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แนวทางการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ เป็นการน้อมน า
ศาสตร์พระราชา ซึ่งประกอบด้วย หลักการทรงงานและโครงการพระราชด าริ                 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ องค์ความรู้            
ตามพระราชด าร ิ6 มิติ น้ า ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า สิ่งแวดล้อม ท่ีสอดคล้อง         
กับภูมิสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ที่เป็นสากล การด าเนินงานตามกระบวนการ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและยึดพื้นท่ีเป็นหลักใน
การด าเนินงาน (Area-base Development Approach)  

จากแนวทางการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ มูลนิธิปิดทอง
หลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ ได้น ามาสู่การปฏิบัติในโครงการบูรณาการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดน่านตามแนวพระราชด าริ เมื่อปี 2552 โดยได้ขยายผลไปสู่
พื้นที่อ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธาน ีและก าหนดพื้นที่ขยายผลในอีก 10 จังหวัด ในป ี2554 (เชียงราย เชียงใหม่ น่าน 
พิษณุโลก เลย สิงห์บุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และยะลา) จึงเป็นการแสดงได้ว่า
แนวทางการพัฒนาชนบทฯ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกัน
ได้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2554 เห็นชอบให้น าแนวทางการพัฒนา
ชนบทฯ  มาบรรจุไว้แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558  โดยใช้ชื่อว่า 
“แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าร”ิ ประกอบด้วยพื้นที่
เป้าหมาย จ านวน 46 จังหวัด 108 อ าเภอ 142 แหล่งน้ า และมอบหมายให้ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการการด าเนินกิจกรรมต่อไป 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น าแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบท
เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริมาปรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็น
ผู้ด าเนินการภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (โครงการปิดทอง          
หลังพระ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน   
 
บทวิเคราะห/์แนวความคิด/ข้อเสนอ 

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 9 ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยท้ังชาติ ด้วยพระปณิธาน            
อันแน่วแน่ท่ีจะทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์เพื่อพสกนิกรชาวไทย สมดังท่ีได้
พระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่า  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  จากพระราชกรณีท่ีพระองค์ทรงปฏิบัติ แสดงให้เห็นถึง         
พระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้พสกนิกรท้ังแผ่นดิน 
ทรงรับรู้ทุกข์สุขของราษฎร ท้ังจากการเสด็จพระราชด าเนินเย่ียมเยียนราษฎรในพื้นที่
ชนบทท่ัวทุกภูมิภาคด้วยพระองค์เอง และจากการทรงงานด้านข้อมูลจากแหล่งต่างๆ         
จึงได้พระราชทานพระราชด าริในการแก้ไขและบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่ประชาชน 
ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อมิให้เกษตรกรเหล่านั้นละทิ้งแผ่นดิน           
โดยทรงเน้นให้มีความ  “พออยู ่พอกิน” สามารถพึ่งตนเองได้ก่อน แล้วจึงค่อยสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าในระดับท่ีสูงขึ้นไป ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2517 ความตอนหนึ่งว่า  
“...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมีพอกิน 
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ท่ีประหยัด 
แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อย
สร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...”  นอกจากนี้ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ยังได้ทรงชี้แนะแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยให้
ยึดมั่นในวิถีพอมีพอกินและพึ่งพาตนเองได้  

แนวทางการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ ยึดมั่นหลักการ         
3 ประการ  ดังนี้ 

1. หลักการองค์ความรู้ 6 มิติ   
มิติที่ 1 น้ า  เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ า ถึงปลายน้ า                    

ด้วยรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ า การเก็บน้ าให้อยู่ได้นานที่สุด การใช้น้ าทุกหยดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

มิติที่ 2 ดิน  เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพดิน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ            
ในการท าการเกษตร ด้วยรูปแบบการปรับปรุงดิน หรือการปลูกหญ้าแฝก 

มิติที่ 3 เกษตร  การน าเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด                  
ในแต่ละพื้นที่  

มิติที่ 4 พลังงานทดแทน  เน้นการปรับใช้พลังงานให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน         
โดยการคิดค้นและพัฒนาพลังงานทางเลือกท่ีชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น                 
ในลักษณะของไบโอดีเซล หรือเชื้อเพลิงเขียว  

มิติที่ 5 ป่า  ลดการตัดไม้ท าลายป่าและส่งเสริมให้มีการปลูกป่าในรูปแบบ
ต่างๆ โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้ชุมชนเห็นความส าคัญของป่า การอนุรักษ์ดูแลรักษา
และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างถูกวิธี เพื่อให้มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

มิติที่ 6  สิ่งแวดล้อม  การค านึงถึงสภาพแวดล้อม อย่างเช่น การน าแนวทาง        
การก าจัดขยะ และการบ าบัดน้ าเสียมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเป็นการด ารงชีวิต                
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว  

ท้ังนี้ การด าเนินงานในพื้นท่ีจะต้องท าให้เกิดความเชื่อมโยงท้ัง 6 มิติ สู่การ
แก้ปัญหาและพัฒนา โดยปรับน้ าหนักในแต่ละเรื่องให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพ 
ภูมิสังคม และสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนในที่สุด 
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2. หลักการแนวคิด "เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนา"  
หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว           

รัชกาลท่ี 9 การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นบันได 3 ขั้นสู่ความส าเร็จ โดยบันได        
ท้ัง ๓ ขั้นนี้ จะท าให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและน าไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนา       
ในที่สุด 

การเข้าใจ  เป็นการสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษา
ข้อมูลทุกมิติของชุมชน ค้นหารากฐานของปัญหา และรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการ
พระราชด าริท่ัวประเทศ  

การเข้าถึง  เป็นเร่ืองของการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมโดย มุ่งสื่อสาร         
สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการ
ของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาให้มากท่ีสุด  

การพัฒนา  เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพี่เลี้ยง                
การออกแบบหลักสูตรและเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ          
ฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมท้ังการให้ทีมพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าในชุมชน ติดตามสนับสนุน 
และประเมินผล 

 

3. หลักการทรงงานและหลักการโครงการ 
3.1  หลักการทรงงาน 14 ประการ  

1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งข้อมูลเบ้ืองต้น เอกสาร แผนท่ี             
จากการสอบถามผู้เกี่ยวข้องให้ได้รายละเอียดท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามความ
ต้องการของประชาชน  

2. มององค์รวม มีวิธีคิดอย่างองค์รวมหรือมองอย่างครบวงจร                     
มองเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง  

3. ไม่ยึดติดต ารา ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีท่ีไม่
เหมาะสม 
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4. ท าให้ง่าย มีการค้นคิด ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไข งานการพัฒนา        
ตามแนวพระราชด าริโดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท าสิ่งยาก กลายเป็นง่าย ท าสิ่ง
สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย 

5. เน้นการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับ ร่วมแสดง          
ความคิดเห็นเร่ืองท่ีต้องค านึงถึงความคิดความเห็นหรือความต้องการของประชาชน  
แล้วเก็บมาประมวล เพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  

6. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม เมื่อส่วนรวมได้รับประโยชน์ ตัวของเรา            
จะได้รับประโยชน์ด้วย  

7. ขาดทุนคือก าไร หลักการคือ “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการ
กระท าอันมีผลเป็นก าไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  

8. ความเพียร การท าโครงการต่างๆ แม้ระยะแรกๆ จะมีความไม่พร้อม 
มากนัก แต่ต้องไม่ท้อ และมีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาบ้านเมือง  

9. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต เพื่อสร้าง                 
ความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันทุกด้าน ซึ่งจะท าให้สามารถท าให้อยู่ได้อย่างสมดุล ในโลก
แห่งการเปลี่ยนแปลง  

10. ให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การเข้าใจถึงธรรมชาติ และต้องการ        
ให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพราะปัญหาของธรรมชาติจะต้อง ใช้ธรรมชาติ แก้ไข 
หรือช่วยเหลือ  

11. ปลูกป่าในใจคน การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้อง
ปลูกจิตส านึกให้คนรักป่าเสียก่อน 

12. ท างานอย่างมีความสุข เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการท าประโยชน์
ให้กับผู้อื่น  

13. รู้ - รัก - สามัคค ี รู้ คือ เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้อง
เห็นคุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรักท่ีจะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ปัญหานั้นๆ สามัคคี คือ 
เมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติ จะต้องค านึงเสมอ ว่าเราท าคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน          
สามัคคีกันเป็นหมู่คณะ จึงจะเกิดพลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยดี  
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14. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ใช้หลักการแก้ไขปัญหา              
ด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ประชาชนสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถ่ิน             
โดยประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่มาแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องลงทุนสูง หรือใช้เทคโนโลยี           
ท่ีไม่ยุ่งยาก 

              3.2 หลักการโครงการ 9 ประการ    
1. ระเบิดจากข้างใน คือ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีสภาพ

พร้อมท่ีจะรับการพัฒนาก่อนไม่ใช่การน าความเจริญหรือบุคคลจากภายนอกเข้าไปให้
ชุมชนหรือหมู่บ้าน โดยท่ีประชาชนยังไม่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น   

2. แก้ปัญหาจุดเล็ก มองปัญหาในภาพรวมก่อน แต่เร่ิม แก้ปัญหาจาก           
จุดเล็กๆ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีคนมักจะมองข้าม  

3. ท าตามล าดับขั้น เริ่มจากสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีสุดของประชาชนก่อน           
โดยการสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่ แล้วจึงค่อย
เสริมความเจริญ และเศรษฐกิจขั้นสูงโดยล าดับ 

4. ใช้อธรรมปราบอธรรม ใช้ความจริงในเร่ืองความเป็นไปแห่ง
ธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการและแนวปฏิบัติท่ีส าคัญในการ
แก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบท่ีเป็นปกติ   

5. การพึ่งตนเอง การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ชุมชน
เข้มแข็งพอที่จะด ารงชีวิตได้ แล้วขั้นต่อไปคือ การพัฒนาให้สามารถอยู่ในสังคมได้         
ตามสภาพ แวดล้อม และให้สามารถพึ่งตนเองได้ในท่ีสุด  

6. พออยู่พอกิน ให้ประชาชนอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” เสียก่อน แล้วจึง
ค่อยขยับขยายคุณภาพภาพชีวิตท่ีดีขึ้นต่อไป  

7. ความชื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน เพราะความสุจริต และจริงใจนั้น          
แม้จะมีความรู้น้อย ก็ท าประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ท่ีรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต 
ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ  

8. ค านึงถึงภูมิสังคม การพัฒนาต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ สังคม
วิทยา ตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถ่ิน  
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9. บริการท่ีจุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่จะมาใช้บริการ 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วม ด าเนินการและบริการ 
ณ ที่แห่งเดียว 

นอกจากนี้ การปฏิบัติงานจะต้องเน้นการบริหารจัดการเพื่อน าศักยภาพของพื้นที่
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา และให้ความส าคัญ 
ต่อการบูรณาการทุนการพัฒนาด้านต่างๆ ในระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด ทั้งความรู้จาก
ศูนย์เรียนรู้ โครงการพระราชด าริ น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่ ซึ่งตรงกับความต้องการของประชาชน โดยสามารถก าหนดเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จ ดังนี้  

1. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องสร้างความรู้          
ความเข้าใจ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ และการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เช่น จัดประชุม/อบรม/
สัมมนา จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่  เสียงตามสายในชุมชน ร่วมประชุม
บรรยายในศาลาประชาคมหมู่บ้าน ให้มีความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และสร้างทีมงานในการร่วมกันพัฒนา 

2. การก าหนดพื้นที่ ให้พิจารณาจากภูมิสังคม และสภาพปัญหาแต่ละพื้นท่ี           
ท่ีเป็นชุมชนเป้าหมายของการพัฒนา โดยใช้กระบวนการท างานร่วมกันของทีมงาน 
ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
ผู้น าชุมชน เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกันจากทุกส่วนท่ีเก่ียวข้อง  

3. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก       
ของโครงการ จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชน          
โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนเป้าหมาย ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับ         
ภูมิสังคมของชุมชนเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนก่อนเร่ิมกระบวนการ 
พัฒนา เช่น ด้านการเกษตร ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ า   

4. การลงมือปฏิบัติ  ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนา โดยเรียนรู้จาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ แล้วน ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับศักยภาพ            



 
 
8 

 

ของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ใช้กระบวนการท างานร่วมกันในพื้นท่ี โดยเน้นการกระตุ้น
ให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาท างานด้วยตนเอง ร่วมคิด ร่วมท า มองเห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า
ของการท างานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเอง  โดยมีทีมงานการพัฒนา 
ส่งเสริมและร่วมด าเนินการ 

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาต่อเน่ือง เน้นการสื่อสารและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ โดยทีมงานการพัฒนาจะต้องน า
ข้อค้นพบจาการลงมือปฏิบัติมาสรุปบทเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

6. ต้องสร้างทีมงานการพัฒนาในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน                    
ให้ค าปรึกษา และติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด  

7. เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น ทีมงานการพัฒนาควรท างานวัดผลและประเมินผล 
เพื่อประเมินผลการด าเนินงานว่ามีผลส าเร็จ หรือสิ่งท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีอื่นๆ ต่อไป  

 

กรอบแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 
    
 

  
   
 

 
 
 
 

      หลักการองค์ความรู้ 6 มิต ิ

การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบท 
เชิงพื้นที่ประยุกต ์ตามแนวพระราชด าร(ิปิดทองหลังพระ) จังหวัดเพชรบูรณ ์

 

แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา  
1.  สร้างความรู้ ความเข้าใจ  
2.  ก าหนดพื้นที่โดยภูมิสังคม                                            
     และสภาพปัญหาชุมชน  
3.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ  
4.  การลงมือปฏิบัติ  
5.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อเนื่อง  
6.  ให้ค าปรึกษา/ติดตามอย่างใกล้ชิด 
7.  วัดผล ประเมินผล  

 
 

หลักการทรงงาน 
และหลักการโครงการ 

หลักการแนวคิดการพัฒนา 
การเข้าใจ  การเข้าถึง การพัฒนา 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชน ชุมชน ภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาพัฒนา

ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ และสามารถน าปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
ภูมิสังคม ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเฉพาะภาคการเกษตรในชนบท
ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้  
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ ตามแนวพระราชด าริ(ปิดทองหลังพระ) ร้อยละ 80 


