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แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจำปี 2565 

ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) 
 

เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลภาคประชาชน เอกชน หรือประชาสังคม เพื่อสร้างความภูมิใจ 
ในการเข้ามาเป็นผู้นำ หรือเป็นกลไกสำคัญ (Key Actor) ท่ีมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน การทำงานภาครัฐ  
ทำให้การดำเนินงานตามภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นหรือทำให้การบริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
มีบทบาทในลักษณะพลเมืองตื ่นรู ้ (Active Citizen) สร้างให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงหรือขับเคลื ่อนหรือผลักดัน 
การดำเนินงานหรือการพัฒนาบนฐานการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้องแบบหุ้นส่วน
ความร่วมมือ (Collaborate) ซึ่งนำไปสู่ผลสำเร็จของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  

 

คำช้ีแจง 

1. ข้อมูลของหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล 

   กรณหีน่วยงานเป็นผู้เสนอชื่อ 

1. ช่ือหน่วยงานท่ีเสนอ ......สถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 กรมพัฒนาท่ีดิน........ 

2. ช่ือบุคคล/กลุ่มบุคคลท่ีเสนอขอรับรางวัล (โปรดระบุ) .........นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์................................. 

3. ช่ือโครงการ/ผลงาน (ต้องสมัครรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมและเลืองลือขยายผล ประจำปี 2565) 
...............กุสุมาลย์โมเดล : การพัฒนาสระน้ำในไรน่าแบบบูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่การ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน.............................................................................................................................. 

4. บทบาทการเข้ามามีส่วนร่วม............เป็นผู้นำ หรือเป็นกลไกสำคัญ (Key Actor)......................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

5. ตำแหน่ง (ถ้ามี)  ......ข้าราชการครูบำนาญ/ปราชญ์ชุมชน............................................................................ 
 ท่ีอยู่..........บ้านเลขท่ี 102 หมู่ท่ี 1 บ้านนาดี  ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร........... 
 โทรศัพท์มือถือ..........081-9746653.............................................................................................................. 
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 กรณบีุคคลหรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง) เป็นผู้เสนอ 

1. ช่ือหน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคลท่ีเสนอ ....................................................................................................... 

2. ช่ือบุคคล/กลุ่มบุคคลท่ีเสนอรับรางวัล (โปรดระบุ) ...................................................................................... 
3. ช่ือโครงการ/ผลงาน........................................................................................................................................ 
4.  บทบาทการมีส่วนร่วม........................................................................................................ 
5. ตำแหน่ง (ถ้ามี) ............................................................................................................................................... 

            ท่ีอยู่.................................................................................................................................................................. 
            โทรศัพท์มือถือ................................................................................................................................................. 

6.  มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานภาครัฐที ่บุคคล/กลุ ่มบุคคลได้เข้าไปร่วมดำเนินการ (ระดับหัวหน้า 
 ส่วนราชการเป็นผู้ลงนาม) 
 

2. ชื่อผู้ประสานงาน 

ผู้ประสานงานคนที่ 1 

ช่ือ-นามสกุล  นายกิตติ ไชยนิมิตร       

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร     

สำนัก/กอง สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5      

เบอร์โทรศัพท์ 042-099893  เบอร์โทรสาร 042-099893   

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

      ผูป้ระสานงานคนที่ 2 

ช่ือ-นามสกุล  นายอภิลักษณ์ อักษรพรหม      

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ      

สำนัก/กอง สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5      

เบอร์โทรศัพท์ 042-099893  เบอร์โทรสาร 042-099893   

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

 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารางวัลฯ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  

mailto:snk01@ldd.go.th
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รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ความยาวต้องไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ให้อธิบายโดยสรุปผลการดำเนินการในภาพรวม (ที่มาของปัญหา  
บทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ภาครัฐ ความสำเร็จของการดำเนินการและปัจจัยความสำเร็จโดยย่อ) สามารถ
แทรกภาพประกอบได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวมในการดำเนินการ โดยต้องใช้
ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 (โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาประกอบการตอบคำถาม) 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ความยาวต้องไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

1. ที่มา/ปัญหา/แรงบันดาลใจ              
            นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์ เป็นคนในพื้นที่ แต่เดิมเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอ
กุส ุมาลย ์ จ ังหว ัดสกลนคร และประธานกลุ ่มโรงเร ียนในโครงการพระราชดำร ิฯ (กพด.) ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ โดยปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์มาตลอดอายุราชการ จนได้รับ
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ช้ันท่ี 1 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดโดยทำหน้าที ่เป็นผู้
ประสานงานโครงการพระราชดำริในพื้นท่ีอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และเป็นท่ีปรึกษาของชุมชนโดยยึดหลัก
ในการทำงานคือ บาทฐานแห่งความสำเร็จหรืออิทธิบาท 4 จึงได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน และยัง
เล็งเห็นสภาพปัญหาในพื้นท่ีเป็นอย่างดี โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กแรกเกิดและเยาวชน รวมทั้งปัญหาความยากจนในพื้นท่ี จึงเป็นแรงผลักดันที่จะขับเคลื่อนนำพา
ชุมชนให้หลุดพ้นจากวิกฤตเหล่านี้ไปได้ 
2. บทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน การทำงานภาครัฐ  
           เป็นผู้นำหรือเป็นกลไกสำคัญ (Key Actor)ในการขับเคลื่อนผลักดันโครงการฯ ในทุกขั้นตอนกระบวนการ
ดำเนินงาน ดังนี้  

1) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ร่วมนำเสนอปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและภาวะทุพ
โภชนาการของเด็กปฐมวัย โดยร่วมกับทางโรงเรียนในพื้นท่ีและสถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร ออกสำรวจร่วมกับหมอ
ดินอาสา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ประชาสัมพันธ์รวบรวมความต้องการของเกษตรกรและคัดเลือก
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมจัดทำเวทีประชาคม ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมใน
การวางแผนการดำเนินงานในพื้นท่ี โดยเช่ือมโยงระหว่างสระน้ำในไร่นาและโรงเรียน  

2) ด้านการพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประสานและร่วมกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรของหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย และผลักดันให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ของเกษตรกรกลุ่มปลูกพริกกุสุมาลย์ และการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนด้านการผลิตพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนท่ีมี
คุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชน 
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3) ด้านสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและอาหารโดยส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนปรับเปล่ียน
การปลูกพืชเชิงเด่ียวเป็นไร่นาสวนผสม แนะนำให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
3. ความสำเร็จของการดำเนินการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ) 

ผลผลิต   
1) การพัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงพื้นท่ีการเกษตรเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเพียงพอ โดยขุด

สระน้ำในไร่นาขนาดนอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 80 บ่อ สามารถสร้างแหล่งกักเก็บ
น้ำรวม 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 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.67 เกษตรกรมีรายได้จากเดิมเฉลี่ย 3,280 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5,500 บาทต่อไร่ หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 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 
8,750 บาท/ไร่/ราย และจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ตำบลนาโพธิ์ มีสมาชิกกลุ่มสระน้ำเข้าร่วม 
จำนวน 12 ราย 

ผลกระทบ  
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1) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการมีแหล่งน้ำแหล่งผลิตอาหารที่เพียงพอและหลากหลาย ถูก
สุขลักษณะมีคุณภาพทางโภชนาการ และมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100 (แบบสอบถาม ปี 2564)  

2) รณรงค์ส่งเสริมและสาธิตการไถกลบตอซังพืชเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี
และลดการเผาในพื้นท่ีการเกษตรท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ 

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

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

4. ปัจจยัความสำเร็จ 

     1) เป็นคนในพื้นท่ีปฎิบติัหน้าท่ีในพื้นท่ีอำเภอกุสุมาลย์มาโดยตลอด      
     2) เป็นผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก     
     3) เป็นผู้ท่ีมีอัธยาศัยดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชุมชนให้การยอมรับนับถือ     
     4) มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆอยู่เสมอ     

   

   
ภาพที่ 1-6 : นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์ เป็นผู้นำชุมชนเข้ามาร่วมบูรณาการขับเคล่ือนโครงการพัฒนาสระน้ำเพื่อการเกษตรใน
ไร่นา “ชุมชนชาวบ่อ” พื้นท่ีอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
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ส่วนท่ี 2 สรุปผลการดำเนินการ 

รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) 
องค์ประกอบท่ี 1 : บทบาทหลักในการร่วมภารกิจของภาครัฐของบุคคล/กลุ่มบุคคล  50 คะแนน 
1. แรงบันดาลใจในการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)     ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

  บุคคล/กลุ่มบุคคลมีแรงบันดาลใจอย่างไร
ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์ เป็นคนในพื้นที่ แต่เดิมดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
และประธานกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ (กพด.) 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ โดยปฎิบัติหน้าท่ี
ในพ ื ้นท ี ่อำเภอกุส ุมาลย ์มาตลอดอาย ุราชการ จนได ้รับ
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสียสละอุทิศตนเพื่อ
ส่วนรวมมาโดยตลอดโดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการ
พระราชดำริในพื้นท่ีอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และเป็นท่ี
ปรึกษาของชุมชนโดยยึดหลักในการทำงานคือ บาทฐานแห่ง
ความสำเร็จหรืออิทธิบาท 4 จึงได้รับการยอมรับนับถือจากคน
ในชุมชน และจากการคลุกคลีกับคนในพื้นที่มาเป็นเวลานานจึง
ทำให้เล็งเห็นสภาพปัญหาในพื้นท่ีเป็นอย่างดี โดยเฉพาะปัญหา
การขาดแคลนแหล่งน้ำเพื ่อการเกษตร และปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กแรกเกิดและเยาวชน รวมทั ้งปัญหาความ
ยากจนในพื้นท่ี  

2. ข้อจำกัดในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและบทบาทของบุคคล/กลุ่มบุคคล ได้การเข้ามาส่งเสริม สนับสนุน และ 
ลดข้อจำกัดการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จนเกิดความชัดเจน 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)          ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

   บุคคล/กลุ่มบุคคล ได้เข้ามีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐอย่างไรบ้าง 

เป็นผู้นำหรือเป็นกลไกสำคัญ (Key Actor) ในการจัดเวทีร ับฟัง
ปัญหาของชุมชน และจากการท่ีเคยเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงเป็นผู้
ที ่เข้าใจในระบบราชการและนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ รู้
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) 
ช่องทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ท้ังภาค
การศึกษาและภาคการเกษตร จึงได้ประสานกับสถานีพัฒนาท่ีดิน
สกลนคร ให้ช่วยเข้ามาวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนแหล่งน้ำในพื้นที่ไร่นาของเกษตรกร รวมทั้งการปรับปรุง
บำร ุงดินทั ้งในแปลงเกษตรของโรงเร ียนและของครัวเรือน
ผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้ขับเคลื่อนผลักดันข้อเสนอและความ
ต้องการของชุมชนไปสู่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน โครงการฯ ในทุกขั ้นตอนกระบวนการ
ดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 
ด้านการพัฒนาการเกษตรและอาชีพ และด้านส่ิงแวดล้อม 

3. บุคคล/กลุ่มบุคคล ได้เข้ามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)           ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

  อธิบายการดำเน ินงานเพื ่อให้บรรลุ
เป้าหมายและบทบาทของบุคคล/กลุ่ม
บุคคล ได้การเข้ามาส่งเสริม สนับสนุน 
และลดข้อจำกัดการดำเน ินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จนเกิดความชัดเจน
อย่างไร 

นายวิทยา เข้ามามีบทบาทในการรับฟังปัญหาของชุมชน รับเรื่อง
แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการติดต่อประสานงาน
และติดตามการดำเนินงานกับหน่วยงานภาคีอยู่เป็นระยะ ในช่วง
แรกการดำเนินงานในพื้นท่ีเป็นลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปและ
มีปัญหาอุปสรรคบางประการ เช่น ปัญหาเร ื ่องภาษาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ช่วยเป็นตัวกลางส่ือสารทำความเข้าใจระหว่าง
ชนเผ่าในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเรื ่องขอบเขตพื้นท่ี
ดำเนินงานโครงการพัฒนาสระน้ำ ซึ่งมีระยะทางของที่ตั้งสระน้ำ
แต่ละแปลงค่อนข้างอยู่แบบกระจัดกระจาย ก็เป็นผู้ร่วมเสนอ
แนวคิดให้มีการจัดแบ่งโซนพื้นที่ ออกเป็น 4 โซน และคัดเลือก
ผู้นำกลุ่มเกษตรกรของแต่ละโซน สำหรับการติดต่อประสานงานใน
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย พร้อมคัดเลือก
เกษตรกรที่มีสภาพพื้นที่เหมาะสมมีกิจกรรมการเกษตรหลากหลาย
และตัวเกษตรกรมีความขยันตั ้งใจทำการเกษตร ให้เป็นแปลง
ตัวอย่างที่สามารถเป็นจุดสาธิต จุดเรียนรู้ให้ชุมชนใกล้เคียงเข้ามา
ศึกษาดูงานได้ 
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) 
4. บทบาทที ่โดดเด่น/วิธีการสร้างความร่วมมือ หรือสร้างการเปลี ่ยนแปลงกับภาคส่วนต่าง ๆ เป็นผู ้นำในการสร้าง 
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

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

ดำเนินการ 

  บทบาทท ี ่ โดดเด ่น/ว ิ ธ ีการสร ้ า ง     
ความร่วมมือของบุคคล/กลุ ่มบุคคล   
ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงกับภาคส่วน
ต่าง ๆ โดยการเป็นผู้นำในการสร้าง 
การเปลี ่ยนแปลง (Change Agent)  
ทำอย่างไร 

นายวิทยา มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้า
ตัดสินใจ ขวนขวายศึกษาองค์ความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน เพื่อมาปรับใช้ให้
เหมาะสมตามบริบทของพื ้นที ่และชุมชน โดยการพานักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ร่วมกันลงมือทำกิจกรรมโดยการทำเป็น
ตัวอย่างให้เห็นแล้วให้ผู้อื่นคล้อยตาม มีความโอบอ้อมอารีย์ ไม่ยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก อุทิศตนและเสียสละแม้จะมีปัญหา
เรื่องสุขภาพโรคประจำตัวแต่ก็ไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อความมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ให้มีความทัดเทียม
กับพื้นท่ีอื่น 

5. การได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่ร่วมดำเนินงานด้วย 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

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

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

  บุคคล/กลุ ่มบุคคลได้ร ับการยอมรับ
จากทุกฝ่ายท่ีร่วมดำเนินงานด้วย 

1) การยอมรับจากภาคประชาชน นายวิทยาได้รับการยอมรับนับ
ถือจากคนในชุมชน เป็นท่ีปรึกษาของชุมชน มักถูกร้องขอให้เป็น
ผู้ช่วยไกล่เกลี่ย เจรจา ต่อรอง หรือแก้ปัญหาข้อพิพาทต่างๆใน
พื ้นที ่ เท ่าที ่ตนเองสามารถทำได้  และเนื ่องจากการที ่ เป็น
นักพัฒนานอกจากภาคการศึกษาที่ตนเองได้นำเอาวิชาความรู้ 
ประสบการณ์ และวิทยาการจากภายนอกมาสู่ชุมชนแล้ว ในภาค
การเกษตร ยังเป็นผู้คิดริเริ่มแนวทางใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของพื้นท่ี มาปรับใช้อยู่เสมอ 
2) การยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ นายวิทยาเป็นผู้ท่ีมีอัธยาศัย
ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี จึงเป็นผู้ท่ีตัวแทนของแต่ละหน่วยงานที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆในพื้นที่ ให้ความสำคัญ
โดยติดต่อประสานงานอยู่เสมอ บ่อยครั้งที ่ได้รับเชิญไปเป็น
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) 
วิทยากรให้ความรู้ เป็นพิธีกรงานบุญของชุมชนและงานใหญ่
ระดับอำเภอหรือจังหวัด และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม
ความร่วมมือและการจัดประชุมต่างๆ สำหรับโครงการพัฒนา
สระน้ำในไร่นาก็เป็นผู้ท่ีทุกหน่วยงานให้การยอมรับวางใจให้เป็น
ผู้สนับสนุนงานในพื้นท่ี 

องค์ประกอบที ่ 2 : ผลงานและผลสำเร็จในการร่วมขับเคลื่อนหรือผลักดันการทำงาน 
แบบมีส ่วนร ่วมที ่ม ีผลงานเป็นร ูปธรรม ทำให้การดำเน ินงานตามภารกิจของรัฐ 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนหรือทำให้การบริการครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  

50 คะแนน 

6. ผลสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือทำให้การบริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

    ผลสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธ ิผลหร ือทำให ้การบร ิการ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

1) การพัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงพื้นที่การเกษตร เป็นผู้ชว่ย
การประชาสัมพันธ์โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
และรวบรวมความต้องการขอขุดสระเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำใน
ไร่นา รวมท้ังการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน  
2) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนด้านการผลิตพืชผักสวนครัว
ปลอดสารพิษเพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนที่มี
คุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง โดยการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนและผู้ปกครองในชุมชนได้มาศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน  
2) ผลักดันให้มีการรวมกลุ ่มของเกษตรกรชุมชนชาวบ่อ ใน
รูปแบบสหกรณ์ของเกษตรกรกลุ่มปลูกพริกกุสุมาลย์ ตำบลโพธิ
ไพศาล เพื่อผลิตเป็นพืชหลังนาที ่สร้างรายได้ สร้างอาชีพ  มี
สมาชิกชุมชนชาวบ่อเข้าร่วมจำนวน 10 ราย นอกจากนั้นยัง
ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ในการส่งเสริมสนับสนุนการ
รวมกลุ่มเกษตรกรชุมชนชาวบ่อในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ เพื่อเข้าสู่
ระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) มีสมาชิกชุมชนชาว
บ่อเข้าร่วมจำนวน 12 ราย 
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) 
7. ผลกระทบที่เกิดขึ้นและการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น โดยชุมชน/สังคมพึ่งพาตัวเอง 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

    ผลกระทบที ่ เก ิดขึ ้นและการสร ้ าง 
ความยั ่งย ืนให้เก ิดขึ ้น โดยชุมชน/
สังคมพึ่งพาตัวเอง 

1) เป็นผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ
และอาหาร ทำใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น จากการมีแหล่ง
น้ำแหล่งผลิตอาหารที่เพียงพอและหลากหลาย ถูกสุขลักษณะมี
คุณภาพทางโภชนาการ บริโภคได้ตลอดปี เกษตรกรพึ่งตนเอง 
และช่วยตนเองได้ (Self - Reliance) บุตรหลานไปโรงเรียนมี
อาหารบริโภคเพียงพอ ผลผลิตส่วนเกินก็แจกจ่ายให้ญาติพี่น้อง 
หรือขายเป็นรายได้เก็บออมไว้ 
2) ด้านสิ ่งแวดล้อม เป็นผู ้ปรับเปลี ่ยนส่งเสร ิมแนวทางให้
เกษตรกรในชุมชนปรับเปล่ียนการปลูกพืชเชิงเด่ียวเป็นไร่นาสวน
ผสม แนะนำให้ใช้สารอินทร ีย ์ทดแทนการใช้สารเคม ีทาง
การเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
3) เกิดการรวมกลุ่มเพื่อร่วมมือกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความ
มั่นคงและปลอดภัยทางอาหารได้อย่างยั่งยืน 

 


