
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  

 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้ร ับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ ่งแต่ละเขตพื ้นที ่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ  
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อมูลของหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 

1. ชื่อหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล กรมพัฒนาท่ีดิน        
                           (ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน เป็นต้น) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน  สถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1   

รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเปิดระบบราชการ ที่มีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการต้ังแต่ระดับการให้ข้อมูล 
(Inform) การให้คำปรึกษาหารือ (Consult) การเข้ามามีบทบาท (Involve) และในระดับความร่วมมือ 
(Collaborate) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยสำคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact) 
กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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3. ชื่อผลงาน/โครงการ รัฐราษฎร์ร่วมบูรณา หันคาทำนาลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิตสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน   

4. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

4.1 ชื่อ-นามสกลุ  นางจารุวรรณ  มีสม         

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ        

สำนัก/กอง สถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท         

เบอร์โทรศัพท์ 056-466978   เบอร์โทรสาร 056-466979    

โทรศัพท์มือถือ  091-6988663   e-mail  Jaruwanmeesom@gmail.com   

4.2 ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวรัตติยา โตจีน         

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสถานพีัฒนาท่ีดินชัยนาท      

สำนัก/กอง  สถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท         

เบอร์โทรศัพท์ 056-466978   เบอร์โทรสาร 056-466979    

โทรศัพท์มือถือ  081-8888454   e-mail  dewduan@gmail.com   
 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
  

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

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

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ความยาวต้องไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

1. ที่มา/ปัญหา 
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          จังหวัดชัยนาท มีเนื้อท่ี 1,543,591 ไร่เป็นพื้นท่ีการเกษตร 1,239,749 ไร่  เป็นพื้นท่ีปลูกข้าว 838,952 ไร่ พืชไร่ 
345,120 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 46,181 ไร่ พืชสวน 3,703 ไร่ และพื้นที่อืน่ๆ 5,793 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ
การทำนาข้าว เช่นเดียวกับตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 18,862 ไร่ เป็น
พื้นที่เกษตรกรรม 14,314 ไร่  การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 13,532 ไร่ หรือร้อยละ 71.74 ของพื้นที่ตำบล
การทำนาส่วนใหญ่พบว่าเกษตรกรในตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีมากเกินความจำเป็นในการปลูกข้าวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 29 ของต้นทุนการผลิตและใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งการ
เจริญเติบโตของพืช การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  นอกจากจะทำให้ต้นทุนการ
ผลิตสูงแล้วยังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของดิน ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากมีการทำนาต่อเนื่องขาดการปรับปรุง
บำรุงดิน ทำให้มีอินทรียวัตถุต่ำ จุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ในดินลดน้อยลง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อตัวเกษตรกร 
อีกทั้งเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการดินและการปรับปรุงบำรุงดินอย่างเหมาะสม สถานีพัฒนาที่ดิน
ชัยนาทจึงวางแผนแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาในพื้นท่ีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวมกลุ่มจัดทำแปลงสาธิตการทำนาแบบลดต้นทุน 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ผ่าน “ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน” 
โดยเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลางพัฒนาอย่างสมดุลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต เป็นแหล่ง
เรียนรู้สู่พื้นท่ี เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นท่ีของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืน  
2. การดำเนินการ (วิธีการ/รูปแบบ) 
       สถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท ได้เข้าดำเนินการ จัดทำ“รัฐราษฎร์ร่วมบูรณา หันคาทำนาลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิต 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ใช้หลักการพัฒนา“เข้าใจ เข้าถึง พฒันา” 
ให้สอดคล้องกับ“ภูมิ สังคม”ตลอดจนสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกร 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง้ยืน การให้ข้อมูล (Inform) ช้ีแจงแนวทางการใช้เทคโนโลยีการพัฒนา 
ท่ีดินเพื่อลดต้นทุนการทำนาข้าว โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมรับรู้นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมและข้อมูลข่าวสาร 
โดยหน่วยงานพัฒนาท่ีดิน หน่วยงานบูรณาการในจังหวัดและปราชญ์เกษตร นำเสนอถึงองค์ความรูแ้ละแนวทางการ 
พัฒนาท่ีเหมาะสมกับการทำนาแบบลดต้นทุนในพื้นท่ี ผ่านการส่ือสารแบบ 2 ช่องทาง ได้แก่ เวทปีระชาคม ท่ีจัดขึ้นทุก 
วันจันทร์ท่ี 2 ของทุกเดือน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินประจำตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ และให้ข้อมูลผ่าน 
ทางกลุ่มไลน์ คณะทำงาน ศพก.อำเภอหันคา ปรึกษาหารือ (Consult) ลงพื้นท่ีจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเปิดโอกาส 
ใหเ้กษตรกรในตำบล มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ร่วมค้นหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของสภาพปัญหา แสดงความคิดเห็น 
รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา พบว่า ปัญหาสำคัญท่ีพบในพื้นท่ีคือ ดินเป็นกรดปานกลาง มีโรคและ 
แมลงรบกวนใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นจำนวนมากทำให้ต้นทุนการผลิตสูง สวนทางกับผลผลิตท่ีได้ซึ่งมีปริมาณน้อย 
ส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินและความยากจนตามมา กำหนดทิศทางการพัฒนา (Involve) สถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท ร่วม  
กับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีร่วมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการแก้ปัญหา วาง 
แผนการดำเนินงาน โดยมติท่ีหารือพบว่าเกษตรกรต้องการแก้ปัญหา ด้านต้นทุนการทำนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ผลิต ดังนั้นสถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท จึงร่วมมือ ร่วมทำ (Collaborate) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชน โดยมเีกษตรกรตำบลสามง่ามท่าโบสถเ์ป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา กรมพัฒนาท่ีดินร่วมกับหมอดินอาสาเก็บ 
ตัวอย่างดินวิเคราะห์ดิน สาธิตการไถกลบตอซังข้าวการปลูกพืชปุย๋สดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดินและลดต้นทุนการ 
ใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตร ส่งเสริมการผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 เพื่อย่อยสลายตอซังและ 
ซากปอเทือง การผลิตและการใช้สารควบคุมแมลงศัตรูพืชจากสารเร่งซุปเปอร์พด.7 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม  กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการ 
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บริหารจัดการ การใช้สารชีวภัณฑ์ กรมวิชาการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรูก้ารใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-ทู  
(PGPR-2) กรมชลประทานถ่ายทอดองค์ความรู้ เปียกสลับแห้งแกล้งข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
การแปรรูปการตลาด และส่งเสริมการออม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ การทำบัญชีต้นทุน การทำบัญชีครัวเรือน 
สร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวและในชุมชน เสริมกำลัง นำพาสู่ความยั่งยืน ( Empower) ภายหลังจากการอบรมถ่าย 
ทอดองค์ความรู้ในมิติการพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน เกษตรกรตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ตัดสินใจท่ีจะนำเทคโนโลยแีละ 
นวัตกรรมท่ีได้รับการถ่ายทอดมาใช้ในการแปลงสาธิต ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินประจำตำบลสามง่าม 
ท่าโบสถ์ โดยกลุ่มเกษตรกร ร่วมกันทดลอง ร่วมกันเก็บข้อมูล และร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ จน 
เกิดการร่วมเป็นกลุ่มแปลงใหญข่้าวบ้านบึงม่วงตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ การจัดต้ังกลุ่ม อำเภอหันคาเกษตรอินทรียP์GS 
โดย สถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท ร่วม กับหน่วยงานบูรณาการ ลงพื้นท่ีทำความเข้าใจกับชุมชนจัดต้ังคณะกรรมการกลุ่ม  
เพื่อขับเคล่ือนกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ใช้กลไกในการขับเคล่ือนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการผ่าน 
คณะทำงานระดับอำเภอ และด้านขยายผลท่ีแต่งต้ังโดยคณะทำงานระดับจังหวัด เน้นการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้าง 
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้เกิดเครือข่าย ภาคประชาชน ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนในการ 
ผลักดันให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ 
   3. ความสำเร็จของการดำเนินการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ) 
     1. “รัฐราษฎร์ร่วมบูรณา หันคาทำนาลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิตสู่การพัฒนาที่ยั ่งยืน”  ผลสำเร็จ การใช้
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินและนวัตกรรมองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ในการลดต้นทุนปลูกข้าวและเพิ่มผลผลิต
สามารถขยายผลได้ดังนี้ ด้านสมบัติทางเคมีของดินในแปลงปลูกข้าว มีค่าความเป็นกรดด่างและปริมาณธาตุอาหาร
เพิ่มขึ้นเหมาะสมต่อการปลูกข้าวดังนี้ (เอกสารแนบ1, https://me-qr.com/12527320) 
   ด้านผลผลิตข้าววิธีของเกษตรกร ได้ผลผลิต 975 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีการใช้เทคโนโลยีฯในฤดูปลูกปี 2562 และปี 
2563 มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น เป็น 1,050 และ 1,170 กิโลกรัมต่อไร่  ด้านต้นทุนการผลิตข้าววิธีของเกษตรกร 
เท่ากับ 4,382 บาทต่อไร่ วิธีการใช้เทคโนโลยีฯในฤดูปลูกปี 2562 และปี 2563 มีต้นทุนลดลง 3,723 , 3,606 บาท 
หรือร้อยละ 16.37 ต่อไร่ ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่าหลังใช้เทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดินทำให้ต้นทุนการ
ผลิตต่ำกว่าก่อนใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินมาจัดการดิน เนื่องจากเกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่นสารเคมี
กำจัดแมลงศัตรูพืชสารเคมีกำจัดโรคพืช ลดปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีลง  2. การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านแหล่งเรียนรู้ด้านการ
จัดการดินและการลดใช้สารเคมีทางการเกษตรหลังจากท่ีมีการนำเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินมาปรับใช้ในแปลงสาธิต
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการลดใช้สารเคมีทางการเกษตรสำหรับเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 1 
ศูนย์และเป็นต้นแบบไปสู่ชุมชนใกล้เคียงซึ่งจะสร้างความยั่งยืนในระดับท้องถิ่นระดับอำเภอจังหวัดสู่ระดับประเทศ 
และยังมีฐานเรียนรู้ ดังนี้ 1)เก็บตัวอย่างดินการตรวจวิเคราะห์ดิน  2)การใช้พืชปุ๋ยสด(ปอเทือง)ปรับปรุงบำรุงดินและ
การไถกลบตอซังข้าว 3) การผลิตและใช้ปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ร่วมกับ สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 4) การ
ผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7กำจัดแมลงศัตรูพืช  3.รัฐราษฎร์ร่วม
บูรณา การทำงานเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องทุกกระบวนการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั ่นความ
สามัคคีและความยั่งยืน (เอกสารแนบ2, https://me-qr.com/12886488) 
4. ปัจจัยความสำเร็จ  

“ หันคาทำนาลดต้นทุน ”  คือนิยามปัจจัย ของเกษตรกรอำเภอหันคาท่ีมีอาชีพทำนา โดยมุ่งเน้นการสร้างความพร้อมท่ี
จะรับการพัฒนา“รัฐราษฎร์ร่วมบูรณา หันคาทำนาลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิตสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” เน้นการทำงานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ โดยงานพัฒนาที่ดิน ภาคเอกชน เกษตรกรในอำเภอหันคาผ่านการมีส่วนร่วมโดยมีปัจจัยความสำเร็จคือ 
ชวนคุย ชวนคิด Starting early เกษตรกรอำเภอหันคาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโครงการนี้ โดยมีบทบาทเริ่มแรกตั้งแต่

https://me-qr.com/12527320
https://me-qr.com/12886488
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กระบวนการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาที่แท้จริง จากนั้น พิจารณาผู้เกี่ยวข้อง Stakeholders มีนายขวัญชัย แตง
ทอง หมอดินอาสาประจำจังหวัด และเกษตรกรตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ กรมพัฒนาท่ีดิน และสถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง ได้แก่หน่วยงานบูรณา
การ ภาครัฐ และเอกชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมท้ังให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากมีปัญหาก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทำให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น สนองตอบความยั่งยืน Sustainability “รัฐราษฎร์ร่วมบูรณา หันคาทำนาลด
ต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  ใช้แนวทางการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาให้สอดคล้องกับวิถี
ชุมชน และบริบททางสังคม และบรรจุแผนพัฒนา"“รัฐราษฎร์ร่วมบูรณา หันคาทำนาลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิตสู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน” ลงในแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสารแนบ3, https://me-qr.com/12527998)  
บนพื้นฐานความจริงใจ Sincerity กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีเกิดขึ้น ณ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์อำเภอหันคา อยู่บนพื้นฐาน 
ความจริงใจการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่ประชาชนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการส่ือสารสองทางตลอดเวลา 
โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและพอเพียงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องต่อความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง อันจะ
ก่อให้เกิดผลสำเร็จและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป  

ส่วนท่ี 2 สรุปผลการดำเนินการ 

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

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)     ไม่ได้ 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

   วิเคราะห์ความสำคัญของปัญหา/ที่มา  
ที่ทำให้ต้องนำกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมาใช้ในการดำเนินการ
ตามภารกิจขององค์กรและสอดคล้อง
กับบริบทของพื้นท่ี รวมถึงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการดำเนินงาน 

ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีพื้นท่ี
ท้ังหมด 18,862 ไร ่มี 589 ครัวเรือน เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 14,314 
ไร่  การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นพื้นท่ีปลูกนาข้าว 13,532 ไร่ หรือ
ร้อยละ 71.74 ของพื ้นที ่ตำบล การทำนาพบว่าเกษตรกร มี
พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากเกินความจำเป็น มีต้นทุน
การปลูกข้าวเฉลี่ยสูงถึง 4,382 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 29 ของ
ต้นทุนการผลิตและใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช 
การใช้ปุ ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  นอกจากจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงแล้วยังส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างของดิน ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ มีการทำนาต่อเนื่อง
ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้มีอินทรียวัตถุต่ำ จุลินทรีย์ท่ีเป็น
ประโยชน์ในดินลดน้อยลง จึงมีการรวมกลุ่มเกษตรกร จัดทำ“รัฐ
ราษฎร์ร่วมบูรณา หันคาทำนาลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิตสู ่การ
พ ัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน”1.เพ ื ่ อลดต ้นท ุนการผลิต2.เพ ื ่ ออน ุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 3.เพื ่อเป็นแหล่งเร ียนรู้

https://me-qr.com/12527998
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ต้นแบบการใช้เทคโนโลยีฯและนวัตกรรมองค์ความรู ้จาก
หน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและขยายผลให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป 

2. ขอบเขตปัญหากับประชาชนกลุ่มประชาชนในพื้นที่หรือผลกระทบของปัญหา 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)          ไม่ได้ 

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

   ป ัญหาม ี ขอบเขตหร ื อผลกระทบ 
ในระดับใดบ้าง เช่น ระดับพื้นที่หน่วยงาน 
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมท้ัง
ระบุ ประชาชนหรือผู้รับบริการ     กลุ่ม
ใดบ ้างท่ีได้ร ับผลกระทบ (เป็นใคร 
จำนวนเท่าไร) 

     พื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดฯ เป็นกลุ่มชุดดินที่ 4 ชุดดินชัยนาท เป็น
ดินเหนียว สีผสมของสีเทากับสีน้ำตาลปนเหลืองเข้มถึงสีเทา 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0)ปัญหาสำคัญ
ท่ีพบในพื้นท่ีคือ ดินเป็นกรดปานกลาง มีโรคและแมลงรบกวน ทำ
ให้ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นจำนวนมาก มีต้นทุนการผลิตสูง 
ซึ่งนอกจากจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงแล้วยังส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างของดินทำให้ดินเส่ือมคุณภาพ ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน 
ทำให้มีอินทรียวัตถุต่ำ จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินลดน้อยลง 
จึงควรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต และปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อ
เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สำหรับการปลูกพืช พบว่า ความเป็น
กรดเป็นด่างของดินเท่าก ับ 5.6 ม ีปร ิมาณอินทร ียว ัตถุ  1.4 
เปอร์เซ็นต์ มีธาตุฟอสฟอรัสที ่เป็นประโยชน์ 16 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม และมีธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ 82 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน จำนวนประมาณ 
1,000 ราย 

1.2 ความสามารถขององค์กร (ศักยภาพของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา)  
3. นโยบายของหน่วยงานและการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนา 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)           ไม่ได้ 

ดำเนินการ 
ดำเนินนการ 

  หน่วยงานมีนโยบายการมีส่วนร ่วม
อย่างไรและการสนับสนุนเพื่อให้เกิด
การบริหารราชการแบบมีส่วนร ่วม 
ที ่นำมาใช้ ในการแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนา 

กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดวิสัยทัศน์“เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน 
เพื่อขับเคล่ือนการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ (ภายในปี 2570)”
โดยงานพัฒนาที่ดินสอดคล้องกับพันธกิจของกรมฯ พัฒนาที่ดินด้วย
ระบบการบริหารจัดการเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการ
วางแผน ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดิน 
เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตร รวมถึงมี
การกำหนดยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและเครือข่าย
งานพัฒนาที่ดิน มีแนวทางดำเนินงานส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 
ให้เกิดความเข้มแข็งเพื ่อรองรับการพัฒนาที่ดินทุกรูปแบบ สร้าง
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ภูมิคุ้มกันพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเกื้อกูลกัน 
โดยให้หมอดินอาสาเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีดินในชุมชนอย่าง
ทั่วถึง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและชนบท 
ในการใช้ประโยชน์ ดูแลรักษาทรัพยากรท่ีดินและสภาพแวดล้อมอย่าง
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
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาผ่านช่องทาง
ต่างๆ 1) มอบนโยบายการทำงานในการประชุมหน่วยงาน 2)ออก
คำสั่งเพื่อกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน 3)ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยม 4) สื ่อออนไลน์ เน้นการทำงานในรูปแบบบูรณาการ กับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

  (2) การสร้างวัฒนธรรม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรทุกคน และผู้ปฏิบัติงานใน
พื ้นที ่ ให้ตระหนักถึงการทำงานในรูปแบบบูรณาการ เน้นให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บ ุคลากรทำงานแบบใกล้ช ิดกับ
ประชาชน คอยเยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใส่เกษตรกรในพื้นที่ สอบถาม
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ และนำ
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผ่านหมอดินอาสา 

  (3) การกำหนดผู ้ร ับผ ิดชอบและ 
การติดตามประเมินผล 

วางระบบการติดตามงาน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการระดับกรม 
ประชุมติดตามงานรายเดือน รายไตรมาส และ 6 เดือน และติดตาม
ผลงานท้ังผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดและคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงาน  

  (4) การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ
กับภารกิจ 

จัดสรรทรัพยากร บุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
และงบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาทรัพยากรดินและ
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี 

มิติท่ี 2 : กระบวนการมีส่วนร่วม 40 คะแนน 
5. รายละเอียดของดำเนินงาน  
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
    5.1 ร ูปแบบในการนำกระบวนการในการสร ้างการม ีส ่วนร ่วมในการดำเน ินการต ั ้ งแต ่ระด ับการให ้ข ้อม ูล ( 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 ้ า ง 
การมีส่วนร่วมต้ังแต่ระดับการให้ข้อมูล 
(Inform) การให ้ คำปร ึ กษาหารื อ 
(Consult) การ เข ้ า ม าม ี บ ทบ าท 
(Involve) และในระดับความร่วมมือ
(Collaborate) มาใช้ในการดำเนินงาน
ต้ังแต่ต้นจนส้ินสุดโครงการ 

การให้ข้อมูล (Inform) มีเวทีประชาคมท่ีจัดขึ้นทุกวันจันทร์ท่ี 2  
ของทุกเดือน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯและให้ข้อมูลผ่านทางกลุ่ม 
ไลน์ คณะทำงาน ศพก.อำเภอหันคา ปรึกษาหารือ (Consult) ลงพื้น  
ท่ีจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรในตำบล มี 
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ค้นหาสาเหตุและข้อเท็จจริงของสภาพ 
ปัญหา แสดงความคิดเห็นรวมถึงขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไข 
ปัญหาซึ่งพบว่า ปัญหาหลักคือต้นทุนการผลิตสูง ได้ผลผลิตปริมาณ 
น้อยส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินและความยากจนตามมา กำหนดทิศ 
ทางการพัฒนา (Involve) เปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นท่ีร่วมหารือ 
เพื่อกำหนดทิศทางการแก้ปัญหา วางแผนการดำเนินงาน โดยมติท่ี 
หารือพบว่าเกษตรกรต้อง ลดต้นทุนการทำนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต จึงร่วมมือ ร่วมทำ (Collaborate) ประสานความร่วมมือ 
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมเีกษตรกรตำบลสามง่ามท่า 
โบสถเ์ป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา เสริมกำลัง นำพาสู่ความ 
ยั่งยืน ( Empower) เกษตรกรตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ถอดบทเรียน 
ความสำเร็จในพื้นท่ีเกิดการร่วมเป็นกลุ่มแปลงใหญข่้าวบ้านบึงม่วง 
ตำบล สามง่ามท่าโบสถ์และขยายผลเครือข่าย กลุ่มหันคาเกษตร 
อินทรีย์PGS   

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

 หมอดินอาสาประธานกลุ่มเป็นต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีการ
พัฒนาท่ีดินและนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิตและ
มีความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนอย่าง
สูงเน้นการทำนาแบบไม่เผาตอซังและฟางข้าวส่วนหนึ่งเก็บเศษ
วัสดุเหลือใช้ในนาใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน ไถกลบ
ปอเทืองพร้อมตอซังข้าวปล่อยน้ำเข้าแปลงนา พร้อมน้ำหมัก
ชีวภาพ พด.2 เพื่อย่อยสลายตอซังและซากปอเทือง และช่วงข้าว
อายุ 30 50 และ 60 วัน ปล่อยน้ำหมักชีวภาพไหลไปตามน้ำให้ท่ัว
ทั้งแปลง เป็นการใช้ภูมิปัญญาของเกษตรกรในการใช้น้ำหมัก
ชีวภาพเพียง 1 ขั้นตอนสามารถทำให้ได้ ประโยชน์หลายด้าน เช่น 
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ลดการเผา เพิ ่มอินทรียวัตถุ ลดต้นทุนด้านแรงงาน ค่าน้ำมัน
เช้ือเพลิงและยังเป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบการปล่อยน้ำหมักชีวภาพไป
พร้อมกับการปล่อยน้ำเข้าแปลงนา 

  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 
2. ฉันทามติ  
3. เงินทุน  
4. ผู้ประสานงานเครือข่าย   
5. การกำหนดกรอบการทำงานร่วมกัน 
6. การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ 
7. กลุ่มผู้ได้ส่วนได้ส่วนเสียในเครือข่าย 
8. การสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่าง
เครือข่าย 

กลไกในการขับเคล่ือนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ 
มีนายขวัญชัย แตงทอง หมอดินอาสาและเกษตรกรตำบลสามง่าม
ท่าโบสถ์ อำเภอหันคา เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหลักได้แก่กรมพัฒนาที่ดินและสถานีพัฒนาที่ดิน
ชัยนาท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง ได้แก่หน่วยงาน ภาครัฐ และ
เอกชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ลงพื้นที่
ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
วิสัยทัศน์ผู้นำ " สิ่งแวดล้อมดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง ให้ประชาชนมีความสุข ร่วมสร้างสามัคคี อยู่แบบวิถี
พอเพียง" 
 มีฉันทามติ สร้างความเป็นธรรม นำสังคมเป็นสุข 
เงินทุน บูรณาการกองทุนกลุ่มเกษตรกร เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ 
ในระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง 
ผู้ประสานงานเครือข่าย  เจ้าหน้าท่ีของสถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท 
กรอบการทำงาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน 

1. การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 
2. บริหารจัดการเก็บและจัดทำข้อมูลพื้นฐานต่างๆ อย่าง

เป็นระบบ 
3.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มเป็นประจำ เดือน 

ละหนึ่งครั้ง 
    4.มีการบรรจุแผนพัฒนาในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
5.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนอื่นในการขับเคล่ือนการดำเนินการ 
  มีภาคส่วนใดบ้างที ่ เข ้ามามีบทบาท 

ในการขับเคล่ือนการดำเนินโครงการภาค
ส ่ วนใดบ ้ าง และมีบทบาทในการ
ขับเคล่ือนการดำเนินโครงการอย่างไร 

เกษตรกรตำบลสามง่ามท่าโบสถ์อำเภอหันคาเป็นกลไกหลัก
(Key actor) โดยมีนายขวัญชัย แตงทอง หมอดินอาสาเป็นผู ้
ประสานงานระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กรม
พ ัฒนาท ี ่ ด ิน  เป ็น (network manager) ให ้ การสน ับสน ุน
งบประมาณและเป็นผู้ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ผู ้
ส่งเสริมสนับสนุน(facilitator)คือสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท มี
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
บทบาทผู ้ส่งเสริมองค์ความรู ้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ประสานงานร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายร่วม
ดำเนินการ อาทิ กรมการข้าว สนับสนุนการดำเนินงานแปลง
ใหญ่ข้าวบ้านบึงม่วง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร กรมชลประทาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วน
ท้องถิ่น จัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนงบประมาณต่อยอด
โครงการลดต้นทุนการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจ 

5.4 การดำเนินงานท่ีสำคัญในการขับเคล่ือนสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
  โครงการม ีกลไกหร ื อว ิ ธ ี การท ี ่ ใช้  

ในการขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือ
เชิงบูรณาการ รวมถึงที่มาและแนวทาง
ของการทำงานแบบม ีส ่วนร ่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 
 
 
 
 
 
 

สถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ ทำความเข้า 
ใจกับเกษตรกรจัดต้ังคณะกรรมการกลุ่ม โดยใช้กลไกในการขับ 
เคล่ือนการร่วมมือเชิงบูรณาการผ่านคณะทำงานระดับอำเภอ และ
ระดับจังหวัด เน้นการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างกระบวนการแลก 
เปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐและหน่วย 
งานต่างๆ เข้ามามีส่วนในการกระบวนการมีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหาท่ีแท้จริงผลักดันให้การจัดทำ“รัฐราษฎร์ร่วมบูรณา หันคาทำ
นาลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิตสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” มีนายขวัญชัย 
แตงทอง หมอดินอาสาและเกษตรกรตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักได้แก่กรมพัฒนา
ท่ีดินและสถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง ได้แก่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หากมีปัญหาก็จะสามารถแก้ไขได้ทัน 
ที ทำใหโ้ครงการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น เน้นใหเ้กษตรกร 
มีความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในพื้นท่ี ในรูปแบบ
ของการทำแปลงสาธิตทดสอบ รวมกลุ่มเรียนรู้ตามประเด็นปัญหาท่ี
ต้องการ โดยมีเจ้าหน้าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาท ติดตามผลการ
ดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 

5.5 การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีใช้เอื้อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
  โครงการม ี การนำนว ั ตกรรมหรื อ

เทคโนโลยีท่ีใช้เอื้อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทของพื ้นท่ี
อย่างไร 

นายขวัญชัย แตงทอง หมอดินอาสาและเกษตรกรตำบลสามง่าม
ท่าโบสถ์ ได้เข้ามาปรึกษากับสถานีพัฒนาท่ีดินชัยนาทวิธีการทำ
นาโดยต้องการลดต้นทุนการผลิตและต้องการผลผลิตที่เพิ่มข้ึน 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ในอาชีพการทำนา จากนั้นสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทพร้อมด้วย
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 เกษตรอำเภอหันคา เครือข่ายหมอดิน
อาสาและเกษตรกรในตำบลร่วมประชุมวางแผน การจัดทำแปลง
สาธิตการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินและนวัตกรรม
ต่างๆ โดยศึกษาข้อมูลจากแผนที ่ เกษตรฯ (Agri-map) จาก
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
แอพพลิเคชั่น Agri-mapMobile พบว่าตำบลสามง่ามท่าโบสถ์มี
พื้น ท่ี เกษตรกรรม 14,314 ไร่ เป็นพื้นท่ีเหมาะสมสูงสำหรับปลูก
ข้าว (S1) 13,532 ไร่ หรือร้อยละ 71.74 และใช้แอพพลิเคช่ันบัตร
ดินดีเพื่อวางแผนการจัดการดิน เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ดินดว้ย
ชุดตรวจสอบดิน LDD Test Kit และ pH Test Kit เพื ่อหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน จากนั้นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ภาคีเครือข่ายหมอดิน และเกษตรกร ร่วมออกแบบ
กิจกรรม วางแผนการจัดทำแปลงสาธิต การใช้เทคโนโลยีการ
พัฒนาท่ีดินและนวัตกรรมต่างๆจากหน่วยงานภาคีในการปลูกข้าว
เพื่อเป็นเรียนรู้ร่วมกันให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกกลุ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

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

1.จากการจัดทำ“รัฐราษฎร์ร่วมบูรณา หันคาทำนาลดต้นทุน 
เพิ่มพูนผลผลิตสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” สามารถขยายผลสำเร็จ การ
ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที ่ดินและนวัตกรรมองค์ความรู ้จาก
หน่วยงานต่างๆ ในการลดต้นทุนปลูกข้าวและเพิ ่มผลผลิต
สามารถขยายผลได้ดังนี้ ด้านสมบัติทางเคมีของดินในแปลงปลูก
ข้าวสมบัติทางเคมีของดิน มีค่าความเป็นกรดด่างและปริมาณ
ธาตุอาหารเพิ ่มขึ ้นเหมาะสมต่อการปลูกข้าว (เอกสารแนบ
4,https://me-qr.com/12528112) 
2.ด้านผลผลิตข้าววิธีของเกษตรกร ได้ผลผลิต 975 กิโลกรัมต่อไร่ 
วิธีการใช้เทคโนโลยีฯในฤดูปลูกปี2562 และปี 2563 มีปริมาณ
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น1,050 และ 1,170 กิโลกรัมต่อไร่  ด้านต้นทุน
การผลิตข้าววิธีของเกษตรกร เท่ากับ 4,382 บาทต่อไร่ วิธีการใช้
เทคโนโลยีฯในฤดูปลูกปี 2562 และปี 2563 มีต้นทุนลดลง 
3,723 , 3,606 บาทต่อไร่ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้
ต ้ นท ุนการผล ิ ตต ่ ำกว ่ า ว ิ ธ ีของ เกษตรกร (เอกสารแนบ
5,https://me-qr.com/12528170) 
3.ด้านแหล่งเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมองค์
ความรู้จากหน่วยงานต่างๆสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
สำหร ับเกษตรกรในพ ื ้น ท่ี  จำนวน 1ศ ูนย์ (เอกสารแนบ
6,https://me-qr.com/12527024)  

https://me-qr.com/12528112
https://me-qr.com/12528170
https://me-qr.com/12527024
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
   6.2 ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีนำไปสู่การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในพื้นท่ี   

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

    ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในการสร้าง
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่นำไปสู่
การเปลี ่ยนแปลงอย่างมีน ัยสำคัญ 
ในพ ื ้นท ี ่  (แสดงข ้อม ูลและต ัวเลข 
ท่ีสนับสนุนท่ีชัดเจน) 

พบว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวก่อนและหลังการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวนาปีฤดูกาลผลิต
ปี 2562 , 2563 ลดลง 659 บาท และ 776 บาทต่อไร่แต่มีผลผลิต
ที่เพิ่มขึ้น ในการผลิตข้าวนาปีฤดูกาลผลิตปี 2562,2563 มากกว่า
ก่อนดำเนินการ 75 และ 195 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อคิดรายได้สุทธิ
หลังจากการใช้เทคโนโลยีฯ มีกำไรท่ีสูงกว่าก่อนดำเนินการ 5,727 
และ 6,924 บาทต่อไร่ ถือได้ว่าการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
แปลงปลูกข้าวนั้น สามารถเพิ่มผลผลิตท้ังปริมาณและคุณภาพ ทำ
ให้เกษตรกร ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ ้น  และจาก
การศึกษาอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) พบว่า 
วิธีการใช้เทคโนโลยีฯ ในปี 2563 มีผลกำไรสูงที่สุด เท่ากับ 1.92 
รองลงมาคือวิธีการใช้เทคโนโลยีฯในปี 2562 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.53  
เกษตรกรส่วนใหญ่ มีระดับความพึงใจการถ่ายทอดความรู้ของ
เจ้าหน้าท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 85.42 กรมพัฒนา
ที ่ดิน สามารถสร้างต้นแบบบูรณาการ กิจกรรมเชิงพื ้นที ่เพื่อ
แก้ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้อย่างยั่งยืน เกิดกลุ่มเครือข่ายสมาชิกผลิตสินค้าเกษตรแบบลด
ต้นทุนและปลอดภัยสู่ชุมชน 

6.3. ประโยชน์ท่ีประชาชน กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีสร้างผลกระทบสูงกับคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

    การดำเนินการ/มีประโยชน์ท่ีต่อสำคัญ
ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน
คืออะไร จากกระบวนการมีส่วนร่วมท่ี
สร้างผลกระทบสูงกับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู ่ของประชาชน (แสดง
ข้อมูลและตัวเลขท่ีสนับสนุนท่ีชัดเจน) 

จากการจัดทำ“รัฐราษฎร์ร่วมบูรณา หันคาทำนาลดต้นทุน เพิ่มพูน
ผลผลิตสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” ทำให้เกิดการร่วมกลุ่มของเกษตรกร
นาแปลงใหญ่บ้านบึงม่วง จำนวน 87 ครัวเรือน พื้นที่เข้าร่วม 
2, 347 ไ ร่ ( เ อ ก ส า ร แ น บ 7. https://me-qr.com/12529044) 
หน่วยงานภาครัฐ มีจุดศูนย์กลางการประสานการทำงานแบบมี
ส่วนร่วมในพื้นที เกษตรกรในพื้นท่ีใกล้เคียง มีต้นแบบแปลงเรียนรู้
การทำนาแบบลดต้นทุนโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี
ความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความ
เข ้มแข ็งในการบร ิหารจ ัดการแปลงนา  เน ้นการอน ุร ักษ์

https://me-qr.com/12529044
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม
สมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม 
และเช่ือมโยงการตลาด อย่างยั่งยืนต่อไป           

มิติท่ี 4 : ความยั่งยืน 10 คะแนน 
7. การได้รับการสนับสนุนหรือการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอื่นในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป เพื่อให้ดำเนินโครงการ
ได้ด้วยตนเอง 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

  การได้รับการสนับสนุนหรือการระดม
ทร ัพยากรจากภาคส่วนอ ื ่นในการ
ขับเคลื่อนโครงการต่อไป หรือกำหนด
ไว้ในแผนงาน/แนวทางเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน (การจัด Roadmap ในการขยาย
ผล หร ือการบรรจ ุ โครงการไว ้ ใน
แผนปฏิบัติการ) 

กลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด ้วยเกษตรสม ัยใหม ่และเช ื ่อมโยงตลาด ได ้ร ับการจ ัดสรร
งบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อยอดกิจกรรมลด
ต้นทุนการผลิตข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่บ้านบึงม่วง ตำบลสาม
ง่ามท่าโบสถ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
ให้กบัเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่างๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ รายละเอียด
(เอกสารแนบ8,https://me-qr.com/12527252)      
 
 

8. การถ่ายทอดบทเรียนและผลการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปศึกษาและเป็นต้นแบบ   
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

  การถ ่ า ยทอดบ ท เ ร ี ยนแ ละ ผ ล 
การดำเนินการเพื ่อให้หน่วยงานอื่น
สามารถนำไปศึกษาและเป็นต้นแบบ 
(หากมีต้องแสดงรายละเอียด) 

มีการถ่ายทอดบทเรียนและผลการดำเนินการ เพื่อให้หน่วยงานอื่น
สามารถนำไปศึกษาและเป็นต้นแบบได้อาทิเช่น การถ่ายทอด
บทเรียนความรู้การใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบลดต้นทุน แก่
หมอดินอาสาจังหวัดสระบุรี 160 ราย ในวันท่ี 29 มีนาคม 2564 
https://www.facebook.com/537641026327681/posts/38
63670887057995/ 
https://www.facebook.com/537641026327681/posts/42
08076439284103/ 
https://www.facebook.com/537641026327681/posts/47
85816648176743/ 
https://www.facebook.com/537641026327681/posts/48
10295859062155/ เกษตรกรและหน่วยงานเข้าศึกษาดูงานการ
ใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบลดต้นทุนการผลิต ปี 2563 จำนวน 

https://me-qr.com/12527252
https://www.facebook.com/537641026327681/posts/3863670887057995/
https://www.facebook.com/537641026327681/posts/3863670887057995/
https://www.facebook.com/537641026327681/posts/4208076439284103/
https://www.facebook.com/537641026327681/posts/4208076439284103/
https://www.facebook.com/537641026327681/posts/4785816648176743/
https://www.facebook.com/537641026327681/posts/4785816648176743/
https://www.facebook.com/537641026327681/posts/4810295859062155/
https://www.facebook.com/537641026327681/posts/4810295859062155/
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
893 ราย เกษตรกรและหน่วยงานเข้าศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยี
การผลิตข้าวแบบลดต้นทุนการผลิต ปี 2564 จำนวน 1,054 รายมี
การประชาสัมพันธ์ การทำนาลดต้นทุนโดยใช้น้ำหมักชีวภาพพด.2
ผ่านส่ือออนไลน์ https://youtu.be/Rx0tsIY6x1k 
  มีการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินทำ
เกษตรผสมผสานน้ำหมักชีวภาพ ผ่านส่ือออนไลน์ 
https://youtu.be/jbcr3V-SWqU 

9. ความยั่งยืนระดับนโยบาย (การจัด Roadmap ในการขยายผล หรือการบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ) 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

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

1.มีแนวทางพัฒนาโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 
(One Stop Service) ปี 2564/2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลด
ต้นทุนการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
วิเคราะห์ดินและใช้ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์
จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่มีศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจในการ
จัดการปุ๋ยที่มีคุณภาพ ใช้ในชุมชน สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองได้ให้แก่เกษตรกรโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.มีแนวทางพัฒนาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ปีงบประมาณ2565
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาดกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านบึง
ม่วงร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและกลุ่มเกษตรกร 
3. มีแนวทางพัฒนาโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร2566
ร่วมกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาเชื่อมโยงการบริการท่ีพัก/
อาหารปลอดภัย 
4.โครงการพัฒนาต่อยอดกลุ ่มเกษตรกรหันคาแปรรูปสินค้า
เกษตร”ผลิตได้ต้องขายเป็น”จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ปี 
2565/66  

 

https://youtu.be/Rx0tsIY6x1k
https://youtu.be/jbcr3V-SWqU

