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แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมสี่วนร่วม (Effective Change) 
 

 
 
 
 
 
คำช้ีแจง 
หน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัลฯ 

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

เงื่อนไขของผลงานท่ีส่งสมัคร 
 กรุณาทำเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเก่ียวกับผลงานที่นำเสนอ  

 เป็นผลงานท่ีเป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลสำเร็จ 
ท่ีเป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  และไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี  
ส่วนร่วมมาก่อน 

 เป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการดำเนินงานท่ีสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

  กรณีท่ีเสนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็นโครงการหรือ
ผลงาน ท่ีมีการดำเนินการไม่ซ้ำกันหรือไม่เป็นการดำเนินงานในพื้นท่ีเดียวกัน  

 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งแต่ละเขตพื้น ท่ีฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ  
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ข้อมูลของหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 

 
1. ชื่อหน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 กรมพัฒนาท่ีดิน                                                   .                                                         
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน   สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดินร้อยเอ็ด           .                                                               

รางวัลท่ีมอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีการดำเนินการหรือโครงการ ในระดับความร่วมมือ (Collaborate) 
และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีจนพัฒนาเป็นต้นแบบ ท่ีกระตุ้นและส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
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3. ผู้ประสานงาน    
3.1 ช่ือ - สกุล    นายยุทธสงค์  นามสาย                                                                            .                                                                                 
ตำแหน่ง    รักษาการผู้เช่ียวชาญด้านวางระบบการพัฒนาท่ีดิน                                                  .  
สำนัก/กอง    สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4                                                                           . 
เบอร์โทรศัพท์    045-355416    เบอร์โทรสาร   045-311669                                                 .    
โทรศัพท์มือถือ  0922798021    e-mail  yutthasong2559@gmail.com                                   . 
3.2 ช่ือ - สกุล    นางจิราภรณ์  วงศ์พัฒนบุตร                                                                      .                                                                                      
ตำแหน่ง    นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ                                                                             .                                                                            
สำนัก/กอง    สถานีพัฒนาท่ีดินร้อยเอ็ด   สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4                                          . 
เบอร์โทรศัพท์   043-626909     เบอร์โทรสาร      -                                                              .    
โทรศัพท์มือถือ   088-5717025   e-mail           -                                                        . 

     3.3 ช่ือ-นามสกุล      นายโอชิษฐ์  ศิริจานุสรณ์                   . 
ตำแหน่ง           วิศวกรโยธาชำนาญการ                                              . 
สำนัก/กอง      สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาท่ีดิน                          . 
เบอร์โทรศัพท์ 02-5798537   เบอร์โทรสาร    02-5798537   . 
โทรศัพท์มือถือ  086-8532233   E-mail  Ochit_mashi@hotmail.com    
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  

 

รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ความยาวต้องไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวมเอกสารแนบ โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16  

(โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาประกอบการตอบคำถาม) 

ชื่อโครงการ  การปรับปรุงพื้นที่นา (land Remodeling) ฐานรากสู่ความยั่งยืนของการผลิตข้าวหอมมะลิ105 
               ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  

ทุ่งกุลาร้องไห้มีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ลักษณะเป็นท่ีราบขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีประมาณ 2.1 ล้าน
ไร่ ครอบคลุมพื้นท่ี 51 ตำบล 12 อำเภอ ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร  
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดมหาสารคาม พื้นท่ีส่วนใหญ่ประมาณ 1,337,807 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 63.5 อยู่ใน

mailto:yutthasong2559@gmail.com
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เขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4  ในอดีตเป็นทุ่งโล่งกว้างใหญ่ ลมแรง ปริมาณน้ำฝนไม่
สม่ำเสมอ แห้งแล้งในฤดูแล้ง น้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และท่วมขังนานเพราะการระบายน้ำออกจากพื้นท่ีทำได้ยาก  
ดินเป็นทรายความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และบางส่วนเป็นดินเค็ม (กองช่าง กรมพัฒนาท่ีดิน ; 2555) การสัญจรระหว่าง
ระหว่างชุมชนและไร่นาเป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากถนนไม่เพียงพอ ประชากรมากกว่าร้อยละ ๘๐ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยทำนาข้าวแบบอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ทำให้ได้ผลผลิตต่ำ รายได้ต่ำ เกษตรกรมีความเป็นอยู่
ด้วยความอยากลำบาก. 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว กรมพัฒนาท่ีดิน ได้นำแนวทางการจัดการพื้นท่ีอย่างเหมาะสม ตลอดจนนำ
นวัตกรรมการจัดการดินท่ีหลากหลายเพื่อฟื้นฟูให้ทรัพยากรดินในพื้นท่ีมีสมบัติท่ีดี มีความเหมาะสมต่อการปลูก
ข้าว เข้าดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี 2524 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยกิจกรรมสำหรับการพัฒนาพื้นท่ีท่ี
สำคัญและถือว่าเป็นฐานของความยั่งยืนในการผลิตข้าว ได้แก่  การปรับปรุงพื้นท่ีนา (land Remodeling)  ซึ่ง
ประกอบด้วยหลายกิจกรรมเพื่อการควบคุมน้ำ ถือเป็นมาตรการสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำในสภาพพื้นท่ีนา 
โดยดำเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมด้านการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์-วัสดุปรับปรุงดิน และกิจกรรมการ
ปลูกไม้ยืนต้นบนคันนาเพื่อควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม และลดความแรงของลมทุ่ง ซึ่งการดำเนินการได้อาศัยการมี
ส่วนร่วมของหลาย ๆ ภาคส่วน ท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน  ท่ีผ่านมาเกษตรกรในพื้นท่ีเกิดการยอมรับ
ในแนวทางการพัฒนาของกรมพัฒนาท่ีดิน และนำไปพัฒนาต่อยอดอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ทุ่งกุลาร้องให้เป็น
แหล่งผลิตข้าวขาวมะลิ 105  ท่ีสำคัญของประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ของข้าว
ขาวมะลิ 105  เมื่อปี 2549  และเป็นข้าวคุณภาพดีท่ีตลาดต้องการท้ังภายในประเทศและตลาดโลก                .  

ส่วนท่ี 2 สรุปผลการดำเนินการ 

มิติที่ 1 : ความสำคัญของปัญหาและความสามารถองค์กร (10 คะแนน)    

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

ทุ่งกุลาร้องไห้พื้นท่ีประมาณ 2.1 ล้านไร่ ในอดีตมีสภาพเป็นทุ่งโล่ง กว้างใหญ่ ลมทุ่งรุนแรง ปริมาณน้ำฝน
ในแต่ละปีไม่สม่ำเสมอ แห้งแล้งรุนแรงในฤดูแล้ง (พื้นท่ีภัยแล้ง ประมาณ 27.46% ของพื้นท่ี) มองไกลสุดตา เห็น
ขอบฟ้าจรดดิน เพราะไม่มีต้นไม้  มีปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก (พื้นท่ีอุทกภัย ประมาณ 44.91 % ของพื้นท่ี) 
และท่วมขังนาน เนื่องจากเป็นแอ่งกระทะการระบายน้ำให้ออกจากพื้นท่ีเป็นไปได้ยาก ราษฎรส่วนใหญ่ (80%) 
ประกอบอาชีพ ด้วยการทำนาข้าวและเป็นการทำนาโดยอาศัยน้ำฝน แต่ด้วยสภาพปัญหาปริมาณน้ำฝนไม่
สม่ำเสมอ ดินเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ (ร้อยละ 52.58) และบางส่วนยังเป็นดินเค็ม (ร้อยละ 4.29) 
ประกอบกับขาดแคลนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีถูกต้องและเหมาะสมในการผลิต  ส่งผลให้การทำนาได้ผลผลิต
ต่ำ (เฉล่ีย 189 กก./ไร่ (2529) และการท่ีไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้น้อยทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ราษฎรใน
พื้นท่ีจึงมีรายได้ต่ำ อยู่ในสภาพยากจน นอกจากนั้นยังแคลนโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคท่ีจำเป็น  ขาด
ถนนหนทาง เพื่อการสัญจรระหว่างชุมชนกับชุมชน และระหว่างชุมชนกับไร่นา มีผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ท่ี
อยากลำบาก                                                                                                             . 
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2. ขอบเขตหรือผลกระทบของปัญหา ในระดับใดบ้าง เช่น ระดับพื้นท่ี หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็น
ต้นโปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมท้ังระบุ ประชาชนหรือผู้รับบริการกลุ่มใดบ้างท่ีได้รับผลกระทบ  
จากสภาพปัญหาท้ังในเรื่องภัยธรรมชาติ แห้งแล้ง น้ำท่วม ดินไม่มีคุณภาพ ดังกล่าว มีผลให้เกษตรกรใน

พื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้  จำนวน 1,173 หมู่บ้าน 82 ตำบล 12 อำเภอ ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะ
เกษ จังหวัดยโสธร  จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดมหาสารคาม จำนวนมากกว่า 500,000 คน (ปี2524)  ล้วนประสบ
ปัญหาในการทำนา และการดำรงชีวิต กล่าวคือได้ผลผลิตต่ำ มีรายได้ต่ำ ตกอยู่ในภาวะยากจน มีปัญหาความ
ยุ่งยากในการในการประกอบอาชีพ และในการดำรงชีวิตอยู ่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสังคมอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย 
ถือเป็นปัญหาสำคัญในระดับภูมิภาคท่ีมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีภาครัฐต้องเข้าพัฒนาพื้นท่ีแห่งนี้     สำหรับพื้นท่ี
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นับเป็นศูนย์กลางของปัญหา รัฐบาลจึงให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ๆ โดยได้
เป็นท่ีต้ังศูนย์พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ขึ้นท่ีบ้านกู่พระโกนา ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ (ท่ีต้ังของสถานีพัฒนาท่ีดิน
ร้อยเอ็ดในปัจจุบัน) และได้นำงาน กิจกรรมลงดำเนินการในพื้นท่ีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน             . 

 
 
 
 
 
 

3. หน่วยงานมีนโยบายการมีส่วนร่วมอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหา/สร้างโอกาส/วางฐานรากการพัฒนาการสร้าง 
การมีส่วนร่วม  
กรมพัฒนาท่ีดิน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม โดยได้กำหนดไว้ชัดเจนในวิสัยทัศน์ของกรมฯ ท่ีว่า 

“พัฒนาท่ีดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม"  รวมท้ัง
ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ในลำดับต้น ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากการสนับสนุนใหห้น่วยงานอย่างชัดเจน 
ในการพัฒนาในระดับพื้นท่ี ท้ังสำนักวิศกรรมเพื่อการพัฒนาท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดิน และสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
โดยให้จัดทำแผนงานและแผนงบประมาณเพื่อการพัฒนาเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง  (ภายใต้โครงการพื้นท่ี
เฉพาะ) มีการบูรณาการกิจกรรม ภายใต้ภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดินเข้าจัดการในพื้นท่ี รวมท้ังให้เช่ือมโยงต่อยอด
กับภารกิจของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และให้มีส่วนในทุกกระบวนการดำเนินงาน. 
    4. หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

1.) การส่ือสารถ่ายทอดนโยบาย กรมพัฒนาท่ีดินมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักส่วนกลาง สำนักส่วน
ภูมิภาค และสถานีพัฒนาท่ีดินประจำในทุกจังหวัด การส่ือสารนโยบายการดำเนินงานเพื่อการขับเคล่ือนงานของ
กรม จึงใช้ทุกช่องทางของการส่ือสารไปตามส่วนราชการต่าง ๆ ท้ังผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการตามปกติ 
การอบรมสัมมนา  การประชุมเพื่อการติดตามงานท่ีเร่งด่วนตามสถานการณ์  การติดตามงานผ่านส่ือออนไลน์ 
ตลอดจนออกตรวจติดตามงานในพื้นท่ีจริง โดยอาศัยโครงสร้างการบังคับบัญชาของกรมฯ เป็นฐานของการ
ถ่ายทอดนโยบายสู่หน่วยงานด้านปฏิบัติการในพื้นท่ี (สถานีพัฒนาท่ีดิน)  ตลอดจนมีการจัดอัตรากำลังในระดับ
พื้นท่ีท่ีชัดเจน และมีเครือข่ายหมอดินอาสา  เพื่อใหเ้ป็นกลไกสำหรับรับมอบนโยบายจากกรมฯ นำไปปฏิบัติ       .  
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2.) การสร้างวัฒนธรรม เน้นให้บุคคลากรขององค์กรมีโอกาสรับรู้และมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ รวมท้ังส่งเสริมบุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่น ด้วยการเชิดชูเกียรติใน
รูปแบบของเงินตอบแทน และโล่ห์รางวัล/เกียรติบัตร อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจท่ีดี                            .  

3.) การกำหนดผู้รับผิดชอบ ระบบติดตามประเมินผล กำหนดผู้รับผิดชอบงานผ่านกลไกการบริหารงาน
บุคคลขององค์กร ตามสายบังคับบัญชา โดยได้กำหนดแผนงานโครงการท่ีชัดเจนเป็นแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์
กรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดผู้รับผิดชอบ และการติดตามประเมินผล ซึ่งดำเนินการในรูป
คณะกรรมการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ (IPA) ระดับสำนักงานเขต                                                       .  

4.) การจัดสรรทรัพยากรท่ีสำคัญอย่างเพียงพอให้สอดคล้องกับภารกิจ การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีใช้ใน
โครงการในแต่ละปี ถูกบรรจุไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาทุ่งกุลาร้องให้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดิน ทำ
ให้มีความเพียงพอและสอดคล้องกับภารกิจท่ีหน่วยงานในพื้นท่ีต้องดำเนินการ ซึ่ง การปรับปรุงพื้นท่ีนา (land 
Remodeling) รวมถึงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในลักษณะต่าง ๆ ถือเป็นนวัตกรรมท่ีได้ผ่านการวิจัย และ
ทดสอบแล้วว่ามีประโยชน์ในการยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตพืช                                    . 
มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วม (40 คะแนน) 

5. อธิบายวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ/โครงการ  
1) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านดิน (กายภาพและเคมี) และปัญหาด้านน้ำ (แห้งแล้ง น้ำท่วม) ควบคู่กับการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 105 และเอื้ออำนวยต่อการ
ดำรงชีวิตของเกษตรกรในพื้นท่ี                    .  
    6. โครงการมีรูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการในการดำเนินการในระดับความร่วมมือ (Collaborate) หรือไม่      
        อย่างไร รวมท้ังมีการนำแนวคิด/นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ อย่างไร   

การปรับปรุงพื้นท่ีนา (land Remodeling) เป็นระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นท่ีนา ประกอบด้วยหลาย
กิจกรรม เช่น การขุดลอกแหล่งน้ำผิวดินเพื่อกักเก็บน้ำ การขุดลอกแหล่งน้ำผิวดินเพื่อการระบายน้ำและเพื่อ
ลำเลียงน้ำ (คลองซอย ท่อส่งน้ำ) ระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำ) การทำทางลำเลียงในไร่นา 
การทำท่อลอดเพื่อการระบายน้ำ และ นำน้ำเข้าแปลงเพาะปลูก การทำอาคารบังคับน้ำ/อาคารทางแยกน้ำ ถือเป็น
นวัตกรรมท่ีได้ผ่านการวิจัย และทดสอบแล้วว่ามีประโยชน์ในการยกระดับศักยภาพการผลิตข้าวให้ดีขึ้น แต่
เนื่องจากประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย และเป็นการพัฒนาเชิงพื้นท่ี รวมท้ังมีเป้าหมายดำเนินการท่ีมีจำนวน
พื้นท่ีเป็นจำนวนมาก  จึงต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
ตลอดจนหน่วยงานในระดับท้องถิ่น   เช่น อบต อบท.                            .   
   7. มีภาคส่วนใดบ้างท่ีเข้ามามีบทบาทในการขับเคล่ือนการดำเนินโครงการ 

ภาคส่วนหลัก คือกรมพัฒนาท่ีดิน โดยสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาท่ีดิน (สวพ.) สถานีพัฒนาท่ีดิน (สพด.) 
และกลุ่ม/ฝ่าย ในสังกัดสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4  และเกษตรกรในพื้นท่ี สำหรับภาคส่วนรองหรือสนับสนุน มี
ท้ังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอื่น ๆ ตลอดจนภาคประชาชน
และเอกชน โดยในแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการภายใต้กรอบภารกิจของหน่วยงานเป็นสำคัญ แต่มีเป้าหมาย
การพัฒนาในพื้นท่ีเดียวกัน ซึ่งสามารถแยกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1)หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนา
โครงสร้างด้านการเกษตร เช่น กรมชลประทาน  2) หน่วยงานท่ีมีส่วนรวมในด้านการให้ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต
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ข้าวท่ีเหมาะสมและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว  กรม
ป่าไม้ บริษัทในเครือ SCG สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน(ปราชญ์และภูมิปัญญาชาวบ้าน)  3) หน่วยงานท่ีมี
ส่วนร่วมในด้านการรวมกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่มและเงินทุน เช่น สหกรณ์การเกษตร และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ โดยในแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการภายใต้กรอบภารกิจของตนเป็นสำคัญ แต่มี
เป้าหมายการพัฒนาในพื้นท่ีเดียวกัน . 

 
 

   8. โครงการมีกลไกหรือวิธีการท่ีใช้ในการขับเคล่ือนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ รวมถึงท่ีมาและแนวทางของ 
  การทำงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 

ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มี 2 ส่วน คือผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียตรง คือ เกษตรกรในพื้นท่ี กรมพัฒนา
ท่ีดินมีวิธีการในการขับเคล่ือนโดยใช้กระบวนการกลุ่มของเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมี  กลุ่มข้าวชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS เป็นต้น ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นท่ีโครงการ สำหรับในพื้นท่ี อำเภอ
สุวรรณภูมิกลุ่มเกษตรกรท่ีสำคัญ เช่น กลุ่มเกษตรกรตำบลทุ่งหลวง กลุ่มเกษตรกรตำบลบ่อพันขัน กลุ่มเกษตรกร
ตำบลสระคู เป็นต้น ซึ่งการถ่ายทอดส่ือสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากกรมจะส่งต่อจากเจ้าหน้าท่ี
หน่วยพัฒนาท่ีดิน ผ่านคณะกรรมการกลุ่ม  

ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียรอง ได้แก่เจ้าหน้าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยมีกลไกการขับเคล่ือนความร่วมมือตามสาย
บังคับบัญชา ผ่านโครงสร้างองค์กร อาศัยนโยบาย ยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนจากอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ส่งต่อแนว
ทางการดำเนินงานผ่านการทำแผนงานแผนงบประมาณ ภายใต้แผนแม่บท 5 ปี โดยการปฏิบัติงานยึดตามคู่มือซึ่ง
ระบบขั้นตอน กระบวนการทำงานไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมการทำแผน การขออนุมัติโครงการ การสำรวจ
ออกแบบงานก่อสร้างการประชาพิจารณ์  การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างหรือการปฏิบัติงานในพื้นท่ี และการกำกับ
ติดตามประเมินผล . 
 9. โครงการมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

การดำเนินงานท่ีผ่านมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับแผนงบประมาณ  (ปรับลด 50 %) ทำให้
การพัฒนาไม่ครอบคลุม (พื้นท่ีต้องได้รับการพัฒนาท้ังหมด 2,107,690 ไร่ ได้รับการพัฒนาไปแล้ว 965,833 ไร่ 
คงเหลือพื้นท่ีท่ีต้องพัฒนา 738,665 ไร่ ) แนวทางแก้ไข ให้มีการขับเคล่ือนโดยคณะทำงานโครงการในระดับกรม 
และระดับพื้นท่ีเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานโครงการ รวมท้ังให้จัดทำแผนแม่บทโครงการระยะ 5 ปี มา
รองรับนอกจากนั้นหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  เช่น กรมชลประทาน ทำให้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องน้ำไม่เช่ือมต่อกัน                                                                  . 
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มิติที่ 3: ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ (40 คะแนน) 
  
  10. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ของการดำเนินการ/โครงการท่ีสำคัญคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี้วัด 
        ท่ีวัดความสำเร็จของการดำเนินการ/โครงการ พร้อมยกตัวอย่าง 

-การปรับปรุงพื้นท่ีนา (land Remodeling) นับเป็นระบบอนุรักษ์ดินและน้ำท่ีมีประสิทธิภาพในพื้นท่ีนา 
มีผลโดยตรงต่อการจัดการน้ำในพื้นท่ี กล่าวคือการพัฒนาแหล่งน้ำทำให้มีพื้นท่ีกักเก็บน้ำท่ีเพิ่มขึ้น ช่วยทำให้การ
กักเก็บน้ำในนาดีขึ้น ลดการสูญเสียธาตุอาหารในดินไปกับการไหลบ่าของน้ำ ช่วยลดปัญหาภัยแล้ง  ระบบคู-คลอง
ส่งน้ำ ระบายน้ำ ช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย  สามารถระบายน้ำออกจากพื้นท่ีนาได้ภายใน 3 วัน  และช่วยในการ
ระบายน้ำเค็มในกรณีพื้นท่ีดินเค็ม ทำให้สามารถผลิตข้าวได้ผลผลิตท่ีดีและเป็นปกติได้  ทำให้การผลิตข้าวมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การสร้างถนนหนทางท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลคู่ขนานกับการสร้างระบบคูคลองก่อให้เกิด
ความสะดวกในการสัญจรในพื้นที              .     
 - การปรับปรุงบำรุงดินซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสำคัญส่วนหนึ่งท่ีพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินการโครงการ มีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงสมบัติของดิน ทำให้คุณภาพดินเปล่ียนแปลงดีขึ้น โดยมีระดับอินทรียวัตถุในดิน (OM) เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 25 ระดับความเค็มของดินลดลงอย่างต่อเนื่อง จนไม่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าว  ทำให้การปลูกข้าวใน
พื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ได้ผลผลิตท่ีดีขึ้นกว่าในอดีตหลายเท่าตัว และการใช้แนวทางการจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรียมีผล
ให้ต้นทุนการผลิตลดลงถึงร้อยละ 10.36                                                                                     .  
          - ผลสำเร็จในด้านโครงสร้างงานปรับปรุงพื้นท่ีนา เกษตรกรผู้ได้รับการปรับปรุงพื้นท่ีมีจำนวนเพิ่มข้ึน และ
มีจำนวนพื้นท่ีท่ีได้รับการปรับปรุงเพิ่มมากขึ้น จากอดีตมีเพียง 6,550 ไร่ เพิ่มเป็น 958,533 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์รวม 46,958 ครอบครับ ( 257,000 คน)  และจากการติดตามประเมินผลพบว่าเกษตรกรมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมต่างๆ ท่ีกรมพัฒนาท่ีดินได้นำไปสนับสนุน (จันเรียง และคณะ, 2559) 
          - ผลสำเร็จในด้านการเพิ่มผลผลิตและรายได้ เกษตรกรในพื้นท่ีได้ผลผลิตข้าวเพิ่มข้ึน เฉล่ีย 421 กก./ไร่ (ปี 
2557)  จากอดีตท่ีได้เฉล่ียเพียง 150 กก./ไร่ นอกจากนั้นยังพบว่า ผลของการปรับปรุงพื้นท่ีนาทำให้ได้คันหน้าท่ี
สูงและกว้างกว่าเดิม เกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมจากกรมป่าไม้และภาคเอกชนให้ปลูกไม้โตเร็ว ซึ่งนอกจาก
จะช่วยในเรื่องการบังลม (wind break) แล้วสามารถให้ผลท่ีดีสามารถตัดจำหน่าย สร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี  
 
 
 
 
 
   11. การดำเนินการ/มีประโยชน์ท่ีสำคัญต่อองค์กร ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร อธิบายให้   

ชัดเจนเชิงสถิติ พร้อมยกตัวอย่าง 
ประโยชน์ท่ีชัดเจนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในพื้นท่ี คือ ข้าวหอมมะลิ105 ได้รับการยอมรับว่า

เป็นข้าวคุณภาพดีท่ีมีสมบัติเฉพาะและได้ขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Protection of Geographical 
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Indication : GI) ในปี 2549 (เลขท่ี สช.50100022) และพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องให้ถือเป็นแหล่งผลิตข้าวท่ีสำคัญของ
ประเทศส่งจำหน่ายท้ังภายในและภายนอกประเทศ และได้ผลผลิตท่ีสูงกว่าผลผลิตข้าวในอดีต  มีต้นทุนการผลิต
ลดลงร้อยละ 10.36  (ต้นทุนการผลิตข้าวเฉล่ีย 2,624 บาท/ไร่ (ปี 2557) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีรายได้
สูงสุดเฉล่ีย 12,725 บาท/ครัวเรือน (2524) รายได้สูงสุดเฉล่ีย 62,102 บาท/ครัวเรือน (2562) ไม้โตเร็วท่ีนำมา
ปลูกตามคันนาเพื่อลดระดับน้ำใต้ดินเค็ม และเป็นไม้บังลม ช่วยควบคุมระดับน้ำใต้ดินดินเค็มอย่างได้ผล  ช่วยลด
ผลกระทบต่อการผลิตข้าว และช่วยลดความรุนแรงของลมทุ่ง ปัจจุบันกลายเป็นไม้ใช้สอยท่ีสร้างรายได้เสริมให้กับ
เกษตรกรในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี 

ผลต่อการเปล่ียนแปลงด้านสังคม  มีชุมชนเกิดขึ้นมากมายในทุ่งกุลาร้องไห้ ความหนาแน่นของประชากร
เพิ่มขึ้น จากเฉล่ีย 110คน/กม2 (2524) เพิ่มเป็นเฉล่ีย 158 คน/กม2 (2559) ท่ีดินในพื้นท่ีมีมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้น         . 

 
มิติที่ 4: ความยั่งยืน (10 คะแนน) 
    12. หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (อธิบายในประเด็นต่อไปนี้) 1) การถ่ายทอดบทเรียน
ไปสู่สาธารณะเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2) การจัดแผนในการขยายผลและการบรรจุ
โครงการไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน) 
 1) การถ่ายทอดบทเรียนไปสู่สาธารณะเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
  1.1) การสาธิตการปรับระดับพื้นท่ีดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (Land Leveling) บริเวณแปลง
นาเกษตรกรท่ีอยู่ในแนวระบบท่อส่งน้ำในไร่นาซึ่งจะทำให้สามารถให้น้ำได้อย่างสม่ำเสมอและท่ัวถึง ลดปัญหา
วัชพืชในนาข้าว สะดวกต่อการระบายน้ำ ความสม่ำเสมอต่อการให้ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ 
  1.2) การจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้ยืนต้นบนคันนา (ยูคาลิปตัส) ในพื้นท่ีท่ีมีการนำงาน
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเข้ามาปรับใช้ในพื้นท่ีของเกษตรกร 
  1.3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินควบคู่กับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต เช่น การปลูกพืชปุ๋ยสด การไถกลบตอซัง การผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการใช้ปูนโดโลไมท์ หรือวัสดุ
ปรับปรุงดินต่างๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นท่ี 
 
 
         2) การจัดทำแผนในการขยายผลและการบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
  2.1) การจัดทำแผนในการขยายผล  
             กำหนดแผนขยายผลการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนในแผนแม่บทของโครงการฯ ระยะ 5 ปีซึ่งครอบคลุมใน
ประเด็นสำคัญดังนี้ 
   1) พัฒนาปรับปรุงแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ปัญหาในพื้นท่ีให้มากท่ีสุด และมีผลกระทบน้อยท่ีสุด เพื่อให้ได้โครงสร้างระบบท่ีสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 
   2) พัฒนาระบบคู คลองและโครงสร้างทางด้านชลประทานและถนนให้เกิดการเช่ือมโยง
ติดต่อกันเพื่อการป้องกันน้ำท่วมอย่างถาวร ตลอดจนเช่ือมต่อกับแหล่งน้ำท่ีพัฒนาไว้ก่อนหน้า และบ่อน้ำประจำไร่นา
เพื่อทำให้การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรเฉพาะรายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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   4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการปลูกพืชหลังนา ท่ีไม่สามารถทำได้ก่อนมีการปรับปรุงพื้นท่ี 
ร่วมกับการปรับปรุงดินด้วยวิธีการต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการใช้น้ำ และธาตุอาหารสำหรับพืช เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกให้หลากหลายในการสร้างรายได้ 
  2.2) การจัดทำแผนในการบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

               - แผนปฏิบัติการของหน่วยงานของแต่ละปี ถูกบรรจุไว้ในแผนแม่บทของโครงการฯ ระยะ 5 ปี พร้อม
บรรจุแผนงานและงบประมาฯของแต่ละปีไว้อย่างชัดเจนในแผนแม่บท ซึ่งในปี 2564-68 มีแผนงานงานปรับปรุงพื้นท่ี
นา (Land Remodeling)และงานปรับระดับพื้นท่ีนาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี (Land Leveling) จำนวนปีละ 
11,000   ไร่ รวมแผนงาน 5 ปี มีเป้าหมายรวม 55,000   ไร่ ขยายผลไปในพื้นท่ีตำบล อำเภอต่าง ๆ ในพื้นท่ีทุ่งกุลา
ร้องไห้ ตามกรอบท่ีกำหนดไว้ในแผนของแต่ละปี    นอกจากนั้นยังได้กำหนดแผนงานในด้านจัดปรับปรุงคุณภาพดินด้วย
วัสดุปรับปรุงดิน และพืชปุ๋ยสด ไว้ด้วย โดยมีเป้าหมาย 92,000 ไร่ ต่อปี                                          

 
 กรณีที่หน่วยงานประสงค์จะสมัครรางวัล 4.3 ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ให้กรอก
ข้อมูลเพิ่มเติม ไม่เกิน 1 หน้า ดังนี้  
     13. โครงการมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท่ีมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนหรือผลักดันการดำเนินการให้หน่วยงานเสนอช่ือ  

13.1 ช่ือบุคคล/กลุ่มบุคคล -          
13.2 อาชีพ    -          

      13.3 มีบทบาทหลักในการสร้างหรือสนับสนุนให้ เกิดการรวมกลุ่มของภาคประชาชนหรือเครือข่าย 
              ภาคประชาชนและบริหารจัดการให้สามารถขับเคล่ือนการดำเนินงานในพื้นท่ีอย่างไร 

 -             
 


