โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
1. หลักการและเหตุผล
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.
2489 จวบจนปั จ จุ บั น พระองค์ได้ ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ปฏิบัติบาเพ็ญ
พระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเสด็จพระราชดาเนินไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร การเสด็จพระราช
ดาเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การสาธารณสุข
การศาสนา การสังคมสงเคราะห์ การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และยังทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริต่างๆล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน
อย่ า งมากมายและเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ในสั ม ฤทธิ ผ ลของทุ ก โครงการที่ ท รงพระราชด าริ ได้ รั บ การแซ่ ซ้ อ ง
สรรเสริญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นาเกียติภูมิอันยิ่งใหญ่มาสู่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทาโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง ในส่วนของกิจกรรมหลั ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร
ในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสาคัญ และ
มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดทาโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ดั ง นั้ น ส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยกองประสานงานโครงการ
พระราชดาริและโครงการพิเศษ (กปร.) จึงได้จัดทา “โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ ส.ป.ก. มี
ความรู้ความเข้าใจและดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติครบ 70 ปี
2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ ส.ป.ก. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ความเข้าใจและ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) เพื่อสร้าง Smart Office ในการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ควบคู่การลด
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของหน่วยงาน
3. เป้าหมาย
1) ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา ของ ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จานวน 2,563 ราย
2) สาหรับจานวน ส.ป.ก.จังหวัดที่จะเข้าร่วมดาเนินการ Smart office และจัดทาแปลงเกษตร
ผสมผสานภายในบริเวณพื้นที่สานักงาน อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อทราบเป้าหมายที่ชัดเจน
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4. วิธีการและการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1: รณรงค์เสริมสร้างความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน Website
1) ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารสร้าง Banner ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้ชื่อว่า “ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดาริ” บน Website ส.ป.ก. และหน่วยงาน
ภายใน ส.ป.ก. (สานัก/กอง/ศูนย์) และ ส.ป.ก.จังหวัด
2) หน่วยงานภายใน ส.ป.ก. (สานัก/กอง/ศูนย์) และ ส.ป.ก.จังหวัด Upload ข้อมูลเกี่ยวกับหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงใน Website ของตนเองพร้ อมส่ งข้อมูลให้ ศูนย์สารสนเทศฯ โดยมีกอง
ประสานงานโครงการพระราชดาริคัดกรองข้อมูลก่อน Upload ขึน้ Website ส.ป.ก.
3) รณรงค์ให้บุคลากร ส.ป.ก. เข้าชม Banner “ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
พระราชดาริ” บน Website ส.ป.ก. Website หน่วยงานภายใน ส.ป.ก. (สานัก/กอง/ศูนย์) และ Website
ส.ป.ก.จังหวัด
4) เริ่มดาเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมที่ 2: จัดทา Facebook ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
1) คุณสรรเพชร พูลศิริ ผู้อานวยการกลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารผู้ ดู แ ลระบบ Facebook ภายใต้ ชื่อ ว่ า “ส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม” โอนการเป็นผู้ดูแลระบบให้กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สานักบริหารกลาง เป็นผู้ดูแลระบบ
2) ภายหลังจากที่กองประสานงานโครงการพระราชดาริและโครงการพิเศษ คัดกรองข้อมูลเกี่ยวกับ
หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่ วยงานภายใน ส.ป.ก. (ส านัก/กอง/ศูนย์) และ ส.ป.ก.จังหวั ด
จะ Upload ข้อมูลขึ้น Website ส.ป.ก. และ Facebook
3) รณรงค์ให้บุคลากร ส.ป.ก. เข้าชมและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์บน Facebook “สานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
4) เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้เกียรติร่วมตอบข้อซักถามพร้อมผู้ดูแลระบบตามความเหมาะ
5) เริ่มดาเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมที่ 3: จัดทา Smart Office ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดค่าใช้จ่ายสานักงาน
1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงและพัฒนา (1) โปรแกรม Scan ซอง ส.ป.ก.4-06
(2) โปรแกรมดูไฟล์ Scan และ (3) โปรแกรมยืมซอง ส.ป.ก. 4-06 พร้อมคู่มือปฏิบัติ
2) กองประสานงานโครงการพระราชดาริและโครงการพิเศษประสานแจ้ง ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อทราบ
เป้าหมายที่ประสงค์เข้าร่วมการพัฒนาเป็น Smart Office ที่ชัดเจน
3) เมื่อทราบเป้าหมายที่ชัดเจน ศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสอนวิธีการใช้
โปรแกรมและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
กิจกรรมที่ 4: จัดทาแปลงเกษตรผสมผสานภายในบริเวณสานักงาน
1) กองประสานงานโครงการพระราชดาริและโครงการพิเศษประสานแจ้ง ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อทราบ
เป้าหมายที่ประสงค์จัดทาแปลงเกษตรผสมผสานภายในบริเวณสานักงานที่ชัดเจน
2) ส.ป.ก.จังหวัดที่ประสงค์จัดทาแปลงเกษตรผสมผสาน ดาเนินการและรายงานผลการดาเนินงาน
ซึ่งประกอบด้วย แผนผังแปลง บัญชีฟาร์ม ภาพถ่ายกิจกรรมและผลผลิต และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้
กองประสานงานโครงการพระราชดาริฯ ผ่านทางโปรแกรม FTP
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3) กองประสานงานโครงการพระราชดาริฯ รวบรวมและรายงานผลให้กระทรวงทราบภายในกาหนด
พร้อมทั้ง Upload ข้อมูลบน Banner “ขับเคลื่ อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดาริ ”
บน Website ส.ป.ก. และบน Facebook “สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”
กิจกรรมที่ 5: ส่งเสริมการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายและการออม
1) รณรงค์ให้บุคลากร ส.ป.ก. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายส่วน
บุคคล ซึ่งอาจจัดทาในรูปสมุดบัญชีหรือผ่าน Application ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และส่งเสริมการ
ออกมตามความสมัครใจ
2) ส.ป.ก.จังหวัดอาจประสานสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาบัญชี
รายรับรายจ่าย
3) สานัก/กอง/ศูนย์/ส.ป.ก.จังหวัด รวบรวมผลการรณรงค์การจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายและการ
ออม พร้อมรายงานให้กองประสานงานโครงการพระราชดาริและโครงการพิเศษทราบ เพื่อสรุปและรายงาน
กระทรวงตามกาหนด ต่อไป
กิจกรรมที่ 6: ติดตามผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร ส.ป.ก. อย่างต่อเนื่อง
1) กองประสานงานโครงการพระราชดาริและโครงการพิเศษติดตามผลการดาเนินงานในทุก
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2) รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน และรายงานกระทรวงตามที่กาหนด
5. แผนปฏิบัติการ
กิจกรรม
1) สร้าง Banner ส่งเสริมความรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงบน Website ส.ป.ก.
2) จัดทา Face book ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ของ ส.ป.ก.
3) จัดทา Smart Office
(1) ศทส. ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมพร้อม
จัดทาคูม่ ือ
(2) กปร. ประสานแจ้ ง ส.ป.ก.จั งหวั ด เพื่ อ
ทราบเป้าหมายที่ชัดเจน
(3) ศทส. ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปสอนวิ ธี ก ารใช้
โปรแกรมและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
4) จัดทาแปลงเกษตรผสมผสานบริเวณสานักงาน
(1) กปร. ประสานแจ้ง ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อ
ทราบเป้าหมายทีช่ ัดเจน
(2) ส.ป.ก.จังหวัดที่ประสงค์จัดทาแปลงเกษตร
ผสมผสาน ดาเนินการและรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ กปร. ผ่านทาง FTP ทุกเดือน
(3) กปร. รวบรวมและรายงานผลให้กระทรวงฯ
ทราบภายในกาหนด พร้อมทั้ง Upload ข้อมูลบน
Website และ Facebook

ปี 2559
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 1

ปี 2560
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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กิจกรรม

ปี 2559
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 1

ปี 2560
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

5) ส่งเสริมการจัดทาบัญชีรับจ่ายและการออม
(1) รณรงค์ให้บุคลากร ส.ป.ก. ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายส่วน
บุคคล และส่งเสริมการออกมตามความสมัครใจ
(2) ส.ป.ก.จังหวัดอาจประสานสานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทา
บัญชีรายรับรายจ่าย
(3) สานัก/กอง/ศูนย์/ส.ป.ก.จังหวัด รวบรวม
ผลการรณรงค์การจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายและ
การออม พร้ อ มรายงาน กปร. เพื่ อ สรุ ป และ
รายงานกระทรวงตามกาหนด ต่อไป
6) ติดตามผลการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากร ส.ป.ก. พร้อมรายงาน
ผู้บังคับบัญชาและกระทรวงอย่างต่อเนื่อง

6. ระยะเวลาดาเนินการ
1) ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
2) ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561
7. งบประมาณ
งบประมาณส าหรั บ ใช้ ใ นการด าเนิ น งานอยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา เนื่ อ งจากอยู่ ร ะหว่ า งการ
ประสานงานกับ ส.ป.ก.จังหวัดเพื่อทราบเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในส่วนของการจัดทา Smart Office และการ
จัดทาแปลงเกษตรผสมผสาน
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1) ส.ป.ก. ส่วนกลาง (สานัก/กอง/ศูนย์)
2) ส.ป.ก. ส่วนภูมิภาค (ส.ป.ก.จังหวัด)
3) กปร. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยภาพรวม
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ
1) การติดตามโครงการ:
1.1) ส.ป.ก.จังหวัดรายงานผลการดาเนินงาน (การจัดทาแปลงเกษตรผสมผสาน การจัดทา
บัญชีรายรับรายจ่าย และการออม) ให้ กปร. เพื่อรวบรวมและเสนอผู้บังคับบัญชาและกระทรวงทุกเดือน
1.2) กปร. ติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยประสานกับเจ้าหน้าที่
ส.ป.ก.จังหวัดและสุ่มติดตามผลในพื้นที่
2) การประเมินผลโครงการ:
2.1) เชิงปริมาณ:
2.1.1) ร้อยละ 80 ของ ส.ป.ก.จังหวัดที่ประสงค์เข้าร่วมการพัฒนาเป็น Smart Office
สามารถใช้โปรแกรมพัฒนาระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วขึ้น
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2.1.2) ร้อยละ 80 ของ ส.ป.ก.จังหวัดที่มีพื้นที่ จัดทาแปลงเกษตรผสมผสานในบริเวณ
สานักงาน
2.1.3) ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่มีการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย และมีการออม
2.2) เชิงคุณภาพ:
2.2.1) เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปปรั บ ใช้ กั บ การ
ดารงชีวิตและการทางานได้อย่างเหมาะสม
2.2.2) เกษตรกรพึงพอใจในบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) บุคลากรของ ส.ป.ก. มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว ไม่มีหนี้สิน มีเงินออม ดารงชีวิต
อย่างมีความสุขและทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สานักงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และเป็น Smart Office
3) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อราชการและพึงพอใจในการให้บริการ
4) ผลสัมฤทธิ์ของการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน
11. Road Map

*********************************
กองประสานงานโครงการพระราชดาริและโครงการพิเศษ (กปร.)
1 กรกฎาคม 2559

