บทที่ 3
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก
กลุ่มเป้าหมายและยุทธศาสตร์
1. วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดาริ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

2. พันธกิจ
1) ศึกษา ทดลอง วิจัย และทดสอบสาธิตเพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม
กับภูมิสังคมตามแนวพระราชดาริ พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) แสดงผลสาเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนาในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
และรูปแบบอื่นๆ
3) ขยายผลองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และการทดสอบสาธิต
สู่ประชาชน
4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ พระราชดาริ โครงการและกิจกรรมตามแนว
พระราชดาริ
5) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักบูรณาการและธรรมาภิบาล

3. เป้าประสงค์หลัก
1) มีผลสาเร็จของการศึกษา ทดลอง วิจัยพัฒนา และการทดสอบสาธิตตามแนวพระราชดาริ
2) มีตัวอย่างความสาเร็จของการพัฒนาที่สมดุล มั่นคงและยั่งยืน
3) มีองค์ความรู้จากการขยายผลทั้งทางตรงและจากเครือข่ายที่ประชาชนสามารถนาไปเป็น
แนวทางการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตประจาวัน
4) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานโครงการไปสู่สาธารณชน
5) มีสมรรถนะสูงในการสนองพระราชดาริ

4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ เกษตรกร ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ นักศึกษา นักเรียนและเยาวชน
ทั้งที่เป็น ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในจังหวัด หน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง เครือข่ายชุมชน ภาคเอกชน
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5. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ
1)ยุทธศาสตร์ที่ 1การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา
2)ยุทธศาสตร์ที่2การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
3)ยุทธศาสตร์ที่ 3การบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา
ยุทธศาสตร์การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา เป็นยุทธศาสตร์หลักของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่มุ่งเน้นการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ เป็นงานศึกษาวิจัยในลักษณะต่อยอด จากงานวิจัยขั้น ทดลองที่สอดคล้องภูมิสังคมมีความเรียบง่ายและ
ประหยัด เน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนาไปขยายผลสู่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้อุดม
สมบูรณ์อย่างสมดุลและยั่งยืน
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
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ตัวชี้วัด

1. งานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริมีการ
เก็บรวบรวมในระบบที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถเข้าถึงได้
นามาใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้

1.1 จัดการระบบของงานศึกษา
ทดลอง วิจัย และพัฒนา และงาน
ทดสอบสาธิตของศูนย์ศึกษาฯ ที่ผ่าน
มาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐาน
ของ สานักงาน กปร.พร้อมทั้งศึกษา
รวบรวบ งานศึกษา ทดลอง วิจัย
และงานพัฒนาเพิ่มเติมและวางแผน
ทิศทางและการจัดลาดับความสาคัญ
ของงานศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน

1.1.1จานวนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา
และงานทดสอบสาธิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์
แยกเป็นหมวดหมู่ที่ถูกต้อง และมี
องค์ประกอบข้อมูลที่เป็นรูปแบบ
เดียวกันตามมาตรฐานของ สานักงาน
กปร.
(ระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานของ
สานักงาน กปร. ประกอบด้วยชื่องาน
ศึกษา ทดลอง วิจัยหรืองานทดสอบ
สาธิต หมวดหมู่ของพระราชดาริ เช่น
ด้านดิน นา ป่าไม้ การเกษตร ประมง
ปศุสัตว์เป็นต้น รายละเอียดของ
พระราชดาริ สถานที่ดาเนินการ แปลง
สาธิต งบประมาณ รายชื่อคณะผู้วิจัย
ผลการศึกษาหรือการดาเนินงาน
เอกสารวิชาการที่มีการจัดพิมพ์งาน
ศึกษา ทดลอง วิจัยหรืองานทดสอบ
สาธิตหรือที่มีการอ้างอิง)

1.2 กากับดูแลให้มีการเข้าถึงและใช้ 1.2.1 จานวนครั้งที่มีการเข้าถึงและใช้
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ตัวชี้วัด

ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลอย่าง ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
จริงจัง
สารสนเทศด้านงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ แยกเป็นหมวดหมู่ที่
ถูกต้อง และมีองค์ประกอบข้อมูลที่เป็น
รูปแบบเดียวกันตามมาตรฐานของ
สานักงาน กปร.
2. งานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ของศูนย์ศึกษาฯ มีการพัฒนา
ต่อยอดจากขั้นทดลองให้
สามารถถ่ายทอด และขยายผล
การพัฒนาไปสู่ประชาชนได้
อย่างเหมาะสมกับภูมิสังคม
และเน้นการใช้ทรัพยากรใน
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.1 พัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนาที่มีลักษณะต่อยอดจาก
งานวิจัยขั้นทดลองสอดคล้องกับภูมิ
สังคม และสามารถลดต้นทุนการผลิต
เพิ่มรายได้

2.1.1 จานวนองค์ความรู้จากงานศึกษา
ทดลอง วิจัย และพัฒนาที่เป็นการต่อ
ยอดจากงานวิจัยขั้นทดลอง
2.1.2 จานวนองค์ความรู้จากงานศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนาและงานทดสอบ
สาธิตที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและ
สามารถลดต้นทุนการผลิต
2.1.3 จานวนองค์ความรู้จากงานศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบ
สาธิตทีส่ ามารถเผยแพร่ถ่ายทอด สู่
กลุ่มเปูาหมายได้
2.1.4 จานวนองค์ความรู้จากงานศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบ
สาธิตที่ถ่ายทอดสู่เกษตรกรแล้วสามารถ
นาไปปฏิบัติได้ประสบผลสาเร็จ
2.1.5 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
จัดทาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม

2.2 พัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
เน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
2.3พัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนาและงานทดสอบสาธิตที่
ได้มาตรฐานคุณภาพผลผลิตและ

2.2.1 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่เน้น
การใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
2.3.1 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนาและงานทดสอบสาธิตที่ได้
มาตรฐานผลผลิต
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2.4 พัฒนางานศึกษาทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่เป็น
นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีคุณค่า
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

3. งานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ของศูนย์ศึกษาฯ มีการบูรณา
การกับตัวชี้วัดโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริและ
บูรณาการความร่วมมือกับ
เครือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน

3.1 เชื่อมโยงหรือใช้ประโยชน์จาก
ตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริกับงานศึกษา ทดลอง
วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบ
สาธิต

ตัวชี้วัด
2.4.1 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
จัดเป็นนวัตกรรมหรือเป็นสิ่งที่เกิดใหม่ที่
จาเป็นต้องมีการขึ้นทะเบียนรับรองหรือ
คุ้มครองหรือจดลิขสิทธิ์
3.1.1 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

3.2ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
งานวิจัยกับองค์กร/
สถาบันการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

3.2.1จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนาและงานทดสอบสาธิตที่มี
เครือข่ายองค์กร/สถาบันการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เข้ามามีส่วนร่วม
3.2.2 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนาและงานทดสอบสาธิตที่นาไป
เขียนเป็นบทความวิชาการหรืออ้างอิงลง
ในวารสารทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
4. งานศึกษา ทดลอง วิจัยและ 4.1 สนับสนุนงานศึกษา ทดลอง
4.1.1 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
พัฒนา และงานทดสอบสาธิต วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบ
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
ของศูนย์ศึกษาฯ มีบทบาท
สาธิตที่ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ที่ส่งเสริมการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากร
สาคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น น้า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ปุาไม้ ดิน พลังงานทดแทน ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมของประเทศ
ชายฝั่งทะเล
โดยมีการบริหารจัดการให้เกิด
4.1.2 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
ความอุดมสมบูรณ์อย่างสมดุล
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
และยั่งยืนตามแนวพระราชดาริ
ส่งเสริมการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากร
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4.2 สนับสนุนงานศึกษา ทดลอง
วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบ
สาธิตที่มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น น้า
ปุาไม้ ดิน พลังงานทดแทน ทรัพยากร
ชายฝั่งทะเล และจัดทาเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรม
4.2.1 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่มี
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น การบริหารจัดการน้า การบริหาร
จัดการน้าเสีย การกาจัดและแปรรูป
ขยะของเสียเพื่อนามาใช้ใหม่ เป็นต้น
4.2.2 จานวนงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่มี
การบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และจัดทาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม

ยุทธศาสตร์ที่2 การ ขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนา เป็น ยุทธศาสตร์ในเชิงรุก ที่มุ่งเน้นให้ศูนย์ศึกษาฯ
เป็น แหล่ง ขยายผลองค์ความรู้และ ถ่ายทอด ไปสู่ราษฎรตามแนวพระราชดาริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ขั้น ในลักษณะต้นแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ระบบบริการเบ็ดเสร็จจุด
เดียวและ เครือข่ายโดยราษฎรสามารถนาองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน สามารถยกระดับ
รายได้และพึ่งตนเอง ได้ อย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์อย่างสมดุลและอย่างยั่งยืนเช่นกัน
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. ผลสาเร็จของงานศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา
สามารถสาธิตจัดแสดงเป็น
‘พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต’

กลยุทธ์
1.1 นาผลงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา มาสาธิตจัดแสดงเป็น
‘พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต’ ได้

ตัวชี้วัด
1.1.1 จานวนแปลงสาธิตที่มีการจัด
แสดงผลงานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผลสาเร็จจากงานศึกษา
ทดลอง วิจัยและพัฒนา และ
งานทดสอบสาธิตสามารถ
ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
และประชาชนทั่วไปอย่าง
สอดคล้องกับภูมิสังคม และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

2.1 นาผลงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่
ประสบผลสาเร็จถอดเป็นองค์ความรู้
เพื่อถ่ายทอดสู่กลุ่มเปูาหมายและ
ประชาชนทั่วไปได้

3.เกษตรกร ชุมชน เครือข่าย

ตัวชี้วัด

2.1.1จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากงานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิต จาแนก
ตามประเภท
21.2 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
(ในที่นี้ องค์ความรู้ หมายความถึง ความรู้จากงานศึกษา ทดลอง วิจัยและ
พัฒนา และงานทดสอบสาธิต และ
ความคิดรวบยอด หลักการ หรือ
วิธีการ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยหรือ สามารถนาไปปฏิบัติได้
2.1.3 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
ทดสอบสาธิตของศูนย์ศึกษาฯ)
องค์ความรู้จากงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
และสามารถนาไปปฏิบัติได้ประสบ
ผลสาเร็จ จาแนกตามประเภท
2.2 นาผลงานศึกษา ทดลอง วิจัย
2.2.1 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิต
องค์ความรู้จากงานศึกษา ทดลอง วิจัย
ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ประสบ
การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลสาเร็จถอดเป็นองค์ความรู้เพื่อ
จาแนกตามประเภท
ถ่ายทอดสู่กลุ่มเปูาหมายและ
2.2.2 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
ประชาชนทั่วไปได้
องค์ความรู้จากงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตด้าน
การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสามารถนาไปปฏิบัติได้

3.1ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร

2.2.3 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากงานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนา และงานทดสอบสาธิตด้าน
การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสามารถนาไปปฏิบัติได้ประสบ
ผลสาเร็จ
3.1.1 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
27

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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กลยุทธ์
ชุมชน เครือข่ายให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้

3.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่ม
ความเข้มแข็งในชุมชน

ตัวชี้วัด
องค์ความรู้จากศูนย์ฯ (จาแนกตาม
ประเภท ในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ พื้นที่
นอกหมู่บ้านรอบศูนย์ และนอกพื้นที่)
3.1.2 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้ (จาแนกตามประเภท ในหมู่บ้าน
รอบศูนย์ฯ พื้นที่นอกหมู่บ้านรอบศูนย์
และนอกพื้นที)่
3.1.3 จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้และนาไปประยุกต์ใช้จน
ประสบผลสาเร็จ (จาแนกตามใน
หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ พื้นที่นอกหมู่บ้าน
รอบศูนย์ และนอกพื้นที่)
(คาว่า นอกพืนที่ หมายถึง นอกเขต
จังหวัดที่ศูนย์ศึกษาฯ ตังอยู)่
3.1.4 จานวนยุวเกษตรกรที่ได้รับการ
อบรมและนาไปปฏิบัติ เป็นตัวอย่างใน
การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของตนเอง
3.1.5 จานวนเกษตรกรที่ดาเนินการ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1
3.1.6 จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
ส่งเสริมเกษตรกรที่ดาเนินการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 อย่างต่อเนื่อง
3.2.1 จานวนกลุ่มเกษตรกรที่สามารถ
บริหารจัดการผลิตได้ด้วยตนเอง
(เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2)ได้แก่ การ
รวมซื้อ และการรวมขาย เช่น การมียุ้ง
ฉางข้าว การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชไว้
ใช้

3.2.2 จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่สามารถบริหาร
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3.3ส่งเสริมการจัดเวทีชุมชนเพื่อ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริ

3.4 สนับสนุนภาคีเครือข่ายการ
ขยายผล

4.ศูนย์ศึกษาฯ เป็นต้นแบบของ
การขยายผลองค์ความรู้ตาม
แนวพระราชดาริในลักษณะการ
บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวและ
เป็นต้นแบบของการดารงชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

4.1 เพิ่มศักยภาพศูนย์ศึกษาฯ
ในการรองรับประชาชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน กลุ่มเยาวชนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ

4.2 พัฒนาตัวแบบแห่งความสาเร็จ
ภาคประชาชนให้เป็นศูนย์เรียนรูตาม
้
แนวพระราชดาริ

ตัวชี้วัด
จัดการผลิตได้ด้วยตนเอง (เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2) อย่างต่อเนื่อง
3.2.3 จานวนกลุ่มเกษตรกรที่สามารถ
บริหารจัดการผลิต การตลาด และ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกชุมชน
(เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 3)
3.2.4 จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่สามารถบริหาร
จัดการผลิต การตลาด และเชื่อมโยง
กับเครือข่ายภายนอกชุมชน (เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 3) อย่างต่อเนื่อง
3.3.1 จานวนครั้งที่มีการจัดเวทีชุมชน
3.3.2 จานวนคน ชุมชน หรือเครือข่าย
ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากเวทีชุมชน และสามารถนา
องค์ความรู้ไปปฏิบัติได้
3.4.1 จานวนจังหวัด อาเภอ และ
องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
ขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาฯ
4.1.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
ส่งเสริมและปรับปรุงศักยภาพของศูนย์
ศึกษาฯ ในการเป็นต้นแบบการดารง
ชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.1.2 จานวนบุคลากรที่สามารถให้การ
ต้อนรับหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม
ศูนย์ศึกษาฯ
4.2.1จานวนเกษตรกรอัจฉริยะ(Smart
Farmer)
4.2.2 จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
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4.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริให้สามารถรองรับ
การศึกษาดูงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.4 พัฒนาศูนย์ศึกษาฯ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพัฒนาตามแนว
พระราชดาริ

ตัวชี้วัด
ส่งเสริมการดาเนินงานที่ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของเกษตรกร
อัจฉริยะ
4.2.3จานวนศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริที่เพิ่มขึ้น
4.2.3 จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการดาเนินงานที่ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชดาริ
4.3.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชดาริให้รองรับผู้มา
ศึกษาดูงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3.2 จานวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชดาริ จาแนกตาม
ประเภท
4.3.3 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้
ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้
4.3.4จานวนสื่อประชาสัมพันธ์ของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ จาแนกตามประเภท
4.4.1 จานวนผู้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ
จาแนกตามประเภท
4.4.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้
ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ
4.4.3จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ศึกษาฯ
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
4.4.4 จานวนบุคลากรของศูนย์ศึกษาฯ
ที่ได้รับความรู้จากหลักสูตรฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพ
ของศูนย์ศึกษาฯ ในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพัฒนา เช่น หลักสูตร
วิทยากร หลักสูตรการประยุกต์ใช้
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ตัวชี้วัด

เทคโนโลยีสาหรับแหล่งท่องเที่ยว
เชิงพัฒนา เป็นต้น
5.1มีการจัดการแปลงเกษตรที่ได้
5.1.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
คุณภาพมาตรฐานของการผลิต
ติดตามและตรวจสอบแปลงเกษตรและ
การเกษตรเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี การควบคุมคุณภาพของผลผลิตในแปลง
ของประชาชน
5.1.2 จานวนแปลงเกษตรกรที่ผ่าน
การรับรองคุณภาพของการผลิตที่ได้
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
(GAP) และมาตรฐานอื่นๆ
5.2 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม
5.2.1 จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพที่
ให้กับผลผลิตการเกษตร โดย
สามารถจัดทาบรรจุภัณฑ์ ติดตราและ
เชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายผลผลิต จาหน่ายได้
ของกลุ่มเกษตรกรกับภาคเอกชนที่ 5.2.2จานวนกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมมือ
เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร เช่น การ กับเครือข่ายภายนอกในการพัฒนา
แปรรูปสินค้าเพื่อให้สามารถใช้
ผลผลิตการเกษตร เช่น การพัฒนา
ประโยชน์จากผลผลิตได้อย่าง
คุณภาพผลผลิต การจัดทาบรรจุภัณฑ์
หลากหลายและสามารถเก็บรักษาได้ ที่มีคุณภาพ การจัดทาบรรจุภัณฑ์จาก
นาน การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น เป็นต้น
ให้กับผลผลิต
5.2.3 จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการ
ดาเนินการของกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอกในการพัฒนา
ผลผลิตการเกษตร
5.3เสริมสร้างคุณภาพการผลิตและ 5.3.1จานวนหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
การพัฒนาผลผลิตให้แก่ประชาชน การเสริมสร้างคุณภาพการผลิตและ
การพัฒนาผลผลิต เช่น มาตรฐานการ
ผลิต การพัฒนาและแปรรูปผลผลิต
การจัดทาบรรจุภัณฑ์การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการวัสดุเหลือใช้
เป็นต้น
5.3.2 จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ติดตามผลการฝึกอบรม
5.3.3 จานวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้
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จากการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้าง
คุณภาพการผลิตและการพัฒนา
ผลผลิต และนาไปปฏิบัติจริง

5.4 เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์
ศึกษาฯ ในการเป็นตลาดรองรับ
ผลผลิตของเกษตรกร

5.4.1 จานวนแผนงาน/กิจกรรมที่
เสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ศึกษาฯ
ในการเป็นตลาดรองรับผลผลิตของ
เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นองค์กรที่มี การบูรณา
การการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ด้วย ระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่สอดคล้องกับ หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดหี รือธรรมาภิบาลมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเพื่อสนองพระราชดาริ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ
เชี่ยวชาญงานและทางานอย่างมืออาชีพ เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริในระดับ
ภูมิภาค มีภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
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1.ศูนย์ศึกษาฯ ดาเนินงานอย่าง 1.1 นาแผนแม่บท ฉบับปี พ.ศ.
บูรณาการมีประสิทธิภาพ ตาม 2560 - 2564 มาใช้เป็นกรอบในการ
หลักธรรมาภิบาล
กาหนดกลยุทธ์ดาเนินงานโครงการ
ศูนย์ศึกษาฯ

1.2พัฒนาระบบงบประมาณ

ตัวชี้วัด
1.1.1จานวนแผนปฏิบัติการประจาปีที่
สอดคล้องตามแผนแม่บท
1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
1.1.3จานวนรายงานผลการปฏิบัติงาน
รายไตรมาสและรายปี
1.1.4 ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานรายไตรมาสและรายปี และ
นาผลจากการติดตามงานมาปรับปรุง
พัฒนางานให้ดีขึ้น
1.1.5จานวนแผนงานติดตามและ
ประเมินผลตามแผนแม่บท
1.2.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพในเชิงปริมาณ คุณภาพ
และเวลา
1.2.2 ร้อยละความสาเร็จของการ
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ดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
1.3พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน 1.3.1จานวนระบบสารสนเทศ และ
การติดตามงานและการวางแผน
ระบบข้อมูลเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต
พัฒนาในด้านต่างๆ
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและนามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 จานวนครั้งของการใช้งานระบบ
สารสนเทศและระบบข้อมูลเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
1.3.3จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ
ข้อมูลเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตที่
ต่อเนื่อง
1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

1.4.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่
แสดงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว

1.5 พัฒนาบุคลากรของศูนย์ศึกษาฯ
เพื่อสนับสนุนการศึกษา ทดลองวิจัย
และพัฒนาการขยายผล และการ
บริหารจัดการ

1.5.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในด้าน
การศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาการ
ขยายผลและการบริหารจัดการ
1.5.2 จานวนบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมต่อปี
1.6. ประสานงานกับหน่วยงานต้น 1.6.1 จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
สังกัดอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการ ประสานงานหรือเชื่อมโยงกับ
ดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ
1.6.2 จานวนครั้งของการประสานงาน
หรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์
ศึกษาฯ
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1.7สนับสนุนและส่งเสริมการบริหาร 1.7.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
จัดการองค์กรในลักษณะบูรณาการ พัฒนาองค์กรทั้งด้านการศึกษา
และตามหลักธรรมาภิบาล
ทดลอง วิจัยและพัฒนาการขยายผล
และการบริหารจัดการ เช่น ด้าน
บุคลากร ในลักษณะบูรณาการและ
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น
2. ศูนย์ศึกษาฯ มีโครงสร้างการ 2.1ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลัง
บริหารภายใน และอัตรากาลัง ของศูนย์ศึกษาฯที่เหมาะสมตาม
ระบบบริหารจัดการที่สอดคล้อง ภารกิจของศูนย์ศึกษาฯ
เหมาะสมกับภารกิจ

2.1.1 จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากาลัง
2.1.2จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ จากรุ่นสู่รุ่น

3.ศูนย์ศึกษาฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี 3.1ส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์
ในการเป็นต้นแบบการพัฒนา องค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาฯ ใน
ตามแนวพระราชดาริในภูมิภาค รูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

3.1.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
3.1.2 จานวนสื่อประชาสัมพันธ์
จาแนกตามประเภท
3.1.3 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้
เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาฯ ต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์
3.1.4จานวนครั้งของการจัด
นิทรรศการภายในและภายนอกศูนย์
ศึกษาฯ
3.1.5จานวนผู้เข้าเยี่ยมชมทางสื่อสังคม
และเครือข่ายทางสังคมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต

3.2 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ตาม
แนวพระราชดาริ

3.2.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เอกสาร
วิชาการบทความวารสาร สื่อวิทยุ
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น
3.2.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้
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เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริต่อสื่อประชาสัมพันธ์

3.3 ส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมของ
ศูนย์ศึกษาฯ ร่วมกับหน่วยงานอื่น

3.3.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ส่งเสริม
เผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ศึกษาฯ
3.3.2 จานวนครั้งของความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ส่งเสริมเผยแพร่
กิจกรรมของศูนย์ศึกษาฯ เช่น งาน
ประเพณีท้องถิ่น งานแสดงสินค้า เป็นต้น
3.3.3 จานวนสื่อประชาสัมพันธ์จาแนก
ตามประเภท

3.4สนับสนุนสถาบันการศึกษา
นักศึกษา นักเรียน และเยาวชน ให้มี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนวพระราชดาริ หรือต่อยอด
ผลสาเร็จของศูนย์ศึกษาฯ ผ่านการ
จัดทาโครงการหรือกิจกรรมรูปแบบ
อื่นๆ

3.4.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
สนับสนุนให้สถาบันการศึกษา
นักศึกษา นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริ หรือต่อยอดผลสาเร็จของ
ศูนย์ศึกษาฯ ผ่านการจัดทาโครงการ
หรือกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ
3.4.2 จานวนเยาวชนที่มีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนว
พระราชดาริ หรือต่อยอดผลสาเร็จของ
ศูนย์ศึกษาฯ ผ่านการจัดทาโครงการ
หรือกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ
4. ศูนย์ศึกษาฯ เป็นศูนย์กลาง 4.1เพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา 4.1.1จานวนแผนงาน/กิจกรรมการ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ตาม
ดูงานให้แก่ชาวต่างประเทศ พร้อม พัฒนาบุคลากรของศูนย์ศึกษาฯ ด้าน
แนวพระราชดาริ ในระดับสากล รับความร่วมมือกับต่างประเทศใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาฯ
กรอบประชาคมอาเซียนและกรอบ ให้กับชาวต่างประเทศ เช่น ทักษะใน
ความร่วมมืออื่นๆ
การเป็นวิทยากร ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
4.1.2 จานวนบุคลากรหรือเครือข่าย
ของศูนย์ศึกษาฯ ที่สามารถสื่อสารหรือ
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ถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาฯ
เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ได้
4.1.3จานวนครั้งการจัดนิทรรศการที่
เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ

4.2 ผลิตสื่อองค์ความรู้ภาษาอังกฤษ 4.2.1เอกสารข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
และภาษาอื่นๆ
ของศูนย์ศึกษาฯ ที่เป็นภาษาอังกฤษ
และภาษาอื่นๆ
4.2.2ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมของศูนย์ศึกษาฯ ที่เป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
4.2.3เอกสารประกอบหลักสูตร
ฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาฯ ที่เป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
4.2.4 สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลพระราช
กรณียกิจและพระราชดาริที่เป็น
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
4.2.5 สื่อเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษา
อื่นๆ
4.3เพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯ ให้
สามารถรองรับการดูงานของชาว
ต่างประเทศ

4.3.1เอกสารข้อมูลของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
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