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แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมสี่วนร่วม (Effective Change) 
 

 
 
 
 
 
คำช้ีแจง 
หน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัลฯ 

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

เงื่อนไขของผลงานท่ีส่งสมัคร 
 กรุณาทำเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเก่ียวกับผลงานที่นำเสนอ  

 เป็นผลงานที่เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลสำเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  และไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี 
ส่วนร่วมมาก่อน 

 เป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการดำเนินงานท่ีสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

  กรณีที่เสนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็นโครงการหรือ
ผลงาน ท่ีมกีารดำเนินการไม่ซ้ำกันหรือไม่เป็นการดำเนินงานในพื้นท่ีเดียวกัน  

 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ ่งแต่ละเขตพื ้นที่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ  
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ข้อมูลของหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 

1. ชื่อหน่วยงาน  กรมพัฒนาท่ีดิน                                                               
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน เป็นต้น) 

รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีการดำเนินการหรือโครงการ ในระดับความร่วมมือ (Collaborate) 
และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีจนพัฒนาเป็นต้นแบบ ท่ีกระตุ้นและส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
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2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   

3. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวจารุวรรณ   ศรีฟ้า                                                                               

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ                                        

สำนัก/กอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ     

เบอร์โทรศัพท์ 038554982-3   เบอร์โทรสาร 038554983    

โทรศัพท์มือถือ  081-7007441   e-mail  ckh.1@hotmail.com     

    3.2  ชื่อ-นามสกุล  นายรัฐ  เกาวนันทน ์  

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ                                      
 สำนัก/กอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ     

เบอร์โทรศัพท์ 038554982-3   เบอร์โทรสาร 038554983    

โทรศัพท์มือถือ  081-9253518   e-mail  ckh.1@hotmail.com                    

3.3 ชื่อ-นามสกลุ  นางสาววรรณิภา   พงษ์จรูญ        

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ ์         

สำนัก/กอง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ     

เบอร์โทรศัพท์ 038554982-3   เบอร์โทรสาร 038554983    

โทรศัพท์มือถือ  086-3409737   e-mail  wannipapomhin@gmail.com   
 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
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รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ความยาวต้องไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวมเอกสารแนบ โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16  

(โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาประกอบการตอบคำถาม) 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  

สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม (ที่มาของปัญหา การดำเนินการ ความสำเร็จของการดำเนินการโดยย่อ) ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A 4  
โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16  

“บ้านหนองปรือ พลิกฟื้นดินทราย ต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวีอย่างยั่งยืน” มี
วัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ท่ีทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีรอบศูนย์ศึกษาฯ ขยาย
ผลสำเร็จด้านการพัฒนาอาชีพและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่ชุมชนบ้าน
หนองปรือ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ โดยม ี“ แนวทาง
ให้ขับเคลื่อน เป็นเพื่อนร่วมทำ” เริ่มจาก บอกเล่า กล่าวงาน(Inform) ชี้แจงแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
และเกษตรกรมีส่วนร่วมรับรู้นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมและข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาพื้นท่ีบ้านหนองปรือ ท้ัง
ทางด้านดิน น้ำ ป่าไม้ และอาชีพ แบ่งปันความคิด (Consult) ลงพื้นท่ีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาพื้นที่และแสดงความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหา 
กำหนดทิศทางการพัฒนา (Involve) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีร่วมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงาน โดยมติท่ีหารือ พบว่าเกษตรกรต้องการพัฒนาพื้นท่ี
ตามความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยแบ่งเป็น ที่ดอนสำหรับปลูกมันสำปะหลัง ที่ลุ่มสำหรับปลูกข้าว ปลูก
มะม่วง และทำเกษตรผสมผสาน-เกษตรทฤษฎีใหม่และต้องการเพิ่มรายได้ด้วยการทำอาชีพเสริมโดยใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในพื้นที่ ร่วมมือ ร่วมทำ นำพาสู่ความยั่งยืน  (Collaborate) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ร่วมกับ
หน่วยงานบูรณาการต่างๆ ร่วมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรด้านการจัดการองค์ความรู้เพื่อแกไ้ข
ปัญหาทรัพยากรในพื้นท่ี สู่การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร การดำเนินโครงการทำให้
เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการทำงานร่วมกันแบบยั่งยืนสร้างความผูกพันใน
พื้นท่ีและสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกรสามารถแบ่งปันโดยการขยายองค์ความรู้และแนว
ทางการทำงานของตนเองไปสู่ชุมชนใกล้เคียงซึ่งจะสร้างความยั่งยืนให้กระจายไปในระดับท้องถิ่นและตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในเป้าหมายท่ี 1 ขจัดความยากจน เป้าหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหย เป้าหมายท่ี 
6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล และเป้าหมายที่ 15 ระบบนิเวศบนบก นำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างแท้จริง 

 

ส่วนท่ี 2 สรุปผลการดำเนินการ 

มิติที่ 1 : ความสำคัญของปัญหาและความสามารถองค์กร (10 คะแนน)    

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

1. การดำเนินการหรือโครงการท่ีใช้กระบวนการมีส่วนร่วมมีความเป็นมาและมีความสำคัญของปัญหาอย่างไร  
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เดิมพื้นท่ีบริเวณตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ จนกระท่ัง
ช่วงก่อน ปี 2520 มีการสัมปทานป่า ทำให้ป่าท่ีเคยอุดมสมบูรณ์หมดไปอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่ปี ประกอบกับ
การรุกแผ้วถางเพื่อทำการเกษตรปลูกพืชเชิงเด่ียว มีการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงเป็นบริเวณพื้นท่ีกว้าง พื้นท่ีเป็นดิน
ทรายจัด ฤดูแล้งเกิดการชะล้างเนื่องจากลมพัด ฤดูฝนมีการชะล้างเนื่องจากน้ำเซาะ ส่งผลให้เกิดปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรดิน ซึ่งพื้นฐานเดิมมีช้ันหน้าดินค่อนข้างน้อยอยู่แล้ว เมื่อไม่มีป่าไม้ปกคลุมจึงทำให้เกิดการชะล้าง
พังทลายของหน้าดินอย่างรวดเร็วจนดินเสื ่อมโทรมไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ในขณะนั้น 8 สิงหาคม 2522 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริในการ
ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์ตัวอย่างด้าน
เกษตรกรรมท่ีสมบูรณ์แบบ ท้ังการพัฒนาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูสภาพป่า พัฒนาดิน การวางแผนปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ 
ให้เกิดผลสำเร็จ ในวิธีการท่ีถูกต้อง ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้นแล้วยังทรงพระราชทาน
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาฯ บริเวณลุ่มน้ำโจน โดยกำหนดให้เป็นหมู่บ้านขยายผลรอบศูนย์ฯ ท่ี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ รับผิดชอบ จำนวน ๓ ตำบล ในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประกอบด้วย ตำบลเขาหินซ้อน ตำบลเกาะขนุน และตำบลบ้านซ่อง ซึ่งมีหมู่บ้านจำนวน ๔๓ หมู่บ้าน ๑๒,๔๐๓ 
ครัวเรือน โดยหนึ่งในหมู่บ้านขยายผลรอบศูนย์ฯ ท่ีดำเนินการ คือ บ้านหนองปรือ หมู่ 14  ตำบลเขาหินซ้อน 

บ ้านหนองปร ือ  หม ู ่  14 ซ ึ ่ ง เป ็นหม ู ่บ ้านขยายผลรอบศ ูนย ์ฯ หม ู ่บ ้ านหน ึ ่ ง  ท่ีม ีสภาพป ัญหา 
ของพื้นท่ีใกล้เคียงกับพื้นที่บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ นั่นคือ มีสภาพปัญหาเป็นดินทราย  
มีแร่ธาตุน้อย และขาดแคลนน้ำ ส่งผลใหไ้ม่สามารถทำการเกษตรได้ จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีคนในชุมชนสามารถร่วมรับรู้ถึงความจำเป็นในการกำหนด
ทิศทางและแผนพัฒนาพื้นท่ีเชิงนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
ท่ีจะสามารถถ่ายทอดลงสู่พื้นท่ีได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการร่วมให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความ
ต้องการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นท่ี เพื่อใช้เป็นแนวทางการวางแผนพัฒนา กำหนดทิศทางและรูปแบบกิจกรรมท่ี
เหมาะสม สอดคล้องต่อความต้องการของคนในชุมชมอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดผลสำเร็จและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน
ต่อไป 

 
 
 

2. ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใดบ้าง  
ในอดีตที่ผ่านมา สภาพพื้นที่ดั ้งเดิมของตำบลเขาหินซ้อนประกอบไปด้วยโขดหินแกรนิตน้อยใหญ่  

สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายจัดไม่สามารถทำการเกษตรใดๆ แม้แต่มันสำปะหลังก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้
ในพื้นที่แห่งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบปัญหายากจน คุณภาพชีวิตตกต่ำ เกิดปัญหาสังคม ทำให้พื ้นท่ี 
เขาหินซ้อน และบ้านหนองปรือ หมู่ 14 กลายเป็นพื้นท่ีชายขอบ ห่างไกลความเจริญ ท้ังท่ีห่างไกลจากเมืองหลวง
กรุงเทพมหานคร เพียง 100 กิโลเมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำรทีิ่ทรง
พระราชทานไว้ดังกล่าว ขยายผลองค์ความรู้ที่ประสบผลสำเร็จถ่ายทอดสู่พื ้นที่รอบศูนย์ศึกษาฯ หมู่ 14 บ้าน
หนองปรือ ตำบลเขาหินซ้อน  จากข้อมูลจำนวนประชากรภาคเกษตรและจำนวนครัวเรือนภาคเกษตร ที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ของ กรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าพื้นท่ีชุมชนหมู่ท่ี 14 บ้านหนองปรือ ตำบลเขาหิน
ซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประชากรท้ังส้ินประมาณ 569 คน 142 ครัวเรือน มีรายได้เฉล่ีย



 

 

 
แบบฟอร์มรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วมและผู้นำหุ้นสว่นความร่วมมือ  

 
 

  

ต่อครัวเรือน/ปี 42,727 บาท ในปี 2555(ข้อมูล จปฐ. ปี 2555) มีพื้นท่ีทำการเกษตร 81.82 เปอร์เซ็นต์ หรือ 
2,826 ไร่ ของพื้นที่ทั้งหมด ตามข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 โดยพบว่าเป็น
การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรเพื่อทำนาข้าว จำนวน 1,579 ไร่, ปลูกพืชไร่ จำนวน 435 ไร่, ทำปศุสัตว์ 
จำนวน 420 ไร่, ปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 335 ไร่, ปลูกผัก จำนวน 22 ไร่ ,ทำประมงจำนวน 22 ไร่ และปลูกไม้ผล 
จำนวน 14 ไร่ โดยพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่มีสภาพปัญหาของดินที่เป็นทรายจัด ความอุดมสมบูรณ์ต่ำมาก 
บางแห่งมีสภาพเป็นกรด และมีการชะล้างพังทลายของดินสูง ดินท่ีลุ่มเป็นกลุ่มชุดดินท่ี 22 และกลุ่มชุดดินท่ี 24 
โดยกลุ่มดินชุดท่ี 22 คิดเป็นเนื้อที่ 47.05 % ของพื้นท่ีท้ังหมด ส่วนกลุ่มชุดดินท่ี 24 คิดเป็นเนื้อที่ 29.04 % ของ
พื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่พื้นที่ดอนเป็นกลุ่มชุดดินที่ 44 คิดเป็นเนื้อที่ 14.07 % ของพื้นที่ทั้งหมด มีปัญหาสภาพ
ดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำขาดแคลนน้ำ ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายและ
สูญเสียหน้าดิน มีขาดแคลนน้ำนาน และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพื ช (เอกสารแนบ 1 

https://drive.google.com/file/d/1b28FDlC-83BqriIJWN2ndW5TxKHQMYrL/view?usp=sharing ด้วยสภาพเนื้อดิน
เป็นทรายจัดกักเก็บน้ำไม่อยู่และมีปริมาณธาตุอาหารท่ีต่ำไม่เหมาะสมต่อการทำนาข้าว หากเกษตรกรต้องการ
ทำนาข้าวจำเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนสายพันธุ์ข้าวท่ีเหมาะสมและมีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่ อเพิ่มปริมาณ
ธาตุอาหารและมีการจัดการด้านน้ำท่ีเหมาะสมด้วย  

 3. หน่วยงานมีนโยบายการมีส่วนร่วมอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหา/สร้างโอกาส/วางฐานรากการพัฒนาการสร้างการมีส่วน 
ร่วม 
      กรมพัฒนาท่ีดิน กำหนดวิสัยทัศน ์“พัฒนาท่ีดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม”ถ่ายทอดผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยงานพัฒนา
ที่ดิน  สอดคล้องกับพันธกิจของกรมพัฒนาที่ดินด้านการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการ
พัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รวมถึงมีการ
กำหนดยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและเครือข่ายงานพัฒนาที่ดิน มีแนวทางดำเนินงานส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเกษตรกร ให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อรองรับการพัฒนาที่ดินทุกรูปแบบ สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลง เสริมสร้างศักยภาพชุมชนใหม้ีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างเกื้อกูลกัน โดยให้หมอ
ดินอาสาเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีดินในชุมชนอย่างท่ัวถึง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้ังชุมชนเมือง
และชนบท ในการใช้ประโยชน์ ดูแลรักษาทรัพยากรท่ีดินและสภาพแวดล้อม  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วางรากฐานการพัฒนาการสร้างการแบบมีส่วน
ร่วม ได้สนองพระบรมราโชบายในการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการตามแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระกระแสในเรื่องนี้ ไว้ครั้งหนึ่งว่า “…ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาฯ เป็นศูนย์ท่ีรวบรวมกำลังท้ังหมดของเจ้าหน้าท่ีทุกกรมกองท้ังในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ท้ังในด้านหางาน
การส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกัน ก็หมายความว่าประชาชนซึ่งจะต้องการท้ังหลายก็สามารถท่ีจะมาดู ส่วนเจ้าหน้าท่ี
จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในท่ีเดียว ซึ่งเป็นสองด้าน ก็หมายความถึงว่าสำคัญปลายทางคือ 
ประชาชนจะได้รับประโยชน์...” โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นต้นแบบการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน สร้างการมีส่วน
ร่วม สร้างโอกาส ให้กับชุมชนและเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

 4.หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรู ปธรรม (อธิบายในประเด็น   
ต่อไปนี ้ 1) การสื ่อสารถ่ายทอดนโยบาย 2) การสร้างวัฒนธรรม 3) การกำหนดผู้รับผิดชอบ ระบบติดตาม 
ประเมินผล 4) การจัดสรรทรัพยากรท่ีสำคัญอย่างเพียงพอให้สอดคล้องกับภารกิจ) 

https://drive.google.com/file/d/1b28FDlC-83BqriIJWN2ndW5TxKHQMYrL/view?usp=sharing%20


 

แบบฟอร์มรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผ์ลประชาชนมีส่วนร่วมและผู้นำหุ้นสว่นความร่วมมือ  
  
  

   

  กรมพัฒนาท่ีดิน สื่อสารถ่ายทอดนโยบาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเปน็รูปธรรม ม ี“ แนวทางให้ขับเคล่ือน 
เป็นเพื่อนร่วมทำ” สื่อสารทิศทางและนโยบายให้กับบุคลากรทุกระดับผ่านการประชุมและสื่อรูปแบบต่างๆ และ
ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวช้ีวัดจากระดับกรมลงสู่ระดับกอง/สำนัก กลุ่ม/ฝ่าย และบุคคล และจัดทำคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ผ่านช่องทางต่างๆ 1) มอบนโยบายการทำงานในการประชุมหน่วยงานบูรณาการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 2)  ออกคำส่ังเพื่อกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน 3)  ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม 4)  ส่ือ
ออนไลน์ เน้นการทำงานในรูปแบบบูรณาการ กับหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง สร้างวัฒนธรรมการทำงานโดย
ยึดแนวพระราชดำรัสในการจัดต้ังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “...เป็นการสาธิตการพัฒนา
แบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง ทุกส่ิง ทุกอย่าง ทุกด้านของชีวิต ประชาชน ท่ีจะหาเล้ียงชีพในท้องท่ีจะทำอย่างไรและได้
เห็นวิทยาการแผนใหม่ จะสามารถที่จะหาดูวิธีการจะทำมาหากินให้มีประสิทธิภาพ…” นับว่าเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรทุกคน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี ให้ตระหนักถึงการทำงานในรูปแบบบูรณาการ เน้นให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บุคลากรทำงานแบบใกล้ชิดกับประชาชน คอยเยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใส่เกษตรกรใน
พื้นท่ี สอบถามปัญหาและความต้องการของเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ถ่ายทอด
ให้กับเกษตรกรผ่านหมอดินอาสา นอกจากนี้วางระบบการติดตามงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการระดับกรม ประชุม
ติดตามงานรายเดือน รายไตรมาส และ 6 เดือน และติดตามผลงานท้ังผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดและคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน และจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ ได้แก่ บุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาตามความ
ต้องการของชุมชน 

มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วม (40 คะแนน) 
5. อธิบายวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ/โครงการ  

1) เพื่อน้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ 
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีศูนย์ศึกษาฯ ขยายผล
ไปยังหมู่ท่ี 14 บ้านหนองปรือ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  

   2) เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านดิน น้ำ ป่าไม้ ส่ิงแวดล้อม ชุมชนบ้านหนองปรือ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื้นท่ี 2,515 ไร่ 

    3) เพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  บ้านหนองปรือ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึน้ มากกว่าร้อยละ 80 และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ร้อยละ 100 
6. โครงการมีรูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการในการดำเนินการในระดับความร่วมมือ (Collaborate) หรือไม่ อย่างไร
รวมท้ังมีการนำแนวคิด/นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ อย่างไร   
 จากสภาพปัญหาด้านทรัพยากรในพื้นท่ีดังกล่าวเบื้องต้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้เข้าดำเนิน 
การในพื้นท่ีโดยนำหลักการทรงงาน เพื่อดำเนินตามรอยเท้าพ่อ “มุ่งประโยชน์สุขส่วนรวม” เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
จากทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรอบคอบ ตลอดจนสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบร่วมกัน 
ในกระบวนการพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ (เอกสาร
แนบ 2, https://drive.google.com/file/d/1b28FDlC83BqriIJWN2ndW5TxKHQMYrL/view?usp=sharing )   
 โดยมขีั้นตอนการดำเนินงาน บอกเล่า กล่าวงาน (Inform) แจ้งแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริใหเ้กษตรกรมี
ส่วนร่วมรับรู้นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมและข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาพื้นท่ีบ้านหนองปรือ ด้านดิน น้ำ ป่าไม้ 
และอาชีพ โดยให้หน่วยงานบูรณาการภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เช่น งานพัฒนาที่ดิน งานส่งเสริม
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การเกษตร งานวิชาการเกษตร งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ ได้มีโอกาสนำเสนอถึงองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาท่ี
เหมาะสมกับพื้นท่ี ผ่านการสื่อสารแบบ 2 ช่องทาง ได้แก่ เวทีประชาคมที่จัดขึ้นทุกวันที่ 4 ของทุกเดือน ณ ศาลา
ประชาคมบ้านหนองปรือ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40-60 คน การเสวนาระหว่างหน่วยงานบูรณาการภายในศูนย์ฯ 
เกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้มีการ “บอกเล่า กล่าวงาน” ผ่านทาง facebook  YouTube กลุ่มไลน์บ้านหนองปรือ  
แบ่งปันความคิด (Consult) ลงพื้นท่ีจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านนองปรือ หมู่ 14 มีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาพื้นท่ีและแสดงความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไข
ปัญหา พบว่าพื้นที่บ้านหนองปรือ มีปัญหาหลักคือ พื้นที่ทำการเกษตร อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง มะม่วง ฯลฯ จำนวน 
2,385 ไร่ มีสภาพดินเป็นดินทรายจัดมาก ขาดความอุดมสมบูรณ์ มีปัญหาด้านสมบัติทางกายภาพ ดินไม่อุ้มน้ำ เส่ียงต่อ
การชะล้างพังทลาย ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำและมีต้นทุนการผลิตสูง  กำหนดทิศทางการพัฒนา (Involve) 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ร่วมกับชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาส
ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงาน โดยมติที ่หารือ พบว่าเกษตรกรต้องการพัฒนาพื ้นที่ 
แก้ปัญหาดินทรายจัดมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีแบ่งเป็น ท่ี
ดอนสำหรับปลูกมันสำปะหลัง ที่ลุ ่มสำหรับปลูกข้าว บางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกมะม่วง ไม้ยืนต้น และทำเกษตร
ผสมผสาน-เกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ยังต้องการเพิ่มรายได้ด้วยการทำอาชีพเสริมโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
พื้นท่ี ดังนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จึงร่วมมือ ร่วมทำ นำพาสู่ความยั่งยืน (Collaborate)  ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานบูรณาการ มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่างๆ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน สาธิตการทำการใช้ปุ๋ย
หมักพด. การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  และสาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ในดินทราย, อบรมหลักสูตรการปรับปรุงดินทรายเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง เพิ่มเติมแหล่งน้ำในโครงการ
สระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,260 ลบ.ม. กรมการข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมทรัพยากรน้ำสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค(บ่อน้ำตื ้น)  
กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา
ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการรวมกลุ่มนวัตวิถีด้านการ
ท่องเท่ียว ธกส. จัดต้ังระบบการเงิน/สินเช่ือ/เงินกู้ทางการเกษตร ธนาคารออมสินต้ังสถาบันการเงินบริการทางการเงิน
ในหมู่บ้านฝากเงิน-ถอนเงิน  และภายหลังจากการอบรมเกษตรกรบ้านหนองปรือตัดสินใจที่จะนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีได้รับการถ่ายทอดมาใช้ในการทำการเกษตรโดยรวมกลุ่ม ร่วมกันผลิต ร่วมกันจำหน่ายเป็น กลุ่มข้าว กลุ่ม
มันสำปะหลัง กลุ่มมะม่วง กลุ่มเกษตรผสมผสาน   
 7. มีภาคส่วนใดบ้างท่ีเข้ามามีบทบาทในการขับเคล่ือนการดำเนินโครงการ 

การขับเคลื ่อนการดำเนินการโครงการประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ดังนี้ เกษตรกรบ้านหนองปรือ หมู่ 14  
เป็นกลไกหล ัก  (key actor)  โดยม ีนางส ุน ั นท ์  ผาว ั นด ี  ผ ู ้ ใหญ ่บ ้ านหม ู ่  14  เป ็นผ ู ้ ประสานงาน 
ระหว ่า งช ุ มชน  ศ ูนย ์ ศ ึ กษาการพัฒนาเขาหินซ ้อนฯ กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน (เอกสารแนบ3, 
https://drive.google.com/file/d/1b28FDlC-83BqriIJWN2ndW5TxKHQMYrL/view?usp=sharing แ ล ะ มี
คณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งประกอบไปด้วยรองประธาน เลขานุการ รวมท้ังส้ิน 30 ราย โดยสำนักงานกปร. มีบทบาทเป็น
ผู้จัดการเครือข่ายสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม (network manager) ใหก้ารสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ
โครงการและสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และเป็นผู้ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (facilitator) คือกรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มีบทบาท
เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้ประสานงานกับ
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สำนักงาน กปร. เพื่อของบประมาณสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ร่วม
ดำเนินการ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะกับพื้นที่ดินทราย กรมส่งเสริม
การเกษตร สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเกษตรแปลงใหญ่ (มันสำปะหลัง) กรมการข้าว สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว
พันธุ์ดี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) และกรมการพัฒนาชุมชน เข้าไป
สร้างอาชีพเสริมและการตลาดให้กับเกษตรกร ภาคเอกชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนระบบสูบน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) และโรงเรือนอัจฉริยะ 

 

8. โครงการมีกลไกหรือวิธีการท่ีใช้ในการขับเคล่ือนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ รวมถึงท่ีมาและแนวทางของการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 

ศูนย์ศ ึกษาการพัฒนาเขาหินซ ้อนฯ มี กลไกในการขับเคลื ่อนการสร ้างความร ่วมมือเชิงบูรณาการ 
ผ่านคณะทำงานด้านวิชาการและด้านขยายผลที ่แต่งตั ้งโดยผู ้ว ่าราชการจังหวัด เน้นการถ่ายทอดความรู้ 
เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดเครือข่าย ภาคประชาชน ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วน 
ในการผลักดันทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ลงพื้นท่ีทำความเข้าใจกับ
ชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นผู้จัดเวทีประชุม 
องค์ความรู้และจัดทำ “บ้านหนองปรือ พลิกฟื้นดินทราย ต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวีอย่าง
ยั่งยืน” มีนางสุนันท์ ผาวันดี ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรบ้านหนองปรือ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลักได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง ได้แก่หน่วยงานบูรณา
การ ภาครัฐ และเอกชน ซึ่งหากมีปัญหาก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไป
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เน้นให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจโดยฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ ในรูปแบบของ
การสาธิตการจัดทำเป็นแปลงทดสอบ มีการรวมกลุ่มตามการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยมีเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนฯ ลงพื้นท่ีติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด  
9. โครงการมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

จากการดำเนินการ “บ้านหนองปรือ พลิกฟื้นดินทราย ต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวี
อย่างยั่งยืน” พบปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำใช้ในภาคการเกษตรช่วงฤดูแล้ง จึงแก้ปัญหาด้วยการประสานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน เพื่อจัดทำโครงการขุดลอกคูคลองสาธารณะ และสถานีพัฒนาท่ีดิน
ฉะเชิงเทราจัดหาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานรวมถึงบ่อน้ำต้ืนตลอดจนสนับสนุนการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ควบคู่
กับการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นท่ีดินทรายหมู่ 14 บ้านหนองปรือ  

มิติที่ 3: ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ (40 คะแนน) 
10. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ของการดำเนินการ/โครงการที่สำคัญคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี ้วัด 
ท่ีวัดความสำเร็จของการดำเนินการ/โครงการ พร้อมยกตัวอย่าง 

1. หมู่บ้านหนองปรือ หมู่14 ต.เขาหินซ้อน จาก “บ้านหนองปรือ พลิกฟื้นดินทราย ต่อยอดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวีอย่างยั่งยืน” สามารถขยายผลสำเร็จด้านการพัฒนาอาชีพ ฟื้นฟูทรัพยากรด้านดิน น้ำ 
ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรดินและน้ำได้รับการปรับปรุง 2,515 ไร่ หรือร้อยละ 77 ที่เหลือเป็นพื้นที่ปศุสัตว์ 
ประมง ส่ิงก่อสร้างและอื่นๆ ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นท่ีเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ พื้นท่ีท่ีทำการเกษตรนาข้าว จำนวน 1,471  
ไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 400 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 500 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 25 พื้นที่เพาะปลูกมัน
สำปะหลังจำนวน 435 ไร่ ให้ผลผลิตเฉล่ียเพิ่มขึ้นจาก 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 6,000 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 
พื้นท่ีปลูกมะม่วง จำนวน 250 ไร่ สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลงจาก 500,000 บาทเหลือ 300,000 บาทต่อปี คิด
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เป็นร้อยละ 40 เกษตรผสมผสาน จำนวน 30 ไร่ มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 72,000 บาทต่อปี เป็น  120,000 บาทต่อปี คิด
เป็นร้อยละ 67 การส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม (ไม้กวาดดอกหญ้า) ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ ่มขึ ้น 10,000-
15,000 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับราคาต้นทุนของวัตถุดิบ  
           2. รายได้เฉล่ียครัวเรือนต่อปีบ้านหนองปรือปี 2562 (72,313.40 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2555 (42,727 บาท)  
คิดเป็นร้อยละ 69.25 ท่ีมา : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ปี 2555 – 2562) 
 3. คุณภาพชีวิตดีขึ้น 1)อัตราการว่างงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2562 (ร้อยละ 0.3) ลดลงจากปี 2552 (ร้อย
ละ 1.9) คิดเป็นร้อยละ 84.21 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2) 
จำนวนครัวเรือนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความอบอุ่นปี 2562 (ร้อยละ 99.82) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 (ร้อยละ 99.33) คิด
เป็นร้อยละ 0.49  ท่ีมา : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ปี 2560 - 2562) 
 4. เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูล  การรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการและ
การเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯในระดับมาก  เมื่อสรุปในภาพรวมแล้วพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการฯอยู่
ระดับมาก ท่ีมา : จากการทำแบบประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการฯ 

5. เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ 1.กลุ่มทำนา มีสมาชิก 27 คน 2.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง มี
สมาชิก 11 คน 3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพนมสารคาม ฉะเชิงเทรามะม่วงส่งออก มีสมาชิก 5 คน 4.กลุ่มเกษตรผสมผสาน 
(กลุ่มเขาหินซ้อนเกษตรอินทรีย์) มีสมาชิก 11 คน และ 5.กลุ่มอาชีพเสริม (ไม้กวาดดอกหญ้า) มีสมาชิก 8 คน (เอกสาร
แนบ 4, https://drive.google.com/file/d/1b28FDlC-83BqriIJWN2ndW5TxKHQMYrL/view?usp=sharing  )  

5. มีศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นท่ีบ้านหนองปรือ 1 แห่ง เป็นต้นแบบในการพัฒนาตามแนว
พระราชดำริ เพื่อถ่ายทอดให้กับพื้นท่ีอื่นๆ ต่อไป 
11. การดำเนินการ/มีประโยชน์ที ่สำคัญต่อองค์กร ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร อธิบายให้   
ชัดเจนเชิงสถิติ พร้อมยกตัวอย่าง 

1. เกิดเครือข่ายบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานมากกว่า 13 หน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น  
2. เกิดการรวมกลุ ่มอาชีพที ่เข้มแข็ง 5 กลุ ่ม ในพื ้นที ่ซ ึ ่งคนในชุมชนสามารถดำเนินการได้เอง สามารถ 

ลดภาระภาครัฐในด้านสนับสนุนปัจจัยการผลิตลงได้ และเกษตรกรสามารถลดรายจ่ายด้านต้นทุนการผลิต  
ในการซื้อปุ๋ยเคมี ประมาณ 400,000 บาทต่อป ี

3. คุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องท่ี ประชาชนในบ้านหนองปรือ หมู่ 14 ดีขึ้น ร้อยละ 100  สามารถทำการเกษตร
ได้เต็มศักยภาพของพื ้นที ่ส่งผลให้ม ีรายได้ เพิ ่มมากขึ ้น เกษตรกรมีรายได้เฉลี ่ยคร ัวเร ือน 72,199.04 บาท 
ต่อคนต่อปี (ข้อมูลจปฐ. ปี 2562) ซึ่งผ่านเกณฑ์ข้อมูลจปฐ. (ไม่น้อยกว่า 38,000 บาทต่อคนต่อปี) และค่าใช้จ่ายเฉล่ีย
ต่อคนต่อเดือนในตัวช้ีวัดความยากจนของประชาชนในตำบลเขาหินซ้อนมีค่าน้อยกว่าตำบลอื่นๆ ในอำเภอเดียวกัน 

มิติที่ 4: ความยั่งยืน (10 คะแนน) 
12. หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (อธิบายในประเด็นต่อไปนี้) 1) การถ่ายทอดบทเรียนไปสู่
สาธารณะเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 2) การจัดแผนในการขยายผลและการบรรจุโครงการ
ไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน) 

“บ้านหนองปรือ พลิกฟื้นดินทราย ต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวีอย่างยั่งยืน” 
เกษตรกรบ้านหนองปรือสามารถต่อยอดคุณภาพชีวิตโดยขยายองค์ความรู้และแนวทางการทำงานของตนเองไปสู่ชุมชน
ใกล้เคียงซึ่งจะสร้างความยั่งยืนให้กระจายไปในระดับท้องถิ่นและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ ในเป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน  และเป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย โดยจำนวนครัวเรือนใน

https://drive.google.com/file/d/1b28FDlC-83BqriIJWN2ndW5TxKHQMYrL/view?usp=sharing
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จังหวัดฉะเชิงเทรามีการเก็บออมเงินปี 2562 (ร้อยละ 84.79) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 (ร้อยละ 83.57) คิดเป็นร้อยละ 1.46 
ท่ีมา : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ปี 2560 - 2562) เป้าหมายที่ 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล  จำนวนครัวเรือนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ปี 2562 (ร้อยละ 
99.99) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 (ร้อยละ 99.89) คิดเป็นร้อยละ 0.10 ที่มา : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ. ปี 2560 - 
2562)  และเป้าหมายที่ 15 ระบบนิเวศบนบก นำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ได้อย่างแท้จริง 
อีกท้ังมีการ 1) จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร บุคคลภายนอก เข้ามาศึกษาดูงาน
และนำไปปรับใช้ในแปลงเกษตรและถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่สนใจต่อไป 2) บรรจุแผนพัฒนาของหมู่บ้านหนองปรือ 
หมู่14 เข้าในแผนแม่บทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีในทุกด้านเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับความสัมพันธ์อันดีไปกับชุมชน
และหน่วยงานภาครัฐโดยร่วมมือกันในการคิดและพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ขณะเดียวกันส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการทำงานร่วมกันแบบยั่งยืนสร้างความผูกพันธ์ในพื้นที่และสร้างความเข้าใจที่ดีต่อ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกรสามารถแบ่งปันโดยการขยายองค์ความรู้และแนวทางการทำงานของตนเองไปสู่
ชุมชนใกล้เคียงซึ่งจะสร้างความยั่งยืนให้กระจายไปในระดับท้องถิน่และนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ
ได้อย่างแท้จริง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 กรณีที่หน่วยงาน
ประสงคจ์ะสมัคร
รางวัล 4.3 ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ไม่เกิน 1 หน้า ดังนี้  
13. โครงการมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ท่ีมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนหรือผลักดันการดำเนินการให้หน่วยงานเสนอช่ือ  
  13.1 ช่ือบุคคล/กลุ่มบุคคล นางสุนันท์  ผาวันดี        
  13.2 อาชีพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 (บ้านหนองปรือ) ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา         
13.3 มบีทบาทหลักในการสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของภาคประชาชนหรือเครือข่าย ภาคประชาชน
และบริหารจัดการให้สามารถขับเคล่ือนการดำเนินงานในพื้นท่ีอย่างไร   

บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน  
    1. สร้างความเป็นธรรม รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย สร้างความสมัครสมานสามัคคี รวมท้ังส่งเสริม

วัฒนธรรมประเพณีให้กับราษฎร 2.ประสานและอำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านและการติดต่อหรือรับบริการ
ส่วนราชการหน่วยของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.จัดให้มีการประชุมราษฎร และคณะกรรมการหมู่บ้านเป็น
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ประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2563 
ผู้นํากลุ่มองค์กรในการพัฒนาชุมชนดีเด่นตามโครงการยกย่องคนดีเป็นศรีพัฒนาชุมชน ปี 2555 
หลักการทำงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน 

1. การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงาน บุคลากร งบประมาณ การประสานงาน  
การรายงานและติดตามประเมินผล  

2. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเสริมสร้างการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ วิสัยทัศน์ “มีจิตใจมุ่งมั่น  สร้างสรรค์
พัฒนา  ให้ประชาชนมีความสุข ร่วมสร้างสามัคคี  อยู่แบบวิถีพอเพียง” 

3. มีการสร้างศูนย์รวมชุมชน คือ ใช้ “ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขาหินซ้อน” 
ต้ังอยู่ท่ี บ้านหนองปรือ หมู่14 ตำบลเขาหินซ้อน ทุกกิจกรรมท่ีเป็นส่วนร่วมให้ดำเนินการ  

4. การบริหารจัดการให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นท่ี มีการจัดเก็บและจัดทำข้อมูลพื้นฐานต่างๆ  
ผ่านการจัดทำเวทีประชาคมของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ และใช้ระบบ ไอที  เอกสาร แผ่นป้าย ในการจัดเก็บข้อมูล 
รวมถึงแต่งต้ังผู้ท่ีจัดเก็บ เอกสาร ข้อมูลต่างๆ 

5. มีการจัดทำแผนหมู่บ้าน โดยมีการประชุมวางแผนและประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง 
6. ประสานจัดทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านกับคณะทำงานด้านต่างๆ เพื่อดำเนินการหรือเสนอขอรับ 

การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ 
7. มีการนำแนวคิดมาขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นท่ี             
8. บูรณาการกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน โดยใช้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในระบบเศรษฐกิจ
แบบพึ่งตนเอง 

 
 
 
 
 

 


