รักษา อนุรักษ0ฟRSนฟู และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
มรดกทางสถาปYตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ0 
และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน บนฐาน
ธรรมชาติและฐานวัฒนธรรม
อยAางยั่งยืนในพ้ืนที่ (อยAาง
นMอยใน ๓ จังหวัด ของ ๑ 
ภาค) (ผ.6) 

± N/A

±บทบาทและความรับผิดชอบในหนAวยงานของรัฐใหMชัดเจน (ป.ศก.) 
±กระบวนการสนับสนุนสAงเสริมการขายสินคMาทางการเกษตร (ป.ศก.) 
±มีกลไกในการเสริมสรMางความเขMมแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน (ป.สค) 

± จำนวนประชาชนที่นMอมนำโครงการในพระราชดำริ
ไปปฏิบัติ (ป.ศก.) 

± จำนวนโครงการและพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาตามแนว
พระราชดำริ (ป.ศก.) 

± มีกลไกใหMชุมชน
สามารถจัดการ
ทรัพยากรและทุน
ชุมชนโดยชุมชน 
(ป.สค)

±N/A ± พ้ืนที่การเรียนรูMในชุมชน
ไดMรับการพัฒนาใหMมีชีวิต 
และกระจายตัวอยูAในทั่ว
ภูมิภาคของประเทศไทย 
(ป.สค) 

± เมืองศูนย0กลางของจังหวัดท่ีไดMรับการพัฒนาเปcนเมืองนAาอยูAเพ่ิมข้ึน (ย.9) ± สัดสAวนครัวเรือนที่เขMาถึงแหลAงเงินทุนเพ่ิมข้ึน (ย.2)
± จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย0เพ่ิมข้ึน (ย.5) 
± จำนวนกิจกรรมที่มีความเก่ียวขMองกับโครงการ

พระราชดำริเพ่ิมข้ึน (ย.5) 
 

± N/A ±N/A ± N/A

ตัวช้ีวัดความสำเร็จระดับ Output
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3.7 การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพ่ือการวางแผน บริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล 
3.7.1 ความสำคัญของข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

คณะที่ปรึกษาได้ออกแบบแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการทบทวนข้อมูลสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

ทั้ง 7 แห่ง (จังหวัดน่าน อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ อุทัยธานี เพชรบุรี และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ที่มี
รายละเอียดใน 4 เรื่องหลัก ประกอบด้วย (1) ข้อมูลครัวเรือน (2) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องน้ำและป่า (3) การพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องรายได้ครัวเรือน การรวมกลุ่ม มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ ์และ (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีตัวอย่างข้อมูลสำคัญที่พบในภาพรวมของทั้งหมด 7 
พื้นที่ต้นแบบ ข้อมูลชุดน้ีจะช่วยให้เห็นภาพรวมจุดสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ในภาพรวม เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจและทิศทางในการจัดทำแผนการพฒันา ซึ่งนำไปสู่การนำไปใช้ประกอบการจัดทำ “แผนปฏิบัติการ
ด้านการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ.2564-2565) 
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัง
พระสืบสานแนวพระราชดำริ” และได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดังน้ี 

 



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ  

109 109 

 
รูปที่ 3.37 แบบทดลองรายงานในพื้นที่ต้นแบบ 7 แหง่ (ข้อมูล ป ี2561) 

 
รูปที ่3.38 ตัวอย่างการประมวลข้อมลูมาสรปุภาพรวมการพฒันาเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

 

สรุปภาพรวมการพัฒนาของมูลนิธิป5ดทองฯ ใน 7 พ้ืนที่ตAนแบบ 
(ประจำปH 2561) 

ครัวเรือนท่ีเขAารPวมโครงการ 

พื้นท่ีเกษตรของครัวเรือนท่ีเขAารPวมโครงการ 

พื้นท่ีปSาเพิ่มขึ้นสะสม 

รายไดAเฉลี่ยตPอครัวเรือนท่ีเขAารPวมโครงการ 

รายไดAเฉลี่ยตPอครัวเรือนท่ีไมPไดAเขAารPวมโครงการ 

สPวนตPางรายไดAเฉลี่ยตPอครัวเรือน 

จำนวนกลุPม 

จำนวนสมาชิกของกลุPม 

จำนวนมาตรฐานสินคAา/ผลิตภัณฑ̂ 

จำนวนใบรับรอง

4,631 ครัวเรือน

56,404 ไร่

81,402 ไร่

350,309 บาทต่อปี

215,419 บาทต่อปี

+134,890 บาทต่อปี

63% คิดเป็น

67 กลุ่ม

2,150 ครัวเรือน

47 ชนิด

543 ใบ/ราย

น่าน

เพชรบุรี

อุดรธานี 

อุทัยธานี ขอนแก่น 

กาฬสินธุ์ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
(ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) 

โครงการร้อยใจรักษ์  
4 จังหวัดภาคเหนือ  
(เชียงใหม่ เชียงราย  
แม่ฮ่องสอน พะเยา)

ลำดับการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2552 25632553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

น่าน อุดรธานี

เพชรบุรี อุทัยธานี ขอนแก่น

กาฬสินธ์ุ

4 จังหวัดภาคเหนือ  
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3.7.2 ระบบสารสนเทศกลางเพ่ือการวางแผน บริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล 
จากการทบทวนสถานการณ์ด้านสารสนเทศของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ในปัจจุบัน พบว่ามีการเก็บ

ข้อมูลการดำเนินงานจำนวนมาก แต่อาจยังขาดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เพื่อกรวางแผน การ
บริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของส่วนงานต่างๆอย่างครบถ้วน รวมทั้งประเด็นสำคัญอื่นๆ ได้แก ่

1. ทุกส่วนงานมีหน้าที่จ ัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานของปิดทอง แต่ละส่วนงาน มีวิธีการ 
กระบวนการ ปฏิทินการดำเนินงาน ความพร้อม และขอบเขตของการเก็บข้อมูลต่างกัน มี
ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุตยภูมิ ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในพื้นที่ ฯลฯ 

2. ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานข้อมูลที่ชัดเจน เช่น การกำหนดโครงสร้างข้อมูลมาตรฐาน 
การกำหนดนิยามข้อมูล หน่วยนับ วิธีจัดเก็บ คำอธิบายข้อมูล ฯลฯ  

3. กำลังพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
4. อาจควรเร ิ ่มค ิดเร ื ่องระบบธรรมาภิบาลข ้อมูล/สารสนเทศ (Data/Information 

Governance System) ไปพร้อมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

5. ยังมีข้อมูลอื่นๆที่ยังมิได้นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการและตัดสินใจ 

 
รูปที่ 3.39 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพฒันาพื้นที ่

หลักการสำคัญของระบบสารสนเทศกลางเพื ่อการวางแผน บริหารจัดการ และการติดตาม
ประเมินผล ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำร ิ

1. ใช้หลักการ Fit for Purpose คือ ต้องกำหนดความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลให้ชัดเจนก่อน แล้ว
จึงนำไปสู่การเก็บข้อมูลที่ต้องการ 

2. ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล โดยมีการกำหนดมาตรฐานการจำแนกข้อมูลร่วมกัน 
3. มีระบบการกำกับการนำเข้า การประมวล และใช้ข้อมูล (system governance) เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย   

ข"อมูลพ้ืนท่ี ข"อมูลจาก
หน2วยงานอื่น

แหล2งข"อมูล

ภายในองค:กร ภายนอก
องค:กร

ผู"ใช"ข"อมูล

ข"อมูล
กิจกรรม

ภายในองค:กร
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4. ควรมอบหมายให้มีส่วนงานรับผิดชอบระบบสารสนเทศฯ นี้เฉพาะ โดยเป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจหลักในการจัดการระบบฯ น้ี  

5. อาจต้องมีการ workflow การทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลนำข้อมูล
เข้าระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน่วยกลางรับผิดชอบประสานข้อมูล และกำกับเรื่อง 
Data Governance 

 
รูปที่ 3.40 กรอบแนวคิดของระบบสารสนเทศกลางเพือ่การวางแผน บรหิารจัดการ และการติดตาม

ประเมินผล 

การดำเนินการให้เกิดระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล
นั้น มีสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างน้อย 3 ส่วน ภายใต้การมีแผนแม่บทการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผน บริหารจัดการและติดตามประเมินผลกำกับ ประกอบด้วย 

ส่วนที ่1  กำหนด Purpose ของการใช้ข้อมูล โครงสร้างข้อมูลมาตรฐานที่มีความเชื่อมโยงกัน 
ระหว่างข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลกิจกรรมในพื้นที ่ข้อมูลผลการดำเนินงานและข้อมูลอืน่ๆ 
อย่างเป็นระบบ 

ส่วนที ่2  พัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อการจัดการ (Management Information System: 
MIS) เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล (ทั้ง Software 
และ Hardware) 

ส่วนที ่3  ปรับบทบาท workflow และแนวทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ระบบ
สารสนเทศกลางของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู#ใ
ช#ข

#อมู
ล

แห
ล,ง

ข#อ
มูล

สำนักอำนวยการ ฝ8ายจัดการองค<ฝ8ายบริหาร
สำนักงาน

ฝ8ายส,งเสริมการ
พัฒนา

ฝ8ายส่ือสารสาธารณะ
และภาคีสัมพันธ<

ประชาชน/
สาธารณะ

อื่นๆ

• วิเคราะห<และ
รายงานผลการ
ดำเนินงานรายไตร
มาส รายปO

• วิเคราะห< วางแผนและ
บริหารจัดการค,าใช#จ,าย
ของสถาบันฯ

• พัฒนาองค<ความรู#จากการ
ทำงาน 

• ประมวลผลสัมฤทธ์ิของ
การดำเนินงาน

• วางแผนการทำงานใน
แต,ละพื้นท่ี  

• นำความรู#ท่ีได#เพื่อ
พัฒนาพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบ

• ประมวลข#อมูลเพื่อการ
สื่อสารสาธารณะ การ
แถลงข,าว

• รับทราบการ
ดำเนินงาน และร,วม
ส,งเสริมการทำงาน
ของสถาบันฯ 

• ตรวจสอบการทำงาน • อ่ืนๆ

กรมการพัฒนาชุมชน/ การวิจัยเพ่ือ
ประเมินผลการดำเนินงาน (ปXดทอง)

นักพัฒนาของปXดทอง ทะเบียนราษฎร</ 
นักพัฒนาของปXดทอง
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ระบบสารสนเทศกลางเพื่อการจัดการและตัดสินใจ
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รูปที่ 3.41 แนวทางการขับเคลือ่นใหเ้กิดระบบสารสนเทศกลางเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และการ

ติดตามประเมินผล 

Data Governance  

เป็นกรอบการวางแผนและบริหารจัดการข้อมูลเพื่อทำให้มั่นใจว่าองค์กรมี

ข้อมูลที่ต้องการ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักการ สามารถใช้
ข้อมูลได้ตลอดเวลา ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งองค์กรจะต้องมกีารพฒันา 
1) ระบบ 2) บุคลากร และ 3) การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้เกิด Data 
Governance ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบสารสนเทศกลางเพื ่อการวางแผน บริหารจัดการ และการ
ติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 

Fit for Purpose  คือ ตรงตามความต้องการ  
 ควรกำหนดความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงนำไปสู่

การเก็บข้อมูลที่ต้องการ 

Data Availability คือ มีฐานข้อมูลพร้อมใช้งานเสมอ 
 เมื่อใดที่มีความต้องการใช้ข้อมูลเกิดข้ึน สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ทันที 

หรือเมื่อใดที่มีการปรับปรุงข้อมูล ผู้อื่นจะต้องได้รับข้อมูลที่ปรับปรุง
แล้วในทันทีเช่นกัน 

Data Integrity คือ ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล  
 การรักษาความถูกต้องของข้อมูล ความสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่า

ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ถูกเปลี่ยนแปลง
แก้ไขใดๆ ไปจากเดิม โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต  

พัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อ
การจัดการ (MIS) เพื่อการวางแผน 
การบริหารจัดการ และการติดตาม
ประเมินผล (ท้ัง Software และ 

Hardware)

สMวนท่ี 2 

ปรับบทบาท workflow และ
แนวทางการบริหารจัดการและการ
ใชTประโยชนWระบบสารสนเทศกลาง

ของสMวนงานท่ีเกี่ยวขTอง 
 

สMวนท่ี 3 

กำหนด Purpose ของการใชT
ขTอมูล โครงสรTางขTอมูล

มาตรฐานท่ีมีความเชื่อมโยงกัน 
ระหวMางขTอมูลครัวเรือน ขTอมูล
กิจกรรมในพื้นท่ี ขTอมูลผลการ

ดำเนินงานและขTอมูลอ่ืนๆ 
อยMางเปcนระบบ

 

สMวนท่ี 1 

ควรมีการจัดทำ 

แผนแมMบทการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน บริหารจัดการและติดตามประเมินผล
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Data Consistency คือ ความสม่ำเสมอของข้อมูล 
 ค่าของข้อมูลน้ัน ควรมีคำนิยามเดียวกันในการจัดเก็บ เพื่อให้ได้ข้อมลู

ที ่สม่ำเสมอ และสามารถเปรียบเทียบกันได้ และไม่ว่าจะเรียกใช้
ข้อมูลด้วยวิธีใดๆ จะต้องให้ค่าเดิมเสมอ เน่ืองจากข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่
ในที่เดียวกัน ดังนั้น ไม่ว่าจะทำการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลหรอืสืบค้น
ข้อมูล ค่าของข้อมูลที่ได้จะต้องเป็นข้อมูลเดียวกัน 

Data Security คือ ความปลอดภัยของข้อมูล 
 การป้องกันผู้ไม่มีสิทธิเข้าใช้หรือแก้ไขข้อมูล การควบคุมความพร้อม

กันในการเรียกใช้ข้อมูลเดียวกัน รวมถึงการรักษาความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล 

ลักษณะของการมี Data Governance ที่ดี ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบคือ  
(1) เจ้าของและผู้รับผิดชอบข้อมูล (ownership)  
(2) การเข้าถึงและสิทธ์ิของการดำเนินการกับข้อมูล (accessibility) 
(3) ระบบข้อมูลที่มีความมั่นคง (security) 
(4) มาตรฐานและคุณภาพข้อมูล (quality) 
(5) การวิเคราะห์และประมวลข้อมูลเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ (knowledge) 

 
รูปที่ 3.42 ลักษณะของการม ีData Governance ที่ดี 

 

กำหนดเจ(าของและผู(รับผิดชอบข(อมูลท่ีชัดเจน รวมถึง

การกำหนดความรับผิดรับชอบตAอข(อมูล

(Accountability assignment)

กำหนดการเข(าถึงและสิทธิ์ของการดำเนินการกับ

ข(อมูลทุกสAวนท่ีสอดคล(องกับบทบาทและความ

รับผิดชอบ

ระบบข(อมูลมีความม่ันคง สามารถรับมือเหตุการณYเสี่ยง ได(

อยAางมีประสิทธิภาพ เชAน อาชญากรรมไซเบอรY การเข(าถึง 

ปรับเปลี่ยนและทำลายข(อมูลอยAางไมAถูกต(อง
มีการกำหนดมาตรฐานข(อมูล กระบวนการนำเข(า การ

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพข(อมูล โดยยึดโยงกับความรับ

ผิดรับชอบ (Accountability) และ Data Ownership

มีการวิเคราะหYและประมวลข(อมูลเพื่อให(เกิดเปjน

ความรู(และบทเรียนท่ีมีคุณคAาสามารถนำไปใช(ใน

การปฏิบัติงานขององคYกร และเพื่อการพัฒนา

ระบบข(อมูลให(เกิดประโยชนYย่ิงขึ้นตAอไป
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3.7.3 โครงสร้างรหัสมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีของมูลนิธิปิดทองฯ (Coding) 

รหัสข้อมูล หรือ รหัสกิจกรรม (Activity code)7 ถูกกำหนดข้ึนเพื่อระบุลักษณะเฉพาะของงาน หรือ
จัดกลุ่มงาน/กิจกรรมที่อยู่ในแผนงาน ซึ่งสามารถใช้ในการกรองข้อมูล และจัดลำดับกิจกรรมและงานต่างๆ 
โดยเฉพาะกับข้อมูลที่มีจำนวนมากๆ เพื่อช่วยในการจัดทำรายงานและการตัดสินใจ  ดังน้ัน รหัสของแต่ละ
ข้อมูล หรือแต่ละกิจกรรมจะต้องไม่ซ้ำกัน มีลักษณะเฉพาะของกิจกรรมนั้นๆ และมีวัตถุประสงคห์ลักเพื่อ
การติดตามงาน และการรายงานผล 

รหัสข้อมูลสามารถประกอบด้วย ตัวเลข (เช่น 37647), ตัวอักษรหรือข้อความ (เช่น BUDGET) ที่สื่อ
ถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรมนั้นๆ กับงานอื่นๆ ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้งาน หรือสามารถผสมกันระหวา่ง
ตัวเลขและตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ (เช่น AR-564)  

ประโยชน์ของการใช้รหัสข้อมูลเปน็ที่ยอมรบัอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเมื่อมีการอ้างอิงถึงกิจกรรมที่
มีจำนวนมากจากหลายหมวดหมู่ของงาน ซึ่งอาจมีชื่อกิจกรรมที่คลา้ยคลึงกัน หรือใช้แทนชื่อกิจกรรมที่มี
ความยาวเกินกว่าจะจดจำได้ การใช้งานรหัสข้อมูลเหล่านี้ ช่วยให้ผู้ดูแลโครงการ นักบริหารงาน สามารถ
จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายข้ึน ลดความสับสนของงานในแต่ละหมวดหมู่ และช่ือกิจกรรม 

การกำหนดรหัสข้อมูล รหัสกิจกรรม หรือรหัสตัวช้ีวัด ยังไม่มีมาตรฐานทีชั่ดเจนว่าควรเป็นเช่นไร แต่
เมื่อกำหนดแล้ว ทั้งระบบจะต้องมีโครงสร้างเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถใช้อ้างอิง และสอบ
ทานย้อนกลับได้ 

เพื่อให้การประเมนิและติดตามผลของปิดทองฯ มีความเป็นระบบ และสามารถบันทึกผลการประเมนิ
ของแต่ละกิจกรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การกำหนดรหัสข้อมูล เข่น รหัสกิจกรรม และรหัสตัวช้ีวัด จึงมี
ความจำเป็นอย่างมาก ในส่วนน้ีเป็นตัวอย่างการกำหนดรหัสตัวช้ีวัด ที่สามารถนำไปประยุกต์กับงานของปิด
ทองฯ ได้ ตัวอย่างการกำหนดชุดรหัสข้อมูลมีดังน้ี 

รหัสตัวชี้วัด: B01012 

ระดับของตัวชี้วัด หัวข้อย่อยระดับท่ี 1 หมายเลขตัวชี้วัด 

B 0 1 0 1 2 

มูลนิธิปิดทองฯ มีพื้นที่พัฒนาหลายแห่ง แต่ละแห่งส่งเสริมชาวบ้านในชุมชนให้ทำการพัฒนา มี
กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนที่หลากหลาย จึงควรจัดทำกรอบมาตรฐานการบันทึกข้อมูลการ
พัฒนาพื้นที่ และใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน กรอบมาตรฐานน้ีจะกำหนดประเภทของกิจกรรม ผลงาน 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร พื้นที่ดำเนินการและหน่วยงานรับผิดชอบ ตลอดจนรายละเอียด

                                         
7 ที่มา : https://project-management-knowledge.com/definitions/a/activity-code/ 
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มาตรฐานของการวัดผลของแต่ละส่วน เช่น หน่วยการวิเคราะห์ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ต้นทุน กระบวนการ/
ข้ันตอน อัตราผลผลิตมาตรฐาน ผลประโยชน์/กำไร (benefit/profit) ฯลฯ 

เพื่อให้การติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานเป็นระบบ เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำจนถึง
ปลายน้ำ การออกแบบโครงสร้างรหัสมาตรฐาน ที่เชื ่อมโยงมิติกิจกรรม มิติหน่วยงาน มิติพื ้นที ่ มิติ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการและมิติผลงาน จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถบันทึกกิจกรรมที่ดำเนนิการ
ตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินงาน และง่ายต่อการติดตาม ประเมินและรายงานผลหลังจากการดำเนินงานเสร็จสิ้น 
โครงสร้างรหัสมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันใน 5 มิติดังน้ี 

 
รูปที ่3.43 มิติของการบันทึกข้อมลู และการใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน 

มิติกิจกรรม – รหัสชุดท่ี 1 (รหัส 4 ตัว) 
เป็นรหัสสำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินการ เพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมที่หน่วยปฏิบัติ/พื้นที่จะดำเนินการ
นั้นเป็นกิจกรรมอะไร สอดคล้องกับภารกิจของปิดทองหรือไม่ มีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผนงาน
และโครงการอย่างไร 

มิติหน่วยงาน – รหัสชุดท่ี 2 (รหัส 2 ตัว) 
เป็นรหัสสำหรับหน่วยงานที่จะดำเนินกิจกรรมน้ัน ว่าหน่วยงานใดภายในองค์กรเป็นหน่วยรับผิดชอบ
ในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้ง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

มิติพ้ืนท่ี – รหัสชุดท่ี 3 (รหัส 2 ตัว) 
เป็นรหัสสำหรับพื้นที่ที่จะดำเนินกิจกรรม (ถ้ามี) เพื่อระบุพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจนและเป็นประโยชน์
ในการติดตามประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาในภาพรวมของแต่ละพื้นที ่
 
 

4

3

1

5

2
มิติยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการมิติหน่วยงาน

มิติพ้ืนท่ี

มิติกิจกรรม

มิติผลงาน

[รหัส xxxx.xx.xx.xxxx.xxxx]
เพื่อตอบความเชื่อมโยงที่มีกับยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการ (ระยะ 5 ปี) 
รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (ประจำปี) ขององค์กร

เพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมที่หน่วยปฏิบัติ/พื้นที่ ที่จะดำเนินการ 
สอดคล้องกับภารกิจของปิดทองหรือไม ่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผนงานและโครงการอย่างไร 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ากิจกรรมที่ดำเนินการ ก่อให้เกิด
ผลสำเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์อย่างไร

เพื่อเป็นหน่วยรับผิดชอบในการดำเนินงาน 
รวมทั้ง การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลสำเร็จ 
ของการพัฒนาในแต่ละพื้นที่

การดำเนินงาน

[รหัส xxxx.xx.xx.xxxx.xxxx]

[รหัส xxxx.xx.xx.xxxx.xxxx]

[รหัส xxxx.xx.xx.xxxx.xxxx]

[รหัส xxxx.xx.xx.xxxx.xxxx]
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มิติยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ – รหัสชุดท่ี 4 (รหัส 4 ตัว) 
เป็นรหัสสำหรับการระบุยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ/แผนปฏิบัตกิารฯ
ขององค์กร ว่ากิจกรรมที่จะดำเนินการมคีวามเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร ์ 
แผนงานและโครงการ (ระยะ 5 ปี) รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (ประจำป)ี ขององค์กรอย่างไร 

มิติผลงาน – รหัสชุดท่ี 5 (รหัส 4 ตัว) 
เป็นรหัสสำหรับระบุผลการดำเนินงาน ทั้งในระดับผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการดำเนินกิจกรรม
น้ัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ากิจกรรมที่ดำเนินการ ก่อให้เกิดผลสำเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์
อย่างไร 

 
รูปที่ 3.44 โครงสร้างรหัสมาตรฐาน 

รหัสชุดท่ี 1 - มิติกิจกรรม (โครงสร้างกิจกรรม) 

ระดับที ่1 กลุ่มกิจกรรม (เลขลำดับที่ 1) 

ประกอบด้วย 6 กลุ่มกิจกรรม คือ ดิน-น้ำ-ป่า การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาคนและเครือข่าย การ
จัดการองค์ความรู้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการ กลุ่มกิจกรรมน้ีจะเป็นรหัส
แรกของโครงสร้างกิจกรรม 

ระดับที ่2 กิจกรรมหลัก (เลขลำดับที่ 2) 

เป็นกิจกรรมหลักภายใต้กลุ่มกิจกรรม เช่น ดิน น้ำ ป่า ภายใต้กลุ่มกิจกรรม ดิน-น้ำ-ป่า โดย
กิจกรรมหลักน้ีจะเป็นรหัสลำดับที่ 2 ของโครงสร้างกิจกรรม 

ระดับที ่3 กิจกรรม (เลขลำดับที่ 3-4) 

เป็นกิจกรรมที่หน่วยปฏิบัติดำเนินการ ภายใต้กิจกรรมหลัก เช่น การปรับปรุงดิน ภายใต้กิจกรรม
หลักเรื่องดิน และกลุ่มกิจกรรม ดิน-น้ำ-ป่า โดยกิจกรรมหลักน้ีจะเป็นรหัสลำดับที่ 3 และ 4 ของ
โครงสร้างกิจกรรม 

รหัสมาตรฐาน xxxx.xx.xx.xxxx.xxxx

มิติท่ี 1 : กิจกรรม

มิติท่ี 2 : หน่วยงาน

มิติท่ี 3 : พื้นท่ี

มิติท่ี 4 : ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ

มิติท่ี 5 : ผลงาน
เพื่อตอบความเชื่อมโยงที่มีกับยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ 
(ระยะ 5 ปี) และแผนปฏิบัตกิาร (ประจำปี) ขององค์กร

เพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมที่หน่วยปฏิบัติ/พื้นที ่จะดำเนินการ 
สอดคล้องกับภารกิจของปิดทองหรือไม ่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผนงานและโครงการอย่างไร 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ากิจกรรมที่ดำเนินการ ก่อให้เกิด
ผลสำเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์อย่างไร

เพื่อระบุหน่วยงานภายในสถาบันฯ ที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม

เพื่อระบุพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม และการติดตามประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาแต่ละพื้นที่
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ตารางที่ 3.22 สรุป (ตัวอย่าง) มาตรฐานกิจกรรมของสถาบันฯ 

 กลุ่มกิจกรรม  กิจกรรมหลัก  กิจกรรม รหัส 
1 ดิน-น้ำ-ปา่ 1 ดิน 01  ปรับปรงุดิน 1101 

  2 น้ำ 01 พัฒนาแหล่งน้ำ 1201 

    02 พัฒนาการกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที ่ 1202 

    03 พัฒนาระบบน้ำภายในแปลง 1203 

    04 พัฒนาระบบน้ำเพื่อการอปุโภคบรโิภคครัวเรือน 1204 

    05 พัฒนาระบบน้ำบาดาล 1205 

  3 ป่า 01 รักษาป่า 1301 
       02 เพิ่มพื้นที่ป่า 1302 
2 การส่งเสริมอาชีพ 1 การผลิตภาคเกษตร 01 ส่งเสริมการผลิตพืช 2101 

    02 ส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 2102 

    03 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย/ปลอดสารพิษ 2103 

    04 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 2104 

    05 ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน 2105 

  2 การผลิตนอกภาคเกษตร 01 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 2201 

    02 พัฒนาสินค้าชุมชน 2202 

  3 การแปรรูปและกระจายผลผลิต 01 ส่งเสริมการแปรรปู 2301 

    02 พัฒนาแหล่งรวบรวม/กระจายผลผลิต 2302 

  4 มาตรฐานผลิตภัณฑ ์ 01 ส่งเสริมมาตรฐานฟารม์ 2401 
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 กลุ่มกิจกรรม  กิจกรรมหลัก  กิจกรรม รหัส 

    02 ส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (GAP/GMP/อ.ย.) 2402 

    03 สร้างแบรนด์ชุมชน 2403 
3 การพัฒนาคนและเครือข่าย 1 การฝึกอบรม 01 สร้างหลักสูตร 3101 

    02 ฝึกอบรม/ให้ความรู ้ 3102 

    03 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 3103 

    04 ศึกษาดูงานในพื้นที่อื่น 3104 

    05 ศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอก 3105 

  2 สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม/กองทุน 01 ริเริ่ม/ชักชวนรวมกลุ่ม 3201 

    02 จัดต้ังกลุ่ม 3202 

    03 ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่ม 3203 

    04 มีกิจกรรมขับเคลื่อนกลุ่ม 3204 

    05 มีกิจกรรมยกระดับกลุ่ม 3205 

  3 เครือข่าย 01 ร่วมมือกบัเครือข่ายองค์ความรู ้ 3301 

    02 ร่วมมือกบัเครือข่ายส่วนราชการในพื้นที ่ 3302 

    03 ร่วมมือกบัเครือข่ายหน่วยงานกลาง 3303 

    04 ร่วมมือกบัเครือข่ายภาคเอกชน 3304 

    05 ร่วมมือกบัเครือข่ายพื้นที่อื่น 3305 

  4 ตลาดผู้รับซื้อผลผลิต 01 รักษาตลาดเดิม 3401 

    02 เพิ่มตลาดใหม ่ 3402 



 

 โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ  

119 

 กลุ่มกิจกรรม  กิจกรรมหลัก  กิจกรรม รหัส 
    5 ศิลปวัฒนธรรมชุมชน 01 รักษาศิลปวัฒนธรรมเดิมของชุมชน 3501 
4 การจัดการองค์ความรู้ 1 การรวบรวมองค์ความรู้ 01 วางโครงสร้าง/จัดระเบียบองค์ความรู ้ 4101 

    02 จัดเกบ็องค์ความรู้ (บทเรียน/กรณีศึกษา/คู่มือ) 4102 

    03 จัดทำสือ่เพื่อเผยแพร่องค์ความรู ้ 4103 

  2 การขยายผลองค์ความรู้ 01 นำองค์ความรู้ไปใช้ในการพฒันาพื้นที่อื่นของปิดทอง 4201 

    02 
สื่อสารกบักลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานภายนอกเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู ้ 4202 

    03 
เผยแพร่องค์ความรูสู้่กลุ่มเป้าหมายภายนอก/
สาธารณชน 4203 

  3 การสร้างองค์ความรู้ใหม ่ 01 ปรับปรงุโมเดลการพฒันาให้ดีข้ึน 4301 
       02 ต่อยอดองค์ความรู้ใหม ่ 4302 

5 การสื่อสารประชาสัมพันธ ์ 1 พ้ืนท่ีต้นแบบ 01 ประชาสมัพันธ์ในพื้นที่ต้นแบบ 5101 

    02 ประชาสมัพันธ์พื้นที่ต้นแบบสู่ภายนอก 5102 

  2 สื่อมวลชน 01 นำสื่อมวลชนศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำร ิ 5201 

  3 สาธารณชน 01 ผลิตสื่อประชาสมัพันธ์ 5301 

    02 เผยแพร่แนวพระราชดำร ิ 5302 

    03 เผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถาบันฯ 5303 
       04 ติดตามประเมินผลการประชาสมัพันธ์ 5304 

6 การบริหารจัดการ 1 แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน 01 จัดทำแผน 6101 
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 กลุ่มกิจกรรม  กิจกรรมหลัก  กิจกรรม รหัส 

    02 เก็บข้อมูล 6102 

    03 ติดตามประเมินผล 6203 

  2 การปฏิบัติงานภายในสำนักงาน 01 บรหิารทั่วไป 6201 

    02 การเงินการบัญชีและบัญชีเงินเดือน 6202 

    03 จัดซื้อ, ควบคุมทรัพย์สินและออกต๋ัวเดินทาง 6203 

  3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 01 บรหิาร/พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศ 6301 
       02 ตรวจสอบและควบคุมภายใน 6302 
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รหัสชุดท่ี 2 - มิติหน่วยงาน เพื่อระบุหน่วยงานภายในสถาบันฯ ที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม
น้ันๆ ประกอบด้วยรหัสมาตรฐานจำนวน 2 ตัว ดังน้ี 

รหัส 01 สำนักผู้อำนวยการ 
รหัส 02 ฝ่ายจัดการความรู ้
รหัส 03 ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา 
รหัส 04 ฝ่ายสื่อสารสาธารณะและภาคีสัมพันธ์ 
รหัส 05 ฝ่ายบริหารสำนักงาน 
รหัส 06 แผนกบริหารทั่วไป 
รหัส 07 แผนกการเงิน การบัญชีและบัญชีเงินเดือน 
รหัส 08 แผนกจัดซื้อ ควบคุมทรัพย์สินและออกต๋ัวเดินทาง 

 
รูปที่ 3.45 รหัสชุดที ่2 - รหัสหน่วยงานตามโครงสรา้งสถาบันส่งเสริมและพฒันากิจกรรมปิดทองหลงัพระฯ 

รหัสชุดท่ี 3 – มิติพ้ืนท่ี เพื่อระบุพื้นที่ต้นแบบ (หากมี) ที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมน้ันๆ หาก
เป็นหน่วยงานจากส่วนกลาง ไม่มีพื้นที่ต้นแบบ ก็จะไม่ระบุรหัสในส่วนนี้ ประกอบด้วยรหัสมาตรฐาน
จำนวน 2 ตัว คือ 

 
รูปที่ 3.46 รหสัชุดที่ 3 – รหัสพื้นที่ต้นแบบ 

คณะกรรมการสถาบัน

ผู/อำนวยการ

สำนักผู/อำนวยการ

ฝ5ายจัดการความรู/ ฝ5ายส8งเสริมการพัฒนา

คณะท่ีปรึกษาด/านต8าง ๆ 

ของสถาบันฯ

ฝ5ายสื่อสารสาธารณะ

และภาคีสัมพันธN

ฝ5ายบริหารสำนักงาน

แผนกบริหารท่ัวไป
แผนกการเงินการบัญชี

และบัญชีเงินเดือน 
แผนกจัดซื้อ ควบคุมทรัพยNสิน

และออกต๋ัวเดินทาง

01

02 03 04 05

06 07 08

ภาคเหนือ จังหวัดน่าน 1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน ตาม
แนวพระราชดำริ 

รหัส 01 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ

จังหวัดอุดรธานี 2. โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเน่ืองมาจากแนว
พระราชดำริ (บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม) 

รหัส 02 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 3. โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเน่ืองมาจากแนวพระราชดำริ รหัส 03 
จังหวัดขอนแก่น 4. โครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ รหัส 04 

ภาคกลาง จังหวัดอุทัยธานี 5. โครงการพ้ืนท่ีต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ รหัส 05 
ภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี 6. แผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกต์ ตามพระราชดำริบ้านโป่งลึก บางกลอย 

อ.แก่งกระจาน 
รหัส 06 

ภาคใต้ จังหวัดปัตตานี 7. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ รหัส 07 
จังหวัดยะลา 8. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ รหัส 08 
จังหวัดนราธิวาส 9. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ รหัส 09 
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รหัสชุดท่ี 4 – มิติยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ ประกอบด้วยรหัสมาตรฐานจำนวน 4 ตัวดังน้ี 

ระดับที่ 1 ยุทธศาสตร ์(เลขลำดับที่ 1) 

อ้างอิงจากแผนยุทธศาสตร์ระยะที ่3 (พ.ศ.2564-2568) ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร ์คือ ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพ้ืนที่ต้นแบบเดิมให้ไปสู่ความย่ังยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที ่ที่มีปัญหาความม่ันคง และยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการเพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำร ิ 

ระดับที่ 2 แผนงาน (เลขลำดับที่ 2) 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะที ่ 3 ประกอบไปด้วย 10 แผนงาน เป็นแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
จำนวน 4 แผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 2 แผนงานและภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 4 
แผนงาน  

ระดับที่ 3 โครงการ (เลขลำดับที่ 3-4) 

เป็นโครงการภายใต้แผนงาน รวม 37 โครงการ กระจายอยู่ภายใต้ทั้ง 10 แผนงาน 

 
รูปที่ 3.47 รหสัชุดที่ 4 - รหสัมิติยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ 

รหัสชุดที่ 5 – มิติผลงาน (โครงสร้างตัวชี้วัด) ตัวชี้วัด (KPIs) เป็นดัชนีหรือหน่วยวัดความสำเร็จ
ของการปฏิบัติงานที่กำหนดข้ึน โดยเป็นหน่วยวัดที่แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงาน/โครงการ/งาน รวมถึง
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้ ที่ควรมีผลเป็นตัวเลขที่นับได้จริง การกำหนด
ตัวชี้วัดที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ จึงเป็นขั้นตอนที่

แผนยุทธศาสตร์ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘)  
ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ  

ส่วนท่ี ๑ สาระสำคัญของแผน ส่วนท่ี ๒ รายละเอียดโครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพ้ืนท่ีต้นแบบเดิมให้ไปสู่ความยั่งยืน  

แผนงานที่ ๑  
การพัฒนา
ครัวเรือน
พึ่งตนเองได้  
(อยู่รอด) 

1. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ ดิน 
ป่า 

2. โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ

ทางเลือก  
3. โครงการเสริม
ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ

ครัวเรือน    

แผนงานท่ี ๒ 
การพัฒนาชุมชน
รวมกลุ่มพ่ึงพา
กันเองได้ 
(พอเพียง)  

1. โครงการพัฒนาและ
เพิ่มผลิตภาพการ

ผลิต 
(Productivity) 

2. โครงการยกระดับ
การผลิตและการ

พัฒนาศักยภาพ

ทุนเดิมของชุมชน  
3. โครงการพัฒนา
มาตรฐานการ

บริหารจัดการ  

แผนงานที่ ๓  
การเชื่อมโยง
ส่ภูายนอก 
(ยั่งยืน)  

1. โครงการ
สนับสนุน

นวัตกรรม

เทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาฐานการ

ผลิตชุมชน  
2. โครงการพัฒนา
แผนชุมชน  

3. โครงการขยายผล
การพัฒนาตาม

แนวพระราชดำริ 

แผนงานที่ ๔  
การสนับสนุน
และบริหาร
จัดการงาน
การพัฒนา
ตาม

ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาความม่ันคง  

แผนงานท่ี ๑  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์
พระราชาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(ทุเรียนคุณภาพ)  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในพ้ืนที ่
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
น้ำ ดิน  

3. โครงการถ่ายทอดความรู้และจัดต้ังกองทุน
ปัจจัยการผลิต  

4. โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการรวบรวม
และกระจายผลผลิต  

5. โครงการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร  

6. โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร การจัดต้ัง/
จดทะเบียน กลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์
การเกษตร  

แผนงานที่ ๒ 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำรใิน
พื้นที่ท่ีมีปัญหาการค้าและการลำเลียง
ยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ  

1. การเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนว
พระราชดำริ “โครงการร้อยใจรักษ์”  

2. การฝึกปฏิบัติด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

3. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหา
เร่งด่วน (Quick win) 

4. การติดตามนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่ได้มาเรียนรู้การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริและ

ประเมินผล  
5. การส่งเสริมองคค์วามรู้ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้
เจ้าหน้าที่ของ อปท. 

6. การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน 
คณะอนุกรรมการอบรมฯ คณะทำงานกลั่นกรอง
โครงการฯ และการประชุมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
การบริหารจัดการเพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำร ิ 

แผนงานที่ ๑ 
แผนงานด้านการ
จัดการความร้แูละ
ประเมินผล  

1. การปรับปรุงระบบข้อมูล
และสารสนเทศเพ่ือการ

บริหาร  
2. การติดตามประเมินผลและ
พัฒนาองคค์วามรู้  

3. การส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที ่และ 
อสพ.  

4. การเช่ือมโยงองค์ความรู้
ให้แก่พ้ืนที่ต้นแบบและ

พ้ืนที่ขยายผล  
5. จัดระบบการอบรมเพ่ือ
สร้างนักพัฒนาชนบทตาม

แนวพระราชดำริ  
 

แผนงานที่ ๒ 
แผนงานสื่อสาร
สาธารณะ  

1. การจัดการศึกษาดูงานเพ่ือ
สร้างการรับรู้และเข้าใจในแนว

ทางการพัฒนาทีย่่ังยืน  
2. การผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์แนว

พระราชดำริ  
3. การจัดกิจกรรมสืบสานงาน
พระราชดำริ 

4. สื่อมวลชนสัมพันธ์  
5. การเผยแพร่การประยุกต์แนว
พระราชดำริเพ่ือการพัฒนา

พ้ืนที่  
6.ประเมินผลการประชาสัมพันธ์
และทัศนคติ และพัฒนาแนว
ทางการดาเนินงาน  

แผนงานที่ ๓ 
แผนงานด้าน
ภาคีสัมพันธ์   

1. เครือข่ายปราชญ์
สืบสานแนว

พระราชดำริ  
2.  สร้างความเข้าใจ
ที่ดีต่อการดาเนิน

งานของโครงการ  
3. สร้างความร่วมมือ
เพ่ือดำเนิน

กิจกรรมพิเศษ  

แผนงานที่ ๔ 
แผนงานบริหาร
จัดการและ
สนับสนุนการ
ขยายผลการ
พัฒนา  

1. สนับสนุนการ
ขยายผลการ

พัฒนาร่วมกับ

หน่วยงานภาคี  
2. เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

องค์กร   

๑ หลักการและเหตุผล และผลการดำเนินงานระยะท่ีผ่านมา 
๒ นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง และจุดเน้นการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ระยะท่ี ๓  
๓ แผนยุทธศาสตร์ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘)  
๔ แผนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘)  
๕ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ   

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

โครงการ
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 โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
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สำคัญมากสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากตัวช้ีวัดไม่สอดรับกับเป้าหมาย หรือมีความท้าทายที่
น้อยเกินไปเมื่อเทียบกบัความสำเรจ็ ก็อาจส่งผลให้การประเมินน้ันๆ มีคุณค่าที่น้อยลง ไม่เกิดแรงผลักดันให้
เกิดการพัฒนาในปีต่อไป หรือหากกำหนดตัวชี้วัดที่สูงเกินไป โดยอาจเกิดจากความคาดหวังที่เกินกว่า
เป้าหมาย เป็นต้น ผลที่ได้รับก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้หน่วยงานน้ันๆ มีผลการประเมินที่ตกต่ำกว่าที่ต้ังเป้า
ไว้ได้ 

ผลผลิต (output)  หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นสินค้า 
(product) หรือการให้บริการ (service) ก็ได้ 

ผลลัพธ์ (outcome)  หมายถึง ผลประโยชน์ คุณประโยชน์ คุณค่า คุณลักษณะที่เกิดข้ึนกับกลุ่ม
เป้าหมายเฉพาะหรือลูกค้าท่ีรับบริการหรือใช้ประโยชน์จากผลผลิต 

การวัดผลสำเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้ตัวช้ีวัดสามารถวัดได้ทั้ง 4 มิติ คือ ปริมาณ คุณภาพ 
เวลาและค่าใช้จ่าย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

(1)  ปริมาณ หมายถึง การกำหนดเป้าหมายในการผลิต/การดำเนินโครงการด้านปริมาณ โดย
กำหนดในรูปของสิ่งที่สามารถวัดได้ด้วยเชิงปริมาณ ซึ่งระบุเป็นตัวเลขชัดเจนและสามารถ 
แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานได้ 

(2)  คุณภาพ หมายถึง การกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผลผลิต/โครงการ โดยมี 2 ลักษณะ ได้แก ่ 

(2.1)  คุณภาพของผลผลิต หรือสิ่งของที่ใหบ้รกิาร/โครงการน้ันเปน็ไปตามมาตรฐานที่ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกจิและหน่วยงานอื่นกำหนดไว้หรอืไม ่

(2.2)  คุณภาพของวิธีการนำส่งผลผลิตหรอืวิธีการให้บริการ/การดำเนินโครงการ ได้แก่ การวัด
ความพึงพอใจของกลุม่เป้าหมายที่มีต่อกระบวนการผลิต  

(3)  ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่กำหนดในกระบวนการผลิต/การดำเนินโครงการเพื่อให้ได้
ผลผลิต/โครงการ  

(4)  ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนผลผลิต/โครงการ  

รหัสชุดที ่5 คือรหัสมิติผลงาน เพื่อระบุผลงานที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรม ผ่านการระบุ
เป็นตัวช้ีวัดในระดับผลผลิตหรือผลลัพธ์ ประกอบด้วยรหัสมาตรฐานจำนวน 4 ตัว คือ 

ระดับที่ 1 ด้าน (เลขลำดับที่ 1) 

รหัสลำดับแรกคือความสำเร็จใน 5 ด้านประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านความมั่นคงและการบริหารจัดการ 

ระดับที่ 2 เรื่อง (เลขลำดับที่ 2) 
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เป็นเรื่องสำคัญในแต่ละด้าน ประกอบด้วย 13 เรื่องใน 5 ด้าน โดยเรื่องน้ีจะเป็นรหัสลำดับที่ 2 ของ
โครงสร้างกิจกรรม 

ระดับที่ 3 ตัวช้ีวัด (เลขลำดับที่ 3-4) 

รหัสลำดับที่ 3 และ 3 เป็นตัวช้ีวัดที่ประสงค์จะบรรลุจากการดำเนินกิจกรรม ซึ่งจะเป็นตัวช้ีวัดทั้งใน
ระดับผลผลิต และ/หรือ ระดับผลลัพธ์ 
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ตารางที่ 3.23 สรุป (ตัวอย่าง) มาตรฐานตัวช้ีวัดของสถาบันฯ 
ด้าน เร่ือง   ตัวชี้วัดระดับผลผลิต หน่วย รหัส   ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ หน่วย รหัส 
1 ด้านเศรษฐกิจ 1 อาชีพ 01 พ้ืนที่เกษตรที่ร่วมโครงการ ไร่ 1101 06 ผลผลิตต่อไร่ของผลผลิตการเกษตรที่ส่งเสริม กิโลกรัมต่อไร่ 1106     

02 จำนวนผลผลิตการเกษตรที่ส่งเสริม กิโลกรัม 1102 07 เกษตรกรมีกำไรของผลผลิตที่ส่งเสริมเพ่ิมขึ้น บาทต่อไร่ 1107     
03 จำนวนผลผลิตการเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน 

GAP/GMP/อ่ืนๆ 
ชนิด/กิโลกรัม/
ครัวเรือน 

1103 08 สัดส่วนผลผลิตการเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน GAP/GMP/อ่ืนๆ ต่อ
ผลผลิตทั้งหมด 

ร้อยละ 1108 

    
04 จำนวนผลผลิตนอกภาคเกษตรที่ส่งเสริม ชิ้น/คร้ัง 1104 09 จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ ชนิด 1109   

    05 จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูป กิโลกรัม/ชิ้น 1105           
2 การตลาด 01 จำนวนช่องทางการขายที่เพ่ิมขึ้น ช่องทาง 1201 02 รายได้/กำไร/ขาดทุนจากช่องทางการขายที่เพ่ิมขึ้น บาท 1202   
            03 ร้อยละของสินค้าที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด (หรือ

ถูกตีกลับ) 
ร้อยละ 1203 

  
3 รายได ้         01 รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนที่เขา้ร่วมโครงการ บาทต่อปี 1301         

02 รายได้เฉล่ียภาคเกษตรของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ บาทต่อปี 1302         
03 สัดส่วนรายได้เฉล่ียครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการต่อครัวเรือนที่ไม่ได้

เข้าร่วมโครงการ 
เท่า 1303 

        
04 ครัวเรือนที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อคนต่อปี 

(102,000 บาท/ครัวเรือน/ปี) 
ครัวเรือน 1304 

                05 ร้อยละของครัวเรือนที่รายได้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ต่อครัวเรือนทั้งหมด ร้อยละ 1305 
2 ด้านสังคม 1 พ้ืนที่ 01 จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ครัวเรือน 2101 02 จำนวนครัวเรือนที่ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือน 2102         

03 จำนวนครัวเรือนปลอดหนี้เพ่ิมขึ้น ครัวรือน 2103   
            04 ความพึงพอใจของครัวเรือนที่มีกับผลที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต้นแบบ ร้อยละ 2104   
2 องค์ความรู้ 01 การฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้/ศึกษาดงูานของคน

ในพ้ืนที่ 
คร้ัง/คน 2201 03 จำนวนครัวเรือนที่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ครัวเรือน 2203 

  
    02 คนนอกพ้ืนที่เข้ามาศึกษาดูงาน คร้ัง/คน 2202           
3 การ
รวมกลุ่ม 

01 จำนวนกลุ่ม กลุ่ม 2301 04 ร้อยละครัวเรือนที่เข้าร่วมการรวมกลุ่มเมื่อเทียบกับจำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด 

ร้อยละ 2304 
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ด้าน เร่ือง   ตัวชี้วัดระดับผลผลิต หน่วย รหัส   ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ หน่วย รหัส     
02 จำนวนสมาชิกรวม ครัวเรือน 2302 05 จำนวนกองทุนที่ยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ วิสาหกิจ/

สหกรณ์ 
2305 

        03 เงินทุนหมุนเวียนรวม บาท 2303 06 การเติบโตของเงินทุนหมุนเวียนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ร้อยละต่อปี 2306 
3 ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1 น้ำ 01 ปริมาณการกักเก็บน้ำจากการพัฒนาของปิดทองฯ ลบ.ม. 3101 05 ปริมาณการเก็กกักน้ำจากการพัฒนาของปิดทองในช่วงหน้าแล้ง ลบ.ม. 3105 

    
02 ปริมาณการกระจายน้ำเข้าสู่พ้ืนที่ เมตร 3102 06 ปริมาณน้ำใช้สอยภายในครัวเรือน ลบ.ม. 3106     
03 พ้ืนที่รับประโยชน์ ครัวเรือน/ไร่ 3103 07 ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำใช้ตลอดปี ร้อยละ 3107   

    04 พ้ืนที่พัฒนาระบบน้ำภายในแปลง (น้ำหยด บ่อ
บาดาล) 

ไร่ 3104       
 

  
2 ดิน 01 พ้ืนที่เกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟ้ืนฟู

คุณภาพดิน  
ไร่ 3201         

    3 ป่า 01 พ้ืนที่ป่าจากการพัฒนาของปิดทองฯ เพ่ิมขึ้น ไร่ 3301         

4 ด้านความ
มั่นคง 

1 อาชีพ 01 ครัวเรือนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร  

ครัวเรือน 4101 02 รายได้เฉล่ียครัวเรือนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมขึ้น 

บาทต่อปี 4102 

5 ด้านการบริหาร
จัดการ 

1 เครือข่าย 01 จำนวนองค์กรเครือข่าย องค์กร 5101 02 จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ไดท้ำงานร่วมกัน (แบบ Project Base) องค์กร 5102 

  
            03 จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ไดท้ำงานร่วมกัน (แบบ Partnership) องค์กร 5103   
2 แผน 01 การจัดทำแผนงานไดต้ามเป้าหมายที่กำหนด แผนงาน 5201           
3 การจัดการ 01 การบริหารจัดการภายในสำนักงานได้ตามเป้าหมาย

ที่กำหนด 
เร่ือง 5301 03 ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ ที่เชื่อถือได้  ร้อยละ 5303 

        02 การบันทึกและใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนตาม
แนวพระราชดำริไดท้ันต่อเวลา 

ร้อยละ 5302         
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลตามโครงสร้างรหัสมาตรฐาน 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานที่นำเสนอ 

คณะที่ปรึกษาฯ จึงได้จัดทำตัวอย่างของการบันทึกข้อมูลทั้ง 5 มิติมาดังน้ี 

 

รูปที่ 3.48 โครงสร้างรหัสมาตรฐาน 

1. มิติกิจกรรม – รหัสชุดท่ี 1 (รหัส 4 ตัว) 
ตัวอย่าง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ เช่น การสร้างฝาย การขุดสระ 

ดังน้ันรหัสกิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติจะบันทึก คือ รหัส “1201”  

กลุ่มกิจกรรม  ดิน-น้ำ-ป่า (1000) 

กิจกรรมหลัก น้ำ (1200) 

กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำ (รหัส 1201) 

2. มิติหน่วยงาน – รหัสชุดท่ี 2 (รหัส 2 ตัว) 

ตัวอย่าง กิจกรรมข้างต้นดำเนินการโดยฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา ดังน้ันรหัสหน่วยงานที่จะ

บันทึก คือ รหัส “03”  

3. มิติพ้ืนท่ี – รหัสชุดท่ี 3 (รหัส 2 ตัว) 

ตัวอย่าง กิจกรรมข้างต้นดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบฯ จังหวัดน่าน ดังนั้นรหัสพื้นที่ที่จะ

บันทึก คือ รหัส “01”  

4. มิติยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ – รหัสชุดท่ี 4 (รหัส 4 ตัว) 

ตัวอย่าง กิจกรรมข้างต้นมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร ์แผนงานและโครงการ ตามแผน

ยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ 3 ดังนั้นรหัสยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ ที่จะ

บันทึก คือ รหัส “1101”  

4

3

1

5

2
มิติยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการมิติหน่วยงาน

มิติพ้ืนท่ี

มิติกิจกรรม

มิติผลงาน

[รหัส xxxx.xx.xx.xxxx.xxxx]
เพื่อตอบความเชื่อมโยงที่มีกับยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการ (ระยะ 5 ปี) 
รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (ประจำปี) ขององค์กร

เพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมที่หน่วยปฏิบัต/ิพื้นที ่ที่จะดำเนินการ 
สอดคล้องกับภารกิจของปิดทองหรือไม ่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผนงานและโครงการอย่างไร 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ากิจกรรมที่ดำเนินการ ก่อให้เกิด
ผลสำเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ์อย่างไร

เพื่อเป็นหน่วยรับผิดชอบในการดำเนินงาน 
รวมทั้ง การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลสำเร็จ 
ของการพัฒนาในแต่ละพื้นที่

การดำเนินงาน

[รหัส xxxx.xx.xx.xxxx.xxxx]

[รหัส xxxx.xx.xx.xxxx.xxxx]

[รหัส xxxx.xx.xx.xxxx.xxxx]

[รหัส xxxx.xx.xx.xxxx.xxxx]
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ยุทธศาสตร ์  ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสรา้งความเข้มแข็งของพ้ืนทีต้่นแบบเดิม

ให้ไปสู่ความยั่งยืน  (1000) 

แผนงาน  แผนงานท่ี 1 การพัฒนาครัวเรือนพึ่งตนเองได้ (อยู่รอด) (1100) 

โครงการ  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำ ดิน 

ป่า (รหัส 1101) 

5. มิติผลงาน – รหัสชุดท่ี 5 (รหัส 4 ตัว) 

ตัวอย่าง กิจกรรมข้างต้น ระบุตัวชี ้วัดระดับผลผลิต คือปริมาณการกักเก็บน้ำจาก

กิจกรรมนี ้ (หน่วยนับเป็น ลบ.ม.) ดังนั ้นรหัสผลงานที่จะบันทึก คือ รหัส 
“3101”  

รหัสที่ 1 ด้าน   สิ่งแวดล้อม (3000) 

รหัสที่ 2 เรื่อง  น้ำ (3100) 

รหัสที่ 3-4 ตัวช้ีวัด  ปริมาณการกักเก็บน้ำจากโครงการน้ี (รหัส 3101) หน่วย

นับ (ลบ.ม.) 

ดังน้ัน การบันทึกข้อมลูตามโครงสร้างรหัสมาตรฐานชุดน้ี คือ “1201.03.01.1101.3101” 

 

3.7.4 กระบวนการและความเชื่อมโยงในการปฏิบัติการของฝ่ายต่างๆ ภายในสถาบันฯ ในขั้นตอน
การวางแผน จัดสรรงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะที่ปรึกษาฯ ได้ทบทวนเอกสารและสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกระบวนการและ

ความเชื่อมโยงในการปฏิบัติการของฝ่ายต่างๆ ภายในสถาบันฯ ได้แก่ สำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการ

ความรู้ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา แผนกการเงินการบัญชี เพื่อทำความเข้าใจและทบทวนขั้นตอนตั้งแตก่าร

จัดทำคำของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ วางแผน เบิกจ่ายงบประมาณ ปฏิบัติงาน ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเครื่องมือการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ที่ควรจะเป็นให้ครบวงจร ดัง

รายละเอียดต่อไปน้ี 



 

 โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ  

129 129 

 

รูปที่ 3.49 กระบวนการและความเช่ือมโยงในการปฏิบัติการของฝ่ายต่างๆ ภายในสถาบันฯ 

ในข้ันตอนการวางแผน จัดสรรงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การดำเนินการของฝ่ายปฏิบัติ ต้ังแต่ต้นจนจบปีงบประมาณ จะมีการส่งต่อเอกสารในรูปแบบต่างๆ 

ทั้งยุทธศาสตร์ แผนงาน แบบฟอร์ม รายงาน บทเรียน คู ่มือ บทความ ข้อมูลเชิงปฏิบัติ และผลการ

ดำเนินงานที่ผ่านมา จากหน่วยงานหน่ึงไปยังหน่วยงานหน่ึง ด้วยเหตุน้ี การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ เป็นอกภาพ ด้วยระบบเดียวกัน เพื่อประกอบการวางแผน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

การตัดสินใจจึงมีความสำคัญ ที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 

 

รูปที่ 3.50 การบรหิารจัดการข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ

ตัดสินใจ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน#วยปฏิบัติ 

จัดทำคำขอ 
งบประมาณ 

สำนักผู2อำนวยการ ฝ7ายบัญชีการเงิน

จัดทำคำของบประมาณ 

ประเมินผลการดำเนินงาน
และความสำเร็จ 

ฝ7ายจัดการความรู2
กระบวนการวางแผน ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดสรรงบประมาณ 
และวางแผนงาน 

เบิกจ#ายงบประมาณ 

ปฏิบัติงานและติดตาม
ความก2าวหน2า 

แผนยุทธศาสตร;/ 
แผนปฏิบัติการประจำป@ 

พิจารณาคำของบประมาณ 

กรอบ 
งบประมาณประจำป@ 

งบประมาณ 
ที่ไดEรับจัดสรร งบประมาณ 

ที่ไดEรับจัดสรร 

คำของบประมาณ 
เพื่อดำเนินกิจกรรม 

งบประมาณ 

อนุมัต ิ
งบประมาณ 

เบิกจHายงบประมาณ 

ปฏิบัติงาน 
ติดตามความกEาวหนEา 

ในการปฏิบัติงาน 
(ผลงานและการใชEจHาย) 

รายงาน
ความกEาวหนEา บันทึกการใชEจHาย 

สรุปความกEาวหนEา  
(3-6 เดือน/ประจำป@) 

สนับสนุนขEอมูล
ประกอบการประเมินผล 

ประเมินและรายงานผลการ
ดำเนินงานแกH สปน. 

ประเมินและรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำป@ 

รับรูEความกEาวหนEา 
ในการปฏิบัติงาน 

จัดทำแผนงาน/ 
แผนการใชEจHาย 

จัดทำคำของบประมาณ 

ประเมินผลการดำเนินงาน
และความสำเร็จ 

จัดสรรงบประมาณ 
และวางแผนงาน 

เบิกจ<ายงบประมาณ 

ปฏิบัติงานและติดตาม
ความก@าวหน@า 

ยุทธศาสตรE/แผนงาน

ผลการดำเนินงาน
ท่ีผ<านมา

แบบฟอรEม

ข@อมูลเชิงปฏิบัติ

แผนงาน/แผนการ
ใช@จ<ายงบประมาณ

ผลงาน/ผลการใช@
จ<ายงบประมาณ

ข@อมูลสำคัญ

แบบฟอรEม งบประมาณ

แบบฟอรEมแบบฟอรEมรายงานผลถอดบทเรียน
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1. เช่ือมโยงข้อมูลและการปฏิบัติจากฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร 
เพื่อการวางแผน จัดสรร ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 

2. เจ้าหน้าที่เห็นกระบวนการที่ตรงกันในภาพรวม และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน ในแต่ละ
ข้ันตอนได้อย่างชัดเจน 

3. ง่ายต่อการประมวลผลในแต่ละมิติ (มิติยุทธศาสตร ์แผนงานและโครงการ/มิติผลงาน/มิติกิจกรรม/
มิติพื้นที่/มิติหน่วยงาน) เพื่อการติดตาม ประเมินผลและการตัดสินใจ 

4. สามารถสรปุเป็น Dashboard และนำเสนอผู้บริหารและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องหลกัได้ 

5. ผลการประเมินจะเป็นข้อมลูเพื่อการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ให้มปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

3.8 การจัดการองค์ความรู้งานพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 
3.8.1 ความสำคัญของการจัดการองค์ความรู้  

ในโลกยุคปัจจุบันที่ธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกมีการขยายตัว การผลิตสินค้า และบริการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของตลาดก็มีการแข่งขันที่สูงข้ึนอย่างมาก การมุ่งเน้นเพียงแค่ผลประกอบการและสินทรพัย์ทางตัว

เงินในระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่ทิศทางในการเติบโตขององค์กร กลยุทธ์ในยุคใหม่และปัจจัยทาง

ธุรกิจในระยะยาวได้เริ ่มให้ความสนใจในคุณค่าขององค์ความรู ้ (knowledge) ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 

นอกจากน้ี การระบุขีดความสามารถหลัก (core competency) ของประเทศหรือองค์กร ยังสามารถทำได้

จากการศึกษาองค์ความรู้ที่มีอยู่เป็นต้นทุนเดิม ดังน้ัน การเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการองค์ความรู้ 

จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่องค์กรทางธุรกิจเท่านั้น แต่รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มี

เป้าหมายการพัฒนาทางด้านสังคม ซึ่งจำเป็นต้องใช้องค์ความรูเ้ฉพาะทาง และประสบการณ์ในการทำงาน  

องค์ความรู้ขององค์กรมีชื่อเสียงที่ใช้กันหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละองค์กร แต่ชื่อที่มัก

นิยมใช้ ได้แก่ ทรัพย์สินทางความรู้, ทรัพย์สินทางปัญญา (knowledge capital หรือ knowledge asset 

หรือ intellectual capital), ทรัพย์สนิที่จับต้องไม่ได้ (intangible asset) ในการศึกษาของมูลนิธิปิดทองฯ 

นี้ ทางคณะที่ปรึกษาจะใช้คำว่า “ทรัพย์สินทางความรู”้ หรือ “knowledge capital” เป็นชื่อเรียกแทน

ความหมายเหล่าน้ี  

3.8.1.1 องค์ประกอบขององค์ความรู้และแนวทางการวัดผล 
บทบาทขององค์ความรู้ในยุคปัจจุบัน ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการวางยุทธศาสตร์ในหลายองค์กร

ทั่วโลกเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน และการรักษาตำแหน่งทางการแข่งขัน (competitive advantages) ใน

บริบทใหม่น้ี องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องเข้าใจและค้นหาว่าความสามารถด้านใดที่พวกเขาต้องการรักษาไว้ ซึ่ง

ความสามารถ (capabilities) ของแต่ละองค์กรน้ันข้ึนอยู่กับองค์ความรู้ที่เป็นเหมอืนทรัพยากรที่สำคัญที่จะ

เสริมสร้างขีดความสามารถหลัก (core competencies) ให้กับหน่วยงาน 
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ดังนั้น องค์กรที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถ จะมองหาแนวทางในการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางความรู้ (knowledge capital หรือ intellectual capital) ของพวกเขา แต่อย่างไรก็ตาม 

การบริหารจัดการจะไม่สามารถทำได้หากสิ่งเหล่าน้ันเป็นสิ่งที่ยังไม่ถูกประเมิน หรือทำวัดค่าได้  

จากการทบทวนวรรณกรรม ทรัพย์สินทางความรู้เป็นสิ่งที่ยากต่อการประเมินและช้ีวัด และมีความ

พยายามในการกำหนดกรอบแนวคิดหลายอย่าง เพื่อใช้ในการประเมินและวัดค่าของทรัพย์สินทางความรู้ 

เน่ืองจากผลของการประเมินและผลช้ีวัด จะช่วยระบุขีดความสามารถหลักขององค์กร (key capabilities 

หรือ core competencies) ที่จะใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวต่อไป ดังนั้น ในบท

ย่อยน้ีจะนำเสนอกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินทรัพย์สินทางความรู้ ซึ่งน่าจะสามารถนำมาปรับ

ใช้ได้กับบริบทของปิดทองฯ และประเทศไทย 

1) Skandia Model หรือ Skandia Navigator  

ในแบบจำลองสแกนเดีย (Skandia model) น้ี ได้ระบุองค์กรประกอบหลักของทรัพย์สินทางความรู้ 

(knowledge capital หรือ intellectual capital) ไว้ 4 องค์ประกอบหลัก พร้อมทั ้งตัวอย่างในการ

กำหนดตัวช้ีวัดของแต่ละองค์ประกอบเพื่อระบุทรัพย์สินทางความรู้ขององค์กรได้ ดังน้ี 

องค์ประกอบ ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1.Market/Customer Capital – คือ

องค์ประกอบทีส่ะท้อนทรัพย์สินทางความรู้

ขององค์กร ที่ผนวกรวมอยู่ในความสัมพันธ์

ขององค์กรกับหน่วยงานต่างๆ  

- มีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการ

ของตลาด หรือผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องได้ในเวลา

อันรวดเร็ว เช่น การผลิตสินค้า หรอื บริการใหม่ๆ 

- ระดับในการเป็นส่วนหน่ึงของงานระดับชาติ 

- การเปิดกว้างต่อวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

2. Process Capital – คือองค์ความรู้ที่

สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ หรือกจิกรรม

ต่างๆ ที่สร้างสัมพันธภาพ และการเติบโตของ

องค์กร 

- โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร 

- การเผยแพร่กิจกรรมภายในสูส่าธารณะ 

- การใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ช่วยในการบรหิาร

จัดการ และเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน 

3. Human Capital – คือองค์ประกอบที่

มุ่งเน้นความสามารถของบุคลากรในองค์กร 

ที่สะทอ้นได้จากระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญ 

- ระดับการศึกษา 

- การสร้างโอกาสการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียม 

- วัฒนธรรมในองค์กร 

- สุขภาพของบุคลากร 

4. Renewal & Development Capital – คือ

องค์ประกอบทีส่ะท้อนถึงความสามารถใน

การปรับตัว และการสร้างสิ่งใหม่ๆ  ของ

- การใช้จ่ายด้านงานวิจัยและพฒันา 

- ผลงานตีพิมพ ์

- ผลงานสิง่ประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

- กำลังคนด้านงานวิจัยและพัฒนา 
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องค์กร ซึง่จะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ไมห่ยุด

น่ิง และเติบโตต่อไปในอนาคต 

นอกจาก 4 องค์ประกอบด้านทรัพย์สินทางความรู้ข้างต้น สแกนเดียโมเดลยังให้ความสำคัญกับ

ทรัพย์สินและความเติบโตทางการเงิน (financial capital) โดยกระบวนการในการประเมินศักยภาพของ

องค์กรโดยการใช้สแกนเดียโมเดล เป็นดังน้ี 

1. พัฒนา/กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร 
2. ระบุขีดความสามารถหลักขององค์กรซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ 
3. ระบุปัจจัยความสำเร็จ (key success factors) เพื่อให้บรรลุขีดความสามารถน้ันๆ  

4. ระบุตัวช้ีวัดหลัก (key indicators) ของปัจจัยความสำเร็จ 

 

รูปที่ 3.51 แบบจำลองสแกนเดีย (Skandia Model/Navigator) 

วิธีการประเมินของแบบจำลองน้ี ใช้หลักการคล้ายกับการทำ Balanced Scorecard8 แต่เพิ่มบริบท

ที ่เก ี ่ยวกับบุคลากรขององค์กรเข้าไป (human capital) แต่ข้อจำกัดของแบบจำลองนี ้ค ือ แต่ละ

องค์ประกอบยังไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ซึ ่งกันและกันได้อย่างชัดเจน และการประเมินในทุก

องค์ประกอบจะถูกช้ีวัดในหน่วยตัวเงินเท่าน้ัน ซึ่งทรัพย์สินทางความรู้อาจไม่สามารถแสดงมูลค่าเปน็ตัวเงิน

ได้ทั้งหมด  

                                         
8 Balanced Scorecard คือ ระบบการบริหารงานและประเมินผลท่ัวท้ังองคDกร และไมFใชFเฉพาะเปKนระบบการวัดผลเพียงอยFางเดยีว แตFจะเปKนการกำหนดวสัิยทัศนD (vision) และ

แผนกลยุทธD (strategic plan) แล̂วแปลผลลงไปสูFทุกจุดขององคDกรเพื่อใช̂เปKนแนวทางในการดำเนินงานของแตFละฝbายงานและแตFละคน 
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2) Knowledge Asset Map 

กรอบแนวคิดของ Knowledge Asset Map อยู่บนพื้นฐานของการรวมกันของทรัพยากร 2 ส่วน

ขององค์กร ได้แก่ ทรัพยากรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder resources) และทรัพยากรเชิงโครงสร้าง 

(structural resources) โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อหาภาพรวมของทรัพย์สินทางความรู ้ขององค์กร และ

สามารถระบุองค์ความรู้หลักที่สำคัญของหน่วยงานตัวเองได้ แผนผังของ knowledge asset map  

 

รูปที่ 3.52 แผนผงั Knowledge Asset Map 

ทรัพยากรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholder resources) แบ่งออกเป็น ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง (stakeholder relationships) และทรัพยากรมนุษย์ (human resources)  

ทรัพยากรเชิงโครงสร้าง (structural resources) แบ่งออกเป็น โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรูปเป็นร่าง 
(physical infrastructure) และ โครงสร้างพื้นฐานที่จบัต้องไม่ได้ (virtual infrastructure) โดยส่วนหลังน้ี 

ยังแบ่งออกเป็นกลุม่ย่อยอีก 3 กลุ่ม ได้แก่ เชิงวัฒนธรรม (culture), สิ่งที่ปฏิบัติอย่างสมำ่เสมอ (routine & 

practices) และ ทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property)  

จากแผนผังการจัดกลุ ่มองค์ความรู ้ในภาพข้างต้น องค์กรสามารถใช้ในการกำหนดตัวชี ้ว ัดที่

หลากหลาย สำหรับแต่ละกลุ่มของทรัพย์สินทางความรู้ได้ง่าย แต่ข้อพึงระวังในการใช้งาน คือ การกำหนด

ตัวช้ีวัดเหล่าน้ี เป็นหน้าที่หลักของคณะผู้บริหาร ที่จำเป็นต้องระบุเฉพาะตัวช้ีวัดที่สื่อความหมายที่แท้จริงที่

จะสามารถใช้เพื่อประเมินองค์ความรู ้ขององค์กร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากหน่วยงานอื ่นๆ เพื่อ

สามารถช้ีวัดทรัพย์สินทางความรู้ที่กำหนดขีดความสามารถหลัก และกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์กร

ได้อย่างแท้จริง 
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3) Knowledge Asset Dashboard 

กรอบแนวค ิดของ  Knowledge Asset Dashboard อย ู ่บนพ ื ้นฐานของความพยายามหา

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติ (actors) กับโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ที่มีอยู่ ซึ่งเป็นรูปแบบการ

แสดงผลอีกรูปแบบหนึ่งของ Knowledge Asset Map ดังนั้น 4 องค์ประกอบหลักจึงได้ถูกปรับมาจาก 

Knowledge Asset Map และจัดรูปแบบในแนวต้ัง และแนวนอน เพื่อแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละ

องค์ประกอบที่สนับสนุนให้เกิดขีดความสามารถหลักขององค์กรที่เป็นเอกลักษณ์  

แกนแนวตั ้ง ได้แก่ ความสัมพันธ์ของผ ู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้อง (stakeholder relationships) และ 

ทรัพยากรมนุษย์ (human resources) 

แกนแนวนอน เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรูปเป็นร ่าง 

(physical infrastructure) และ โครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องไม่ได้ (virtual infrastructure) 

 

รูปที่ 3.53 แผนผงั Knowledge Asset Dashboard 

การกำหนดทรัพย์สินทางความรู้ใน Knowledge Asset Dashboard ทำได้ ดังน้ี 

1) กำหนดขีดความสามารถหลักซึ่งสามารถใช้กำหนดยุทธศาสตร์องค์กร ทั้งน้ี ขีดความสามารถหลัก
สามารถกำหนดได้จากหลักการบริหารที ่นิยม คือ กระบวนการแบบบนลงล่าง (top-down 

approach) หรือ แบบล่างขึ้นบน (bottom-up approach) บนพื้นฐานของทรัพย์สินทางความรู้

ขององค์กร  
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รูปที ่3.54 top-down และ Bottom-up approaches 

กระบวนการแบบบนลงล่าง (top-down approach) หร ือ แบบล ่างข ึ ้นบน (bottom-up 

approach) เพื่อระบุทรัพย์สินทางความรู ้อธิบายได้ดังน้ี 

- กระบวนการแบบบนลงล่าง (top-down approach) คือ เริ่มจากทำความเข้าใจยุทธศาสตร์

ขององค์กรและขีดความสามารถหลักที่มีอยู่ ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจาก

ภายนอกองค์กร การใช้กระบวนการน้ีทำให้องค์กรสามารถระบคุวามสามารถหลกัทีผ่ลักดันให้

เกิดยุทธศาสตร์ และความต้องการที่จะปรับปรุงขีดความสามารถเหล่าน้ันได้ รวมถึงทรัพย์สิน

ทางความรู้ ที่เป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดความสำเร็จ 

- กระบวนการแบบล่างขึ้น (bottom-up approach) จะตรงข้ามกับแบบแรก โดยมุ่งเน้นการ

ทำความเข้าใจและค้นหาทรัพย์สินทางความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร เพื่อที่จะใช้กำหนดยุทธศาสตร์

ต่อไป ดังน้ัน กระบวนการน้ีเน้นการค้นหาตัวเองจากความสามารถที่มีอยู่ภายในองค์กร แล้ว

จึงพิจารณาถึงสิ่งที่สามารถนำเสนอออกไปสู่ท้องตลาดและผู้เกี่ยวข้องภายนอก 

2) หลังจากได้ขีดความสามารถหลักขององค์กรจากขั้นตอนแรกแล้ว ลำดับต่อไปจะสามารถกำหนด
ชุดของทรัพย์ส ินทางความรู ้ใน Knowledge Asset Dashboard ที ่ส ัมพันธ์กับการสร้างขีด

ความสามารถน้ันๆ  

3) ค้นหาปฏิสัมพันธ์ หรือความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของทรัพย์สินทางความรู้ 
โดยใช้ strategy map หรือ success map  
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รูปที่ 3.55 ตัวอย่าง Success map 

4) กำหนดตัวชี้วัด ที่สามารถติดตามประสิทธิภาพขององค์กรผ่านการประเมินคุณค่าของแต่ละ
องค์ประกอบตามเส้นทางความสัมพันธ์ของแต่ละชุดทรัพย์สินทางความรู้  

กรอบแนวคิดของ Knowledge Asset Dashboard น้ี ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินประสิทธิภาพ

ทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ และเห็นภาพที่แท้จริงภายในองค์กรซึ่งช่วยให้ผู ้บริหาร สามารถตัดสินใจ

ทางด้านกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สินทางความรู้ และการหาขีดความสามารถ

หลักขององค์กรข้างต้น แต่ละกรอบแนวคิดต่างมีข้อดี และข้อจำกัด ซึ่งสามารถเลือกนำไปปรับใช้กับบริบท

และความต้องการของปิดทองฯ ได้  

3.8.1.2 แบบจำลองการประเมินทรัพย์สินทางความรู้และการกำหนดขีดความสามารถหลักของปิด
ท อ ง  (PTF’s Framework for identifying core competencies and knowledge 
capital) 

กรอบแนวคิดน้ี (PTF’s Framework) ถูกออกแบบเพื่อระบุขีดความสามารถหลักขององค์กร ที่ได้มา

จากทรัพย์สินทางความรู้ที่ซ่อนอยู่ในแต่ละพื้นที่ต้นแบบ ผลลัพธ์ในการประเมินสามารถใช้เพื่อการวางแผน

ทางกลยุทธ์ในระยะยาวได้ โดยแบบจำลองนี้ได้ออกแบบบนพื้นฐานของข้อมูลพื้นฐานของปิดทองที่มอียู่

แล้ว ผสานกับกรอบแนวคิดที่มีอยู่ในวรรณกรรมสากล โดยประยุกต์ใช้ 2 แนวคิด คือ กระบวนการแบบบน

ลงล่าง (top-down strategic approach) และ Skandia Model  

ข้อมูลพ้ืนฐานของปิดทองท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางความรู้ ได้แก่ ทฤษฎีใหม่ (บันได 3 ข้ัน) ซึ่ง

เป็นทรัพย์สินทางความรู ้หลักขององค์กร แต่จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ในทฤษฎีใหม่ที ่ปิดทองได้

ประยุกต์ใช้น้ัน ยังไม่มีการกำหนดตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลสำเร็จของพื้นที่ต้นแบบในแต่ละข้ัน มีเพียงตัวช้ีวัด

ในระดับองค์กรที่สามารถกำหนดความสำเรจ็ได้เพียงกรอบกว้างๆ เท่าน้ัน ทำให้ไม่สามารถระบุความเติบโต

ของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ได้ และติดขัดในการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางองค์กรในระยะยาว 
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กรอบแนวคิดในวรรณกรรมสากลท่ีประยุกต์ใช ้
1) กระบวนการแบบบนลงล่าง (top-down strategic approach) นำมาประยุกต์ใช้เพื่อทบทวนกล

ยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร และผลผลิตที่ต้องการ ซึ่งสามารถระบุกิจกรรมต่างๆ และตัวช้ีวัดในแต่

ละข้ันบันไดได้  

2) Skandia Model ถูกนำมาปรับใช้เพื่อกำหนดกระบวนการในการประเมินทรัพย์สินทางความรู้ใน

แต่ละข้ันบันได ซึ่งกระบวนการของ Skandia ที่แท้จริงคือมุ่งเน้นที่จะกำหนดตัวช้ีวัด โดยเริ่มจาก

การค้นหาขีดความสามารถหลักก่อน เพื ่อระบุปัจจัยความสำเร็จ และกำหนดตัวชี ้วัดแต่ละ

องค์ประกอบในขั้นตอนสุดท้าย แต่ในกรณีของปิดทอง ทรัพย์สินทางความรู้ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว 

(ทฤษฎีใหม่ บันได 3 ข้ัน) และตัวช้ีวัดในแต่ละข้ันบันได จะถูกกำหนดจาก top-down approach 

ข้างต้น ดังนั ้น ที ่ส ิ ่งท ี ่ข ั ้นตอนต่างๆ ของ Skandia model จะเติมเต็ม คือการระบุปัจจัย

ความสำเร็จ (key success factors) เพื่อให้สามารถกำหนดขีดความสามารถขององค์กรไดต้อ่ไป 

ดังนั้น กระบวนการการประเมินของ Skandia Model จะถูกประยุกต์ใช้แบบย้อนกลับ เพื่อระบุ

ความสามารถหลักในแต่ละข้ันบันได 

ภาพด้านล่างแสดงแนวคิดของ top-down approach และกระบวนการ Skandia แบบ

ย้อนกลับ ที่ประยุกต์ใช้ในแบบจำลอง PTF’s Framework น้ี 

 

รูปที่ 3.56 แนวคิด Top-down และ Skandia Model แบบย้อนกลับ 

 

ขั้นตอนการประเมินทรัพย์สินทางความรู้ และการกำหนดขีดความสามารถหลัก  

แบบจำลองที่นำเสนอน้ี แสดงข้ันตอนการประเมินอย่างเป็นระบบ ดังภาพด้านล่างและอธิบายอย่าง

ละเอียด ดังต่อไปน้ี 
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ส่วนแรก : การกำหนดตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลสำเรจ็ของพื้นที่ต้นแบบ 
1) กำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จในแต่ละขั้นบันได โดยใช้กระบวนการ Top-down approach โดยระบุ

กลยุทธ์ขององค์กร และกระจายลงมาเป็นกิจกรรมย่อยของกระบวนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ ซึ่ง

ผลลัพธ์คือ ตัวช้ีวัดของทฤษฎีใหม ่3 ชุด สำหรับประเมินผลสำเร็จในข้ันบันไดที่ 1, 2 และ 3 

2) ใช้ต ัวชี ้ว ัดในแต่ละขั ้นบันได เพื ่อประเมินผลสำเร ็จของพื ้นที ่ต ้นแบบ เพื ่อให ้ผ่านเกณฑ์

ความสามารถในการก้าวไปสู่ข้ันบันไดระดับต่อไป โดยทำการประเมินแต่ละพื้นที่โดยใช้ตัวช้ีวัดใน

แต่ละข้ันบันไดที่ถูกระบุในข้อแรก 

3) ผลการประเมินจะสามารถจำแนกพื้นที่ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งผ่านเข้ารอบไปสู่ข้ันบันได
ต่อไป และพื้นที่ที่ไม่ผ่านการประเมิน  

ส่วนที่สอง : การค้นหาขีดความสามารถหลักของพื้นที่ต้นแบบ 
4) จากผลการประเมินในข้อ 3) สามารถระบุผลลัพธ์ได้ ดังน้ี 

- กรณีประสบความสำเร็จ : ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ความสามารถหลักของพื้นที่ (ทำอย่างไรให้ประสบ
ความสำเร็จ), ปัจจัยความสำเร็จ (เช่น กระบวนการบริหาร, บุคลากร, องค์ความรู ้เป็นต้น) 

- กรณีล้มเหลว : ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ปัจจัยความล้มเหลว เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้
ในกรณีอื่นๆ  

ส่วนที่สาม : การกำหนดขีดความสามารถหลักขององค์กร 
5) เมื่อได้ปัจจัยความสำเร็จจากขั้นตอนที่ 4) แล้ว หลักการของ Skandia แบบย้อนกลับถูกนำมาใช้

เพื่อรวบรวมปัจจัยความสำเร็จในแต่ละข้ันบันได และกำหนดขีดความสามารถหลักของแต่ละพื้นที่

ต้นแบบ  

6) ขีดความสามารถหลักของพื้นที่ต้นแบบ แสดงถึงทรัพย์สินทางความรู้ของการดำเนินงานของปิด
ทอง ซึง่สามารถถูกนำมารวบรวมเพื่อระบุขีดความสามารถหลักขององค์กร และระบุทรัพย์สินทาง

ความรู้อื่นๆ ที่ได้จากพื้นที่ต้นแบบด้วย 
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รูปที่ 3.57 แบบจำลอง PTF’s Framework เพื่อการประเมนิทรัพย์สินทางความรู้ของปิดทองฯ 

3.8.1.3 กระบวนการการจัดการองค์ความรู้ 
กระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีความชัดเจน และเหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการองค์

ความรู้ อันเนื่องมาจากโครงการตามแนวพระราชดำริต่อไป ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ขั้นตอนหลัก 

ได้แก่ (1) การจัดหาความรู้ หรือ sourcing (2) การสร้างกรอบแนวคิดเชิงปฏิบัติ หรือ abstraction (3) 

การสร้างต้นแบบโมเดลปฏิบัติ หรือ conversion (4) การเผยแพร่โมเดลปฏิบัติสู่วงกว้าง หรือ diffusion 

(5) การพัฒนาและปรับปรุงโมเดลปฏิบัติ หรือ development and refinement ประกอบด้วยความหมาย 

กิจกรรมหลัก และบทบาทของผู้มีส่วนเกีย่วข้องหลักดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
รูปที ่3.58 กระบวนการการจัดการองค์ความรู ้

KM Process Sourcing 

(รวบรวม)

Abstraction 

(แปลงเป>นProduct)

Conversion 

(ปฏิบัติในพื้นท่ี)

Diffusion 

(ขยายผล)

Development &  

Refinement 

(ยกระดับ)

ความหมาย ระบุประเภท  

สร1าง/รวบรวม             

จัดระเบียบ จัดเก็บ           

องค;ความรู1ด1านต?างๆ

บูรณาการองค;ความรู1ด1านที่

เกี่ยวข1อง ให1เปEนกรอบแนวคิด/

ผังโมเดลในการพัฒนาพื้นที่/

ผลิตภัณฑ;/ 

กระบวนการ 

แปลงกรอบแนวคิดสู?ต1นแบบ

โมเดลพัฒนาพ้ืนที่/ 

ต1นแบบผลิตภัณฑ;/ต1นแบบ

กระบวนการ และทดลองใช1

ต1นแบบในพื้นที่/กลุ?มตัวอย?าง 

เผยแพร?ความรู1และใช1 

โมเดลพัฒนาพื้นที่/

ผลิตภัณฑ;/กระบวนการ  

ในพื้นที่เปQาหมาย  

อย?างกว1างขวาง

ต?อยอดองค;ความรู1ใหม? 

และปรับปรุงโมเดล

พัฒนาพื้นที่/ผลิตภัณฑ;/

กระบวนการ  

ให1ดีข้ึน 

กิจกรรม •Knowledge Mapping 

/ Creating/ 

Capturing / 

Organizing

•Basic Research

•Conceptualization

•Model Development

•Development Research

•Prototype Development

•Process Design 

•Business Incubation

•Knowledge Sharing

•Commercialization

•Market Development

•Knowledge 

Advancement

•Product 

Proliferation

บทบาท

(A – F Model) 

¨ Activator

¨ Browser  

¨ Creator

¨ Developer

¨ Developer

¨ Executor

¨ Executor

¨ Facilitator

¨ Browser 

¨ Creator

¨ Developer
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1. การจัดหาความรู้ (sourcing)  
ความหมาย : การจัดหาให้ได้มาซึ่งความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินพันธกิจขององค์กร เริ่มตั้งแต่

การระบุประเภทความรู้ที่ต้องจัดหา การจัดหาความรู้ ซึ่งอาจเกิดจากการสร้างความรู้ใหม่หรือ

การรวบรวมความรู้ที่มีอยู่แล้วจากภายในและภายนอกองค์กร การจัดระเบียบความรู้จากแหล่ง

ต่างๆ ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน และจัดเก็บให้อยู่ในระบบที่สามารถเข้าใช้งานและปรับปรุง

ความรู้ให้ทันสมัยได้ง่าย 

กิจกรรมหลัก :  

• การจัดทำแผนที่ความรู้ (knowledge mapping) โดยการระบุความรู้ในแต่ละประเภท และ

โครงสร้างของความรู้ย่อยในแต่ละประเภทความรู้ เช่น  

– ความรู้ทฤษฎีพื้นฐาน (theory / body of knowledge) 

– ความรู้แนวปฏิบัติ (application) 

• การสร้างความรู ้(knowledge creating) 

• การรวบรวมความรู้ (knowledge capturing) 

• การจัดระเบียบ/จัดโครงสร้างความรู้ (knowledge organizing) 

• การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน (basic research)  

บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก : 

• ผู ้ชี ้นำ/ระบุประเภทความรู้ (activator) คือ ผู ้ที ่ทำหน้าที ่ชี ้นำหรือระบุประเภทความรู้ที่

องค์กรจำเป็นต้องมี โดยต้องเป็นเป็นบุคคล/ทีมงานที่มีความเข้าใจในพันธกิจขององค์กร 

เข้าใจผลผลิตและกระบวนการนำส่งผลผลิต ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่จะกระทบต่อ

กระบวนการนำส่งผลผลิตขององค์กร 

• ผู้เสาะหาความรู ้(browser) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการเสาะหาความรู้ในด้านต่างๆ โดยต้องเป็น

บุคคล/ทีมงานที่มีความรู้กว้างขวาง รู้ว่าในแต่ละประเภทความรู้น้ัน ควรไปเสาะหามาด้วยวิธี

ใด เช่น วิจัยเอง สร้างเอง รวบรวมจากในองค์กร หรือ ต้องหาพันธมิตรช่วยวิจัย ช่วยสร้าง 

ช่วยรวบรวมจากภายนอก นอกจากนี้ จะต้องรู้ว่าความรู้ที่เสาะหามาได้นั้น ควรได้รับการ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบอย่างไร ด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีใด 

2. การสร้างกรอบแนวคิดเชิงปฏิบัติ (abstraction)  
ความหมาย : การบูรณาการองค์ความรูด้้านที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นกรอบแนวคิดและผังโมเดลในการ

พัฒนาพื้นที่ ผลิตภัณฑ ์หรือกระบวนการใหม่ๆ  

กิจกรรมหลัก :  

• การกำหนดกรอบแนวคิด (conceptualization) โดยนำองค์ประกอบของแต่ละทฤษฎีมา

เชื่อมโยงกันให้เป็นระบบ เช่น การนำทฤษฎีด้านน้ำ ดิน และป่า มากำหนดกรอบแนวคิดใน
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การบูรณาการการพัฒนาพื้นที ่ต้นแบบ หรือ การนำทฤษฎีการวางแผนการเคลื่อนที่ของ

หุ ่นยนต์ทฤษฎีเครือข่ายระบบประสาทแบบ Perceptron และทฤษฎีทางการแพทย์ มา

กำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ เป็นต้น 

• การพัฒนากรอบโมเดล (model development) โดยการนำกรอบแนวคิดมาวางผังการ

พัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น ผังโมเดลการพฒันาพื้นที่เกบ็น้ำ การปรับสภาพดิน และการปลูกปา่ 

โดยการวางโซนนิ่งและแนะนำวิธีการปฏิบัติขั้นตอนหลักๆ หรือ การกำหนดผังการพัฒนา

หุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่ประกอบด้วยสเปคของระบบฮาร์ดแวร์ของหุ่นยนต์และระบบซอฟ์ท

แวร์ที่ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ เป็นต้น 

บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก : 

• ผู้สร้างสรรค์ (creator) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการทฤษฎีต่างๆ สู่กรอบแนวคิดรูปแบบ

การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการใหม่ๆ โดยต้องเป็นบุคคล/ทีมงานที่เข้าใจพื้นฐานของ

แต่ละทฤษฎี และมีความคิดนอกกรอบ ความคิดเชิงนวัตกรรม ที่จะนำเสนอกรอบแนวคิด

ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ที่ม ี

• ผู ้พัฒนา (developer) คือ ผู ้ที ่หน้าที ่ในการแปลงกรอบแนวคิดสู ่ผ ังโมเดลต่างๆ ที่เห็น

รูปธรรมในการทำงานชัดเจน เช่น ผังโมเดลการพัฒนาพื้นที่ ผังโมเดลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และผังโมเดลการพัฒนากระบวนการ โดยต้องเป็นบุคคล/ทีมงาน ที่มีประสบการณ์การลง

พื้นที่ การผลิตผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ และมีความคิดนอกกรอบ ความคิดเชิงนวัตกรรม 

ที่จะนำเสนอกรอบโมเดลใหม่ๆ  

3. การสร้างต้นแบบโมเดลปฏิบัติ (conversion)  
ความหมาย : การแปลงกรอบแนวคิดหรือผังโมเดลสู ่ต้นแบบโมเดลพัฒนาพื้นที ่ ต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์ หรือต้นแบบกระบวนการ รวมทั้ง ทำการทดลองใช้ต้นแบบต่างๆ ในพื้นที่ตัวอย่าง 

ชุมชนตัวอย่าง หรือ ครัวเรือนตัวอย่าง 

กิจกรรมหลัก :  

• การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ ์ (prototype development) และนำไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลอง

ใช้ เช่น สร้างต้นแบบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ แล้วให้แพทย์กลุม่ตัวอย่างทดลองใช้  

• การสร้างต้นแบบกระบวนการ (process design) และทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่าง เช่น สร้าง

ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ แล้วนำไปทดลองในพื้นที่/ชุมชนตัวอย่าง 

• การบ่มเพาะธุรกิจ (business incubation) ในกรณีของผลิตภัณฑ์ใหม่ จะเป็นกระบวนการ

ในการสนับสนุนผู ้ประกอบการ ให้มีความพร้อมก่อนการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู ่ตลาดในเชิง

พาณิชย ์ สำหร ับกรณีขององค ์กรไม ่แสวงหากำไรท ี ่ม ีพ ันธก ิจในการนำต ้นแบบ

กระบวนการพัฒนาสู่พื้นที่น้ัน จะเป็นการที่เครือข่ายแม่/หน่วยงานส่วนกลางเข้าไปสนับสนุน
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ทีมปฏิบัติ ให้สามารถเข้าพัฒนาในพื้นที่ตัวอย่างจนเกิดความเข้าใจ ก่อนที่เครือข่ายแม่/

หน่วยงานส่วนกลางจะถอยออกมา แล้วให้ทีมปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการต่อเอง หรือขยายผล

ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป 

บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก : 

• ผู้พัฒนา (developer) คือ ผู้ที่หน้าที่ในการร่วมพัฒนาและทดสอบต้นแบบ โดยต้องเป็น

บุคคล/ทีมงาน ที่มีประสบการณ์การลงพื้นที่ การผลิตผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ และมี

ความคิดนอกกรอบ ความคิดเชิงนวัตกรรม ที่จะปรับต้นแบบที่พัฒนาให้เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติ/การใช้งานในพื้นที่ให้มากข้ึน  

• ผู้ปฏิบัติ (executor) คือ ผู้ที่หน้าที่ในการทดสอบต้นแบบ โดยต้องเป็นบุคคล/ทีมงาน ที่มี

ประสบการณ์การลงพื้นที่และการนำผลิตภัณฑ์สู่ผู้ใช้งาน ต้องมีความเข้าใจในพื้นที่ ผู้ใช้งาน 

และผู้มีส่วนได้เสียหลัก 

4. การเผยแพร่โมเดลปฏิบัติสู่วงกว้าง (diffusion)  
ความหมาย : การเผยแพร่ความรู้และประยุกต์ใช้โมเดลพัฒนาพืน้ที่ ผลิตภัณฑ ์กระบวนการใหม่ 

ในพื้นที่/ชุมชน/ครัวเรือน เป้าหมายอย่างกว้างขวาง  

กิจกรรมหลัก :  

• การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโมเดลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ (knowledge 

sharing)  

• การนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ (commercialization)  

• การพัฒนาตลาด (market development) ในกรณีที่เป็นเชิงพาณิชย์ การพัฒนาตลาดจะ

เป็นการใช้กลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อให้ขายผลิตภัณฑ์ได้จำนวนมากในพื้นที่เป้าหมาย แต่

ในกรณีของการพัฒนาพื้นที่โดยองค์กรไม่แสวงหากำไร การพัฒนาตลาด หมายถึง การปรับ

สภาพกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชุมในพื้นที่ให้พร้อมรับโมเดลการพัฒนา ซึ่งอาจใช้กลยุทธ์ในการ

สร้างความรู้ความเข้าใจทางตรงต่อครัวเรือนเป้าหมาย และการสร้างความรู ้ความเข้าใจ

ทางอ้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เข้าไปสร้างในระดับชุมชน  

บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก : 

• ผู้ปฏิบัต ิ(executor) คือ ผู้ที่หน้าที่ในการนำต้นแบบการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆ 

โดยต้องเป็นบุคคล/ทีมงาน ที่มีประสบการณ์การลงพื้นที่และการนำผลิตภัณฑ์สู่ผู้ใช้งาน ต้อง

มีความเข้าใจในพื้นที่ ผู้ใช้งาน และผู้มีส่วนได้เสียหลัก 

• ผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) คือผู้ที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและประสานงานกับ

ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที ่
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5. การพัฒนาและปรับปรุงโมเดลปฏิบัติ (development and refinement) 
ความหมาย : ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ และปรับปรุงโมเดลพฒันาพื้นที่ ผลิตภัณฑ ์กระบวนการให้

ดีข้ึน 

กิจกรรมหลัก :  

• การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิม/สร้างองค์ความรู้ใหม่ (knowledge advancement) โดย

การติดตามประเมินผลการเผยแพร่ความรู้ ผลการพัฒนาตามโมเดล ผลการใช้ผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการ ในพื้นที่ต่างๆ แล้วนำความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึนระหว่างการพัฒนา มาทำการต่อยอด

องค์ความรู้เดิม หรือสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม ่

• การปรับปรุงโมเดลปฏิบัต ิ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ (product proliferation) ให้

สอดคล้องกับบริบทต่างๆ มากข้ึน โดยนำความรู้ที่ได้ระหว่างการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆ มา

เป็นปัจจัยนำเข้าในการปรับปรุง 

บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก : 

• ผู้เสาะหาความรู ้(browser) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมและจัดเก็บความรู้ใหม่ที่เกิดข้ึน

ระหว่างการพัฒนา มาทำการต่อยอดองค์ความรู้เดิม หรือสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม ่

• ผู้สร้างสรรค์ (creator) และผู้พัฒนา (developer) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการนำความรู้ใหม่ที่

เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนามาบูรณาการความองค์ความรู ้เดิม เพื่อปรับกรอบแนวคิดและ

ปรับปรุงโมเดลปฏิบัติ ผลิตภัณฑ ์และกระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

3.8.2 การใชก้รณีศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการจัดการความรู้องค์กร 
การจัดการองค์ความรู้เป็นหนึ่งในพันธกิจของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เครื่องมือในการจัดการองค์

ความรู ้มีอยู ่หลายรูปแบบซึ่งการใช้กรณีศึกษา (case) เป็นเครื ่องมือในการจัดการองค์ความรู ้ถือเป็น

เครื่องมืออีกหนึ่งรูปแบบในการจัดการองค์ความรู้ที ่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของนักพัฒนาของ

สถาบันฯ อาทิ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การจัดการความรู ้การส่งเสริมและรับรู้เข้าใจแนวพระราชดำริ เป็น

ต้น ทั้งที่การดำเนินงานที่ประสบความสำเรจ็ และไม่สบความสำเร็จ เพื่อรวบรวมความรู้เป็นกรณีศึกษาเพื่อ

เป็นแหล่งองค์ความรู้ของสถาบันฯที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภายนอก  

หลักการการเขียน case ที่ดีจะต้องกำหนด learning Point ในแต่ case เป็นวัตถุประสงค์ของการ

เขียน case ซึ่งประเภทของ Learning Point ที่สามารถใช้ Case Method ได้ดี มีดังน้ี 

1. การตรวจสอบข^อสมมุติ (To challenge assumptions) : เปKนการตั้งคำถามกับสิ่งตFางๆเพื่อเปKน

แนวทางในการค̂นคว̂าหาบทสรุปที่เปKนข̂อเท็จจริง 

2. การหักล^างความเช่ือเดิม (To overcome prejudices) : เพื่อพิสูจนDความเช่ือเดิมที่เคยปฏิบัติกัน

มาวFาเปKนจริงหรือไมF 
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3. การทดสอบทฤษฎี (To test theories) : เปKนการทดสอบวFาสามารถนำทฤษฎีมาใช̂ประยุกตDใช̂กับ

กิจกรรมการพัฒนาได̂หรือไมF 

4. การถกเถียงความเหมาะสมของวิธีการแก^ปqญหา (To debate solutions) 

5. การพัฒนาทักษะการทำงานและทักษะชีวิต (To develop work and life skills) 

6. ก า ร พ ัฒนา  Employability (To enhance employability) : เ ป K น กา รพ ัฒนาท ั กษะ ขีด

ความสามารถในการทำงาน 

เม ื ่อกำหนด learning Point ใน case แล้วลำดับต่อมาสิ ่งที ่ต ้องพิจารณาในการจัดทำ Case มี

องค์ประกอบ 3 ส่วน ดังน้ี 

1. Conceptual Dimension : Case ที่จะทำน้ี ต̂องใหผู̂^เรียนเข̂าใจหลกัการ ทฤษฎีหรือแนวคิดเรื่อง

ใด กี่เรื่อง กีห่ลกัการ 

2. Analytical Dimension : Case ทีจ่ะทำน้ี ต̂องการใหผู̂^เรียนฝuกการคิดวิเคราะหDเชิงปริมาณ 

(คำนวณ สถิติ) หรือ เชิงคุณภาพ (เหตุผล ความเช่ือมโยง) ในระดับความยาก ซบัซ^อน ลกึซึ้ง

เพียงใด 

3. Presentation Dimension : Case ทีจ่ะทำน้ี จะต้ังใจนำเสนอข̂อมูลให^ผูเ̂รียนแบบชัดเจนเข̂าใจ

แบบงFาย หรือควรนำเสนอ Case ในลกัษณะที่ใหผู̂^เรียนต̂องจับต̂นชนปลายเรื่องด̂วยตนเอง 

การใช้ case เป็นเครื่องมือในการจัดการองค์ความรูท้ี่ดีจำต้องกำหนด Learning Point ของ case 

ให้ชัดเจนในแต่ละ case ต้องการที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร และพิจารณาองค์ประกอบของการจัดทำ case  

ให้สอดคล้องกับ Learning Point ของ case จากน้ันดำเนินการเข้าสู่การเขียน case  

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น มาตรฐานการเขียน case ที่ดีควรมีลำดับการเขียนดังน้ี  

1. ข̂อมูลพื้นฐานขององคDกร/พื้นที่/โครงการ (Background)  

เปKนการเขียนเพื่อการให^ความรู^ความเข̂าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Case ซึ่งทำให^ผู^อFานสามารถ

เข̂าใจบริบท สถานการณDและสภาพแวดล^อมทางเศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวข̂อง ซึ่งหากไมFทราบข̂อมูล

เหลFานี้ก็อาจจะไมFสามารถวิเคราะหDและเข^าใจสาระสำคัญของ Case ได^อยFางถูกต̂องถFองแท^ โดย

ข̂อมูลพื้นฐานอาจหายถึง 

- ข̂อมูลเกี่ยวกับองคDกร เชFน ภารกจิ/กิจการขององคDกร โครงสร^างองคDกร จำนวนบุคลากร 

ประเภทของบุคลากร รายรบัและคFาใช̂จFาย ผลการดำเนินงาน/ผลประกอบการ สภาพการ

แขFงขันของกิจการ และข̂อมลูอื่นๆทีจ่ะเกี่ยวข̂องกับ Case   

- ข̂อมูลเกี่ยวกับพื้นที/่ชุมชน เชFน ขนาดพื้นที่ จำนวนประชากร/ครัวเรือน โครงสร^างประชากร 

การประกอบอาชีพ ลักษณะและประเภทของทรัพยากรธรรมชาติที่มี เชFน ปริมาณและ



 

 โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ  

145 145 

คุณภาพแหลFงน้ำ ปbาไม^ เปKนต̂น ลักษณะของรายได̂และคFาใช̂จFายในภาพรวม และในระดับ

ครัวเรือน และข̂อมูลอื่นๆตามที่จะเกี่ยวข̂องกบั Case 

- ข̂อมูลเกี่ยวกับโครงการ เชFน ที่มาและวัตถุประสงคDของโครงการ ขอบเขตการดำเนินงาน 

บุคลากรที่เกี่ยวข̂อง โครงสร^างของทีมงาน ระยะเวลาดำเนินการ ความคาดหวังของผลผลิต 

ผลลัพธDผลกระทบ ความสามารถของบุคลากรโครงการ ปqญหาและอปุสรรคสำคัญ และข̂อมูล

อื่นๆตามทีจ่ะเกี่ยวข̂องกับ Case 

2. สาระสำคัญของเรือ่งทีเ่ปKนจุดเน̂น (Specific Area of Interest) 

เปKนการบันทึกรายละเอียดของสาระสำคัญที่จะเปKนจุดเน̂นของ Case และเปKนสาระสำคัญ

ที่ต^องการให^ผู^อFานได^เกิดการเรียนรู^ (Learning Points) จากการอFาน Case เชFน เรื่องการวาง

แผนการพัฒนาชุมชน เรื่อการพัฒนาแหลFงน้ำ เรื่องหลักการของการวมกลุFม เรื่องการลงทุนใน

โครงสร^างพื้นฐานการผลิตของชุมชน ฯลฯ  

3. ปqญหาหรอืเรื่องที่ต̂องตัดสินใจ (Problem/ Decision) 

เปKนการกำหนดประเด็นปqญหาหรือเรื่องที่ต^องตัดสินใจ ซึ่งจะนำไปสูFการวิเคราะหD Case 

โดยการกำหนดปqญหาหรือเรื่องที่ต̂องตัดสินใจน้ีไว̂ใน Case จะเป~ดโอกาสให^ผู^อFานได̂คิดวิเคราะหD 

ได̂มองปqญหาหรือการตัดสินใจอยFางรอบด̂าน และนำไปสูFการค̂นหาข̂อมูลหรือหลักการสำคัญอื่นๆ

ที่จำเปKนสำหรับการวิเคราะหDเพื่อแก^ไขปqญหา/ตัดสินใจในประเด็นที่กำหนด 

นอกจากน้ีประเด็นปqญหาหรือเรื่องที่ต̂องตัดสินใจ ก็จะเปKนเครื่องมือในการหารือแบบกลุFม

บุคคลที่จะเรียนรู^รFวมกัน โดยเป~ดโอกาสให^ทุกคนในกลุFมได̂แสดงความคิดเห็นในการแก^ไขปqญหา

และเสนอวิธีและแนวทางการตัดสินใจ และหาข̂อยุติรFวมกันผFานการแลกเปลี่ยนความรู^และความ

คิดเห็นอยFางทั่วถึง ฉะน้ันประเด็นปqญหาหรือเรื่องที่ต̂องตัดสินใจจงึเปKนเครื่องมอืในการเรยีนรู^แบบ

กลุFมได̂เปKนอยFางดี 

4. ทางเลือกของแนวทางการแก^ไข (Alternatives/ Options) 

เปKนการเสนอแนวทางแก^ไขปqญหา หรือทางเลือกของการตัดสินใจที่เกี่ยวข̂องกับประเด็นที่

ได̂เสนอไว̂กFอนหน̂า โดยเปKนทางเลือกหรือแนวทางการแก^ไขปqญหาที่เปKนไปได̂ที่ผู^เขียน Case คิด

และวิเคราะหDไว^ลFวงหน̂า ทั้งนี้การเสนอทางเลือกการตัดสินใจและแนวทางการแก^ไขปqญหานี้จะ

ชFวยให^ผู^อFาน Case สามารถมองปqญหาหรือการตัดสินใจในหลากหลายแงFมุม และหลากหลาย

ทางออก ซึ่งล^วนแล^วแตFมีข̂อดีและข̂อด̂อยแตกตFางกันไป การได̂มองเห็นทางเลือกและแนวทางการ

แก^ไขปqญหาที่แตกตFางกันทำให^ผู ^อFาน Case ต^องตัดสินใจเลือกทางเลือกและแนวทางที่ดีที่สุด

ภายใต̂สถานการณDและข̂อมูลที่มีอยูFอยFางจำกัด เปKนการฝuกทักษะการตัดสินใจได̂อยFางดี 

5. คำถามเพื่อการวิเคราะหDและบทสรปุ (Question & Conclusion) 
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เมื่อผFานกระบวนการตัดสินใจเลือกทางเลือก หรือเลือกแนวทางการแก^ไขปqญหาไดอ̂ยFางดี

แล^ว ก็จะเปKนสFวนของการวิเคราะหDและสรปุผลการคิดวิเคราะหDต้ังแตFเริ่มต̂น กลFาวคือเปKนการสรปุ

แนวคิด สรุปการตัดสินใจ และสรุปแนวทางการดำเนินการตFอไปในโจทยDที่กำหนด โดยข̂อสรุปที่

เขียนไว^จะต^องประกอบด^วยแนวคิดและข^อสมมุติ (Assumption) และข^อสรุปของการตัดสินใจ 

ตลอดจนเหตุผลและข̂อมูลประกอบการตัดสินใจ และข̂อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการในเรื่อง

น้ีตFอไป 

 

รูปที่ 3.59 มาตรฐานของการเขียน Case 

ทั้งนี้หากสังเกตลักณะเนื้อหาของ Case จะพบว่า การเขียน Case เริ่มจากการให้ข้อมูลพื้นฐาน

กว้างๆและจะค่อยๆเฉพาะเจาะจงมากขึ้นๆ เรื่อยๆจนถึงการระบุประเด็นปัญหาและทางเลือก และจบลง

ด้วยข้อสรุปที่มีความเฉพาะเจาะจง ตรงประเด็นกับ Learning Point ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในที่สุด 

การเขียน Case อย่างถูกต้องจึงเป็นเครื่องมืออย่างดีสำหรับการเรียนรู้และการจัดการความรู้ โดย

ผ่านกระบวนการคิดและวางแผนการเขียน Case อย่างเป็นระบบ ซึ ่งจะทำให้ผู้อ่านได้ทั ้งความรู้และ

ประสบการณ์ผ่านการบันทึกสถาณการณ์และประเด็นที่เกี่ยวข้องจนถึงข้อสรุปในที่สุด 

3.8.3 แนวทางจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 
ทฤษฏีที่เป็นตัวอย่างของการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่เด่นชัดที่สุด คือ ทฤษฎีใหม่ ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ได้พระราชทาน

พระราชดำรเิศรษฐกิจพอเพียง ที่พระราชทานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถ

ตอบรับกับความเสี่ยงสำคัญ ซึ่งสาระสำคัญของทฤษฎีใหม ่คือ เรื่องการบริหารจัดการที่ดินแปลงเล็กเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร การคำนวณปริมาณน้ำที่จะกักเก็บให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกตลอดปี และ

การวางแผนพัฒนาที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกษตรรายย่อย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับข้ันอย่างชัดเจน เช่ือมโยงกัน

และเป็นลำดับข้ัน ได้แก ่ 

(1) Organizational/ Project 
Background

(2) Specific Area of Interest

(3) Specific Problem or 
Decision

(4) Alternatives 
(Options)

(5) Conclusion
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1. ทฤษฎีใหม่ข้ันต้น (ข้ันอยู่รอด-ครัวเรือนพึ่งตนเอง)  
มีเป้าหมาย คือ เพื่อให้ครัวเรือนเข้มแข็ง เกษตรกรผลิตได้และมีผลผลิตพอกินตลอดปี มี

รายได้เพิ่มข้ึน หรือ รายจ่ายลดลง หรือ หน้ีลดลง 

2. ทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 2 (ข้ันพอเพียง-ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้) 

เป้าหมาย คือ เพื ่อให้ชุมชนแข็งแรง ชุมชนเข้มแข็ง ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปันและใช้

ทรัพยากรร่วมกันเพื่อลดต้นทุน/เพิ ่มผลผลิต สามารถรวมกลุ ่มเพื่อดำเนินกิจการได้ มี

อำนาจต่อรอง และสามารถบริหารจัดการกันเองได้ 

3. ทฤษฎีใหม่ขั ้นที ่ 3 (ขั ้นยั ่งยืน-ออกสู ่ภายนอกเพื ่อเชื ่อมโยงแหล่งทุน องค์ความรู ้และ

เทคโนโลยี) 

เป้าหมาย คือ ชุมชนยั่งยืนขยายผล เป็นเครือข่ายสังคมใหญ่ที่เข้มแข็ง รูปแบบชุมชน/

องค์กร/ธุรกิจ แบ่งปัน ช่วยเหลือกัน สามารถเชื่อมโยงและถ่ายทอดภูมิปัญญา เงินทุน/

เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน 

 

รูปที ่3.60 การพฒันาพื้นทีต่ามแนวพระราชดำริ  

เมื่อนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ มาผนวกกับทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value 

Chain) และรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันปิดทองฯ ในพื้นที่ต้นแบบ (Business Model) จะ

พบว่าสิ่งที่ได้ คือ การขับเคลื่อนแนวพระราชดำริในแต่ละขั้น นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการยึดแนว
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พระราชดำริเป็นหลักในการพัฒนาพื้นที่ และช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นลำดับข้ันแล้ว ยัง

สามารถใช้เป็นแนวทางจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาตามแนวพระราชดำรใินแต่ละเรื่องได้ ดังน้ี 

ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ในรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันปิดทองฯ ในพื้นที่

ต้นแบบ (Business Model) จะแบ่งเป็นกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยมีกิจกรรมการผลิตของ

ประชาชนได้ดังน้ี 

ต้นน้ำ - น้ำ/ดิน 

 - คัดเลือกพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 

 - จัดหาวัตถุดิบ 

กลางน้ำ - กิจกรรมการผลิต 

 - ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน 

 - ผลผลิตการเกษตร 

 - สินค้าแปรรูป 

ปลายน้ำ - ลูกค้าและช่องทางจำหน่าย 

 - รายได้และผลสำเร็จ 

หลังจากผนวกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เข้ากับกับทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่า 

(Value Chain) และรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานของสถาบันปิดทองฯ ในพื ้นที ่ต้นแบบ (Business 

Model) พบการขับเคลื่อนแนวพระราชดำริในแต่ละข้ัน ดังต่อไปน้ี 

 

รูปที ่3.61 การขับเคลื่อนการพฒันาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ : ข้ันที่ 1 ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

กิจกรรมการผลิต ลูกค,า 
และ 

ช1องทาง
จำหน1าย 

รายได, 
และ 

ผลสำเร็จ 

ผลผลิตการเกษตร 

สินค,าแปรรูป 

จัดหา 
วัตถุดิบ ทรัพยากร 

โครงสร,างพ้ืนฐาน 

ต,นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

กิจกรรม 
การผลิตของ

ประชาชน

คัด 
เลือก 

พืช/สัตวL 
ศก. 

น้ำ/ดิน 

มีน้ำเพียงพอ
ตลอดปP

ปรับปรุง
คุณภาพดิน 

คัดเลือก
พืช/สัตวL
เศรษฐกิจ

ท่ีดี
เหมาะสม
กับพ้ืนท่ี 
ขายง1าย 

และ 
ราคาสูง

จัดหา
วัตถุดิบให,

เปUนไป
ตาม

มาตรฐาน
ของตลาด
เปVาหมาย

เพาะปลูก/เล้ียงสัตวL ให,ได,ตามมาตรฐาน 
(ปริมาณ/คุณภาพ) 

บันทึกและทำบัญชีต,นทุน

ผลผลิตพอกินตลอดปP  

ผลผลิต
ส1วนเกินขาย

ได, 
ปรับปรุงการผลิต เพ่ือสร,างมูลค1าเพ่ิม 

(เกษตรประณีต/เกษตรอินทรียL) 

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพ่ึงตนเอง 

จัดการท่ีดิน
แปลงเล็กเพ่ือ

ประโยชนLสูงสุด 

มีรายได,เพ่ิม/ 
ค1าใช,จ1ายลด/

หน้ีลดลง แปรรูปผลผลิต 
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รูปที่ 3.62 การขับเคลื่อนการพฒันาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ : ข้ันที่ 2 ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

 

 

รูปที่ 3.63 การขับเคลื่อนการพฒันาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ : ข้ันที่ 3 ออกสู่ภายนอก 

เพื่อเป็นการศึกษารายละเอียดในเชิงลึก คณะที่ปรึกษาฯ ได้ศึกษาจุดเด่นของมูลนิธิปิดทองฯ ในการ

ขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริในแต่ละขั้น เพื่อให้เป็นการถอดบทเรียนและจัดการองค์

ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริต่อไป โดยมีผลการศึกษาจุดเด่นของมูลนิธิปิดทองฯ ที่พบใน 

ข้ันที่ 1-2-3 ดังน้ี  

กลุ$มน้ำ กลุ$มวัตถุดิบ 

กลุ$มสินค3าแปรรูป 

กลุ$มสินค3าแปรรูป+จำหน$าย 

กลุ$มการผลิต+จำหน$าย 

กลุ$ม 
ดูแลชุมชน กลุ$มการผลิต 

กลุ$มการจัดหาวัตถุดิบ+การผลิต+จำหน$าย 

ขั้นท่ี 2: ชุมชนรวมกลุ$ม พ่ึงตนเองได3

กิจกรรมการผลิต ลูกค3า 
และ 

ช$องทาง
จำหน$าย 

รายได3 
และ 

ผลสำเร็จ 

ผลผลิตการเกษตร 

สินค3าแปรรูป 

จัดหา 
วัตถุดิบ 

ทรัพยากร 
โครงสร3างพ้ืนฐาน 

ต3นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

กิจกรรม 
การผลิตของ

ประชาชน

คัด 
เลือก 

พืช/สัตวR 
ศก. 

น้ำ/ดิน 

ความรู'และเทคโนโลยี  

ในการเพิ่มคุณภาพการผลิต/ผลผลิตท่ีเป>นเลิศ 

กลุ@มผลผลิต 

เชื่อมโยงแหล@งเงินทุนท่ีมีมาตรฐาน เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจให'ย่ังยืน 

กลุ@มการผลิต 

มีตลาด 

ท่ีม่ันคง 

และย่ังยืน 

ขั้นท่ี 3: ออกสู@ภายนอก 

กิจกรรมการผลิต ลูกค'า 
และ 

ช@องทาง
จำหน@าย 

รายได' 
และ 

ผลสำเร็จ 

ผลผลิตการเกษตร 

สินค'าแปรรูป 

จัดหา 
วัตถุดิบ 

ทรัพยากร 
โครงสร'างพ้ืนฐาน 

ต'นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

กิจกรรม 

การผลิตของ

ประชาชน

คัด 
เลือก 

พืช/สัตวV 
ศก. 

น้ำ/ดิน 

ชุมชน

ย่ังยืน 

(เศรษฐกิจ/

สังคม/

สิ่งแวดล'อม) 
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รูปที่ 3.64 การศึกษาจุดเด่นของมูลนิธิปิดทองฯ เพือ่ขับเคลือ่นการพฒันาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ (ข้ันที่ 

1 ครัวเรือนพึ่งตนเอง) 

 

ตารางที่ 3.24 จุดเด่นในการดำเนินงานของมลูนิธิปิดทองฯ ในข้ันที่ 1 ครัวเรือนพึ่งตนเอง 

1. มีน้ำเพียงพอตลอดป ี
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

1. 1 การฟื้นฟูแหล่ง
น้ำ 

การดูแลรักษาแหล่งนำ้ และ/หรือป่าไม้ โดยชุมชน 
เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการสร้างฝายต้นน้ำ 

หรือฝายชะลอน้ำ หรือฝายอนุรักษ์ หรือฝายเก็บกักน้ำ 

ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดินและพ้ืนที่ตอนบน เพ่ือให้ความชุ่ม

ชื้น รักษาความชุ่มชื้น หรือหมุนส่งน้ำไปใช้ยังพ้ืนทีท่ำ

การเกษตร  

1.1.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เป็นการจัดการ

เพ่ือให้สามารถใช้แหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ซ่ึงสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสร้างอ่างพวง เพ่ือทำ

หน้าที่เก็บกักน้ำที่ไหลจากพ้ืนที่มาเก็บกัก และต่อเชื่อม

กันเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถใช้น้ำจากที่ระบายลงสระได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าอ่างเก็บน้ำเดี่ยว  

“...สำหรับต้นนํ้า ไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณสองข้างลำห้วย จำเป็นต้อง

รักษาไว้ให้ดี เพราะจะช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ส่วนตามร่อง

นํ้าและบริเวณที่นํ้าซับ ก็ควรสร้างฝายขนาดเล็ก ก้ันนํ้าไว้ใน

ลักษณะฝายชุ่มชื้น แม้จะมีจำนวนน้อยก็ตาม สำหรับแหล่งน้ำ ที่

มีปริมาณน้ำมาก จึงสร้างฝายเพ่ือผันน้ำ ลงมาใช้ในพ้ืนที่

เพาะปลูก...”  

“... ควรสร้างฝายต้นนํ้าลำธารตามร่องนํ้า เพ่ือช่วยชะลอกระแส

นํ้า และกักเก็บนํ้า สำหรับสร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นนํ้า

...” 

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ณ ดอยอ่างขาง 

เชียงใหม่ 

1.2 การพัฒนาแหล่ง
น้ำ 

1.2.1 การพัฒนาแหล่งนำ้ตามธรรมชาติ ให้สามารถใช้

ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ หรือรับปริมาณน้ำได้เพ่ิม

มากขึ้น เช่น การปรับปรุงสภาพลำน้ำ การขุดสระ การ

ขุดลอกดินในหนองและบึงธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมปริมาณ

เก็บกักน้ำ เป็นต้น  

1.2.2 การพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็น

การจัดการเพ่ือให้แหล่งน้ำมีปริมาณเพ่ิมขึ้น เพ่ือใช้

สนับสนุนการผลิต เช่น การเสริมสันฝายเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่รับ

"... เร่ืองน้ำนี้ ก็เป็นปัจจัยหลักของมวลมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้น 

แม้ส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย ทั้งสัตว์ทั้งพืช ถา้ไม่มีก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่านํ้า

เป็นส่ือ หรือเป็นปัจจัยสำคัญของส่ิงมีชีวิต แม้ส่ิงไม่มีชีวติก็

ต้องการนํ้าเหมือนกัน มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรไม่ทราบ เช่น 

ในวัตุถุต่างๆ ในรูปผลึก ก็ต้อง มีนํ้าในนั้นด้วย ถ้าไม่มีนํ้าก็จะไม่

เป็นผลึก กลายเป็นส่ิงที่ไม่มีรูป ฉะนั้น นํ้านี้ก็เป็นส่ิงสำคัญ ที่

กล่าวถึงข้อนี้ก็จะให้ได้ทราบถึงว่า ทำไมการพัฒนา ขั้นแรกหรือ

ส่ิงแรกที่นึกถึงก็คือโครงการชลประทาน แล้วก็โครงการ

กิจกรรมการผลิต ลูกค,า 
และ 

ช1องทาง
จำหน1าย 

รายได, 
และ 

ผลสำเร็จ 

ผลผลิตการเกษตร 

สินค,าแปรรูป 

จัดหา 
วัตถุดิบ ทรัพยากร 

โครงสร,างพ้ืนฐาน 

ต,นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

กิจกรรม 
การผลิตของ

ประชาชน

คัด 
เลือก 

พืช/สัตวL 
ศก. 

น้ำ/ดิน 

มีน้ำเพียงพอ
ตลอดปP

ปรับปรุง
คุณภาพดิน 

คัดเลือก
พืช/สัตวL
เศรษฐกิจ

ท่ีดี
เหมาะสม
กับพ้ืนท่ี 
ขายง1าย 

และ 
ราคาสูง

จัดหา
วัตถุดิบให,

เปUนไป
ตาม

มาตรฐาน
ของตลาด
เปVาหมาย

เพาะปลูก/เล้ียงสัตวL ให,ได,ตามมาตรฐาน 
(ปริมาณ/คุณภาพ) 

บันทึกและทำบัญชีต,นทุน

ผลผลิตพอกินตลอดปP  

ผลผลิต
ส1วนเกินขาย

ได, 
ปรับปรุงการผลิต เพ่ือสร,างมูลค1าเพ่ิม 

(เกษตรประณีต/เกษตรอินทรียL) 

ขั้นท่ี 1: ครัวเรือนพ่ึงตนเอง 

จัดการท่ีดิน 
แปลงเล็กเพ่ือ

ประโยชนLสูงสุด 

มีรายได,เพ่ิม/ 
ค1าใช,จ1ายลด/

หน้ีลดลง แปรรูปผลผลิต 

1

2

4 5 6

7

8

10

11

3
9

12
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กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

น้ำ หรือทำให้มีปริมาณน้ำเพ่ิมมากขึ้น สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ในพ้ืนที่เป้าหมาย ทำให้ได้ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น 

หรือมีคุณภาพดีขึ้น หรือการพัฒนาระบบน้ำจากการใช้

พลังงานทดแทนดว้ยระบบไมโครกริด สามารถช่วยแก้ไข

ปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนเก่ียวกับน้ำ จนสามารถ

สนองความต้องการพ้ืนฐานของชุมชนได ้

ส่ิงแวดล้อมทำให้น้ำดี สองอย่างนี้อ่ืนๆ ก็จะเป็นไปได้ถ้าหากว่า

ปัญหา ของนํ้านี้ เราได้สามารถที่จะแก้ไข หรืออย่างน้อยที่สุด ก็

ทำให้เรามีนํ้าใช้อย่างเพียงพอ ฉะนั้นการพัฒนานั้นส่ิงสำคัญก็อยู่

ตรงนี้ นอกจากนั้น ก็เป็นส่ิงที่ต่อเนื่อง เช่นวิชาการในด้านการ

เพาะปลูก เป็นต้น ตลอดจนถึงการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรม หรือการค้า หรือการคลัง อะไร พวกนี้ก็ต่อเนื่อง

ต่อไป..." 

พระราชดำรัส วันที ่๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒ พระตำหนักจิตรลดา

รโหฐาน 

“... วันนี้ก็ขอพูดขออนุญาตที่จะพูด เพราะว่าอ้ันมาหลายปีแล้ว 

เคยพูดมาหลาย ปีแล้ว ในวธิีที่จะปฏิบัติเพ่ือที่จะให้มีทรัพยากร

น้ำเพียงพอและเหมาะสม คำว่า “พอเพียง” หมายความว่า ให้มี

พอในการบริโภคในการใช้ ทั้งในด้านการบริโภคในบ้าน ทัง้ใน

การใช้ เพ่ือการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมต้องมีพอ ถ้าไม่มีทุกส่ิง

ทุกอย่างก็ชะงักลง แล้วทุกส่ิง ทุกอย่างที่เราภาคภูมิใจ ว่า

ประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงัก ไม่มีทางที่จะมคีวามเจริญ ถ้า

ไม่มีน้ำ... 

พระราชดำรัสถึงโครงการกักเก็บน้ำป่าสัก จ.ลพบุรี และ จ.

สระบุรี โครงการเขื่อนเก็บน้ำแม่น้ำนครนายก จ.นครนายก 

โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลา

ดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ 

1.3 การพัฒนาระบบ
น้ำและระบบกระจาย

น้ำเข้าสู่แปลง 

1.3.1 การพัฒนาระบบน้ำจากแหล่งน้ำไปยังพ้ืนที่

การเกษตร เป็นงานที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบส่งน้ำของ

โครงการจากแหล่งต้นน้ำไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรม (ต้น

แหล่งน้ำ)  ตัวอย่างเช่น การทำฝายส่งน้ำ ทำคลองส่งน้ำ 

ทำคันก้ันน้ำ การฟ้ืนฟูสถานีสูบน้ำ การวางแนวท่อเมน

หรือการต่อท่อหลัก เพ่ือส่งน้ำจากแหล่งน้ำ ไปยังพ้ืนที่

การเกษตรแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เพียงพอต่อการ

เกษตรกรรม 

1.3.2 การพัฒนาระบบกระจายน้ำเข้าสู่แปลงของ

เกษตรกร เป็นงานที่เก่ียวข้องกับการกระจายน้ำเข้าสู่

พ้ืนที่ของเกษตรกร (ปลายแหล่งน้ำ) เช่น การตดิตัง้ท่อ

ก้างปลาเข้าแปลงของเกษตรกร การทำระบบน้ำหยด

และสปิงเกอร์ การขุดบ่อจ๋ิว การจัดทำคันและคูน้ำเขา้

แปลง เป็นต้น 

 

1.4 การบริหาร
จัดการน้ำโดยชุมชน 

1.4.1 การสร้างอาสาสมัครในพ้ืนที่ อาสาสมคัรมักเป็น

ผู้ที่ชาวบ้านมีความเชื่อถือ มีความเข้าใจในหลักการที่

เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ และ

เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนได้เป็นอย่างดี สามารถ

ประสานงานและบูรณาการการบริหารจัดการน้ำ เพ่ือ

ความยั่งยืนของชุมชนและระบบนิเวศในพ้ืนที่ได ้

“...ภาระในการบริหารนั้นจะประสบผลด้วยดีย่อมต้องอาศัย

ความรักชาติ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความสมคัรสมานกลมเกลียว

กัน ประกอบกับการร่วมมือของประชาชนพลเมืองทั่วไป ข้าพเจ้า

จึงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะพยายามปฏิบัติกรณียกิจในส่วนของ

แต่ละท่านด้วยใจบริสุทธิ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้

เพ่ือได้มาซ่ึงความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนทั่วไปอันเป็นยอด

ปรารถนาด้วยกันทั้งส้ิน...” 
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1.4.2 การจัดการแหลง่น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยมี

วิธีการบริหารจัดการในแต่ละขั้นตอนร่วมกัน เช่น การ

วางแผน การตัง้ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อตกลงร่วมกัน 

อาจดำเนินการในรูปแบบกลุ่ม กองทุน หรือ

คณะกรรมการ เพ่ือให้มีการจัดการโดยชุมชนอย่างมี

ระบบและทั่วถึง เพ่ือให้สามารถใช้น้ำได้หลายดา้น ทัง้ใน

การเกษตร อุปโภค และบริโภค  

พระราชดำรัสในอากาสวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ 

กับประชาชนชาวไทยทั้งหลาย 

2. ปรับปรุงคณุภาพดิน 
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

2.1 การอนุรักษ์ดิน 2.1.1 การรักษาดิน ดว้ยการรักษาหน้าดิน

หรือการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถม

ลำน้ำตอนล่าง และเพ่ือลดการสูญเสียดิน

ไม่ให้ไหลไปทับถมแหล่งน้ำให้ตื้นเขิน หรือ

ตะกอนหินดินลงไปทับถมพ้ืนที่เกษตรกรรม 

เช่น การสร้างฝายชะลอน้ำ หรือฝายต้นนำ้

หรือฝายอนุรักษ์ (Check dam)  

2.1.2 การปลูกพืชเพ่ืออนุรักษ์ดิน เป็นการ
อนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืช ตัวอย่างเช่น การ

ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือป้องกันการชะล้าง

พังทลายของดิน ลดการสูญเสียหน้าดินที่

อุดมสมบูรณ์ ช่วยกักเก็บตะกอนดิน ลดการ

สูญเสียธาตุอาหารของพืช ตูดซับสารเคมี

ต่างๆ และสารพิษต่างๆ ไว้ในราก และลำต้น

ได้นาน จนสารเคมีนั้นสลายตวั และไม่เป็น

อันตรายต่อตันข้างล่าง ต้นแฝกก็จะสลายตัว

เป็นปุ๋ยสำหรับพืชต่อไป 

..ควรพิจารณาสร้างฝายเก็บกักน้ำตามลำน้ำสาขาของห้วยฮ่องไคร้ โดย

สร้างเป็นฝายแบบง่ายๆ เช่น ฝายหินทิ้งคลุมด้วยตาข่าย และฝายแบบ

ชาวบ้าน โดยดำเนินการก่อสร้างเป็นช่วงๆ ทั้งในเขตพ้ืนที่พัฒนาป่าไม้

ด้วยน้ำชลประทาน และพ้ืนที่พัฒนาป่าไม้ดว้ยน้ำฝน เพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาป่าไม้ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ต่อไป ควรเร่งการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 

2527 บางส่วน และภายในปีต่อๆ ไปตามความเหมาะสม... 

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ ณ โครงการศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม ่

"...การอนุรักษ์ดินต้องดำเนินควบคูไ่ปกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ การ

อนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกต้องทำให้กว้างขวางเพ่ือป้องกันและรักษาหน้า

ดินไม่ให้สูญหาย ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดำเนินการ

ในบริเวณที่จะฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่เส่ือมโทรมต่างๆ...

“พระราชดำริ เมื่อวันที ่๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๐ 

“... "หญ้าแฝก" ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำ 

เพราะมีรากที่หยั่งลงงลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆ ทำให้อุ้มน้ำและยึด

เหนี่ยวดินได้มั่นคงและมีลำต้นชดิตดิกันแน่นหนา ทำให้ดักตะกอนดิน

และรักษาหน้าดินได้ดี...” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๔ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐ 

2.2 การปรับปรุงและ
บำรุงคุณภาพดิน 

2.2.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติและคุณภาพ

ดินในพ้ืนที่ เพ่ือทราบคุณสมบัติและคุณภาพ

ดิน เพ่ือให้สามารถปรับปรุงและบำรุง

คุณภาพดินให้ดีขึ้นอย่างถาวร/ต่อเนื่อง ดว้ย

ปุ๋ยพืชสด หรือปุ๋ยที่มีคุณภาพและเหมาะสม 

2.2.2 การส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน

เพ่ือบำรุงดิน เป็นการปลูกพืชเพ่ือปรับปรุง

ดิน รวมถึงการปรับเปล่ียนการทำเกษตร

เชิงเดี่ยว ไปเป็นการปลูกพืชหมุนเวียน หรือ

เกษตรแบบผสมผสาน เช่น การปลูกข้าว 

ข้าวโพด ถั่ว ปอเทือง หมุนเวียนสลับกันใน

พ้ืนที่ หรือการปลูกปอเทือง ปลูกถั่วเขียว 

"….การจัดเตรียมดินสำหรับเพาะปลูกตามพ้ืนที่ลาดชัน จะต้องเก็บรักษา

ผิวดินเดิมซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์สูงไว้ และต้องปลูกหญ้าหรือพืชอ่ืนยึด

ผิวดินไว้ไม่ให้ถูกฝนหรือกระแสน้ำชะล้างได้ เพราะหากผิวดินถูกชะล้าง

ทำลายเสียแล้วก็จะทำการเพาะปลูกไม่ได้ผล เนื่องจากดินจะจืดและ

เส่ือมคุณภาพ…." 

พระราชดำรัสที่บ้านผาปู่จอม ตำบลก้ิดช้าง อำเภอแม่แตง เมื่อวันที่ ๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ 

 

"……ราษฎรน่าจะหมุนเวียนการปลูกพืชประเภทถั่วสลับกับการปลูกข้าว

เพ่ือการบำรุงดินและการใช้ที่ดินสำหรับการนำมาหาเล้ียงชีพให้เป็น

ประโยชน์ตลอดปี…..." 
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เพ่ือใช้เป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสดในการ

ปรับปรุงดิน (ปลูกปอเทืองปรับปรุงดิน ตาม

แนวพระราชดำริ) 

2.2.3 การใส่ปุ๋ยเพ่ือบำรุงดิน เป็นการ

ปรับปรุงหรือบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ หรือ

ปุ๋ยชีวภาพ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ย

พืชสด เป็นต้น เพ่ือให้ดินมีแร่ธาตุอาหารที่

จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช หรือมี

ความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 

พระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ ณ ตำบลนาใน อำเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

3. จัดการท่ีดินแปลงเล็กเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 3.1.1 การจัดสรรการใช้ที่ดินขนาด

เล็กอย่างเหมาะสม เป็นการจัดการ

การใช้ที่ดินที่มีขนาดเล็ก หรือขนาด

ไม่มาก เพ่ือให้เกษตรกรที่มีที่ดินไม่

มาก สามารถใช้ประโยชน์ทีด่ินอย่าง

เต็มประสิทธิภาพ หรือตามความ

ต้องการ  

3.1.2 การจัดสรร และแบ่งสัดส่วน
ที่ดินเพ่ือการใช้ประโยชน์สูงสุด เป็น
การจัดการการใช้ที่ดิน ตามแนวทาง

เกษตรทฤษฎีใหม่ (สัดส่วน 

30:30:30:10) สำหรับปลูกข้าว สวน

ไม้ผล ขุดสระ และที่อยู่อาศัย 

“....วิธีการแก้ไขก็คือ ต้องเก็บน้ำฝนที่ตกลงมา ก็เกิดความคิดว่าอยาก

ทดลองดูสัก 10 ไร่ ในที่อย่างนั้น 3 ไร่ จะเป็นบ่อน้ำ คือ เก็บน้ำฝนแล้ว 

ถ้าจะต้องบุด้วยพลาสติก ก็บุด้วยพลาสติก ทดลองดูแล้วอีก 6 ไร่ ทำ

เป็นที่นา ส่วนไร่ที่เหลือก็เป็นบริการ หมายถึง ทางเดิน หรือ กระต๊อบ

หรืออะไรก็แล้วแต่ หมายความว่า นำ้ 30% ทีท่ำนา 60% ก็เชื่อว่าถ้า

เก็บน้ำไว้ได้จากเดิมที่เก็บเก่ียวข้าวได้ไร่ละประมาณ 1-2 ถัง ถ้ามีน้ำ

เล็กน้อยอย่างนั้น ก็ควรจะเก็บเก่ียวข้าวได้ไร่ละประมาณ 10-20 ถัง 

หรือมากกว่า....”  

“....นอกจากมีสระน้ำในไร่นาของตัวเองแล้ว จะต้องมีอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่

กว่าอีกแห่ง เพ่ือเสริมสระน้ำ ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก

บริษัทเอกชน  ซ้ือที่ด้วยราคาที่เป็นธรรมไม่ใช่ไปเวนคืนและสร้างอ่าง

เก็บน้ำ ฉะนั้นในบริเวณนั้นจะเกิดเป็นบริเวณที่พัฒนาแบบใหม่ ถึง

เรียกว่า ทฤษฎีใหม่....” 

พระราชดำรัส ถึงวิธีการแก้ไขเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรบ้านกุดตอแก่น  

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา 

พระราชวังดุสิตวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕  

4. คัดเลือกพืช/สัตว์เศรษฐกิจท่ีดีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ขายง่าย และราคาสูง 
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

4.1 การคัดเลือกพืช/สัตว ์ 4.1.1 คัดเลือกพืชเศรษฐกจิ เป็น

ขั้นตอนการคัดเลือกพืชเศรษฐกิจที่

ให้ผลผลิตดี มีคุณค่าสูง หรือเป็นพืช

ปลอดภัยที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ผลผลิตที่ได้สามารถขายไดง้่าย และมี

ราคาสูง เช่น การคัดเลือกพันธุ์ข้าว

กล่ำลืมผัว ซ่ึงเป็นข้าวที่ตลาดมีความ

ต้องการ และมีราคาดี  

4.1.2 คัดเลือกสัตว์เศรษฐกจิ เป็น

ขั้นตอนการคัดเลือกสัตว์ที่เป็นสัตว์

พันธุ์ดี มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

"….ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาการทดลองและทำนามาบ้าง และทราบดีว่า

การทำนานั้นมี ความยากลำบากอยู่ มิใช่น้อย จำเป็นจะต้องอาศัยพันธุ์

ข้าวทีด่ี และต้องใช้วิชาการต่าง ๆ ด้วยจึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน อีก

ประการหนึ่งที่นานั้น เมื่อส้ินฤดูทำนาแล้วควรปลูกพืชอ่ืน ๆ บ้างเพราะ 

จะเพ่ิมรายได้ให้อีกไม่ใช่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพ่ิมปุ๋ยกากพืช 

ทำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะสำหรับจะทำนาในฤดตู่อไป…." 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้นำกลุ่มชาวนา เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๐๘  

"...การเล้ียงไก่บนบ่อปลา การปลูกพืชผสมผสานระหว่าง พืชสวน พืชไร่ 

ซ่ึงมีไม้ผลเป็นหลัก การเพาะเห็ด การเล้ียงผ้ึง การปลูกพืชสมุนไพร การ

ปลูกไม้ตัดดอก บ่อแก๊สชีวภาพ การทําสวนเกษตรนั้น ดีแล้ว นับว่า

ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม
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กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

ผลผลิตสามารถขายง่าย และมีราคา

สูง เช่น การเล้ียงจ้ิงหรีด ซ่ึงเป็นสัตว์

เศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการ 

กำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เล้ียง

ง่าย และมีราคาด ี 

กับพ้ืนที่ จะให้นักวิชาการและประชาชนเข้ามาศึกษาดูงาน และขยายผล

ต่อไป...” 

พระราชดำรัส ในการเสด็จฯ เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

4.2 วางแผนปลูกพืช/
เล้ียงสัตว์ 

4.2.1 วางแผนปลูกพืชเศรษฐกิจ 

เป็นขั้นตอนการวางแผนปลูกพืชหรือ

พืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ผลผลิตมีราคาด ีขายคล่อง สามารถ

ขายได้ตลอดปี  

4.2.2 วางแผนเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 

เป็นขั้นตอนการวางแผนเล้ียงสัตว ์ที่

เป็นสัตว์เศรษฐกิจพันธุ์ดี เป็นพันธุ์ที่

เหมาะสมกับพ้ืนที่ ผลผลิตราคาดีและ

ขายคล่อง 

"... โดยที่สภาพของภูมิประเทศ และโครงสร้างของความเป็นอยู่ที่มีอยู่

ตามประเพณีแต่ละแห่งอาจจะแตกต่างกัน บ้างความสำคัญก็มทีี่ต้องนํา

ความรู้วิชาการตา่งๆ นั้นมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสถานที่ที่อยู่ แต่ละ

คนได้อยู่ในที่ของตนมาแต่ ปู่ยา่ตายาย ก็รู้จักทีของตัวดี เมื่อประชุมกัน

จากที่ต่างๆ ก็ สามารถที่จะมาเปรียบเทียบแลกเปล่ียนความคดิและเล่า

ให้ฟัง ว่าที่ของตัวมีอยา่ง นั้นๆ และแก้ปัญหามาแต่โบราณอย่างไร ก็

อาจจะเกิดความรู้ หรือความคิดพิเศษขึ้นมาใหม่ เพ่ือที่จะ ดดัแปลง

ความรู้ที่ได้มาตามประเพณี เพ่ือให้มีความสามารถ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

อันนี้ถึงมีประโยชน์ แต่ต้องไม่ลืมวา่ ทุกส่ิงทุกอย่างจะต้องปฏิบัติให้

เหมาะสมกับสภาพในท้องที่...” 

ระราชดํารัสพระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๒๒ 

"...ในด้านอาชีพของเกษตรกรต้องมีการเพาะปลูกในข้อที่ ๒ นี้ การ

เพาะปลูกหรือการทํามาหากินนี้ก็ต้องอาศัยหลักวิชา หลักวิชาตั้งแต่พืช

พันธุ์ใดที่สมควร วิธีการใช้ปุ๋ยใช้เคร่ืองทุ่นแรง คือ วิชาการนั่นเอง ก็เป็น

อีกส่วนหนึ่งของชีวิต ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ เมื่อทําผลิตผลแล้วต้อง

สามารถที่จะให้ผลิตผลนั้น เป็นประโยชน์ทั้งในดา้นบริโภคของตนเอง

และทั้งในดา้นการได้เงิน คา้ขาย เพ่ือที่จะได้เงินมาบำรุงชวีิตของคน ทัง้

สามส่วนนี้จึง สัมพันธ์กันสําหรับทุกคน...” 

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะกรรมการผู้แทนสถาบัน

เกษตรกร ระดับชาติ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

5. จัดหาวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดเป้าหมาย 
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

5.1 จัดหาวัตถุดิบ 5.1.1 จัดหาวัตถุดิบเป็นไปตาม

มาตรฐานของตลาด เป็นการ

จัดหาวัตถุดิบให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของตลาดเป้าหมาย 

เพ่ือสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่มี

คุณภาพ ช่วยในการควบคุม

ต้นทุน เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย วัสดุ

เพาะ วัสดุในการผลิต เป็นต้น 

ซ่ึงบางคร้ังอาจเป็นในรูปการ

ให้ยืมและคืน เพ่ือลดการกู้ยืมไป

ซ้ือปัจจัยการผลิตภายนอก ช่วย

ให้ลดต้นทุนการผลิตได ้

"...บริเวณนี้กาแฟน่าจะปลูกได้เหมาะ ขอให้ช่วยกันแนะนําชาวเขา ให้มีการปลูกกาแฟ

ที่ถูกต้องและมีการจัดการทีด่ี เพราะรู้สึกว่าชาวเขาจะปลูกอยู่ไม่เป็นระเบียบ และพันธุ์

กาแฟที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูก ควรจะเป็นพันธุ์กาแฟที่แตกต่างจากภาคใต้...“ 

พระราชดำรัส เสด็จพระราชดําเนินตรวจเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านมูเซอส้มป่อย อําเภอแม่

สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที ่๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

"...ในด้านอาชีพของเกษตรกรต้องมีการเพาะปลูกในข้อที่ ๒ นี้ การเพาะปลูกหรือการ

ทํามาหากินนี้ก็ต้องอาศัยหลักวิชา หลักวิชาตัง้แต่พืชพันธุ์ใดที่สมควร วิธีการใช้ปุ๋ยใช้

เคร่ืองทุ่นแรง คือ วิชาการนั่นเอง ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิต ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ เมื่อ

ทําผลิตผลแล้วต้องสามารถที่จะให้ผลิตผลนั้น เป็นประโยชน์ทั้งในด้านบริโภคของ

ตนเองและทั้งในด้านการได้เงิน ค้าขาย เพ่ือที่จะได้เงินมาบำรุงชีวิตของคน ทั้งสามส่วน

นี้จึง สัมพันธ์กันสําหรับทุกคน...“ 

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะกรรมการผู้แทนสถาบันเกษตรกร ระดบัชาติ 

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
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6. เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์ ให้ได้ตามมาตรฐาน (ปริมาณ/คณุภาพ) 
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

6.1 การส่งเสริมการ
ผลิต (พืช/สัตว)์ 

6.1.1 การเพาะปลูกและดูแลพืช เป็น
การเพาะปลูก และดูแลพืขในแต่ละ

ขั้นตอนอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ 

หรือตามมาตรฐานของตลาดเป้าหมาย 

เช่น การเพาะปลูกข้าว ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ี 

(GAP) ซ่ึงช่วยป้องกันและลดความเส่ียง

ของอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการปลูก 

การเก็บเก่ียวผลผลิต และการจัดการ

หลังเก็บเก่ียว เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มี

คุณภาพความปลอดภัยและเหมาะสม

ต่อการบริโภค 

6.1.2 การเลี้ยงสัตว์ เน้นการเล้ียงสัตว์ 
และดูแลสัตว์ในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็น

ระบบตามหลักวิชาการ หรือตาม

มาตรฐานของตลาดเป้าหมาย อย่างเป็น

ระบบตามหลักวิชา หรือตามมาตรฐาน

ของตลาดเป้าหมาย เช่น การเล้ียงโคขุน

ให้ได้ตามมาตรฐาน ตามความต้องการ

ของตลาด  

"…ความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มาก นี่คือเศรษฐกิจพอเพียง สำคัญว่าต้อง

รู้จักขั้นตอน ถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไป ไม่พอเพียง ถ้าไม่เร็ว ช้าไป ก็ไม่

พอเพียง ต้องให้รู้จักก้าวหน้า โดยไม่ทำให้คนเดือดร้อน อันนี้เศรษฐกิจพอเพียงคง

ได้ศึกษามานานแล้ว เราพูดมาแล้ว 10 ปีต้องปฏิบัติด้วย…” 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

“...การพัฒนาประเทศเพ่ือให้เกิดความเจริญความมั่นคงแก่คนส่วนรวมทัง้ชาติได้

แท้จริงนั้น  จะต้องอาศยัหลักวิชาอันถูกต้อง และต้องกระทำพร้อมกันไปทุกๆ 

ด้านด้วย เพราะความเป็นไปทุกอย่างในบ้านเมืองมีความสัมพันธ์เก่ียวโยงถึงกัน

หมด เพียงแต่จะทำงานดา้นการเกษตร ซ่ึงโดยหลักใหญ่ ได้แก่ การกสิกรรมและ

สัตว์บาล อย่างน้อยที่สุด ก็ยังต้องอาศัยวิชาการด้านวทิยาศาสตร์  

วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เข้าช่วยดว้ย  ทุกคนซ่ึงเป็นผู้ที่จะใช้

วิชาการ ในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ควรทราบให้ถ่องแท้ว่าในการนั้นจำเป็น

ที่สุดที่จะต้องใช้วิชาการทำงานร่วมมือกันให้ประสานสอดคล้องทุกฝ่าย...” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ เมื่อ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

"...ศูนย์ศึกษาการพัฒนานั้น แม้จะมีการปลูกข้าวก็อาจจะมีการปลูกข้าวในลักษณะ

ต่างกัน หรือดูว่าในภูมิประเทศอย่างนี ้เราจะปลูกอย่างไร อาจจะไม่ถูกหลักวิชาก็

ได้ แต่วา่ชาวบ้านเขาทําอย่างนั้น เราก็ทดลองบ้าง หรือว่าถ้าปลูกข้าวไม่เกิด

ประโยชน์ก็ลองแก้ไขโดยใช้วธิีอ่ืนด้านชลประทานก็ได ้หรือด้านพัฒนาทีด่ิน หรือ

ด้านวิชาการเกษตรนํามาประยุกต์เพ่ือที่จะให้ได้ผลมากขึ้น รวมทั้งตอนปลูกข้าว

แล้วทําอย่างไร เก็บรักษาอย่างไร สีอย่างไร หรือขายอย่างไร ก็หมายความว่า ให้

สามารถที่จะแก้ปัญหาทั้งทางต้นและทางปลาย แต่การแก้ ปัญหานั้น อาจจะมีคน

ว่า ไม่ถูกหลักวิชาก็ได้ไม่เป็นไร โดยมากเราพยายามที่จะทําอย่างไรที่ง่ายแล้วใน

ที่สุดถ้า ทํางา่ย แล้วได้ผลก็จะเป็นหลักวิชาโดยอัตโนมัติ...” 

พระราชดํารัสที่พระราชทานแก่คณะกรรมการ กปร. และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ พระตําหนัก สวนจิตรลดารโหฐาน 

6.2 การให้ความรู้
เร่ืองมาตรฐาน 

6.2.1 การให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการผลิต
ที่ได้มาตรฐาน เป็นการให้ความรู้ที่

เก่ียวกับการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตตาม

มาตรฐาน หรือตรงตามหลักวิชาการ ซ่ึง

สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การ

อบรม สัมมนา ดูงาน ตลอดจนการให้

ความรู้ที่เก่ียวกับมาตรฐานหรือหลัก

วิชาการที่เหมาะสม 

6.2.2 การส่งเสริมให้ได้รับมาตรฐาน 
เป็นการส่งเสริมให้ผลผลิตที่เกิดขึ้น มี

คุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน และได้รับ

การรับรองมาตรฐาน หรือมีการรับรอง

มาตรฐานผลผลิต เช่น การส่งเสริมให้

“...การพัฒนาประเทศเพ่ือให้เกิดความเจริญความมั่นคงแก่คนส่วนรวมทัง้ชาติได้

แท้จริงนั้น  จะต้องอาศยัหลักวิชาอันถูกต้อง และต้องกระทำพร้อมกันไปทุกๆ 

ด้านด้วย เพราะความเป็นไปทุกอย่างในบ้านเมืองมีความสัมพันธ์เก่ียวโยงถึงกัน

หมด เพียงแต่จะทำงานดา้นการเกษตร ซ่ึงโดยหลักใหญ่ ได้แก่ การกสิกรรมและ

สัตว์บาล อย่างน้อยที่สุด ก็ยังต้องอาศัยวิชาการด้านวทิยาศาสตร์  

วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เข้าช่วยดว้ย  ทุกคนซ่ึงเป็นผู้ที่จะใช้

วิชาการ ในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ควรทราบให้ถ่องแท้ว่าในการนั้นจำเป็น

ที่สุดที่จะต้องใช้วิชาการทำงานร่วมมือกันให้ประสานสอดคล้องทุกฝ่าย...” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ เมื่อ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  
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เกษตรกร ได้รับมาตรฐานการผลิต 

(GAP) เป็นต้น 

6.3 การวางแผนการ
ผลิตตามความ

ต้องการตลาด 

6.3.1 วางแผนการผลิตตามความ

ต้องการของตลาด เป็นการวางแผนการ

ผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของ

ตลาด รวมถึงการวางแผนการจัดการ

ปัจจัยการผลิตต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับปัจจัยการผลิตที่มีอย่างเหมาะสม ซ่ึง

ช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถ

ลดต้นทุนการผลิต และช่วยให้ได้ผลผลิต

ที่มีราคาดี ขายคล่อง และขายได้ตลอดปี  

" ….ไม่จำเป็นต้องส่งเสริมผลผลิตให้ได้ปริมาณสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว เพราะเป็น

การส้ินเปลืองค่าโสหุ้ย และทำลายคุณภาพดิน แตค่วรศึกษาสภาวะการตลาด

การเกษตร ตลอดจนการควบคุมราคาผลิตผล ไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือน

ร้อน…."  

พระบรมราโชวาท ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

6.4 การควบคุมการ
ผลิต 

6.4.1 การควบคุมการผลิต เป็นการเฝ้า

ติดตามผลการผลิต หรือควบคุมให้

เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ตามต้นทุนที่ม ี

หรือตามเป้าหมายที่วางไว้ ซ่ึงสามารถ

ช่วยลดต้นทุนการผลิต หรือลดเวลาลง

ได้ 

6.4.2 ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามาก

ที่สุด โดยการใชท้รัพยากรเท่าที่มคีวาม

จำเป็น ใช้น้อยที่สุด หรือการบูรณ

ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ การใช้ส่ิงอ่ืน

ทดแทน รวมถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำอีก 

เป็นต้น 

“...ในเร่ืองวิชาการก็เช่นเดียวกัน สมัยนีเ้ขาใช้เคร่ืองมือ หุ่นแรง เขาใช้ปุ๋ย เขาใช้

วิชาการ แต่วา่วิชาการเหล่านี้มันก็ แพง ฉะนั้น ถา้พยายามที่จะปฏิบัติให้อยู่ใน

ขอบเขตของกําลัง ให้ เสียก่อนแล้วก็ค่อยเสริมสร้างขึ้นมาให้ค่อยๆ มีวิชาการมาก

ขึ้นก็จะมั่นคง...” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ คณะกรรมการผู้แทนสถาบันเกษตรกร

ระดับชาติ เมือวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

“….ทุกวันนี้ ประเทศไทยยงัมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ

ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ และ 

เสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสำคัญ เราต้องรู้จักใชท้รัพยากร

นั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้เปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ 

ไม่คุ้มค่า หากแต่การระมัดระวังใชด้้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วย

ความคดิพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถงึ

ประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว.…” 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคมใน

งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ 

“...โครงการพัฒนาตา่งๆ ตั้งขึ้นเพ่ือปรับปรุงดัดแปลงส่ิงที่มีอยู่แล้ว คือ 

ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนส่วนรวมให้

ได้มากที่สุด ในทางปฏิบัตินั้น นอกจากจะได้ผลส่วนใหญ่ หรือส่วนรวมตาม

จุดประสงค์แล้ว บางทีก็อาจทำให้มีการเสียหายในบางส่วนได้บ้าง เพ่ือจะให้

โครงการมีผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย จำเป็นต้องพิจารณาจัดตั้งโดยรอบคอบและ

ละเอียดถี่ถ้วน ให้ทราบว่าผลที่เกิดจากโครงการนั้นจะมีขอบเขตต่อเนื่องไปเพียงใด 

และมีผลเสียประการใดที่จุดใดบ้าง จะได้สามารถวางแผนให้สอดคล้องต้องกันทกุ

ส่วนทุกขั้น เพ่ือแก้ไขในส่วนที่จะเสียหายให้กลับเป็นดีให้โครงการได้ประโยชน์มาก

ที่สุด...” 

พระราชดำรัสพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 

๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  

6.5 การส่งเสริม
ความรู้เพื่อการผลิต 

6.5.1 ส่งเสริมความรู้เพ่ือการเพ่ิม

ผลผลิต เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ ความ

เข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้

ในการเพ่ิมผลผลิตได้ ซ่ึงสมารถทำได้

“...การทําเกษตรกรรมนั้นจะต้องมีวิชาการ วิชาการแผนใหม่ สมัยใหม่ที่ก้าวหน้า 

เช่น ใช้ปุ๋ย วธิีใช้ปุ๋ยวิธใีช้เคร่ืองกลต่างๆ อันนี้ทุกคนก็ปรารถนาที่จะก้าวหน้าเป็น

คนสมัยใหม่ เป็นคน ที่ใชว้ิทยาการแผนใหม่ คือ หมายความว่าอะไร เคร่ืองจักร

เครืองกลทุกส่ิงทุกอย่างที่ได้ค้นคว้ามาก็ได้ใช ้ในข้อนีจะต้อง คิดดีๆ บางคนมุ่งทีจ่ะ
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โดยการอบรม สัมมนา ปฏิบัติการ หรือ

ดูงาน ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เพ่ือการ

เพ่ิมผลผลิต เช่น การให้ความรู้ในการใช้

สารชีวภัณฑ์ การให้ความรู้ในการผลิต

ข้าวอย่างเหมาะสม เป็นต้น 

สมัยใหม่ มุ่งจะเป็นคนก้าวหน้า ใช้วิชาการ ใชว้ิทยาการใช้ที่เรียกว่าเทคโนโลยีคาํนี้

ก็คงจะเข้าใจเทคโนโลยี ก็หมายถึงเครืองกลต่างๆ ทีเ่ขาค้นคว้ามา เขาเอามาขาย

เราในราคาแพง แล้วก็เวลาปฏิบัติต้องมคีวามรู้ช่างกลมีความรู้ใน ทางวิชาการมาก

ขึ้น ข้อนีเป็นข้อดีเหมือนกันที่จะก้าวหน้า แต่ หมายความว่าทุกคน สมาชิกทุกคน

จะต้องเรียนรู้วิชาการให้ใช้ วทิยาการต่างๆ เหล่านี้ให้ถูกต้อง ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็จะ

เกิดผล เสียหายได้...” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ คณะกรรมการผู้แทนสถาบันเกษตรกร

ระดับชาติ เมือวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

“...มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นศูนย์ศึกษา และทดลองงานพัฒนา การเกษตรต่าง ๆ 

ตามความเหมาะสม สําหรับเป็นตัวอย่างแก่ เกษตรกรในการนำไปปฏิบัติในพ้ืนที่

ของตน ตลอดจนเพ่ือ ดำเนินกิจการด้านเกษตรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะส่งเสริม

การปลูกพืชตระกูลถั่ว สําหรับแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรม..." 

พระราชดำรัสไว้ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

7. ปรับปรุงการผลิต เพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิม (เกษตรประณีต/เกษตรอินทรีย)์ 
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

7.1 ส่งเสริมความรู้เพื่อ
การผลิตเกษตรอินทรีย์ 

7.1.1 ให้ความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นให้ความรู้ใน

การทำเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน (ปลูกอะไร/ที่

ไหน/อย่างไร/ราคาดี) รวมถึงการให้ความรู้ในการใช้สารชีว

ภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ 

7.2.2 การปรับเปลี่ยนการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ เป็นการ
ปรับเปล่ียนการผลิตให้เป็นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เพ่ือ

ลดการใช้สารเคมี หันมาใช้สารชีวภัณฑ์ เพ่ือทำให้ได้ผลผลิตที่

ได้ตามมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด 

"...ฉะนั้นการที่จะใช้ของสมัยใหม่นี้ก็มีอันตรายเหมือนกัน 

ถ้าไม่ครบถ้วนใช้ปุ๋ยเคมีดินก็แข็งกระด้างไปหมด ถ้าใช้ปุ๋ย 

ธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยจากฟาง 

ข้าวจากใบไม้ ดินไม่แข็ง ดินจะซุย ทั้งหมดนี้เป็นข้อคิด...” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ คณะกรรมการผู้แทน

สถาบันเกษตรกรระดับชาติ เมือวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๑๗ 

8. ผลผลิตพอกินตลอดป ี
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

8.1. มีปัจจัยการผลิต 8.1.1 ความเพียงพอของปัจจัยในการ

ดำรงชีวิต หมายถึงมีปัจจัยในการ

ดำรงชีวติอย่างพอเพียง หรือเหมาะสมกับ

ฐานะ เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม 

ยารักษาโรค เป็นต้น 

8.1.2 ความพอเพียงของปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร หมายถึงมีปัจจัยการผลิต

ทางการเกษตรหรือปัจจัยการผลิตอย่าง

พอเพียง หรือมีความเหมาะสมกับการผลิต 

เช่น ทีด่ิน แหล่งน้ำ ทรัพยากรอ่ืนๆ เป็น

ต้น 

“...ในการปฏิบัติงานเกษตรนั้น    นักวิชาการเกษตรควรจะศึกษา สังเกตให้

ทราบชัดว่าเกษตรกรรมย่อมเป็นไป หรือดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นวงจร    

และเป็นส่วนหนึ่งของวงจรธรรมชาติ     ซ่ึงมีการเกิดสืบเนื่องทดแทนกันอย่าง

พิสดาร    จากปัจจัยหนึ่ง เช่น พันธุ์พืช    เมื่อได้อาศัยปัจจัยอ่ืนๆ มีดิน น้ำ 

อากาศ เป็นต้น เข้าปรุงแต่งทำให้เกษตรกรได้พืชผลขึ้นมา พืชผลที่ได้มานั้น เมื่อ

นำไปบริโภคเป็นอาหาร ทำให้ได้พลังงานมาทำงาน เมื่อนำออกจำหน่ายก็ทำให้

เกิดผลทางเศรษฐกิจขึ้น   ทั้งแก่ผู้ซ้ือ และผู้ผลิต คือผู้ซ้ือ ย่อมนำไปทำ

ผลประโยชน์ให้งอกเงยต่อไปได้  ผู้ผลิตก็ได้เงินทองมาจับจ่ายใช้สอยยังชีพ  

รวมทั้งซ้ือหาปัจจัยสำหรับสนับสนุนการผลิตของตนให้เกิดผลหมุนเวียนเพ่ิมเติม

ขึ้น   เห็นได้ว่า แม้เพียงงานเกษตรอย่างเดียว ยังจำเป็นต้องเก่ียวพันกับงาน

ต่างๆ กับเหตุปัจจัยต่างๆ มากมายหลายขอบข่าย ทั้งต้องเก่ียวกันอาศัยกันอย่าง

ถูกต้องสมดุลอีกด้วย...” 

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน

เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ณ วันที่ ๑๙กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕  
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“...การกสิกรรมและอาชีพในด้านเกษตรทุกทุกอย่างย่อมต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ

หลายด้าน ดา้นหนึ่งก็คือหลักวิชาของการเพาะปลูก เป็นต้น และอีกด้านหนึ่งก็

เป็นการช่วยให้เพ่ิมหลักวิชาเหล่านั้น และเมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ผลิตผลแล้วก็

จะต้องสามารถดัดแปลงและขายจำหน่ายผลิตผลทีต่นได้ทำ ฉะนั้นทุกอย่างต้อง

สอดคล้องกัน ความขยันหมั่นเพียรในการผลิต ความรู้ในวิชาการผลิตและ

ความรู้ในการเป็นอยู่ ทั้งความรู้ในด้านจำหน่าย ล้วนเป็นความรู้ที่จะต้อง

ประสานกันหมด...” 

พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม 

สหกรณ์ประมง และสมาชิกผู้รับนมสดเข้าเฝ้าฯ ณ โครงการส่วนพระองค ์สวน

จิตรลดา วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐ 

8.2 มีความรู้ 8.2.1 ส่งเสริมให้มีศึกษาหาความรู้ และ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ให้ตนเอง เป็น

กิจกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมให้มี

การศึกษาหาความรู้ หรือเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ มีการพัฒนาด้านความรู้และ

ทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดหรือสามารถ

นำไปประกอบอาชีพได้  

8.2.2 การนำความรู้ มาทำให้เห็นผลจริง 
เป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ หรือได้รับ 

มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และ

สามารถทำได้ผลจริง เช่น การนำความรู้ที่

ได้รับการอบรม มาใช้ในการเพาะปลูก 

เล้ียงสัตว์ การทำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

“...การพัฒนาประเทศเพ่ือให้เกิดความเจริญความมั่นคงแก่คนส่วนรวมทัง้ชาติ

ได้แท้จริงนั้น  จะต้องอาศัยหลักวิชาอันถูกต้อง และต้องกระทำพร้อมกันไปทุกๆ 

ด้านด้วย เพราะความเป็นไปทุกอย่างในบ้านเมืองมีความสัมพันธ์เก่ียวโยงถึงกัน

หมด เพียงแต่จะทำงานดา้นการเกษตร ซ่ึงโดยหลักใหญ่ ได้แก่ การกสิกรรมและ

สัตว์บาล อย่าง น้อยที่สุด ก็ยงัต้องอาศัยวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  

วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เข้าช่วยดว้ย  ทุกคนซ่ึงเป็นผู้ที่จะใช้

วิชาการ ในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ควรทราบให้ถ่องแท้ว่าในการนั้นจำเป็น

ที่สุดที่จะต้องใช้วิชาการทำงานร่วมมือกันให้ประสานสอดคล้องทุกฝ่าย...” 

 

8.3 มีผลผลิตพอเพียง 8.3.1 ผลผลิตทางการเกษตรมีเพียงพอ 

หมายถึงมีผลิตที่เกิดจากกิจกรรมทาง

การเกษตรเพ่ือใช้เองในครัวเรือนอย่าง

พอเพียง รวมถึงอาจมีผลผลิตบางส่วน

เหลือพอขายและนำเงินมาใช้จ่ายใน

ครัวเรือนสำหรับเร่ืองที่จำเป็นด้วย เช่น 

การปลูกข้าวเพ่ือบริโภค เหลือจึงจำหน่าย 

เป็นต้น 

8.3.2 ปลูกพืชเศรษฐกจิ ผลผลิตเหลือ
จำหน่าย เป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดย
มุ่งที่จะจำหน่ายผลผลิตเพ่ือให้มีรายได้

เพ่ิมขึ้น มากกว่าที่นำผลิตมาใช้ในครัวเรือน 

เป็นการเน้นการปลูกในเชิงพานิชย์เพ่ือนำ

ผลผลิตมาจำหน่าย เช่น การปลูกผักที่

ตลาดต้องการและให้ราคาดี เน้นการ

จำหน่ายมากกว่าการบริโภคเอง 

“...เมืองไทยนี้ต้องพ่ึงเกษตรกรเป็นสำคัญ เพราะว่าเกษตรกรเป็นประชาชนส่วน

ใหญ่ของประเทศและต้องยึดอาชีพนี้มาและไมใ่ช่เพราะเหตุนั่นเท่านั้นเอง แต่ว่า

ประเทศหนึ่งประเทศใดจะอยู่ได้ก็เพราะว่ามีกสิกรรม การประกอบอาชีพ ใน

ด้านผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติ ทั้งในดา้นที่จะเป็นการปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ ปลูก

ผลไม้ หรือทำมาหากินในด้านปศุสัตว์หรือประมง...” 

พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม 

สหกรณ์ประมง และสมาชิกผู้รับนมสดเข้าเฝ้าฯ ณ โครงการส่วนพระองค ์สวน

จิตรลดา วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐ 

“...ในด้านอาชีพของเกษตรกรต้องมีการเพาะปลูกในข้อที่ ๒ นี้ การเพาะปลูก

หรือการทํามาหากินนี้ก็ต้องอาศัยหลักวิชา หลักวิชาตั้งแต่พืชพันธุ์ใดที่สมควร 

วิธีการใช้ปุ๋ยใช้เคร่ืองทุ่นแรง คือ วิชาการนั่นเอง ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิต ส่วน

อีกอันหนึ่งก็คือ เมื่อทําผลิตผลแล้วต้องสามารถที่จะให้ผลิตผลนั้น เป็น

ประโยชน์ทั้งในด้านบริโภคของตนเองและทัง้ในด้านการได้เงิน ค้าขาย เพ่ือที่จะ

ได้เงินมาบำรุงชีวิตของคน ทัง้สามส่วนนี้จึง สัมพันธ์กันสําหรับทุกคน...” 

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะกรรมการผู้แทนสถาบันเกษตรกร 

ระดับชาติ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

8.4 มีความเป็นอยู่ท่ีดี 8.4.1 มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หมายถงึการ

ประกอบอาชีพเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 

สามารถดำรงชีวติได้อย่างมีความสุข หรือ

“... การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้งตัวให้มี

ความพอกินพอใช้ก่อนอ่ืน เป็นพ้ืนฐาน เป็นส่ิงสําคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มี
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อยู่รอดในระดับครัวเรือน หรือมีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซ่ึงสามารถวดัได้จากการมี

รายได้เพ่ิม ค่าใช้จ่ายลด และหนี้ลดลง 

เป็นต้น 

อาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะพ่ึงตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า

ระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้แน่นอน..."  

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที ่๑๙ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน ความพอมี 

พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นก่อน โดยใช้วธิีการ และ

อุปกรณ์ที่ประหยัด ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานที่มันพร้อมพอสมควร 

และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้น

ที่สูงขึ้นโดยลําดับต่อไป….” 

พระราชดํารัส เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

9. แปรรูปผลผลิต  
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

9.1 แปรรูปผลผลิต 9.1.1 มองหาชอ่งทางใน

การแปรรูปผลผลิต ให้กับ
ชุมชน โดยนำผู้เชี่ยวชาญมา

ให้ความรู้ ทดลองทำ สำรวจ

ตลาดแล้วค่อยๆขยายผล 

“....สมัยนี้ก็จะต้องมีการดัดแปลงผลิตผลที่มี เช่นขา้วก็ต้องสีแล้วในที่นี้ก็มีนมก็ตอ้งปรับปรุง

นมนั้นให้ขายได้ เช่น การทำให้นมนั้นเก็บอยู่นานกว่า ๑ วัน เพราะตามธรรมดานมโดยเฉพาะ

ในประเทศร้อน อย่างประเทศไทยเก็บไว้ไม่ก่ีชั่วโมงก็จะเสีย ฉะนั้นก็ต้องมีวธิีการที่จะดัดแปลง

ให้เก็บไว้ได้ เพ่ือที่จะส่งไปสู่ตลาดได้และเป็นนมที่มีคุณภาพดี.....” 
พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และ

สมาชิกผู้รับนมสด เข้าเฝ้าฯ ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เมื่อวันศุกร์ที ่๘ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

10. บันทึกและทำบญัชีต้นทุน 
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

10.1 การบันทึกและ
ทำบัญชีต้นทุน 

10.1.1 การบันทึกและทำบัญชีต้นทุน 

เป็นการจดบันทึก หรือทำบัญชีที่แสดง

ต้นทุน เพ่ือให้ทราบรายรับ รายจ่าย กำไร 

ขาดทุน ในครัวเรือน เพ่ือให้สามารถวาง

แผนการใช้จ่ายหรือการลงทุนที่เหมาะสม

ได้ 

“...แต่ที่พูดถึงทางเศรษฐกิจหมายความวา่ทางการคํานวณดู ว่ารายได้รายจ่ายเป็น

ยังไง รายได้จะมาก ทุกคนก็บอกว่า เรามีผลผลิตมากๆ เราก็รวยสิ จริงสิรวย เรา

ขายได้มากแตว่่าก็ต้องจ่ายมากเหมือนกัน....” 

“...ฉะนั้น ทุกคนก็จะต้องรู้ดีเก่ียวกับการทําบัญชีรายจ่าย - รายรับให้ดี ก็ต้องรู้

เศรษฐกิจรู้บัญชีมากขึ้น...” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ คณะกรรมการผู้แทนสถาบันเกษตรกร

ระดับชาติ เมือวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 

“...ในด้านหนึ่งที่ไม่เคยคิดกัน ในด้านการพัฒนา เช่น เจ้าหน้าที่บัญชี ถ้าหากว่าทำ

การเพาะปลูก ชาวบ้านทำการเพาะปลูก เมื่อมีผลแล้วเขาบริโภคเองส่วนหนึ่ง อีก

ส่วนหนึ่งก็ขายเพ่ือให้ได้ มีรายได้ แล้วก็เมื่อมีรายได้แล้วก็ไปซ้ือของที่จำเป็นและ

ส่ิงที่จะมาเก้ือกูลการอาชีพของตัว อย่างนี้ไม่ค่อยมีการศึกษากัน เมื่อผลิตอะไรแล้ว

ก็จำหน่ายไปก็มีรายได้ก็ต้องทำบัญชี ชาวบ้านทำบัญชีบางที่ไม่ค่อยถูก...” 

พระราชดำริแก่กรรมการ กปร. และคณะเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพราชดำริ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2531 

ณ ศาลาดุสิดาลัย 

10.2 การตรวจสอบ
และควบคุมภายใน 

10.2.1 การตรวจสอบและควบคุมภายใน 

เป็นการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดย

กรรมการที่ชุมชนเลือกหรือมีส่วนร่วม หรือ

เป็นบุคคลภายในที่มีหน้าที่ร่วมตรวจสอบ 

"... ให้มีคณะกรรมการควบคุม ที่คัดเลือกจากราษฏรในหมู่บ้าน เป็นผู้เก็บรักษา 

พิจารณาจำนวนข้าวที่จะให้ยืมและรับข้าวคืน ตลอดจนจัดทำบัญชีทำการของ

ธนาคารข้าว ราษฎรทีต่้องการข้าวไปใช้บริโภคยามจำเป็นให้คงบัญชียืมข้าวไปใข้

จำนวนหนึ่ง เมื่อสามารถเก็บเก่ียวข้าวได้แล้วก็นำมาคืนธนาคาร พร้อมด้วย
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กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

เพ่ือให้การดำเนินการโปร่งใส น่าเชื่อถือ 

และตรวจสอบได้ 

ดอกเบ้ีย (ข้าว) จำนวนเล็กน้อยตามแตต่กลงกัน ซ่ึงข้าวซ่ึงเป็นดอกเบ้ียดังกล่าวก็

จะเก็บรวบรวมไว้ในธนาคาร และถือเป็นสมบัติของส่วนรวม...ราษฏรต้องร่วมมือ

กันสร้างยุ้งที่แข็งแรง ทั้งนี้หากปฏิบัติตามหลักการที่วางไว้ จำนวนขา้วที่หมุนเวียน

ในธนาคารจะไม่มีวันหมด แต่จะค่อย ๆ เพ่ิมจำนวนขึ้น และจะมีข้าวสำหรับ

บริโภคตลอดไปจนถึงลูกหลาน ในที่สุดธนาคารข้าวจะเป็นแหล่งที่รักษา

ผลประโยชน์ของราษฎรในหมู่บ้าน และเป็นแหล่งอาหารสำรองของหมู่บ้าน

ด้วย…." 

ทรงพระราชทานแนวทางดำเนินงานธนาคารข้าวแก่ราษฎรชาวเขาเผ่ากระเหร่ียง 

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

“...ถ้าแต่ละคนมีความขยันหมั่นเพียร ทางราชการและผู้มวีิชาการอ่ืนๆ ที่ไม่ใชท่าง

ราชการก็จะช่วย   ขั้นแรกที่สุด จะต้องแสดงว่าตนมีความเข้มแข็ง   มีความตั้งใจที่

จะทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุขเสียก่อน  เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว จะมีผู้ที่มาช่วยแล้ว

ความเดือดร้อนต่างๆ ก็จะได้บรรเทาไปไม่ให้เป็นทุกข์...” 

พระราชดำรัสที่มีต่อกลุ่มชาวไร่ผักในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอ

ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓  

10.3 การตรวจสอบ
บัญชี 

10.3.1 การตรวจสอบบัญชีโดย

หน่วยงานภายนอก เป็นการตรวจสอบ

บัญชีโดยหน่วยงานภายนอกที่มคีวาม

น่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพ อาจ

เกิดจากความร่วมมือกับส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน  

10.3.2 การจัดทำและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน เป็นการประเมินผลการดำเนิน

โครงการ อาจจัดทำในรูปแบบรายงาน 

หรือแบบอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบสถานภาพ

ของโครงการ หรือประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ด้วยการเปรียบเทียบผลที่

เกิดขึ้นจริงหลังโครงการแล้วเสร็จ กับ

แผนงานที่วางไว้ รวมถงึการวิเคราะห์ผล

การปฏิบัติงานโครงการที่เก่ียวข้อง 

 

11. ผลผลิตส่วนเกินขายได้ 
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

11.1 พัฒนาการผลิต
ให้สอดคล้องกับ

การตลาด 

11.1.1 สง่เสริมการผลิตที่

สอดคล้องกับตลาด เป็นการ

ส่งเสริมการผลิตให้ตรงกับ

ความต้องการของตลาด 

เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่สามารถทั้ง

บริโภคได้เอง และมีผลผลิต

บางส่วนขายได้ ทำให้มีรายได้

เพ่ิม ค่าใช้จ่ายลด หนี้ลดลง 

เช่น การปลูกข้าวก่ำลืมผัว ซ่ึง

“...การกสิกรรมและอาชีพในด้านเกษตรทุกทุกอย่างย่อมต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลาย

ด้าน ดา้นหนึ่งก็คือหลักวิชาของการเพาะปลูก เป็นต้น และอีกด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยให้

เพ่ิมหลักวิชาเหล่านั้น และเมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ผลิตผลแล้วก็จะต้องสามารถดัดแปลงและ

ขายจำหน่ายผลิตผลทีต่นไดท้ำ ฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกัน ความขยันหมั่นเพียรใน

การผลิต ความรู้ในวิชาการผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่ ทั้งความรู้ในด้านจำหน่าย ล้วน

เป็นความรู้ที่จะต้องประสานกันหมด...” 

พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง 

และสมาชิกผู้รับนมสดเข้าเฝ้าฯ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันที่ ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๓๐ 
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กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

เป็นข้าวที่ตลาดต้องการและให้

ราคาดี เน้นการจำหน่าย

มากกว่าการบริโภคเอง 

“ …ไม่จำเป็นต้องส่งเสริมผลผลิตให้ได้ปริมาณสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว เพราะเป็นการ

ส้ินเปลืองค่าโสหุ้ย และทำลายคุณภาพดิน แต่ควรศึกษาสภาวะการตลาดการเกษตร 

ตลอดจนการควบคุมราคาผลิตผล ไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อน….” 

พระบรมราโชวาท ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

12. มีรายได้เพ่ิม/ค่าใช้จ่ายลด/หน้ีลดลง 
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

12.1  สร้างรายได้
เพิ่มจากการผลิตหลัก  

12.1.1 การสร้างรายได้เพ่ิมจากการผลิตหลัก 

เป็นการสร้างรายได้เพ่ิมจากการผลิตหลักที่ทำอยู่ 

เช่น ปลูกพืชหลังนา เพ่ือสร้างอาชีพเสริม และมี

รายได้เพ่ิมเติมสำหรับเกษตรกรในพ้ืนที่ 

12.1.2 สง่เสริมการสร้างอาชีพนอกภาคเกษตร 
เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการสร้างอาชีพ

อ่ืนๆนอกเหนือจากอาชีพทางการเกษตร เพ่ือ

สร้างอาชีพและรายได้พิเศษให้กับคนในพ้ืนที่  

“….ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาการทดลองและทำนามาบ้าง และทราบดี

ว่าการทำนานั้นมี ความยากลำบากอยู่ มิใช่น้อย จำเป็นจะต้องอาศัย

พันธุ์ข้าวที่ด ีและต้องใช้วิชาการตา่ง ๆ ด้วยจึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน 

อีกประการหนึ่งที่นานั้น เมื่อส้ินฤดูทำนาแล้วควรปลูกพืชอ่ืน ๆ บ้าง

เพราะ จะเพ่ิมรายได้ให้อีกไม่ใช่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพ่ิมปุ๋ย

กากพืช ทำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะสำหรับจะทำนาในฤดู

ต่อไป….” 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้นำกลุ่มชาวนา เมื่อ ๑๙ 

มีนาคม ๒๕๐๘   

 

 

รูปที่ 3.65 การศึกษาจุดเด่นของมูลนิธิปิดทองฯ เพือ่ขับเคลือ่นการพฒันาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ (ข้ันที่ 

2 ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้) 

กลุ$มน้ำ กลุ$มวัตถุดิบ 

กลุ$มสินค3าแปรรูป 

กลุ$มสินค3าแปรรูป+จำหน$าย 

กลุ$มการผลิต+จำหน$าย 

กลุ$ม 
ดูแลชุมชน กลุ$มการผลิต 

กลุ$มการจัดหาวัตถุดิบ+การผลิต+จำหน$าย 

ขั้นท่ี 2: ชุมชนรวมกลุ$ม พึ่งตนเองได3

กิจกรรมการผลิต ลูกค3า 
และ 

ช$องทาง
จำหน$าย 

รายได3 
และ 

ผลสำเร็จ 

ผลผลิตการเกษตร 

สินค3าแปรรูป 

จัดหา 
วัตถุดิบ 

ทรัพยากร 
โครงสร3างพ้ืนฐาน 

ต3นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

กิจกรรม 
การผลิตของ

ประชาชน

คัด 
เลือก 

พืช/สัตวR 
ศก. 

น้ำ/ดิน 

13

14

การวมกลุ$ม 

การแปรรูปผลิตภัณฑR 
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ตารางที่ 3.25 จุดเด่นในการดำเนินงานของมลูนิธิปิดทองฯ ในข้ันที่ 2 ชุมชนรวมกลุ่ม พึ่งตนเองได้ 

13. การวมกลุ่ม 
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

13.1 จัดต้ังกลุ่ม/
กองทุน 

13.1.1 การจัดต้ังกลุ่ม เป็นการรวมกันของ

เกษตรกรที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน และดำเนิน

กิจการร่วมกัน มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันใน

การประกอบอาชีพและช่วยเหลือส่วนรวม เช่น 

กลุ่มผลิตพันธุ์พืช กลุ่มวัตถุดิบ กลุ่มผลิตและ

จำหน่าย กลุ่มจัดหาวัตถุดิบ กลุ่มแปรรูป เป็นต้น 

13.1.2 การจัดต้ังกองทุน เป็นการจัดตั้งและ

ดำเนินงานเก่ียวกับกองทุน ให้สามารถดำเนินงาน

ด้วยความเรียบร้อย เพ่ือช่วยสนับสนุนกิจกรรม

ของสมาชิก หรือจัดสรรประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้

อย่างเหมาะสมหรือยุติธรรม มีกฎระเบียบ กติกา 

หรือมีการตรวจสอบที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับ เช่น 

กองทุนปุ๋ย กองทุนเมล็ดพันธุ์ กองทุนปศุสัตว์ 

เป็นต้น 

“...ขอให้ทุกคนได้ระลึกถึงว่า การที่มารวมกลุ่ม จะเป็นกลุ่ม เกษตรกร

หรือประมง หรือชลประทาน ในรูปสหกรณ์ ในรูปกลุ่ม ในรูปใดก็ตามนั้น 

จะต้องมีจุดประสงค์ แล้วก็จุดประสงค์ ของแต่ละคน ต้องแบ่งดูว่ามีส่วน

อย่างไรในชีวิตของเกษตรกรหรือของคนทุกคน เราต้องแบ่งเป็นสามส่วน 

ส่วนหนึ่งคือความเป็นอยู่ประจําวันให้มีอาหารกิน มีเส้ือใส่ แล้วก็มีที่อยู่

อาศัย มียารักษาโรค คือ หมายความจตุปัจจัยที่ทุกคนต้องมี...” 

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่กลุ่ม ชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย - 

อิสราเอล เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 

13.2 ขับเคล่ือน
กองทุน 

13.2.1 การดำเนินกจิการเพ่ือขับเคลื่อนกองทุน 
เป็นการดำเนินงานหรือกิจกรรม โดยให้ประชาชา

ชนหรือสมาชิก เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วม หรือ

เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน เพ่ือขับเคล่ือนการ

ดำเนินงานให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น 

กิจกรรมขับเคล่ือนด้านการประกอบอาชีพ การ

ผลิตสินค้าและบริการ  

13.2.2 มีคณะกรรมการทำงานร่วมกัน เป็นการ

บริหารงานที่ชุมชนหรือสมาชิก เข้ามามีบทบาท

หรือมีส่วนร่วมในการทำงาน การบริหารจัดการ 

การวางแผน หรือการตัดสินใจ อาจเป็นในรูปแบบ

ของคณะทำงาน หรือ คณะกรรมการ หรือกลุ่ม

สมาชิก ก็ได้  

“...สหกรณ์นี้ ก็จะต้องให้เข้าใจว่าเป็นวิธีหนึ่ง มีการร่วมกัน ทํางานเป็น

กลุ่มเป็นก้อนเพ่ือที่จะให้ได้ผลในการพัฒนาความ เป็นอยู่ของตน และอยู่

รวมกันก็ทําให้มีแรงงาน คือร่วมแรง งานเพ่ือการอาชีพให้เจริญงอก

งาม…” 

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่กลุ่ม ชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย - 

อิสราเอล เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  

13.3 ยกระดับกลุ่ม/
กองทุน สู่วิสาหกิจ
ชุมชน/สหกรณ์ 

13.3.1 มีการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ 
เป็นการจัดตั้งหรือดำเนินการในรูปแบบวิสาหกิจ

ชุมชน หรือสหกรณ์ โดยมีผลประกอบการ การ

ตรวจสอบ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มี

ความสามารถในการเชื่อมโยงกับแหล่งทุน

ภายนอกได้  

13.3.3 การวางแผนบริหารจัดการ และการ
จัดทำโมเดลธุรกิจ เป็นการดำเนินการที่เก่ียวกับ
การบริหาร การวางแผน การผลิต การจำหน่าย 

การจัดการทางการเงิน การจัดการคน และอ่ืนๆ 

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยการสร้างโมเดล

“...คำว่า "สหกรณ์" แปลว่า การทาํงานร่วมกัน การทํางาน ร่วมกันนี้ลึก

ซ่ึงมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในดา้นงานการทีท่ําด้วย

ร่างกาย ทัง้ในด้านงานการที่ทาํด้วย สมอง และงานการทีท่ําด้วยใจ ทุก

อย่างนี้ขาดไม่ไดต้้องพร้อม งานทีท่ําด้วยร่างกาย ถ้าแต่ละคนทาํก็เกิดผล

ขึ้นมาได้ เช่น การทําเพาะปลูกก็มีผลขึ้นมา สามารถที่จะใช้ผลนันในดา้น 

การบริโภคคือ เอาไปรับประทานหรือเอาไปใช้ หรือเอาไป จําหน่าย

เพ่ือให้มีรายได้เล้ียงชีพได้ ถ้าแต่ละคนทําไปโดย ลําพังแต่ละคน งานที่ทํา

นั้นผลอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ละอาจจะไม่พอเพียงในการเล้ียง

ตัวเอง ทําให้มีความเดือดร้อน ฉะนั้นจะต้องร่วมกันแม้ในขั้นทีท่ําใน

ครอบครัวก็จะต้องช่วย กันทุกคนในครอบครัวก็ช่วยกันทํางานทําการ 

เพ่ือที่จะเล้ียงครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ได้ แต่วา่ถ้าร่วมกันหลายๆ คนเป็น
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ธุรกิจ ที่ทําให้สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดของ

ธุรกิจ และสามารถลดจุดอ่อนในแต่ละจุดที่จะ

เกิดขึ้นในช่วงดําเนินธุรกิจได้อีกด้วย 

กลุ่ม เป็นก้อนก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี 

ความสามารถ มีผลได้มากขึ้น...” 

พระราชดํารัสที่ได้พระราชทานแก่ผู้นําสหกรณ์ทั่ว ประเทศเมื่อคร้ังเข้า

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๒ 

“...ควรที่จะมีการแพร่ขยาย ให้ใช้ระบบสหกรณ์ขึ้นทั่วประเทศ เนืองจาก

วิธีการสหกรณ์นั้นเอง เป็นรากฐานที่ดีของระบอบ ประชาธิปไตย อย่าง

สําคัญ สอนให้คนรู้จักรับผิดชอบร่วมกัน ให้มีการเลือกตัวแทนเข้าไป

บริหารสหกรณ์ ตลอดจนให้รู้ถึง คุณค่าของประโยชน์อันจะได้ร่วมกัน

เป็นส่วนรวม...” 

พระราชดํารัสที่พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย วนัที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐ 

13.4 กลุ่มดูแล
สมาชิก 

13.4.1 การดูแลความเป็นอยู่สมาชกิ เป็นการ

ดูแลความเป็นอยู่สมาชิก และ/หรือ ครอบครัว 

รวมถึงการแบ่งปัน เอ้ืออาทร ช่วยเหลือซ่ึงกันและ

กัน ในชุมชนท้องถิ่น ในรูปแบบที่เหมาะสมและ

หลากหลาย ตามสภาพพ้ืนที่  

13.4.2 สวัสดิการแก่สมาชิก และ/หรือ 
ครอบครัว เพ่ือจัดสวัสดิการที่เหมาะสมตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน เป็นการสร้าง

หลักประกันความมั่นคงในชีวิต ดว้ยการจัด

สวัสดิการแก่สมาชิกโดยครอบคลุมเกือบทุกช่วง

ชีวิต เช่น  สวัสดิการรับขวัญเด็กแรกเกิด 

ทุนการศึกษา จ่ายกรณีเข้ารักษาตวัใน

โรงพยาบาล บำนาญผู้สูงอายุ สวัสดิการเสียชีวิต

จัดงานศพ สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ทุน

ประกอบอาชีพ ภัยพิบัติ เป็นต้น 

“...ประชาราษฎร์ผู้ประกอบการเพาะปลูกและจําพวกอ่ืนๆ ที่มีกําลัง 

ทรัพย์น้อยแต่มีความต้องการอย่างเดียวกัน ควรได้รับการอุดหนุนให้ตั้ง

สหกรณ์ เพ่ือยังให้เกิดการประหยัดทรัพย์ การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

และการช่วยตนเองเป็นทางอีกทางหนึ่งซ่ึงเผยแผ่ความจําเริญทรัพย์ และ

จําเริญธรรมในบ้านเมืองให้ยิ่งขึ้น..” 

พระราชดํารัสที่พระราชทานแก่ผู้นําสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม

และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

“...ประเทศไทยพูดโดยส่วนรวมก็เป็นประเทศที่อาศัยการเกษตร ในทุก

สาขาเป็นหลัก เพ่ือให้ประเทศชาติมีความมั่นคง จึงต้อง มวีิธีการที่

เหมาะสม สําหรับให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกษตรนี้สามารถ ที่จะผลิตได้มากที่สุด 

และมีความสุขความเจริญความมั่นคง มากที่สุด การใชว้ิธีของสหกรณ์นี้ดี

ที่สุดแล้ว เพราะวา่ผู้ที่ ปฏิบัติงานในด้านเกษตร ก็จะได้รับประโยชน์

ทั่วถึงทุกคน...” 

พระราชดํารัสที่พระราชทานแก่ผู้นําสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม

และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

14. การแปรรูปผลิตภัณฑ ์
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

14.1 การแปรรูป
ผลผลิต 

14.1.1 การแปรรูปผลผลิต เป็นการแปรรูปผลผลิต 

รวมถึงการคิดค้นเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ เพ่ือส่งเสริม

การผลิต ป้องกันการล้นตลาดของผลิตผลสด ซ่ึงช่วย

ยกระดับราคาผลิตผล ไม่ให้ตกต่ำ เป็นการเพ่ิมมูลค่าของ

ผลิตผลทางการเกษตร หรือการผลิตให้ได้มาตรฐานเพ่ือ

ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็น

ที่ยอมรับ สามารถจำหน่ายหรือขยายตลาดการค้าออก

ไปสู่ภายนอกชุมชนได้ 

14.1.2 การพัฒนาสินค้าชุมชน หรือการสร้างแบรนด์

ชุมชน เป็นการพัฒนาสินค้า เพ่ือให้สินค้าสามารถสร้าง

แบรนด์ของตัวเองได้ มีเอกลักษณ์ มีความเป็นเฉพาะตัว 

“...มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นศูนย์ศึกษาและทดลองงานพัฒนาการ

เกษตรต่างๆ ตามความเหมาะสม สำหรับเป็นตัวอย่างแก่

เกษตรกรในการนำไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตน ตลอดจนเพ่ือดำเนิน

กิจการด้านเกษตรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะส่งเสริมการปลูกพืช

ตระกูลถั่ว สำหรับแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรม...” 

พระราชดำรัส ณ ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริตามพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๒๖  

“.....หลักการของสถานที่นี้ก็คือจะต้องดูว่าผลิตผล ผลิตอย่างไร 

ตั้งแตต่้น เช่น ในที่นี้ก็มีการเล้ียงโคนม มีการปลูกข้าว และปลูก

พืชอ่ืนๆ เป็นการทดลอง และจากนั้นมีการค้นคว้าวิจัยว่าจะ
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สามารถแข่งขันในตลาด หรือสร้างการยอมรับในตลาดได้ 

ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์แบรนด์ “ภูธารา” ที่อำเภอหนอง

วัวซอ จังหวัดอุดรธานี  

14.1.3 พัฒนาแหล่งรวบรวม หรือกระจายผลผลิต 
เป็นการสร้าง จัดเตรียม พัฒนาส่ิงก่อสร้าง หรือพัฒนา

พ้ืนที่เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สินค้า ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์แปรรูป หรืออ่ืนๆ ก่อนทำการจำหน่าย หรือ

ก่อนการกระจายสินค้าไปยังแหล่งจำหน่ายอ่ืน เช่น การ

สร้างโกดัง โรงเรือนเพ่ือเก็บสินค้า เป็นต้น   

ดัดแปลงผลิตผลเหล่านั้นอย่างไร สำหรับให้ไปสู่ผู้บริโภค เช่น โค

นมก็ให้นมซ่ึงผ่านกรรมวิธีต่างๆ เพ่ือที่จะเป็นนมสำหรับผู้บริโภค 

นมสำหรับเก็บไว้ได้นานหน่อย หรือข้าวก็มีโรงสีสำหรับสีข้าว แล้ว

ก็ส่งไปให้แก่สมาชิก ทั้งนมก็มีสมาชิกที่รับนมเป็นประจำวัน 

ฉะนั้น ก็เป็นกิจการที่ครบวงจรตั้งแต่ต้น คือ การผลิตแตต่้น และ

มาดัดแปลง เสร็จแล้วก็ได้จำหน่ายและบริโภค ซ่ึงทุกส่ิงทุกอย่าง

เก่ียวข้องกับการเกษตรนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันต้องผลิต ดัดแปลง 

จำหน่าย และบริโภคคือใช้ ถ้าตลอดทางเป็นไปโดยดี และแต่ละ

คนก็ได้ทำดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยความตัง้ใจดี ดว้ยความมี

หลักวิชาที่ดี ทุกคนก็ได้ประโยชน์ ทุกคนได้รับผลดี ไม่ว่าผู้ที่ผลิต 

ไม่ว่าผู้ที่ดดัแปลง ไม่ว่าผู้ที่บริโภค ได้ประโยชน์ทัง้นั้น และทำให้

ส่วนรวมของเรามีความมั่นคงได้.....” 

พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร 

สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และสมาชิกผู้รับนมสด เข้าเฝ้าฯ ณ 

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 

“..... ทรงมีพระราชดําริเสมอว่า โรงงานนี้จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ

หมู่บ้าน จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จะเป็นโรงงานแยก

ออกมาโดดๆ ไม่ได้ เพราะว่าจะต้องมีบทบาทในการส่งเสริมการ

เรียนรู้ของชาวบ้านเป็นที่ฝึกนอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมเกษตร 

ระบบการทํางาน ฝึกอย่างอ่ืนๆ เป็นคล้ายๆ กับหน่วยงานซ่ึง

ถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชาวบ้านด้วยครับ...” 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 

๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

“....สมัยนี้ก็จะต้องมีการดัดแปลงผลิตผลที่มี เช่นขา้วก็ต้องสีแล้ว

ในที่นี้ก็มีนมก็ต้องปรับปรุงนมนั้นให้ขายได้ เช่น การทำให้นมนั้น

เก็บอยู่นานกว่า ๑ วัน เพราะตามธรรมดานมโดยเฉพาะใน

ประเทศร้อน อย่างประเทศไทยเก็บไว้ไม่ก่ีชั่วโมงก็จะเสีย ฉะนั้นก็

ต้องมีวิธีการที่จะดดัแปลงให้เก็บไว้ได้ เพ่ือที่จะส่งไปสู่ตลาดได้

และเป็นนมที่มีคุณภาพดี.....” 

พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร 

สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และสมาชิกผู้รับนมสด เข้าเฝ้าฯ ณ 

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 

14.2 การข้ึนทะเบียน
มาตรฐาน 

14.2.1 การสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรฐานการ
ผลิต เป็นการสร้างความร่วมมือ ระหว่างชุมชน ผู้ผลิต

สินค้า กับหน่วยงานท้องถิ่น ส่วนราชการ หรือ

ภาคเอกชน ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานการผลิต หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจ 

เก่ียวกับมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

14.2.2 การขึ้นทะเบียนมาตรฐาน เป็นกิจกรรมที่

นอกเหนือจากงานด้านการเกษตรที่จำเป็นต้องทำ 

“...การพัฒนาประเทศเพ่ือให้เกิดความเจริญความมั่นคงแก่คน

ส่วนรวมทั้งชาติได้แท้จริงนั้น  จะต้องอาศยัหลักวิชาอันถูกต้อง 

และต้องกระทำพร้อมกันไปทุกๆ ด้านด้วย เพราะความเป็นไปทุก

อย่างในบ้านเมืองมีความสัมพันธ์เก่ียวโยงถึงกันหมด เพียงแต่จะ

ทำงานด้านการเกษตร ซ่ึงโดยหลักใหญ่ ได้แก่ การกสิกรรมและ

สัตว์บาล อย่าง น้อยที่สุด ก็ยงัต้องอาศัยวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  

วิศวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เข้าช่วยดว้ย  ทุกคน

ซ่ึงเป็นผู้ที่จะใช้วิชาการ ในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ควรทราบ



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ  

 

165 

กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

เพราะเก่ียวข้องกับการขึ้นทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

โดยมีขั้นตอน การควบคุมคุณภาพ หรือวิธีการผลิตตามที่

หน่วยงานราชการ หรือผู้รับรองมาตรฐานกำหนด เช่น 

การก่อสร้างโรงเรือนพลังแสงอาทิตย์ระบบปิดของ

ผลิตภัณฑ์ภูธารา เพ่ือป้องกันแมลง และเป็นไปตาม

มาตรฐานข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) 

ให้ถ่องแท้ว่าในการนั้นจำเป็นที่สุดที่จะต้องใช้วิชาการทำงาน

ร่วมมือกันให้ประสานสอดคล้องทุกฝ่าย...” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร์ เมื่อวันที ่๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  

14.3 รับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์  

14.3.1 การผลิตที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นขั้นตอนที่ผลผลิต หรือ

ผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยผ่านการ

รับรองและได้รับเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน (เช่น 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ GAP GMP หรือ อ.ย. เป็นต้น)  ซ่ึง

การที่สินค้าจะได้รับเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานนั้น

ผู้ผลิตจะต้องผลิตสินค้าให้ผ่านเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้ได้

ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น

ในการเลือกซ้ือสินค้า 

“.....สมัยนี้ก็จะต้องมีการดัดแปลงผลิตผลที่มี เช่นขา้วก็ต้องสีแล้ว

ในที่นี้ก็มีนมก็ต้องปรับปรุงนมนั้นให้ขายได้ เช่น การทำให้นมนั้น

เก็บอยู่นานกว่า ๑ วัน เพราะตามธรรมดานมโดยเฉพาะใน

ประเทศร้อน อย่างประเทศไทยเก็บไว้ไม่ก่ีชั่วโมงก็จะเสีย ฉะนั้นก็

ต้องมีวิธีการที่จะดดัแปลงให้เก็บไว้ได้ เพ่ือที่จะส่งไปสู่ตลาดได้

และเป็นนมที่มีคุณภาพดี.....” 

พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร 

สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และสมาชิกผู้รับนมสด เข้าเฝ้าฯ ณ 

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 

14.4 การจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์แปรรูป 

14.4.1 สง่เสริมสถานทีจ่ำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็น

การส่งเสริม หรือสนับสนุนให้มีสถานที่จำหน่ายผลผลิต 

หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปเกิดขึ้น มีทั้งที่ได้รับการ

สนับสนุนสถานที่จำหน่ายจากหน่วยงานภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เช่น ตลาดขายสินค้าในชุมชน 

ตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอดสาร สถานที่จำหน่ายใน

หอประชุม หรือสถานที่เฉพาะกิจอ่ืนๆ  เป็นต้น    

14.4.2 สร้างช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 

หมายถึงการสร้างช่องทางจำหน่าย หรือช่องทางเขา้ถึง

สินค้าให้มีความหลากหลาย ตัวอย่างเช่น ช่องทาง

ส่งออก ช่องทางการค้าธุรกิจออนไลน์ ช่องทางร้านค้า

ตัวแทนจำหน่าย (Traditional Trade) เช่น ร้านคา้ปลีก  

ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) 

เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าสะดวกซ้ือ เป็นต้น 

“.....สมัยนี้ก็จะต้องมีการดัดแปลงผลิตผลที่มี เช่นขา้วก็ต้องสีแล้ว

ในที่นี้ก็มีนมก็ต้องปรับปรุงนมนั้นให้ขายได้ เช่น การทำให้นมนั้น

เก็บอยู่นานกว่า ๑ วัน เพราะตามธรรมดานมโดยเฉพาะใน

ประเทศร้อน อย่างประเทศไทยเก็บไว้ไม่ก่ีชั่วโมงก็จะเสีย ฉะนั้นก็

ต้องมีวิธีการที่จะดดัแปลงให้เก็บไว้ได้ เพ่ือที่จะส่งไปสู่ตลาดได้

และเป็นนมที่มีคุณภาพดี.....” 

“.....หลักการของสถานที่นี้ก็คือจะต้องดูว่าผลิตผล ผลิตอย่างไร 

ตั้งแตต่้น เช่น ในที่นี้ก็มีการเล้ียงโคนม มีการปลูกข้าว และปลูก

พืชอ่ืนๆ เป็นการทดลอง และจากนั้นมีการค้นคว้าวิจัยว่าจะ

ดัดแปลงผลิตผลเหล่านั้นอย่างไร สำหรับให้ไปสู่ผู้บริโภค เช่น โค

นมก็ให้นมซ่ึงผ่านกรรมวิธีต่างๆ เพ่ือที่จะเป็นนมสำหรับผู้บริโภค 

นมสำหรับเก็บไว้ได้นานหน่อย หรือข้าวก็มีโรงสีสำหรับสีข้าว แล้ว

ก็ส่งไปให้แก่สมาชิก ทั้งนมก็มีสมาชิกที่รับนมเป็นประจำวัน 

ฉะนั้น ก็เป็นกิจการที่ครบวงจรตั้งแต่ต้น คือ การผลิตแตต่้น และ

มาดัดแปลง เสร็จแล้วก็ได้จำหน่ายและบริโภค ซ่ึงทุกส่ิงทุกอย่าง

เก่ียวข้องกับการเกษตรนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันต้องผลิต ดัดแปลง 

จำหน่าย และบริโภคคือใช้ ถ้าตลอดทางเป็นไปโดยดี และแต่ละ

คนก็ได้ทำดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริต ด้วยความตัง้ใจดี ดว้ยความมี

หลักวิชาที่ดี ทุกคนก็ได้ประโยชน์ ทุกคนได้รับผลดี ไม่ว่าผู้ที่ผลิต 

ไม่ว่าผู้ที่ดดัแปลง ไม่ว่าผู้ที่บริโภค ได้ประโยชน์ทัง้นั้น และทำให้

ส่วนรวมของเรามีความมั่นคงได้.....” 

พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร 

สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และสมาชิกผู้รับนมสด เข้าเฝ้าฯ ณ 
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กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 

 

รูปที่ 3.66 การศึกษาจุดเด่นของมูลนิธิปิดทองฯ เพือ่ขับเคลือ่นการพฒันาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ (ข้ันที่ 

3 ออกสู่ภายนอก) 

ตารางที่ 3.26 จุดเด่นในการดำเนินงานของมลูนิธิปิดทองฯ ในข้ันที่ 3 ออกสู่ภายนอก 

15. กลุ่มการผลิต 
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

15.1 กลุ่มการผลิต 15.1.1 การผลิตของกลุ่มการผลิต เป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม

เพ่ือผลิตสินค้า การแปรรูปผลผลิต หรือการบริการ โดยสมาชิกใน

กลุ่มร่วมกันผลิต  ร่วมกันบริหารจัดการ และร่วมรับผลประโยชน์ 

ซ่ึงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เกิดการหมุนเวียนเงินในชุมชน 

เช่น กลุ่มผู้ผลิตในชุมชนที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ  

15.1.2 การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ /สร้างนวัตกรรมใหม่ เป็นการ
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้เกิดสินค้าใหม่ หรือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า

เดิม ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานให้กับสินค้าใน

การใช้งาน  การปรับเปล่ียนวิธีการใช้งานให้ง่ายขึ้น การยืดอายุ

การใช้งานให้ยาวนานกว่าเดิม เพ่ือสร้างความแตกต่าง หรือ

นำไปสู่การสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด เช่น  การ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารให้มีความสวยงามและพัฒนา

ประสิทธิภาพ โดยใชถุ้งพลาสติกแบบสุญญากาศ เพ่ือให้สามารถ

จัดเก็บและยืดอายุของข้าวสารได้นานยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้าง

มูลค่าให้กับการบริการ โดยการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

สามารถโอน จ่าย ชำระคา่สินค้าและค่าบริการผ่านระบบออนไลน์

ได้ เป็นต้น 

“...ขอให้ทุกคนได้ระลึกถึงว่า การที่มารวมกลุ่ม จะเป็น

กลุ่ม เกษตรกรหรือประมง หรือชลประทาน ในรูป

สหกรณ์ ในรูปกลุ่ม ในรูปใดก็ตามนั้น จะต้องมี

จุดประสงค์ แล้วก็จุดประสงค์ ของแต่ละคน ต้องแบ่งดู

ว่ามีส่วนอย่างไรในชีวติของเกษตรกรหรือของคนทุกคน 

เราต้องแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนหนึ่งคือความเป็นอยู่

ประจําวันให้มีอาหารกิน มีเส้ือใส่ แล้วก็มีที่อยู่อาศัย มี

ยารักษาโรค คือ หมายความจตุปัจจัยทีทุ่กคนต้องมี...” 

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่กลุ่ม ชาวไร่ศูนย์

พัฒนาไทย - อิสราเอล เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๑๙ 

ความรู'และเทคโนโลยี  

ในการเพิ่มคุณภาพการผลิต/ผลผลิตท่ีเป>นเลิศ 

กลุ@มผลผลิต 

เชื่อมโยงแหล@งเงินทุนท่ีมีมาตรฐาน เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจให'ย่ังยืน 

กลุ@มการผลิต 

มีตลาด 

ท่ีม่ันคง 

และย่ังยืน 

ขั้นท่ี 3: ออกสู@ภายนอก 

กิจกรรมการผลิต ลูกค'า 
และ 

ช@องทาง
จำหน@าย 

รายได' 
และ 

ผลสำเร็จ 

ผลผลิตการเกษตร 

สินค'าแปรรูป 

จัดหา 
วัตถุดิบ 

ทรัพยากร 
โครงสร'างพ้ืนฐาน 

ต'นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

กิจกรรม 

การผลิตของ

ประชาชน

คัด 
เลือก 

พืช/สัตวV 
ศก. 

น้ำ/ดิน 

ชุมชน

ย่ังยืน 

(เศรษฐกิจ/

สังคม/

สิ่งแวดล'อม) 

15

16

17

18 19
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16. ความรู้และเทคโนโลยี ในการเพ่ิมคุณภาพการผลิต/ผลผลิตท่ีเปน็เลิศ 
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

16.1 ความรู้และ
เทคโนโลยี ในการ
เพิ่มคุณภาพการ

ผลิต/ผลผลิตท่ีเป็น
เลิศ 

16.1.1 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี เป็นการแลกเปล่ียนองค์

ความรู้และเทคโนโลยทีั้งในชุมชนและ

นอกชุมชน  หรือทั้งในหน่วยงานและ
นอกหน่วยงาน รวมถึงการถ่ายทอดและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถนำ
ความรู้เหล่านั้นไปใช้เพ่ือการพัฒนา ซ่ึง

สามารถทำได้ได้หลายทาง เช่น การ
เรียนรู้จากตัวอย่างของผลสำเร็จในพ้ืนที่ 
การถอดบทเรียนการพัฒนาพ้ืนที่

ต้นแบบ เป็นต้น 

16.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

เป็นการสร้างชุดความรู้ เพ่ือนำมา

พัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม หรือ

หลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือ

ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 

หน่วยงานทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ 

เอกชน หรือผู้สนใจอ่ืนๆ รวมถึงการ

สร้างความรู้ใหม่ และการเผยแพร่

ความรู้ โดยผู้อบรมสามารถนำความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  

“...มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นศูนย์ศึกษาและทดลองงานพัฒนาการเกษตรต่างๆ 
ตามความเหมาะสม สำหรับเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในการนำไปปฏิบัติในพ้ืนที่

ของตน ตลอดจนเพ่ือดำเนินกิจการด้านเกษตรอุตสาหกรรม โดยเฉพาะส่งเสริม
การปลูกพืชตระกูลถั่ว สำหรับแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรม...” 
พระราชดำรัส ณ ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริตาม

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526  
“...ทางราชการโดยกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรม

ส่งเสริมการเกษตร ทางนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ช่วยกันทำ
โครงการนี้ โครงการนีใ้ช้เงินของมูลนิธิชัยพัฒนาส่วนหนึ่ง ใช้เงินของราชการส่วน
หนึ่ง โดยวธิีขุดบ่อน้ำ เพ่ือใช้น้ำนั้นมาทำการเพาะปลูก ตาม ทฤษฎีใหม่ ซ่ึงทฤษฎี

ใหม่นี้ยังไม่เกิดขึ้น  พอดีขุดบ่อน้ำนั้น เราก็เรียกว่า มือดี ขดุน้ำมีน้ำ  ข้างๆ ที่อ่ืน

นั้นไม่มีน้ำ แต่ตรงนัน้มีน้ำ ลงท้ายก็สามารถปลูกข้าว แล้วก็ปลูกผัก ปลูกไม้ยืน

ต้นไม้ผล ต่อมาก็ได้ซ้ือที่อีก 30 ไร่  ก็กลายเป็นศูนย์พัฒนา หลักมีว่า แบ่งทีด่ิน
เป็นสามส่วน  ส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าว อีกส่วนหนึ่งสำหรับปลูกพืชไร่ พืช

สวน และก็มีที่สำหรับขุดสระน้ำ ดำเนินการไปแล้ว ทำอย่างธรรมดาอย่าง
ชาวบ้าน  ในที่สุดได้ข้าวและได้ผัก ขายขา้วกับผักนี่มีกำไร 2 หมื่นบาท 2 หมื่น
บาทต่อปี หมายความวา่ โครงการนี้ใช้งานได ้ เมื่อใช้งานได้ก็ขยายโครงการ 

ทฤษฎีใหม่ นี้ โดยให้ทำที่อ่ืน นอกจากมีสระน้ำในที่นี้แล้ว จะต้องมีอ่างเก็บน้ำที่

ใหญ่กว่าอีกแห่งเพ่ือเสริมสระน้ำ ในการนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชน 
ซ้ือที่ด้วยราคาที่เป็นธรรม ไม่ใช่ไปเวนคืนและสร้างอ่างเก็บน้ำ…” 

จากพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ทีเ่ข้าเฝ้าฯ ถวายชยัมงคลเนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวงัดุสิต 

วันอาทิตยท์ี่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๓๗  

17. เชื่อมโยงแหล่งเงินทุนท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือขยายการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน 
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

17.1 เช่ือมโยงแหล่ง
เงินทุนเพื่อขยายการ

ดำเนินธุรกิจ 

17.1.1 สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน เป็นการสร้าง

เครือข่ายเครือข่ายพันธมิตร เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กร 

ที่จะทำกิจกรรมร่วมกันในด้านการสนับสนุนเงินทุน แหล่งเงินทุน 

หรือสนับสนุนในกิจกรรมที่เก่ียวกับการผลิตสินค้า การจำหน่าย

สินค้า และการบริการ เพ่ือให้การดำเนินธุรกิจ สามารถบรรลุตาม

เป้าหมาย มีความมั่นคง และได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น การ

ให้กู้ยืมเงินผ่านกองทุนของสถาบันการเงิน   

17.1.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนทีด่ำเนินตาม

โครงการตามพระราชดำริ หลายโครงการมีความสวยงาม ความ

น่าสนใจ แสดงถึงเสน่ห์แห่งวิถีไทย และมศีักยภาพในการต้อนรับ

นักท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นชุมชน 

โดยการท่องเทีย่วมีส่วนเข้ามาเสริมให้ชุมชนอยู่แบบพ่ึงพาตัวเอง

ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเสริมรายได้สู่ชุมชน รวมถึงการสร้างอาชีพให้กับ

คนในชุมชน ทำให้ชุมชนมีโอกาสการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 

“...การพัฒนาประเทศเพ่ือให้เกิดความเจริญความมั่นคง

แก่คนส่วนรวมทั้งชาติได้แท้จริงนั้น  จะต้องอาศัยหลัก

วิชาอันถูกต้อง และต้องกระทำพร้อมกันไปทุกๆ ด้าน

ด้วย เพราะความเป็นไปทุกอย่างในบ้านเมืองมี

ความสัมพันธ์เก่ียวโยงถึงกันหมด เพียงแต่จะทำงาน

ด้านการเกษตร ซ่ึงโดยหลักใหญ่ ได้แก่ การกสิกรรม

และสัตว์บาล อย่าง น้อยที่สุด ก็ยังต้องอาศยัวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์  วศิวกรรมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

สหกรณ์เข้าช่วยด้วย  ทุกคนซ่ึงเป็นผู้ที่จะใชว้ิชาการ ใน

การพัฒนาบ้านเมืองต่อไป ควรทราบให้ถ่องแท้ว่าใน

การนั้นจำเป็นที่สุดที่จะต้องใช้วิชาการทำงานร่วมมือกัน

ให้ประสานสอดคล้องทุกฝ่าย...” 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๕   
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18. มีตลาดท่ีมั่นคงและยั่งยืน 
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

18.1 มีตลาดท่ีม่ันคง
และย่ังยืน 

18.1.1 มีเครือข่ายการตลาด การค้า และ
ธุรกิจ  เป็นการสร้างเครือข่ายที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการค้า การตลาด และ

ธุรกิจโดยเฉพาะ เพ่ือให้มีตลาดที่แน่นอนและ

ยั่งยืนในระยะยาว เช่น การเชื่อมโยงผลผลิต

ชุมชนกับตลาดขนาดใหญ่ภายนอก 

(Modern Trade) หรือการนำผลผลิตจาก

ชุมชนไปวางจำหน่ายที่ห้าง ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

หรือตลาดเครือข่าย 

18.1.2 การเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ

สถาบันฯ และเผยแพร่แนวพระราชดำริ  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ตามแนว

พระราชดำริ หรือกิจกรรมของสถาบัน ที่เกิด

จากการปฏิบัติงานและเห็นผลจริงในพ้ืนที่ 

ได้เผยแพร่ไปยังผู้สนใจอย่างกว้างขวาง 

รวมถึงการนำส่ือมวลชนศึกษาเรียนรู้แนว

พระราชดำริ และเพ่ือให้เกษตรกรและ

ประชาชนมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและ

ดำรงชีวติให้มีความมั่นคงและยั่งยืน 

“...ในการปฏิบัติงานเกษตรนั้น นักวิชาการเกษตรควรจะศึกษา สังเกตให้

ทราบชัดว่าเกษตรกรรมย่อมเป็นไป หรือดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นวงจร 

และเป็นส่วนหนึ่งของวงจร ธรรมชาติ ซ่ึงมีการเกิดสืบเนื่องทดแทนกันอย่าง

พิสดาร จากปัจจัยหนึ่ง เช่น พันธุ์พืช เมื่อได้อาศัยปัจจัยอ่ืนๆ มีดิน น้ำ 

อากาศ เป็นต้น เข้าปรุงแต่งทำให้เกษตรกรได้พืชผลขึ้นมา พืชผลที่ได้มานั้น 

เมื่อนำไปบริโภคเป็นอาหาร ทำให้ได้พลังงานมาทํางาน เมื่อนำออกจำหน่าย

ก็ทำให้เกิดผลทางเศรษฐกิจขึ้น ทั้งแก่ผู้ซ้ือ และผู้ผลิต คือผู้ซือ ย่อมนําไปทำ

ผลประโยชน์ให้งอกเงยต่อไปได้ ผู้ผลิตก็ได้เงินทองมาจับจ่ายใช้สอยยังชีพ 

รวมทั้งซ้ือหาปัจจัยสําหรับสนับสนุนการผลิตของตนให้เกิดผลหมุนเวียน

เพ่ิมเติมขึ้น เห็นได้ว่า แม้เพียงงานเกษตรอย่างเดียว ยังจําเป็นต้องเก่ียวพัน

กับงานต่าง ๆ กับเหตุปัจจัยต่าง ๆ มากมายหลายขอบข่าย ทั้งต้องเก่ียวกัน 

อาศัยกันอย่างถูกต้องสมดุลอีกด้วย....” 

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

“...มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นศูนย์ศึกษาและทดลองงานพัฒนาการเกษตร

ต่างๆ ตามความเหมาะสม สำหรับเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในการนำไป

ปฏิบัติในพ้ืนที่ของตน ตลอดจนเพ่ือดำเนินกิจการด้านเกษตรอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว สำหรับแปรรูปเป็นสินค้า

อุตสาหกรรม...” 

พระราชดำรัส ณ ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตามพระราชดำรัส เมื่อวันที ่27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 

19. ชุมชนยั่งยนื (เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม) 
กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

19.1 ชุมชนย่ังยืน 
(เศรษฐกิจ/สังคม/
ส่ิงแวดล้อม) 

19.1.1 ชุมชนมีความย่ังยืน คือการสร้างความยั่งยืน

ให้กับชุมชน ให้ชุมชนสามารถดำเนินการพัฒนาได้ด้วย

ตนเอง หรือเป็นผู้ขับเคล่ือนการพัฒนา มีการจัดทำแผน

ชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาแบบบูรณาการ โดยการประยุกต์ใช้

หลักการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

ตามหลักวิชาการ เพ่ือแก้ปัญหาในระยะยาว ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  

19.1.2 การอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถิน่ เป็นการปลุก

จิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นถึงคุณคา่และความสำคัญของ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

กิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซ่ึงมีผล

ทำให้เกิดความเป็นระเบียบร้อย  มีความสามัคคีกลม

เกลียว ตลอดจนการมีศีลธรรมอันดี ตวัอย่างเช่น 

วัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม คนไทย

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการ

เพาะปลูกข้าว ซ่ึงเป็นอาชีพหลักของคนไทย ทำให้มี

“…ที่สำคัญ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใด จะต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 

สภาพสังคมและวิถีชีวติของคนในภาคนั้นเสมอ…” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ 

"...งานด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม นั้น คือ งานสร้างสรรค์

ความเจริญทางปัญญา และทางจิตใจ ซ่ึงเป็นทั้งต้นเหตทุั้ง 

องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ ของความเจริญ ดา้นอ่ืนๆ ทั้งหมด และ

เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรา รักษาและดำรงความเป็นไทย ได้สืบไป

..." 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วังทา่พระ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๓ 

“...ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนิน ชีวิตของแต่

ละคนเรามีประเพณี ของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดี 

อย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริม รักษาไว้ เพ่ือความเจริญก้าว หน้า

ของประเทศ...” 
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กิจกรรมของปิดทอง จุดเด่นของปิดทอง พระราชดำรัส 

วัฒนธรรมและประเพณีที่เก่ียวข้อง เช่น พิธแีรกนา

ขวัญ   พิธีสู่ขวัญขา้ว เป็นต้น 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพะราชทานปริญญาบัตรของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓ 

 

3.8.4 สรุปการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระดำริ 
นอกเหนือจากการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทาง

ความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ ที่สอดคล้องกับภารกิจ วัตถุประสงค์และวิธีปฏิบัติงานของมูลนิธิปิด

ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริแล้ว คณะที่ปรึกษาฯ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม ผ่านการ

ถ่ายทอดองค์ความรูท้ั้งในรูปแบบของการฝึกอบรม การปรึกษาหารือ การศึกษาดูงานและการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการให้กับบุคลากรของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง โดยสรุป

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญไว้ดังต่อไปน้ี ทั้งน้ีรายละเอียดของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ

บุคลากรของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิทั้งเน้ือหา องค์ความรู้ ผลที่ได้รับมีระบุไว้ใน

เล่มที่ 3  

3.8.4.1 การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการระบบและข้อมูลเพื่อการวางแผน จัดสรร ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หัวข้อ  “แนวทางการบูรณาการระบบและข้อมูลเพื่อการวางแผน จัดสรร ติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงาน” 

รายละเอียด วันที่ 11 และ 23 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงาน 

ผู้เข้าร่วม ทีมงานส่วนกลาง (วันที ่11 ธันวาคม 2562) และ 

ทีมงานส่วนกลางและทีมข้อมลูจากพื้นที ่9 จังหวัด (วันที่ 23 ธันวาคม 2562) 

วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และหาแนวทางในการบูรณาการระบบข้อมูล เพื่อการวางแผน 

จัดสรร ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรจากฝ่ายต่างๆของมูลนิธิปิด

ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ

บรรยากาศ 
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3.8.4.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีประจำปีงบประมาณ 2563 
หัวข้อ  “การวางแผนงานระดับพื้นที”่ 

รายละเอียด วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ สำนักงาน 

ผู้เข้าร่วม ที่ปรกึษา ผู้บริหาร  ทีมงานส่วนกลางและทมีงานทกุพื้นที่ต้นแบบ 

วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2563 

ให้กับบุคลากรของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ

บรรยากาศ 

 

3.8.4.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของสถาบันฯ  
หัวข้อ  “การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของสถาบันฯ” 

รายละเอียด วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พื้นที่ต้นแบบจังหวัดขอนแก่น 

ผู้เข้าร่วม ที่ปรึกษา ทีมงานส่วนกลางและทีมงานทุกพื้นที่ต้นแบบ  

วัตถุประสงค์ เพื ่อเรียนรู ้การปฏิบัติงานพัฒนาของทุกพื ้นที ่ และถ่ายทอดแนวคิดในการติดตาม

ประเมินผลของสถาบันฯ 

บรรยากาศ 
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3.8.4.4 การประชุมทำความเข้าใจและสอบทานกรอบและเคร่ืองมือการติดตามประเมินผล 
หัวข้อ  “กรอบและเครื่องมือการติดตามประเมินผล” 

รายละเอียด วันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น 

ผู้เข้าร่วม ที่ปรึกษา ทีมงานส่วนกลางและทีมงานพื้นที่ต้นแบบจังหวัดอุดรธานี-ขอนแก่น-กาฬสินธ์ุ 

วัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจและสอบทานกรอบและเครื่องมือการติดตามประเมินผลเบื้องต้น กับ

เจ้าหน้าที่ของพื้นที่ต้นแบบจังหวัดอุดรธานี-ขอนแก่น-กาฬสินธ์ุ 

บรรยากาศ 

   

 

  
3.8.4.5 การประชุมเชิงปฏิบัต ิการจัดทำตัวชี ้ว ัด เครื ่องมือและวิธ ีการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงาน 
หัวข้อ  “การจัดทำตัวช้ีวัด เครื่องมือและวิธีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน” 

รายละเอียด วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 ณ บางแสน จังหวัดชลบุร ี

ผู้เข้าร่วม ที่ปรึกษา ทีมงานส่วนกลางและทีมงานทุกพื้นที่ต้นแบบ  

วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทำตัวช้ีวัด เครื่องมือและวิธีการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงาน  

 1. การประเมินและรายงานผลความคุ้มค่าเชิงงบประมาณ (Fiscal Report) 
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 2. การประเมินและรายงานผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (Wisdom Report) 

 3. การติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินโครงการ (Project Financing Report) 

บรรยากาศ 

 

3.8.4.6 การจัดทำแผนพ้ืนท่ี ประจำป ี2564-2565 
หัวข้อ  “การจัดทำแผนพื้นที่ประจำปี 2564-2565” 

รายละเอียด วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 ณ พื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่าน 

 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงาน และ 

 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงาน 

ผู้เข้าร่วม ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษา ทีมงานส่วนกลางและทีมงานทุกพื้นที่ต้นแบบ  

วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประมวลและนำผลการดำเนินงานของพื้นที่ มาใช้ในการ

วางแผนการดำเนินงานของพื้นที่ในปี 2564-2565  

บรรยากาศ 
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3.8.4.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 
หัวข้อ  “หลักคิดและวิธีการจัดทำตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน” 

รายละเอียด วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ จังหวัดเพชรบุร ี

ผู้เข้าร่วม ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษา ทีมงานส่วนกลางและทีมงานทุกพื้นที่ต้นแบบ  

วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และให้ทุกพื้นที่มีทักษะในการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน  

บรรยากาศ 

 

    

   

3.8.4.8 การนำเสนอผลการศึกษา “ก้าวใหม่การพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ”   
หัวข้อ  การร่วมนำเสนอผลการศึกษา “ก้าวใหม่การพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำร”ิ 

รายละเอียด งานเสวนาเรื่อง “ไม่ท้อ ไม่ถอย-พระราชดำริค้ำจุนสังคม” ที่จัดข้ึนข้ึน เน่ืองในโอกาสวัน

คล้ายวันสวรรคตวันที่ 13 ตุลาคม ในวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ สยามสมาคม 

ผู้เข้าร่วม 6 ภาคีพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ได้แก ่ 

(1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)  
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(3) กระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย)  
(4) สำนักนายกรัฐมนตร ี 

(นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)  

(5) สำนักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  
(นายดนุชา สินธวานนท ์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอนั

เน่ืองมา จากพระราชดำร ิ(กปร.)) และ 

(6) มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ 
(หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว

พระราชดำร)ิ 

วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของปิดทองหลังพระฯ ที่มีการประเมินผลแบ่งออกเป็น

สามด้าน ครอบคลุมมิติความคุ้มค่าเชิงงบประมาณ (Fiscal Report) มิติการพัฒนาที่ยึด

ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ (Wisdom Report) และมิติความคุ้มค่าของโครงการและ

กิจกรรม  

บรรยากาศ 
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3.8.4.9 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ (Business Model) 
หัวข้อ  “การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ (Business Model)” 

รายละเอียด วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ สำนักงาน 

ผู้เข้าร่วม ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษา ทีมงานส่วนกลางและทีมงานทุกพื้นที่ต้นแบบ  

วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติให้ทุกพื้นที่มีทักษะในการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ 

(Business Model) ของพื้นที่ตนเอง 

บรรยากาศ 
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4 ระบบการติดตามประเมินผล 

4.1 หลักการวัดผลและรายงานผลเพ่ือการพัฒนา (Developmental Evaluation) 

การวัดผลและรายงานผลเพื่อการพัฒนา หรือ การประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Developmental 

Evaluation) เป็นกรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินไปสู่การ

พัฒนาการดำเนินงาน โดยมีหลักการสำคัญ ได้แก ่

1) เปKนการประเมินผลทีม่องภาพเชิงระบบ (System Approach) กลFาวคือ จะไมFวางขอบเขตการ

ประเมินผลเปKนสFวนๆ เชFน การประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่กำหนดไว̂เทFาน้ัน แตFจะต̂องมองภาพ

ระบบการดำเนินงานทัง้หมดกFอนแล^วจึงทำการประเมิน 

2) เปKนการประเมินผลที่นำผลการประเมินผลไปใช̂ในการพฒันาทันที (Utilization Focus with 

Timely Feedback) โดยไมFต̂องรอให^การประเมินผลแล^วเสร็จทัง้หมด โดยมุFงหวังวFาผลการ

ประเมินจะสร^างการเปลี่ยนแปลงได̂ทันที และเปKนระบบ 

3) เปKนการประเมินผลทีมุ่Fงหาเหตุและผลของประเด็นที่พบ กลFาวคือไมFได̂เน̂นการประเมินวFาสำเร็จ

หรือไมFสำเร็จ แตFจะต̂องวิเคราะหDและขยายขอบเขตการศึกษาไปในระดับทีส่ามารถเข̂าใจสาเหตุ

และผลลพัธDของประเด็นที่พบ 

4) เปKนการประเมินผลทีท่ำเกิดการเรียนรู^สองช้ัน (Double Loop Learning) กลFาวคือ มิใชFการ

ประเมินโดยองิเปÄาหมายที่กำหนดไว̂ตามแผนเทFาน้ัน แตFยังควรประเมินวFาเปÄาหมายที่ต้ังไว̂น้ันมี

ความถูกต̂องเหมาะสมหรือไมF เพียงใด ซึ่งหมายความวFาหากการกำหนดเปÄาหมายตามแผนน้ัน

ไมFเหมาะสม ก็อาจจะไมFจำเปKนต̂องประเมินโดยอ^างอิงความสำเร็จตามเปÄาหมายที่ถูกต้ังไว̂ 

5) ผู^ประเมินอาจเปKนสFวนหน่ึงของทมีงานผู^ดำเนินงานเอง (Evaluator as team member) หรือ

เปKนบุคคลนอกทีส่ามารถเข̂าใจและทำการประเมินควบคูFไปกับการดำเนินงาน โดยไมFต̂องรอให^

การดำเนินงานแลว̂เสรจ็กFอนแล^วจึงทำการประเมิน  

การประเมินผลเพื่อการพัฒนาน้ีเหมาะสมกับการประเมินการดำเนินงานที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 

1) งานพัฒนา คือ งานที่เกี่ยวข̂องกบัการพฒันาองคDกร พฒันาพื้นที่ หรือพัฒนางานประจำให^มี

คุณภาพสูงข้ึน มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูข้ึน 

2) งานนวัตกรรม คือ งานที่สร^างสรรคDสิง่ใหมFทั้งกระบวนการทำงานใหมF ผลิตภัณฑDใหมF บริการ

ใหมF และอื่นๆ  

3) งานที่มีความไมFแนFนอน/ความเสี่ยงสูง คือ งานที่ดำเนินงานภายใต̂ความเสี่ยงหรือความไมF

แนFนอน มีโอกาสสูงที่อาจจะไมFสามารถบรรลเุปÄาหมายทีก่ำหนดไว̂ตามแผน/เปÄาหมาย  
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4) งานที่มีพลวัตสูง คือ งานทีม่ีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยูFตลอดเวลา โดยเปKนการเปลี่ยนแปลง

จากปqจจัยภายนอก หรือปqจจัยที่อยูFนอกเหนือการควบคุมของผู^ดำเนินงาน  

5) งานสร^างการเปลี่ยนแปลง คือ งานทีม่ีเปÄาหมายที่จะให^เกิดการเปลี่ยนแปลงอยFางมีนัยสำคัญ

จากสถานะเปKนอยูF เปKนเปÄาหมายที่ทำให^เกิดการยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพประสิทธิผล

ของการดำเนินงานให^แตกตFางไปจากเดิม 

ความแตกต่างระหว่างกรอบแนวคิดการประเม ินผลเพ ื ่อการพ ัฒนา (Developmental 

Evaluation) และกรอบแนวคิดการประเมินผลแบบด้ังเดิมทั่วไป (Traditional Evaluation) มีดังน้ี 

ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบระหวFางการประเมินผลแบบด้ังเดิมและการประเมินผลเพือ่การพัฒนา 
 การประเมินผลแบบด้ังเดิม 

(Traditional Evaluation) 
การประเมินผลเพ่ือการพัฒนา 

(Developmental Evaluation) 

วัตถุประสงค ์ - เพือ่การวัดคุณคFาของการดำเนินงาน

วFามีความคุ̂มคFาหรือไมF มี

ประสิทธิภาพหรือไมF มีความ

เหมาะสมหรือไมF ผFานหลักเกณฑDที่

กำหนดหรือไมF ฯลฯ 

- เพื่อใช̂ตัดสินใจดำเนินการตFอไป เชFน 

ควรยุติการดำเนินงาน ควรขยายผล

การดำเนินงาน การชะลอการ

ดำเนินงาน 

- เพื่อนำผลการประเมินไปสูFการ

พัฒนาการดำเนินงานให^ดีข้ึน โดย

อาจไมFได̂ให^ความสำคัญกับการ

ตัดสินคุณคFาหรือความสำเรจ็ 

เง่ือนไข - เหมาะสมสำหรบัการประเมินผลการ

ดำเนินงานที่มสีถานการณDปกติ 

(Stable Situation) ไมFมีความเสี่ยง

มากจนเกินไป 

- ปกติจะเปKนการประเมินโดย

บุคคลภายนอก บุคคลทีส่าม เพื่อมิให^

เกิดการทับซ^อนของผลประโยชนD 

(Conflict of Interests) 

- เหมาะสมกับการประเมินผลการ

ดำเนินงานในสถานการณDที่มีพลวัต 

ความเสี่ยงสูง และสร^างการ

เปลี่ยนแปลงอยFางมีนัยสำคัญ 

- ผู^ประเมินอาจเปKนบุคคลในทีมผู^

ดำเนินงาน หรอืเปKนบุคคลภายนอก

ที่มีความเข̂าใจและทำงานใกล^ชิดกับ

ผู^ทำงาน โดยไมFต̂องเกรงวFาจะเกิด

ผลประโยชนDทับซ^อน เน่ืองจากไมFได̂

เน̂นการตัดสินความสำเรจ็หรือ

ตัดสินคุณคFาของการดำเนินงาน 
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 การประเมินผลแบบด้ังเดิม 
(Traditional Evaluation) 

การประเมินผลเพ่ือการพัฒนา 
(Developmental Evaluation) 

จุดเน้นของการ

ประเมิน 

- เน̂นการประเมินผลลัพธDของการ

ดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกบั

หลักเกณฑD หรือเปÄาหมายที่กำหนด 

- เน̂นการให^ผูร̂ับผิดชอบได̂ทราบวFาเกิด

ผลสำเร็จหรอืไมF โดยมุFงหวังใหเ̂กิด

การปรับปรงุการดำเนินงานในการ

ดำเนินงานครั้งตFอไป 

- เน̂นการประเมินเพื่อหาสาเหตุและ

รากฐานของเหตุที่ทำใหเ̂กิดผลการ

ดำเนินงาน และเปรียบเทียบกบั

เปÄาหมายที่ควรจะเปKน ซึ่งอาจจะ

ไมFใชFเปÄาหมายที่กำหนดไว̂  

- เน̂นให^เกิดการปรบัปรุงการ

ดำเนินงานทันที โดยไมFต̂องรอให^

การดำเนินงานปqจจุบันแล^วเสรจ็ 

วิธีการประเมิน - เปKนการประเมินตามกรอบและ

ประเด็นการประเมินที่ถูกกำหนด

มาแล^วเปKนอยFางดี (Top-down 

approach) โดยมผีู^ประเมินเปKน

ผู^ใช̂เครื่องมือการประเมินตามกรอบ

และประเด็นดังกลFาว 

- เน̂นการวิเคราะหDแบบ linear model 

คือหากเหตุและผลจากสิ่งที่พบเปKน

สำคัญ 

- เปKนการประเมินแบบเรียนรู^ช้ันเดียว 

(Single Loop Learning)  

- เปKนการประเมินผลทีผ่สมผสาน

ระหวFางกรอบและประเด็นการ

ประเมินที่ถูกกำหนดมาแล^ว และ

ประเด็นที่ได̂เรียนรูจ̂ากการประเมิน 

(Top-down และ Bottom-up) 

- เน̂นการวิเคราะหDในลักษณะ 

Complex system กลFาวคืออาจมี

หลายสาเหตุ และหลายผลกระทบที่

ผูกเช่ือมโยงกันแบบซับซ^อนกวFา 

และไมFสามารถวิเคราะหDเหตุและผล

แบบเด่ียวได̂ 

- เปKนการประเมินแบบเรียนรูส̂องช้ัน 

(Double loop learning) 
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รูปที่ 4.1 ลักษณะสำคัญของการประเมินผลเพื่อการพฒันา (Developmental Evaluation) 

ที่มา: Michael Quinn Patton 

การประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Developmental Evaluation) นั้นทำไปเพื่อการให้คำแนะนำ

เพื่อการพัฒนาการดำเงินงานต่อ ซึ่งหมายถึงการเน้นไปที ่การสร้างการเปลี่ยนแปลงของผู ้ดำเนินงาน 

(Actor) มากกว่าการประเมินผลแบบทั่วไปที่เน้นการสรุป (Summative) นอกจากนี้การประเมินผลเพื่อ

การพัฒนายังมีกรอบการประเมินที่มพีลวัต กล่าวคือกรอบการประเมินผลอาจเปลีย่นแปลงหรอืพัฒนาไปได้

ตามสถานการณ์และข้อมูลใหม่ที่พบ โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกรอบหรือเป้าหมายของการประเมินที่

กำหนดไว้ล่วงหน้า แต่เน้นการให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินงานไปพร้อมกับการประเมินผล 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานพบว่า งานพัฒนาพื้นที่ของ

มูลนิธิปิดทองฯเป็นงานที่มีคุณลักษณะดังกล่าว กล่าวคือเป็นงานที่เน้นสร้างการเปลีย่นแปลงให้เกิดกับพืน้ที่

และชุมชน เป็นงานที่เน้นการพัฒนาให้เกิดการยกระดับทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาตขิอง

พื้นที่ เป็นงานที่มีพลวัตสูงเกิดการเปลีย่นแปลงที่ควบคุมไม่ได้ จากปัจจัยภายนอกอยู่ตลอดเวลาและเป็น

การดำเนินงานที ่ควบคู ่ไปกับการสร้างนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) ฉะนั ้นจึงอาจเป็น

ประโยชน์ที ่จะนำเอาหลักการสำคัญของการวัดผลและรายงานผลเพื ่อการพัฒนา (Developmental 

Evaluation) ไปใช้ในการออกแบบการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลของกาพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิปิดทองฯ จึงควรออกแบบให้มี

คุณลักษณะและกรอบแนวคิดในลักษณะการประเมินผลเพื่อการพัฒนา (Developmental Evaluation) 

ตามหลักการที่ได้นำเสนอนี้ จีงจะทำให้เป็นการประเมินผลที่ส่งเสริมการสรา้งการเปลี่ยนแปลง และการ

พัฒนาพื้นที่ได้อย่างเต็มที่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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4.2 หลักการติดตามประเมินผลของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัง

พระ สืบสานแนวพระราชดำริ มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศไทย ขยาย

ผลแนวพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์ที่ย่ังยืนแก่ประชาชน” โดยมีพันธกิจหลักเพื่อ “การจัดการความรู้และ

การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างเป็นระบบ กว้างขวางจนเป็นแนวทางการพัฒนาหลักของ

ประเทศ” ตลอด 10 ปีที ่ผ ่านมาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว

พระราชดำร ิดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาประชาชนและชุมชนควบคู่กันไปใน 3 ด้าน ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

รูปที่ 4.2 ภารกิจของมลูนิธิปิดทองฯ ในการส่งเสริมและสบืสานแนวพระราชดำริในระดับพื้นที ่

กิจกรรมของสถาบันฯ จะดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ ตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ ผ่านหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งครอบคลุม 98 หมู่บ้านในพื้นที่ต้นแบบ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

พัฒนาด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

พัฒนาด้านสังคม

สถาบันส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปิดทอง

หลังพระฯ

ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หน่วยปฏิบัติงาน
ในพื้นท่ีของปิดทองฯ ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ

องค์ความรู้

ป่า แหล่งน้ำ อาชีพ

ชุมชน

ครัวเรือน

ระดับ

• ฟื้นฟูและ
พัฒนาเพิ่ม

พื้นที่ป่าใน

แหล่งต้นน้ำ

และ

ทรัพยากร-
ธรรมชาติ

• พัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งน้ำธรรมชาต ิ
• จัดให้มีการบริหาร
จัดการให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

อย่างทั่วถึง

• ส่งเสริมการบริหาร
จัดการน้ำให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดใน

การอุปโภค บริโภค
และประกอบ

อาชีพ 

• ส่งเสริมให้เกิดการ
รวมกลุ่มอาชีพ 
เพื่อพัฒนา

มาตรฐาน/
คุณภาพ/ปริมาณ
ผลผลิตและ

การตลาดเพื่อ

ความยั่งยืน

• ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเพื่อ

การบริโภคและ

เพิ่มรายได้อย่าง

ยั่งยืน 

• ส่งเสริมให้ชุมชน
รู้จักการบริหาร

จัดการการเงิน

ร่วมกัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ

ภูมิคุ้มกันผ่าน

กลไกทางการเงิน

• ส่งเสริมให้
ครัวเรือนรู้จักการมี

ระเบียบในการใช้

จ่ายเงินเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม 

กองทุน

การรวมกลุ่ม

• ส่งเสริมให้เกิดการ
วางกฎกติกาและ

การบริหารจัดการ

กลุ่มร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ

• ส่งเสริมให้
ครัวเรือนรู้จักการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรม-
ชาติของชุมชน

ร่วมกัน 

การบริหารจัดการ
การบูรณาการ
ภาคส่วนต่างๆ

• แสวงหาความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน/
องค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพื่อเข้า
มาร่วมพัฒนาชุมชน

ในมิติเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดล้อม

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

• พัฒนาให้ชุมชนมีความ
เข้าใจในการพัฒนา

และดำเนินชีวิตอย่างมี

คุณภาพอย่างยั่งยืน

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง

• พัฒนาให้ประชาชนใน
ครัวเรือนเพิ่มทักษะใน

การประกอบอาชีพ 
บริหารจัดการ

ทรัพยากรและการเงิน

ตามแนวพระราชดำริ 



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ  

 

181 

จังหวัดน่าน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเพชรบุร ีจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่

ต้นแบบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี)  

 

รูปที่ 4.3 ปรัชญาของการติดตามประเมินผล 

แนวคิดในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 

ภารกิจของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และหลักการติดตามประเมินผลที่สำคัญ จะวัดผลการปฏิบัติงานใน 3 

มิติ ประกอบด้วย 

1. การประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ (Fiscal Report) 

เป็นการติดตาม ประเมินและรายงานผลความคุ้มค่าเชิงงบประมาณ จากเงินงบประมาณที่สนับสนุน

ผ่านโครงการ/กิจกรรมการพฒันาต่างๆ (Investment) เทียบกับผลตอบแทนที่เกิดข้ึนในมิติต่างๆ (Return) 

โดยมีเป้าหมายของมูลนิธิฯ เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริให้ขยายผลสู่ชุมชน/ท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง เพื่อ

จัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และเพื่อบูรณาการและประสานงานกับหน่วยงาน

ต่างๆ  

เป้าหมายของมูลนิธิฯ สืบสานแนวพระราชดำริให้ขยายผลสู่ชุมชน/ท้องถ่ินอย่างกว้างขวาง ผ่านการ

จัดการความรู้ การส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนบูรณาการและประสานงานกับ

หน่วยงานต่างๆ 

หลักสำคัญในการพิจารณา:  

1. ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของมูลนิธิปิดทองฯ หรือไม่ 

อย่างไร 

  

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ป่า+น้ำ+อาชีพ+

กลุ่ม)

ผู้รับประโยชน ์
(น้ำ)

ประชาชนในพื้นท่ี 
ท่ีไม่ได้ร่วมโครงการและไม่ได้รับประโยชน์

เก็บข้อมูล 100% สุ่มตัวอย่าง

1

2

Fiscal Report 
ประเมินและรายงานผลความคุ้มค่าเชิงงบประมาณ

เงินงบประมาณ (Investment) vs ผลตอบแทน (Return) 

Wisdom Report 
ประเมินและรายงานผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 
ทฤษฎีใหม่

3 Project Financing Report 
ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนถึง
ปัจจุบัน ของการพัฒนาโครงการ/การผลิตสินค้า
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2. การประเมินผลการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวพระราชดำริ (Wisdom Report)  

เป็นการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และคน/ชุมชน โดยมีเป้าหมายของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่

สอดคล้องกับมิติการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  

เป้าหมายของมูลนิธิฯ (ระดับครัวเรือน) สนับสนุนและส่งเสรมิในการแก้ไขปัญหา/พัฒนาทีส่อดคลอ้ง

กับมิติการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

เป้าหมายของมูลนิธิฯ (ระดับชุมชน) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และส่งเสริมให้เกิดการบรูณาการภารกจิและกิจกรรมของ

สถาบัน/รัฐ/เอกชน/หน่วยงานต่างๆ 

หลักสำคัญในการพิจารณา 

1. ความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ (Relevance) ความสำเร็จสอดคล้องกับการพัฒนาตาม

แนวพระราชดำริ 

2. ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบของโครงการ/กิจกรรมที่มูลนิธิได้พัฒนาในมิติต่างๆ ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว 

3. ความย่ังยืน (Sustainability) ความย่ังยืนของโครงการ/กิจกรรมที่มูลนิธิได้พัฒนาข้ึนในชุมชน 

3. การประเมินและทบทวนโครงการ (Project Financing Report) 

เป็นการติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตั ้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ของการพัฒนา

โครงการ/การผลิตสินค้าหน่ึงๆ โดยมีเป้าหมายของมูลนิธิฯ ในระดับครัวเรือนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมใน

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานที ่สอดคล้องกับมิติการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อให้

ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และระดับชุมชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามแนว

พระราชดำริเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการภารกิจและ

กิจกรรมของสถาบัน/รัฐ/เอกชน/หน่วยงานต่างๆ  

เป้าหมายของมูลนิธิฯ เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่สอดคล้องกับมิติการพัฒนาตาม

แนวพระราชดำริ 

หลักสำคัญในการพิจารณา 

1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรม 
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รูปที่ 4.4 แนวคิดในการติดตามประเมินผล 

 

รูปที่ 4.5 เป้าหมายของมลูนิธิฯ ในการวางแผนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานใน 3 มิติ 

 

รูปที่ 4.6 ระบบข้อมูล เพือ่การวางแผน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (3 มิติ) 

Wisdom Evaluation / Report

§ความสำเร็จตามแนวพระราชดำร ิ
(Relevance) : ความสำเร็จตาม
แนวพระราชดำร ิ

§ผลกระทบ (Impact) : ผลกระทบ
ของโครงการ/กิจกรรมที่มูลนิธิได้
พัฒนาในมิติต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

§ความยั่งยืน (Sustainability) : 
ความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรมที่
มูลนิธิได้พัฒนาข้ึนในชุมชน

ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ

สถาบันฯ
หน่วย 
ปฏิบัติงาน
ในพื้นท่ี

นโยบาย/ยุทธศาสตร ์
สนับสนุนทรัพยากร

โครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนา

ประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของมูลนิธฯิ

Fiscal Evaluation / Report

ประสิทธิภาพ (Efficiency)
ความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรม

Project Evaluation / Report

ระบบข้อมูล  
เพื่อการวางแผน ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

มิต ิ: การดำเนินภารกิจ 
ของมูลนิธิปิดทองฯ

มิติ : การขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจพอเพียง 

มิติ : ความสำเร็จ 
ของโครงการริเร่ิม

เป้าหมายของมูลนิธิฯ 
สืบสานแนวพระราชดำริให้ขยายผลสู่
ชุมชน/ท้องถ่ินอย่างกว้างขวาง 
Ø จัดการความรู้ 
Ø ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
Ø บูรณาการและประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ 

เป้าหมายของมูลนิธิฯ 
Ø สนับสนุนและส่งเสริมในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการ
ดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับมิติ
การพัฒนาตามแนว
พระราชดำริเพ่ือให้ประชาชน
มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน 
เป้าหมายของมูลนิธิฯ 
Ø สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาตามแนวพระราชดำริเพ่ือให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

Ø ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการภารกิจ
และกิจกรรมของสถาบัน/รัฐ/
เอกชน/หน่วยงานต่างๆ 

เป้าหมายของมูลนิธิฯ 
เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับมิติการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 

1 2

2.1 2.23

Fiscal Report Wisdom Report Project Financing Report 

มิต ิ: การดำเนินภารกิจของมูลนิธิปิดทองฯ มิติ : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มิติ : ความสำเร็จของโครงการริเร่ิม

ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน 

[ข้อมูลการดำเนินงานของมูลนิธิ]

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน

Ø งบบุคลากร 
Ø งบดำเนินงาน 
Ø งบอุดหนุน
กิจกรรมใน
พ้ืนที่

Ø ส่วนกลาง 
Ø พ้ืนที่

[ข้อมูลระดับครัวเรือน] [ข้อมูลระดับชุมชน]

Ø ทรัพยากรธรรมชาติ 
Ø เกษตรกรมีผลผลลิต
พอกินตลอดป ี

Ø อาชีพที่สร้างรายได้ 
Ø การรวมกลุ่ม 
Ø หน้ีสิน 
Ø รายได้ต่อปี พ้นเส้น
ความยากจน 

Ø การฝึกอบรม/การ
เรียนรู้ 

Ø ครัวเรือนอยู่รอด 
พอเพียง ยั่งยืน 

Ø ทรัพยากรธรรมชาติ 
Ø พ้ืนที่การเกษตร/เกษตร
ชลประทาน 

Ø อาชีพที่สร้างรายได้ 
Ø รายได้ 
Ø หน้ีสิน 
Ø การรวมกลุ่ม

กลุ่มเป้าหมาย 

[ข้อมูลโครงการ]

Ø ผู้เข้าร่วม 
Ø กลุ่ม

ผลผลิต 

Ø วัตถุดิบ 
Ø ปริมาณ 
Ø ตลาด

การเงิน 

Ø เงินลงทุน 
Ø รายได้ 
Ø ผลตอบแทน IRR (%)

1 2

2.1 2.2

3
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4.3 การประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ (Fiscal Report)   

ในกรอบการประเมินผลความคุ ้มค่าในการใช้จ ่ายงบประมาณ (Fiscal Report) นั ้น จะให้

ความสำคัญกับการวัดผลประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งก็คือผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายของมูลนิธิฯ หรือไม ่มีความคุ้มค่าในเชิงงบประมาณหรือไม ่ โดยจะวัดผลที่เกิดข้ึนจากการดำเนิน

กิจกรรมทั้งจากที่ส่วนกลางและส่วนพื้นที่ในการพัฒนา/ส่งเสรมิในพื้นที ่รวมทั้งผลที่เกิดข้ึนจากการดำเนิน

กิจกรรมอื่นๆ ตามเป้าหมายของสถาบันฯ ด้วยเช่นกัน 

 

รูปที่ 4.7 การประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ (Fiscal Report) 

 

รูปที ่4.8 โครงสร้างของ Fiscal Report 

ในการรายงานผลความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานของมูลนิธิปิดทองฯ จะยึดการรายงานผลการพัฒนา

พื้นที่ใน 3 ส่วนหลักที่ได้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ คือ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการ

พัฒนาเรื่องน้ำและป่า การพัฒนาเศรษฐกิจ ผา่นการส่งเสริมอาชีพเกษตร โครงสร้างพื้นฐานด้านอาชีพเพื่อ

งบประมาณส่วนกลาง ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริม/สนับสนุน
โครงการ/กิจกรรม

ส่วนพื้นท่ี 
----------------- 
มูลนิธิปิดทองฯ

ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
จากการส่งเสริม 
และพัฒนา

ส่วนกลาง 
----------------- 
มูลนิธิปิดทองฯ

งบประมาณในระดับพ้ืนท่ี

ผลลัพธ์/ผลกระทบ 
ของกิจกรรมท่ีได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 
(Wisdom Report) 

ผลผลิตของกิจกรรมท่ีถูกพัฒนา  
เช่น จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วม อาชีพที่เพิ่มขึ้น  
รายได้ชุมชนที่เพิ่มขึ้น ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

ผลผลิตของกิจกรรมท่ีส่วนกลางลงไปพัฒนา/ส่งเสริมในระดับพื้นท่ี

ส่งเสริม/สนับสนุน
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณในระดับ 
โครงการ/กิจกรรม
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ส่วนกลาง

ระดับพื้นท่ีโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีพื้นท่ีส่งเสริมและพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมท่ีส่วนกลางลงไปส่งเสริมและ
พัฒนาในระดับพื้นท่ี/แต่ละมิติโดยตรง

กิจกรรมและงบประมาณ 
ท่ีใช้ในการบริหารจัดการ

กิจกรรมและ
งบประมาณท่ีใช้ 
ในการปฏิบัติงาน
ในแต่ละโครงการ/
กิจกรรม

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมและ

งบประมาณท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม

ในแต่ละพ้ืนท่ี

งปม.
§   
§   
§   

ผลงาน
ในแต่ละ
ภารกิจของ
ส่วนกลาง

งปม.

§   
§   
§   

ผลงาน

งปม.
§   
§   
§   

รวมผลงาน



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ  

 

185 

บริการชุมชน และรายได้  และส่วนที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาคน ผ่านการฝึกอบรม การให้องค์ความรู้ การ

รวมกลุ่ม 

 

รูปที่ 4.9 องค์ประกอบการรายงานผลความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานของมูลนิธิปิดทองฯ (Fiscal Report) 

เครื่องมือการติดตามและการประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ (Fiscal Report) จะ

เน้นวัดผลความคุ ้มค่าเชิงงบประมาณ จากงบประมาณเทียบกับผลตอบแทนที่เกิดขึ ้น โดยใช้เกณฑ์ 

Benefit/Cost ratio (B/C ratio) เพื่อสะท้อนความคุ้มค่าเชิงงบประมาณที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ผลการประเมินจะ

เป็นการประมวลผลการดำเนินงานของส่วนกลางและพื้นที่ต้นแบบต่างๆ ที่ได้รับมาจากการประเมินผลการ

พัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ (Wisdom Report) และการประเมินและทบทวนโครงการ (Project 

Report) โดยสรุปผลการประเมินความคุ้มค่าเชิงงบประมาณ โดยมีรายละเอียดเพิ่เมติมทั้งวัตถุประสงค์ 

แนวทางการประเมิน และแบบฟอร์มการประเมินในรายงานเล่มที่ 2 คู่มือการติดตามประเมินผล 

การประเมินผลความคุ้มค่าเชิงงบประมาณ จะแบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลครัวเรือนในพ้ืนท่ีต้นแบบ 

เพื่อตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่ต้นแบบ และวิเคราะห์สถานภาพของครัวเรือนที ่เข ้าร ่วม

โครงการ และพื้นที่เกษตรของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนงบประมาณที่จัดสรรลงในพื้นที่

ต้นแบบเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ส่วนท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลความคุ ้มค่าในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะทรัพยากรแหล่งน้ำ เช่น การกักเก็บน้ำ พื้นที่เกษตรที่รับประโยชน์ และครัวเรือนที่ได้รับ

ประโยชน์ ตลอดจนทรัพยากรป่าในพื้นที่ต้นแบบ 

การปฏิบัติงานของมูลนิธิป2ดทองฯ

ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการการฝ;กอบรม

การรวมกลุ=ม

น้ำ

ป@า

อาชีพเกษตร

โครงสรGางพื้นฐานดGานอาชีพ 

เพื่อบริการชุมชน

รายไดG

การบูรณาการ

การพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาคน

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลGอม

องคSความรูG
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ส่วนท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลความคุ้มค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาของมูลนิธิปิด

ทองหลังพระฯ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ การก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานด้านอาชีพเพื่อบริการชุมชน และการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ ์

ส่วนท่ี 4 การพัฒนาคน 

เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลความคุ้มค่าในการพัฒนาคนด้านต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาของ

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้แก่ การรวมกลุ่มของสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ การฝึกอบรมคนทั้งในพื้นที่และ

นอกพื้นที ่ตลอดจนการตรวจสอบองค์ความรู ้

ส่วนท่ี 5 การบูรณาการในการดำเนินโครงการร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ 

เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลความคุ้มค่าในการบูรณาการในการดำเนินโครงการร่วมกันกับภาคส่วน

ต่างๆ ได้แก ่ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา และมูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหากำไร เป็นต้น ซึ่งต้อง

พิจารณาถึงความร่วมมือที่เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง 

การประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ (Fiscal Report) สามารถประเมินได้ทั้งในส่วน

ของส่วนของพื ้นที่ ส่วนกลางและภาพรวมองค์กร โดยวัดผลและรายงานผลความคุ ้มค่าในการใช้จ่าย

งบประมาณ ผ่านตัวชี ้วัดสัดส่วนผลที่ได้ร ับต่องบประมาณ (Benefit to Cost ratio : B/C ratio) เพื่อ

สะท้อนความคุ้มค่าของงบประมาณที่สนับสนุนเทียบก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ได้รับกี่เท่า สามารถสรุปการ

รายงานผลความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ  
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รูปที่ 4.10 ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบัติงานของมูลนิธิปิดทองฯ  

4.4 การประเมินผลการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวพระราชดำริ (Wisdom Report) 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (Wisdom Report) จะประเมินและ

รายงานผลการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนใน 5 เรื่อง ประกอบด้วย (1) การ

บริหารจัดการน้ำ ให้มีใช้ตลอดปี (2) เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตพอกินตลอดป ี (3) อาชีพหลัก 2 อาชีพข้ึน

ไป (4) รายได้เพียงพอและสม่ำเสมอ และหน้ีสินลดลง และ (5) เศรษฐกิจที่ย่ังยืนของชุมชน ดังน้ี 

1. การบริหารจัดการน้ำ ให้มีใช้ตลอดป ี

เพื่อสร้างความมั่นคงพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้กับประชาชน ว่าจะมีน้ำใช้เพียงพอต่อการอุปโภค

บริโภค ตลอดจนเพื่อให้ทราบสถานการณ์น้ำที่ครัวเรือนมีใช้ในการประกอบอาชีพว่าเพียงพอ

ตลอดปีหรือไม ่อันจะนำไปสู่การวางแผนในการเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการประกอบอาชีพ และ/หรือ 

การปรับแผนการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับจำนวนเดือนที่มีน้ำในการประกอบอาชีพต่อไป 

° น้ำอุปโภคบริโภค  “จำนวนเดือนท่ีมีน้ำอุปโภคบริโภค (เดือน/ป)ี” 
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° น้ำเพ่ือการประกอบอาชีพ “จำนวนเดือนท่ีมีน้ำเพ่ือการประกอบอาชีพ (เดือน/ปี)” 

ตัวอย่างแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง 

ระบบชลประทาน 

• การบริหารให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ เพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริโภค 
• การทำบ่อน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในแปลงเกษตร 
• ความขยันและมีความรู้ในการจัดการ 
• การพัฒนาให้มีแหล่งน้ำสำรองซึ่งต้องควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อใช้ตลอดป ี

• การพัฒนาอ่างเก็บน้ำใหญ ่เพื่อเติมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 

การใช้ประโยชน์  

• การรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
• ความสามัคคี ความร่วมมือกันและการแบ่งส่วนงานในการจัดการน้ำ 
การบำรุงรักษา 

• การทำให้น้ำในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มมากข้ึน โดยการปลูกต้นไม้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหา
ขาดแคลนน้ำ 

2. เกษตรมีปริมาณผลผลิตพอกินตลอดป ี “สัดส่วนผลผลิตที่พอกินตลอดป ี(ร้อยละ)” 

เพื ่อสร้างความมั ่นคงพื ้นฐานในการดำรงชีวิตให้กับประชาชน ว่าครัวเรือนจะมีผลผลิตทาง

การเกษตรเพียงพอต่อการบริโภค อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางอาหารให้กับประชาชน หาก

เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ตกงานกะทันหัน ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โรคระบาดหรอื

ปิดเมือง ประชาชนก็ยังสามารถมีผลผลิตเพียงพอต่อการดำรงชีพได้  

° เกษตรมีปริมาณผลผลิตพอกินตลอดปี  “สัดส่วนผลผลิตท่ีพอกินตลอดปี (ร้อยละ)” 

ตัวอย่างแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง 

• ทำตามลำดับข้ัน  
• สร้างพื้นฐาน ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่ก่อน 
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รูปที ่4.11 กรอบการพิจารณาปริมาณผลผลิตพอกินตลอดป ี

 

รูปที่ 4.12 ตัวอย่างการพจิารณาปรมิาณผลผลิตพอกินตลอดป ี

3. อาชีพหลัก 2 อาชีพขึ้นไป 

เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะมีหลายอาชีพ (อย่างน้อย 2 อาชีพ) มีรายได้หลายทาง อาจสร้าง

รายได้ไม่สูงแต่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาพืชเชิงเด่ียว มรีายจ่ายไม่สูง ลงทุน

ไม่มาก ไม่เป็นหน้ี และได้อยู่กับครอบครัว อันจะเป็นผลให้เกิดภูมิคุ้มกันตามแนวพระราชดำริให้

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีพลวัตได้ 

° อาชีพหลักท่ีสร้างรายได้ “จำนวนอาชีพท่ีสร้างรายได้ (อาชีพ)” 

ตัวอย่างแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัย/จัดหาพันธ์ุ - พันธ์ุที่ดีสำหรับการเพาะปลูก 

เทคนิคการเพาะปลูก - วิชาการด้านต่าง ๆ  และต้องมีความรู้ในประกอบอาชีพเกษตรที่อาศัย

การพึ่งพาธรรมชาติ/ความรู้ปรับปรุงดัดแปลงธรรมชาติ 

การกำหนดตัวช้ีวัด “เกษตรกรมีผลผลิตพอกินตลอดปี” 
รายการ พอกิน ลำดับ คิดเป็น % ค่าน้ำหนัก 

(เดือน) ความสำคัญ (เดือน/12) (%)
1. ข้าว 
2. พืช/ผัก 
3. ผลไม้ 
4. เนื้อสัตว์ 
5. ไข่ไก่ 

รวม 

การกำหนดตัวชี้วัด 
เกษตรกรมีผลผลิตพอกินตลอดป ี

รายการ พอกิน คิดเป็น % ค่าน้ำหนัก รวม ผ่านเกณฑ์ 75% 
(เดือน) (เดือน/12) (%) (%) ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ข้าว 12 100% 40% 40.0% ผ่าน -
2. พืช/ผัก 12 100% 15% 15.0% ผ่าน -
3. ผลไม ้ 4 33% 10% 3.3% - ไม่ผ่าน 
4. เน้ือสัตว์ 6 50% 25% 12.5% - ไม่ผ่าน 
5. ไข่ไก่ 12 100% 10% 10.0% ผ่าน -

รวม 100% 80.8% ผ่าน 

“เกษตรกรจะอยู่รอดได้เมื่อภาพรวมผลผลิตมีพอกินตลอดปี มากกว่า 75%” 
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 - ผลผลิตมีคุณภาพและจำนวนสม่ำเสมอ  

 - การแปรรูป หรือแปรสภาพวัตถุดิบเป็นสินค้า  

 - ความอดทนและมีวินัย 

 - ความสามัคคีในหมู่คณะ 

การตลาด` - ความรู้ด้านการขาย/การตลาด 

 - การใช้ความรู้หรือการหาความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ ์

4. รายได้เพียงพอและสม่ำเสมอ และหน้ีสินลดลง  

เพื่อให้มีรายได้ที่สม่ำเสมอ มีความมั่นคง เพียงพอต่อการดำรงชีพ รวมทั้งเพื่อวิเคราะห์หน้ีสินของ

ครัวเรือนว่ามีหนี้สินมากน้อยเพียงใด สัมพันธ์กับรายได้อย่างไร โดยแยกหนี้สินที่เกิดจาการ

บริโภคและหน้ีสินที่เกิดจากการลงทุน 

° รายได้ครัวเรือน  “จำนวนเดือนท่ีมีรายได้ (เดือน/ปี)” 
° สัดส่วนหน้ีสินครัวเรือน  “สัดส่วนหน้ีสนิรวมต่อรายได้ (ร้อยละ)” 
 “สัดส่วนหน้ีสนิท่ีเกิดจากการบริโภคต่อหน้ีสินท้ังหมด (ร้อยละ)” 
 “สัดส่วนหน้ีสนิท่ีเกิดจากการลงทุนต่อหน้ีสินท้ังหมด (ร้อยละ)” 

ตัวอย่างแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง 

• สนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และต้ังตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่น เป็น

พื้นฐาน  

• มีรายได้เพียงพอต่อการทำการเกษตร 
• มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตรองรับให้เกษตรกร 
• ทำนาและปลูกพืชหลังนา เพื่อเพิ่มรายได้และปรับปรุงดินสำหรับจะทำนาในฤดูต่อไป 

5. ธุรกิจท่ียั่งยืนของชุมชน 

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชน/ชุมชนมีความย่ังยืน สามารถดำเนินการและดำเนินธุรกิจของ

กลุ่มได้อย่างต่อเน่ืองและมั่นคง  

° ธุรกิจท่ียั่งยืนของชุมชน   
“สร้างรายได้อยา่งต่อเน่ือง” 
“ดำเนินธุรกิจโดยชมุชน/มีชุมชนเปน็เจ้าของ” 
“ดำเนินธุรกิจเองได้แม้ไม่ได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก” 

ตัวอย่างแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง 

• ธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 
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• การทํางานร่วมกัน การบริหารจัดการที่จะเป็นรากฐานที่ดีของระบอบประชาธิปไตย 
สอนให้คนรู้จักรับผิดชอบร่วมกัน ให้มีการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหาร ตลอดจนให้รู้ถึง 

คุณค่าของประโยชน์อันจะได้ร่วมกันเป็นส่วนรวม 

• ความเสียสละ ซื่อสัตย์ โปร่งใส 
และท้ายสุดจากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนตามตัวชี้วัดทั้ง 5 ข้อ จะให้ทราบว่าแต่ละ

ครัวเรือนอยู่ในสถานะ “อยู่ไม่รอด” “อยู่รอด” “พอเพียง” หรือ “ย่ังยืน” เป็นจำนวนกี่ครัวเรือน คิดเป็น

สัดส่วนเท่าใด ข้อมูลน้ีจะทำให้ทราบสถานะของทั้งพื้นที่ต้นแบบได้เช่นกันว่า “อยู่ไม่รอด” กี่ครัวเรือน คิด

เป็นร้อยละเท่าใด และ “อยู่รอด-พอเพียง-ยั่งยืน” กี่ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละเท่าใด โดยข้อมูลเหล่านี้จะ

เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารจัดการและวางแผนการส่งเสริมรายครัวเรือนได้ตรงจุดและมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ตัวชี้วัดผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ขั้นท่ี 1  
อยู่รอด 

ขั้นท่ี 2  
พอเพียง 

ขั้นท่ี 3  
ยั่งยืน 

1. การบรหิารจัดการน้ำ ให้มีใช้ตลอดป ี ü ü ü 

2. เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตพอกินตลอดป ี ü ü ü 

3. อาชีพหลัก 2 อาชีพข้ึนไป  ü ü 

4. รายได้เพียงพอและสม่ำเสมอ และหน้ีสินลดลง  ü ü 

5. ธุรกจิที่ย่ังยืนของชุมชน   ü 
 

 
รูปที่ 4.13 สรุปสถานะครัวเรือน 

(ตัวอย'าง) สรุปสถานะครัวเรือน

อยู่ไม่รอด อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน

… ครัวเรือน 
(..%)

… ครัวเรือน 
(..%)

… ครัวเรือน 
(..%)

… ครัวเรือน 
(..%)

อยู่ไม่รอด ..%

อยู่รอด
และสูงกกว่า

..%

ภาพรวม
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นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษาฯ ออกแบบรูปแบบการรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำร ิ

ตามตัวช้ีวัดข้างต้น โดยมีตัวอย่างข้อมูลและรูปแบบการรายงานผลดังต่อไปน้ี 

 
รูปที่ 4.14 ตัวอย่างการรายงานผลการพฒันาพื้นที่ตามแนวพระราชดำร ิ(การบรหิารจัดการน้ำ) 

 
รูปที่ 4.15 ตัวอย่างการรายงานผลการพฒันาพื้นที่ตามแนวพระราชดำร ิ(เกษตรกรมีผลผลิตพอกินตลอดปี) 

 

 
รูปที่ 4.16 ตัวอย่างการรายงานผลการพฒันาพื้นที่ตามแนวพระราชดำร ิ(อาชีพหลัก) 

 
รูปที่ 4.17 ตัวอย่างการรายงานผลการพฒันาพื้นที่ตามแนวพระราชดำร ิ(รายได้เพียงพอและสม่ำเสมอ) 
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รูปที ่4.18 ตัวอย่างการรายงานผลการพฒันาพื้นที่ตามแนวพระราชดำร ิ(หน้ีสินครัวเรือน) 

 

4.5 การประเมินและทบทวนโครงการ (Project Financing Report) 

การประเมินและรายงานผลความสำเร็จของการพัฒนาโครงการของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

ครอบคลุมขอบเขตของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ริเริ่มและดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพื้นที่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม อันจะ

นำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การประเมินจะครอบคลุมถึง ผลลัพธ์ 

ผลผลิต ประสิทธิผล และประสิทธิภาพจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่โดยมูลนิธิปิดทอง 

หลังพระฯ รูปแสดงถึงภาพรวมและความสัมพันธ์ของการประเมินและรายงานผลความสำเร็จของการ

พัฒนา ซึ่งเริ่มจากหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ใหก้ารสนับสนุนทรัพยากร เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่

ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที ่ทั้งน้ี แต่

ละพื้นที่จะมีจำนวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมแตกต่างกันไปตามความพร้อมของแต่ละพื้นที ่จึง

ต้องติดตามความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในแต่ละพื้นที่ว่าก่อให้เกิดผลผลิตอย่างไร และ

นำไปสู่ผลลัพธ์ในแต่ละพื้นที่อย่างไร 
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รูปที่ 4.19 การประเมินและรายงานผลความสำเรจ็ของการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมในพื้นที ่

Project Financing Evaluation and Report 

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมในพื้นทีข่องมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่

ในมิติสำคัญได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม จึงกำหนดขอบเขตการประเมินให้

ครอบคลุมทั้ง 3 มิติดังกล่าว อีกทั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมมาอย่างต่อเน่ืองซึ่ง

แต่ละโครงการ/กิจกรรมมลีักษณะการลงทนุเพื่อการพัฒนาแตกต่างกัน เช่น (1) โครงการ/กิจกรรมเสร็จสิน้

การสนับสนุนและไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม (2) โครงการ/กิจกรรมอยู่ในระหว่างการพัฒนาและยังคงมีการ

ลงทุนเพิ่มเติมและ (3) โครงการ/กิจกรรมเริม่การพัฒนาและมีการลงทุน ทั้งน้ี แต่ละโครงการ/กิจกรรมจึงมี

จุดเน้นการติดตามประเมินผลที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาและลักษณะการลงทุนพัฒนา  

 

รูปที่ 4.20 มิติของการติดตามและประเมินผลการพัฒนาโครงการ/กจิกรรมในพื้นที ่

พบว่ามากกว่า 95% ของโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ที่ขับเคลื่อนโดยมูลนิธิปิดทองฯ จะครอบคลุม

โครงการ/กิจกรรม 4 ประเภท ประกอบด้วย (1) การส่งเสริมอาชีพ (2) การพัฒนาแหล่งน้ำ/ระบบกระจาย

น้ำสู่แปลงเกษตร (3) การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และ (4) การจัดการองค์ความรู ้

ครัวเรือนเข้าร่วม
ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่

สนับสนุน
ทรัพยากร

ประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาในพื้นที่ตามเป้าหมาย

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
เพื่อการพัฒนาในมติิ
เศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาต/ิ
สิ่งแวดล้อม

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ ์(Results) 
ผลลัพธ์ของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

หน่วย

ปฏิบัติงาน

ในพื้นที่

มิติประเภทของโครงการ/กิจกรรม

มิติ

ช่วงเวลา

และ

การลงทุน

พัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

จุดเน้นของ

การติดตามประเมินผล

เสร็จสิ้นการสนับสนุน/ไม่
มีการลงทุนเพิ่มเติม

อยู่ในระหว่างการพัฒนา/
ยังคงมีการลงทุนเพิ่มเติม

เริ่มการพัฒนา/
มีการลงทุน

เน้นการติดตามดูความยั่งยืน ผลลัพธ์ 
ผลกระทบที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม

เน้นการติดตามดูความก้าวหน้า ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตของชุมชน

เน้นการติดตามดูความก้าวหน้า และการ
บริหารจัดการกระบวนการผลิตของชุมชน
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โดยทั่วไปในทุกโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิปิดทองฯ จะเป็น “การพัฒนาแบบองค์รวม” กล่าวคือ

โครงการพัฒนานั้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ป่า อาชีพหรือองค์ความรู้ จะมีกิจกรรมที่

ครอบคลุมใน 4 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมิติบูรณาการ

ภาคส่วนต่างๆ ควบคู่กันไป 

 
รูปที่ 4.21 ขอบเขตการดำเนินโครงการ/กจิกรรมของมลูนิธิปิดทองฯ 

เพื่อให้การนำหลักการเชิงวิชาการไปใช้ในการติดตามและประเมินผลได้ครบทุกมิติของการพัฒนา

โดยคำนึงถึงธรรมชาติของการดำเนินโครงการ/กจิกรรมในแต่ละพื้นที่ซึง่มูลนิธิปิดทองหลงัพระฯ รับผิดชอบ

จึงพิจารณาจำแนกโครงการให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งคำนึงถึงมิติการพัฒนาและลักษณะการลงทุนพัฒนา 

ยิ่งไปกว่านั้น ในแต่ละกลุ่ม E1, E2, E3, S1, S2, S3, N1, N2 และ N3 จะมีการติดตามและประเมินผลที่

แตกต่างกันไปดังตัวอย่างในรูปที่ 4.23 เช่น E1 เป็นการติดตามและประเมินผลทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ 

การตลาด และผลตอบแทน ในขณะที่ E2 เป็นการติดตามและประเมินความก้าวหน้าและความคุ้มค่า 

วิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ ตลอดจนระบุและติดตามปัจจัยความสำเร็จและความเสี่ยง เป็นต้น 

 
รูปที ่4.22 ภาพรวมโครงการ/กิจกรรมพฒันาในระดับพื้นที่ ประจำปงีบประมาณ 2563 

โครงการมูลนิธิปิดทองฯ4 มิติการพัฒนา 
“องค์ประกอบของโครงการ”

มิติทรัพยากรธรรมชาต/ิสิ่งแวดล้อม

มิติเศรษฐกิจ

มิติสังคม

มิติการบูรณาการภาคส่วนต่างๆ

อาชีพ
โครงสร้างพื้นฐาน

การรวมกลุ่ม

การตลาด

การฝึกอบรม
การพัฒนา/ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่

ดิน น้ำ ป่า

องค์ความรู้/
ผู้เชี่ยวชาญ ปัจจัยการผลิต งบประมาณ

ป่า องค์ความรู้น้ำ อาชีพ

59

มิติการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาในระดับพื้นที ่ปีงบประมาณ 2563
โครงการ/กิจกรรมเดิม โครงการ/กิจกรรมใหม่

ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม 
เน้นการติดตามและบริหารจัดการ

อยู่ในระหว่างการพัฒนา 
ยังคงมีการลงทุนเพิ่มเติม เริ่มการพัฒนาและมีการลงทุน

เศรษฐกิจ
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

สังคม
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

E1 E2 E3

S1 S2 S3

N1 N2 N3
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รูปที่ 4.23 การติดตามและประเมินผลโครงการ/กจิกรรมพฒันาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 

การวางแผน ติดตามและประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ของมูลนิธิปิดทอง 

หลังพระฯ ต้องคำนึงถึงขอบเขตและธรรมชาติของงานที่ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามการพัฒนา

ในแต่ละลำดับขั้น ดังเช่น โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ จะต้องวางแผน ติดตามและประเมินผลสำเร็จ 

โดยวิเคราะห์ขอบเขตงานที่ดำเนินงานในแต่ละห้วงเวลา (Stage) หรือช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ/

กิจกรรม ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 5 ช่วงได้แก่  

ช่วงที่ 1  การเตรียมการพัฒนาอาชีพ มีงานสำคัญได้แก่ การวิจัยและพัฒนาเพื่อเลือกอาชีพ การบูร

ณาการความเชี ่ยวชาญ การศึกษาความเป็นไปได้และความคุ ้มค่า และการชักชวน

ครัวเรือนเข้าร่วม 

ช่วงที่ 2  การลงทุนระยะเริ่มต้น งานสำคัญได้แก ่การจัดทำแผนการลงทุน และการจัดทำแผนและ

ปฏิบัติงานในมิติต่าง ๆ 

ช่วงที่ 3  การจัดเก็บรายได้และประเมินผลระยะแรก มีงานสำคัญได้แก่ การติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานในระยะแรกในมิติต่างๆ ประกอบด้วย มิติการผลิต มิติการตลาด มิติ

การเงิน และมิติการรวมกลุ่ม 

ช่วงที่ 4  การขยายปริมาณการผลิต มีงานสำคัญได้แก่ มาตรการเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต การ

จัดทำแผนการยกระดับปริมาณการผลิต ตลอดจนการปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผล

การยกระดับปริมาณการผลิต 

ช่วงที่ 5  การยกระดับสู่การแปรรูปผลผลิตระดับชุมชน มีงานสำคัญได้แก่ ปริมาณการผลิตมาก

เพียงพอ และมีตลาดที่จะรองรับการแปรรูป และการเริ่มโครงการใหม่เพื่อการแปรรูป

ผลผลิต 

มิติการ
พัฒนา

กิจกรรมพัฒนาในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมเดิม กิจกรรมใหม่

ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม 
เน้นการติดตามและบริหารจัดการ อยู่ในระหว่างการพัฒนา ยังคงมีการลงทุนเพิ่มเติม เริ่มการพัฒนาและมีการลงทุน

เศรษฐกิจ

→ ติดตามผลทางเศรษฐกิจ
→ รายได้
→ การตลาด
→ ผลตอบแทน

→ ติดตามและรายงานความก้าวหน้าและความคุ้มค่า
→ วิเคราะห์แผนงาน/แผนงบประมาณ และ
ผลตอบแทนโครงการ

→ ระบุและติดตามปัจจัยความสําเร็จและความเสี่ยง

→ วิเคราะห์แผนงาน/แผนงบประมาณ
และผลตอบแทนโครงการ

→ ระบุปัจจัยความสําเร็จและความเสีย่ง

สังคม
→ ติดตามและรายงานผล
ตามเป้าหมายและตัวชี้วดั

→ ติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัด

→ วิเคราะห์แผนงาน/แผนงบประมาณ
→ ระบุและติดตามปัจจัยความสําเร็จและความเสี่ยง

→ วิเคราะห์แผนงาน/แผนงบประมาณ
→ ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
→ ระบุปัจจัยความสําเร็จและความเสีย่งทรัพยากร

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม



 

โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นทีต่ามแนวทางความคุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ    
มูลนิธิปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ  

 

197 

 

รูปที่ 4.24 กรอบการวางแผน ติดตามและประเมินผลสำเรจ็โครงการ/กจิกรรมด้านการสง่เสรมิอาชีพ 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม จะต้องมีการกำหนดประเด็นกำกับในการวางแผน ติดตาม

และประเมินผลสำเร็จโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพตามกรอบที่กำหนดข้างต้นทั้ง 5 ช่วงดัง

รายละเอียดต่อไปน้ี 

 

รูปที่ 4.25 ประเด็นการวางแผน ติดตามและประเมินผลสำเร็จโครงการ/กจิกรรมด้านการสง่เสริมอาชีพ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ ที่มีความซับซ้อนและมีวิธีการ

ดำเนินการที ่แตกต่างกันไปตามห้วงเวลาหรือช่วงเวลาในการดำเนินงาน โดยมีกิจกรรมและวิธีการ

ดำเนินการกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการส่งเสริมอาชีพกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ที่เริ่มจาก 

± การวางแผนการดำเนินงานและการจัดการองค์ความรู ้ตลอดจนการวางแผนงบประมาณของ 
มูลนิธิปิดทองในพื้นที่ 

± การประสานงานกับผู้เชี่วยชาญเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อจูงใจให้เกษตรกรเห็น
ความสำคัญและเข้าร่วมโครงการ 

ช่วงที่ 1 
การเตรียมการ
พัฒนาอาชีพ

1. ทํา R&D เพื่อเลือก
อาชีพ

2. บูรณาการความ
เชี่ยวชาญ

3. ศึกษาความเป็นไปได้
และความคุ้มค่า

4. ชักชวนครัวเรือนเข้ารว่ม
ร่วม

ช่วงที่ 2
การลงทุน
ระยะเริ่มต้น

1. จัดทําแผนการลงทุน
2. จัดทําแผนและ
ปฏิบัติงานในมิติต่างๆ
→ มิติการผลิต
→ มิติการตลาด
→ มิติการเงิน
→ มิติการรวมกลุ่ม

ช่วงที่ 3
จัดเก็บรายได้และ
ประเมินผลระยะแรก

1. ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานใน
ระยะแรกในมิตติ่างๆ
→ มิติการผลิต
→ มิติการตลาด
→ มิติการเงิน
→ มิติการรวมกลุ่ม

ช่วงที่ 4
ขยายปริมาณการผลิต

1. มาตรการเพื่อเพิ่ม
ปริมาณการผลิต

2. จัดทําแผนการยกระดับ
ปริมาณการผลิต

3. ปฏิบัติการ ติดตามและ
ประเมินผลการยกระดับ
ปริมาณการผลิต

ช่วงที่ 5
ยกระดับสู่การแปรรูป
ผลผลิตระดับชุมชน

1. ปริมาณการผลิตมาก
เพียงพอ และมีตลาดที่จะ
รองรับการแปรรูป

2. เริ่มโครงการใหม่เพื่อการ
แปรรูปผลผลิต

ช่วงที่ 1 
การเตรียมการพัฒนาอาชีพ

ช่วงที่ 2
การลงทุนระยะเริ่มต้น

ช่วงที่ 3
จัดเก็บรายได้และประเมินผล

ระยะแรก

ช่วงที ่4
ขยายปริมาณการผลิต

ช่วงที ่5
ยกระดับสู่การแปรรูปผลผลิต

ระดับชุมชน
→ อาชีพ/ความเชี่ยวชาญที่จะ
ส่งเสริม

→ ครัวเรือนผู้สนใจเข้าร่วม
→ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักจากภาค
ส่วนต่างๆ

→ กําหนดมาตรฐานการลงทุน
• ขนาดผลผลิต
• ขนาดโครงสร้างพื้นฐาน
• มาตรฐานกระบวนการผลิต
• มูลค่าการลงทุน
• ข้อมูลการตลาด

→ ประเมินความคุ้มค่าการลงทุน
→ กําหนดแผนปฏิบัติงานใน
ระยะแรก (1-2 ป)ี

→ จํานวนครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ

→ ปริมาณการผลิตเริ่มต้นของแต่
ละครัวเรือน

→ แหล่งเงินทุนของแต่ละ
ครัวเรือน
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
ผลิต

• ลงทุนปัจจัยการผลิต
→ ติดตามความก้าวหน้าของ
ผลผลิต

→ ตรวจสอบมาตรฐานการผลิต
→ ตรวจสอบด้านการตลาด
→ สร้างกลุ่มการผลิต

→ จัดเก็บผลผลิตในระยะแรก
→ วิเคราะห์รายได้ กําไร/ขาดทุน
จากการขายผลผลิตในระยะแรก

→ ประเมินผลสําเร็จโครงการในมิติ
ต่างๆในระยะแรก
• มิติมาตรฐานการผลิต
• มิติผลตอบแทนทางการเงิน
• มิติความเข้มแข็งของกลุ่มผลิต

→ ตัดสินใจทางเลือกในการดําเนนิ
โครงการ
• ยกเลิกการสนับสนุน
• รักษาระดับการผลิต
• ขยายปริมาณผลผลิต

→ กําหนดมาตรฐานการผลิต
• ขนาดผลผลิต/ปัจจัยการ
ผลิต

• ขนาดโครงสร้างพื้นฐาน
• ขนาดของเงินลงทุน
• ความคุ้มค่าในการลงทุน

→ ความแน่นอนด้านการตลาด
→ การจัดการปัจจัยการผลิตที่
ครบวงจร

→ ความสามารถของครัวเรือน
ในการจัดการการผลิต

→ การติดตามและประเมินผล
การผลิตในมิตติ่างๆ

→ เริ่มโครงการใหม่เพื่อการแปรรูปผลผลิต
เมื่อ:
สถานภาพการผลิต
• ปริมาณผลผลิตมากเพียงพอ
• ผลผลิตได้มาตรฐาน
• มีตลอดรองรับอย่างแน่นอน
• มีกลุ่มการผลิตที่เข้มแข็ง
• มีระบบการจัดการปัจจัยการผลิตที่
ครบวงจร

การรวมกลุ่ม
• ครัวเรือนเห็นความสําคัญและ
ต้องการรวมกลุ่ม (ระเบิดจากข้างใน)

• มีประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม
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± การวิเคราะห์ตลาด ซึ่งหมายรวมถึงการจัดหาตลาดให้กับผลผลิตของเกษตรกรไปในคราว
เดียวกัน  

± การส่งเสริม/สนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอาชีพที่เหมาะสม และดำเนินกิจกรรมในแต่ละ
อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

± การส่งเสริม/สนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม และการต้ังกองทุนร่วมกัน เป็นต้น 
± การเข้าไปติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการประกอบอาชีพของเกษตร ว่ามีส่วนใดที่
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ หรือส่วนใดควรสร้างความเข้มแข็ง เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ดำเนินการน้ัน  

มีความเกี่ยวพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม ซึ่งมีวิธีการดำเนินกิจกรรมกับแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน มีห้วง

เวลาในการดำเนินการที่แตกต่างกัน มีผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกัน แต่ท้ายที่สุด คือ เป้าหมายของ

โครงการ/กิจกรรมมุ่งหวังพัฒนาพื้นที่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

ในทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ให้ครบทุกคุณลักษณะ  

ทุกภารกิจ/กิจกรรม ทุกครัวเรือน/กลุ่มเป้าหมาย และทุกส่วนหลักที่เกี่ยวข้อง  

 

รูปที่ 4.26 บรบิทโครงการสง่เสรมิ/สนับสนุนอาชีพ 

ประสาน

จัดการข้อมูล
การวางแผน
และติดตาม
ประเมินผล มูลนิธิปิดทองในพื้นที่

งบประมาณ

จัดการองค์
ความรู้

ผู้เชี่ยวชาญ

ส่งเสริม/สนับสนุน

วิเคราะห/์
ติดตาม/
ประเมินผล

วิเคราะห/์จัดหา

ประกอบ
อาชีพ

ให้ความรู้

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

กองทุน

การรวมกลุ่ม

ความรู/้
ความเชี่ยวชาญ

ความคุ้มค่า/
ผลตอบแทน
การลงทุน

ตลาดผลผลิต/
ราคาขาย

เงินลงทุน

รายได้

รายจ่าย

ส่งเสริม/สนับสนุน
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รูปที่ 4.27 ข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพในพื้นที ่

เพื่อใหก้ารประเมินผลความสำเร็จของการพัฒนาผ่านโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ 

มีความชัดเจน เป็นระบบ อยู่บนหลักวิชาการ คณะที่ปรึกษาฯ ได้ออกแบบโครงสร้างแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อ

การวางแผน ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมเป็น 3 ระดับ (รายละเอียดระบุไว้ในภาคผนวก ก) 

ประกอบด้วย 

ระดับที่ 1  เพื่อตรวจสอบภาพรวมทิศทาง/ขอบเขตของโครงการ (Project Direction) 

แบบฟอร์ม 1.0 การวางแผนและทบทวนขอบเขตโครงการ 

ระดับที่ 2  เพื่อตรวจสอบทีม่า เป้าหมายและขอบเขตการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในมิติต่างๆ 

(Project Scope) 

แบบฟอร์ม 1.1 การส่งเสริมอาชีพ 

แบบฟอร์ม 1.2 การพฒันาแหล่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตร  

แบบฟอร์ม 1.3 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ปา่ 

แบบฟอร์ม 1.4 การจัดการองค์ความรู ้

ระดับที่ 3  เพื่อจัดเกบ็และวิเคราะห์ข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบความสำเร็จและความคุ้มค่าใน

การพัฒนาให้เกิดความย่ังยืน 

แบบฟอร์ม 1.1.1 เทคนิคการวิเคราะห ์“การส่งเสริมอาชีพ” 

แบบฟอร์ม 1.1.2 เทคนิคการวิเคราะห์ “โครงสร้างพื้นฐานด้านอาชีพเพื่อบริการชุมชน” 

แบบฟอร์ม 1.2.1 เทคนิคการวิเคราะห ์“การพัฒนาแหล่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตร” 

คุณลักษณะ

→ ประเภท
- อาชีพ
- ผลผลิต

→ ลักษณะ
- วิจัย/พัฒนา
- ทดลองต้นแบบ
- ขยายผล
- ยกระดับ

ภารกิจของมูลนิธิปิดทองฯ

→ สร้าง/ทดลองต้นแบบ
→ จัดหาความรู้ความเชี่ยวชาญ
→ ฝึกอบรมครัวเรือน
→ สนับสนุนปัจจัยการผลิต
→ จัดตั้งกองทุน
→ จัดหาตลาด
→ จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการ

→ บูรณาการความร่วมมือกับภาค
ส่วนต่างๆ

→ ระยะเวลา/งบประมาณโครงการ

เกษตรกร/ครัวเรือน
เข้าร่วมโครงการ

→ จํานวนครัวเรือน
→ ปริมาณผลผลิตในระดับ
ครัวเรือน/รวมทั้งโครงการ

→ มาตรฐานการผลิต
→ เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย

- โครงสร้างพื้นฐานการผลิต
- ปัจจัยการผลิต

→ แหล่งเงินทุน
→ รายได้

- ผลผลิต
- ราคาผลผลิต

→ ผลตอบแทนการลงทุน
→ การจัดตั้งและการรวมกลุ่ม

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักอื่นๆ

→ การตลาด
→ แหล่งความรู้ความเชี่ยวชาญ
→ แหล่งปัจจัยการผลิต
→ อื่นๆ
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รูปที่ 4.28 โครงสร้างแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อการวางแผน ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

 

4.6 คู่มือการติดตามประเมินผล 
เพื่อให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานมีความชัดเจน และสามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงที 

คณะที่ปรึกษาฯ จึงได้แยกส่วนของการติดตามประเมินผลการดำเนินงานออกเป็น “คู ่มือการติดตาม

ประเมินผล” ซึ่งเป็นเอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 2 คู่มือฉบับน้ีพัฒนาขึ้นตามกรอบการ

ประเมินผลใน 3 มิติ ประกอบด้วยการประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ (Fiscal Report) 

การประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ (Wisdom Report) และการประเมินและทบทวน

โครงการ (Project Financing Report) โดยระบุหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ แนวทางการประเมิน 

ตลอดจนแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการติดตามประเมินผลในแต่ละมิติ 

คู่มือการติดตามประเมินผลน้ี จะสนับสนุนให้มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนา

กิจกรรมปิดทองหลังพระฯ มีมาตรฐานการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ สามารถวัดผลการดำเนินงาน

ตามพันธกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง

ชัดเจน 

โครงสร&างแบบฟอร,มข&อมูลเพื่อการวางแผน ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม

แบบฟอร์ม 1.0 
การวางแผนและทบทวน

ขอบเขตโครงการ 

Level 1
ภาพรวมทิศทาง/ขอบเขตของ

โครงการ
(Project Direction)

แบบฟอร์ม 1.1 
การส่งเสริมอาชีพ

Level 2
เป้าหมายและขอบเขต
การดำเนินโครงการ 

ในมิติต่างๆ
(Project Scope)

แบบฟอร์ม 1.2 
การพัฒนาแหล่งน้ำ/

ระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตร 

แบบฟอร์ม 1.3 
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า 

แบบฟอร์ม 1.4 
การจัดการ

องค์ความรู้  

Level 3
เทคนิคการวิเคราะห์และการ

ประเมินผล 
(Project Analysis)

แบบฟอร์ม 1.1.1 
เทคนิคการวิเคราะห์

การส่งเสริมอาชีพ

แบบฟอร์ม 1.1.2
เทคนิคการวิเคราะห์ 

โครงสร้างพื้นฐานด้านอาชีพเพื่อบริการชุมชน

แบบฟอร์ม 1.2.1
เทคนิคการวิเคราะห์ 
การพัฒนาแหล่งน้ำ/ 

ระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตร  
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รูปที่ 4.29 ตัวอย่างคู่มือการติดตามประเมินผล 
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4.7 ข้อเสนอแนะมาตรฐานการรายงานผล 
ท้ายสุด จากการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางความ

คุ้มค่าของการจัดการงบประมาณ คณะที่ปรึกษาฯ มีข้อเสนอแนะสำคัญเพื่อพัฒนามาตรฐานการรายงานผล

การดำเนินงานของมูลนิธิและสถาบันฯ ดังน้ี 

1. ระบบการติดตามประเมินผล ได้พัฒนาขึ้นโดยวัดผลการปฏิบัติงานใน 3 มิติ ประกอบด้วย การ

ประเมินผลความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ (Fiscal Report) การประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนว

พระราชดำร ิ(Wisdom Report) และการประเมินและทบทวนโครงการ (Project Financing Report) 

1.1  การประเมินผลความคุ ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ (Fiscal Report) เป ็นการติดตาม 

ประเมินและรายงานผลความคุ ้มค่าเชิงงบประมาณ จากเงินงบประมาณที่สนับสนุนผ่าน

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ กับผลที่เกิดข้ึนในมิติต่างๆ 

1.2  การประเมินผลการพัฒนาพื้นที ่ตามแนวพระราชดำริ (Wisdom Report) เป็นการติดตาม 

ประเมินและรายงานผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำรแิละทฤษฎีใหม่ 

1.3  การประเมินและทบทวนโครงการ (Project Financing Report) เป็นการติดตาม ประเมินและ

รายงานผลการดำเนินงานต้ังแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ของการพัฒนาโครงการ/การผลิตสินค้า 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล 

เพื่อทำให้มั่นใจว่าองค์กรมีข้อมูลที่ต้องการ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักการ สามารถใช้

ข้อมูลได้ตลอดเวลา ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย โดยมีองค์ประกอบในการพัฒนาทั้งระบบ บุคลากร และ 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนให้เกิด Data Governance ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การประมวลองค์ความรู้ที่พบจากการติดตามและประเมินผล สามารถนำไปสู่การจัดการองค์

ความรู ้เพื่อการขยายผลสู ่ภาคส่วนต่างๆต่อไปได้ รวมทั ้งโครงสร้างการจัดการองค์ความรู ้ โครงสร้าง

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ภาครัฐและภาคประชาชน 

4. การพัฒนาระบบการบริหารงานพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ ตั ้งแต่การวางแผน ติดตามและ

ประเมินผลโครงการ ซึ่งเป็นการต่อยอดผลงานจากการติดตามและประเมินผลของโครงการนี้ ไปสู่การ

วางแผนเพื่อให้การบริหารงานพื้นที่ได้อย่างครบวงจร  

5. การปรับปรุงโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุพันธกจิและ

วัตถุประสงค์ขององค์กร และนำไปสู่ความย่ังยืนทางการเงินต่อไป 
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