
 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจำปี 2565 

ประเภทรางวัลสัมฤทธผิลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำชี้แจง 
หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ 

หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจหน่วยงาน
อิสระของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

เงื่อนไขของผลงานที่ส่งสมัคร 
 กรุณาทำเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเกี่ยวกับผลงานที่นำเสนอ 

เป็นผลงานที่เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ(Collaborate)และมีผลสำเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรมโดยมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  และไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี 
ส่วนร่วมมาก่อน 

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

 กรณทีีเ่สนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล  

กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งแต่ละเขตพ้ืนที่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ  
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเปิดระบบราชการที่มีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการตั้งแต่ระดับการให้ข้อมูล 
(Inform) การให้คำปรึกษาหารือ (Consult) การเข้ามามีบทบาท (Involve) และในระดับความร่วมมือ 
(Collaborate) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยสำคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact) 
กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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ข้อมูลของหน่วยงานที่สมคัรขอรับรางวัล 

1. ชื่อหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล กรมพัฒนาที่ดิน        
(ช่ือกรม ช่ือจังหวัด ช่ือองค์การมหาชน เป็นต้น) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน  สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม      

3. ชื่อผลงาน/โครงการ เกษตรอินทรีย์ PGS“ ไผ่ตอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาหารปลอดภัย เมืองนครปฐม” 

4. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 
4.1ชื่อ นามสกุล นายอนุชิต  พรแดง     

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม    

สำนัก/กอง  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1      

เบอร์โทรศัพท ์    เบอร์โทรสาร      

โทรศัพท์มอืถือ  084-451-9414  e-mail   npt01@ldd.go.th   

4.2 ชื่อ นามสกุล นายนัฐพงษ์  แก้วรัตนชัย       

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ       

สำนัก/กอง  สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 

เบอร์โทรศัพท ์    เบอร์โทรสาร      

โทรศัพท์มือถือ  090-9727985  e-mail   npt01@ldd.go.th   

4.3ชื่อ นามสกุล นางสาวกัญจน์รัชต์  ลชิตาวงศ ์    

ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ       

สำนัก/กอง  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1       

เบอร์โทรศัพท ์ 02-5775052 เบอร์โทรสาร      

โทรศัพท์มือถือ  097-3269165 e-mail   Kanjarat@ldd.go.th   

 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ความยาวต้องไม่เกิน3 หน้ากระดาษ A4 ให้อธิบายโดยสรุปผลการดำเนินการในภาพรวม (ที่มาของปัญหา  
การดำเนินการ ความสำเร็จของการดำเนินการและปัจจัยความสำเร็จโดยย่อ) สามารถแทรกภาพประกอบได้  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวมในการดำเนินการ โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 (โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาประกอบการตอบคำถาม) 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)ความยาวต้องไม่เกิน3 หน้ากระดาษ A4 

1. ที่มา/ปัญหา 

ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตก บริเวณลุ่มแม่
น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางเดิมมีหนองน้ำขนาดใหญ่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นร่วนปนทรายแป้ง หรือ
ดินร่วนเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการเพาะปลูกในอดีตเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ ไร่อ้อย  เมื่อ
ผลผลิตอ้อยเริ่มตกต่ำ  ต่อมาในพ้ืนที่จึงมีการปรับเปลี่ยนปลูกพืชผักหลากหลายชนิด  แต่เกษตรกรเน้นการผลิตที่มีการ
ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเข้มข้นและสารเคมีติดต่อกันเป็นเวลานาน  ขาดความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงบำรุงดิน  นอกจากนี้
ทางภายภาพส่งผลทำให้เกิดชั้นดินดาน  ปัญหาดินแน่นทึบ เนื่องจากไม่มีการพักดิน  ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดต่ำลง  
จึงทำให้ต้นทุนการผลิตพืชสูง ทำให้เกิดภาระหนี้สินครัวเรือนเพ่ิมขึ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  การใช้สารเคมีอย่าง
ต่อเนื่อง  ส่งผลให้สารเคมีตกค้างในดินและน้ำแล้ว  สามารถไหลลงสู่คลองหนองแก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ  และ
ประชาชนที่ใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องส่งผลต่อสุขภาพของตนเอง  จึงทำให้
เกษตรกรมีแนวความคิดที่อยากปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์  ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรกรมีการ
ผลิตเป็นรายเดี่ยว ๆ  ต้องการการรวมกลุ่มและมีความต้องการการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รับรองฟาร์ม เพ่ือ
สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และขยายช่องการทางตลาด  ซึ่งกระแสความรักสุขภาพเริ่มนิยมมากขึ้น ปัจจุบันเกษตรกรมี
พ้ืนที่ผ่านการกรับรอง GAP จำนวน 88 ราย 102 แปลง พ้ืนที่ 290.77 ไร่ ประกอบด้วยพืชตระกูลกะหล่ำ พืชตระกูล
มะเขือเทศ แตง หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน (ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร) 

2. การดำเนินการ(วิธีการ/รูปแบบ) 
 กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมได้มีบทบาทเข้าไปแนะนำระบบ

การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม พีจีเอส  เป็นพ่ีเลี้ยงของกลุ่ม ที่เรียกได้ว่า “มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์” 
(เอกสารแนบ 1, 
https://drive.google.com/file/d/1ykYQ0xzkQKN_X5I7uY7MNqnLtqclWYzB/view?usp=sharing) 
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร รวบรวมสมาชิกที่สนใจที่มีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่คล้ายกัน หรืออยู่หมู่บ้าน
เดียวกัน จำนวน 5 รายขึ้นไปและช่วยให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การผลิตให้เหมาะสมกับระบบเกษตรอินทรีย์ 
โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมได้ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น  
(เอกสารแนบ 2, https://drive.google.com/file/d/1RxsItygDru7p7WFvKaetwE54ErfZAebY/view?usp=sharing)   
การขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรฯเกิดจากระบวนการมีส่วนร่วมโดยนางสาวณารินทร์ ทองยี่สุ่น หมอดินอาสา  หลังจากที่
ได้รับการเรียนรู้ผ่านกลไกการทำงานของระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม พีจีเอสแล้ว  ได้รวบรวม
เกษตรกรและจัดตั้งกลุ่มฯ ขึ้น เพ่ือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  โดยให้กลุ่มเกษตรกรได้รับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  อาทิเช่น 
การทำปุ๋ยหมัก  น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งต่าง ๆ   การปรบัปรุงบำรุงดินต่าง ๆ  จนได้การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ สามารถนำไปผลผลิตที่ได้  สร้างรายได้จากการเป็นผู้ผลิตพืชผักอินทรีย์ (เอกสารแนบ 3, 
https://drive.google.com/file/d/16YduMPGSZvLo0xFgowG8vhatk1x_oQge/view?usp=sharing) 

https://drive.google.com/file/d/1ykYQ0xzkQKN_X5I7uY7MNqnLtqclWYzB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxsItygDru7p7WFvKaetwE54ErfZAebY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16YduMPGSZvLo0xFgowG8vhatk1x_oQge/view?usp=sharing
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  สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐมเข้าร่วมแก้ปัญหากับหน่วยงานต่าง ๆ การดำเนินงานเกิดขึ้นอย่างบูรณาการทั้งภายใน
จังหวัดและภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ (เอกสารแนบ 4, https://drive.google.com/file/d/1N-
KJe_ZElxBmq4UiQtMV0TyzSs1kGhy9/view?usp=sharing) 
3. ความสำเร็จของการดำเนินการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ) 
 3.1  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  โดยผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
Organic Thailand จำนวน 2 ราย  ต่อมาปี 2557 ได้รับการรับรองเพ่ิมเป็น 8 ราย ปี 2559 ร่วมมือกับเอกชน 
เกษตรกรผ่านการรับรอง Iform จำนวน 5 ราย  ปัจจุบันเกษตรกร“วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองนครปฐม” ได้รับการ
รั บรองเกษตรอิ นทรี ย์ แบบมี ส่ วน ร่ วม หรื อเรี ยกว่ า  “พี  จี  เอส” จำนวน 10 ราย  (เอกสารแนบ 5, 
https://drive.google.com/file/d/1U3WSUTLB0uS4qi94pCl3CK5t53-lK72s/view?usp=sharing) 

3.2  การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองนครปฐม เกษตรอินทรีย์เชิงท่องเที่ยวและแปร
รูป ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559  - 2563 (เอกสารแนบ 6, https://www.facebook.com/paitong125/) สมาชิก
ในกลุ่มที่ผลิตผักและผลไม้อินทรีย์   ได้แก่ บ้านสวนสานฝัน  สวนจินดาวัฒน์  สวนเพียรพอดี บ้านสวนกิโล 5 ไทโย
แลนด์คาเฟ่ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่ ไร่ที่บ้าน ไร่มัชฌิมา  
(เอกสารแนบ 7, https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.paitong-
group.com%2F&h=AT3etKjLsB05D5tS0xYNEjbvOSjS_tGvGZ3csK5oCCr3fOYnK5woWIk_iyqdgRJ2bSLj6Mbk
yZxZ03k2xLcC1ePDCH3KuQT1ZT85Ohzj4uIGIVDkBhwzvqfTutTaXCC3gCfsy78gR9B8e-cW0UvzdA) 
กลุ่มฯ มีรายได้จากการทำเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ 15,000 – 250,000 บาท  มีต้นทุนจากการผลิตต่าง ๆ  ตั้งแต่ 6,500 – 
46,000 บาท  การผลิตผักอินทรีย์ เพ่ือส่งตลาดมีอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่นโรงพยาบาล   ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์  
 3.3  ตั้งแต่ปี 2561-2564  มีการขยายกลุ่ม PGS ทั้งหมดในจังหวัดนครปฐม  จำนวน  9  กลุ่ม  
(เอกสารแนบ 8, 
https://drive.google.com/file/d/1avKwNfTXm5mXQQDDavd5bcGdfeVCzeC3/view?usp=sharing) 
 3.4  พ้ืนที่ทำการเกษตรอินทรีย์ขยายเพ่ิมมากขึ้น  สภาพแวดล้อมในตำบลลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ส่งผลให้ฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ  
 3.5  การขยายผลด้านการตลาดเกษตรอินทรีย์  ผลผลิตของเกษตรกรสามารถนำไปขายเพ่ิมช่องทางการตลาด 
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  ทำให้ผู้ผลิตสามารถขายผู้บริโภคไดโ้ดยตรงผ่านสื่อต่าง ๆ  เพ่ิมรายได้ของเกษตรกร  
(เอกสารแนบ 9, https://www.facebook.com/paitong125/) 

4.ปัจจัยความสำเร็จ 

 1.  การใช้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถปรับปรุงคุณภาพดินให้สามารถทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผลิตพืชผักและผลไม้ปลอดภัยจนได้การรับรองมาตรฐานด้าน
เกษตรอินทรีย์เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งต่อรายได้ของเกษตรกร สุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค  

 2.  กลุ่มเกษตรกรมีความมุ่งมั่น  ตั้งใจการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร   

 3.  กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร  รูปแบบขั้นตอนการรับรองและการประเมินในลักษณะที่เรียนรู้ร่วมกัน เป็น
การตรวจสอบความเข้าใจในระบบมาตรฐาน  วิธีปฏิบัติในฟาร์ม การให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางที่กำหนดร่วมกัน 

https://drive.google.com/file/d/1N-KJe_ZElxBmq4UiQtMV0TyzSs1kGhy9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N-KJe_ZElxBmq4UiQtMV0TyzSs1kGhy9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U3WSUTLB0uS4qi94pCl3CK5t53-lK72s/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/paitong125/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.paitong-group.com%2F&h=AT3etKjLsB05D5tS0xYNEjbvOSjS_tGvGZ3csK5oCCr3fOYnK5woWIk_iyqdgRJ2bSLj6MbkyZxZ03k2xLcC1ePDCH3KuQT1ZT85Ohzj4uIGIVDkBhwzvqfTutTaXCC3gCfsy78gR9B8e-cW0UvzdA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.paitong-group.com%2F&h=AT3etKjLsB05D5tS0xYNEjbvOSjS_tGvGZ3csK5oCCr3fOYnK5woWIk_iyqdgRJ2bSLj6MbkyZxZ03k2xLcC1ePDCH3KuQT1ZT85Ohzj4uIGIVDkBhwzvqfTutTaXCC3gCfsy78gR9B8e-cW0UvzdA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.paitong-group.com%2F&h=AT3etKjLsB05D5tS0xYNEjbvOSjS_tGvGZ3csK5oCCr3fOYnK5woWIk_iyqdgRJ2bSLj6MbkyZxZ03k2xLcC1ePDCH3KuQT1ZT85Ohzj4uIGIVDkBhwzvqfTutTaXCC3gCfsy78gR9B8e-cW0UvzdA
https://drive.google.com/file/d/1avKwNfTXm5mXQQDDavd5bcGdfeVCzeC3/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/paitong125/


 

 

 

 

 

 

 4.  ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ    ให้ความสนใจ มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือให้กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมี
เป็นเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง และผลักดันกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข็มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้  และเกิดการยอมรับจากภาค
การศึกษา ภาคธุรกจิ     

 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ 

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

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000ตัวอักษร) ไม่ได้ 
ดำเนนิการ 

ดำเนินการ 

 ✓ วิเคราะห์ความสำคัญของปัญหา/ที่มา  
ที่ทำให้ต้องนำกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมาใช้ในการดำเนินการ
ตามภารกิจขององค์กรและสอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่รวมถึงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการดำเนินงาน 

ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  อยู่
ภาคกลางด้านตะวันตก บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีน เป็นพ้ืนที่ราบ
ลุ่มภาคกลางเดิมมีหนองน้ำขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปน
ทรายแป้ง หรือดินร่วนเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก 
อดีตเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ ไร่อ้อย ยาสูบ
เมื่ อผลผลิตอ้อยเริ่มตกต่ำ ต่อมาเริ่มเปลี่ยนมาปลูกพืชผัก
หลากหลายชนิด แต่เกษตรกรเน้นการผลิตที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่าง
เข้มข้นติดต่อกันเป็นเวลานาน ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปรับปรุงบำรุงดิน ไม่มีการพักดิน ทั้งนี้ทางภายภาพส่งผลให้เกิด
ชั้นดินดาน ปัญหาดินแน่นทึบความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง 
ต้นทุนการผลิตพืชสูง เกิดภาระหนี้สินครัวเรือนเพ่ิมข้ึนจากการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาด้านสุขภาพ จึงทำให้เกษตรกรมีแนวความคิดที่อยาก
ปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์   ไม่ ใช้สารเคมีทาง
การเกษตรและมีความต้องการการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
รับรองฟาร์ม เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และขยายช่องการ
ทางตลาดซึ่งกระแสความรักสุขภาพเริ่มนิยมมากขึ้น เกษตรกรจึง
ต้องการรวมตัวกันในกลุ่มผลิตและจัดการด้านการตลาด 
 

2. ขอบเขตปัญหากับประชาชนกลุ่มประชาชนในพื้นที่หรือผลกระทบของปัญหา 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000ตัวอักษร) ไม่ได้ 
ดำเนนิการ 

ดำเนินการ 



 

 | 

 

 

 

รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
 ✓ ปั ญหามี ขอบเขตหรื อผลกระทบ 

ในระดับใดบ้าง เช่น ระดับพ้ืนที่หน่วยงาน 
ระดับภูมิภาคระดับประเทศ เป็นต้น
โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้ง
ระบุ ประชาชนหรือผู้รับบริการกลุ่ม
ใดบ้ างที่ ได้ รับผลกระทบ(เป็ นใคร 
จำนวนเท่าไร) 

ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตก บริเวณ
ลุ่มแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางสภาพ
ปัญหา คือ ปลูกพืชเชิงเดี่ยว  เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน
ไม่มีการพักดิน  ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ส่งผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจของครัวเรือน  นอกจากการใช้สารเคมีจำนวนมาก  ยัง
ส่งผลให้สารเคมีตกค้างในดินและน้ำไหลลงสู่คลองหนองแก ซึ่งเป็น
แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบล  ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรในตำบล 
และประชาชนที่ ใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติ จึงทำให้เกษตรกรมี
แนวความคิดที่อยากปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์  ไม่ใช้
สารเคมีทางการเกษตร และมีความต้องการการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ รับรองฟาร์ม เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และ
ขยายช่องการทางตลาด  ซึ่งกระแสความรักสุขภาพเริ่มนิยมมากขึ้น 
เกษตรกรจึงต้องการรวมตัวกันในกลุ่มผลิตและจัดการด้านการตลาด 
 

1.2ความสามารถขององค์กร (ศักยภาพของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา)  
3. นโยบายของหน่วยงานและการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนา 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000ตัวอักษร) ไม่ได้ 

ดำเนนิการ 
ดำเนินการ 

 ✓ หน่วยงานมีนโยบายการมีส่วนร่วม
อย่างไรและการสนับสนุนเพ่ือให้เกิด
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ที่นำมาใช้ ในการแก้ ไขปัญหาหรือ
พัฒนา 

กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดวิสัยทัศน์“เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน 
เพ่ือขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ (ภายในปี 
2570)” โดยกำหนดพันธกิจ 5 ด้านและพันธกิจที่ 4 ได้กำหนดให้มี
การดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วม คือ“พัฒนาที่ดินด้วยระบบการ
บริหารจัดการเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดิน เพ่ือ
รักษาสมดุลความเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตร” โดยสร้าง
ความเข้มแข็งของเกษตรกรและเครือข่ายงานพัฒนาที่ดิน มีแนวทาง
ดำเนินงานส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร ให้เกิดความเข้มแข็งเพ่ือ
รองรับการพัฒนาที่ดินทุกรูปแบบ สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีส่ วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเกื้อกูลกัน โดยให้หมอดิน
อาสาเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินในชุมชนอย่างทั่วถึง และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและชนบท ในการ
ใช้ประโยชน์ ดูแลรักษาทรัพยากรที่ดินและสภาพแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 

4. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
การดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา คำอธิบายผลการดำเนินงาน 



 

 

 

 

 

 

รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ไม่มี/ไม่ได้ดำเนิ ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ (ความยาวไม่เกิน 1,000ตัวอักษร) 

  หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไร
เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

 

 
(1) การสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย การสื่อสารทิศทางและนโยบายให้กับบุคลากรทุกระดับผ่านการ

ประชุมและสื่อรูปแบบต่างๆ และถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด
จากระดับกรมลงสู่ระดับกอง/สำนัก กลุ่ม/ฝ่าย และบุคคล และ
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ผ่านช่องทาง
ต่างๆ 1) มอบนโยบายการทำงานในการประชุมหน่วยงาน 2) ออก
คำสั่งเพ่ือกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน 3) ลงพ้ืนที่ตรวจ
เยี่ยม 4) สื่อออนไลน์ เน้นการทำงานในรูปแบบบูรณาการ กับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 ✓

 
(2) การสร้างวัฒนธรรม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรทุกคน และผู้ปฏิบัติงาน

ในพ้ืนที่ ให้ตระหนักถึงการทำงานในรูปแบบบูรณาการ เน้นให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บุคลากรทำงานแบบใกล้ชิดกับ
ประชาชน คอยเยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใส่เกษตรกรในพ้ืนที่ สอบถาม
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ และนำ
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผ่านหมอดิน
อาสา 

 ✓

 
(3) การกำหนดผู้ รับผิดชอบและ 
การติดตามประเมินผล 

วางระบบการติดตามงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการระดับกรม 
ประชุมติดตามงานรายเดือน รายไตรมาส และ 6 เดือน และ
ติดตามผลงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดและคำรับรอง
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน  

  (4) การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ
กับภารกิจ 

จัดสรรทรัพยากร บุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
และงบประมาณ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาทรัพยากรดินและ
ความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที ่

มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วม 40 คะแนน 
5. รายละเอียดของดำเนินงาน  
5.1 รูปแบบในการนำกระบวนการในการสร้ างการมี ส่ วนร่ วมในการดำเนิ นการตั้ งแต่ ระดับการให้ ข้ อมู ล (Inform)  
การให้ คำปรึกษาหารือ (Consult) การเข้ ามามี บทบาท (Involve) และในระดั บความร่ วมมื อ (Collaborate) มาใช้  
ในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ และมีความโดดเด่นที่แตกต่างที่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความยากลำบากที่เกิดขึ้นได้ 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

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

ดำเนินการ 



 

 | 

 

 

 

รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
 ✓ (1) การนำกระบวน ในการสร้ าง 

การมีส่ วนร่วมตั้ งแต่ ระดับการให้
ข้ อมู ล (Inform) การให้ คำปรึกษา
หารือ (Consult)การเข้ามามีบทบาท 
(Involve) และในระดับความร่วมมือ
(Collaborate) มาใช้ในการดำเนินงาน
ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ 

ปี 2554 ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมพัฒนาที่ดิน  
ได้เริ่มโครงการเกษตรอินทรีย์  เป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับ
มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย (มกอท.) นำระบบการรับรองเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม “พี จี เอส ”ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตรซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน
อบรมเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินระดับจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง 
“มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์”เจ้าหน้าที่สพด.นครปฐมสนับสนุน
ข้อมูลต่างๆ (Inform) การรวมสมาชิกเกษตรอินทรีย์ขึ้นใหม่ ขั้น
ต่ำ 5 คนประชุมกลุ่มทุกเดือน กรมพัฒนาที่ดินแนะนำเกษตรกร
น้อมนำศาสตร์ศาสตร์พระราชา ของรัชกาลที่ 9 มาใช้เพ่ือพัฒนา
ดิน วิธีปรับปรุงบำรุงดิน (Consult) เกษตรกรต้องการรับรอง
ฟาร์มตนเอง สพด.นครปฐมมีโครงการเกษตรกรรับรองสู ่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรมีส่วนร่วมทำข้อกำหนด
การปฏิบัติ กฎระเบียบ “พี จี เอส” ภายในกลุ่ม (Involve) 
สพด.นครปฐมสน ับสน ุนอ ุปกรณ ์ป ัจจ ัยการผล ิตทาง
การเกษตรที่จำเป็น กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
การเรียนรู ้  สมาชิกเกิดพลังในการขับเคลื ่อนโดยวิถีใหม่ 
(Collaborate) และยื่นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม “พี จี เอส ”สำเร็จกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์
ไทย   

  (2) ความโดดเด่นในการแก้ไขปัญหา
ความยากลำบากที่ เกิดขึ้นได้ (เช่น 
สามารถนำภู มิ ปั ญ ญ าชาวบ้ าน 
ผลักดันให้ออกเป็นนโยบายและทำ
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง 
ๆ) 
 
 

นางสาวณารินทร์ ทองยี่สุ่น หมอดินอาสาประจำตำบลหนองู
เหลือมจึงได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มใหม่ภายในตำบลหนองงูเหลือม 
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  เนื่องจากต้องย้ายสถานที่
ด้วยลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสังคม ทางสมาชิกกลุ่มใหม่ร่วมกัน
ปรึกษาหารือโดยมีมติภายในกลุ่มมีแนวทางต้องการเป็น “เกษตร
อินทรีย์เชิงแปรรูป ร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร”จึงจัดตั้ง
เป็นวิสาหกิจชุมชน ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองนครปฐม ”  
การรวมกลุ่มและได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้
มาตรฐาน Organic Thailand , Iform ปี 2561  สมาชิกภายใน
กลุ่มมีประมาณ 20  คน  โดยสมาชิกท่ีผลิตผักอินทรีย์ที่ได้การ
รับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม จำนวน  9  ราย  สมาชิก
จำนวน 1 ราย อยู่ ในช่วงปรับเปลี่ ยน  ส่วนสมาชิกที่ เหลือ
ประมาณ 10 ราย  เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตผักอินทรีย์ภายในกลุ่มฯ จะมีอย่าง
ต่อเนื่อง นำไปส่งที่ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ ตลาดสุขใจ ตลาดคิดมี



 

 

 

 

 

 

รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ฟาร์ม   (Kid me farm)  โรงพยาบาลนครปฐม ตลาดวัดใหม่ปิ่น
เกลียว ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศิลปากรตลาดจริงใจเซนทรัล
ศาลายา เป็นต้น 
 

5.2 กลไก/การกำกับดูแลบริหารจัดการกลุ่ม/เครือข่ายที่รัฐได้จัดตั้งขึ้นหรือเครือข่ายที่ประชาชนได้ก่อตั้งขึ้นมา 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000ตัวอักษร) ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

  หลั งจากที่ มี การจั ดตั้ งเป็ นกลุ่ ม/
เครือข่ายของประชาชนมีรายละเอียด
ของกลุ่ม/เครือข่าย อย่างไรบ้าง เช่น 
1. วิสยัทัศน์ของผู้นำ/เครือข่ายที่
เกีย่วข้อง 
2. ฉันทามติ  
3. เงินทุน  
4. ผู้ประสานงานเครือข่าย  
5. การกำหนดกรอบการทำงานรว่มกัน 
6. การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ 
7. กลุ่มผู้ได้ส่วนได้ส่วนเสียในเครือข่าย 
8. การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
เครือข่าย 

1.วิสัยทัศน์ของกลุ่ม คือ  ผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เสริมสร้างรายได้ที่มั่นคง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  
2.ฉันทามติ ขยายเครือข่ายโดยวางแนวทางร่วมกัน เช่นการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การจัดจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
3.เงินทุนที่เป็นงบประมาณจากภาครัฐที่สนับสนุน ต่อยอดเป็น
การพ่ึงพาตนเองภายในกลุ่ม 
4.ผู้ประสานงานเครือข่าย โดยสมาชิกในกลุ่มประสานงานเรื่อง
ของการตลาด องค์ความรู้ การแบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ   
5.การกำหนดกรอบการทำงานร่วมกัน จัดทำตลาดร่วมกัน โดย
มีการวางแผนการผลิตผลผลิตที่จะนำมาขายในตลาดร่วมกัน 
6.การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ หัวหน้ากลุ ่มจะ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มตามข้อตกลงใน
การประชุม ตั ้งกลุ ่ม แต่หากว่ามีการศึกษาดูงานหรือจัดงาน
บริเวณแปลงของใครที่เป็นเจ้าภาพจะเป็นเจ้าของสถานที่ และ
เป็นผู้กำหนดบทบาทของสมาชิกและเครือข่ายในงานนั้น ๆ    
7.กลุ่มผู้ได้ส่วนได้ส่วนเสียในเครือข่าย อันดับแรกเป็นสมาชิก
ในกลุ่ม  อันดับสองเป็นผู้บริโภคหรือเจ้าของตลาด อันดับสาม
เป็นกลุ่มเครือข่ายต่างๆ 
8.การสร้างความไว้เนื้อเชื้อใจระหว่างเครือข่าย คำมั่นสัญญา
ของกลุ่มฯ ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

5.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนอ่ืนในการขับเคลื่อนการดำเนินการ 
 ✓ มีภาคส่วนใดบ้างที่ เข้ามามีบทบาท 

ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ
ภาคส่วนใดบ้าง และมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอย่างไร 

บูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นอกจากกรมพัฒนาที่ดินแล้ว ยัง
มีกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจ ถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้สมาชิก สนับสนุนงบประมาณจังหวัด สำนักงานเกษตร 
ของบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดสนับสนุนโรงเรือน กระทรวง
พลังงาน สนับสนุนเครื่องสับย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โครงการให้ความรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยว การผลิตสินค้าออนไลน์ 
นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 



 

 | 

 

 

 

รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ให้ความรู้เรื่องจักรยานปั่นน้ำการประดิษฐ์ภาชนะจากขุยมะพร้าว 
ผลิตใบตองบีบอัดเป็นภาชนะใส่อาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการตรวจสุขภาพของคนในชุมชนมีใบประกาศนียบัตรให้
สินค้าเกษตรอินทรีย์  มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์  
โครงการแผงโซล่าเซลล์ ใช้โดรนพ่นน้ำหมักชีวภาพการสูบน้ำโดย
ใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์นำน้ำจากคลองหนองกร่างขึ้นบ่อพัก 
กรมประมงสนับสนุนพันธุ์ปลาต่างๆในการปล่อยลงสู่คลองหนอง
กร่าง ท่องเที่ ยวสนับสนุนชูชีพ จักรยาน บริษัทเอสพีหิ รัญ
สนับสนุนเรือลากจูงทุ่นลอยน้ำ คณะแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
สนามจันทร์สนับสนุนเรือถีบ การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายต่างๆทำ
ให้กลุ่มฯประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค ์

 

5.4 การดำเนินงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ✓ โครงการมี กลไกหรื อวิ ธี การที่ ใช้  

ในการขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือ
เชิงบูรณาการ รวมถึงที่มาและแนวทาง
ของการทำงานแบบมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 
 
 
 

เกษตรกรได้นำกลไกการทำงานของระบบการรับรองเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม พีจีเอส มาปรับใช้โดยการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเกษตรกรชุมชน ผู้บริโภคหรือตลาด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที ่
เป็นพี่เลี้ยง เช่น สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม สำนักงานเกษตร
จังหวัดร่วมบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหา
ให้กับกลุ ่มเกษตรกร เช่นความรู ้ในการผลิตพืชอินทรีย์ การ
ปรับปรุงบำรุงดิน การสร้างตลาด การแปรรูป การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร และเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่ใจในการทำเกษตรอินทรีย์ 

5.5 การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ใช้เอ้ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 ✓ โครงการมี การนำนวั ตกรรมหรื อ

เทคโนโลยีที่ใช้เอ้ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
อย่างไร 

1.การนำระบบการให้น้ำผ่าน application โดยใช้ smart 
phone เพ่ือกำหนดปริมาณการให้น้ำ ประหยัดเวลาในการ
ทำงานและใช้โดรนให้น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักไล่แมลง 
(เอกสารแนบ 10, 
https://drive.google.com/file/d/1SDCYSNcqhRxUXy-
g89NhndLM1VYTy-Ir/view?usp=sharing) 

   2.การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้า    
   เกษตรอินทรีย์ผ่าน   ช่องทางเพจ Facebook ไผ่-ตอง-สถานที ่
  ท่องเที่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  (เอกสารแนบ 11   
https://drive.google.com/file/d/1Ssucq6aIx0kvYNHo0kH3
W4EDQxo2mNDK/view?usp=sharing) 
 

มิติที่ 3 : ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ 40 คะแนน 

https://drive.google.com/file/d/1SDCYSNcqhRxUXy-g89NhndLM1VYTy-Ir/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SDCYSNcqhRxUXy-g89NhndLM1VYTy-Ir/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ssucq6aIx0kvYNHo0kH3W4EDQxo2mNDK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ssucq6aIx0kvYNHo0kH3W4EDQxo2mNDK/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
6. ผลผลิต/ ผลลัพธ์/ผลกระทบ ของการดำเนินงาน  
    6.1 ผลผลิตจากการดำเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000ตัวอักษร) ไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

 ✓ ผลผลิตของการดำเนินการ/โครงการที่
สำคัญคื ออะไร อธิบายให้ ชั ดเจน 
เชิ งสถิติ รวมทั้ งแสดงตั วชี้ วัดที่ วัด
ความสำเร็จของการดำเนิ นการ/
โครงการ พร้อมยกตัวอย่าง 

1.  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
โดยผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand 
จำนวน 2 ราย  ต่อมาปี 2557 ได้รับการรับรองเพ่ิมเป็น 8 ราย 
ปี 2559 ร่วมมือกับเอกชน เกษตรกรผ่านการรับรอง Iform 
จำนวน 5 ราย  ปัจจุบันเกษตรกร“วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมือง
นครปฐม” ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม หรือ
เรียกว่า “พี จี เอส” จำนวน 10 ราย 
2.  การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมือง
นครปฐม เกษตรอินทรีย์ เชิ งท่องเที่ ยวและแปรรูป ที่ เริ่ม
ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559  -2563 สมาชิกในกลุ่มที่ผลิตผักและ
ผลไม้อินทรีย์   ได้แก่ บ้านสวนสานฝัน  สวนจินดาวัฒน์  สวน
เพียรพอดี บ้านสวนกิโลก 5 ไทโยแลนด์คาเฟ่ ศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรรุ่นใหม่ ไร่ที่บ้าน ไร่มัชฌิมา กลุ่มฯ มีรายได้จากการทำ
เกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ 15,000 – 250,000 บาท  มีต้นทุนจาก
การผลิตต่าง ๆ  ตั้งแต่ 6,500 – 46,000 บาท  การผลิตผัก
อินทรีย์ เพ่ือส่งตลาดมีอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่นโรงพยาบาล   
ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ 
3. ตั้งแต่ปี 2561-2564  มีการขยายกลุ่ม PGS ทั้งหมดใน
จังหวัดนครปฐม  จำนวน  9  กลุ่ม 
 

   6.2 ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในพ้ืนที่  

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000ตัวอักษร) ไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

 ✓ ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในการสร้าง
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่นำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ 
ในพ้ื นที่  (แสดงข้อมู ลและตั วเลข 
ที่สนับสนุนที่ชัดเจน) 

1.ปี  2561  กลุ่มฯ มีรายได้จากการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยว
ประมาณ 200,000 บาท  ปี  2562 กลุ่ มมี รายได้ประมาณ 
100,000 บาท ปี 2563 เนื่องจากประสบปัญหาโควิด ทำให้ไม่
สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้แต่การขายผลผลิตผักและผลไม้
ต่าง ๆ  มีต่อเนื่องใน 
    2. การขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน จากพ้ืนที่ 20 ไร่เป็น
จำนวน 85 ไร่ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น  เนื่องไม่มี



 

 | 

 

 

 

รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
การใช้สารเคมีทางเกษตร 
    3.  สุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคในชุมชนมีความปลอดภัย 
ส่งผลให้คนในชุมชนรู้จักแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย จึงทำให้
เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคในตำบลมากขึ้น   
    4. การขยายผลด้านการตลาดเกษตรอินทรีย์  ผลผลิตของ
เกษตรกรสามารถนำไปขายเพ่ิมช่องทางการตลาด ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน  ทำให้ผู้ผลิตสามารถขายผู้บริโภคได้โดยตรงผ่าน
สื่อต่าง ๆ   

6.3. ประโยชน์ที่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมที่สร้างผลกระทบสูงกับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000ตัวอักษร) ไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

  การดำเนิ นการ/มีประโยชน์ ที่ ต่ อ
สำคัญประชาชน กลุ่ มเป้ าหมาย 
หน่วยงานคืออะไรจากกระบวนการมี
ส่ วนร่วมที่ สร้ างผลกระทบสู งกับ
คุ ณ ภ าพชี วิ ตความ เป็ น อยู่ ขอ ง
ประชาชน(แสดงข้อมูลและตัวเลขที่
สนับสนุนที่ชัดเจน) 

การดำเนินงานสมาชิกในกลุ่มได้ข้ามผ่านเส้นความยากจน โดย
สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ในครอบครัวเดือนละ 10,000-20,000 บาท  
ทำให้เกษตรกรมีความอยู่ดีขึ้น เกษตรกรสามารถปลดหนี้สิน และมี
รายได้เพ่ิมขึ้น ช่วยขจัดความยากจน (SDG1) ลดความหิวโหยของ
เกษตรกร  (SDG2) นอกจากนี้ พ้ืนที่ทำการเกษตรเริ่มตั้งแต่มีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ปี 2559 ทำให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ เพ่ิมขึ้น (ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จากเดิม 1.55%  
เพ่ิมขึ้นเป็น 2.44% ส่งผลให้ระบบนิเวศดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณ
ธาตุอาหารในดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง ไม่ต้องพ่ึงพาปุ๋ยเคมี 
สารเคมีในการผลิต ทำให้สุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัย 
มีสุขภาพที่แข็งแรง สอดคล้องกับ (SDG3) การมีสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม  (SDG10) คนในชุมชนมี
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการแปรรูปอาหารทำให้ช่วย
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบ (SDG12)  ช่วยรักษา
ทรัพยากรน้ำ ได้แก่ คลองหนองกร่าง 

มิติที่ 4 : ความยั่งยืน 10 คะแนน 
7. การได้รับการสนับสนุนหรือการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอ่ืนในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป เพื่อให้ดำเนิน
โครงการได้ด้วยตนเอง 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000ตัวอักษร) ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

 ✓ การได้รับการสนับสนุนหรือการระดม
ทรัพยากรจากภาคส่ วนอ่ืนในการ

1.ได้รับแผนสนับสนุนโครงการส่งเสริมสร้างความเข้มเข็งให้กับ
วิสาหกิจชุมชน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด  



 

 

 

 

 

 

รายการตัวชี้วัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ขับเคลื่อนโครงการต่อไป หรือกำหนด
ไว้ ในแผนงาน/แนวทางเพ่ือให้ เกิด
ความยั่งยืน (การจัด Roadmap ในการ
ขยายผล หรือการบรรจุโครงการไว้ใน
แผนปฏิบัติการ) 

2.มีแผนระดมทุน ปรับปรุง“วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมือง
นครปฐม” เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
3.แผนดำเนินงานฝึกอบรม หลักสูตร “เกษตรอินทรีย์อย่างมีส่วน
ร่วม ” สำหรับเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจ  

8. การถ่ายทอดบทเรียนและผลการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนำไปศึกษาและเป็นต้นแบบ   
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000ตัวอักษร) 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

 ✓

 
ก ารถ่ า ย ท อ ด บ ท เรี ย น แ ล ะผ ล 
การดำเนินการเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถนำไปศึกษาและเป็นต้นแบบ 
(หากมีต้องแสดงรายละเอียด) 

เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านกระบวนการรับรองเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม “พี จี เอส” ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจที่
ต้องการปรับเปลี่ยนด้านการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(เอกสารแนบ 12, 
https://drive.google.com/file/d/1NE5cVFw2TdmG2I9Ypr_j
1kh_wioPoVnT/view?usp=sharing) 
 

9. ความย่ังยืนระดับนโยบาย(การจัด Roadmap ในการขยายผล หรือการบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ) 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000ตัวอักษร) ไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

 ✓

 
แนวทางหรือแผนในการพัฒนาความ
ยั่งยืนของเครือข่ายให้เกิดเสถียรภาพ 
ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
เช่น การมีแผนในรับสมาชิกเครือข่าย
มากขึ้น สร้างคนรุ่นใหม่ในการพัฒนา
ต่อเนื่อง แผนการดึงภาคเอกชนเข้ามา
สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่  

1.การสร้างเครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอดจากศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
ด้านกระบวนการแบบมีส่วนร่วม “พี จี เอส” เพ่ิมขึ้น และขยาย
กลุ่มเครือข่ายทำเกษตรอินทรีย์ 
2.การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี เครื่องมือมาใช้ในขบวนการผลิต
เกษตรอินทรีย์  ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ 
3.แผนพัฒนาธุรกิจ “5 ร” เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NE5cVFw2TdmG2I9Ypr_j1kh_wioPoVnT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NE5cVFw2TdmG2I9Ypr_j1kh_wioPoVnT/view?usp=sharing

