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ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมสี่วนร่วม (Effective Change) 
 
 
 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง 
หน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัลฯ 

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

เงื่อนไขของผลงานท่ีส่งสมัคร 

 กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเก่ียวกับผลงานที่น าเสนอ  

 เป็นผลงานท่ีเป็นการท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลส าเร็จ 
ท่ีเป็นรูปธรรม โดยมีการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี 
ส่วนร่วมมาก่อน 

 เป็นการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายส าคัญของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการด าเนินงานท่ีสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด รวมถึง
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และยุทธศาสตร์การขับเคล่ือน
ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) พ.ศ. 2564 - 2569  

  กรณีท่ีเสนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล  

 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งแต่ละเขตพื้นท่ีฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ  
ผ่านส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 

รางวัลท่ีมอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเปิดระบบราชการ ท่ีมีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการต้ังแต่ระดับการให้ข้อมูล 
(Inform) การให้ค าปรึกษาหารือ (Consult) การเข้ามามีบทบาท (Involve) และในระดับความร่วมมือ 
(Collaborate) ซึ่งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาท่ีมีนัยส าคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact) 
กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 



 

2 | 

 

 

 

ข้อมูลของหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 

1. ชื่อหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล กรมพัฒนาท่ีดิน        
                           (ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน เป็นต้น) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน  สถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7                

3. ชื่อผลงาน/โครงการ  บ้านถิ่น ปรุงดิน สร้างน้ า ปลูกแก้วมังกร สร้างรายได้อย่างยั่งยืน   

4. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

4.1 ช่ือ-นามสกุล  นางสาวมานิดา  กาศวิเศษ         

ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน        

ส านัก/กอง สถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7                  

เบอร์โทรศัพท์ 0-5459-7509  เบอร์โทรสาร 0-5459-7509     

โทรศัพท์มือถือ  0-95147-9741  e-mail   manida001@hotmail.com   

4.2 ช่ือ-นามสกุล  นายฉัตรเพชร  อูปเสาร์         

ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน        

ส านัก/กอง  สถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7      

เบอร์โทรศัพท์ 0-5459-7509  เบอร์โทรสาร 0-5459-7509     

โทรศัพท์มือถือ  08-3325-2149  e-mail         

4.3 ช่ือ-นามสกุล  นางสาวนันทิดา  สุรีย์         

ต าแหน่ง   นักวิชาการเกษตร         

ส านัก/กอง  สถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7      

เบอร์โทรศัพท์ 0-5459-7509  เบอร์โทรสาร 0-5459-7509     

โทรศัพท์มือถือ  08-1796-8283  e-mail   nuntida8283@gmail.com   

 
 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
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รายงานผลการด าเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ความยาวต้องไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ให้อธิบายโดยสรุปผลการด าเนินการในภาพรวม (ท่ีมาของปัญหา  
การด าเนินการ ความส าเร็จของการด าเนินการและปัจจัยความส าเร็จโดยย่อ) สามารถแทรกภาพประกอบได้  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวมในการด าเนินการ โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 (โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาประกอบการตอบค าถาม) 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ความยาวต้องไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

1. ที่มา/ปัญหา 

ต าบลบ้านถิ่น อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบ ทางด้านตะวันออกเป็น
ภูเขาสูง ท าให้พื้นท่ีลาดเอียงจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 175-1,040 
เมตร เนื้อท่ีประมาณ 10,768 ไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่ท าการเกษตร ได้แก่ ปลูกข้าวนาปีอาศัยน้ าฝน ปลูกพืชไร่ ได้แก่       
ถั่วเหลือง ข้าวโพด ไม้ผล ได้แก่ แก้วมังกร มะขาม ล าไย เมื่อมีการเพาะปลูก เป็นเวลานาน ประกอบกับมีการใช้
สารเคมี และปุ๋ยเคมี จ านวนมาก ขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน ท าให้สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่สามารถ
เพาะปลูกพืชได้ และจากลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทรายแป้ง การระบายน้ าค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง มีความอุดม
สมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับต่ า บางพื้นท่ีพบปัญหาดินแน่นทึบช้ันใต้ดินไถพรวน ท าให้พืชท่ีปลูกมีผลผลิตต่ า และ
คุณภาพผลผลิตไม่ดี เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้ยังไม่เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ และมีหนี้สินในครัวเรือน ท าให้เกษตรกร
มีการปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ท าการเกษตรแบบผสมผสาน มีแผนการปรับปรุงดิน น้ า สร้างกระบวนการ
ผลิตครบวงจร สามารถเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2. การด าเนินการ (วิธีการ/รูปแบบ) 

สถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ มีรูปแบบการด าเนินงานในระดับความร่วมมือ (Collaborate) ระหว่างกลุ่มเกษตรกรใน
พื้นท่ี หน่วยงานภาครัฐในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีขั้นตอนในการด าเนินการ มีการประชุมประชาพิจารณ์
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเกษตรกรผู้ร่วมโครงการฯ สถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ได้ให้ค าแนะน าและส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกพืชทางเลือกตามความเหมาะสมของดิน (Agri-map) หรือแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ 
โดยการปรับเปล่ียนการปลูกพืชท่ีไม่เหมาะสมบนพื้นท่ีของเกษตรกรเองเป็นพืชทางเลือกท่ีมีศักยภาพ โดยเกษตรกร
ในพื้นท่ีสนใจพืชแก้วมังกร สถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พบว่าแก้วมังกรเป็นพืชท่ีเหมาะสมท่ี
จะน าปลูกในพื้นท่ี ประกอบกับเกษตรกรมีความต้องการแหล่งน้ าในพื้นท่ีเกษตรจึงได้น าโครงการแหล่งน้ าในไร่นอก
เขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรท่ีสนใจ เพื่อเพิ่มแหล่งน้ าต้นทุนให้กับแปลงปลูก
แก้วมังกร และได้ด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี โดยใช้สารเร่ง พด. ต่างๆ 
ได้แก่สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อ
ใช้ผลิตปุ๋ยหมักใส่เพื่อปรับปรุงดิน สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.2 เป็นเช้ือจุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติในการย่อยสลายวัสดุ
การเกษตรท่ีมีลักษณะสด อวบน้ า เพื่อผลิตน้ าหมักชีวภาพเป็นฮอร์โมน สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ี
มีสมบัติควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชในดิน มีความสามารถป้องกันหรือยังยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือโรคท่ีท าให้เกิด
รากเน่าโคนเน่า สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เป็นจุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและการย่อย
สลายพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ในสภาพท่ีไม่มีออกซิเจนเพื่อผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช เพื่อใช้ในผลิตสารไล่แมลง
ฉีดพ่นในแปลงแก้วมังกร และปรับปรุงดินด้วยการใช้พืชปุ๋ยสด ได้แก่ ปอเทือง ซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วที่สามารถตรึง
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ไนโตรเจนจากอากาศให้มาเป็นธาตุอาหารในดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี รวมท้ัง
การใช้ปูนโดโลไมท์ เพื่อปรับสภาพดินลดความเป็นกรดจัดในดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุอาหารพืช
ในดิน และตรวจวิเคราะห์ดิน หลังจากท่ีเกษตรกรได้รับองค์ความรู้เพื่อการผลิตแก้วมังกรแล้ว เกษตรกรได้น า
วิธีการปรับปรุงดินส าหรับการปลูกแก้วมังกรของกรมพัฒนาท่ีดินไปปฏิบัติในพื้นท่ี สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานต้ังแต่การผลิตจนถึงการตลาด และแปรรูป จน
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น เริ่มแรกมีเกษตรกรสนใจปลูก 3-4 ราย เนื้อท่ี ประมาณ 5 ไร่ เริ่มมีรายได้จาก
การขายแก้วมังกร ซึ่งมีพ่อค้ามารับซื้อถึงพื้นท่ี ท าให้เกษตรกรคนอื่นๆ สนใจปลูกเพิ่มข้ึน ปัจจุบันกลุ่มฯ ได้จดเป็น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วมังกรต าบลบ้านถิ่น มีสมาชิก 80 ราย พื้นท่ี 800 ไร่ 

3. ความส าเร็จของการด าเนินการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ) 
ผลผลิต   1) เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วมังกรต าบลบ้านถิ่น จังหวัดแพร่ โดยมีสมาชิกของกลุ่มฯ จ านวน 80 คน มี
การบริหารจัดการรวมกลุ่มด้วยระบบท่ีเข้มแข็ง ท้ังด้านการบริหารเงินทุน การเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการผลิต
ของเกษตรกรจากหน่วยงานภาครัฐ การช่วยเหลือกิจกรรมของกลุ่มร่วมกัน  

      2)  สถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินให้กับเกษตรกร ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแก้วมังกรต าบลบ้านถิ่น ด าเนินการผลิตปุ๋ยหมัก จ านวน 28 ตัน ผลิตน้ าหมักชีวภาพ จ านวน 2,380 ลิตร 
และปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด ด้วยปูนโดโลไมท์ จ านวน 16 ตัน ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน จ านวน 89 ตัวอย่าง 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) จ านวน 2 ตัน โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 
ลบ.ม. จ านวน 45 บ่อ อบรมหมอดินอาสา จ านวน 11 ราย และอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ จ านวน  80 ราย 

   3) จ านวนผลผลิตของแก้วมังกร จ านวน  40 ตัน/ปี แปรรูปเป็นแบบอบแห้ง 3,000 กิโลกรัม/ป ี 
ผลลัพธ์   1) การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วมังกรต าบลบ้านถิ่น ท าให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกแก้วมังกร
และแปรรูป จากเดิมรายได้ 150,000 - 200,000 บาท/ครัวเรือน สร้างรายได้เป็น 290,000 - 390,000 บาท/
ครัวเรือน และยังสามารถลดการเคล่ือนย้ายแรงงานของเกษตรกรไม่ต้องไปหางานท าท่ีอื่น แต่สามารถปลูกแก้ว
มังกรในพื้นท่ีของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

  2) เกษตรกรได้เรียนรู้และรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อรักษาทรัพยากร 
ดิน และท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 

  3) มีการใช้ท่ีดินเหมาะสมกับการเพาะปลูกแก้วมังกร เพิ่มขึ้นจากเดิม 650 ไร่ เป็น 800 ไร่ สร้างความ
ยั่งยืนในการใช้ท่ีดิน  
ผลกระทบ 

ต าบลบ้านถิ่น อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีเนื้อท่ีประมาณ 10,768 ไร่ จ านวน 1,678 ครัวเรือน ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างท่ัวไป (45%) ท าเกษตรกรรม (10%) อาชีพค้าขาย รายได้ไม่แน่นอน ก็มี
เกษตรกรบางรายหันกลับมาท าการเกษตร โดยท่ีสภาพภูมิประเทศของต าบลบ้านถิ่น อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
เป็นพื้นท่ีราบและภูเขาสูง มีความลาดชัน ต้ังแต่ 2-75 เปอร์เซ็นต์ เกิดปัญหาการชะล้างหน้าดินและสารเคมีลงไปสู่
แหล่งน้ า ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยยังงา และอ่างเก็บน้ าร่องฮ่าง ท าใหอ้่างเก็บน้ าต้ืนเขิน น้ าท่ีน าไปใช้อาจส่งผลกระทบ
ด้านสุขภาพของเกษตรกร และชาวบ้านต าบลบ้านถิ่น ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง การระบายน้ า
ค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับต่ า ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย มีการท า
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เกษตรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในปริมาณมาก เกษตรกรขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน 
จนส่งผลให้ธาตุอาหารในดินน้อยลง ท าให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ส่งผลให้พืชอ่อนแอโรคและแมลงศัตรูพืช
เข้าท าลายได้ง่าย ท าใหผ้ลผลิตต่อไร่ต่ า ท าให้มรีายได้น้อย 

นอกจากนี้ปัญหาอุปสรรคในการท าการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่ คือ ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาด้านการตลาด ในระยะแรกเมื่อฤดูเก็บเกี่ยวแก้วมังกรจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อม
กันจ านวนมาก ท าให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 

   1. เกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรต าบลบ้านถิ่น มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาและผลิตแก้วมังกรให้ได้คุณภาพ จน
สามารถรวมกลุ่ม  และเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม 
   2. มีหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย สนับสนุนองค์ความรู้ สาธิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่น  และท าให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วมังกร
ต าบลบ้านถิ่น 
   3. การบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย มีการ
ประชุม วางแผนก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ เพื่อลดความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 
   4. เงินทุน การด าเนินการต้องอาศัยแหล่งทุนหมุนเวียน ซึ่งได้จากการรวบรวมเงินทุนจากการต้ังกฎระเบียบของ
กลุ่ม และแหล่งเงินทุน  
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ส่วนท่ี 2 สรุปผลการด าเนินการ 

รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
มิติท่ี 1:  ความส าคัญของปัญหาและความสามารถขององค์กร  10 คะแนน 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
1.  วิเคราะห์ความส าคัญของปัญหา/ที่มา ที่ท าให้ต้องน ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการด าเนินการตามภารกิจ
ขององค์กรและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงาน 

การด าเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)     ไม่ได ้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

   วิเคราะห์ความส าคัญของปัญหา/ท่ีมา  
ท่ีท าให้ต้องน ากระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมาใช้ในการด าเนินการ
ตามภารกิจขององค์กรและสอดคล้อง
กับบริบทของพื้นท่ี รวมถึงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการด าเนินงาน 

   ต าบลบ้านถิ่น อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พื้นที่ส่วน
ใหญ่ท าการเกษตร ได้แก่ ปลูกข้าวนาปีอาศัยน้ าฝน ปลูกพืช
ไร่ ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพด ไม้ผล ได้แก่ แก้วมังกร มะขาม 
ล าไย เมื่อมีการเพาะปลูก เป็นเวลานาน ประกอบกับมีการ
ใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี จ านวนมาก ขาดการปรับปรุงบ ารุง
ดิน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง การระบายน้ า
ค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง มีความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ใน
ระดับต่ า ขาดแหล่งน้ าในการท าการเกษตร ท าให้พืชที่ปลูก
มีผลผล ิตต่ า และคุณภาพผลผลิตไม่ดี และเมื่อมีผลผลิตทาง
การเกษตรออกมาก็มีการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางท่ีเข้ามา
รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ท าให้ราคาต่ า ส่งผลให้รายได้ไม่
เพียงพอ เกษตรกรเกิดความท้อแท้ในอาชีพการเกษตร ซึ่งแต่
เดิมเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย แต่รายได้ยัง
ไม่เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ และมีหนี้สินในครัวเรือนอยู่แล้ว 
อีกปัญหาหนึ่ ง  คือ พื้น ท่ีท ากิน ไม่มี เอกสารสิทธิ์  ท า ให้
หน่วยงานรัฐไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้อย่างเต็มท่ี 
สถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ จึงเข้าร่วมให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรดินและใช้
ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างเหมาะสม เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

2. ขอบเขตปัญหากับประชาชนกลุ่มประชาชนในพื้นที่หรือผลกระทบของปัญหา 
การด าเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)          ไม่ได ้

ด าเนินการ 
ด าเนินการ 

   ปัญหามี ขอบเขตหรื อผลกระทบ 
ในระดับใดบ้าง เช่น ระดับพื้นท่ีหน่วยงาน 
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมท้ัง

1. สภาพพื้นท่ี ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ มีเนื ้อที่ประมาณ 
10,768 ไร่ โดยสภาพภูมิประเทศ เป็นท่ีราบและภูเขาสูง มี
ความลาดชัน ต้ังแต่ 2-75 % เกิดปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของดิน สารเคมีไหลลงสู่อ่างเก็บน้ า ท าให้อ่างเก็บน้ าต้ืนเขิน 
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ระบุ ประชาชนหรือผู้รับบริการ     กลุ่ม
ใดบ้างท่ีได้รับผลกระทบ (เป็นใคร 
จ านวนเท่าไร) 

น้ าอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร ลักษณะดินเป็น
ดินร่วนปนทรายแป้ง การระบายน้ าค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง 
มีความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับต่ า ดินเป็นกรดจัดถึง
เป็นกรดเล็กน้อย  มีการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก ขาดการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน ท าใหธ้าตุอาหารในดินลดลง พืชเจริญเติบโต
ช้า ท าให้พืชอ่อนแอต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ผลผลิตต่ า มี
รายได้น้อย ส่งผลกระทบในระดับต าบล 
2. การขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง พื้นท่ีส่วนใหญ่
อยู่เหนืออ่างเก็บน้ า ซึ่งบางรายยังขาดแหล่งน้ าในแปลงเกษตร
ของตนเอง ส่งผลกระทบในระดับต าบล 
3. ด้านราคาสินค้าเกษตร ในช่วงแรกการขายแก้วมังกรยังไม่มี
ตลาด ได้ขายกับพ่อค้ารับซื้อท่ัวไป เกิดปัญหาเรื่องราคาต่ า แต่
เกษตรกรจ าเป็นต้องขาย เพราะยังไม่มีการวางแผนการตลาด 
ส่งผลกระทบในระดับภูมิภาค และประเทศ 
4. การขาดเอกสารสิทธิ์ ท่ีดินท ากิน เกษตรกรขาดพื้นท่ีท า
เกษตร ท าให้มีการเคล่ือนย้ายแรงงานของคนในชุมชนไป
ท างานท่ีอื่น ส่งผลกระทบในระดับประเทศ 

1.2 ความสามารถขององค์กร (ศักยภาพของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา)  
3. นโยบายของหน่วยงานและการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนา 
การด าเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)           ไม่ได ้

ด าเนินการ 
ด าเนินนการ 

  หน่วยงานมีนโยบายการมีส่วนร่วม
อย่างไรและการสนับสนุนเพื่อให้เกิด
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ท่ีน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรื อ
พัฒนา 

กรมพัฒนาท่ีดิน ก าหนดวิสัยทัศน์“เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน 
เพื่อขับเคล่ือนการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ (ภายในปี 
2570)”โดยงานพัฒนาท่ีดินสอดคล้องกับพันธกิจของกรมฯ พัฒนา
ท่ีดินด้วยระบบการบริหารจัดการเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ด้านการวางแผน ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ดินและน้ า และ
ปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อรักษาสมดุลความเส่ือมโทรมของท่ีดินและ
นิเวศเกษตร รวมถึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของ
เกษตรกรและเครือข่ายงานพัฒนาท่ีดิน มีแนวทางด าเนินงาน
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร ให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อรองรับการ
พัฒนาท่ีดินทุกรูปแบบ สร้างภูมิ คุ้มกันพร้อมเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลง เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเกื้อกูลกัน โดยให้หมอดินอาสาเป็น
กลไกขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีดินในชุมชนอย่างท่ัวถึง และส่งเสริม
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
การมีส่วนร่วมของชุมชน ท้ังชุมชนเมืองและชนบท ในการใช้
ประโยชน์ ดูแลรักษาทรัพยากรท่ีดินและสภาพแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 

4. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
การด าเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่มี/ไม่ได้ด าเนิ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

  หน่วยงานมีการด าเนินการอย่างไร
เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

  (1) การส่ือสารถ่ายทอดนโยบาย การส่ือสารทิศทางและนโยบายให้กับบุคลากรทุกระดับผ่านการ
ประชุมและส่ือรูปแบบต่างๆ และถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด
จากระดับกรมลงสู่ระดับกอง/ส านัก กลุ่ม/ฝ่าย และบุคคล และ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ผ่านช่องทาง
ต่างๆ 1) มอบนโยบายการท างานในการประชุมหน่วยงาน 2)ออก
ค าส่ังเพื่อก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน 3)ลงพื้นท่ีตรวจ
เยี่ยม 4) ส่ือออนไลน์ เน้นการท างานในรูปแบบบูรณาการ กับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

  (2) การสร้างวัฒนธรรม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรทุกคน และผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นท่ี ให้ตระหนักถึงการท างานในรูปแบบบูรณาการ เน้นให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บุคลากรท างานแบบใกล้ชิดกับ
ประชาชน คอยเยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใส่เกษตรกรในพื้นท่ี สอบถาม
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ และน า
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผ่านหมอดิน
อาสา 

  (3) การก าหนดผู้รับผิดชอบและ 
การติดตามประเมินผล 

วางระบบการติดตามงาน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการระดับกรม 
ประชุมติดตามงานรายเดือน รายไตรมาส และ 6 เดือน และ
ติดตามผลงานท้ังผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดและค ารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 

  (4) การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ
กับภารกิจ 

จัดสรรทรัพยากร บุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
และงบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาทรัพยากรดินและ
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี 

มิติท่ี 2 : กระบวนการมีส่วนร่วม 40 คะแนน 
5. รายละเอียดของด าเนินงาน  
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
    5.1 รูปแบบในการน ากระบวนการในการสร้างการมี ส่วนร่วมในการด าเนินการต้ังแต่ระดับการให้ข้อมูล ( Inform)  
การให้ค าปรึ กษาหารื อ (Consult) การเข้ ามามีบทบาท ( Involve) และในระดับความร่วมมือ (Collaborate) มาใช้ 
ในการด าเนินงานต้ังแต่ต้นจนส้ินสุดโครงการ และมีความโดดเด่นท่ีแตกต่างท่ีสามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีความยากล าบากท่ีเกิดขึ้นได้ 
การด าเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่มี/ไมไ่ด้ด าเน ิ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

  (1) การน ากระบวนการในการสร้าง 
การมี ส่วนร่วมต้ังแต่ระดับการให้
ข้อมูล (Inform) การให้ค าปรึกษา
หารือ (Consult) การเข้ามามีบทบาท 
(Involve) และในระดับความร่วมมือ
(Collaborate) มาใช้ในการด าเนินงาน
ต้ังแต่ต้นจนส้ินสุดโครงการ 

(Inform) ได้แนะน าให้เกษตรกรปลูกพืชตามความเหมาะสม
ของดิน (Agri-map) ตามความสนใจของเกษตรกร ซึ่งได้เลือก
พืชแก้วมังกร พร้อมให้องค์ความรู้การปรับปรุงดิน การเพิ่ม
พื้น ท่ีเก็บกักน้ า ผ่านการประชุมกลุ่มเกษตรกร  และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านหมอดินอาสา (Consult) โดยการประชุม
แบบเป็นทางการ การเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกร และการ
พูดคุยแบบไม่เป็นทางการ เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลวิเคราะห์
สภาพปัญหาพื้นท่ี แสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา (Involve) โดยสนับสนุนการขุดสระน้ า ส่งเสริมการ
ผลิตสารอินทรีย์ ด้วยสารเร่ง พด. ต่าง ๆ ปรับปรุงดินด้วยพืช
ปุ๋ยสด (ปอเทือง) ใช้ปูนโดโลไมท์ ปรับสภาพกรดของดิน และ
ตรวจวิเคราะห์ดินก่อนและหลังปรับปรุงดิน (Collaborate) มี
การประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ 
มหาวิทยาลัย  และภาคเอกชน ร่ วมหารือวางแผนการ
ด าเนินงานต้ังแต่การผลิตจนถึงการแปรรูป และตลาด 
https: / / drive. google. com/ file/ d/ 1UCJLmsx6aWHL-
lyyIjan7TKVdWE6dshE/view?usp=sharing 

  (2) ความโดดเด่นในการแก้ไขปัญหา
ความยากล าบากท่ีเกิดขึ้นได้  (เช่น 
สามารถน าภู มิ ปั ญญาชาวบ้ าน 
ผลักดันให้ออกเป็นนโยบายและท า
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง 
ๆ) 

มีการใช้ Agri-Map Online ตรวจสอบความเหมาะสมของดิน
ในการเลือกพืช พร้อมตรวจวิเคราะห์ดิน ประเมินความอุดม
สมบูรณ์ของดิน จัดท าข้อมูลรายแปลง ซึ่งมีหมอดินอาสา
ประสานงานด้านการพัฒนาท่ีดิน เพื่อการบริหารจัดการดิน น้ า 
ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

  5.2 กลไก/การก ากับดูแลบริหารจัดการกลุ่ม/เครือข่ายท่ีรัฐได้จัดต้ังขึ้นหรือเครือข่ายท่ีประชาชนได้ก่อต้ังขึ้นมา 

การด าเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้

ด าเนินการ 
ด าเนินการ 

https://drive.google.com/file/d/1UCJLmsx6aWHL-lyyIjan7TKVdWE6dshE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCJLmsx6aWHL-lyyIjan7TKVdWE6dshE/view?usp=sharing
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
  หลังจากท่ีมี การจัดต้ั งเป็นก ลุ่ ม/

เครือข่ายของประชาชน มีรายละเอียด
ของกลุ่ม/เครือข่าย อย่างไรบ้าง เช่น 
1. วิสัยทัศน์ของผู้น า/เครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. ฉันทามติ  
3. เงินทุน  
4. ผู้ประสานงานเครือข่าย   
5. การก าหนดกรอบการท างานร่วมกัน 
6. การก าหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบ 7. กลุ่มผู้ได้ส่วนได้ส่วนเสีย
ในเครือข่าย 8. การสร้างความไว้เนื้อ
เช่ือใจระหว่างเครือข่าย 

 1. ผู้น ากลุ่ม ต้องการพัฒนาความรู้ พัฒนาแปลงแก้วมังกรท่ีได้
รับรองมาตราฐานเกษตรปลอดภัยขยับสู่มาตราฐานเกษตร
อินทรีย์ หรือเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ให้ได้ผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ  
 2. สร้างความสามัคคี ความถูกต้อง ยุติธรรม เปิดเผย โปร่งใส 
มีความเสมอภาค รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความสุขให้
ชุมชน 

                       3. จัดหาทุนโดยเก็บค่าถือหุ้น มีการปันผลคืนสมาชิก และ
แหล่งเงินกู้จาก ธกส.   
4. ผู้ประสานงานเครือข่าย คือ นายบันเทิง ถิ่นฐาน ประสานงาน
ระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้เริ่มการปลูกแก้วมังกร 
นายวิสิตย์ ถิ่นสุข หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน ประสานงาน
ด้านการพัฒนาท่ีดิน นายฤชภูมิ ถิ่นนาน เป็น YSF ประสานงาน
ด้านการตลาดและแปรรูป  

5. การก าหนดบทบาท ดังนี้ นายบันเทิง ถิ่นฐาน เป็นประธาน
กลุ่ม ท าหน้าท่ีวางแผนการผลิต ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบให้กับ
สมาชิกกลุ่ม นายฤชภูมิ ถิ่นฐาน ท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
ป ร ะ ส าน ง าน ด้ าน ก า ร ตล าด  แ ละ ม าต ร ฐ าน สิ น ค้ า 
คณะกรรมการ 5 คน ท าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน ก าหนด
แผนงานผลิตและการตลาด  
6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ สมาชิก ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
มหาวิทยาลัย 
7. การสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน โดยใช้กฏระเบียบ
กติกาของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกถือปฏิบัติตาม  

5.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนอื่นในการขับเคล่ือนการด าเนินการ 
  มีภาคส่วนใดบ้างท่ีเข้ามามีบทบาท 

ในการขับเคล่ือนการด าเนินโครงการ
ภาคส่วนใดบ้าง และมีบทบาทในการ
ขับเคล่ือนการด าเนินโครงการอย่างไร 

1. สถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ท่ีดินให้
เหมาะสม ผ่าน Agri-Map สนับสนุนการขุดสระน้ า ส่งเสริมการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน ได้แก่ ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ พืชปุ๋ยสด และ
ปูนโดโลไมท์ ตรวจวิเคราะห์ดินก่อนและหลัง 
2. ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ประเมินศักยภาพและจัดท า
แผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP  
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้ด้านการแปรรูป และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  ให้ความรู้และรับรอง
มาตรฐาน GAP และให้ความรู้การจัดการแปลงโรคและแมลง   
3. ส.ป.ก. และกรมป่าไม้ ออกเอกสารสิทธิ์พื้นท่ีท ากิน 
4. กรมการค้าภายใน สนับสนุนการอบรมพัฒนาท าอาหารจาก
แก้วมังกร 
5. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ สนับสนุนอุปกรณ์การ
แปรรูป ได้แก่ ห้องเย็น ตะกร้าผลไม้ เครื่องซีลปากถุง พัดลม
โต๊ะวางของ  
6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความรู้การป้องกันก าจัดโรคพืช ได้แก่
โรคราสนิม แอนแทรคโนส 
7. มหาวิทยาลัยพะเยา วิจัยและให้ค าแนะน าปรับปรุงตู้อบลม
ร้อน ประหยัดพลังงาน 
8. เทศบาลต าบลบ้านถิ่น ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปลูกแก้วมังกร          
9. ธ.ก.ส.สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ 

5.4 การด าเนินงานท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
  โครงการมี กลไกหรื อวิ ธี การท่ี ใช้ 

ในการขับเคล่ือนการสร้างความร่วมมือ
เชิงบูรณาการ รวมถึงท่ีมาและแนวทาง
ของการท างานแบบมี ส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 
 
 
 
 
 
 

กลไกการขับเคล่ือนกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ 
เกิดจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกร เกษตรกรเป็นกลไกหลักใน
การขับเคล่ือนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลัก โดยมีการจัดต้ังกลุ่มขึ้น
เป็นรูปธรรม มีนายบันเทิง ถิ่นฐาน เป็นประธานกลุ่ม นายวิสิตย์  
ถิ่นสุข หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน เป็นผู้ร่วมประสานงาน
ระหว่างเกษตรกรในกลุ่ม และสถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ โดยมี
หน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการมาเป็นท่ีปรึกษา ผ่านการประชุมหารือ
ร่วมกัน ลงพื้นท่ีเพื่อก าหนดแผนงานในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ภาคเกษตร ต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ตามภารกิจของ
แต่ละหน่วยงาน ซึ่งสถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ ผู้ส่งเสริมสนับสนุน    
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการผลิตแก้วมังกร และหน่วยงานร่วม ได้แก่ 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้
เสียรอง  มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการผลิต  ส านักงานเกษตร
จังหวัดแพร่ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร    
ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่แก้วมังกร ต าบลบ้านถิ่น เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีมี
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
ศักยภาพและมีความต้องการพัฒนาต่อยอด กิจการหรือสินค้าสู่การ
แข่งขันเชิงธุรกิจ และถ่ายทอดความรู้เรื่องการการบริหารจัดการ
กลุ่มและเช่ือมโยงตลาด 

5.5 การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีใช้เอื้อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
  โครงการมี การน านวั ตกรรมหรื อ

เทคโนโลยีท่ีใช้เอื้อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี
อย่างไร 

สถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ได้ให้ค าแนะน าและส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกพืชทางเลือกตามความเหมาะสมของดิน (Agri-map) หรือ
แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ โดยการ
ปรับเปล่ียนการปลูกพืชท่ีไม่เหมาะสมบนพื้นท่ีของเกษตรเอง
เป็นพืชทางเลือกท่ีมีศักยภาพ โดยเกษตรกรในพื้นท่ีสนใจพืช
แก้วมังกร สถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
พบว่า เป็นแก้วมังกรเป็นพืชท่ีเหมาะสมท่ีจะน าปลูกในพื้นท่ี
ของเกษตรกร  และได้น าชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (Ldd 
test kit) ไปใช้ตรวจสอบดินในพื้นท่ีของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกร
สามารถตรวจสอบดินได้เองในเบื้องต้น  พร้อมท้ังสนับสนุน
เช้ือจุลินทรีย์สารเร่งซุปเปอร์ พด. ให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต  

มิติท่ี 3 : ผลผลิต/ผลลัพธ/์ผลกระทบ 40 คะแนน 
6. ผลผลิต/ ผลลัพธ ์/ผลกระทบ ของการด าเนินงาน  
    6.1 ผลผลิตจากการด าเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน  

การด าเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

    ผลผลิตของการด าเนินการ/โครงการท่ี
ส าคัญคืออะไร อธิบายให้ ชั ดเจน 
เชิงสถิติ รวมท้ังแสดงตัวช้ีวัดท่ีวัด
ความส าเร็จของการด าเนินการ/
โครงการ พร้อมยกตัวอย่าง 

1. เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วมังกรต าบลบ้านถิ่น จังหวัดแพร่ 
โดยมีสมาชิกของกลุ่มฯ จ านวน 80 คน มีการบริหารจัดการ
รวมกลุ่มด้วยระบบท่ีเข้มแข็ง ท้ังด้านการบริหารเงินทุน การเข้า
ร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตของเกษตรกรจากหน่วยงาน
ภาครัฐ การช่วยเหลือกิจกรรมของกลุ่มร่วมกัน 
2. สถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ท่ีดินให้กับเกษตรกร ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วมังกรต าบล
บ้านถิ่น ด าเนินการผลิตปุ๋ยหมัก จ านวน 28 ตัน ผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ จ านวน 2,380 ลิตร และปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด ด้วยปูน
โดโลไมท์ จ านวน 16 ตัน ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน 
จ านวน 89 ตัวอย่าง ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) 
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
จ านวน 2 ตัน โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ขนาด 1,260 ลบ.ม. จ านวน 45 บ่อ อบรมหมอดินอาสา จ านวน 
11 ราย และอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ จ านวน  80 ราย 
3. จ านวนผลผลิตของแก้วมังกร จ านวน  40 ตัน/ปี แปรรูปเป็น
แบบอบแห้ง 3,000 กิโลกรัม/ปี 

   6.2 ผลลัพธ์จากการด าเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในพื้นท่ี   

การด าเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

    ผลลัพธ์จากการด าเนินงานในการสร้าง
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 
ในพื้นท่ี  (แสดงข้อมูลและตัวเลข 
ท่ีสนับสนุนท่ีชัดเจน) 

1. การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วมังกรต าบลบ้านถิ่น ท าให้
เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกแก้วมังกรและแปรรูป จากเดิม
รายได้ 150,000 - 200,000 บาท/ครัวเรือน สร้างรายได้เป็น 
290,000 - 390,000 บาท/ครัวเรือน และยังสามารถลดการ
เคล่ือนย้ายแรงงานของเกษตรกรไม่ต้องไปหางานท าท่ีอื่น แต่
สามารถปลูกแก้วมังกรในพื้นท่ีของตนเอง เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
2. เกษตรกรได้เรียนรู้และรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้าน
การปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อรักษาทรัพยากรดิน และท าให้ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 
3. มีการใช้ท่ีดินเหมาะสมกับการเพาะปลูกแก้วมังกร เพิ่มขึ้น
จากเดิม 650 ไร่ เป็น 800 ไร่ สร้างความยั่งยืนในการใช้ท่ีดิน 

6.3. ประโยชน์ท่ีประชาชน กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมที่สร้างผลกระทบสูงกับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน 

การด าเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

    การด าเนินการ/มีประโยชน์ ท่ี ต่อ
ส าคัญประชาชน กลุ่มเป้ าหมาย 
หน่วยงานคืออะไร จากกระบวนการมี
ส่วนร่วมท่ีสร้ างผลกระทบสูงกั บ
คุณภาพ ชี วิ ตคว าม เป็ นอยู่ ข อ ง
ประชาชน (แสดงข้อมูลและตัวเลขท่ี
สนับสนุนท่ีชัดเจน) 

1. เกษตรกรในพื้นท่ี ต าบลบ้านถิ่น ได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของสถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ โดย
สามารถสร้างรายได้จากการปลูกแก้วมังกรในพื้นท่ี รวมถึงมีการ
แปรรูปเพื่อจ าหน่ายเอง จากการส ารวจความพึงพอใจของ
สมาชิกกลุ่มฯ ท้ัง 80 คน ร้อยละ 100 มีความพอใจมากท่ีสุดใน
การด าเนินกิจกรรมนี้เนื่องจากสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่าง
เห็นได้ชัด สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
2. เกษตรกรได้เรียนรู้ และรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้าน
การปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อรักษาทรัพยากรดิน ท าให้ดินในพื้นท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์ขึ้น  
3. กลุ่มผู้บริโภคแก้วมังกรท้ังในรูปแบบผลสด และแปรรูปเป็น
แก้วมังกรอบแห้ง ท าให้ผู้บริโภคได้รับประทานปลอดภัย ไม่มี
สารพิษ สุขภาพแข็งแรง 
4. เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป สามารถเข้ามาศึกษาดูงานใน
พื้นท่ี และน าไปปรับใช้กับพื้นท่ีของตนเอง 
5. ลดการอพยพแรงงาน เกษตรกรไม่ต้องไปหางานท าในแหล่ง
อุตสาหกรรม แต่สามารถประกอบอาชีพในภูมิล าเนาของตนเอง
ได้ 

มิติท่ี 4 : ความยั่งยืน 10 คะแนน 
7. การได้รับการสนับสนุนหรือการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอื่นในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป เพื่อให้ด าเนินโครงการ
ได้ด้วยตนเอง 

การด าเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้

ด าเนินการ 
ด าเนินการ 

  การได้รับการสนับสนุนหรือการระดม
ทรัพยากรจากภาคส่วนอื่นในการ
ขับเคล่ือนโครงการต่อไป หรือก าหนด
ไว้ในแผนงาน/แนวทางเพื่อให้ เกิด
ความยั่งยืน (การจัด Roadmap ในการ
ขยายผล หรือการบรรจุโครงการไว้ใน
แผนปฏิบัติการ) 

1. การจัดหาท่ีดินท ากิน โดยส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกร
จังหวัดแพร่ (ส.ป.ก.) และกรมป่าไม้ เพื่อรับรองพื้นท่ีในการขอ
ใบรับรองมาตรฐาน GAP 2)  
2. สถานีพัฒนาท่ีดินแพร่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดย พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้า
เกษตร และถ่ายทอดความรู้เรื่องการการบริหารจัดการกลุ่มและ
เช่ือมโยงตลาด มีการให้ความรู้และรับรองมาตรฐาน GAP การ
จัดการแปลงปลูกและโรคของแก้วมังกร เทศบาลต าบลบ้านถิ่น 
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกแก้ว
มังกร จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความรู้ด้านการป้องกัน
ก าจัดโรคพืช  
3. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ สนับสนุนห้องเย็น และ
จัดต้ังเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียว OTOP นวัติวิถี กรมการค้าภายใน 
อบรมและพัฒนาท าอาหารจากแก้วมังกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความรู้ด้านการแปรรูปต่างๆ   
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)  สนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียน และเงินกู้ 
(เอกสารแนบ)  
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
https://drive.google.com/file/d/10OrMfQ0vnETfFCm5OQ-
Xbw_Uy23XIW4A/view?usp=sharing 

8. การถ่ายทอดบทเรียนและผลการด าเนินการเพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปศึกษาและเป็นต้นแบบ   
การด าเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ด าเนินการ 

  ก า ร ถ่ า ย ทอ ดบ ท เ รี ย น แ ละ ผ ล 
การด าเนินการเพื่อให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปศึกษาและเป็นต้นแบบ 
(หากมีต้องแสดงรายละเอียด) 

1. มีกลุ่มเกษตรกร หรือผู้สนใจ ในการด าเนินโครงการเข้ามา
ศึกษาดูงานในพื้นท่ี เช่น ส านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 30 คน, นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 25 
คน, นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
จ านวน 25 คน และส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จ านวน 30 
คน 
2. เผยแพร่ผ่านส่ือโทรทัศน์แปลงใหญ่แก้วมังกรต าบลบ้านถิ่น 
รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD 
วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2563  
3. ช่องทางออนไลน์ Facebook page ของกลุ่ม “BanTin 
แก้วมังกรอบแห้ง วิสาหกิจชุมชนแก้วมังกรต าบลบ้านถิ่น” และ
ยังมีช่องทาง Line add : @bantindragonfruit   

9. ความยั่งยืนระดับนโยบาย (การจัด Roadmap ในการขยายผล หรือการบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ) 
การด าเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
ค าอธิบายผลการด าเนนิงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 

  แนวทางหรื อแผนในการพั ฒนา     
ความยั่ งยื นของเครื อข่ ายให้ เกิ ด
เสถียรภาพ ให้สามารถด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง เช่น การมีแผนในรับ
สมาชิกเครือข่ายมากขึ้น สร้างคนรุ่นใหม่
ในการพัฒนาต่อเนื่อง แผนการดึง
ภาคเอกชนเข้ามาสร้างความร่วมมือ  
ให้เกิดขึ้นในพื้นท่ี  

การพัฒนาความยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1. ด้านการปรับปรุงดิน ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาท่ีดิน ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 
เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยหมัก  สารเร่งซุปเปอร์ พด.2  เพื่อผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 เพื่อเป็นปุ๋ยหมักป้องกันเช้ือราก
เน่าโคนเน่า สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เพื่อใช้ในผลิตสารไล่แมลง 
และปรับปรุงดินด้วยการใช้พืชปุ๋ยสด ได้แก่ ปอเทือง เพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ให้ดิน และปูนโดโลไมท์ เพื่อปรับสภาพดินลดความ
เป็นกรดจัดในดิน เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตแก้วมังกร 
2. ด้านแหล่งน้ า ถ้าพื้นท่ีท ากิน ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้
เป็นพื้นท่ี คทช. กรมพัฒนาท่ีดินจะด าเนินการขุดสระน้ าในไร่
นานอกเขตชลประทาน ตามความต้องการของเกษตรกร 
3. ด้านการตลาด 

https://drive.google.com/file/d/10OrMfQ0vnETfFCm5OQ-Xbw_Uy23XIW4A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10OrMfQ0vnETfFCm5OQ-Xbw_Uy23XIW4A/view?usp=sharing
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รายการตัวช้ีวัดและแนวทางการพิจารณาประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
    3.1 มีผลผลิตแก้วมังกรผลสด เพิ่มขึ้นจากเดิม 10% ภายในปี 
2565 
    3.2 มีการจ าหน่วยแก้วมังกร ท้ังผลสด และแปรรูป ไปยัง
ตลาดประเทศออสเตรเลีย 
    3.3 เพิ่มช่องทางการตลาด โดยน าไปจ าหน่ายยังตลาดแบบ 
Modern Trade ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และร้านบ้านไร่ 

 


