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ร่วม” ประจํ
หัวหน้าส่วนรา

ข้อมูลท่ีกรอก
ส่วนร่วมในกา
มีการดําเนินง
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ของส่ว
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3.3 การดํา
ราชกา

การกรอกข้อ
เป็นหลักฐาน
ข้อคําถามใด 

กรณีพ้ืนที่ในก
เหตุแสดงเชื่อ

ส่งใบสมัครพร้

สําน
เลข

(กรุณาวงเล

เบอร์โท

ามเป็นเลิศ
ประเภท

ระดับกรม/เที
ําปีพ.ศ. 255
าชการ หรือผู้ที

ลงในใบสมัคร
ารบริหารราช
านมาอย่างตอ่

เนินงานที่ปรา

การที่เสนอขอ
ารบริหารราช
การที่เสนอขอ
วนราชการ ห
ภารกิจด้านท
ธารณสุข, เกษ
าเนินงานโครง
ารในระดับควา

มูลในใบสมัค
ที่มีความสําคั

การกรอกข้อม
มโยงกับข้อคํา

ร้อมเอกสารปร

นักงานคณะก
ขที่ 59/1 ถนน
ล็บมุมซอง: รา

ทรศัพท์ที่สาม

ด้านการบ ิ
ทรางวัลพฒั

ทียบเท่าสมัคร
59 โดยยื่นส
ที่ได้รับมอบอํา

ร ให้ใช้ข้อมูลแ
ชการในระดับ
อเน่ือง  

ากฏในใบสมัค

อรับรางวัลฯ
การแบบมีส่วน
อรับรางวัลฯ 
หรือสอดคล้อ
รัพยากรธรร
ษตรกรรม, อา
งการมีการส่ง
ามร่วมมือ (ภา

ครควรให้ครบ
คัญต่อการพิจ

มูลในใบสมัคร
าถามด้วย 

ระกอบไปยังสํา

กรรมการพัฒ
นพิษณุโลก แขว
างวัลความเป็น

ารถติดตอ่ได ้

ใบสม
ริหารราชก

ฒนาการบริ

 

รขอรับรางวัล
มัครในนามข
านาจจากอธิบ

และผลการดํา
ความร่วมมือ

คร ต้องเป็นไป

 ต้องเป็นโค
นร่วม หรือไม
ต้องเป็นโคร
องกับภารกิจ
มชาติและส่ิง
าชญากรรม ฯ
เสริมบทบาท
าคีเครือข่าย ห

บถ้วนและสมบ
ารณา โปรดจั

รไม่เพียงพอส

านักงานก.พ.ร

ฒนาระบบราช
วงจิตรลดา เข

นเลิศด้านการบ
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มัคร 
การแบบมสี
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 “ความเป็น
องส่วนราชก
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ปตามเง่ือนไขก

รงการท่ียังไม
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งการที่มีการ
จ/ประเด็นที่เ
งแวดล้อม, สั
ลฯ 

ทภาคประชาช
หรือหุ้นส่วนค

บูรณ์ และเอ
จัดเตรียมและ

สามารถเขียน

.ภายในวันที่ 3

ชการ (สํานักง
ขตดุสิตกรุงเทพ
บริหารราชการ
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ส่วนร่วม ป
ารแบบมีส่

นเลิศด้านการ
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วกับการเปิดโ
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2.  ผู้ติดต่อ/

 

2.1 ชื่อ......น
ตําแหน่ง
สังกัดหน
เลขที่.....
เขต.......
โทรศัพท์
E-mail..

2.2 ชื่อ......น
ตําแหน่ง
สังกัดหน
เลขที่.....
เขต.......
โทรศัพท์
E-mail..

2.3 ชื่อ....นา
ตําแหน่ง
สังกัดหน
กองวิจัย
เลขที่.....
เขต.......
โทรศัพท์
E-mail..
 
 
 
 
 
 

1.  ส่วนราช

/ประสานงา

นายสมโสถติ์...
ง.............ผู้อําน
น่วยงาน.........
..2003/61....
....จตุจักร......
ท์.....0-2941-2
.......somsot1

นางนงคราญ...
ง.............ผู้เชีย่
น่วยงาน.........
..2003/61....
....จตุจักร......
ท์.....089-967
.......mnongk

งนิสา ...........
ง.......นักวิชาก
น่วยงาน.........
และพัฒนากา
..2003/61....
....จตุจักร......
ท์.....092- 279
......nmeesan

ชการ  กรมพั

าน 

......... นามสก
นวยการกองวิ
...กองวิจัยแล
...  หมู่ที.่......-
.......จังหวัด...
2924.............
1963@gmail

.......... นามสก
ยวชาญด้านปร
...กองวิจัยแล
...  หมู่ที.่......-
.......จังหวัด...
1719............
kran@yahoo

.............. นาม
การเกษตรชําน
......กลุ่มวิจัยแ
ารจัดการที่ดิน
...  หมู่ที.่......-
.......จังหวัด...
98042...........
ng@hotmail

พฒันาที่ดิน

กุล.........ดําเนิ
วจัิยและพัฒน
ละพัฒนาการจั
-.......  ถนน...
....กรุงเทพมห
............ โทรส
l.com...........

กุล.........มณีว
รับปรุงดนิเปรี้
ละพัฒนาการจั
-.......  ถนน...
....กรุงเทพมห
............ โทรส

o.com...........

มสกุล.........มีแ
นาญการพิเศษ
และพัฒนากา
น  กรมพัฒนา
-.......  ถนน...
....กรุงเทพมห
...............โทรส
l.com...........

 

นินงาม............
นาการจัดการที
จดัการทีด่นิ  ก
....พหลโยธิน.
หานคร...........
สาร......0-257
.....................

รรณ.............
รี้ยว................
จดัการทีด่นิ  ก
....พหลโยธิน.
หานคร...........
สาร......0-257
.....................

แสง................
ษ....................
ารปรับปรุงบํา
าที่ดิน.............
....พหลโยธิน.
หานคร...........
สาร............0-
.....................

......................
ท่ีดิน...............
กรมพัฒนาที่ดิ
.....  แขวง.....
..รหัสไปรษณี
79-1565........
......................

.....................

.....................
กรมพัฒนาที่ดิ
.....  แขวง.....
..รหัสไปรษณี
79-1565........
.....................

.....................

.....................
รุงดิน............
......................
.....  แขวง.....
..รหัสไปรษณี
-2561-4516.
.....................

.....................

.....................
ดนิ.................
ลาดยาว........
ย์......10900..
.....................
.....................

.....................

.....................
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ลาดยาว........
ย์......10900..
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.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
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......................
......................
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2.4 ชื่อ....นางสาวสุมาลี ........................ นามสกุล.............กลางสุข............................................................. 
ตําแหน่ง..........นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ............................................................................... 
สังกัดหน่วยงาน........กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย.............................
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน........................................................................... 
เลขที่......2003/61.......  หมู่ที.่......-.......  ถนน......พหลโยธิน......  แขวง.....ลาดยาว............................. 
เขต...........จตุจักร............จังหวัด.......กรุงเทพมหานคร............รหัสไปรษณีย์......10900....................... 
โทรศัพท์.....081-8750683..........โทรสาร............0-2579-1565........................................................... 
E-mail.......sm_chalee@hotmail.com............................................................................................. 
 

2.5 ชื่อ....นางสาวบงกชกรณ์................... นามสกุล.........อาณานุการ.......................................................... 
ตําแหน่ง..........นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ............................................................................... 
สังกัดหน่วยงาน.......กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย .............................
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน........................................................................... 
เลขที่......2003/61.......  หมู่ที.่......-.......  ถนน......พหลโยธิน......  แขวง.....ลาดยาว............................. 
เขต...........จตุจักร............จังหวัด.......กรุงเทพมหานคร............รหัสไปรษณีย์......10900....................... 
โทรศัพท์.....095-7408893..........โทรสาร............0-2579-4194........................................................... 
E-mail.......bokgkotkorn8@gmail.com............................................................................................. 
 

2.6  ชือ่....นางสาววรรยา ........................ นามสกุล.........สุธรรมชัย............................................................. 
ตําแหน่ง.......นักวิชาการเกษตรชํานาญการ........................................................................................... 
สังกัดหน่วยงาน...............กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน......................................................  
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  กรมพัฒนาท่ีดิน...........................................................................    
เลขที่......2003/61.......  หมู่ที.่......-.......  ถนน......พหลโยธิน......  แขวง.....ลาดยาว............................. 
เขต...........จตุจักร............จังหวัด.......กรุงเทพมหานคร............รหัสไปรษณีย์......10900....................... 
โทรศัพท์.....081- 5495362.........................โทรสาร............0-2561-4516.......................................... 

          E-mail.......namhort55@hotmail.com............................................................................................ 
 
2.7 ชื่อ.......นายขจรยศ ........................ นามสกุล.........สมสาย................................................................... 

ตําแหน่ง.........เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน................................................................................... 
สังกัดหน่วยงาน......สถานีพัฒนาที่ดินศรสีะเกษ  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  กรมพัฒนาที่ดิน........... 
เลขที่......423........หมู่ที่....3.........ถนน......เลี่ยงเมือง..................... ตําบล.........หนองไผ่....................... 
อําเภอ........เมือง.......................จังหวัด..........ศรีสะเกษ...........รหัสไปรษณีย์.........33000.................... 
โทรศัพท์.....081-8750683 ..........โทรสาร............0-2579-1565......................................................... 
E-mail.......noi-407@hotmail.com.................................................................................................... 
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ทรัพ
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หนา้

ประ
เกษ
ที่ดนิ

ควา

รวม
การ

 
 

.  การดําเนิ

ที่ 1: ความส
การกําหนดนโ

1.1 มีนโยบา
บริหารร
□ ไม

□ มี

กรมพัฒ
พยากรท่ีดิน โด
บที่ 11 (พ.ศ
าที่  ดังน้ี 

1) วิสัยท
ะโยชน์อย่างย่ั
ษตรกร ชุมชน 
น และการเผย

2) พันธกิ
ามเข้าใจการพั

3) อํานา
มทั้งสร้างเครือ
รมีส่วนร่วมในก

4) ยุทธศ

5) เป้าป

6) กําหน

นินการเปิดโอ

การบ
“เพื่อก

สามารถขอ
โยบาย/ทิศทาง

าย หรือทิศท
าชการ  
ม่มี  

ม ี  (โปรดระบุ
ฒนาที่ดิน ได้ใ
ดยกําหนดเป็น
ศ. 2555-2559

ทัศน์ ของกร
ย่ังยืน บนพื้นฐ
ท้องถิ่น และ
ยแพร่องค์ควา

กิจ ข้อ 4 คือ
พัฒนาท่ีดิน เพื

าจหน้าท่ี ข้อ 
อข่ายหมอดิน
การพัฒนาที่ดิ

ศาสตร์ ข้อ 4 

ระสงค์หลัก ข้

นดเป็นตัวชี้วัด
- ร้อยละของ
- ร้อยละของ
ต่อเนื่อง 

อกาสให้ประ

บริหารจัดกา
การอนรุกัษ์ดิน

งหน่วยงาน
งที่ให้ความสําค

าง หรือยุทธ

บ และแนบเอก
ให้ความสําคัญ
นวิสัยทัศน์ พั
9)  ซึ่งเป็นนโ

รมพัฒนาที่ดิน
ฐานการมีส่วน
ผู้มีส่วนได้ส่วน
ามรู้วิชาการผ่า

 พัฒนาหมอ
พ่ือเป็นรากฐาน

6 คือ ถ่ายทอ
นอาสา และกล
ดนิและในด้าน

การสร้างและ

ข้อ 7 สร้างแล

ดการดําเนินงา
งเกษตรกรท่ีนํ
งหมอดินอาสา

ะชาชนเข้าม

รเครือข่ายหม
นและนํ้า โดย

นภาครัฐ 
คัญกับการมีส่ว

ธศาสตร์ที่ให้ค

กสารประกอบ
ญกับการมีส่ว
ันธกิจ ยุทธศา
ยบายสําคัญ 

น "พัฒนาที่ดิ
นร่วม"  ซึ่งได้
นเสียทั้งภาครั
านภาคีเครือข

ดินอาสา ยุวเ
นการดําเนินชี

อดผลการศึก
ลุ่มเกษตรกร 
นอื่นๆ 

ะพัฒนาภาคีเค

ละพัฒนาต่อย

านของกรมฯ 
นําเทคโนโลยีที
าและกลุ่มเกษ

 
 

มามีส่วนร่วม

มอดินอาสาแ
ยใชป้ระโยชน์

วนร่วมของปร

ความสําคัญกั

บ) 
วนร่วมของป
าสตร์ และทิศ
เป็นทิศทาง ห

ดินให้สมบูร
ดนิ้ยามการมีส
รัฐ และเอกชน
ข่าย เพ่ือเป็นก

เกษตรกร เกษ
ชีวิตอย่างพอเพี

กษา ค้นคว้า วิ
ให้เข้มแข็ง 

ครือข่ายพัฒน

อดภาคีเครือข

2 ตัวชี้วัด คือ
ที่ได้รับจากกรม
ษตรกรใช้สารอิ

มในการบรหิ

แบบมีสว่นร่วม
นจ์ากหญ้าแฝ

ระชาชนในการ

กับการมีส่วน

ระชาชนในก
ศทางการพัฒน
หรือแนวทางใ

ณ์ เพิ่มพูนผ
ส่วนร่วม ไว้คือ
น เป็นต้น เข้า
กลไกในการขับ

ษตรกร และก
พียง 

วิจัย และให้บ
เพ่ือรองรับกา

นาท่ีดิน 

ข่ายพัฒนาที่ดิ

  
มพัฒนาที่ดินไ
อินทรีย์ที่ได้รับ

หาร

ม 
ก” 

รบริหารราชกา
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ราชการ จําน
มรับผิดชอบไว้
ครือข่ายหมอ
นการพัฒนาท
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ระดับหมู่บ้าน

) 

ราชการแบบมี

พัฒนาหมอดิน
นวน 5 อัตรา
ว้ ดังน้ี 

อดินอาสาและ
ที่ดินและการ

4 

น 

มี

น
า 

ะ
ร



 

 

 
ลดใ

 
อาส

 
เพ่ือ

ที่ต้อ
ทําห

 

 
ใช้สารเคมีทาง

 
สาในระดับต่าง

 
อลดใช้สารเคมี

2) หน่
องรับผิดชอบ
หน้าที่ถ่ายทอด

 

 
 

2. ศึกษา วิจั
งการเกษตร/เ

3. ศึกษา วิจั
งๆ และเครือข

4. เป็นศูนย์
มทีางการเกษต

5. ปฏิบัติงาน

วยงานส่วนภู
บในการปฏิบัติ
ดเทคโนโลยีด้

  

จัย และพัฒน
เกษตรอินทรีย์

ัย พัฒนา และ
ข่าย 

กลางเครือข่า
ตรกับหน่วยงา

นอื่นๆ ตามทีไ่

ภูมิภาค ได้แก่
ติงานร่วมกัน
้านการพัฒนา

าระบบฐานข้
ย ์เพ่ือเป็นศูนย

ะถ่ายทอดองค

ายขับเคล่ือน
านอื่นๆ เพ่ือเพ

ได้รับมอบหมา

  สํานักงานพ
หรือสนับสน

าที่ดินแก่หน่ว

ข้อมูลหมอดิน
ย์กลางข้อมูลเ

ค์ความรู้ด้านก

เทคโนโลยีกา
พ่ิมประสิทธิภ

าย 

พัฒนาที่ดินเข
นุนการปฏิบัติ
ยงานท่ีเก่ียวข้

นอาสาและกลุ
เครือข่ายการพ

การพัฒนาที่ดิ

ารพัฒนาที่ดิน
ภาพการดําเนิน

ขต 1-12   สถ
ติงานของหน่ว
ข้อง หมอดินอ

ลุ่มเกษตรกรใ
พัฒนาที่ดิน 

นที่เหมาะสมใ

น ผลิตและใช
นงานตามนโย

ถานีพัฒนาที่ดิ
วยงานอื่นที่เกี
อาสา และเกษ
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ใช้สารอินทรีย์

ให้แก่หมอดิน

ช้สารอินทรีย์
ยบาย 

ดินทุกจังหวัด
ก่ียวข้อง และ
ษตรกร 

5 

ย์ 

น

ย์  

ด 
ะ 



 

 

3

แบบ

เครือ

มีวตั
ของ
ในเค

3.2  มีการกํา

□ ไม

□ มี
กรมพัฒ

บมีส่วนร่วม ดั
3.2.1 

อข่าย  มีการก

3.2.2 
ตถุประสงค์เพื่
งกรมพัฒนาที
ครือข่ายให้คร

 

หนดหน่วยงา

ม่มี  

ม ี  (โปรดระบุ
ฒนาที่ดิน ได้
ดงัน้ี 

กองวิจัยและพ
กําหนดอัตราก

โครงสร้างค
อส่งเสริม แล

ที่ดิน โดยใช้เค
รอบคลุมพ้ืนที่

านและอัตรากํ

บ และแนบเอก
ด้กําหนดหน่ว

พัฒนาการจัด
กําลังข้าราชก

ณะทํางานกา
ะสร้างแรงจูงใ
ครือข่ายหมอดิ
ได้เพ่ิมมากขึน้

ําลังเพ่ือรับผิด

กสารประกอบ
ยงาน และอัต

การที่ดนิ โดย
าร หน้าที่ควา

ารตรวจติดต
ใจในการปฏิบั
ดินอาสาเป็นฟั
น (เอกสารแน

ดชอบที่ชัดเจน

บ) 
ตรากําลังเพ่ือ

ย กลุ่มวิจัยแล
ามรับผิดชอบไ

ามประกวดห
บัติงานตามแน
ฟันเฟืองในกา
นบ 3.2) 

น  

อรองรับการส่

ะพัฒนาหมอดิ
ไว้อย่างชัดเจน

หมอดินอาสา
นวทางการบริห
ารขับเคล่ือนก

ส่งเสริมการบริ

ดนิอาสาและบ
น 

า ประจําปี 2
หารราชการแ
การพัฒนาที่ดิ
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ริหารราชการ

บริหารจัดการ

2557 - 2559
แบบมีส่วนร่วม
ดินสู่เกษตรกร

6 

ร

ร

9  
ม
ร 



 

4.  

4

ภาค

เป็น
เป็น
พิจา

ควา
ตนเ

การสนับสนนุ

4.1  มีช่องทา
ราชการข
3 ช่องทา

□ ไม

□   

กรมพั
คประชาสังคม

4.1.1 ช
1

นประจําทุกปีๆ
นผู้ดําเนินการ 
ารณากําหนดแ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

ามสําเร็จให้กับ
เอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

นการทํางานขอ

างการให้ข้อมู
ของภาคประช
าง 

ม่มี  

มี   (โปรดระ
ัฒนาที่ดิน มี

ม และภาคเอก

ช่องทางการสื
) การจัดอบ
ๆ ละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้ความ
แนวทางการป

) การจัดทํา
ับเพ่ือนเกษต

   

องภาคประชา

มูลข่าวสารหรื
ชาชน หรือภาค

ะบุ และแนบเอ
ช่องทางการ
กชน ดังน้ี 

สื่อสารแบบสอ
บรมให้ความ
ทุกระดับของ
รู้ใหม่ๆ และร
ปฏิบัติในปีต่อ

ศูนย์ถ่ายทอ
ตรกร เพ่ือนใน

าชน/ภาคประ

รือสนับสนุนข้
คส่วนต่าง ๆ ที

อกสารประกอ
รให้ข้อมูลข่าว

องทาง 
รู้ และสนับส
งหมอดินอาสา
รวบรวมปัญห
ๆไป ตอบสนอ

ดเทคโนโลยี
นชุมชน เพ่ือน

ะชาสังคม/ภาค

ข้อมูลท่ีจําเป็น
ที่เกี่ยวข้อง แล

อบ) 
วสาร และรับ

สนุนให้เกิดก
า รวม 81,50

หาอุปสรรคท่ีเกิ
องความต้องก

ยีการพัฒนาที
นต่างชุมชนได

คเอกชน (7 ค

นต่อการเข้าม
ะรับฟังความคิ

บฟังความคิด

การพูดคุย แ
00  คน โดยส
กิดข้ึน เสนอผู้
การของประชา

ที่ดิน เพ่ือถ่า
ด้เรียนรู้ เพ่ือ

คะแนน) 

มามีส่วนร่วมใ
คดิเห็นฯ รวมก

ดเห็น จากภา

แลกเปลี่ยนป
ถานีพัฒนาที่
ผู้บริหารนําไป
าชน 

ายทอดบทเรี
นําไปปรับใช้ใ
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ในการบริหาร
กันไม่น้อยกว่า

าคประชาชน

ประสบการณ์
ดินทุกจังหวัด

ปประกอบการ

ยนที่ประสบ
้ในบริบทของ

7 

ร
า 

น      

ณ์  
ด
ร

บ
ง



 

มีอุป
บรร
ซึ่งก
หรอื

ไดอ้

เพ่ือ

หรอื

 

3
ปสรรคอย่างไร
รยากาศการเรี
กระบวนการเรี
อวิธีการปฏิบัติ

 
 
 
 
 
 
 
 
4

อย่างสะดวกแล

5
อรับคําแนะนํา

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6
อหัวข้อที่ต้องก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) ใช้แนวทาง
ร  ได้ปฏิบัติหรื
รียนรู้ระหว่าง
รียนรู้ร่วมกันร
ติเพื่อแก้ไขปัญ

4) เว็บไซต์กรม
ละรวดเร็ว ผ่า

) มีcall cent
าได้ 

) มีพ้ืนที่กระด
การศึกษาเรียน

งการติดตามนิ
รือลองผิดลอง
เกษตรกรเอง
ระหว่างเจ้าหน้
ญหาตามความ

มพัฒนาที่ดิน 
านทาง  www.l

ter 1760 ขอ

ดานสนทนา (
นรู้ได้ 

นิเทศงาน เพ่ื
งถูกเพื่อเรียนร
ง หรือเกิดการ
น้าที่และเกษต
มต้องการของเ

ซึ่งใช้เผยแพร่
ldd.go.th 

องกรมพัฒนา

(web board

อพูดคุยรับท
รู้อย่างไรบ้าง 
รเรียนรู้ร่วมกัน
ตรกรดังกล่าว 
เกษตรกร แล

ร่ข้อมูลข่าวสา

าที่ดิน ซึ่งประ

d) ให้ประชา

ราบสภาพกา
ซึ่งจะนําไปสูข่
ันกับเจ้าหน้าท
จะนํามาซึ่งโจ
ะของชุมชน (

ร และรับฟังค

ชาชนสามารถ

าชนเข้ามาสอ

ารปฏิบัติ มีอะ
ข้อเสนอแนะ 
ที่ซึ่งทําหน้าที
จทย์ ความต้อ
(เอกสารแนบ 

ความคิดเห็นจ

ถสื่อสาร สอบ

บถามปัญหา 
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ะไรคือปัญหา
เป็นการสร้าง

ที่  Facilitator
องการ ปัญหา
4.1) 

จากประชาชน

บถามข้อสงสัย

ถามข้อสงสัย

8 

า  
ง
r
า 

น

ย 
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ผู้เก่ี

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7
ยวข้อง ผู้มีส่ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.2 ช

1
 
 
 
 

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) มีสื่อออนไล
วนได้ส่วนเสียต

ช่องทางการสื

) การส่ือสารผ

) การจัดนิทรร

ลน์ประเภทต่า
ต่างๆ ได้แก่ f

สื่อสารแบบทา

ผ่านสื่อโทรทศั

รศการ งาน 5 ธ

งๆ เพ่ือเพ่ิมช่
facebook แล

างเดียว 

ศน์  

ธันวา วันดินโล

องทางการสง่
ละ กลุ่ม line

ลก ณ กรมพัฒ

งข้อมูลข่าวสา
เป็นต้น 

ฒนาที่ดิน ระหว

ร และรับฟังข้

ว่างวันที่ 3-5 ธั
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ข้อคิดเห็นจาก

ธันวาคม 2558

9 

ก
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ประ

ศึกษ

 

3
ะจําเดือนธันวา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5

ษาหาความรู้ แ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

) การเผยแพ
าคม 2558 (เ

4) การจัดทําสื่

) มีระบบการ
และข้อมูลเพ่ิม

พร่ผ่านสื่อหนัง
อกสารแนบ 4

อในรูปแบบต่

รจัดการฐานข้
มเติมได้ท่ี  m

งสือ สิ่งพิมพ์ 
4.1) 

ตา่งๆ ได้แก่ วดีี

ข้อมูลทะเบียน
ordin.ldd.go

ได้แก่ วารส

ดทีัศน์ ที่นําเส

นหมอดินอาส
o.th 

ารอนุรักษ์ดิน

สนอในรายการ

สาทั่วประเทศ

นและนํ้า ปีที่ 

รเกษตรต่างๆ

ศ ซึ่งผู้สนใจทั่
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31 ฉบับที่ 1

 

ัวไป สามารถ

0 
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ถ



 

มาใ

กลั่น
ผ่าน

ร้อง
กําห
เพ่ือ

  

จาก

 

4.2  มีวิธีปฏิ
ผู้มีส่วน
□ ไม

□   

กรมพัฒ
ช้ประกอบกา

4.2.1 
นกรอง เพ่ือส
นเวทีการประช

4.2.2 
งเรียนประจําใ
หนดเจ้าหน้าที
อนําเสนอผู้บริห

4.2.3 
กภาคประชาช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ฏิบัติ หรือระบ
นได้ส่วนเสียที
ม่มี  

มี   (โปรดระ
ฒนาที่ดิน มีวิ
รบริหารราชก

มีศูนย์รับข้อ
สรุปนําเสนอป
ชุมหัวหน้าส่วน

มีช่องทางรับ
ในทุกหน่วยง
ที่ และปฏิทินก
หารสั่งการใน

มี call cen
ชน 

บบการจัดการ
ที่เก่ียวข้องมาใ

ะบุ และแนบเอ
วิธีปฏิบัติเพ่ือ
การ ดังน้ี 

ร้องเรียน ข้อ
ประเด็นสําคัญ
นราชการประ

บข้อคิดเห็น 
าน แบบสอบ
การพิจารณาส
นลําดับต่อไป 

ter สําหรับ

รเก่ียวกับการน
ใช้ประกอบใน

อกสารประกอ
จัดการนําคว

อคิดเห็น และ
ญต่อผู้บริหาร
ะจําทุกเดือนข

ข้อเสนอแนะ
บถามวัดความ
สรุป ประเด็นข

ตอบข้อซักถา

นําความคิดเห็
นการบริหารรา

อบ) 
ามคิดเห็นแล

ะข้อเสนอแนะ
ร  เพ่ือสั่งการ
ของกรมพัฒนา

ะ ข้อร้องเรีย
มพึงพอใจของ
ข้อร้องเรียน แ

าม ปัญหา แล

ห็นหรือข้อเสน
าชการอย่างชั

ละข้อเสนอแน

ะของกรมพัฒ
รและปรับปรุง
าที่ดิน  

ยนผ่านช่องท
งประชาชนแล
และข้อเสนอแ

ละเผยแพร่ข้อ

นอแนะของป
ชัดเจน 

นะ หรือผู้มีส่ว

ฒนาที่ดิน และ
งแก้ไขการบริ

างต่างๆ ได้แ
ละผู้มีส่วนได้ส
แนะจากภาคป

อมูลข่าวสาร ข้
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ระชาชนหรือ

วนได้ส่วนเสีย

ะคณะทํางาน
ริหารราชการ

แก่ ตู้รับเรื่อง
ส่วนเสีย และ
ประชาชน  

ข้อสงสัยต่างๆ

1 

อ

ย 

น
ร  

ง
ะ
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เพ่ือ
การ

กระ

วัตถุ
สนบั

4.2.4 ม
อดําเนินการ
รปรับปรุงวิธีป

4.3 มีการส
ต่างๆ 
ประชา
□ ไม

□  มี

กรมพั
ะบวนการมีสว่

4.3.1 
ถุดิบต่างๆ  สํา
บสนุนการผลิต

 

 

 

 

 

มีการประชุม 
ร่วมกัน การ
ฏิบัติที่เหมาะ

สนับสนุนงบป
เป็นต้น เพ่ือ
าชนในการดํา
ม่มี  

ม ี  (โปรดระบ
ัฒนาท่ีดิน ส
วนร่วมของปร

ด้านงบประม
าหรับผลิตปัจ
ตและแจกจ่าย

เยี่ยมเยียนผูม้ี
รศึกษาวิจัยเพ
สมสําหรับใน

ประมาณ/ทรัพ
ใช้สําหรับดํา
เนินงาน 

บุ และแนบเอ
นับสนุนงบป
ะชาชนในการ

มาณ กรมพัฒ
จัยการผลิตเพิ
ยหญ้าแฝกให้

มีส่วนได้ส่วนเ
พ่ือเรียนรู้แล
พ้ืนที่ของตน

พยากร หรืออื
าเนินการในโ

อกสารประกอบ
ประมาณ/ทรั
รดําเนินงาน ดั

ฒนาที่ดินสนับ
พ่ิมขึ้น  เพ่ิมเป
้เพียงพอต่อคว

เสีย เพ่ือกําหน
ละยืนยันข้อส

อื่นๆ เช่น อา
ครงการ/กิจก

บ) 
ัพยากร สําห
ดงัน้ี 

บสนุนงบประ
ป้าหมายการข
วามต้องการข

นดการแก้ไขปั
สงสัยร่วมกัน

คาร สถานที่ 
กรรม ที่ใช้กร

หรับการดําเนิ

ะมาณเพ่ือการ
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างต่อเนื่องใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านเสริมสร
นต่างประเทศ

พึงพอใจของป
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การปฏิบัติตาม
สืบสวนข้อเทจ็
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บสนุนให้เกษต
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อาสา ทําหน้า
ทําหน้าที่คณะ
นการดําเนิน
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7. การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ เพ่ือส่งเสริมการทํางานร่วมกับภาคส่วนอื่นแบบหุ้นส่วน (ระดับ
ความร่วมมือ)  (55 คะแนน) 

(โปรดระบุ/อธิบาย/สรุป  และแนบเอกสารประกอบในแต่ละประเด็นการพิจารณาต่อไปน้ี) 
7.1  สรุปความเป็นมา/สภาพปัญหา และวัตถุประสงค์การดําเนินโครงการ 

เน่ืองจากทรัพยากรดินเป็นปัจจัยที่สําคัญในการทําการเกษตร ซึ่งภารกิจในการแก้ปัญหา ความ
เสื่อมโทรมของดิน การปรับปรุงดิน การพัฒนาที่ดินเพ่ือให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการผลิตพืชต่างๆ 
ให้มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน การให้คําแนะนําด้านวิชาการของเจ้าหน้าที่ให้มีความทั่วถึงต่อเน่ือง และมีความย่ังยืน 
ต้องอาศัยเครือข่ายของเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท่ีดินและเผยแพร่องค์ความรู้ควบคู่กับการ
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นใจ รวมถึงขวัญและกําลังใจให้กับ
เกษตรกรแล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสํานึกให้เกษตรกรได้รู้จักรักษาทรัพยากรดินที่เป็นของตนเองและเกิดการ
ดูแลรักษาทรัพยากรดินและทรัพยากรของท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการเกษตรได้อย่างย่ังยืนต่อไป 

การผลิตของภาคเกษตรไทยที่สําคัญ คือ ดิน แต่พบว่าดินเสื่อมโทรมและขาดการปรับปรุงบํารุง
ดินที่ถูกวิธี เกษตรกรขาดความรู้ด้านวิชาการ การแก้ปัญหาดินในพ้ืนที่เกษตรกรให้สามารถมีความอุดมสมบูรณ์ 
ผลผลิตสูงสุด จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ อน่ึง เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินมีจํานวนน้อย เมื่อเทียบอัตราส่วน
พ้ืนที่ทําการเกษตรและเกษตรกรของประเทศไทย ในการแก้ไขปัญหาดินที่ถูกต้อง การสร้างเครือข่ายระดับ
พ้ืนที่ที่เป็นเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของที่ดินเอง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปรับปรุงดินและขยายผลให้
เพ่ือนบ้านข้างเคียง หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจทั่วไปในการศึกษาดูงาน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงในการ
ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ของกรมพัฒนาที่ดินที่
ทันสมัย และทันเวลา กรมพัฒนาท่ีดินจึงได้มีการจัดต้ังเครือข่าย ประกอบด้วย หมอดินอาสา  กลุ่มเกษตรอินทรีย์  
กลุ่มเกษตรกรลดใช้สารเคมีทางการเกษตร  ยุวหมอดิน เพ่ือขยายผลงานวิชาการ ให้มีความต่อเน่ือง และ
สร้างเครือข่ายให้มีความยั่งยืนในชุมชน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันต่อไป 

ภารกิจหลักของ กรมพัฒนาที่ดิน คือ การพัฒนาที่ดิน โดยมีเป้าหมายการดําเนินของกรมฯ คือ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของดิน หรือท่ีดิน หรือเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้สูงข้ึน  
เพ่ือปรับปรุงบํารุงดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ดีข้ึน สามารถปลูกพืชได้คุ้มค่ากับ 
การลงทุนเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า เพ่ือการจัดการดินปัญหา เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของ
หญ้าแฝก การใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เพ่ือการปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือการควบคุมป้องกันศัตรูพืช  
เพ่ือสิ่งแวดล้อม และช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางวิศวกรรมพ้ืนฐานของที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม การอนุรักษ์
ดินและนํ้า และทําให้ดินมีคุณภาพทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางเคมีที่ดีขึ้น ทั้งหลายดังกล่าวน้ี  
เป็นแนวทางที่กรมพัฒนาที่ดินใช้ในการพัฒนาท่ีดินให้เกิดความย่ังยืนต่อการใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การดําเนินนโยบายการพัฒนาที่ดิน ประสบปัญหา คือ เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ที่ถ่ายทอดสู่เกษตรกร บางพ้ืนที่ประสบความสําเร็จ บางพ้ืนที่ประสบปัญหา จึงทําให้
พ้ืนที่ดินยังคงมีปัญหา การใช้ทรัพยากรที่ดินไม่เหมาะสม ทรัพยากรดินยังคงเกิดการเสื่อมโทรม สภาพดิน
ปัญหาที่ยังคงส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรการผลิตพืชยังคงได้ผลผลิตต่ํา และปัญหาการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศท่ีทําให้ดินมีปัญหามากข้ึน เช่น การเกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน การเกิดดินถล่ม 
และการสูญเสียธาตุอาหารทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  

ดังน้ัน การริเร่ิมพัฒนาเกษตรกรในรูปแบบเกษตรกรที่มีจิตอาสา ให้ทําหน้าที่พัฒนาที่ดิน มีการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่เป็นการอนุรักษ์ดินและนํ้า การปรับปรุงบํารุงดินให้กลับมาเป็นดินที่มีคุณภาพดีข้ึน 
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แหล่งนํ้า  ความสูงต่ําของพ้ืนที่  การขุดลอกคลองเพ่ือเชื่อมต่อพ้ืนที่รับนํ้า  แก้ไขพัฒนาพื้นที่สูงที่ทําให้นํ้า 
ไม่สามารถส่งผ่านไปยังอีกพ้ืนที่  ด้วยการปรับปรุงขุดคลองส่งนํ้าให้ลึกข้ึน หรือพิจารณาใช้ฝังท่อลอดส่งนํ้า 
ซึ่งมีราคาแพงกว่า ดูแลรักษาได้ยากกว่า  การเจรจาต่อรองเพ่ือขอความความเห็นชอบร่วมกัน  เพ่ือทําให้
กิจกรรมที่ตัดสินใจร่วมกันน้ันเกิดประโยชน์ส่วนใหญ่กับชุมชน  ซึ่งอาจมีคนที่เสียประโยชน์บ้างจากพ้ืนที่อยู่ใน
เส้นทางนํ้าต้องผ่าน การดําเนินการในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือดังกล่าวน้ี  ทําให้ชุมชนได้ประโยชน์ 
สามารถแก้ไขปัญหานํ้าในพื้นที่ได้ส่วนหน่ึง ซึ่งเป็นผลมาจากการมีผู้นําชุมชนที่มีความเข้มแข็ง จนเกิดเป็น
กิจกรรมความร่วมมือแบบหุ้นส่วนข้ึนในชุมชน ทั้งน้ีการพัฒนาแหล่งนํ้าจะดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง 
ตามงบประมาณ และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้พูดคุยกันไว้อย่างเป็นขั้นตอน 

จากสภาพปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของหมอดินอาสาตําบลโสน อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
มีปัญหาการใช้ที่ดิน คือ  สภาพพื้นที่ทํากินเป็นท่ีดอน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย 
ง่ายต่อการถูกชะล้างโดยลมและนํ้า  สมบัติทางกายภาพของดินไม่ดี  กักเก็บนํ้าไม่อยู่  ในฤดูแล้งดินจะแห้งจัด  
ดินมีการอุ้มนํ้าต่ํา  จากพ้ืนที่มีความแห้งแล้งขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก ซึ่งเดิมอาศัยแต่นํ้าฝนเพียงอย่างเดียว  
ประกอบกับพ้ืนที่ไม่สม่ําเสมอจึงเกิดการชะล้างพังทลายและสูญเสียหน้าดินเสมอ  เดิมพ้ืนที่น้ีเพาะปลูกพืชไร่
อย่างเดียวมาหลายปี  จนทําให้ดินมีสภาพเส่ือมโทรม  ผลผลิตที่ได้เฉลี่ยต่อไร่ต่ํา  มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 10,000 บาท  
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ลําบาก   จากนั้นสมัครเป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน และได้เข้ารับ
การฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงดิน เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการจัดการพ้ืนที่ โดยเฉพาะเรื่องดิน  
มีการบริหารและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่และภูมิสังคมได้อย่างรอบคอบ ทําการจัดแบ่งพ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์
ที่ดินออกเป็นส่วนๆ เช่น พ้ืนท่ีปลูกข้าว  พ้ืนที่ทําไร่ทําสวน  พ้ืนที่แหล่งนํ้า  และพ้ืนที่โรงเรือนหรือที่อยู่อาศัย  
ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่มีวิธีการจัดการโดยใช้มาตรฐานการอนุรักษ์ดินและนํ้า วิธีพืช และวิธีกล ได้แก่ การปรับพ้ืนที่
ตามแนวระดับให้สม่าํเสมอ ราบเรียบ มีการปรับคันดินให้ใหญ่ข้ึน  ทําทางลําเลียงในไร่นา  นอกจากน้ีได้จัดหา
แหล่งนํ้าเพ่ือใช้ในการเกษตรให้เพียงพอตลอดทั้งปี โดยการขุดสระนํ้า ขุดคูเป็นร่องเพื่อรองรับนํ้าในช่วงฤดูฝน
ไม่ให้ไหลบ่ากัดเซาะดินในพื้นที่ให้เกิดความเสียหาย  และนําหญ้าแฝกมาปลูกรอบขอบสระและรอบพ้ืนที่ปลูกผัก
ในแต่ละแปลงย่อยเพ่ือช่วยลดการสูญเสียหน้าดิน การชะล้างพังทลายของดิน และเก็บกักธาตุอาหารพืช   
ตัดใบหญ้าแฝกมาคลุมหน้าดินช่วยรักษาความชื้นในแปลงปลูก เน่ืองจากระบบรากหญ้าแฝกช่วยดูดซับนํ้า 
ไว้ในดิน กอหญ้าแฝกที่หนาแน่นช่วยป้องกันการสูญเสียหน้าดินและธาตุอาหารพืช  นอกจากนั้นได้วางระบบ
การใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ระบบน้ําหยด  ระบบสปริงเกอร์  การให้นํ้าเป็นเวลาจึงเป็นการ
ประหยัดนํ้าและสามารถปลูกพืชได้ตลอดท้ังปี  และได้คิดค้นประดิษฐ์วิธีการให้นํ้าที่ประหยัดและ 
มีประสิทธิภาพโดยการติดตั้งถังนํ้าบนต้นไม้แล้วสูบนํ้าข้ึนไปเก็บไว้ใช้ในสวน  และวางระบบการปลูกพืชที่มี
ความหลายหลาก ทําการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล  นําเทคโนโลยีชีวภาพของ 
กรมพัฒนาที่ดิน เช่น การทําปุ๋ยหมัก พด.1  ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงกรมพัฒนาที่ดิน  นํ้าหมักชีวภาพ พด.2   
นํ้าหมักป้องกันแมลงศัตรูพืช พด.7  และการใช้พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบํารุงดิน  และได้จัดทําบัญชีครัวเรือน
จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงต่อไป 

หลังจากหมอดินอาสาได้ปรับปรุงบํารุงดินในพ้ืนที่ของตนจนประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์น้ัน  
จึงได้รับยกย่องเป็นเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการร่วมพัฒนาชุมชน ตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การสนับสนุนในพ้ืนที่  ช่วยขับเคล่ือนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและ
เข้าถึงส่วนราชการได้มากขึ้น  อีกท้ังยังเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมบูรณาการ  หมอดินอาสา
ทําหน้าที่ในการเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการทําการเกษตร  ได้เรียนรู้จากห้องเรียน
ที่มีชีวิตที่สัมผัสได้ ปฏิบัติได้จริง ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน  และเป็นวิทยากร 
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ให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรในชุมชนและนอกชุมชนด้วย  เป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรในพ้ืนที่กับ 
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ในการขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

ผลสําเร็จเชิงประจักษ์ในการจัดการพ้ืนที่ ทําให้พ้ืนที่ของหมอดินอาสามีความอุดมสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น  จากพ้ืนที่ที่เคยแห้งแล้งกลับมีความชุ่มชื้นมากข้ึน  โครงสร้างของดินไม่แน่นทึบ  ร่วนซุย  ดินมี 
สีนํ้าตาล ส่งผลให้พืชที่ปลูกมีการเจริญเติบโตและผลผลิตดี  สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี  นอกจากน้ี 
ยังปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอย่างมั่นคงและย่ังยืน 
ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 200,000 บาทต่อปี  ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนประสบความสําเร็จพ้ืนที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างย่ังยืน  
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้มาศึกษาดูงานในพ้ืนที่   จากการปฏิบัติงานอย่างส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น 
จึงมีผลให้หมอดินอาสาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมอดินอาสาดีเด่น  สาขาอนุรักษ์ดินและนํ้า 
และการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกประจําปี 2558 จากกรมพัฒนาท่ีดิน  ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
(เอกสารแนบ 7.2) 

2) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องในการดําเนินโครงการ 
ประกอบด้วย 
2.1 เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาที่ดิน   ผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้แผนที่เพ่ือวางแผนระบบรับนํ้า

และระบบส่งนํ้าให้พ้ืนที่ของชุมชน วิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการ
พัฒนาที่ดิน 

2.2 เกษตรกรซึ่ ง เป็นทั้ งผู้ รับประโยชน์ และผู้ เสียประโยชน์จากกิจกรรมที่จะร่วมคิด  
ร่วมดําเนินการในพ้ืนที่ และอาจหมายรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

2.3 หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในพ้ืนท่ี ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมการข้าว เป็นต้น 

2.4 องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งจะรับผิดชอบ
ดูแลกิจการต่างๆ ในพ้ืนที่ตําบลที่รับผิดชอบ 

2.5 ชุมชน ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อการดําเนินกิจกรรมที่เป็นมติเห็นชอบจากผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดในพ้ืนที่ของชุมชนนั้น ซึ่งอาจเป็นผลดี 
หรือเป็นผลเสียของกิจกรรมที่ร่วมกันกําหนดข้ึน 

3) รูปแบบหรือวิธีการดําเนินงาน และการริเริ่มการดําเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร 
รูปแบบการดําเนินงาน และการริเร่ิมการดําเนินโครงการเกิดข้ึนจากความต้องการในการแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน จึงได้ริเริ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ด้วยการจัดเวทีเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ได้จําแนกแยกไว้ว่าประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ จนครบถ้วน เพ่ือเป็นตัวแทนทั้งที่เป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์ และเป็นผู้เสียประโยชน์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ มีการจัดเตรียม
เครื่องมือ และอุปกรณ์ทั้งเพ่ือการสื่อสาร มีบุคลากรที่มีทักษะ หรือได้รับการพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการ
ชักชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม  และเป็นบุคคลท่ีสามารถไกล่เกลี่ยหากเกิดความขัดแย้งได้ เกิดเป็น
เครือข่ายหมอดินอาสาแบบมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ ประเด็น กิจกรรม หรือการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ  
ที่เกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของชุมชน 
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5) อธิบายบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามาร่วมดําเนินงานอย่างชัดเจน โดยอธิบายให้เห็นบทบาท
ของหน่วยงานภาครัฐด้วยว่ามีบทบาทอย่างไรในการดําเนินโครงการ (เป็น Key Actor หรือ
Facilitator หรือNetwork Manager หรือ Partnership)  

ประกอบด้วย 

ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง/
หน่วยงาน 

บทบาทหน้าที่ 

5.1 หมอดินอาสา ทําหน้าท่ีเป็น Partnership เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทําให้เกิดการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ไดแ้ก่ 
กรมพัฒนาที่ดนิ กรมส่งเสริมการเกษตร และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่  

5.2 กรมพัฒนาที่ดิน  
โดยเจ้าหน้าที ่
กรมพัฒนาที่ดนิ 

ทําหน้าท่ีเป็น Facilitatorและ Partnershipเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ 
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนข้อมลูแผนที่
เพ่ือใช้วางแผนระบบรับนํ้าและระบบส่งนํ้าให้พ้ืนที่ของชุมชน   มีวิศวกร 
ท่ีร่วมตดัสินใจและร่วมวางแผนการพัฒนาหรือวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

5.3 องค์การบริหารส่วน
ตําบล  

ทําหน้าท่ีเป็น Key ActorและNetwork Manager ซึ่งรับผิดชอบดแูล
กิจการ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน  เป็นผู้ที่สนับสนุนให้เกิด
กระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วม มีเวทีการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ  
การสนับสนุนงบประมาณ  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 
แหล่งนํ้าในชุมชนได ้

5.4 เกษตรกร/ 
ประชาชนทั่วไป  
กลุ่มวิสาหกิจชมุชน 

ทําหน้าท่ีเป็น Partnership เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ เน่ืองจากบางราย 
มีส่วนรับผดิชอบ ร่วมแสดงความคิดเห็นตอ่การดําเนินกิจกรรมที่เป็น 
มติเห็นชอบจากผู้มีส่วนร่วมท้ังหมดในพ้ืนทีข่องชมุชนนั้น ซึ่งอาจเป็นผลดี 
หรือเป็นผลเสยีของกิจกรรมที่ร่วมกันกําหนดข้ึน 

5.5 หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
ได้แก่  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมการข้าว 

ทําหน้าท่ีเป็น Partnershipเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูล 
ทางวิชาการ ขึ้นกับแตล่ะกจิกรรมที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของชุมชน  
ท้ังน้ีการบริหารจัดการนํ้าดังกล่าว เป็นเพียงการร่วมให้ข้อมูลในเบ้ืองต้น 
ก่อนตัดสินใจเลือกกิจกรรมทีจ่ะดําเนินการร่วมกันเป็นการบริหารจัดการนํ้า
ซึ่งในพ้ืนที่ส่วนใหญแ่ล้วหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน  กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมการข้าว และอื่นๆ มีการประสานงานและบูรณาการรว่มกันอยู่แล้ว 
ข้ึนกับกิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกัน 
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ต่างๆ ได้แก่ 
และสภาเกษต
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7.4  จัดทําสรุปผลสําเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินงาน และปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งสรุปปัจจัยที่มี
ผลต่อความสําเร็จในการดําเนินโครงการ 

(อธิบาย/ระบุผลสําเร็จหรือประโยชน์ท่ีได้รับทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่เป็นเชิงประจักษ์ 
โดยอาจเป็นผลสําเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับในเชิงสังคม หรือเชิงเศรษฐกิจก็ได้ ซึ่งควรประกอบด้วย
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ รวมทั้งระบุปัญหา/อุปสรรค 
และเง่ือนไขหรือปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน) 

ผลสําเร็จ / ประโยชนท์ี่ได้รบั           ปัญหา/อุปสรรค 
ด้านสภาพแวดล้อม เชิงปริมาณ 
- ช่วยลดปริมาณเศษวัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตร
ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชนใ์นการทําปุ๋ยหมักได้
ปีละ 46 ล้านตนั  
- เป็นชอ่งทางให้เกษตรกรเลอืกใช้ผลติภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
ชนิดต่างๆประกอบด้วย  
(1) ผลิตภัณฑ์เพ่ือการปรับปรุงบํารุงดิน  
(2) ผลิตภัณฑ์เพ่ือการควบคุมศัตรูพืช  
และ (3) ผลติภัณฑ์เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม  
รวมทั้งสิ้น 9 ชนิด ทีส่่งเสริมการผลิต 
ทางการเกษตรอาหารปลอดภัย  
การผลติเกษตรอินทรีย ์ 
และเป็นการลดใช้สารเคมี ทําให้มีความปลอดภัย
ตอ่ผู้ผลิตและผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึน 

 

 

- การจําแนกผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียไม่ครบถ้วน  
ทําให้เมือ่ดําเนินการไปแล้ว ขาดการยอมรับ 
จากภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน หรือพ้ืนท่ีที่ส่ง 
ผลกระทบตอ่การดําเนินกิจกรรมร่วมกัน 

- ความไม่ตอ่เน่ืองของการดาํเนินงาน ซึ่งเป็น 
ผลมาจากการมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้กับ 
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไมเ่หมาะสม  
จึงต้องพิจารณาให้ถูกตอ้งว่าจะมสี่วนผลักดนั 
ให้เกิดความสําเร็จ และเกิดการยอมรับจาก 
ทุกภาคส่วนไดห้รือไมอ่ย่างไร  ดังน้ันบุคคล 
ท่ีจะทําให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประสบความสาํเร็จ จึงตอ้งเป็นผู้ที่ไดรั้บการ
ถ่ายทอดความรู้ มีความขยัน มานะอดทน  
มีความอตุสาหะ พากเพียร และพร้อมที่จะ
ช่วยเหลอืคนอื่น ให้ประสบความสําเร็จเหมือน
ตนเอง 

- การมีภารกิจที่หลากหลาย 

- ต้องเป็นบุคคลที่มีจิตอาสา มีความพร้อม และ
สามารถได้ประโยชน์จากการบริหารราชการ 
แบบมีส่วนร่วม เมื่อตนได้ประโยชนแ์ล้ว จึงพร้อม
ท่ีจะช่วยเหลอืผู้อื่นให้ได้ประโยชน์เช่นเดียวกัน 

- ต้องอาศัยเจา้หน้าที่จากภาครัฐท่ีมีสมรรถนะ
การปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมสําหรับการทําหน้าท่ี
เป็นวิทยากรกระบวนการ ทาํหน้าที่เป็น 
Facilitator ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนให้การบรหิาร
ราชการแบบมสี่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ 
ประสบผลสําเร็จ 
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ผลสําเร็จ / ประโยชนท์ี่ได้รบั           ปัญหา/อุปสรรค 
 
 
 
ด้านสังคม เชงิปริมาณ 
- มีเครอืข่ายหมอดินอาสา ทัว่ประเทศ จํานวน  
81,500 คน 

- มตี้นแบบธนาคารปุ๋ยอินทรย์ี ธนาคารเมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ยสดทั่วประเทศ จํานวน 87 ธนาคาร 
- เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ซึ่ง
เป็นต้นแบบและใช้เป็นแหลง่เรียนรู้ของชุมชน 
จํานวน 882 แห่ง 

ด้านเศรษฐกิจ 
- เกษตรกรมรีายได้จากการผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
เน่ืองจากสามารถลดต้นทุนการผลติได้ประมาณ
ไร่ละ 20 เปอรเ์ซ็นต ์

- การส่งเสริมใช้เกษตรกรนําหญ้าแฝกไปใชใ้น
การอนุรักษด์ินและนํ้า สามารถลดการสูญเสยี
ตะกอนดิน 20-50 เปอร์เซ็นต์  จาก 1 ตัน/ไร่/ปี  
เหลือเพียง 0.5-0.8 ตันตอ่ไรต่อ่ปี  คิดเป็นเงินค่า
ปุ๋ยท่ีไม่สญูเสียไปจากดิน 333.15 บาทตอ่ไร่ตอ่ปี 

เชิงคุณภาพ 
- ทําให้เกิดความร่วมมือ เกิดความรักความ
สามัคคี และเกดิความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกนั  

ทําให้การทํางานประสบความสําเร็จในชมุชน 

มากขึ้น   

- เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในชมุชน ทําให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างตอ่เน่ือง ทั้งการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน และเครือข่ายที่ร่วมเรียนรู้ รว่มคิด 
และปฏิบัติร่วมกัน 

- ขาดการสนับสนุนเคร่ืองมอื วัสดุ อุปกรณ์  
และบุคลากรทีเ่หมาะสมในการดําเนินกระบวน 
มีส่วนร่วม ข้ึนกับกิจกรรม ความยากง่ายของ
ปัญหา  ความเชี่ยวชาญของบุคลากรผู้ดําเนินการ 
ซึ่งอาจใช้เพียงการสื่อสารทีด่ ี การส่งผ่านข้อมลู
ให้ผู้มสี่วนร่วมอย่างถูกตอ้งครบถ้วน หรืออาจ
ตอ้งการบุคคลท่ีมีความสามารถในการไกล่เกลี่ย
เรื่องดังกล่าวซึง่เป็นข้อขัดแย้ง 
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8.  ระดับความพึงพอใจของภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการดําเนินโครงการ (15 คะแนน) 

□ ไม่มี  
□ มี   (โปรดระบุ และแนบเอกสารประกอบ) 

 จํานวนตัวอย่างประชากร  ใช้จํานวนหมอดินอาสาทั้งหมดของจังหวัดศรีสะเกษ 2,678 
ตัวอย่าง  

 แบบสํารวจที่ใช้ในการสํารวจความพึงพอใจ ใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชากรหมอดิน
อาสาทั้งจังหวัด ร้อยละ 10 คิดเป็นประมาณ 300 ชุดแบบสอบถาม  

 ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกีย่วข้อง มีค่าเฉล่ียร้อยละ 83.10 

กรมพัฒนาท่ีดินประเมินความพึงพอใจต่อ “การบริหารราชการเครือข่ายหมอดินอาสาแบบมีส่วน
ร่วม เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ํา โดยการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก” ได้ทําการจัดทําแบบสอบถามความ  
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในกระบวนการดําเนินโครงการ โดยวัดเป็นความพึงพอใจ ทั้งในระดับการเข้า
มามีบทบาทร่วมดําเนินการกับหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินในรูปแบบ การเป็นเครือข่ายหมอดินอาสา ที่ทํา
หน้าที่เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในพ้ืนท่ี และในระดับการเป็นประชาชนที่รับบริการจาก
เครือข่ายหมอดินอาสา โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ระดับ
ความพึงพอใจมาก ระดับความพึงพอใจปานกลาง ระดับความพึงพอใจน้อย และระดับความพึงพอใจน้อยที่สดุ 
ต่อประเด็นต่างๆ พบว่า 

1. ด้านความพึงพอใจต่อการเข้ามามีบทบาทร่วมดําเนินการของเครือข่ายหมอดินอาสา กับการ
ทํางานของกรมพัฒนาที่ดิน มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยหมอดินอาสามีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินงาน
ต่างๆ เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า ทําหน้าที่เป็นกลไกหน่ึงในการดําเนินงานของชุมชนด้านต่างๆ ทําหน้าที่หมอ
ดินอาสา เป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  กรรมการกองทุนประจําหมู่บ้าน ประธานกลุ่ม
เกษตรกรลดการใช้สารเคมี  และให้บริการประชาชนหรือเกษตรกรอื่นๆ ด้วยการเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการใช้หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าด้วย 

2. ด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการจากเครือข่ายหมอดินอาสา ของกรมพัฒนา
ที่ดิน ก็ให้ผลระดับความพึงพอใจในระดับมาก (เอกสารแนบ 8)  
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หมายเหตุ: ผู้ลงนามต้องเป็นอธิบดี/หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจเท่าน้ัน 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครน้ีเป็นความจริงและครบถ้วน  

ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธ์ิในการ
ได้รับการประเมินเพ่ือรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจําปี พ.ศ. 2559 
และข้าพเจ้ายอมรับการตัดสินของคณะกรรมการ ว่าถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

 

ลงชื่อ ............................................................................ 

        (.............................................................................) 

ตําแหน่ง ........................................................................ 

วันที่ ............/มีนาคม/ 2559 

 


