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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  

 เป็นผลงานที่เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลสำเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  และไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี 
ส่วนร่วมมาก่อน 

 เป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการดำเนินงานท่ีสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

  กรณีที่เสนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็นโครงการหรือ
ผลงาน ท่ีมีการดำเนินการไม่ซ้ำกันหรือไม่เป็นการดำเนินงานในพื้นท่ีเดียวกัน  

 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ ่งแต่ละเขตพื ้นที ่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ  
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 

 

รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีการดำเนินการหรือโครงการ ในระดับความร่วมมือ (Collaborate) 
และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีจนพัฒนาเป็นต้นแบบ ท่ีกระตุ้นและส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
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ข้อมูลของหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 

1. ชื่อหน่วยงาน  กรมพัฒนาท่ีดิน            
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน เป็นต้น) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน  สถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5   

3. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ช่ือ-นามสกุล  นายกิตติ ไชยนิมิตร         

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร       

สำนัก/กอง สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5        

เบอร์โทรศัพท์ 042-099893  เบอร์โทรสาร 042-099893     

โทรศัพท์มือถือ  081-9582467  e-mail  snk01@ldd.go.th     

3.2 ช่ือ-นามสกุล  นายอภิลักษณ์ อักษรพรหม         

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ        

สำนัก/กอง  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5        

เบอร์โทรศัพท์ 042-099893  เบอร์โทรสาร 042-099893     

โทรศัพท์มือถือ  086-9186637  e-mail  eak_337@hotmail.com    
 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
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รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ชื่อผลงาน : สระน้ำในไร่นา พัฒนาด้านโภชนาการของเด็กปฐมวัย ในครัวเรือนชุมชนชาวบ่อกุสุมาลย์ 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  

สระน้ำในไร่นาเพื่อการเกษตร (Farm Ponds) กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินโครงการเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารและ
ผลิตผลของเกษตรกร ให้ครัวเรือนเกษตรกรมีอาหารหลากหลาย มีคุณภาพทางโภชนาการ เกษตรกรพึ่งตนเองได้ และ
บุตรหลานไปโรงเรียนมีอาหารบริโภคเพียงพอ ทำให้ชุมชนมีความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารอย่างยั่งยืน เพื่อ
เป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเนื่องจาก
ในพื้นท่ีอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สภาพพื้นท่ี
แห้งแล้ง ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ชลประทานเข้าไม่ถึง ต้องอาศัยน้ำฝนทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
เกษตรกรขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและน้ำ และการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ส่งผลให้มีอาหารบริโภคไม่เพียงพอ 
ขาดความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร โดยแนวทางการพัฒนาคือ “พัฒนาสระน้ำเดิม เพิ่มเติมสระน้ำใหม่” 
การพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์สระน้ำเดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ขุดสระน้ำเมื่อปี 2535) จำนวน 38 บ่อ 
และกรมพัฒนาที่ดินเข้าไปดำเนินการขุดสระน้ำเพิ่ม (ปี 2562) จำนวน 80 บ่อ ให้กับครัวเรือนเกษตรกรที่ต้อง
พัฒนารวมทั้งสิ้น 118 ครัวเรือน ในพื้นที่เป้าหมาย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโพธิไพศาล ตำบลนาโพธิ์ และตำบล
กุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนผู้ปกครองโรงเรียนในโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ท่ีพบปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กแรกเกิดและเด็กระดับปฐมวัย การ
พัฒนาและเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นท่ีการเกษตรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนน้ำสำรองให้
เกษตรกรได้ผลิตพืชผลหลากหลายมากขึ้น สามารถเล้ียงครอบครัวได้เพียงพอ และแก้ไขปัญหาเรื่องโภชนาการได้  

การดำเนินโครงการทำงานแบบมีส่วนร่วม บูรณาการในรูปแบบคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ โดยยึด
ความต้องการของเกษตรกรและชุมชนเป็นหลัก ร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไข วางแผนดำเนินการ มีหน่วยงานทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการเป็นคณะทำงานในการ
ขับเคล่ือนโครงการฯ โดยเรียกกลุ่มสระน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งมีหลายบ่อนี้ว่า “ชุมชนชาวบ่อ” 

ผลการดำเนินงาน เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำการเกษตร มีการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้น มีความหลากหลายด้านการผลิตพืช ทำให้ครัวเรือนมีอาหารหลากหลายที่มีคุณภาพ
ทางโภชนาการ มีเพียงพอต่อการบริโภคได้ตลอดปี เกษตรกรพึ่งตนเองได้ (Self - Reliance) ทำใหชุ้มชนให้มีความ
เข้มแข็งและมีความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารอย่างยั่งยืน 

 

ส่วนท่ี 2 สรุปผลการดำเนินการ 

มิติที่ 1 : ความสำคัญของปัญหาและความสามารถองค์กร (10 คะแนน)    

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

1. การดำเนินการหรือโครงการที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมมีความเป็นมาและมีความสำคัญของปัญหาอย่างไร  
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เมื่อปี พ.ศ.2535 จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาใหก้ับ
เกษตรกรในพื้นท่ีอำเภอกุสุมาลย์ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ียากจน แร้นแค้น มีอาหารบริโภคไม่พอเพียง เนื่องจากสภาพพื้นท่ีมี
ความแห้งแล้ง ต้องอาศัยน้ำฝนทำการเกษตร อุปโภคและบริโภค รวมทั้งทรัพยากรดินมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โดยเป็นดินตื้นปนกรวดลูกรัง อยู่ในกลุ่มชุดดินท่ี 49 ชุดดินโพนพิสัย ซึ่งมีถึงร้อยละ 87 ของพื้นท่ีทั้งอำเภอ 
292,103 ไร่ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
ผลผลิตต่ำ รายได้ต่อครัวเรือนต่ำ ส่งผลให้มีอาหารบริโภคไม่เพียงพอ ขาดความมั่นคงและความปลอดภัยทาง
อาหาร ประสบภาวะทุพโภชนาการในสตรีมีครรภ์และเด็กเล็ก ดังนั้น การพัฒนาและเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ทำ
การเกษตรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องโภชนาการ เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนน้ำสำหรับการปลูก
พืชที่หลากหลายมากขึ้น มีแหล่งผลิตอาหารและได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สามารถเลี้ยงครอบครัวได้
เพียงพอ 

จากปัญหาดังกล่าว จึงมีการแก้ไขปัญหาโดยจัดทำโครงการพัฒนาสระน้ำเพื่อการเกษตรในไร่นา (Farm 
Ponds) เพื่อผลิตอาหารและสร้างรายได้ของเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ เกิดขึ้นจากการจัดเวทีหารือกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน ชุมชน และเกษตรกรได้มีส่วนร่วมเสนอความต้องการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
การขอสนับสนุนแหล่งน้ำในไร่นาจากทางภาครัฐเนื่องจากเกษตรกรไม่มีเงินทุนในการขุดสระน้ำ กรมพัฒนาท่ีดินซึ่ง
เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในไร่นา จึงสนอง พระราชดำริฯ โดย
ดำเนินการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์สระน้ำเดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 38 บ่อ และเพิ่มเติมแหล่งน้ำ
ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยการขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 80 บ่อ รวม 118 บ่อ 
(เกษตรกรเจ้าของสระน้ำบ่อละ 1 ครัวเรือน) โดยการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือน
ผู้ปกครองโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ที่พบปัญหาเด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก
และส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ และภาวะทุพโภชนาการในเด็กเล็ก เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง 
เกษตรกรได้มีแหล่งน้ำท่ีเหมาะสมกับการเกษตร มีการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เกิดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย ทำให้ครัวเรือนมีอาหารหลากหลายที่มีคุณภาพทางโภชนาการ ภายใต้การร่วม
บูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

 
2. ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใดบ้าง เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็น

ต้นโปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุ ประชาชนหรือผู้รับบริการกลุ่มใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ (เป็น
ใคร จำนวนเท่าไร) 
ปัญหามีขอบเขตผลกระทบในระดับรุนแรงกับพื้นท่ีเป้าหมายของโครงการใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโพธิ

ไพศาล ตำบลนาโพธิ์ และตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยเป็นครัวเรือนเกษตรกรผู้ปกครอง
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริฯ ที่พบปัญหาเด็กแรกเกิดมี
น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ และประสบภาวะทุพโภชนาการในเด็กระดับปฐมวัย ได้แก่ เกษตรกรที่มีสระน้ำ
เดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ขุดเมื่อปี พ.ศ.2535) จำนวน 38 ครัวเรือน และเกษตรกรท่ีได้รับการขุดสระน้ำในไร่
นานอกเขตชลประทานโดยกรมพัฒนาท่ีดิน ในปี พ.ศ.2562 จำนวน 80 ครัวเรือน รวมจำนวนท้ังส้ิน 118 ครัวเรือน 
มีพื้นท่ีทำการเกษตรของเกษตรกรท่ีเข้าไปดำเนินการพัฒนารวมจำนวน 1,445 ไร่  
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3. หน่วยงานมีนโยบายการมีส่วนร่วมอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหา/สร้างโอกาส/วางฐานรากการพัฒนาการสร้าง 
การมีส่วนร่วม  
กรมพัฒนาที่ดินกำหนดวิสัยทัศน์ “พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช่ประโยชน์ที่ดิน

อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” โดยได้กำหนดพันธกิจ (ข้อท่ี 1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตาม
แนวพระราชดำริ และพันธกิจ (ข้อท่ี 5) เพื่อสนับสนุนแนวทางการมีส่วนร่วม และมีการส่ือสารและถ่ายทอดทิศทาง
ให้กับสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต และสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด ซึ่งเป็นเป็นหน่วยงานหลักให้บริการงานพัฒนาท่ีดิน
ในระดับพื้นท่ี มีการมอบอำนาจในการบริหาร และสนับสนุนบุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือ แผนงาน/
โครงการ และงบประมาณ โดยสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการ สร้างทีมทำงาน และสร้างกลไกการทำงานแบบ
มีส่วนร่วมทั้งการจัดเวทีประชุม/จัดทำประชาพิจารณ์ ต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงาน และส่งเสริมการทำงานแบบ
กลุ่มต้ังเป็นกลุ่มเกษตรกรดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งจัดต้ังหมอดินอาสาเป็นเกษตรกรต้นแบบในการช่วย
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และประสานการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือทำจน
งานประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนด เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้าง
รายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
    4. หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (อธิบายในประเด็น
ต่อไปนี้ 1) การสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย 2) การสร้างวัฒนธรรม 3) การกำหนดผู้รับผิดชอบ ระบบติดตาม
ประเมินผล 4) การจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญอย่างเพียงพอให้สอดคล้องกับภารกิจ) 

กรมพัฒนาที่ดินขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่  โดย 1) อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้
ความสำคัญต่อนโยบายด้านการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาที่ดินและแหล่งน้ำ โดยสื่อสารทิศทางและนโยบายให้กับบุคลากรทุกระดับผ่านการประชุมและส่ือ
รูปแบบต่างๆ และถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดจากระดับกรมลงสู่ระดับกอง/สำนัก กลุ่ม/ฝ่าย และบุคคล และ
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 2) สร้างวัฒนธรรมการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ให้บุคลากรทำงานแบบใกล้ชิดกับประชาชน คอยเยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใส่เกษตรกรในพื้นที่ สอบถามปัญหาและ
ความต้องการของเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผ่านหมอดิน
อาสา 3) วางระบบการติดตามงาน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการระดับกรม ประชุมติดตามงานรายเดือน รายไตรมาส 
และ 6 เดือน และติดตามผลงานทั ้งผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี ้ว ัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน และ 4) จัดสรรทรัพยากรท่ีสำคัญ ได้แก่ บุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือ แผนงาน/โครงการ 
และงบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาทรัพยากรดินและความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี 

 
มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วม (40 คะแนน) 

5. อธิบายวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ/โครงการ  
5.1 เพื่อให้เกษตรกรเกิดการใช้ประโยชน์ที ่ดินและสระน้ำ สามารถใช้น้ำเพื่อทำกิจกรรมการเกษตรท่ี

หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถผลิตอาหารผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพได้หลากหลาย สำหรับ
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เล้ียงครัวเรือนได้เพียงพอ และสร้างรายได้เก็บออมไว้ได้ พึ่งตนเองได้ และช่วยเหลือผู้อื่นได้ เกษตรกรมีฐานะความ
เป็นอยู่ดีข้ึน ส่งผลให้สมาชิกในครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

5.2 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื ่องภาวะโภชนาการและสุขอนามัยที่ดีของสตรีมีครรภ์และเด็กปฐมวัย 
เข้าใจผลกระทบจากภัยคุกคามของภาวะโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง เกิดการตื่นตัว ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและสร้าง
ชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาหาร มีโภชนาการท่ีดีขึ้น ท้ังระดับครัวเรือนและระดับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

5.3 เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยกัน ด้วยการยึดหลักช่วยตนเอง และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Self Help and Mutual Help) รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ และร่วมกันพัฒนากลุ่ม
หรือสหกรณ์ได้เข้มแข็ง  

5.4 เพื่อสร้างโมเดลท่ีสามารถเป็นแนวทางขยายผลส่งต่อผลการพัฒนาท่ีประสบผลสำเร็จจากกลุ่มเกษตรกร
สู่ชุมชน ท้ังพื้นท่ีใกล้เคียงและพื้นท่ีอื่นๆได้อย่างยั่งยืน 
    6. โครงการมีรูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการในการดำเนินการในระดับความร่วมมือ (Collaborate) หรือไม่      
        อย่างไร รวมทั้งมีการนำแนวคิด/นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ อย่างไร   

6.1 เริ ่มต้นจากโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำและแหล่ง
อาหาร ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี โดยการจัดเวทีหารือประชาคม รับ
ฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ และร่วมมือกันดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านผู้ปกครองนักเรียน หมอดิน
อาสาและผู้นำชุมชน รวบรวมความต้องการสนับสนุนแหล่งน้ำไปยังกรมพัฒนาท่ีดินเพื่อเสนอของบประมาณ 

6.2 ดำเนินการขุดสระน้ำให้เกษตรกรตามหลักวิศวกรรมของกรมพัฒนาที่ดินมาปรับใช้ตามสภาพความ
เหมาะสมของชุดดินในพื้นท่ี พร้อมจัดทำแผนที่ตั้งตำแหน่งของสระน้ำในโครงการฯ เป็นแผนที่แสดงสภาพการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและแผนท่ีชุดดินโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  

6.3 การจัดทำผังการใช้ที่ดินเป็นรายแปลงโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเกษตร
ภายในแปลงของตนเอง ร่วมด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน แอปพลิเคชั่นต่างๆของ
กรมพัฒนาที่ดิน มาประยุกต์ใช้ในระดับพื้นที่เพื่อช่วยให้การดำเนินงานมีความสะดวกรวดเร็ว  มีข้อมูลพื้นฐานท่ี
สามารถอ้างอิงได้ เช่น ใช้แผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) วิเคราะห์พื้นท่ีความ
เหมาะสมของการปลูกข้าวเพื่อประกอบการตัดสินใจปรับเปล่ียนการผลิตพืชของเกษตรกร ให้คำแนะนำการใช้บัตร
ดินดีแกเ่กษตรกรได้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลดินในพื้นท่ีของตนเอง และการตรวจวิเคราะห์ดินโดยใช้ชุดตรวจสอบดิน
อย่างง่าย (LDD Test-kit) การใช้โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง ร่วมกับการปรับปรุงคุณภาพดิน  

6.4 ตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาและอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม คือ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้านการพัฒนาอาชีพ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสำหรับการเกษตร เช่น เครื่องอบพริกพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 

6.4 ติดตามและขยายผลแบบมีส่วนร่วม นำโดยผู้นำเกษตรกร และเครือข่ายหมอดินอาสาในพื้นท่ี เพื่อ
ขยายผลการพัฒนาสระน้ำของโครงการไปสู่ชุมชน โรงเรียน และเกษตรกรพื้นท่ีข้างเคียง โดยคัดเลือกประธานกลุ่ม
ตำบลและจัดต้ังแปลงต้นแบบท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นโซนพื้นท่ีระดับตำบลได้  
   7. มีภาคส่วนใดบ้างที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 
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การพัฒนาสระน้ำเพื่อการเกษตรที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรของโครงการ 118 
ครัวเรือน เป็นกลไกหลัก (Key Actor) โดยมีนายวิทยา กิติศรีวรพันธ์ เป็นผู้นำชุมชนประสานงานระหว่างชุมชน
และหน่วยงานองค์กรต่างๆ มีผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) คือสถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร และคณะทำงานระดับ
จังหวัดร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในลักษณะเป็นทีมงาน โดยการจัดให้มี Mentor Team 
(หน่วยงานพี่เล้ียง) ดังนี้ 

7.1 แผนพัฒนาด้านแหล่งน้ำและการเกษตร (แผนต้นน้ำ) ได้แก่ สถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร เป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคล่ือน มีภารกิจด้านการพัฒนาสระน้ำและพื้นท่ีการเกษตร โดยการขุดสระน้ำในไร่นา การปรับปรุง
คุณภาพดิน สำรวจข้อมูลการใช้ที่ดินของเกษตรกร ประสานงานและติดตามประเมินผล, โครงการชลประทาน
สกลนคร ปรับปรุงสระน้ำเดิมของสหกรณ์ (ขุดลอกสระเก่า 8 สระท่ีตื้นเขิน), สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 
ส่งเสริมการผลิตพืชแบบผสมผสานและการขึ้นทะเบียนเกษตรกร, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร สนับสนุน
พันธุ์ไก่ไข่และพันธุ์หญ้าเนเปียร์, สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช, สำนักงานปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัดสกลนคร ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่างในเขต สปก., ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ สกลนคร สนับสนุนพันธุ์หม่อนใบเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ อบรมให้ความรู้การทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต, สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด ช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนเพื่อการเกษตร, สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน  

7.2 แผนพัฒนาด้านอาชีพ (แผนกลางน้ำ) ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สนับสนุนการเข้าร่วม
โครงการของชุมชน การเป็นสมาชิก และการรวมกลุ่ม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ท่ีจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน, 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและส่งเสริมการจัดทำต้นทุนอาชีพ, 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร พัฒนากลุ่มอาชีพด้วยแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน, สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและโภชนาการ พร้อมด้วยหน่วยงานหรือองค์กรระดับ
อำเภอและท้องถิ่น ได้แก่ ที ่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ ฟื้นฟูและสร้างรายได้ของชุมชนร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน, 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา หมอดินอาสา ทำหน้าที่เป็นท่ี
ปรึกษา ให้ความรู้ เป็นโค้ช เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเกษตรกรและชุมชนเหล่านี้ ท่ีจะทำให้
เกษตรกรและชุมชนดำเนินการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

7.3 แผนพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (แผนปลายน้ำ) ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร พัฒนา
ครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์ จปฐ., สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร
ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด โดยมีสำนักงานจังหวัดสกลนคร เป็นผู้รวบรวมข้อมูลสรุปแผนและผลการ
ดำเนินการในภาพรวมเพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเป็นระยะ 
   8. โครงการมีกลไกหรือวิธีการที่ใช้ในการขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ รวมถึงที่มาและแนวทาง

ของการทำงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 
สถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร ทำหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในการ

ปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน โดยสำนักงานจังหวัดสกลนคร เป็นผู้ควบคุม กำกับ ติดตาม และกำหนดให้แต่ละหน่วยงาน



 

แบบฟอร์มรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมและผู้นำหุ้นสว่นความร่วมมือ  
  
8  

   

จัดทำแผนปฏิบัติการเป็นรายปีให้สอดคล้องกับกิจกรรมแก้ปัญหาของเกษตรกร ชุมชน และปฏิบัติงานตามแผน 
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำอย่างเป็นระบบ เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที ่ผนึกเชื ่อมโยงทุก
องค์ประกอบด้วยการบูรณาการให้สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายอย่างสมดุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ได้จัดประชุมเพื่อหารือและขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะทำงานขับเคล่ือนโครงการพัฒนาสระน้ำเพื่อการเกษตรในไร่นา (Farm Ponds) ระดับ
จังหวัด (เอกสารแนบ : https://app.box.com/s/kcbk5izfpk8s0a4ogmweolulzw1xuavg) เพื่อบรูณาการการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวพระราชดำริฯ ในพื้นท่ี ดำเนินการติดตามผลการ
ดำเนินงานและรวบรวมแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก (แผนต้นน้ำ,กลางน้ำ 
และปลายน้ำ) ดังนี้  
  1) แผนพัฒนาด้านแหล่งน้ำและการเกษตร (แผนต้นน้ำ) จำนวน 12 โครงการ จาก 10 หน่วยงาน 
  2) แผนพัฒนาด้านอาชีพ (แผนกลางน้ำ) จำนวน 6 โครงการ จาก 6 หน่วยงาน 
  3) แผนพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (แผนปลายน้ำ) จำนวน 3 โครงการ จาก 3 หน่วยงาน 

รวมทั้งส้ิน 21 โครงการ จาก 19 หน่วยงาน โดยแบ่งตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีโครงการท่ี
ใช้งบประมาณ (งบปกติ/งบจังหวัด/งบ กปร.) จำนวน 12 โครงการ และโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณจำนวน 7 
โครงการ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังสอดคล้องกับภารกิจในแต่ละพื้นท่ีอย่างเหมาะสม  
   9. โครงการมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

9.1 พื้นท่ีขุดสระน้ำส่วนมากขุดในพื้นท่ีดอนสูงกว่าพื้นท่ีอื่นในไร่นา ซึ่งเป็นความต้องการของเกษตรกรเพื่อ
ปล่อยน้ำลงสู่ท่ีนาได้ง่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อท่อสูบน้ำ แต่การขุดสระน้ำในพื้นท่ีดอนบางแห่งจะพบช้ันหินใต้ดิน
สระน้ำจะเก็บกักน้ำได้น้อยกว่าการขุดสระน้ำในพื้นท่ีลุ่ม จึงมีหลายครัวเรือนท่ีประสบกับปัญหาสระน้ำต้ืนเขินหรือ
แห้งในช่วงฤดูแล้ง สถานีพัฒนาท่ีดินสกลนครจึงเข้าไปช้ีแจงสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจท่ีถูกต้องให้เกษตรกร 

9.2 วิถีชีวิตของชนเผ่าไทโส้ ที่ยึดถือความเชื่อและการทำเกษตรแบบดั้งเดิม ซึ่งยากต่อการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติจากการผลิตพืชเชิงเด่ียวไปสู่การทำเกษตรผสมผสานท่ีเหมาะสม การขาดแคลนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และการ
ขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ขาดความรู้ในการบริหารจัดการสระน้ำ ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มท่ี เกษตรกรไม่ได้ร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้วยตนเองในลักษณะการทำงานเป็นกลุ่มหรือสหกรณ์ หน่วยงานต่างๆจึงได้จัดทำแผน
จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆให้เกษตรกร 

9.3 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานและพื้นที่ ช่วงเริ่มแรกหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มเกษตรกรยังขาด
ความต่อเนื่องและขาดความเข้าใจร่วมกัน จึงจำเป็นต้องมีการจัดประชุมคณะทำงานทั้งระดับจังหวัดและระดับ
พื้นท่ี รวมทั้งการประชุมช้ีแจงหรือประชาคมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกรและชุมชนอย่างบ่อยครั้ง 
 
มิติที่ 3: ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ (40 คะแนน) 
   10. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ของการดำเนินการ/โครงการที่สำคัญคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนเชิงสถิติ รวมทั้งแสดง
ตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จของการดำเนินการ/โครงการ พร้อมยกตัวอย่าง 
  10.1 ผลผลิต (Output):  

1) การพัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงพื้นท่ีการเกษตรเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเพียงพอ โดย
พัฒนาสระน้ำเดิมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขนาด 1,320 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 38 บ่อ และขุดสระน้ำในไร่นา

https://app.box.com/s/kcbk5izfpk8s0a4ogmweolulzw1xuavg
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ขนาดนอกเขตชลประทานของกรมพัฒนาท่ีดินขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 80 บ่อ รวมเป้าหมาย 118 บ่อ 
สามารถสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวม 150,960 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของเกษตรกรในโครงการฯ 

2) พื้นท่ีทำการเกษตรของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,445 ไร่ ได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน 
3) เกษตรกรในโครงการจำนวน 118 ครัวเรือน ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร การพัฒนา

ทักษะอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4) เด็กเล็กและเด็กปฐมวัย จำนวน 59 คน จาก 118 ครัวเรือน ได้รับการพัฒนาด้านโภชนาการท่ีดีขึ้น  
5) เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการฯ ร้อยละ 94.91 สำรวจโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 

10.2 ผลลัพธ์ (Outcome) :  
1) การใช้ประโยชน์สระน้ำ ใช้บรรเทาปัญหาภัยแล้งและฝนท้ิงช่วงได้ ร่วมกับการปรับปรุงบำรุงดิน ทำ

ให้ผลผลิตข้าวจากเดิมก่อนร่วมโครงการเฉล่ีย 300 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 350 กิโลกรัมต่อไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 
16.67) เกษตรกรมีรายได้จากเดิมเฉลี่ย 3,280 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 5,500 บาทต่อไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.68) 
นอกจากนั้นเกษตรกรยังมีการทำเกษตรผสมผสานเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน โดยมีรายได้เฉลี่ยจากเดิม 53,472.06 
บาท/คน/ปี เพิ่มเป็น 58,437.18 บาท/คน/ปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.28 (ข้อมูล จปฐ. ปี 2563) 

2) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน เกษตรกรท่ีขุดสระน้ำใหม่มีการเพิ่มกิจกรรมทางการเกษตรหลังจากมีสระน้ำ
ในไร่นาเพิ่มขึ้นนอกจากการทำนาอย่างเดียว ร้อยละ 93.75   

3) เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ของเกษตรกรกลุ่มปลูกพริกกุสุมาลย์ (พืชหลังนา) มีสมาชิก 
จำนวน 32 ราย โดยร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ที ่มีคุณภาพ จัดหาวัสดุอุปกรณ์แปรรูป
ผลผลิต จัดหาตลาดรับซื้อผลผลิต โดยมีรายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 40,000 บาท/ไร่/ราย 

4) จัดตั้งแปลงตัวอย่างที ่สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ด้านการใช้ประโยชน์สระน้ำและการใช้
ประโยชน์ท่ีดินสู่ชุมชนและพื้นท่ีใกล้เคียง จำนวน 1 แห่งต่อตำบล ท้ังหมด 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโพธิไพศาล ตำบล
นาโพธิ์ และตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

10.3 ผลกระทบ (Impact) : 
1) เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนแนวทางการทำการเกษตร โดยใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีนาท่ีว่างเปล่าหลัง

ฤดูทำนาในการผลิตพืชหลังฤดูทำนาโดยใช้น้ำจากสระ คิดเป็นพื้นท่ีจำนวน 276 ไร่ (ร้อยละ 19 ของพื้นท่ีโครงการ) 
2) แรงงานในครัวเรือน สมาชิกมีแรงงานเฉลี่ย 4.1 แรงงานต่อครัวเรือน และพบว่าหลังจากประสบ

ภาวะวิกฤตโรคระบาดเช้ือโควิด-19 มีแรงงานคืนถิ่นภาคการเกษตรจำนวน 12 ครัวเรือน หรือร้อยละ 10.16 ทำให้
ครัวเรือนนั้นมีแรงงานท่ีเป็นกำลังหลักในการทำเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น  

 
 

   11. การดำเนินการ/มีประโยชน์ที่สำคัญต่อองค์กร ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร อธิบายให้   
ชัดเจนเชิงสถิติ พร้อมยกตัวอย่าง 

11.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง คือกลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ 118 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร
จำนวน 1,445 ไร่ ได้รับการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำและแหล่งผลิตอาหาร ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
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ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภาคการเกษตรของครัวเรือนได้ เด็กเล็กและสตรีมีครรภ์
ได้รับโภชนาการครบถ้วน กินอิ่ม นอนอุ่น มีปัจจัยส่ีครบถ้วน ทำให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

11.2 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักหรือกรมพัฒนาที่ดินสามารถสร้างต้นแบบการบูรณาการ
กิจกรรมเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืน สามารถเป็นตัวอย่างของการดำเนินงานพัฒนา
ท่ีดินในพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาในลักษณะใกล้เคียงกัน 

11.3 ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองหรือหน่วยงานร่วม เกิดโมเดลการขับเคล่ือนกิจกรรมพัฒนาการ
เกษตรของจังหวัดสกลนครแบบบูรณาการหลายภาคส่วน มีข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ีดำเนินการเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการกำหนดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นท่ีอื่นภายในจังหวัดสกลนคร 

11.4 ประโยชน์ต่อองค์กร ได้แก่ การลดงบประมาณและต้นทุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม/สนับสนุนปัจจัย 
ให้เกษตรกรในระยะถัดไป เนื่องจากเกษตรได้รับการเรียนรู้ฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆด้วยตนเอง 
 
มิติที่ 4: ความยั่งยืน (10 คะแนน) 
    12. หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  

1) การถ่ายทอดบทเรียนไปสู่สาธารณะเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น โดยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ ได้แก่ 

1.1) เผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานผ่านรายการ Smart Farm Thailand ทางช่องไทยรัฐทีวี 32 
HD ออกอากาศ วันเสาร์ท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2562 “กรมพัฒนาท่ีดิน เสริมสระน้ำในไร่นา เป็นแหล่งน้ำการผลิต
อาหาร สร้างรายได้เกษตรกร อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร” 
https://www.youtube.com/watch?v=VIJ-e-Zy0TI 

1.2) เผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานผ่านทางเพจ THE WORLD NEWS วันท่ี 2 สิงหาคม 2562  
“กรมพัฒนาท่ีดิน ขุดสระจ๋ิว เพื่อกักเก็บน้ำช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง” 
https: / / theworldnews. net/ th- news/ krmphathnaathiidin- khud- quot- sracchiw- quot- ephuue-
kakekbnamchwyekstrkrsuuphayaelng 

1.3) เผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานผ่านทางเพจ ไทยรัฐ ออนไลน์ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 
“อธิบดี พด. ลุยสกลนคร ตรวจการพัฒนาสระน้ำเพื่อการเกษตร ปลูกพืชหลากหลาย” 
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1697758 

1.4) เผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานผ่านทาง Fackbook.com เพจ สถานีพัฒนาท่ีดิน 
สกลนคร วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 “ขับเคล่ือนงานการพัฒนาสระน้ำเพื่อการเกษตรในไร่นา (Farm Ponds) พื้นท่ี
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร "ชุมชนชาวบ่อ" ตามพระราชดำริฯ” 
https://www.facebook.com/snk01ldd/posts/2637840213132163/ 
 2) การจัดแผนในการขยายผลและการบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

ดำเนินการโดยใช้โมเดลในการขับเคลื่อนโครงการฯ ท่ีร่วมกันจัดทำโดยคณะทำงานระดับจังหวัด มาต่อ
ยอดในการขยายผลโดยเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับแผนพัฒนาโครงการฯ และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื ่อการเกษตร โดยจัดแบ่งกลุ ่มเกษตรกรตาม
ปัจจัยพื้นฐาน และความจำเป็นพื้นฐานของเกษตรกร (กลุ่ม A,B,C) กำหนดเป้าหมายที่แตกต่างกันตามกลุ่ม

https://www.youtube.com/watch?v=VIJ-e-Zy0TI
https://theworldnews.net/th-news/krmphathnaathiidin-khud-quot-sracchiw-quot-ephuue-kakekbnamchwyekstrkrsuuphayaelng
https://theworldnews.net/th-news/krmphathnaathiidin-khud-quot-sracchiw-quot-ephuue-kakekbnamchwyekstrkrsuuphayaelng
https://www.facebook.com/snk01ldd/posts/2637840213132163/
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เกษตรกร จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรตามเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม วางแผนการจัดการผลิตพืชในไร่นาเป็นรายแปลง
พร้อมจัดหาตลาดรองรับผลผลิต โดยมีแผนการขยายผล 2 ปี (พ.ศ.2564-2565) นำการพัฒนาสระน้ำของเกษตรกร 
118 บ่อ ให้เป็นต้นแบบ (Best Practice) ของการขยายผลโดยที่เกษตรกรเจ้าของแปลงสามารถเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้เอง ควบคู่ไปกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินประจำตำบลของหมอดินอาสา
ซึ่งมีอยู่ทุกตำบล โดยการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายไปสู่สระน้ำอื่นๆท่ีมีในพื้นท่ี 3 ตำบลเป้าหมายหลักอีกจำนวน 625 บ่อ 
และขยายผลต่อเนื่องในระดับอำเภออีกจำนวน 1,153 บ่อ จากนั้นจึงจะขยายผลครอบคลุมท้ังจังหวัดในระยะต่อไป 
โดยยึดเป้าหมายการดำเนินงานการมีส่วนร่วมเป็นหลัก ร่วมมือกันสร้างชุมชนให้มีความมั่นคง และปลอดภัยทาง
อาหารที่จะนำไปสู่การพัฒนาอาหารและโภชนาการของครัวเรือนและชุมชนให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายท่ี 1 ยุติ
ความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ และเป้าหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืน  

   
 

    
 

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

13.1 ช่ือบุคคล/กลุ่มบุคคล นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์            
13.2 อาชีพ    ข้าราชการครูบำนาญ        

      13.3 มีบทบาทหลักในการสร ้างหร ือสนับสนุนให้เก ิดการรวมกลุ ่มของภาคประชาชนหรือเคร ือข่าย 
              ภาคประชาชนและบริหารจัดการให้สามารถขับเคล่ือนการดำเนินงานในพื้นท่ีอย่างไร 

นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์ เดิมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
และประธานกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ (กพด.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ  โดย
ปฎิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีอำเภอกุสุมาลย์มาตลอดอายุราชการ จนได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ช้ันท่ี 1 จากสมเด็จ
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พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยัง
เสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดโดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่อำเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และเป็นท่ีปรึกษาของชุมชนโดยยึดหลักในการทำงานคือ บาทฐานแห่งความสำเร็จหรือ
อิทธิบาท 4 จึงได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน และยังเล็งเห็นสภาพปัญหาในพื้นท่ีเป็นอย่างดี จึงเป็นผู้นำ
ในการขับเคล่ือนผลักดันโครงการฯ ในทุกขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ร่วมนำเสนอปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและภาวะทุพ
โภชนาการของเด็กปฐมวัย โดยร่วมกับทางโรงเรียนในพื้นท่ีและสถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร ออกสำรวจร่วมกับหมอ
ดินอาสา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ประชาสัมพันธ์รวบรวมความต้องการของเกษตรกรและคัดเลือก
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมจัดทำเวทีประชาคม ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมใน
การวางแผนการดำเนินงานในพื้นท่ี โดยเช่ือมโยงระหว่างสระน้ำในไร่นาและโรงเรียน  

2) ด้านการพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประสานและร่วมกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรของหน่วยงานภาคี
เครือข่าย และผลักดันให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ของเกษตรกรกลุ่มปลูกพริกกุสุมาลย์ และการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนด้านการผลิตพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนท่ีมี
คุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชน 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและอาหารโดยส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชเชิงเด่ียวเป็นไร่นาสวนผสม แนะนำให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
 

 


