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แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำป ี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. ชื่อผลงาน  “ปลูกผัก รักษ์ดิน สร้างรายได้ คืนถิ่น ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค”   

2. ชื่อหน่วยงาน  กรมพัฒนาท่ีดิน          
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน เป็นต้น) 

รางวัลท่ีมอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีการดำเนินการหรือโครงการ ในระดับความร่วมมือ (Collaborate) 
และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีจนพัฒนาเป็นต้นแบบ ท่ีกระตุ้นและส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
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3. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน  สถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8  
    

4. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ชื่อ-นามสกลุ  นายณัฎพสิษฐ์  เถระรัชชานนท์        

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ        

สำนัก/กอง สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8         

เบอร์โทรศัพท์ (055) 009824   เบอร์โทรสาร (055) 009831    

โทรศัพท์มือถือ  092-5414123   e-mail  Bomb_nadphasit@yahoo.com   

3.2 ชื่อ-นามสกลุ  นายสุรเดช ใจแปง          

ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน        

สำนัก/กอง  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8         

เบอร์โทรศัพท์ (055) 009824   เบอร์โทรสาร (055) 009831    

โทรศัพท์มือถือ  096-9433218   e-mail  Doi_2523@hotmail.com    

3.3 ชื่อ-นามสกุล     นางชุติมา  จันทร์เจริญ         

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ         

สำนัก/กอง   สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8         

เบอร์โทรศัพท์  055-321253  เบอร์โทรสาร 053-321255     

โทรศัพท์มือถือ    089-9069805  e-mail   poomspy@hotmail.com    

 
หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
 
 

รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  

บ้านรักชาติ บ้านเทอดชาติ บ้านชำนาญจุ้ย และบ้านนุชเทียน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน้ำภาคตอนบน  ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดพิษณุโลก  สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่มีความ
ลาดชันสูง  เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง  ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีมีการปลูกพืช
เชิงเด่ียว  ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกันเป็นเวลานาน ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตต่ำ  
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และรายได้ต่ำ  เนื่องจากมีรายได้จากการผลิตพืชเชิงเด่ียวเพียงอย่างเดียว รายได้จึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพและมี
หนี้สิน  

ปี 2560 สถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลก ดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินโดยการทำขั้นบันไดดินและคันดินแบบต่างๆ เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน  แต่เมื่อมีการ
ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลบนขั้นบันไดดินและคันดิน  แต่ไม้ผลมีขนาดเล็กยังไม่
สามารถให้ผลผลิต  ทำให้เกษตรกรไม่มีรายได้  สถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลกจึงเข้ามาดำเนินการร่วมกันการแก้ปัญหากับ
หน่วยงานต่างๆ โดยให้คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ตามความต้องการของเกษตรกร คือ  เกษตรกรต้องการปลูกพืชผัก
อินทรีย์เพื่อสร้างรายได้บนคันดินระหว่างรอผลผลิตจากไม้ผล  จึงเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนและเกิดการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรขึ้น  ช่ือว่า “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค”  ปัจจุบันเกษตรกรมี
รายได้จากการปลูกผักอินทรีย์และมีการผลิตพืชผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP  จนพัฒนามาจนถึงระดับเกษตรอินทรีย์ 
ภายใต้มาตรฐาน Organic Thailand  

ผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีประสบ
ความสำเร็จอย่างยิ่ง  เนื่องจากเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างชัดเจนและยั่งยืน เกษตรกรมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบ และพฤติกรรมการผลิตจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว เช่น ข้าวโพด และสับปะรด เพียงอย่างเดียว ปรับเปล่ียนมา
ปลูกพืชผักอินทรีย์  ทำให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก  จากการผลิตพืชผักต่างๆ เช่น ผักตระกูลคะน้า ตระกูลสลัด 
และพืชผักท่ัวๆไป ได้แก่ ฟักทอง บวบ ถั่วฝักยาว และหน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น  มีการทำข้อตกลงซื้อขาย และดำเนินการ
เช่ือมโยงตลาดกับผู้ประกอบการภาคเอกชน สามารถสร้างรายได้เฉล่ียให้ครัวเรือนเกษตรได้มากถึง 90,000 – 200,000 
บาทต่อปีต่อครัวเรือน  จากเดิมท่ีเคยได้จากการปลูกข้าวโพด และสับปะรด เฉล่ีย 40,000 – 50,000 บาทต่อปีต่อ
ครัวเรือน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรและผู้สนใจจำนวน 1,554 รายต่อปี นอกจากนี้เป็นการช่วย
รองรับลูกหลานของเกษตรกรท่ีไปทำงานต่างถิ่นได้กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมในถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความ
อบอุ่นให้กับสถาบันครอบครัวได้ 

 
 

ส่วนท่ี 2 สรุปผลการดำเนินการ 

มิติที่ 1 : ความสำคัญของปัญหาและความสามารถองค์กร (10 คะแนน)    

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

1. การดำเนินการหรือโครงการท่ีใช้กระบวนการมีส่วนร่วมมีความเป็นมาและมีความสำคัญของปัญหาอย่างไร 
ลุ่มน้ำภาคต้ังอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดพิษณุโลก เป็นลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน มีพื้นท่ี 626,597 ไร่ 

คลอบคลุมพื้นท่ีตำบลบ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (16 หมู่บ้าน)  ตำบลน้ำกุ่ม ต.นาบัว อำเภอนครไทย จ.
พิษณุโลก (2 หมู่บ้าน) พื้นท่ีมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ลูกคล่ืนลอนชัน เนินเขา สูงชันถึงสูงชันมาก อยู่สูงจากระดับ
ทะเลปานกลาง ระหว่าง 530-670 เมตร พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเขตป่า ในส่วนของพื้นท่ีใน ต.บ่อภาค มีจำนวน 8 หมู่บ้านเป็น
พื้นท่ีทหารขอใช้ให้จัดสรรให้ราษฎรอาศัยและทำกินเพื่อเป็นหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน(ชายแดนไทย-ลาว) 
ส่วนหมู่บ้านท่ีเหลือส่วนใหญ่ในเขตพื้นท่ีป่า  เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีปลูกข้าวไร่เพื่อบริโภคในครัวเรือน มีรายได้หลัก
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จากการปลูกพืชเชิงเด่ียว ทำให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง หน้าดินถูกทำลาย ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์เนื่องจากขาดการปรับปรุงดิน ทำให้ผลผลิตตกต่ำ เกษตรกรมีแนวโน้มการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มมากขึ้นเพื่อขยาย
พื้นท่ีทำการเกษตร เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ  ทำใหเ้กษตรกรมีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น  

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงสภาพพื้นท่ีทำการเกษตรบริเวณลุ่มน้ำภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
2. ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใดบ้าง เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็น

ต้นโปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุ ประชาชนหรือผู้รับบริการกลุ่มใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ  
บ้านรักชาติ บ้านเทอดชาติ บ้านชำนาญจุ้ย และบ้านนุชเทียน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัด

พิษณุโลก ท้ัง 4 หมู่บ้าน อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ำภาค ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดพิษณุโลก เป็นลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน 
เกษตรกรส่วนใหญ่ ปลูกพืชเชิงเด่ียว (ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และสับปะรด) พื้นท่ีเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีมีความลาดชันสูง 
(Slope 12-35  %) เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง หน้าดินถูกทำลายและถูกพัดพา โดยเฉพาะดินช้ัน
บน ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารของพืช ตะกอนดินท่ีถูกพัดพาจากพื้นท่ีลาดชัน ไหลลงสู่แม่น้ำหรือแหล่งน้ำ
อื่นๆ    ทำให้แม่น้ำหรือแหล่งน้ำต้ืนเขิน น้ำขุ่นข้นไม่เหมาะแก่การอุปโภคบริโภค สภาพดินเส่ือมโทรม ขาดความอุดม
สมบูรณ์ เกษตรกรขาดการปรับปรุงให้บำรุงดิน  ทำผลผลิตต่อไร่ต่ำ  และรายได้น้อย เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ มี
รายได้จากการผลิตพืชเชิงเด่ียวเพียงอย่างเดียว ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร  เกษตรกรในพื้นท่ีมี
หนี้ สินโดยเฉล่ีย  100,000 - 300,000  บาทต่อครัวเรือนต่อปี นอกจากนี้การปลูกพืชเชิงเด่ียว มีการใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีจำนวนมาก ทำให้สารเคมีตกค้างในดินและน้ำ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร และประชาชนท่ีอาศัยใน
เขตลุ่มน้ำภาค  

3. หน่วยงานมีนโยบายการมีส่วนร่วมอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหา/สร้างโอกาส/วางฐานรากการพัฒนาการสร้าง
การมีส่วนร่วม  

กรมพัฒนาท่ีดินกำหนดวิสัยทัศน์ “พัฒนาท่ีดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช่ประโยชน์
ท่ีดินอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” และมีการส่ือสารและถ่ายทอดทิศทางให้กับสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
และสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด ซึ่งเป็นเป็นหน่วยงานหลักให้บริการงานพัฒนาท่ีดินในระดับพื้นท่ี มีการมอบอำนาจ
ในการบริหาร และสนับสนุนบุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ โดย
สนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการ สร้างทีมทำงาน และสร้างกลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วมท้ังการจัดเวที
ประชุม/จัดทำประชาพิจารณ์ ต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงาน และส่งเสริมการทำงานแบบกลุ่มต้ังเป็นกลุ่ม
เกษตรกรดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งจัดต้ังหมอดินอาสาเป็นเกษตรกรต้นแบบในการช่วยถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยี และประสานการดำเนินงานในระดับพื้นท่ี ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือทำจนงานประสบ
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ความสำเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนด เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

4.หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (อธิบายในประเด็น 

 ต่อไปนี้ 1) การสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย 2) การสร้างวัฒนธรรม 3) การกำหนดผู้รับผิดชอบ ระบบติดตาม
ประเมินผล 4) การจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญอย่างเพียงพอให้สอดคล้องกับภารกิจ) 

กรมพัฒนาท่ีดินขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี  โดย 1) ส่ือสารทิศทางและนโยบายให้กับ
บุคลากรทุกระดับผ่านการประชุมและส่ือรูปแบบต่างๆ และถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดจากระดับกรมลงสู่ระดับ
กอง/สำนัก กลุ่ม/ฝ่าย และบุคคล และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 2) สร้างวัฒนธรรมการ
ทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บุคลากรทำงานแบบใกล้ชิดกับประชาชน คอยเย่ียมเยียนดูแลเอาใจใส่
เกษตรกรในพื้นท่ี สอบถามปัญหาและความต้องการของเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผ่านหมอดินอาสา 3) วางระบบการติดตามงาน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการระดับกรม 
ประชุมติดตามงานรายเดือน รายไตรมาส และ 6 เดือน และติดตามผลงานท้ังผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดและ
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน และ 4) จัดสรรทรัพยากรท่ีสำคัญ ได้แก่ บุคลากร องค์ความรู้ 
อุปกรณ์และเครื่องมือ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาทรัพยากรดินและความ
ต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี  
มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วม (40 คะแนน) 
5. อธิบายวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ/โครงการ  

5.1) เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน ให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี  
5.2) เพื่อลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นท่ี 
5.3) ลดการบุกรุกทำลายป่า 

6. โครงการมีรูปแบบ หรือขั้นตอน หรือวิธีการในการดำเนินการในระดับความร่วมมือ (Collaborate) หรือไม่      
     อย่างไร รวมทั้งมีการนำแนวคิด/นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ อย่างไร   

สถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลก มีรูปแบบการดำเนินงานในระดับความร่วมมือ (Collaborate) ระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรในพื้นท่ี  หน่วยงานภาครัฐใน / นอกสังกัด กษ.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง(องค์การมหาชน) และ
หน่วยงานเอกชน  มีขั้นตอนในการดำเนินการ มีการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเกษตรกรผู้ร่วม
โครงการ   โดยดำเนินการในพื้นท่ีบ้านรักชาติ บ้านเทิดชาติ บ้านชำนาญจุ้ย และบ้านนุชเทียน จำนวน 4   สถานีพัฒนา
ท่ีดินพิษณุโลกได้สรุปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และได้
ดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ท้ังวิธีกล วิธีพืช และการสาธิตส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน   หลังจากกิจกรรม
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  ได้แก่ การทำขั้นบันไดดิน และคันดินแบบต่างๆ เสร็จส้ินแล้ว  เกษตรกรได้ปรับเปล่ียน
รูปแบบการทำการเกษตรแบบพืชเชิงเด่ียว (ข้าวโพด/สับปะรด) มาเป็น ไม้ผล  โดยระหว่างท่ีเพิ่งเริ่มปลูกไม้ผล  ไม้ผลมี
ขนาดเล็กยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้ ทำให้เกษตรกรไม่มีรายได้  สถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลกจึงมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
กับเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ   และพบว่าเกษตรกรมีความต้องการปลูกผักอินทรีย์   จึงได้มีการแนะนำให้การ
ปลูกผักอินทรีย์บนคันดินหรือขั้นบันไดดิน  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรระหว่างการรอไม้ผลให้ผลผลิต     นอกจากนี้
สถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลกได้สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี  โดยใช้สารเร่งพด.ต่างๆ ได้แก่ 
สารเร่งซุปเปอร์พด.1 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อใช้ผลิตปุ๋ย
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หมักใส่เพื่อปรับปรุงดินในแปลงผักอินทรีย์   สารเร่งซุปเปอร์พด.2 เป็นเช้ือจุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติในการย่อยสลายวัสดุ
การเกษตรท่ีมีลักษณะสด อวบน้ำ หรือมีความช้ืนสูง เพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพเป็นฮอร์โมนให้กับพืชผักท่ีปลูก   สารเร่ง
ซุปเปอร์พด.3  เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีสมบัติควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชในดิน มีความสามารถป้องกันหรือยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเช้ือโรคพืชท่ีทำให้เกิดรากเน่าโคนเน่า และแปรสภาพแร่ธาตุในดินบางชนิดให้เป็นประโยชน์ต่อพืช เพื่อ
ผลิตเป็นปุ๋ยหมักป้องกันเช้ือรากเน่าโคนเน่า  สารเร่งซปุเปอร์พด.7  เป็นจุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การหมักและการย่อยสลายพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ในสภาพท่ีไม่มีออกซิเจนเพื่อผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช  เพื่อใช้ใน
ผลิตสารไล่แมลงฉีดพ่นในแปลงผักอินทรีย์  และปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใช้พืชปุ๋ยสด ได้แก่ ปอเทือง  ซึ่งเป็นพืช
ตระกูลถั่วท่ีสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้มาเป็นธาตุอาหารแก่ดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน เพื่อทดแทนการ
ใช้สารเคม ี รวมท้ังการใช้ปูนโดโลไมท์ เพื่อปรับสภาพดิน ลดความเป็นกรดจัดในดิน   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดใช้
ธาตุอาหารพืชในดิน   หลังจากท่ีเกษตรกรได้รับองค์ความรู้เพื่อผลิตผักอินทรีย์แล้ว   เกษตรกรได้นำวิธีการปลูกผัก
อินทรีย์ของกรมพัฒนาท่ีดินไปปฏิบัติในพื้นท่ี  และสามารถลดลดต้นทุนการผลิตได้ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆ เข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานต้ังแต่การผลิตจนถึงการตลาด  จนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น  และต่อมาได้มีการ
รวมกลุ่มขึ้น  แรกเริ่มกลุ่มฯ มีรายได้จากพืชผักท่ีขายตามชุมชน ตลาดนัด โรงพยาบาล และไม่สามารถรองรับผลผลิตได้ 
รวมถึงไม่สามารถสร้างความแตกต่างในด้านราคากับผักท่ัวๆไปท่ีขายในตลาด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การ
มหาชน) ได้เข้ามาแนะนำให้ความรู้การตลาดและยกระดับจากระดับปลอดภัย GAP เป็นเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน 
Organic Thailand (ได้รับการรับรองของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 เล่ม1-2552 แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ รหัส 
TAS : 55436  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค ตามรหัสทะเบียน 6-65-03-05/1-0042)  โดย
ดำเนินการขยายผลในรูปแบบโครงการหลวง และ มีการติดต่อตกลงซื้อขายกับบริษัทเอกชนรับซื้อผักเพื่อส่งจำหน่วยไป
ยัง Super market โดยมีหน่วยงานต่างๆท้ังในและนอกกระทรวงเกษตรฯ ร่วมให้การสนับสนุน เช่น การสร้างโรงเรือน
กางมุ้งเพื่อป้องกันแมลง การสร้างระบบกักเก็บน้ำและท่อส่งน้ำ การให้คำแนะนำและการตรวจสารเคมีรับรองตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. มีภาคส่วนใดบ้างที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 
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บทบาทในการขับเคล่ือนการดำเนินโครงการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรงคือ เกษตรกร (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค)  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองคือ หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลก 
หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
พื้นท่ีภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตามพระราชดำริ (กองทัพภาคท่ี 3)  และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เป็นต้น โดยแต่ละภาคส่วนมีบทบาทดังนี้ เกษตรกร (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค) (Key 
Actor) มีบทบาทสำคัญท่ีสุดในมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นท่ีของตนในทุก
กระบวนการ   หน่วยงานของรัฐ (Facilitator) มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรและความสะดวกในด้านต่างๆ  
ได้แก่ สถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลก ลงพื้นท่ีประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงปัญหาและความต้องการในพื้นท่ีกับ
เกษตรกรในชุมชน และจัดทำขั้นบันไดดินและคันดินในพื้นท่ีลาดชันเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน  รวมถึงการ
ถ่ายทอดความรู้ สาธิตและสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบำรุงดิน และการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี
เพื่อการปลูกผักแบบอินทรีย์  ตลอดจนก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาเขตชลประทานเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ใน
การเกษตร 2) หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ให้คำแนะนำด้านการผลิตผักอินทรีย์    สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2  ให้
คำแนะนำมาตรฐานการผลิตผักอินทรีย์ โครงการชลประทานพิษณุโลกจัดสรรแท็งก์กักเก็บน้ำ  ระบบส่งน้ำและกระจาย
น้ำ   สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) มีส่วนร่วมด้านการแปรรูปและการตลาด    กระทรวงมหาดไทย 
ได้แก่ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนงบประมาณด้านโรงเรือน   กระทรวงกลาโหม ได้แก่ ศูนย์ประสานงาน
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นท่ีภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตามพระราชดำริ (กองทัพภาคท่ี 3)  และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แก่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นท่ีภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริ มีส่วนร่วมในการประสานงานด้านการใช้พื้นท่ี
ทหารเพื่อดำเนินโครงการ   โดยมีภาคเอกชน (Partnership) ได้แก่  ผู้ประกอบการบริษัทเอกชน 3 แห่ง เป็นผู้รับซื้อ
ผลผลิตพืชผักปลอดภัยจากกลุ่มฯ  ได้แก่  บริษัทพลังผัก จำกัด  บริษัท พลัสออร์แกนิค จำกัด และบริษัท 
NP&Premium Food จำกัด    

 
 

 

 

 
 

 
   
 
 
8. โครงการมีกลไกหรือวิธีการที่ใช้ในการขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ รวมถึงที่มาและแนวทาง

ของการทำงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 
โครงการ “ปลูกผัก รักษ์ดิน สร้างรายได้ คืนถิ่น ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำ

ภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก” เกิดจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกร  เกษตรกรเป็นกลไกหลัก
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ในการขับเคล่ือน โดยมีการจัดต้ังกลุ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  มี ร.ต.วันนา  วรรณไสย เป็นประธานกลุ่ม       นายบุญ
นาค ชัยยะ (หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านของกรมพัฒนาท่ีดิน)เป็นรองประธานกลุ่ม  และเกษตรกรในพื้นท่ีเป็นสมาชิก
ในกลุ่ม   โดยมีหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการมาเป็นท่ีปรึกษา ผ่านการประชุมหารือร่วมกัน ลงพื้นท่ีเพื่อกำหนดแผนงานใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาภาคเกษตร  ต้ังแต่ต้นที กลางทาง ปลายทาง ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสถานีพัฒนา
ท่ีดินพิษณุโลกผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) มีส่วนร่วมในกิจกรรมผลิตผักแบบอินทรีย์  และหน่วยงานร่วมได้แก่ 
หน่วยงานในสังกัด กษ. จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการผลิต ส่วนด้านการแปรรูป  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
(องค์การมหาชน) เป็นผู้มีส่วนร่วมด้านการตลาด สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดทำโรงเรือน โดยชุมชนและภาครัฐมีข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม มีการจัดการประชุมจำนวน 4 ครั้งต่อ
ปี และการร่วมลงพื้นท่ีของหน่วยงานกับกลุ่มฯ ทุกๆ เดือน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกันแก้ปัญหา หาแก้ไข และ
พัฒนากลุ่มต่อไป  
   9. โครงการมีปัญหาอปุสรรคในการด าเนินการ และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

   9.1) ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง มีแนวทางแก้ไขปัญหา โดย การสร้างแหล่งกักเก็บ
น้ำในโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานของกรมพัฒนาท่ีดิน การสร้างฝายทดน้ำ และระบบท่อของกรม
ชลประทาน รวมท้ังการสร้างแทงก์น้ำขนาดใหญ่ให้เกษตรกรในพื้นท่ีได้ใช้ทำการเกษตรและสามารถปลูกผักสร้างรายได้
เกือบตลอดท้ังป ี

         9.2) ปัญหาพื้นท่ีเกษตรของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์(เป็นพื้นท่ีป่า)  ทำให้เกิดปัญหาด้านการ
ขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หากจะขอรับรองในรูปแบบเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีแนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว จัดต้ังเป็นนิติบุคคล ในรูปกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้สามารถขอตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์ภายใต้มาตรฐาน Organic Thailand   

    9.3) ปัญหาด้านการตลาด ในระยะแรก ผลผลิตท่ีได้นำมาจำหน่ายตามชุมชน ตลาดนัด โรงพยาบาล ทำให้
ตลาดแคบ  ช่องทางจำหน่ายมีน้อยไม่หลากหลาย   ต่อมาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) มาช่วย
ขับเคล่ือนส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย มาตรฐาน GAP และพัฒนาเป็นพืชผักอินทรีย์ มาตรฐาน Organic Thailand 
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาคและเช่ือมโยงด้านการตลาดกับผู้ประกอบการรับซื้อ โดย
เน้นการคัดแยกพืชผักตามคุณภาพ ตัดแต่ง และบรรจุภัณฑ์ ส่งจำหน่าย ทำให้สามารถสร้างความแตกต่างทางด้านราคา
ได้โดยจำหน่ายพืชผักปลอดภัยได้ราคาสูงกว่าพืชผักท่ัวไป และมีช่องทางการตลาดท่ีแน่นอน 
มิติที่ 3: ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ (40 คะแนน) 
   10. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ของการดำเนินการ/โครงการที่สำคัญคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนเชิงสถิติ รวมทั้งแสดง
ตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จของการดำเนินการ/โครงการ พร้อมยกตัวอย่าง 
          
 
 ผลผลิต  ผลผลิตของการดำเนินกิจกรรมในโครงการ มีดังนี้ 

1) เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสมาชิกของกลุ่มฯ 
 จำนวน 16 ครัวเรือน มีจำนวนโรงเรือนปลูกผัก 47 โรงเรือน  
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ภาพที่ 2 แสดงผลผลิต ผลลัพธ์ การดำเนินงาน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค จังหวัดพิษณุโลก 
 

2) รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการผลิตผักอินทรีย์ โดยเฉล่ีย 90,000 – 200,000 บาท/ป/ีครัวเรือน  จาก 
เดิมปลูกข้าวโพด/สับปะรด รายได้เพียง 40,000-50,000 บาท/ป/ีครัวเรือน 

3) สามารถลดการชะล้างพังทลายของดินได้ หลังดำเนินกิจกรรมการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (โดยมี 
การจัดทำขั้นบันไดดินและคันดิน) จากเดิมมีอัตราการชะล้างพังทลายของดิน 18.5 ตันต่อไร่ต่อปี สามารถลดการชะ
ล้างพังทลายของดินเหลือ 0.78 ตันต่อไร่ต่อปี 

4) สมบัติบางประการของดินดีขึ้น  จากการตรวจวิเคราะห์ดินของเกษตรกรในกลุ่มฯ  ผลการวิเคราะห์ดิน 
พบว่า สมบัติทางกายภาพของดิน ได้แก่ ค่าความหนาแน่นของดินลดลง  จากเดิมอยู่ในช่วง 1.88-2.00 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ลดลงเป็น 1.41-1.56 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แสดงให้เห็นว่า ดินมีความร่วนซุยข้ึน   และ
สมบัติทางเคมีของดิน ได้แก่ ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น จากเดิม 1.63-1.70 เปอร์เซ็นต์ เป็น 2.0-2.2 
เปอร์เซ็นต์ แสดงถึงเมื่อมีการปรับปรุงบำรุงดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 

         ผลลัพธ์ 
1. การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค   ทำใหเ้กษตรกรมีรายได้จากการ 

ปลูกตลอดท้ังปี  สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

2. การจัดทำขั้นบันได/คันดิน (จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ)  สามารถลดการชะล้างพังลายดินได้ จึงเป็น 
การอนุรักษ์ทรัพยากรดินในพื้นท่ี 

3. เกษตรกรได้เรียนรู้และรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อรักษาทรัพยากร 
ดิน  ทำใหดิ้นในพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 

4. เมื่อเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นท่ีดำเนินการ จึงไม่มีการบุกรุกป่า เพื่อทำการเกษตร 
เชิงเด่ียวอีกต่อไป  เป็นการลดการบุกรุกพื้นท่ีป่า คงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ 

5. ลดการอพยพแรงงาน ให้เกษตรกรไม่ต้องไปหางานทำในแหล่งอุตสาหกรรม แต่สามารถประกอบอาชีพ 
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เกษตรกรรมในถิ่นฐานบ้านเกิด สนับสนุนให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้น ลดปัญหาอาชญากรรมใน
สังคม จากภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรท่ีดีขึ้น  

6. การผลิตพืชผักอินทรีย์  ทำให้เกษตรกรมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไม่พบสารพิษตกค้างในร่างกาย   
เกษตรกรมสุีขภาพดี  และผู้บริโภคผักอินทรีย์ย่อมมีสุขภาพดีด้วย 

7. เกษตรกรมีงานทำต่อเนื่อง ลดปัญหาเรื่องการติดยายาเสพติด ช่วยให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดน   
ประชาชนมีความรักหวงแหนในถิ่นท่ีอยู่อาศัย ก่อให้เกิดความรักชาติรักแผ่นดิน 
  11. การดำเนินการ/มีประโยชน์ที่สำคัญต่อองค์กร ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร อธิบายให้   
ชัดเจนเชิงสถิติ พร้อมยกตัวอย่าง 

1. ประโยชน์ต่อองค์กร  สถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต  
8 กรมพัฒนาท่ีดิน ร่วมดำเนินการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค ในพื้นท่ีงานจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ  เพื่อเป็นต้นแบบของการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของเกษตรกรกับหน่วยงานต่างๆ  

2. ประโยชน์ต่อประชาชน  เกษตรกรในพื้นท่ี 4 หมู่บ้าน  เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรง  ได้รับประโยชน์จาก 
การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของสถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลก  โดยสามารถสร้างรายได้จากการปลูกผักอินทรีย์ในพื้นท่ี
ท่ีมีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยจากการสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มฯ ท้ัง 16 ครัวเรือน ร้อยละ 100 มี
ความพอใจมากท่ีสุดในการดำเนินกิจกรรมนี้เนื่องจากสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด    และเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีมาศึกษาดูงานในพื้นท่ีและนำไปปรับใช้กับพื้นท่ีของตนเอง จำนวน 1,554 รายต่อป ี

3. ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  กลุ่มผู้บริโภคผักอินทรีย์ ทำให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักปลอดภัย ไม่มีสารพิษ  
สุขภาพแข็งแรง    

มิติที่ 4: ความยั่งยืน (10 คะแนน) 

    12. หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (อธิบายในประเด็นต่อไปนี้) 1) การถ่ายทอด
บทเรียนไปสู่สาธารณะเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2) การจัดแผนในการขยายผลและ
การบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน) 
 

1. การถ่ายทอดบทเรียนไปสู่สาธารณะเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
1.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค  เป็นกลุ่มต้นแบบการปลูกผักอินทรีย์

แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มรายให้กับเกษตร  มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นท่ี จำนวน 1,554 รายต่อปี   
1.2 เผยแพร่ความสำเร็จของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาคผ่าน

ส่ือออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=qoPHwsnqOMY 
2. การจัดทำแผนเพื่อขยายผล และการบรรจุแผนงานโครงการลงในแผนของหน่วยงาน 

                  การจัดทำแผนดำเนินโครงการในระยะต่อไป ในปี 2564 มีแผนงานรับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาคเพิ่มขึ้น โดยมีสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินงานแล้ว 15 ราย และมีแผนงานขยาย
โรงเรือนเพื่อปลูกผักอินทรีย์อีกจำนวน 20 โรงเรือน  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qoPHwsnqOMY


 

 

 
แบบฟอร์มรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

 
11 

  

  


