
 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจำปี 2565 

ประเภทรางวัลสัมฤทธผิลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
 
 
 
 
 
 
 
คำชี้แจง 
หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลฯ 

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

เงื่อนไขของผลงานที่ส่งสมัคร 

 กรุณาทำเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเกี่ยวกับผลงานที่นำเสนอ  

 เป็นผลงานที่เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลสำเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 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  

  กรณทีีเ่สนอโครงการหรือผลงานเพ่ือสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล  

รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเปิดระบบราชการ ที่มีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการตั้งแต่ระดับการให้ข้อมูล 
(Inform) การให้คำปรึกษาหารือ (Consult) การเข้ามามีบทบาท (Involve) และในระดับความร่วมมือ 
(Collaborate) ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มีนัยสำคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact) 
กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ ่งแต่ละเขตพื้นที ่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ  
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อมูลของหน่วยงานที่สมคัรขอรับรางวัล 

1. ชื่อหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล กรมพัฒนาที่ดิน        
                           (ช่ือกรม ช่ือจังหวัด ช่ือองค์การมหาชน เป็นต้น) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน  สถานีพัฒนาที่ดินน่าน  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7    

3. ชื่อผลงาน/โครงการ อนุรักษ์ดินดี ระบบน้ำเด่น พัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน สู่ชุมชนบ้านโป่งคำ 
ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน          

4. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

4.1 ชื่อ-นามสกุล  นางสาวนาราลักษมณ์  ทานะ        

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ        

สำนัก/กอง สถานีพฒันาที่ดนินา่น  สำนักงานพัฒนาที่ดนิเขต 7      

เบอร์โทรศัพท์ 054-059813   เบอร์โทรสาร 054-059814    

โทรศัพท์มือถือ  065-2456951   e-mail  uri_tk26@hotmail.com    

4.2 ชื่อ-นามสกุล  นายธวชัชัย  น้อยหมอ         

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพเิศษ        

สำนัก/กอง  สำนักงานพฒันาที่ดนิเขต 7         

เบอร์โทรศัพท์ 054-771588   เบอร์โทรสาร 054-771644    

โทรศัพท์มือถือ  096-6975229   e-mail  tnwatchai@hotmail.com   

 

 

 

 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
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รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ความยาวต้องไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 

1. ที่มา/ปัญหา 
สภาพพื้นที่ทำการเกษตรของบ้านโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่เป็นเนินภูเขาสูง

มากกว่าที่ราบ สภาพป่าทั่วไปถูกถางทำลายเพื่อนำไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำไร่หมุนเวียนปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น 
ข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ในพ้ืนที่จึงมีปัญหาสำคัญ คือ การสูญเสียป่าต้นน้ำ ภูเขาหัวโล้น ภัยแล้งขาดแคลนน้ำ 
การชะล้างพังทลายและเสื่อมโทรมของดิน การเผาเศษวัสดุ และการใช้สารกำจัดวัชพืช ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผล
ผลิตตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง รายได้น้อย มีหนี้สิน เกษตรกรมีแนวโน้มการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้นเพื่อขยายพื้นที่ทำ
การเกษตร เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ เกษตรกรในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน และในพื้นที่สูงยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
อย่างมาก ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ตลอดถึงการกระจายน้ำสู่พ้ืนที่เกษตรกรรมยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
ปัญหาเหล่านี้จึงส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรบนพื้นที่สูงที่จะต้องดำเนินการส่งเสริมพัฒนาต่อเนื่องให้เกิด
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
2. การดำเนินการ (วิธีการ/รูปแบบ)  

จากสภาพปัญหาของพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ้านโป่งคำ 
ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดทำระบบส่งน้ำ
ด้วยชุดสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ตลอดจนการวางแผนการใช้ที่ดิน การปรับปรุงและฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
โดยได้ดำเนินงานในระดับความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ ผู้นำชุมชน หน่วยงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงโป่งคำ มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน  มีขั้นตอนในการดำเนินการ โดยมีการประชุมประชาพิจารณ์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอปัญหา และความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการร่วมกับเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการสำรวจพื้นที่และออกแบบระบบท่อส่งน้ำและระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินน่านดำเนินงานจัดระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยก๊อด และจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำทั้งวิธีกล และวิธีพืช ในรูปแบบที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ สาธิต ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุง
ดินพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ผลิตปุ๋ยหมัก ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพอื่นๆ โดยใช้
จุลินทรีย์สารเร่ง พด. ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปลูกพืชปุ๋ยสดถั่วมะแฮะบำรุงดิน ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านต่างๆ และความร่วมมือในการดำเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูล
พ้ืนฐานรายแปลงของเกษตรกร ขอบเขตรายแปลงเกษตรกร ระบบน้ำอัจฉริยะ การรวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการ
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ผลิตพืช การตลาด เป็นต้น จากเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ เจ้าหน้าที่มูลนิธิส่งเสริมการ
เรียนรู้ชุมชนในโครงการสวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย วัดโป่งคำ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 
เป็นข้อมูลแนวทางในการวางแผนและดำเนินงานในพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ความสำเร็จของการดำเนินการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ) 
 ผลผลิต ของการดำเนินงานในพื้นที่ ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงพื้นที่เกษตรเพื่อให้มี
แหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ ถังเก็บน้ำ สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างพอเพียง ในปี 2563 ถึง ปัจจุบัน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน
ดำเนินงานจัดหาน้ำให้เกษตรกร โดยจัดทำระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยก๊อดที่เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ ความจุ 216,000 ลูกบาศก์เมตร ที่ทางกรมพัฒนาที่ดินได้ก่อสร้างเมื่อปี 2550 - 2551 โดยมี
ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,656 เมตร ชุบสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 3,840 วัตต์ อาคารถังเก็บน้ำ ขนาด
ความจุ 75 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง และจุดใช้น้ำ จำนวน 13 แห่ง (ภาพท่ี 1) และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ทั้งวิธีกล และวิธีพืช ในรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ พื้นที่ดำเนินการ 270 ไร่ เกษตรกรร่วมโครงการ จำนวน 22 ราย 
ได้แก่ ขั้นบันไดไม้ผลแบบระดับ กว้าง 1.5 เมตร จำนวน 9.30 กิโลเมตร ขั้นบันไดดินปลูกพืช จำนวน 13.88 
กิโลเมตร บ่อดักตะกอนดิน จำนวน 8 จุด ถังพักน้ำ ขนาดความจุ 3.14 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 24 จุด และระบบ
กระจายน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรกร ความยาว 2.55 กิโลเมตร (ภาพที่ 2) 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 จัดหาน้ำให้เกษตรกรด้วยระบบท่อส่งน้ำด้วยชุดสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
เกษตรกรปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ผสมผสานบนแนวขั้นบันไดดิน ปลูกพืชผักและพืชสมุนไพรต่างๆ รวมทั้งมีการปรับปรุง
บำรุงดิน ได้รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยหมัก จำนวน 100 ตัน ผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 1,800 ลิตร นำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตไปใช้
ปรับปรุงบำรุงดินในแปลงเกษตร ความอุดมสมบูรณ์ของดินดีขึ้น ในพื้นที่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำและจัดทำ
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 22 ราย และมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยโป่งคำ จำนวน 35 ราย ซึ่งทั้ง 2 
กลุ่มได้รับประโยชน์จากระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยก๊อด การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดทั้งการ
พัฒนาที่ดินในพื้นที่ต่อเนื่อง  
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 ผลลัพธ์ การดำเนินงานพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ใน
ด้านการจัดหาน้ำให้เกษตรกรด้วยระบบท่อส่งน้ำด้วยชุดสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ มีถังเก็บน้ำในพื้นที่ 
เกษตรกรมนี้ำใช้เพียงพอ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทางการเกษตร เกษตรกรในพ้ืนที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ มีการกำหนด
กฎระเบียบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ใช้ระบบกระจายน้ำเข้าสู่
แปลงเกษตรกร สามารถจัดสรรปริมาณน้ำเพ่ือการเกษตรได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
(ขั้นบันไดไม้ผลแบบระดับ ขั้นบันไดดินปลูกพืช สามารถป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เกษตรกรได้
เรียนรู้และรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบำรุงดิน มีการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปลูกพืชปุ๋ยสด
บำรุงดิน สามารถลดต้นทุนด้านการเกษตร คุณภาพดินดีขึ้น เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนเกษตรเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
เป็นเกษตรผสมผสาน ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพรบนแนวขั้นบันไดดิน เพ่ิมพ้ืนที่
ป่าสีเขียว เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำและจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำบ้านโป่งคำ จำนวน 22 ราย การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยโป่งคำ จำนวน 35 ราย ผลิตพืชผักท่ี
สนับสนุนการผลิตและการตลาดโดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ และส่งผลผลิตผักให้กับศนูย์
รวบรวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดโป่งคำ มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการผลิตพืชผัก โดยเฉลี่ย 879,851 บาทต่อปีต่อ
ครัวเรือน ซึ่งจากเดิมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รายได้เฉลี่ย 120,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน รวมถึงการรวมกลุ่ม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน (SDGsPGS) ภายใต้โครงการสวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย วัด
โป่งคำ จำนวน 44 กลุ่ม มีสมาชิกจำนวน 189 ราย โดยพระครูสุจิณนันทกิจ เป็นประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์น่าน  

4. ปัจจัยความสำเร็จ 

 เกษตรกรในพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่ การจัดทำระบบท่อส่งน้ำ 
ถังเก็บน้ำ กระจายน้ำเข้าสู่แปลงของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตร มีการจัดตั ้งกลุ ่มผู ้ใช้น้ำและมีกฎระเบียบการใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถทำการเกษตรแบบประณีตที่ให้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด 
ผลตอบแทนสูง มีรายได้ที่ดี มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และสามารถใช้พื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน ไม่กระทบต่อ
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งในชุมชนมี มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ 
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน “โครงการสวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย” ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน
หลายประการ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเป็นต้นทุนการผลิต เน้นการพึ่งพา
ตนเอง เน้นการประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตประจำวันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน สามารถจัดการการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ นำข้อมูลความรู้ขับเคลื่อนเพื่อจัดการปัญหา ประสาน
เชื่อมโยงและร่วมมือดำเนินงานกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต่างๆ ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ 

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

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)     ไม่ได ้

ดำเนนิการ 
ดำเนินการ 

  วิเคราะห์ความสำคัญของปัญหา/ที่มา  
ที่ทำให้ต้องนำกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมาใช้ในการดำเนินการ
ตามภารกิจขององค์กรและสอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ รวมถึงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการดำเนินงาน 

บ้านโป่งคำ มีพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ทำไร่หมุนเวียน แผ้วถาง
ทำลายป่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการชะล้าง
พังทลายและเสื่อมโทรมของดิน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ การ
กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมยังไม่เพียงพอ สถานีพัฒนาที่ดิน
น่าน จึงได้เข้าดำเนินงานในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกร
ในพ้ืนที่ ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาคีเครือข่าย โครงการพัฒนาพ้ืนที่
สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัด
โป่งคำในโครงการสวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย ใน
การแก ้ ไขป ัญหาด ้านแหล ่งน ้ำและทร ัพยากรด ิน ให ้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในพ้ืนที่เกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1. เพื ่อจัดหาน้ำให้เกษตรกร จัดทำระบบส่งน้ำด้วยชุดสูบน้ำ
พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ถังเก็บน้ำใช้ในการเกษตร  
2. เพ่ือจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำป้องกันการชะล้างพังทลายดิน มี
การใช้ที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์ยั่งยืน  
3. เพ่ือให้เกษตรกรมีการปรับปรุงบำรุงดิน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้
ปุ๋ยเคมสีารเคมีทางการเกษตร  
4. เพื่อให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชเชิงเดี ่ยวเป็น
เกษตรผสมผสาน  
5. เพื่อการรวมกลุ่มในชุมชนอย่างเข้มแข็ง ส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพด้านการเกษตร  
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2. ขอบเขตปัญหากับประชาชนกลุ่มประชาชนในพื้นที่หรือผลกระทบของปัญหา 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)          ไม่ได ้

ดำเนนิการ 
ดำเนินการ 

    ป ัญหาม ี ขอบเขตหร ือผลกระทบ 
ในระดับใดบ้าง เช่น ระดับพื้นที่หน่วยงาน 
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้ง
ระบ ุ  ประชาชนหร ือผ ู ้ ร ับบร ิการ     
กลุ่มใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ (เป็นใคร 
จำนวนเท่าไร) 

บ้านโป่งคำ มีพ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดชัน มีการถาง
ป่าเพ่ือปลูกพืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก มีปัญหาการชะ
ล้างพังทลายของดิน สภาพดินเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ต่ำ เกษตรกรขาดการปรับปรุงบำรุงดิน นอกจากนี้ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำทางการเกษตร ขาดระบบส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตร 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้จากการผลิตพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียว 
ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร และการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีจำนวนมาก มีต้นทุนการผลิตสูง 
มีการกู้ยืมเงินเพ่ือการเกษตร ทำให้เกิดหนี้สินตามมา เกษตรกรใน
พ้ืนที่มีหนี้สินโดยเฉลี่ย 100,000 - 300,000 บาทต่อครัวเรือนตอ่ปี 
โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่ได้ผลกระทบของปัญหาในพ้ืนที่ ได้แก่ 
เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ทำการเกษตรในเขตพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวงโป่งคำ จำนวน 22 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกผักปลอดภัยโป่งคำ จำนวน 35 ราย เกษตรกรมีความต้องการ
ให้แก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรดิน และการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพในพ้ืนที่ จากหน่วยงานองค์กรที่เข้ามาดำเนินการสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรชุมชนบ้านโป่งคำ  

1.2 ความสามารถขององค์กร (ศักยภาพของหน่วยงานที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา)  

3. นโยบายของหน่วยงานและการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนา 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)           ไม่ได ้
ดำเนนิการ 

ดำเนินนการ 

    หน่วยงานมีนโยบายการมีส่วนร่วม
อย่างไรและการสนับสนุนเพื่อให้เกิด
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ที ่นำมาใช ้ในการแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนา 

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

4. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

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

ดำเนินการ 

  หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไร
เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

  (1) การสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย การสื่อสารทิศทางและนโยบายให้กับบุคลากรทุกระดับผ่านการ
ประชุมและสื่อรูปแบบต่างๆ และถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด
จากระดับกรมลงสู่ระดับกอง/สำนัก กลุ่ม/ฝ่าย และบุคคล และ
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ผ่านช่องทาง
ต่างๆ 1) มอบนโยบายการทำงานในการประชุมหน่วยงาน 2) ออก
คำสั่งเพื่อกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน 3) ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยม 4) สื่อออนไลน์ เน้นการทำงานในรูปแบบบูรณาการ กับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  (2) การสร้างวัฒนธรรม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรทุกคน และผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ ให้ตระหนักถึงการทำงานในรูปแบบบูรณาการ เน้นให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บ ุคลากรทำงานแบบใกล้ช ิดกับ
ประชาชน คอยเยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใส่เกษตรกรในพ้ืนที่ สอบถาม
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ และนำ
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผ่านหมอดิน
อาสา 
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  (3) การกำหนดผ ู ้ร ับผ ิดชอบและ 
การติดตามประเมินผล 

วางระบบการติดตามงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการระดับกรม 
ประชุมติดตามงานรายเดือน รายไตรมาส และ 6 เดือน และ
ติดตามผลงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดและคำรับรอง
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 

  (4) การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ
กับภารกิจ 

จัดสรรทรัพยากร บุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
และงบประมาณ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาทรัพยากรดิน
และความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วม 40 คะแนน 
5. รายละเอียดของดำเนินงาน  
    5.1 รูปแบบในการนำกระบวนการในการสร้างการมีส ่วนร่วมในการดำเน ินการตั ้งแต่ระด ับการให้ข ้อม ูล ( Inform)  
การให ้คำปร ึกษาหาร ือ (Consult) การเข ้ามาม ีบทบาท ( Involve) และในระด ับความร ่วมม ือ (Collaborate) มาใช้  
ในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ และมีความโดดเด่นที่แตกต่างที่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความยากลำบากที่เกิดขึ้นได้ 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

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

ดำเนินการ 

  (1) การนำกระบวนในการสร ้ า ง 
การมีส ่วนร ่วมตั ้งแต ่ระดับการให้
ข ้อม ูล (Inform) การให ้คำปร ึกษา
หารือ (Consult) การเข้ามามีบทบาท 
(Involve) และในระดับความร่วมมือ
(Collaborate) มาใช้ในการดำเนินงาน
ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ 

    สพด.น่าน ได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินในการมีส่วนร่วมระหว่าง
เกษตรกรในพื ้นที ่ หน่วยงานโครงการพัฒนาพื ้นที ่ส ูงแบบ
โครงการหลวงโป่งคำ มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ 
ตั้งแต่การให้ข้อมูล ได้ประสานงานพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจใน
การดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
ในการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำในพื้นที่เกษตร 
ปัญหาการชะล้างพังละลายของดิน และการส่งเสริมปรับปรุงดิน 
การให้คำปรึกษาหารือ มีการประชุมปรึกษาหารือกับกลุ ่ม
เกษตรกรเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้สรุป
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน การเข้ามามีบทบาท 
โดยเจ้าหน้าที่และเกษตรกรร่วมกันสำรวจพื้นที่เกษตรที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ำ พื้นที่เสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน 
ร่วมกันวางแผนสำรวจออกแบบระบบส่งน้ำและระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื ้นที ่ ส่วนในระดับความ
ร่วมมือ ได้รับการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น 
ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร การส่งเสริมการผลิตพืช การ
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รวมกลุ ่มเกษตรกร การตลาด ฯลฯ และความร่วมมือในการ
ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ดินจากเกษตรกรในชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบัน 

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

เกษตรกรชุมชนบ้านโป่งคำ มีความรู ้ความชำนาญในการทำ
การเกษตรบนพื้นที่สูง สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ทำ
การเกษตร การปลูกพืชผสมผสาน เช่น การปลูกถั่วสอดร่วมกับ
การปลูกข้าวไร่ การปลูกพืชทางเลือกใช้น้ำน้อยร่วมกับการปลูก
ไม้ผล/ไม้ยืนต้น เป็นต้น การกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยใช้วิธีสมุนไพร
ธรรมชาติ การทำเกษตรบนพื้นที่สูงของเกษตรกรในชุมชนได้รับ
ความร่วมมือและสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน อาทิ มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ สำนักงานเกษตรอำเภอ 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินน่าน กรม
พัฒนาที่ดิน เป็นต้น ส่งเสริมให้เกษตรกรเลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยวหัน
มาปลูกพืชแบบผสมผสาน สร้างแหล่งน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ กระจาย
น้ำให้เพียงพอกับการเกษตร การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้
เหมาะสมกับพื ้นที่  และการปรับปรุงบำรุงดิน ตลอดทั ้งการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนาพ้ืนที่
การเกษตร ทำการเกษตรที่สอดคล้องกับการตลาด โดยมีศูนย์
รวบรวมสินค้าเกษตรของชุมชนวัดโป่งคำ และโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตออก
สู่ตลาดกลาง 

   5.2 กลไก/การกำกับดูแลบริหารจัดการกลุ่ม/เครือข่ายที่รัฐได้จัดตั้งขึ้นหรือเครือข่ายที่ประชาชนได้ก่อตั้งขึ้นมา 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

  หล ังจากที ่ม ีการจ ัดต ั ้ งเป ็นกล ุ ่ม/
เครือข่ายของประชาชน มีรายละเอียด
ของกลุ่ม/เครือข่าย อย่างไรบ้าง เช่น 

กลุ่มผู้ใช้น้ำและจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบ้านโป่งคำ 22 ราย 
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยโป่งคำ 35 ราย ซ่ึงทั้ง 2 
กลุ่ม เป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ใช้น้ำทำการเกษตรจากอ่างเก็บน้ำห้วย
ก๊อด บ้านโป่งคำ  
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1. วิสยัทัศน์ของผู้นำ/เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 
2. ฉันทามติ  
3. เงินทุน  
4. ผู้ประสานงานเครือข่าย   
5. การกำหนดกรอบการทำงานรว่มกัน 
6. การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ 
7. กลุ่มผู้ได้ส่วนได้ส่วนเสียในเครือข่าย 
8. การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
เครือข่าย 

ฉันทามติมีการประชุมกลุ่ม ร่วมกันวางแผนงานบริหารจัดการ
งานของกลุ่ม มีข้อตกลงร่วมกัน  
มีระบบเงินหมุนเวียนในกลุ่มเป็นรูปแบบการระดมทุนของ
สมาชิกและได้รับการสนับสนุนจากทางมูลนิธิส่งเสริมการ
เรียนรู ้ชุมชนวัดโป่งคำ และโครงการพัฒนาพื ้นที ่ส ูงแบบ
โครงการหลวงโป่งคำ  
สมาชิกกลุ่มมีกรอบการทำงานร่วมกันและกฎระเบียบของกลุ่ม มี
คณะกรรมการกลุ ่มผู ้ใช้น้ำและกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผัก
ปลอดภัยโป่งคำ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
สมาชิกกลุ่ม มีนายทิล บังเมฆ เป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำและผู้
ประสานงานกลุ่ม นายเสนอ ก๋านนท์ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนและผู้ประสานงานกลุ่ม  
ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ได้แก่ เกษตรกรกลุ ่มผู ้ใช้น ้ำ /
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกผักปลอดภัยโป่งคำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ สถานี
พัฒนาที่ดินน่าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง ได้แก่ มูลนิธิฯ วัดโป่งคำ 
โครงการหลวงโป่งคำ หน่วยงานบูรณาการทั ้งภาครัฐ และ
เอกชน   

 
5.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนอ่ืนในการขับเคลื่อนการดำเนินการ 
    มีภาคส่วนใดบ้างที ่เข ้ามามีบทบาท 

ในการขับเคลื ่อนการดำเนินโครงการ
ภาคส่วนใดบ้าง และมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอย่างไร 

การขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ ประกอบด้วย ภาคส่วน
ต่างๆ ดังนี้ กลุ่มเกษตรกรบ้านโป่งคำ เป็นผู้ร่วมกิจกรรมในทุก
ขั้นตอน โดยพระครูสุจิณนันทกิจ เป็นผู้นำการพัฒนาพื้นที่
ชุมชน (key actor) โดยมีมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัด
โป่งคำ เป็นองค์กรในชุมชน มีบทบาทเป็นผู้จัดการเครือข่าย
สน ับสน ุน ให ้ เ ก ิ ดการรวมกล ุ ่ ม  (network manager) 
ดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายต่างๆ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน เป็นผู ้ส่งเสริม
สนับสนุน (facilitator) มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาที่ดิน
ทุกขั้นตอนในพื้นที่ ร่วมประชาคมกับกลุ่มเกษตรกร สำรวจ
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ออกแบบร่วมกับเกษตรกร สนับสนุนระบบท่อส่งน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ทำเกษตร
ผสมผสาน ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินให้กับกลุ่มเกษตรกร 
มีหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการในระดับพื้นที่ (facilitator) เช่น 
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ มูลนิธิฯ วัด
โป่งคำ เป็นต้น มีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการผลิตพืช
และการตลาด มีศูนย์รวบรวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัด
โป่งคำ จัดการผลผลิตและส่งออกสู ่ตลาด เช่น BIG C Max 
Value ตลาดกลางอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ 
(partnership) ในด้านการตลาดสินค้าเกษตร 

5.4 การดำเนินงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    โครงการม ีกลไกหร ือว ิ ธ ีการท ี ่ ใช้  

ในการขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือ
เชิงบูรณาการ รวมถึงที่มาและแนวทาง
ของการทำงานแบบมีส ่วนร ่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 
 
 
 
 
 
 

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน มีกลไกการขับเคลื ่อนการสร้างความ
ร่วมมือเชิงบูรณาการผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงโป่งคำ มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู ้ชุมชนวัดโป่งคำ โดย
เกษตรกรในชุมชนบ้านโป่งคำเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน
แบบมีส่วนร่วม ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนปัจจัยต่างๆ 
เช่น งบประมาณ องค์ความรู้ สถานที่เรียนรู้ แปลงสาธิต ข้อมูล
ที ่ช ่วยสนับสนุนการดำเนินงาน การสร้างเครือข่ายชุมชน 
การตลาด เป็นต้น จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วม
บูรณาการในพื้นที่ที่สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงานอย่าง
โปร่งใส เสมอภาค เปิดเผยข้อมูลซึ่งกันและกัน ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 
คือ เกษตรกรบ้านโป่งคำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก คือ กรมพัฒนา
ที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 และสถานีพัฒนาที่ดิน
น่าน สำรวจ วางแผน ออกแบบ ถ่ายทอดองค์ความรู ้ และ
ดำเนินกิจกรรมระบบท่อส่งน้ำ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การ
ปรับปรุงบำรุงดิน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภายในชุมชน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรอง คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรเครือข่ายต่างๆ ที่ร่วมบูรณาการ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ
ให้บรรลุผลสำเร็จ 
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5.5 การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ใช้เอ้ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
    โครงการม ีการนำนว ัตกรรมหรื อ

เทคโนโลยีที่ใช้เอ้ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
อย่างไร 

ในปี 2563 สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ได้ดำเนินการโครงการจัดหา
น้ำให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงโป่งคำ ด้วยระบบท่อส่งน้ำ โดยได้มีการใช้เทคโนโลยีชุดสูบ
น้ำพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 3,840 วัตต์ เป็นแบบรถพ่วง 
4 ล้อเคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นแบบจุ่มใต้น้ำ 
(Submersible Pump) พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานแต่ละ
ระบบ สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยก๊อด มาเก็บน้ำไว้ที่ถังเก็บน้ำ 
ขนาดความจุ 75 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง ซึ่งมีระบบท่อส่งน้ำ 
ความยาว 1,656 เมตร และจุดใช้น้ำจำนวน 13 แห่ง เพื ่อให้
เกษตรกรสามารถต่อท่อระบบกระจายน้ำจากจุดใช้น้ำแต่ละแห่ง 
เข้าสู่พื ้นที่ของเกษตรกรได้ เทคโนโลยีช่วยเอื้อให้เกษตรกรใน
พื้นที่มีน้ำเพียงพอใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง 
มีน้ำใช้ปลูกผัก ไม้ผล บนพื้นที ่ส ูง เกิดการรวมกลุ ่มผู ้ใช ้น้ำ 
จำนวน 22 ราย สามารถบริหารจัดการน้ำอย่างเท่าเทียมและมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย ์เพ ื ่อการเกษตรด้วยชุดส ูบน้ำพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ และร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน 

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

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

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

การพัฒนาพื้นที่เกษตรเพื่อให้มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แหล่ง
น้ำและระบบส่งน้ำทางการเกษตร สถานีพัฒนาที ่ด ินน่าน
ดำเนินงานจัดหาน้ำให้เกษตรกร โดยจัดทำระบบท่อส่งน้ำจาก
อ่างเก็บน้ำห้วยก๊อด ความจุ 216,000 ลบ.ม. ที่ทางกรมพัฒนา
ที่ดินได้ก่อสร้างเมื่อปี 2550 - 2551 โดยมีระบบท่อส่งน้ำความ
ยาว 1,656 ม. ชุบสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ขนาด 3,840 
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วัตต์ อาคารถังเก็บน้ำความจุ 75 ลบ.ม. จำนวน 2 แห่ง และจุด
ใช้น้ำ จำนวน 13 แห่ง และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ พื ้นที ่ดำเนินการ 270 ไร่ ได้แก่ 
ขั้นบันไดไม้ผลแบบระดับ จำนวน 9.30 กม. ขั้นบันไดดินปลูกพืช 
จำนวน 13.88 กม. บ่อดักตะกอนดิน จำนวน 8 จุด ถังพักน้ำ
ความจุ 3.14 ลบ.ม. จำนวน 24 จุด และระบบกระจายน้ำเข้าสู่
แปลงเกษตรกร ความยาว 2.55 กม. เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตปุ๋ย
หมัก จำนวน 100 ตัน ผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 1,800 ลิตร ใช้
ปรับปรุงบำรุงดินในแปลงเกษตร ดินอุดมสมบูรณ์ดีขึ ้น และใน
พื้นที่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำและจัดระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ำ จำนวน 22 ราย และมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยโป่ง
คำ จำนวน 35 ราย ได้รับประโยชน์จากระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บ
น้ำห้วยก๊อด การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งการพัฒนา
ทีด่ินในพื้นท่ีต่อเนื่อง  

   6.2 ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในพ้ืนที่   

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

     ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในการสร้าง
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่นำไปสู่
การเปลี ่ยนแปลงอย่างมีน ัยสำคัญ 
ในพื ้นที ่  (แสดงข ้อมูลและตัวเลข 
ที่สนับสนุนที่ชัดเจน) 

ผลลัพธ์ด้านการจัดหาน้ำให้เกษตรกรด้วยระบบท่อส่งน้ำด้วยชุด
สูบน้ำพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ มีถังเก็บน้ำในพื้นที่ เกษตรกรมี
น้ำใช้เพียงพอ ลดปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตร การจัดทำ
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (ข้ันบันไดไม้ผลแบบระดับ ขั้นบันไดดิน
ปลูกพืช) สามารถป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน 
เกษตรกรได้เรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยด้านการปรับปรุงบำรุง
ดิน ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปลูกพืชปุ๋ยสดบำรุงดิน ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร ใช้ประโยชน์ที่ดินได้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน 
ได้ปล ูกผ ักไม ้ผลบนคันดิน โดยมีศ ูนย ์รวบรวมสินค้าด้าน
การเกษตรชุมชนวัดโป่งคำ รวบรวมผลผลิตเกษตรออกสู่ตลาด
กลาง เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการผลิตพืชผัก โดยเฉลี่ย 879,851 บาท/ปี/ครัวเรือน ซึ่ง
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เดิมปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ รายได้เฉลี ่ย 120 ,000 บาท/ปี/
ครัวเรือน มีการรวมกลุ่มด้านการเกษตรในชุมชน ได้แก่ กลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น้ำและจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบ้านโป่งคำ 
22 ราย การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยโป่งคำ 35 
ราย รวมถึงการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
น่าน (SDGsPGS) 44 กลุ่ม มีสมาชิก 189 ราย  

6.3. ประโยชน์ที่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมที่สร้างผลกระทบสูงกับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

     การดำเน ินการ/ม ีประโยชน์ที่ต่อ
สำค ัญประชาชน กล ุ ่มเป ้าหมาย 
หน่วยงานคืออะไร จากกระบวนการมี
ส ่วนร ่วมท ี ่สร ้างผลกระทบส ูงกับ
ค ุณภาพช ี ว ิ ตความเป ็นอย ู ่ ของ
ประชาชน (แสดงข้อมูลและตัวเลขที่
สนับสนุนที่ชัดเจน) 

     ประโยชน์ของระบบท่อส่งน้ำและการอนุรักษ์ดินและน้ำ ต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรง หรือกลุ่มเกษตรกรบ้านโป่งคำ ได้รับ
ประโยชน์จากการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ จากการ
สำรวจความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 22 ราย ร้อยละ 
100 มีความพึงพอใจมากที่สุดในการดำเนินกิจกรรมการจัดหา
น้ำให้เกษตรกรด้วยระบบท่อส่งน้ำ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
และการปรับปรุงบำรุงดิน พื้นที่ของเกษตรกรได้รับการพัฒนาที่
ด ีขึ ้น ใช้ประโยชน์จากระบบท่อส่งน้ำมีน้ำใช้ทำการเกษตร
เพียงพอ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม ปลูกผักและไม้
ผลผสมผสาน ปรับปรุงบำรุงดินดี สามารถลดต้นทุนการเกษตร 
ครัวเรือนเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะเป็นประโยชน์
ต่อเกษตรกรในพ้ืนที่อ่ืนๆ ได ้
     สถานีพัฒนาที่ดินน่าน สามารถสร้างต้นแบบความสำเร็จ
ของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตร 
สามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร และการรวมกลุ่ม
เกษตรกรของชุมชนอย่างเข้มแข็ง และดำเนินงานการมีสว่นร่วม
ของเกษตรกรและกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ
พัฒนาพื้นที ่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ มูลนิธิส่งเสริมการ
เรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ เป็นต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน น้ำ 
ป่า และคนอย่างยั่งยืน  
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มิติที่ 4 : ความยั่งยืน 10 คะแนน 
7. การได้รับการสนับสนุนหรือการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนอ่ืนในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป เพื่อให้ดำเนินโครงการ
ได้ด้วยตนเอง 

การดำเนินการ 
ประเด็นการพิจารณา 

คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

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

1. สถานีพัฒนาที่ดินน่าน มีแผนการดำเนินงานพัฒนาที่ดินในเขต
พื ้นที ่โครงการพัฒนาพื ้นที ่ส ูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ใน
ปีงบประมาณ 2566 และ 2567 โดยทำแผนขอรับงบประมาณจาก
กรมพัฒนาที่ดิน ในการดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
ระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง
บำรุงดินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะขยายผลสู่พื้นที่แปลงของเกษตรกร
รายอ่ืนๆ ต่อไปในพ้ืนที่โครงการ 
2. โครงการหลวงโป่งคำ และมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่ง
คำ โดยท่านพระครูสุจิณนันทกิจ เป็นประธาน มีการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์การสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดภัย ระบบน้ำใน
แปลงเกษตร เครื ่องมือส่งเสริมการเพาะปลูก โดยการให้
เกษตรกรบริหารจัดการภายใต้กลุ่มวิสาหกิจ การส่งเสริมด้าน
การตลาด ซึ่งมีศูนย์รวบรวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดโป่งคำ 
ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ รวมทั้งมีแผนการขยายผล
ส่งเสริมการผลิตแก่เกษตรกรรายใหม่ที่เข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกผักปลอดภัยโป่งคำ 
3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีแผนการรวมกลุ่มเกษตรกรปลูก
มะเขือพวง โดยศูนย์รวบรวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชน โครงการ
สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย วัดโป่งคำ ส่งเสริมการ
ปลูก รับซื้อผลผลิตและส่งออกสู่ตลาดกลาง 

8. การถ่ายทอดบทเรียนและผลการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนำไปศึกษาและเป็นต้นแบบ   
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
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    การถ ่ า ยทอดบท เ ร ี ย นแล ะผ ล 
การดำเนินการเพื ่อให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถนำไปศึกษาและเป็นต้นแบบ 
(หากมีต้องแสดงรายละเอียด) 

การถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามสื่อต่างๆ ได้แก ่
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ โดยถ่ายทอด
เป็นวิดีโอสั้น ผ่านช่องทาง Facebook เพจชื่อ สถานีพัฒนา
ที่ดินน่าน กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 8 ก.พ. 2565 "อนุรักษ์ดินดี 
ระบบน้ำเด่น พัฒนาที่ดินเพื ่อการเกษตรอย่างยั ่งยืน ในพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ้านโป่งคำ 
หมู่ที่ 5 ตำบลดู่พงษ ์อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน" 
2. ถ่ายทอดผลการดำเนินงานโครงการแก่หมอดินอาสาจังหวัดน่าน 
ในโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตรที่ 2 ปีงบประมาณ 
2565 วันที่ 23 – 24 ธ.ค. 2564 และผ่านทางไลน์ “กลุ่มหมอดิน
อาสาจังหวัดน่าน” 
3. เผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการ "พัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตร
อย่างยั่งยืน บ้านโป่งคำ หมู่ที่ 5 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน" 
ผ่านทางสื ่อออนไลน์ https://news.ch7.com/detail/531124 
เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2564 
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมการ
เรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ “โครงการสวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้
ตีนดอย” ผ่านรายการเกษตรภูธร  
https://www.youtube.com/watch?v=BegoEoOAGjA 
และเพจ Nan Reporter วันที่ 4 เม.ย. 2564 
https://fb.watch/b1QapqW8Bl/ 

9. ความย่ังยืนระดับนโยบาย (การจัด Roadmap ในการขยายผล หรือการบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ) 
การดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

(ความยาวไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร) 
ไม่ได้

ดำเนินการ 
ดำเนินการ 

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

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน มีแผนการดำเนินงานพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่
ของเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง
โป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ในปีงบประมาณ 
2565 2566 และ 2567 แสดงในเอกสารแนบ ดังนี้ 
https://drive.google.com/file/d/1piQpLonivPd6qtqeGwL
3MXaSc93ah4Ej/view?usp=drivesdk 

https://news.ch7.com/detail/531124
https://www.youtube.com/watch?v=BegoEoOAGjA
https://fb.watch/b1QapqW8Bl/
https://drive.google.com/file/d/1piQpLonivPd6qtqeGwL3MXaSc93ah4Ej/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1piQpLonivPd6qtqeGwL3MXaSc93ah4Ej/view?usp=drivesdk
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ภาคเอกชนเข้ามาสร้างความร่วมมือ  
ให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่  

 
 
 
 
 

 


