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โครงการสง่เสริมปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบตั ิ
ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 



ค าน า 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพีย ง  
และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำมงคลเสด็จเถลิงถวลัย
รำชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนำยน 2559 ประกอบด้วย กิจกรรมกำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ของบุคลำกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมกำ รขับ เคลื่อนปรั ชญำของเศรษฐ กิจพอเ พีย ง                
ในกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีนโยบำยให้มีกำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถเห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม  

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหม่
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงได้จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนและสร้ำงควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ทั้งนี้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือปฏิบัติงำนฯ นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุน
ให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีเก่ียวข้องได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 
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ส่วนที่ 1  
แนวทางการด าเนินกิจกรรมขับเคลือ่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1  
แนวทางการด าเนินกิจกรรมขับเคลือ่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
1.1 รายละเอียดกิจกรรมขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ    

พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  
 

 1. หลักการเหตุผล 

    เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวพระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่ได้ ทรง
พระรำชทำนไว ้โดยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำชี้ถึงแนวทำงกำรด ำรงชีวิตอยู่ และปฏิบัติของประชำชน 
ในทุกระดับ ทั้งในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศให้ด ำเนินไปในทำงสำยกลำง โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ให้ก้ำวทันต่อยุคโลกำภิวัตน์ ควำมพอเพียง หมำยถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล รวมถึงควำมจ ำเป็น 
ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งภำยนอกและภำยใน ทั้งนี้  จะต้องอำศัยควำมรอบรู้  
ควำมรอบครอบ และควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งในกำรน ำวิชำกำรต่ำงๆ มำใช้ในกำรวำงแผนและกำรด ำเนินงำน 
ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้ำงพ้ืนฐำนจิตใจของคนในชำติ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  นักทฤษฏี 
และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีจิตส ำนึกในคุณธรรม ควำมซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีควำมรอบรู้ที่เหมำะสม ด ำเนนิชวีติ
ด้วยควำมอดทน ควำมพอเพียง มีสติปัญญำ และควำมรอบครอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อกำรรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง ทั้งด้ำนวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจำกโลกภำยนอก 
ได้เป็นอย่ำงดี 

 ดังนั้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสมหำมงคลเสด็จเถลิง
ถวัลยรำชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนำยน 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด ำเนินงำนกิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญำ               
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใต้โครงกำรส่ งเสริมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยด ำเนินงำนใน 2  กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มที่  1  หน่วยงำนและบุคลำกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และกลุ่มที่ 2 ในกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน เพ่ือมุ่งหวังสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่บุคลำกรในสังกัด     
ในกำรลดรำยจ่ำย  มีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต  และกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน มีควำมเข้มแข็ง 
สำมำรถเป็นที่พึงของสมำชิกได้ รวมทั้ง มีกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส  
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 2. วัตถุประสงค์ 

      2.1 เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงำนในสัง กัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไ ด้น้อมน ำ       
แนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และโปร่งใส 

 2.2 เพ่ือสนับสนุนให้บุคลำกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมน ำปรัชญำ        
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในกำรด ำรงชีวิต และในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เพ่ือยกระดับ
คุณภำพชีวิตของบุคลำกรให้ดียิ่งขึ้น 
     2.3 เพ่ือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน ได้น้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในกำรบริหำรงำนกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง และ   
ควำมม่ันคงในกำรประกอบอำชีพ 

 

 3. เป้าหมาย 

     3.1 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลำกรในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยด ำเนินงำนในหน่วยงำนในสังกัดฯ ทุกหน่วยงำน จ ำนวน 21 หน่วยงำน และบุคลำกร 
(ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร) จ ำนวน 70,000 รำย 

     3.2 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน 
จ ำแนกเป็น   

           กลุ่มที่ 1 กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภำยใต้กำรแนะน ำของหน่วยงำน (กลุ่มธรรมชำติ ยัง
ไม่ได้   จดทะเบียนกลุ่ม) เป้ำหมำย 77 จังหวัด 

           กลุ่มที่ 2 กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ /วิสำหกิจชุมชนที่ด ำเนินกิจกรรมตำมหลักปรัชญำ     
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป้ำหมำย กลุ่มเกษตรกร 3,272 กลุ่ม  สหกรณ์ 7,156 แห่ง และวิสำหกิจชุมชน 
78,988 แห่ง  

 
 4. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

     ช่วงที่ 1 ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2560  

     ช่วงที่ 2 ต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ด ำเนินกำรต่อเนื่อง และติดตำมประเมินผลทุกปี 
 
 5. แหล่งงบประมาณ 
     งบปกติของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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 6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

     6.1 หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยในหน่วยงำนได้  
    6.2 บุคลำกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำมำรถลดรำยจ่ำย มีรำยได้เพียงพอต่อ        

กำรด ำรงชีวิต และลดกำรเป็นหนี้ หรือไม่เป็นหนี้ 
      6.3 กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภำยใต้กำรแนะน ำของหน่วยงำน (กลุ่มธรรมชำติ ยังไม่ได้จดทะเบียน     
มีควำมเข้มแข็งเพ่ิมมำกขึ้น 
      6.4 กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสำหกิจชุมชน ที่ด ำเนินกิจกรรมตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีควำมเข้มแข็ง เป็นที่ พ่ึงของสมำชิกได้ สำมำรถลดรำยจ่ำย เพ่ิมรำยได้ และมีกำร
ด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส 
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1.2 แนวทางการด าเนินกิจกรรมขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กำรด ำเนินงำนกิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ภำยใต้โครงกำรส่งเสริม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี ใหม่ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว     
เนื่องในโอกำสเสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนำยน 2559 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 

  1.2.1 กิจกรรมขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
 

 
 
  1. การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับองค์กร  

      1) วัตถุประสงค์ 

         เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำนวน 21 หน่วยงำน 
สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยในหน่วยงำนได้ 

     2) ระยะเวลำด ำเนินกำร  

                            ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2559 – เดือนมิถุนำยน 2560 
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      3) แนวทำงกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงำน  
    

แนวทางการด าเนินงาน รายละเอียดการด าเนินงาน 
1. รณรงค์เสริมสร้ำงควำมรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1.1 หน่วยงำนประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนโครงกำร
ให้บุคลำกรรับทรำบ 
1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวบรวม                
องค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องไว้ใน Website และเชื่อมโยง  
ไปยังหน่วยงำนในสังกัด 

2. ส่งเสริมให้เป็นส ำนักงำนด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง  2.1 รณรงค์กำรประหยัดงบประมำณภำยใน
หน่วยงำน 
2.2 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก  

3. จัดท ำกิจกรรมด้ำนกำรเกษตรผสมผสำนภำยใน
ส ำนักงำนส่วนภูมิภำค ที่มีพ้ืนที่เป็นของตนเอง  

ส่งเสริมให้มีกำรท ำแปลงเกษตรผสมผสำนภำยใน
หน่วยงำนในสังกัดที่มีส ำนักงำน และมีพ้ืนที่เป็น          
ของตนเอง 

4. จัดท ำ face book หรือ line ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงของหน่วยงำน  

4.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงำนใน
สังกัด จัดท ำ face book หรือ line ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงของหน่วยงำน  
4.2 หน่วยงำนประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรรับทรำบ 
และเชิญชวนร่วมเป็นเครือข่ำย  
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 2. การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด  

    1) วัตถุประสงค์  

        เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำนวน 70,000 
รำย สำมำรถลดรำยจ่ำย มีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต และลดกำรเป็นหนี้ หรือไม่เป็นหนี้  
      2) ระยะเวลำด ำเนินกำร  
                             ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2559 – เดือนมิถุนำยน 2560 
      3) วิธีด ำเนินงำน หน่วยงำนรณรงค์ให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ในสั งกัดทั้งในส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำคด ำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรส่งเสริมแนะน ำให้มีกำรจัดท ำ
บัญชีรับจ่ำยส่วนบุคคล (ผ่ำนสมุดบัญชี หรือ แอพพลิเคชั่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีกำร
ออมเงิน 
 

 
 

ซ่ึงแนวทางการด าเนินงานขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับองค์กรและ
เจ้าหน้าท่ี เป็นเพียงวิธีการด าเนินงานในเบ้ืองต้น แต่ละหน่วยงานสามารถเพ่ิมเติมแนวทางการด าเนินงาน
ได้ตามความเหมาะสม  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท ำรำยละเอียดโครงกำรขับเคลื่อน
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงำน แผนปฏิบัติงำน พร้อม Road map และจัดส่งข้อมูลให้ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภำยในเดือนมิถุนำยน 2559          
  2. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ 
รวบรวมข้อมูลแผนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือสรุปเป็นภำพรวมกำรด ำเนินงำนของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพ่ือรำยงำนผู้บริหำร และจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินงำนให้แก่ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์เพ่ือวำงระบบกำรติดตำมประเมินผล  
  3. แต่ละหน่วยงำนขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมแผนปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้ 
  4.  หน่วยงำนในสังกัดสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่เก่ียวข้อง 
  5. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนฯ และรำยงำน            
ให้ผู้บริหำรทรำบเป็นประจ ำ 
 

การติดตามประเมินผล 
  1. ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร รับผิดชอบกำรติดตำมประเมินผลกิจกรรมขับเคลื่อน       
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงำน  
  2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับผิดชอบกำรติดตำมประเมินผลกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

   1.2.2 กิจกรรมขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน 

                   1. กลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่ภายใต้การแนะน าของหน่วยงาน (กลุ่มธรรมชาติ ยังไม่ได้
จดทะเบียนกลุ่ม) 

                1) วัตถุประสงค์ 

                    เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภำยใต้กำรแนะน ำของหน่วยงำน 

                  2) ระยะเวลำด ำเนินกำร  

                                       ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2559 – เดือนมิถุนำยน 2560 
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                    3) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

1. คัดเลือกกลุ่ม
เกษตรกรเข้ำร่วม
โครงกำร 

1.1 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรฯ  
1.2 คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรตำมหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงำนก ำหนด 

ฯลฯ 

หน่วยงำนที่ก ำกับดแูล
กลุ่ม เช่น กรมส่งเสริม
กำรเกษตร  กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมประมง กรม
ปศุสัตว์ กรมชลประทำน 
ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น 

ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 
2559 – เดือน
กรกฎำคม 2559  

2. ส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรกลุ่มตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1 ส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม 
2.2 กำรจัดท ำแผนกำรผลิตของกลุ่ม 
2.3 กำรส่งเสริมจัดท ำบัญชีกลุ่ม 
2.4 ส่งเสริมกำรออม 

ฯลฯ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนตำมภำรกิจและ
ศักยภำพ 

ระหว่ำงเดือน
กรกฎำคม 2559 – 
เดือนพฤษภำคม 
2560 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 2. กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/ชุมชน ท่ีด าเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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  2. กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/ชุมชน ท่ีด าเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

     1) วัตถุประสงค์ 
                 เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/ชุมชน ที่ด ำเนินกิจกรรมตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีควำมเข้มแข็ง เป็นที่พ่ึงของสมำชิกได้ สำมำรถลดรำยจ่ำย เพ่ิมรำยได้ มีกำรด ำเนินงำน
ด้วยควำมโปร่งใส 
       2) ระยะเวลำด ำเนินกำร  
                                        ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2559 – เดือนมิถุนำยน 2560 
                3) เป้ำหมำย   
                  กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 3,272 กลุ่ม  สหกรณ์ จ ำนวน 7,156 แห่ง และ
วิสำหกิจชุมชน จ ำนวน 78,988 แห่ง 
                              4) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

1. คัดเลือกกลุ่ม
เกษตรกร/สหกรณ์/
วิสำหกิจชุมชนเข้ำ
ร่วมโครงกำร 

1.1 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
1.2 คัดเลือกกลุ่มเกษตรกร/
สหกรณ์/วิสำหกิจชุมชนเข้ำร่วม
โครงกำรตำมหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงำนก ำหนด 

ฯลฯ 

หน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
กลุ่ม เช่น กรมส่งเสริม
กำรเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ส ำนักงำนกำร
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม เป็นต้น  

ระหว่ำงเดือน
มิถุนำยน 2559 – 
เดือนกรกฎำคม 
2559  

2. พัฒนำควำม
เข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกร สหกรณ์ 
และวิสำหกิจชุมชน
ตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 จัดท ำแผนธุรกิจ (ระยะสั้น 
ระยะปำนกลำง และระยะยำว)
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม 
2.2 ส่งเสริมกำรวำงแผนด้ำน
กำรตลำด 
2.3 ระดมเงินทุน 

ฯลฯ 

หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
สนับสนุนตำมภำรกิจ
และศักยภำพ 

ระหว่ำงเดือน
กรกฎำคม 2559 – 
เดือนพฤษภำคม 
2560 
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ซ่ึงแนวทางการด าเนินงานขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร 
สหกรณ์ และชุมชน เป็นเพียงวิธีการด าเนินงานในเบ้ืองต้น แต่ละหน่วยงานสามารถเพ่ิมเติมแนวทาง    
การด าเนินงานได้ตามความเหมาะสม  
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  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท ำรำยละเอียดโครงกำรขับเคลื่อน
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน  แผนปฏิบัติงำน พร้อม Road map และ
จัดส่งข้อมูลให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภำยในเดือนมิถุนำยน 2559          
  2. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองประสำนงำนโครงกำรพระรำชด ำริ  
รวบรวมข้อมูลแผนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือสรุปเป็นภำพรวมกำรด ำเนินงำนของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รำยงำนผู้บริหำรทรำบ และจัดส่งข้อมูลกำรด ำเนินงำนให้แก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เพ่ือก ำหนดระบบกำรติดตำมประเมินผล 
  3. แต่ละหน่วยงำนขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน
ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดไว้  
  4. หน่วยงำนที่เก่ียวข้องสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ 
  5. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนฯ และรำยงำน            
ให้ผู้บริหำรทรำบเป็นประจ ำ 
 

การติดตามประเมินผล 
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบกำรติดตำม
ประเมินผลกิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน 
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