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โครงการการขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
หลักการและเหตุผล
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดาเนินงาน โครงการนิคมเศรษฐกิจ
พอเพียง ตั้งแต่ ปี 2549 และโครงการนิคมการเกษตร ตั้งแต่ ปี 2552 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของ
เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแนวทางการดาเนินงานเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน เพิ่มศักยภาพการผลิตโดยการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
และศักยภาพของเกษตรกร ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน จัดตั้งและพัฒนา
ศูนย์ ต้นแบบเพื่อเป็ นตั วอย่างและขยายผลองค์ความรู้ ตลอดจนการรวมกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด ส่งผลให้
เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้อันนาไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
ทั้ ง นี้ จ ากการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาของทั้ ง สองโครงการดั ง กล่ า ว มี รู ป แบบการท างานที่
คล้ายคลึงกัน และไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควรเป็น เนื่องจากการดาเนินงานนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ยังขาด
ความต่อเนื่องในการดาเนินงานและการสนับสนุนงบประมาณ ทาให้ขาดความพร้อมที่จะพัฒนาและยกระดับ
เป็นนิคมการเกษตร นอกจากนี้การดาเนินงานในรูปแบบนิคมทั่วไปนั้น เป็นการดาเนินงานในพื้นที่ขนาดใหญ่
มีการบริหารจัดการพื้นที่และกลุ่มที่ชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากการดาเนินงานนิคมของ ส.ป.ก. ที่เป็นลักษณะ
ชุมชนหรือหมู่บ้านขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีการขับเคลื่อนโดยผ่านแกนนา ดังนั้นหากมีการปรับปรุงแนวทาง
และกระบวนการทางานใหม่ จะทาให้การดาเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ กองประสานงานโครงการพระราชดาริและโครงการพิเศษ (กปร.) ซึ่งรับผิดชอบกิจกรรม
พัฒนารายพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงได้กาหนดแนวทางและกระบวนการทางานขึ้นใหม่เป็น “โครงการขับเคลื่อน
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานโครงการฯ ทาให้
เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองและสร้างความยั่งยืนแก่
ชุมชนได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ การดาเนิ น งานโครงการขับเคลื่ อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. เพื่อให้ เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ มที่เข้มแข็ง มีการเชื่ อมโยงเครือข่ายและมีระบบการ
บริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
ขอบเขตการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการฯ ได้กาหนดขอบเขต การขับเคลื่อนการดาเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ
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 ขั้ น ที่ 1 พิ จ ารณาจากการขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ที่
ดาเนินการผลิตขั้นพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง (พออยู่ พอกิน)
ทิศทางการดาเนินงาน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพการผลิต การพัฒนาอาชีพ
การเกษตร โดยน้อมนาแนวทางพระราชดาริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยการมุ่งเน้นการลด
รายจ่ า ย เพิ่ ม รายได้ โดยเกษตรกรเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม เน้ น การพึ่ ง พาตนเอง และเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ทั้งนี้ ยังมีการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจาเป็นต่อการพัฒ นา
ศักยภาพการผลิตของเกษตรกร เช่น การพัฒนาแหล่งน้า อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการพัฒนาอาชีพ สร้างความมั่นคง ในการดารงชีพทางการเกษตร ทาให้มีความรักความผูกพัน ไม่มีการละทิ้ง
ที่ดิน
ระยะเวลาดาเนินงาน 3 ปี
ประเด็นการประเมิน
1. เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรด้านระบบการผลิต ด้านองค์ความรู้และด้านการ
ดารงชีพ
เกณฑ์และตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 50 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมมีการนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีกิจกรรมลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
3. ร้อยละ 80 ของเนื้อที่ทเี่ กษตรกรใช้ดาเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่สอดคล้องตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการดาเนินงาน
- เมื่อดาเนินงานผ่านไป 2 ปี ให้ ส.ป.ก.จังหวัด สรุปบทเรียน/ประเมินการดาเนินงาน
ทั้งในด้านตัวเกษตรกร ศักยภาพแกนนา,กิจกรรมการต่อยอด,กระบวนการขับเคลื่อนงาน ในไตรมาสที่ 2 ของ
ปีที่ 3 ถ้าผ่านตามเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมิน ให้ ส.ป.ก.จังหวัด จัดทาโครงการยกระดับ พร้อมทิศทางการ
ดาเนินงานเพื่อก้าวสู่ขั้นที่ 2 ต่อไป โดยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการดาเนินงานในอนาคตว่าจะดาเนินการอย่างไร
ต่อไป
- หากสรุปบทเรียน/ประเมินแล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมิน แต่ยังมีศักยภาพ
ความพร้อมในการขับเคลื่อน เห็นควรให้ดาเนินงานซ้าในขั้นที่ 1 ได้อีก 1 ปี และให้ประเมินผล/ สรุปบทเรียน ถ้ายัง
ไม่ผ่านเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินอีก เห็นสมควรยุติการดาเนินการ
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 ขั้นที่ 2 พิจารณาจากชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการรวมกลุ่ม มีการช่วยเหลือพึ่งพา
กันในรูปแบบกลุ่ม เพื่อพัฒนากลุ่มที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ รวมทั้งการขยายพื้นที่
พิจารณาจากชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้
พัฒนาอาชีพ และเป็นไปตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมยกระดับการพัฒนาอาชีพ โดยเน้นการ
รวมกลุ่ ม มีการพึ่งพาตนเองในรู ปแบบกลุ่ม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาแปรรูปผลิ ตภัณฑ์ เพิ่มมูล ค่า
สร้างมาตรฐานสินค้า ดาเนินการในด้านการผลิตและการตลาด เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง และมีการขยายพื้นที่ในเชิง
ต่อยอดได้
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี
ประเด็นการประเมิน
1. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ
2. มีการพึ่งพาตนเองในรูปแบบกลุ่ม สร้างรายได้ เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง
3. พัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่มีมาตรฐาน
4. มีการขยายผลพื้นที่เชิงต่อยอด เพื่อยกระดับการดาเนินงานสู่ขั้นที่ 3
เกณฑ์และตัวชี้วัด
1. เกษตรกรที่เ ข้าร่ ว มโครงการมีการรวมกลุ่ มดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้ องกับแนว
ทางการผลิต สามารถรวมกลุ่มเพื่อการผลิตและการตลาด อย่างน้อย 1 กิจกรรม
2. สมาชิกในกลุ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีรายได้เพิ่มจากการรวมกลุ่มกิจกรรม และ
พึ่งพาตนเองได้ในรูปแบบกลุ่ม
3. กลุ่มมีผลงานด้านผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเชิงประจักษ์อย่างน้อย 1 อย่าง
4. มีก ารขยายพื้น ที่ และ/หรื อ เพิ่ม จ านวนเกษตรกรเชิ งต่ อยอด เพื่ อยกระดั บการ
ดาเนินงานสู่ขั้นที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 จากพื้นที่และ/หรือเกษตรกรเดิมทั้งหมด
วิธีการดาเนินงาน
เมื่อดาเนินงานเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ให้ทาการสรุปบทเรียน/ประเมินผลการดาเนินงาน ถ้าผ่าน
ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมิน ให้ ส.ป.ก. จังหวัด จัดทาโครงการก้าวสู่ขั้นที่ 3
ทั้งนี้ การดาเนินงานในขั้นที่ 2 เพื่อให้ประสบผลสาเร็จ พึ่งตนเองได้ในรูปแบบกลุ่ม
อาจต้องมีงบลงทุนที่จาเป็นต่อการผลิต สามารถได้รับการพิจารณาสนับสนุน
หมายเหตุ การดาเนินงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (นิคมฯ เดิม) ในบางพื้นที่ เมื่อได้ทาการ
สรุปบทเรียน/ประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดแล้ว พบว่าเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่นั้นมีศักยภาพ มี
การรวมกลุ่ มที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ แต่ พอใจอยู่ระดับขั้นที่ 2 โดยไม่ขอยกระดับสู่การเชื่อมโยง
เครือข่ายกับสังคมภายนอก (ขั้นที่ 3) ก็ได้ ถือว่าการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงนั้นๆ สิ้นสุดระยะเวลาการ
พัฒนาแค่ขั้นที่ 2 (ถ้าเป็นพื้นที่ตั้งใหม่ใช้ระยะเวลาดาเนินการรวมเป็น 4 ปี)
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 ขั้นที่ 3 พิจารณาจากชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการขยายผลองค์ความรู้ เรื่องการผลิต
การตลาด สู่ชุมชนภายนอก สร้างเครือข่ายกิจกรรม และประสานภาคีความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
พิจารณาจากชุมชนที่ผ่านการดาเนินงานขั้นที่ 2 ที่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง มีการพึ่งพาตนเองใน
รูปแบบกลุ่ม พร้อมยกระดับ โดยการขยายผลองค์ความรู้ เรื่องการผลิตและการตลาด ทั้งในและนอกชุมชน
โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกิจกรรมให้หลากหลาย สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม พร้อมประสานภาคีความร่วมมือ
ภาครั ฐ และเอกชน ในการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของกลุ่ ม พั ฒ นาและแปรรู ป เพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สู่มาตรฐานสากล เกิดรายได้ที่มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี
ประเด็นการประเมิน
1. กลุ่มมีเครือข่ายขยายผลองค์ความรู้ ทั้งในและนอกชุมชน
2. ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้การรับรองมาตรฐานสินค้า
3. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย
เกณฑ์และตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 40 ของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการสามารถขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนทั้ง
ภายใน/ภายนอกได้
2. ร้อยละ 30 ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้การรับรองมาตรฐานสินค้า
3. มีการดาเนินกิจกรรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยการ
ผลิต ระหว่างกลุ่ม/เครือข่าย
4. มีช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอย่างน้อย 2 ช่องทาง
วิธีการดาเนินงาน
ให้ทาการประเมินผลและสรุปบทเรียน เพื่อทราบถึงกระบวนการขับเคลื่อนของชุมชนนั้นๆ
ประมาณเดือนสิงหาคมหรือกันยายน เพื่อเป็นต้นแบบการดาเนินงานในพื้นที่อื่นต่อไป

