
 

 

1 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

 
 
 
 

คำช้ีแจง 

หน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัลฯ 
 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระ
ของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เงื่อนไขของผลงานท่ีส่งสมัคร 
กรุณาทำเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเก่ียวกับผลงานที่นำเสนอ  

เป็นผลงาน ท่ี เป็นการทำงานแบบมี ส่วนร่วมใน ระดับความร่วมมือ (Collaborate)และมีผลสำเร็จ 
ท่ี เป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  และไม่ เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี  
ส่วนร่วมมาก่อน 

เป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการดำเนินงานท่ีสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

 กรณีท่ีเสนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็นโครงการหรือผลงาน ท่ีไม่ซ้ำ
กันหรือไม่เป็นการดำเนินงานในพื้นท่ีเดียวกัน 

กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
ซึ่งแต่ละเขตพื้นท่ีฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 



 

 

2 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

ข้อมูลของหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 

1. ชื่อหน่วยงาน  กรมพัฒนาท่ีดิน          
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน ชื่อโรงเรียน เป็นต้น) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    

3. ชื่อผลงาน/โครงการ ชุมชนร่วมสร้าง ฟื้นฟูนาร้าง สู่ความยั่งยืน      

4. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

4.1 ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวคศิกาญจน์ สุขม ี         

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ        

สำนัก/กอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ        

เบอร์โทรศัพท์ 073-631033 ต่อ 140 เบอร์โทรสาร 073-631034     

โทรศัพท์มือถือ  0895953645  e-mail  khasikarn@hotmail.com     

4.2 ชื่อ-นามสกลุ  นายวิโรจน์ ป่ินพรหม          

ตำแหน่ง   นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ        

สำนัก/กอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ        

เบอร์โทรศัพท์ 073-631033 ต่อ 123 เบอร์โทรสาร 073-631034     

โทรศัพท์มือถือ  0872925792  e-mail  pinviroj@gmail.com     
 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
  

  



 

 

3 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

ผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ชื่อผลงาน : ชุมชนร่วมสร้าง ฟื้นฟูนาร้าง สู่ความยั่งยืน 

มิติท่ี 1: ความสามารถขององค์กร (15 คะแนน)  

1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปสู่การปฏิบัติ 
1.1 มีการกำหนดนโยบายหรือทิศทางหรือแผนงานหรือมาตรการ ท่ีแสดงว่าให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนซึ่งพิจารณาใน 2 เรื่องหลักคือ 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม หรือการจัดทำแผนปฏิบัติการ
หรือแผนงาน 2) ผู้บริหารขององค์กรมีการส่ือสารนโยบาย ทิศทาง มาตรการ ท่ีแสดงถึงการเปิดระบบราชการ  

กรมพัฒนาท่ีดินมีวิสัยทัศน์คือ “พัฒนาท่ีดินให้สมบูรณ์เพิ่มพูนผลผลิตในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วม” และมีภารกิจเกี่ยวกับการสำรวจดินวิเคราะห์และวิจัยดินและส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับดินติดตามสถานการณ์
การใช้ท่ีดินเพื่อประเมินศักยภาพการผลิตพืชและเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเหมาะสมกับสมรรถนะของดินวิจัยเพื่อ
การพัฒนาท่ีดินท้ังในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำการปรับปรุงบำรุงดินการแก้ไขดินท่ีมีปัญหาในการทำการเกษตรและ
ให้บริการวิเคราะห์ดินและส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับดินบริการวัสดุปรับปรุงบำรุงดินพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำกรมฯใ ห้
ความสำคัญกับการเปิดระบบราชการและทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborative) โดยได้สมัครขอรับ
รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปีพ.ศ.2563ในประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
(Effective Change) รวมท้ังส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองซึ่งเป็นการดำเนินงานในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  

1.2 มีการสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยม ท่ีเอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 กรมพัฒนาท่ีดินให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการโดยกำหนดค่านิยม ในการ
ทำงานให้บุคลากรในองค์กรมีการบูรณาการร่วมกันทำงานทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดินในยุทธศาสตร์ท่ี4 การ
สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสาเกษตรกรและภาคีเครือข่ายและยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและผู้บริหารส่ือสารถึงบุคลากรผ่านช่องทาง 1) การมอบนโยบายในท่ี
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการท่ีจัดเป็นประจำทุกเดือน 2) การลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม 3) คำส่ัง 4) ส่ือโทรทัศน์และ 5) ส่ือส่ิงพิมพ์
เช่นคู่มือ/ยุทธศาสตร์ 

1.3 มีการมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 กรมพัฒนาท่ีดินกำหนดใหส้ำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 รับผิดชอบในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมท้ังสร้าง
เครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาท่ีดิน
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมกรมฯได้พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการสร้างกระบวนการมีส่วน(เอกสารแนบ 1) 
 

มิติท่ี 2: การทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม (45 คะแนน) 
2. การส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือผลงาน 

2.1 ท่ีมาหรือความสำคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ 
พื้นท่ีหมู่ท่ี 2 บ้านทรายขาว และหมู่ท่ี 3 บ้านตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสต้ังอยู่บริเวณขอบ

พรุทิศตะวันออกของพรุโต๊ะแดง เป็นพื้นท่ีลุ่มต่ำ มีแม่น้ำบางนราซึ่งเป็นแม่น้ำท่ีรับน้ำเปรี้ยวจากพื้นท่ีพรุโต๊ะแดง และบริเวณ
ขอบพรุไหลผ่าน สภาพพื้นท่ีท่ัวไปเป็นทุ่งหญ้า ราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การทำนาข้าว แต่
เนื่องจากสภาพปัญหาดินเป็นดินเปรี้ยวจัด จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินท่ี 14 ได้แก่ ชุดดินระแงะ และชุดดินต้นไทร (เอกสารแนบ 2) 
เกิดจากตะกอนน้ำกร่อยทับถมอยู่บริเวณท่ีลุ่มต่ำชายฝ่ังลักษณะดินเป็นดินสีเทาปนน้ำเงินมีสารประกอบกำมะถัน (ไพไรท์) 
ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดรุนแรง ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการทำเกษตรกรรม ทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้รับค่อนข้างต่ำ ประมาณ 80-160 



 

 

4 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

กิโลกรัมต่อไร่ (เมื่อเทียบกับพื้นท่ีท่ัวไปในจังหวัดนราธิวาสท่ีมีผลผลิตข้าวเฉล่ีย 450 กิโลกรัมต่อไร่) เกษตรกรในพื้นท่ีจึง
ปล่อยพื้นท่ีนาท้ิงร้าง ทำให้เกิดพื้นท่ีนาร้างกว่า 1,000 ไร่ 

ดังนั้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัดบ้านตอหลัง-ทรายขาวอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีเป้าหมายเพื่อ (1) แก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ (2) เพิ่มพื้นท่ีปลูกข้าว
และ (3) เพื่อเพิ่มรายได้สร้างชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น 

2.2 รูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการท่ีใช้ในการดำเนินโครงการหรือ ผลงานในพื้น ท่ี  ต้ังแต่การริเริ่ม ไปจนถึง 
การกำหนดแนวทางและดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือการพัฒนา 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ในปี 2541 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ภายใต้สังกัดกรมพัฒนาท่ีดิน ได้เข้า
ดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้เพื่อยกระดับชีวิตและรายได้ของเกษตรกรในพื้นท่ีให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเริ่มต้นจากลงพื้นท่ีรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรต้ังแต่ริเริ่มโครงการ รับรู้ข้อมูลสภาพปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชน สำรวจพื้นท่ี ให้ความเห็น ร่วมวางแผนและตัดสินใจหาทางออก ร่วมลงมือทำกิจกรรม และร่วม
ติดตามประเมินผล ซึ่งสรุปเป็นขั้นตอน ดังนี้ (เอกสารแนบ 3) 

ขั้นที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform)/การรับฟังความคิดเห็นเริ่มต้นจากการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน โดยรับ
ฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกร หลังจากนั้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ทำการศึกษา สำรวจสภาพพื้นท่ี 
ลักษณะดินโครงสร้างพื้นท่ี การถือครองท่ีดิน การใช้ประโยชน์ท่ีดิน พบว่า พื้นท่ีนากว่า 1,000 ไร่ มีสภาพดินเป็นดินเปรี้ยว
จัด ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว  

ขั้นที่ 2 การปรึกษาหารือ (Consult) จัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อช้ีแจงปัญหา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ร่วม
วางแผนการดำเนินงานโครงการร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานของรัฐ โดยมติท่ีหารือ พบว่า เกษตรกรต้องการแก้ไข
ปัญหาดินเปรี้ยวเพื่อทำการเกษตร โดยให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดการพื้นท่ี ต้ังแต่การปรับสภาพพื้นท่ี ปรับค่าความ
เป็นกรดของดินโดยใช้หินปูนฝุ่น การเพิ่มธาตุอาหารในดิน การสนับสนุนแหล่งน้ำ จัดทำคลองซอยเพื่อกระจายน้ำสู่พื้นท่ี
ภายในแปลง และการจัดการผลผลิต จากนั้นให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการวางแผนของบประมาณ 

ขั้นที่ 3 การเข้ามาเก่ียวข้อง (Involve) /ให้เกษตรกรเข้ามาร่วมทำร่วมตัดสินใจศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ส่งเสริมการปลูกข้าว โดยการจัดอบรมหลักสูตร “การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าว” ให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีพร้อม
สนับสนุนหินปูนฝุ่นสำหรับการปรับปรุงดินอัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร่และจัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวในพื้นท่ีเพื่อเป็นแปลง
ต้นแบบ โดยให้เกษตรกรเข้ามาร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อจะได้เป็นความรู้และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเกษตรกร ซึ่ง
เกษตรกรได้ตัดสินใจปรับปรุงพื้นท่ีตามแผนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

ขั้นที่ 4 ความร่วมมือ (Collaboration)เมื่อเกษตรกรตัดสินใจร่วมแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าว และให้
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการวางแผนของบประมาณจากสำนักงาน กปร.ซึ่งการดำเนินงานจะเป็นในลักษณะการ  
บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ โดยการสนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมชลประทาน ศูนย์วิจัยข้าว ส่งเสริม
สหกรณ์ และส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดการองค์ความรู้ด้านต่างๆ และการรวมกลุ่มเกษตรกรใน
พื้นท่ี เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการพื้นท่ี และการจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การจัดต้ังกลุ่มทำนา กลุ่ม
กองทุนปุ๋ยสำหรับนาข้าว กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มแปรรูปข้าวซ้อมมือ กลุ่มทอผ้าฝ้าย เป็นต้น โดยในการดำเนินการจะมีสำนักงาน 
กปร.ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการมาติดตามและประเมินผลทุกๆ ไตรมาส  หลังจากท่ีเกษตรกร
สามารถปลูกข้าวและได้รับผลผลิตแล้ว เกษตรกรได้มีการหารือกันในชุมชนถึงกระบวนการบริหารจัดการผลผลิตข้าวที่ผลิตได้ 
ซึ่งเกษตรกรแต่ละครัวเรือนจะสำรวจการบริโภคข้าวในครัวเรือนของตนเองว่า 1 ปี จะมีการบริโภคข้าวไปเท่าไหร่ เพื่อนำ
ข้อมูลการบริโภคข้าวของแต่ละครัวเรือน มาบริหารจัดการผลผลิตข้าวท่ีได้ของชุมชน พบว่า การบริโภคข้าวของแต่ละ
ครัวเรือนเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 38 ของผลผลิตข้าวท่ีผลิตได้ ดังนั้น จึงมีมติของชุมชนว่าให้แบ่งสัดส่วนข้าวออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้คือร้อยละ 38 ไว้บริโภคในครัวเรือน ร้อยละ 2 เก็บไว้เพื่อทำเมล็ดพันธุ์สำหรับปีต่อไป ส่วนร้อยละ 60 จะจัดสรรไว้เพื่อ
จำหน่ายในรูปแบบของข้าวเปลือกและข้าวซ้อมมือ 
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ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้เกษตรกรมีข้าวไว้บริโภคในครัวเรือนและไม่ต้องลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์ทุกๆปีอีกท้ัง
ยังสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนอีกด้วยนับเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในพื้นท่ี ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 
และ 4 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และการบริหาร
จัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ท่ี 3 ของจังหวัด คือ พัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการดำเนินโครงการหรือผลงานในพื้นท่ี 

  ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรในพื้นท่ีบ้านตอหลัง-ทรายขาว เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรง/กรมพัฒนาท่ีดิน โดย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กรมชลประทาน ศูนย์วิจัยข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรอง/สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 
เป็นผู้มีส่วนได้สวนเสียหลัก (เอกสารแนบ 4) 
  เกษตรกรในพื้นที่บ้านตอหลัง-ทรายขาวเป็นกลไกหลัก (Key Actor)โดยมีนายสุคนธ์ แก้วคงสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นผู้ประสานงานระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดเพื่อการทำการเกษตรและการส่งเสริม
อาชีพนอกภาคเกษตรให้กับชุมชนในเวลาว่างหลังการทำนา คือ กลุ่มทอผ้าฝ้ายและกลุ่มทอผ้าลายดอกบ้านตอหลัง-ทรายขาว 
ซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)มีบทบาทเป็น
ผู้จัดการเครือข่าย สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม(Network Manager)และให้งบประมาณสนับสนุน การไถเตรียมพื้นท่ีนา
ร้างเพื่อปลูกข้าว การสร้างระบบชลประทาน การสาธิตการปรับปรุงดินโดยการใช้หินปูนฝุ่น การส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ข้าว การจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในหลักสูตรการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าว การจัดการและวางแผนการปลูก
ข้าวคุณภาพ การแปรรูปผลผลิตข้าว การทำนาข้าวอย่างครบวงจร เป็นต้นอีกท้ังยังเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีบทบาทเป็นผู้
ส่งเสริมและสนับสนุน ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสนับสนุน
องค์ความรู้และหินปูนฝุ่น/โดโลไมท์ปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด นอกจากนี้ยังเป็นผู้ประสานงานกับสำนักงาน กปร. เพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุน การไถเตรียมพื้นท่ีนาร้างเพื่อปลูกข้าว โครงการฟื้นฟูพื้นท่ีนาหลังน้ำท่วมเพื่อการทำนาข้าวอย่างครบ
วงจร การจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในหลักสูตรการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าว การจัดการและวางแผนการปลูก
ข้าวคุณภาพ การแปรรูปผลผลิตข้าว พร้อมสาธิตการปรับปรุงดินโดยการใช้หินปูนฝุ่น ส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็น
การเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นท่ีฐานทางการเกษตร ทำให้สามารถเพิ่มพื้นท่ีการการปลูกข้าว และพืช
อื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมดำเนินการอาทิ กรมชลประทาน เข้ามาจัดสร้างคลองส่งน้ำภายในพื้นท่ี
โครงการ ให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำในพื้นท่ีพร้อมท้ังส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อดำเนินการควบคุมการส่งน้ำให้มี
การแบ่งปันน้ำอย่างท่ัวถึง ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีคัดเลือกพันธุ์ข้าวหอมกระดังงา และสนับสนุนพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรใน
ช่วงแรกของการดำเนินโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ามาช่วยในการรับซื้อในรูปของข้าวเปลือกและร่วมขับเคล่ือนให้เกิด
การจัดต้ังกลุ่มการแปรรูปข้าวซ้อมมือ โดยสนับสนุนเครื่องซีลสูญญากาศ และมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ และการส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรคือการทอผ้าฝ้าย เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริม กรมส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์ จัดหาตลาดรองรับผลผลิตแปรรูปข้าวซ้อมมือให้กับกลุ่มแปรรูป มีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อ
ข้าวกับกลุ่มเกษตรกร ทำให้ข้าวท่ีเกษตรกรผลิตได้มีท่ีจำหน่ายท่ีแน่นอน เกิดการผลิตข้าวครบวงจร เกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ มีรายได้เล้ียงครอบครัวเกิดความยั่งยืนในชุมชน 

2.4 การถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    การถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐและหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนในการผลักดันทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ลงพื้นท่ีทำ
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ความเข้าใจกับชุมชนเป็นผู้ประสานเครือข่ายระหว่างชุมชนและหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน เป็นผู้จัดเวทีประชุม สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยจัดทำโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด
เพื่อปลูกข้าว การผลิตข้าวคุณภาพแบบครบวงจร เน้นให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติจริงในพื้นท่ี ในรูปแบบของ
การสาธิต และการจัดทำเป็นแปลงทดสอบในพื้นท่ี ลงมือทำให้เห็นถึงความสำเร็จ ทำให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้นและเกิด
การยอมรับ และหน่วยงานราชการต่างๆ มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ สร้างเสริมความรู้ให้กับภาคีเครือข่าย 
ผ่านการพูดคุย ซักถาม ปัญหาโดยตรงกับเกษตรกร พร้อมท้ังได้มีการนำกลุ่มเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ และมีเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ลงพื้นท่ีติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องหลังจากท่ี
ได้มีการเรียนรู้ พร้อมท้ังคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและมีนายสุคนธ์ แก้วคงสุข ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ประสานกับ
หน่วยงานราชการต่างๆ เมื่อมีปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีส่งผลให้เกิดความเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่าง
ชุมชนและหน่วยงานท่ีเข้มแข็ง ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
มิติที่ 3: การบรรลุผลสำเร็จ (40 คะแนน) 
3.การสรุปบทเรียนความสำเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลเุป้าหมาย 

3.1 สรุปผลสำเร็จเชิงประจักษ์ ท่ี ส่งผลต่อองค์กรและชุมชน สังคม และประเทศ (เน้นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้นของประชาชน) 

 การดำเนินงานพัฒนาพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัดพื้นท่ีรกร้างว่างเปล่า ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ทำให้สามารถ
ปลูกข้าว สร้างความยั่งยืนแก่ชุมชนบ้านตอหลัง – ทรายขาว  ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 

1) พื้นท่ีดินเปรี้ยวจัดท่ีไม่สามารถทำการเกษตรได้ พื้นท่ีรกร้างว่างเปล่าประมาณ 3,000 ไร่ ได้รับการพัฒนา ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น พื้นท่ีสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์ทางการเกษตรได้ ดังนี้ พื้นท่ีนาข้าว 778ไร่ พืชผัก 68 ไร่ 
ยางพารา 1,019 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 822 ไร่ มะพร้าว 6 ไร่ แปลงทฤษฎีใหม่ 11 ไร่ แหล่งน้ำ 96 ไร่(ท่ีเหลือเป็นพื้นท่ีชุมชนและ
สถานท่ีราชการ) (เอกสารแนบ 5) 

2) เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายในชุมชน ได้แก่ กลุ่มทำนา กลุ่มกองทุนปุ๋ยสำหรับนาข้าวกลุ่มผู้ใช้น้ำ และกลุ่มแปรรูป
ข้าว มีจำนวนสมาชิก 126 ราย กลุ่มปลูกผัก มีจำนวนสมาชิก 60 ราย กลุ่มศิลปาชีพ และกลุ่มทอผ้าลายดอกบ้านตอหลัง มี
สมาชิกกลุ่ม 41 รายกลุ่มทอผ้าบ้านทรายขาวมีสมาชิก 42 ราย ซึ่งเป็นสวนหนึ่งในการสร้าความรักความสามัคคีในชุมชน
(เอกสารแนบ 6) 

3) ด้านเศรษฐกิจ ทำให้คนในชุมชนมีอาชีพ เกิดความมั่นคงในชุมชน มีความรู้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ในครัวเรือน เกษตรกรมีรายได้เฉล่ีย 83,200.14 บาท/คน/ปี (ข้อมูลจปฐ. ปี 2562) 

3.2 ผลสำเร็จของโครงการท่ีสามารถนำไปเป็นต้นแบบ หรือปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินโครงการจนเป็นผลสำเร็จ 
 ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน คือการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานของภาครัฐ โดยชุมชนได้ร่วมกัน

สะท้อนถึงสภาพปัญหาในพื้นท่ี มีความต้องการท่ีพัฒนาพื้นท่ี หน่วยงานของภาครัฐเข้ามาร่วมในการรับรู้ปัญหา ร่วมวางแผน
การพัฒนา มีองค์ความรู้ นวัตกรรม รวมถึงงบประมาณสนับสนุนในการการดำเนินงาน โดยปัจจัยความสำเร็จแบ่งได้เป็น 2 
ปัจจัยดังนี้ คือ  

  1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกษตรกรมีความต้องการพัฒนาพื้นท่ีอย่างแท้จริง จึงพร้อมให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ 

  2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐเข้าถึงชุมชน และมีความพร้อมในการสนับสนุนความช่วยเหลือ
ท้ังด้านการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรมและการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 

 
 
 
 



 

 

7 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

ต้นแบบ (Model) ความสำเร็จของกลุ่มทำนาบ้านตอหลัง-ทรายขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


