
แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจำปี 2565 

ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมสี่วนร่วม (Effective Change) 
 
 
 
 
 
 
 
คำช้ีแจง 
หน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัลฯ 

หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อิสระของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

เงื่อนไขของผลงานท่ีส่งสมัคร 

 กรุณาทำเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเก่ียวกับผลงานที่นำเสนอ  

 เป็นผลงานที่เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลสำเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี 
ส่วนร่วมมาก่อน 

 เป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด รวมถึง
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และยุทธศาสตร์การขับเคล่ือน
ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) พ.ศ. 2564 - 2569  

  กรณีท่ีเสนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล  

รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเปิดระบบราชการ ที่มีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการต้ังแต่ระดับการให้ข้อมูล 
(Inform) การให้คำปรึกษาหารือ (Consult) การเข้ามามีบทบาท (Involve) และในระดับความร่วมมือ 
(Collaborate) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยสำคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact) 
กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ ่งแต่ละเขตพื ้นที ่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ  
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 

ข้อมูลของหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 

1. ชื่อหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล กรมพัฒนาท่ีดิน        
                           (ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน เป็นต้น) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน  สถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5   

3. ชื่อผลงาน/โครงการ กุสุมาลย์โมเดล : กุสุมาลย์โมเดล : การพัฒนาสระน้ำในไร่นาแบบบูรณาการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน  

4. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

4.1 ชื่อ-นามสกลุ  นายกิตติ ไชยนิมิตร         

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร       

สำนัก/กอง สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5        

เบอร์โทรศัพท์ 042-099893  เบอร์โทรสาร 042-099893     

โทรศัพท์มือถือ  081-9582467  e-mail   snk01@ldd.go.th    

4.2 ชื่อ-นามสกลุ  นายอภิลักษณ์ อักษรพรหม        

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ        

สำนัก/กอง  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5        

เบอร์โทรศัพท์ 042-099893  เบอร์โทรสาร 042-099893     

โทรศัพท์มือถือ  086-9186637  e-mail   eak_337@hotmail.com   

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
  

mailto:snk01@ldd.go.th
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รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ความยาวต้องไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ให้อธิบายโดยสรุปผลการดำเนินการในภาพรวม (ที่มาของปัญหา  
การดำเนินการ ความสำเร็จของการดำเนินการและปัจจัยความสำเร็จโดยย่อ) สามารถแทรกภาพประกอบได้  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวมในการดำเนินการ โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 (โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาประกอบการตอบคำถาม) 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ความยาวต้องไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

1. ที่มา/ปัญหา 
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ร้อยละ 87 เป็นพื้นท่ีดอน ปัญหาดินต้ืนถึงช้ันกรวดลูกรัง อยู่ในกลุ่มชุด

ดินท่ี 49 ชุดดินโพนพิสัย ซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินคือ สภาพพื้นที่แห้งแล้งขาดความอุดมสมบูรณ์ 
อาศัยน้ำฝนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ขาดความรู้ด้านการเกษตรรวมถึงการจัดการดินและน้ำ ขาดการ
เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆและการบริการภาครัฐ เกิดการใช้ประโยชน์ที ่ดินอย่างไม่คุ ้มค่า เกษตรกรจึงมีฐานะ
ยากจนแร้นแค้น กอปรกับวิถีชีวิตตามความเช่ือของชนเผ่าไทโส้ท่ียึดติดกับการปลูกพืชเชิงเด่ียวคือมีท่ีดินเท่าไร
ก็ต้องทำนาให้หมด ซึ่งให้ผลผลิตต่ำทำให้ขาดรายได้ ขาดความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ด้วยวิกฤต
เหล่านี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเล็งเห็น
สภาพปัญหาและได้รับความสนพระทัย จึงทรงรับสั่งให้มีโครงการพระราชดำริด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร และการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตร โดยมีพระราชดำริให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ขุดสระ
น้ำจำนวน 38 แห่ง เมื่อปี พ.ศ.2535 ในพื้นท่ีเป้าหมายคือ ตำบลนาโพธิ์ ตำบลกุสุมาลย์ และตำบลโพธิไพศาล 
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และจากการติดตามพบว่าสามารถบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งข้อมูล
จากสถานีอนามัยในพื้นที่พบว่ายังมีหลายครัวเรือนท่ีประสบภาวะทุพโภชนาการในเด็กแรกเกิดถึงสามปีมี
น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ในหลายหมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 9 ตัวชี้วัด เฉลี่ยร้อยละ 
37.53 (จปฐ. ปี 2561) ทางโรงเรียนและชุมชนจึงร่วมกันจัดเวทีหารือเสนอความต้องการและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาในระดับฐานราก คือการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร ในแนวคิดที่ว่า “มีน้ำ ฟื้นฟูดิน 
ทำการเกษตรได้หลายอย่าง” โดยการคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนผู้ปกครองโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ เพื่อขอรับการสนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำ
เพื่อการเกษตรจากทางภาครัฐเนื่องจากเกษตรกรมีฐานะยากจนไม่มีเงินทุนในการขุดสระน้ำเอง กรมพัฒนาที่ดินจึง
เข้ามามีบทบาทดำเนินการขุดสระน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจำนวน 80 ครัวเรือนๆละ 1 บ่อ รวม 
80 บ่อ ในปี พ.ศ.2562 เพื่อเกษตรกรได้มีแหล่งกักเก็บน้ำท่ีสามารถทำการเกษตรผสมผสาน ครัวเรือนมีแหล่ง
ผลิตอาหารท่ีหลากหลายมีคุณภาพทางโภชนาการ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น หนี้สินลดลง เกิดการ
รวมกลุ่มและจำหน่ายผลผลิต ชุมชนเข้มแข็ง เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน 
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2. การดำเนินการ (วิธีการ/รูปแบบ) 
จัดเวทีหารือรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ซึ่งเรียกเกษตรกรกลุ่มสระน้ำซึ่งมีหลายบ่อนี้ว่า “ชุมชน

ชาวบ่อ” เกษตรกรมีการรวมกลุ่มแบ่งโซนพื้นที่และคัดเลือกตัวแทนผู้นำเกษตรกร เพื่อประสานหน่วยงานภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังระดับจังหวัด ระดับอำเภอและท้องถิ่น เพื่อร่วมบูรณาการขับเคล่ือนโครงการ
ในรูปแบบคณะทำงานระดับจังหวัด จัดทำแผนของบประมาณ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้ พัฒนา
โดยยึดกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย โรงเรียนและชุมชนเป็นหลักในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การเสนอความ
ต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหา วางแผนและร่วมลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล  

3. ความสำเร็จของการดำเนินการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ) 
   ผลผลิต 1) การพัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงพื้นที่การเกษตรเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเพียงพอ 

โดยขุดสระน้ำในไร่นาขนาดนอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 80 บ่อ สามารถสร้างแหล่ง
กักเก็บน้ำรวม 100,800 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของเกษตรกรในโครงการฯ 

2) พื้นท่ีทำการเกษตรของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,709 ไร่ ได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน 
3) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน มีการเพิ่มกิจกรรมทางการเกษตรเพิ่มขึ้นหลังจากมีสระน้ำในไร่นา เช่น ปลูก

พืชหลังนา พริกมะเขือเทศ ยาสูบ นอกเหนือจากการทำนาอย่างเดียว ร้อยละ93.75  
4) เกษตรกรในโครงการจำนวน 80 ราย (ครัวเรือน) ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร การพัฒนา

ทักษะอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5) เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนแนวทางทำการเกษตร โดยใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีนาท่ีว่างเปล่าหลังฤดูทำ

นาในการผลิตพืชหลังฤดูทำนาโดยใช้น้ำจากสระ คิดเป็นพื้นท่ีจำนวน 276 ไร่ หรือร้อยละ 28 ของพื้นท่ีโครงการ  
  ผลลัพธ์ 1) ผลผลิตข้าวจากเดิมก่อนร่วมโครงการเฉล่ีย 300 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 350 กิโลกรัมต่อ

ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.67 เกษตรกรมีรายได้จากเดิมเฉลี่ย 3,280 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5,500 บาทต่อไร่ 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.68 (ข้อมูลสำรวจจากแบบสอบถาม ปี 2564) 

2) การทำเกษตรผสมผสานเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน โดยมีรายได้สุทธิเฉลี่ยจากเดิม 54,629.31 บาท/
คน/ปี เพิ่มเป็น 58,437.18 บาท/คน/ปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.97 โดยมีต้นทุนจากเดิมเฉลี่ย 32,800 บาท/คน/ปี 
เพิ่มเป็น 35,359 บาท/คน/ป ี(แบบสอบถาม ปี 2564) 

3) จำนวนผู้ท่ีมีการออมเงินเพิ่มขึ้นจาก 37 ครัวเรือน เพิ่มเป็น 80 ครัวเรือน และผู้ท่ีมีหนี้สินลดลงจาก
เดิม 69 ครัวเรือน ลดลงเหลือจำนวน 53 ครัวเรือน หรือลดลงร้อยละ 23.19 (แบบสอบถาม ปี 2564) 

4) เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ของกลุ่มผู้ปลูกพริกกุสุมาลย์ ตำบลโพธิไพศาล (พืชหลังนา) มี
สมาชิกกลุ่มสระน้ำเข้าร่วม จำนวน 10 ราย โดยร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์แปรรูปผลผลิต จัดหาตลาดรับซื้อผลผลิตทั้งผลสดและตากแห้ง โดยมีรายได้สุทธิเฉลี่ยอยู่ท่ี 
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8,750 บาท/ไร่/ราย และจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ตำบลนาโพธิ์ มีสมาชิกกลุ่มสระน้ำเข้าร่วม 
จำนวน 12 ราย 

ผลกระทบ 1) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น จากการมีแหล่งน้ำแหล่งผลิตอาหารที่เพียงพอและ
หลากหลาย ถูกสุขลักษณะมีคุณภาพทางโภชนาการ และมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100 (แบบสอบถาม ปี 2564)  

2) รณรงค์ส่งเสริมและสาธิตการไถกลบตอซังพืชเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี
และลดการเผาในพื้นท่ีการเกษตรท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ 

3) กลุ่มเกษตรกรมีแรงงานเฉล่ีย 2.5 แรงงานต่อครัวเรือน และหลังจากประสบภาวะวิกฤตโรคระบาด
เช้ือโควิด-19 กรมพัฒนาท่ีดินมีแคมเปญ “ขุดบ่อนอนนา พาคนเมือบ้าน” พบว่ามีแรงงานคืนถิ่นภาคการเกษตร
จำนวน 12 ครัวเรือน หรือร้อยละ 15 ทำให้ครัวเรือนนั้นมีแรงงานท่ีเป็นกำลังหลักในการทำเกษตรมากขึ้น ส่งผล
ให้มีกิจกรรมการเกษตรและรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 

4) ข้อมูลตามตัวช้ีวัดของโรงเรียน กพด. ในหมู่บ้านท่ีต้ังโครงการเปรียบเทียบก่อนและหลัง พบว่าเด็ก
แรกเกิดถึง 3 ปี มีส่วนสูงและน้ำหนักผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 2,500 กรัมขึ้นไป จำนวนร้อยละ 66.67 เนื่องจาก
ครัวเรือนและชุมชนได้รับการพัฒนาด้านโภชนาการท่ีดีขึ้น (สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ปี 2564)  

4. ปัจจัยความสำเร็จ 

“มีน้ำ ฟื้นฟูดิน ทำการเกษตรได้หลายอย่าง” คือนิยามในการพัฒนาโดยนำเอาเทคโนโลยีและข้อมูล
องค์ความรู้ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ เกิดการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
การสนับสนุนงบประมาณและปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตรจากภาครัฐ ทำใหก้ลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น และมีแผนการพัฒนาชุมชนในอนาคต 

 

โมเดลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสระน้ำเพื่อการเกษตรในไร่นา “ชุมชนชาวบ่อ” อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
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ส่วนท่ี 2 สรุปผลการดำเนินการ 

รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
มิติท่ี 1:  ความสำคัญของปัญหาและความสามารถขององค์กร  10 คะแนน 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  
1.  วิเคราะห์ความสำคัญของปัญหา/ที่มา ที่ทำให้ต้องนำกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการดำเนินการตามภารกิจ
ขององค์กรและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)     ไม่ได้ 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

   วิเคราะห์ความสำคัญของปัญหา/ที่มา  
ที่ทำให้ต้องนำกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมาใช้ในการดำเนินการ
ตามภารกิจขององค์กรและสอดคล้อง
กับบริบทของพื้นท่ี รวมถึงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการดำเนินงาน 

อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน มี
ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ท่ีดินคือ สภาพพื้นท่ีแห้งแล้งขาดความ
อุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรกรขาด
ความรู้ด้านการจัดการดินและน้ำที่ถูกต้องและขาดการเข้าถึง
เทคโนโลยีใหม่ๆหรือการบริการภาครัฐ เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างไม่คุ้มค่า เกษตรกรจึงมีฐานะยากจนแร้นแค้น กอปรกับวิถี
ช ีว ิตความเช ื ่อของชนเผ ่าไทโส ้ท ี ่น ับถ ือผีและยากต ่อการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ยึดติดกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีต้นทุนสูง
แต่ให้ผลผลิตต่ำทำให้ขาดรายได้ ขาดความมั ่นคงและความ
ปลอดภัยทางอาหาร หลายครัวเรือนจึงประสบภาวะทุพโภชนาการ
ในเด็กแรกเกิดท่ีมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ในหลายหมู่บ้าน ด้วยวิกฤต
เหล่านี้ โรงเรียนและชุมชนจึงได้ร่วมกันจัดเวทีหารือเสนอความ
ต้องการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือการจัดหาแหล่งน้ำใน
ไร่นาและพัฒนาการเกษตรแบบองค์รวม เพื่อให้เกษตรกรได้มี
แหล่งน้ำเป็นแหล่งผลิตอาหารในรูปแบบเกษตรผสมผสาน เกิดการ
ใช้ประโยชน์ที ่ดินอย่างยั่งยืน ครัวเรือนมีแหล่งผลิตอาหารท่ี
หลากหลายมีคุณภาพทางโภชนาการ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น หนี้สินลดลง พึ่งตนเองได้ เกิดการรวมกลุ่ม และชุมชน
เข้มแข็ง 

2. ขอบเขตปัญหากับประชาชนกลุ่มประชาชนในพื้นที่หรือผลกระทบของปัญหา 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)          ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
   ป ัญหาม ี ขอบเขตหร ื อผลกระทบ 

ในระดับใดบ้าง เช่น ระดับพื้นท่ีหน่วยงาน 
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมท้ัง
ระบ ุ  ประชาชนหร ือผ ู ้ ร ับบร ิการ     
กลุ่มใดบ้างท่ีได้รับผลกระทบ (เป็นใคร 
จำนวนเท่าไร) 

อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่เกษตรกรรม 197,817 ไร่ 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 
ปลูกพืชเชิงเดี ่ยว ส่งผลต่อภาวะขาดแคลนแหล่งผลิตอาหารและ
โภชนาการที่ถูกหลักอนามัย จากปัญหาดังกล่าวนี้ที่สั่งสมมาเป็น
ระยะเวลานานได้ส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
ในเด็กแรกเกิดท่ีมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 2,500 กรัม (จปฐ. ปี 2561) 
จำนวน 18 หมู่บ้าน (ตำบลนาโพธิ์ 10 หมู่บ้าน และตำบลโพธิไพศาล 
8 หมู่บ้าน) พบกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าไปพัฒนาอย่างเร่งด่วนเป็น
ครัวเรือนเกษตรกรที่เป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที ่เรียนอยู่
โรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 
ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ จำนวน 47 ครัวเรือน และ
ตำบลโพธิไพศาล จำนวน 33 ครัวเรือน รวมเกษตรกรที ่ เข ้าสู่
กระบวนการพัฒนาจำนวน 80 ครัวเรือน มีพื ้นที่การเกษตรรวม 
1,709 ไร่ 

1.2 ความสามารถขององค์กร (ศักยภาพของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา)  

3. นโยบายของหน่วยงานและการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนา 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)           ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ดำเนินนการ 

  หน่วยงานมีนโยบายการมีส่วนร ่วม
อย่างไรและการสนับสนุนเพื่อให้เกิด
การบริหารราชการแบบมีส่วนร ่วม 
ที ่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนา 

กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดวิสัยทัศน์“เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน 
เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที ่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ (ภายในปี 
2570)” โดยงานพัฒนาท่ีดินสอดคล้องกับพันธกิจของกรมฯ พัฒนา
ท่ีดินด้วยระบบการบริหารจัดการเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ด้านการวางแผน ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุร ักษ์ดินและน้ำ และ
ปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรมของที่ดินและ
นิเวศเกษตร รวมถึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของ
เกษตรกรและเครือข่ายงานพัฒนาที ่ดิน มีแนวทางดำเนินงาน
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร ให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อรองรับการ
พัฒนาที ่ด ินทุกร ูปแบบ สร ้างภูม ิค ุ ้มก ันพร ้อมเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลง เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเกื ้อกูลกัน โดยให้หมอดินอาสาเป็น
กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินในชุมชนอย่างทั่วถึง และส่งเสริม
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
การมีส่วนร่วมของชุมชน ทั ้งชุมชนเมืองและชนบท ในการใช้
ประโยชน์ ดูแลรักษาทรัพยากรที ่ดินและสภาพแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 

4. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่มี/ไม่ได้ดำเนิ ไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

  หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไร
เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

  (1) การส่ือสารถ่ายทอดนโยบาย การสื่อสารทิศทางและนโยบายให้กับบุคลากรทุกระดับผ่านการ
ประชุมและสื่อรูปแบบต่างๆ และถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี ้วัด
จากระดับกรมลงสู่ระดับกอง/สำนัก กลุ่ม/ฝ่าย และบุคคล และ
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ผ่านช่องทาง
ต่างๆ 1) มอบนโยบายการทำงานในการประชุมหน่วยงาน 2) ออก
คำสั่งเพื่อกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน 3) ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยม 4) สื ่อออนไลน์ เน้นการทำงานในรูปแบบบูรณาการ กับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 



 

(2) การสร้างวัฒนธรรม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรทุกคน และผู้ปฏิบติังาน
ในพื้นที่ ให้ตระหนักถึงการทำงานในรูปแบบบูรณาการ เน้นให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บุคลากรทำงานแบบใกล้ช ิดกับ
ประชาชน คอยเยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใส่เกษตรกรในพื้นท่ี สอบถาม
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ และนำ
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผ่านหมอดิน
อาสา 

  (3) การกำหนดผู ้ร ับผ ิดชอบและ 
การติดตามประเมินผล 

วางระบบการติดตามงาน โดยแต่งตั ้งคณะกรรมการระดับกรม 
ประชุมติดตามงานรายเดือน รายไตรมาส และ 6 เดือน และ
ติดตามผลงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดและคำรับรอง
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
  (4) การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ

กับภารกิจ 
จัดสรรทรัพยากร บุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
และงบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาทรัพยากรดินและ
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี 

มิติท่ี 2 : กระบวนการมีส่วนร่วม 40 คะแนน 
5. รายละเอียดของดำเนินงาน  
    5.1 ร ูปแบบในการนำกระบวนการในการสร ้างการมีส ่วนร ่วมในการดำเน ินการตั ้งแต่ระดับการให้ข ้อมูล ( Inform)  
การให ้คำปร ึกษาหาร ือ (Consult) การเข ้ามาม ีบทบาท ( Involve) และในระด ับความร ่วมม ือ (Collaborate) มาใช้  
ในการดำเนินงานต้ังแต่ต้นจนส้ินสุดโครงการ และมีความโดดเด่นท่ีแตกต่างท่ีสามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีความยากลำบากท่ีเกิดขึ้นได้ 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่มี/ไมไ่ด้ดำเน ิ ไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

  (1) การนำกระบวนในการสร ้ าง 
การมีส ่วนร ่วมตั ้งแต่ระดับการให้
ข ้อม ูล (Inform) การให ้คำปร ึกษา
หารือ (Consult) การเข้ามามีบทบาท 
(Involve) และในระดับความร่วมมือ
(Collaborate) มาใช้ในการดำเนินงาน
ต้ังแต่ต้นจนส้ินสุดโครงการ 

1) แจ้งข่าวเล่าความ (Inform) สถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร เข้า
ไปร่วมให้ข้อมูลด้านภารกิจและนโยบายของหน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับโครงการแหล่งน้ำในไร ่นานอกเขต
ชลประทานแก่ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย โดยจัดเวทีประชาคม
เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ท่ีว่าการอำเภอกุสุมาลย์ 
2) ปรึกษาหารือ (Consult) ลงพื้นท่ีจัดเวทีประชาคม เริ่มต้น
จากโรงเรียนและชุมชนได้ร่วมให้ข้อมูล แลกเปล่ียนข้อคิดเห็น รับ
ฟังข้อเท็จจริงของปัญหา เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา พบว่า
ปัญหาหลักคือ ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำและแหล่งผลิต
อาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 
3) ชุมชนมีบทบาท (Involve) เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรร่วม
มีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ การจัดตั้งกลุ่ม การคัดเลือก
ตัวแทน มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง ออกแบบวางแผน
ขับเคล่ือนโครงการและวิธีการปฏิบัติงาน มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและข้อมูล ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  
4) ร่วมด้วยช่วยกัน (Collaborate) ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายช่วยเหลือกลุ ่มเกษตรกร ในรูปแบบ
คณะทำงานระดับจังหวัดบูรณาการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมี
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ผู้นำชุมชนและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานทุกขั้นตอน 

  (2) ความโดดเด่นในการแก้ไขปัญหา
ความยากลำบากที ่ เกิดขึ ้นได้ (เช่น 
สามารถนำภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลักดัน
ให้ออกเป็นนโยบายและทำข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ) 
 
 

การดำเนินงานในช่วงแรกยังค่อยเป็นค่อยไปและมีปัญหา
อุปสรรคบางประการ เช่น ปัญหาเรื ่องภาษาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ระยะทางของพื้นที่ และการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่กลุ ่มเกษตรกรร้องขอให้ช่วยเหลือ ปัญหาแหล่ง
อาหารท่ีผลิตได้ในครัวเรือนยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคและไม่ถูก
หลักโภชนาการจึงต้องหาซื้อจากตลาด ซึ่งมีราคาแพงและอาจมี
สารเคมีตกค้าง ทางกลุ่มเกษตรกรจึงร่วมกันผลิตปุ๋ยใช้เองและ
ผลักดันเข้าสู่ระบบการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 
และระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่พริก) ส่วนการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำในระยะยาว ได้ร่วมผลักดัน
แผนการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเข้าสู ่แผนพัฒนาท้องถิ ่นและ
แผนพัฒนาจังหวัด โดยมีสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร สำนักงาน
เกษตรจังหว ัดสกลนคร สำนักงานสหกรณ์จังหว ัดสกลนคร 
โครงการชลประทานสกลนคร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดสกลนคร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สกลนคร และสำนักงานจังหวัดสกลนคร เป็นทีมพี่เล้ียง (Mentor 
team) คอยแนะนำให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม เป็น
ระยะ 

  5.2 กลไก/การกำกับดูแลบริหารจัดการกลุ่ม/เครือข่ายท่ีรัฐได้จัดต้ังขึ้นหรือเครือข่ายท่ีประชาชนได้ก่อต้ังขึ้นมา 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

  หลังจากที ่ม ีการจ ัดต ั ้ งเป ็นกล ุ ่ ม/
เครือข่ายของประชาชน มีรายละเอียด
ของกลุ่ม/เครือข่าย อย่างไรบ้าง เช่น 
1. วิสัยทัศน์ของผู้นำ/เครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มเกษตรกรหรือชุมชนชาวบ่อ ได้จัดเวทีคัดเลือกผู้นำหรือ
ตัวแทนภาคประชาชนโดยแบ่งโซนตามพื้นที่ตำบล เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2562 ณ หอประชุมท่ีว่าการอำเภอกุสุมาลย์ โดยมีมติ
จัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำกลุ่มตำบลนาโพธิ์ 47 ราย และ
กลุ่มตำบลโพธิไพศาล 33 ราย ซึ่งแต่ละโซนจะมีประธานกลุ่ม 
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
2. ฉันทามติ  
3. เงินทุน  
4. ผู้ประสานงานเครือข่าย   
5. การกำหนดกรอบการทำงานร่วมกัน 
6. การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ 
7. กลุ่มผู้ได้ส่วนได้ส่วนเสียในเครือข่าย 
8. การสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่าง
เครือข่าย 

รองประธาน เลขานุการ และสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตรง (Primary Stakeholders) โดยแบ่งหน้าที่มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบงานตามความสามารถ มีนายวิทยา กิติศรีวรพันธ์ 
ซึ ่งเป็นปราชญ์และบุคคลที่ชุมชนเคารพนับถือผู้ประสานงาน
เครือข่ายเป็นแกนนำ (Key Actor) โดยร่วมกันวิเคราะห์หาแนว
ทางการแก้ปัญหา กำหนดกรอบการทำงานร่วมกันในการ
บริหารจัดการน้ำ การผลิตพืชหลักและพืชรอง จัดหาตลาด
รองรับผลผลิต และจัดทำแผนพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
โดยติดต่อประสานงานเพื่อเสนอความต้องการไปยังภาครัฐและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยดูแลสนับสนุน มีแหล่งเงินทุน
จากสหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์และธนาคารเพื่อการเกษตร 
(ธกส.) และเงินทุนจากการทำเกษตรผสมผสานเป็นค่าใช้จ่าย
ภายในครัวเรือน โดยเช่ือมโยงกับบริบทของชุมชนและโรงเรียน
ที่ลูกหลานเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
กัน 

5.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนอื่นในการขับเคล่ือนการดำเนินการ 
  มีภาคส่วนใดบ้างที ่ เข ้ามามีบทบาท 

ในการขับเคลื ่อนการดำเนินโครงการ
ภาคส่วนใดบ้าง และมีบทบาทในการ
ขับเคล่ือนการดำเนินโครงการอย่างไร 

บูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รอ ง  (Secondary Stakeholders) และ เป ็ น ผ ู ้ สน ับสนุน 
(Facilitator) โดยร่วมสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมประมง กรมปศุส ัตว ์  กรมหม ่อมไหมฯ 
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมชลประทาน กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ กรมการ
พัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานร่วมบูรณาการ
ด้านดูแลช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั ่นคงของมนุษย์ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัย
พัฒนาตำบลนาเพียง โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและผู ้ว่า
ราชการจ ังหว ัดเป ็นผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียหล ัก (Network 
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
Manager) และมีโครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นผู้อำนวยความ
สะดวกและติดตามประเมินผล นอกจากนี้มี Partnership คือ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
พัฒนาอาชีพ โดยบริษัทโรงงานน้ำตาลไทยร ุ ่งเร ืองจำกัด 
ส่งเสริมการปลูกอ้อยในไร่นาเป็นพืชทางเลือก (เอกสารแนบ 1 
, 
https://drive.google.com/file/d/1 fiuKZeHStMd_6zXxn
yzIokVgaFA9Ewjo/view) 

5.4 การดำเนินงานท่ีสำคัญในการขับเคล่ือนสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
  โครงการม ีกลไกหร ือว ิ ธ ีการท ี ่ ใช้  

ในการขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือ
เชิงบูรณาการ รวมถึงที่มาและแนวทาง
ของการทำงานแบบม ีส่วนร ่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 
 
 
 
 
 
 

กลไกในการขับเคล่ือนการดำเนินงานโดยหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามเพื่อเห็นสภาพปัญหาในพื้นท่ี
จริง พบว่าเกษตรกรมีความจำเป็นพื้นฐานท่ีต้องการพัฒนาหลาย
ด้าน จึงได้นำมาหาร ือแนวทางกับสำนักงานโครงการส่วน
พระองค์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยนำเรื่องเข้าท่ี
ประชุมจังหวัดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เพื่อนำเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและความต้องการของเกษตรกร โดยมติท่ี
ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
สระน้ำเพื่อการเกษตรในไร่นา (Farm Ponds) ระดับจังหวัด เพื่อ
บูรณาการขับเคล่ือนงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และ
เป็นไปตามแนวพระราชดำริฯ พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการแยก
เป็น 3 ระยะ คือ  
1) แผนต้นน้ำ 2562 - การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและการเกษตร 
มี 15 โครงการ จาก 13 หน่วยงาน  
2) แผนกลางน้ำ 2563 – การพัฒนาด้านอาชีพ มี 2 โครงการ 
จาก 2 หน่วยงาน  
3) แผนปลายน้ำ 2564 – การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มี 4 
โครงการ จาก 4 หน่วยงาน  
รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ ของ 19 หน่วยงาน ซึ่งมีโครงการที่ใช้
งบประมาณ 14 โครงการ และโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 7 

https://drive.google.com/file/d/1fiuKZeHStMd_6zXxnyzIokVgaFA9Ewjo/view
https://drive.google.com/file/d/1fiuKZeHStMd_6zXxnyzIokVgaFA9Ewjo/view
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
โ ค ร ง ก า ร  ( เ อ ก ส า ร แ น บ  2  , 
https://drive.google.com/file/d/1Yr23waM92tcVqFPeN
Aqvh-WiaA6wO8wD/view) 

5.5 การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีใช้เอื้อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
  โครงการม ี การนำนว ั ตกรรมหรื อ

เทคโนโลยีท่ีใช้เอื้อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี
อย่างไร 

1) การขุดสระน้ำตามหลักวิศวกรรมของกรมพัฒนาที่ดินมา
ปรับใช้ตามสภาพความเหมาะสมของลักษณะดินในพื้นท่ี และ
ใช้โปรแกรม LDD Tools เพื่อคำนวณปริมาณน้ำต้นทุนการ
ผลิตพืช  
2) จัดทำแผนท่ีท่ีต้ังตำแหน่งของสระน้ำ โดยแสดงสภาพการใช้
ประโยชน์ที ่ดินและแผนที่ชุดดินโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (Arc GIS)  
3) จัดทำแผนการใช้ท่ีดินเป็นรายแปลงโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในการออกแบบกิจกรรมการเกษตรภายในแปลงของตนเอง 
ร่วมด้วยการใช้แอปพลิเคช่ันต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในระดับพื้นท่ี
เพื ่อช่วยให้การดำเนินงานมีความสะดวกรวดเร็ว มีข้อมูล
พื ้นฐานที ่สามารถอ้างอิงได้ ได้แก่ แอปพลิเคชัน LDD On 
Farm สำหรับวางแผนการใช้ที ่ดินเกษตรกรรายแปลง  , Ling 
ตรวจสอบพิกัดและวาดผังแปลง , Zoning by Agri-Map แผน
ที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก วิเคราะห์พื ้นที่ความ
เหมาะสมของการปลูกพืช และเป็นเพื่อนกับน้องดินดีพร้อม
แนะนำการใช้บัตรดินดีแก่เกษตรกรเพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้
และข้อมูลดินในพื้นท่ีของตนเอง  
4) การตรวจวิเคราะห์ดินโดยใช้ชุดตรวจสอบดินอย่างง ่าย 
(LDD Test-kit) ร ่วมกับการใช้โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงคุณภาพดิน 

มิติท่ี 3 : ผลผลิต/ผลลัพธ/์ผลกระทบ 40 คะแนน 
6. ผลผลิต/ ผลลัพธ์ /ผลกระทบ ของการดำเนินงาน  
    6.1 ผลผลิตจากการดำเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน  

การดำเนินการ 

https://drive.google.com/file/d/1Yr23waM92tcVqFPeNAqvh-WiaA6wO8wD/view
https://drive.google.com/file/d/1Yr23waM92tcVqFPeNAqvh-WiaA6wO8wD/view
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 
    ผลผลิตของการดำเนินการ/โครงการท่ี

สำค ัญค ืออะไร อธ ิบายให ้ช ั ดเจน 
เชิงสถิติ รวมทั ้งแสดงตัวชี ้ว ัดท ี ่วัด
ความสำเร ็จของการดำเน ินการ/
โครงการ พร้อมยกตัวอย่าง 

1) การพัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงพื้นที่การเกษตรเพื่อให้
สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเพียงพอ โดยขุดสระน้ำในไร่นา
ขนาดนอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร 
จำนวน 80 บ่อ สามารถสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวม 100,800 
ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของเกษตรกร 
2) พื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาคุณภาพดิน จำนวน 1,709 ไร่  
3) การใช้ประโยชน์ที ่ดิน มีการทำกิจกรรมทางการเกษตร
เพิ่มขึ ้นหลังจากมีสระน้ำในไร่นา เช่น ปลูกพืชหลังนา พริก 
มะเขือเทศ ยาสูบ นอกเหนือจากการทำนาอย่างเดียว เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 93.75 
4) เกษตรกรในโครงการจำนวน 80 ราย (ครัวเรือน) ได้รับการ
พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5) เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำการเกษตร โดย
ใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีนาท่ีว่างเปล่าหลังฤดูทำนาในการผลิตพืช
หลังฤดูทำนาโดยใช้น้ำจากสระ คิดเป็นพื้นท่ีจำนวน 276 ไร่ 
หรือร้อยละ 28 ของพื้นท่ีโครงการ 

   6.2 ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีนำไปสู่การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในพื้นท่ี   

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

    ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในการสร้าง
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่นำไปสู่
การเปลี ่ยนแปลงอย่างมีน ัยสำคัญ 
ในพื ้นที ่  (แสดงข ้อมูลและต ัวเลข 
ท่ีสนับสนุนท่ีชัดเจน) 

1) ผลผลิตข้าวจากเดิมก่อนร่วมโครงการเฉล่ีย 300 กิโลกรัมต่อไร ่
เพิ่มขึ้นเป็น 350 กิโลกรัมต่อไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.67) เกษตรกร
มีรายได้จากเดิมเฉล่ีย 3,280 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้นเฉล่ีย 5,500 บาท
ต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.68 (ข้อมูลสำรวจจากแบบสอบถาม 
ปี 2564) 
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
2) การทำเกษตรผสมผสานเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน โดยมีรายได้
สุทธิเฉลี่ยจากเดิม 54,629.31 บาท/คน/ปี เพิ่มเป็น 58,437.18 
บาท/คน/ปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.97 โดยมีต้นทุนจากเดิมเฉล่ีย 
32,800 บาท/คน/ป ีเพิ่มเป็น 35,359 บาท/คน/ป ี(แบบสอบถาม 
ปี 2564) 
3) จำนวนผู้ที่มีการออมเงินเพิ่มขึ้นจาก 37 ครัวเรือน เพิ่มเป็น 
80 ครัวเรือน และผู้ท่ีมีหนี้สินลดลงจากเดิม 69 ครัวเรือน ลดลง
เหล ือจำนวน 53 คร ัว เร ือน หร ือลดลงร ้อยละ 23.19 
(แบบสอบถาม ปี 2564) 
4) เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ของเกษตรกรกลุ ่มปลูก
พริกกุสุมาลย์ (พืชหลังนา) และผลักดันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ มี
สมาชิกชุมชนชาวบ่อเข้าร่วม จำนวน 10 ราย โดยร่วมกันพัฒนา
แก้ไขปัญหาในการจัดหาเมล็ดพันธุ ์ที ่ม ีคุณภาพ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์แปรรูปผลผลิต จัดหาตลาดรับซื้อผลผลิตทั้งผลสดและ
ตากแห้ง โดยมีรายได้สุทธิเฉล่ียอยู่ท่ี 8,750 บาท/ไร่/ราย 

6.3. ประโยชน์ที่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมที่สร้างผลกระทบสูงกับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

    การดำเน ินการ/ม ีประโยชน์ ท่ี ต่อ
สำค ัญประชาชน กล ุ ่มเป ้ าหมาย 
หน่วยงานคืออะไร จากกระบวนการมี
ส ่วนร ่วมท ี ่สร ้างผลกระทบสูงกับ
ค ุณภาพช ี ว ิ ตความเป ็นอย ู ่ ของ
ประชาชน (แสดงข้อมูลและตัวเลขท่ี
สนับสนุนท่ีชัดเจน) 

1) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น จากการมีแหล่งน้ำผลิต
อาหารที ่ เพ ียงพอและหลากหลาย ถ ูกส ุขล ักษณะ และ
โภชนาการ โดยมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100 (แบบสอบถาม ปี 
2564) 
2) รณรงค์ส่งเสริมและสาธิตการไถกลบตอซังพืชเพื ่อเพิ่ม
อินทรียวัตถุในดิน ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและลดการเผา
ในพื้นท่ีการเกษตรท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ 
3) กลุ่มเกษตรกรมีแรงงานเฉลี่ย 2.5 แรงงานต่อครัวเรือน และ
หลังจากภาวะวิกฤตโรคระบาดเชื้อโควิด-19 กรมพัฒนาที่ดินมี
แคมเปญ “ขุดบ่อนอนนา พาคนเมือบ้าน” พบว่ามีแรงงานคืน
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ถิ่นภาคการเกษตรจำนวน 12 ครัวเรือน หรือร้อยละ 15 ทำให้
ครัวเรือนนั้นมีแรงงานที่เป็นกำลังหลักในการทำเกษตรมากขึ้น 
ส่งผลให้มีกิจกรรมการเกษตรและรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น  
4) ข้อมูลตามตัวชี้วัดของโรงเรียน กพด. ในหมู่บ้านท่ีต้ังโครงการ
เปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการ พบว่าเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี 
มีส่วนสูงและน้ำหนักผ่านเกณฑ์ตัวชี ้ว ัด 2,500 กรัมขึ ้นไป 
จำนวนร้อยละ 66.67 เนื่องจากครัวเรือนและชุมชนได้รับการ
พัฒนาด้านโภชนาการที ่ดีขึ ้น (สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ส ก ล น ค ร  เ ข ต  1  ปี  2 5 6 4 )  ( ภ า พ ท ี ่  1  , 
https://drive.google.com/file/d/1YvBhupbx7eu7p5aYq
YtLzvPHDF-MBTUv/view) 

มิติท่ี 4 : ความยั่งยืน 10 คะแนน 
7. การได้รับการสนับสนุนหรือการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอื่นในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป เพื่อให้ดำเนินโครงการ
ได้ด้วยตนเอง 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

  การได้รับการสนับสนุนหรือการระดม
ทรัพยากรจากภาคส่วนอ ื ่นในการ
ขับเคลื่อนโครงการต่อไป หรือกำหนด
ไว ้ในแผนงาน/แนวทางเพื ่อให ้ เกิด
ความยั่งยืน (การจัด Roadmap ในการ
ขยายผล หรือการบรรจุโครงการไว้ใน
แผนปฏิบัติการ) 

1)  ใ ช้ โม เดลในการข ับ เคล ื ่ อนโครงการฯ (ภาพท ี ่  2  , 
https://drive.google.com/file/d/1w_Sfhkkc3zzfkQpZvw
PbVyVgTAtJ9HB9/view)  เป ็ นแนวทางการขยายผลโดย
เชื ่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาโครงการฯ กับแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยจัดแบ่งกลุ่มเกษตรกรตามปัจจัย
ความจำเป็นพื ้นฐานเป็น 4 กลุ ่ม (A,B,C และ D) กำหนด
เป้าหมายการพัฒนาที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม วางแผนการ
จัดการผลิตพืชเป็นรายแปลงพร้อมจัดหาตลาดรองรับผลผลิต นำ
การพัฒนาสระน้ำเป็นต้นแบบ (Best Practice) เพื่อขยายผลสู่
ชุมชนใกล้เคียง ไปจนถึงระดับอำเภอ และครอบคลุมทั้งจังหวัด
ในระยะต่อไป สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
เป้าหมายท่ี 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี และเป้าหมาย

https://drive.google.com/file/d/1YvBhupbx7eu7p5aYqYtLzvPHDF-MBTUv/view
https://drive.google.com/file/d/1YvBhupbx7eu7p5aYqYtLzvPHDF-MBTUv/view
https://drive.google.com/file/d/1w_Sfhkkc3zzfkQpZvwPbVyVgTAtJ9HB9/view
https://drive.google.com/file/d/1w_Sfhkkc3zzfkQpZvwPbVyVgTAtJ9HB9/view
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืน และยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ (BCG) ด้านเศรษฐกิจ 
ภาวการณ์ว่างงาน ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าด้านเกษตร-อาหาร 
2) การจัดทำแผนการขยายผลและบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติ
งานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในระยะ 2 ปี (2565-2566) 

8. การถ่ายทอดบทเรียนและผลการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปศึกษาและเป็นต้นแบบ   
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

  การถ ่ า ยทอดบท เ ร ี ยนและผล 
การดำเนินการเพื ่อให้หน่วยงานอื่น
สามารถนำไปศึกษาและเป็นต้นแบบ 
(หากมีต้องแสดงรายละเอียด) 

1) จัดทำโมเดลการดำเนินงาน (Role Model) นำการพัฒนาสระ
น้ำของเกษตรกรให้เป็นต้นแบบ (Best Practice) เพื่อการขยาย
ผลไปยังพื้นท่ีอื่นท่ีมีลักษณะบริบทของพื้นท่ีคล้ายคลึงกัน  
2) การถ่ายทอดบทเรียนไปสู ่สาธารณะ โดยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ ได้แก่ 
    2.1) รายการ Smart Farm Thailand ทางช่องไทยรัฐทีวี 
32 HD ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 “กรม
พัฒนาที่ดิน เสริมสระน้ำในไร่นา เป็นแหล่งน้ำการผลิตอาหาร 
สร้างรายได้เกษตรกร อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร” 
https://www.youtube.com/watch?v=VIJ-e-Zy0TI 
    2.2) เพจ THE WORLD NEWS วันท่ี 2 สิงหาคม 2562  
“กรมพัฒนาท่ีดิน ขุดสระจ๋ิว เพื่อกักเก็บน้ำช่วยเกษตรกรสู้ภัย
แล้ง” 
https://theworldnews.net/th-
news/krmphathnaathiidin-khud-quot-sracchiw-quot-
ephuue-kakekbnamchwyekstrkrsuuphayaelng 
    2.3) เพจ ไทยรัฐ ออนไลน์ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 
“อธ ิบด ี  พด. ล ุยสกลนคร ตรวจการพ ัฒนาสระน้ำเพื่อ
การเกษตร ปลูกพืชหลากหลาย” 

https://www.youtube.com/watch?v=VIJ-e-Zy0TI
https://theworldnews.net/th-news/krmphathnaathiidin-khud-quot-sracchiw-quot-ephuue-kakekbnamchwyekstrkrsuuphayaelng
https://theworldnews.net/th-news/krmphathnaathiidin-khud-quot-sracchiw-quot-ephuue-kakekbnamchwyekstrkrsuuphayaelng
https://theworldnews.net/th-news/krmphathnaathiidin-khud-quot-sracchiw-quot-ephuue-kakekbnamchwyekstrkrsuuphayaelng
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/169
7758 

9. ความยั่งยืนระดับนโยบาย (การจัด Roadmap ในการขยายผล หรือการบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ) 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

  แนวทางหร ื อแผนในการพ ัฒนา     
ความย ั ่ งย ืนของเคร ือข ่ ายให ้ เกิ ด
เสถียรภาพ ให้สามารถดำเนินการได้
อย่างต่อเนื ่อง เช่น การมีแผนในรับ
สมาชิกเครือข่ายมากขึ้น สร้างคนรุ่นใหม่
ในการพัฒนาต่อเน ื ่อง แผนการดึง
ภาคเอกชนเข้ามาสร้างความร่วมมือ  
ให้เกิดขึ้นในพื้นท่ี  

1) ปี 2564 กรมพัฒนาท่ีดินได้น้อมนำพระราชกระแสรับส่ังให้
ดำเนินการขยายผล โดยประสานกับโครงการส่วนพระองค์ฯ 
ริเริ่มโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนรอบโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดำริ คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายอื่นที ่มีลักษณะบริบท
เดียวกันจำนวน 12 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร 
หนองบัวลำภู บึงกาฬ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ และนราธิวาส 
รวมเกษตรกรจำนวน 73 ราย โดยชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสา
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นท่ี 32 ทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) กับกรมพัฒนาที่ดิน “โครงการศาสตร์
แห่งแผ่นดิน วิถีเกษตรสู่ทางรอด เด็กเล็กเรียนรู้ นิสิตเรียน
สร้าง ครอบครัวเรียนทำ” สนับสนุนการจัดการทรัพยากรดิน
และน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการ
ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ใ น ร ะ ย ะ ต ่ อ ไ ป  ( เ อ ก ส า ร แ น บ  4  , 
https://drive.google.com/file/d/15TXzg5m7B5bEyJAJ
1wfUe-HqTxTwDj0A/view)  
2) จัดทำแปลงสาธิตต้นแบบในพื้นท่ีให้โรงเรียนและชุมชนได้
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน สร้างชุมชนให้
มั่นคง เท่าเทียมถ้วนหน้า เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน  

 

https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1697758
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1697758
https://drive.google.com/file/d/15TXzg5m7B5bEyJAJ1wfUe-HqTxTwDj0A/view
https://drive.google.com/file/d/15TXzg5m7B5bEyJAJ1wfUe-HqTxTwDj0A/view

