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คำนำ

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 

(3) กำหนดให้ “ก่อนเริ่มดำเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดี

ผลเสียให้ครบทุกด้าน กำหนดขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบ

การดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน 

ส่วนราชการตอ้งรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน หรอืชีแ้จงทำความเขา้ใจเพือ่ใหป้ระชาชน

ได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น” และ (4) “ให้ถือเป็นหน้าที่

ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและ

ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง หรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มีการ

ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม” 

 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ระบบราชการไทยเปิดโอกาสให้

ประชาชนและภาคสว่นตา่งๆ เขา้มามสีว่นร่วม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิการบรหิารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบรหิารราชการแผน่ดนิ หรอืการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม อันจะนำ

ไปสู่การบรรลเุป้าหมายในการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  

โดยให้มีการมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ให้กับ

ส่วนราชการ และจังหวัด เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้น รวมทั้งเชิดชูผลงานของ

ส่วนราชการและจงัหวดั ทีม่กีารสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการบริหารราชการ 

ที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา ตลอดจนเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมและผลักดันการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมไปสู่การปฏิบัติ

ที่เป็นรูปธรรม และพัฒนาระบบบริหารราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ดังนั้น เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิด

ผลอย่างเป็นรปูธรรม คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ

สรุปบทเรียนที่ดีของการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558 



แบบมีส่วนรว่ม และสำนกังาน ก.พ.ร. จงึไดจ้ดัทำเอกสารสรปุบทเรยีนทีด่ขีองการดำเนินการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการฉบับนี้  เพื่อสรุปผล

การดำเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมาตรฐานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน        

ในระดับความรว่มมอื (Collaboration) และสรปุบทเรยีนทีด่ขีองการดำเนนิการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับ

ดีเยี่ยม ซึ่งจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  เพื่อนำไปเผยแพร่และขยายผลให้กับ

ผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใชใ้นการบรหิารราชการตามบรบิทของแตล่ะหนว่ยงาน โดยในที่สุด

จะส่งผลให้เกิดการยอมรับและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 

 สำนักงาน ก.พ.ร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ส่วนราชการ และจังหวัด รวมทั้ง

ผู้ที่สนใจจะได้รับประโยชน์จากสรุปบทเรียนที่ดีของการดำเนินการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และเกิดแรงบันดาลใจในการนำไป

ประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการไปสู่

การปฏบิตัทิีเ่ปน็รปูธรรมอยา่งยัง่ยนื รวมทัง้มุง่สู ่“ความเปน็เลศิดา้นการบรหิารราชการแบบ

มีส่วนร่วม” อันจะส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

อย่างแท้จริงต่อไป  
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บทนำ

 รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” เป็นรางวัล

อันทรงเกยีรตทิีม่อบให้ส่วนราชการและจังหวัดมาอย่างตอ่เนือ่ง โดยมอบใหก้บัหน่วยงาน

ที่มีความมุง่มัน่ ตัง้ใจในการปฏบิตังิาน และมผีลการดำเนนิงานทีม่กีารสง่เสรมิของประชาชน

ในการบริหารราชการ ซึ่งใน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

โดยคณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการ เกีย่วกบัการพฒันาและสง่เสรมิการบรหิารราชการ

แบบมสีว่นรว่มไดก้ำหนดประเภทรางวลัขึน้ใหม ่ เพือ่ยกระดบัการมสีว่นรว่มของประชาชน

ในการบริหารราชการ ไปสู่ระดับความร่วมมือ ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม และเพ่ือให้

สอดคล้อง เหมาะสมกับแนวทางการประเมินผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ จึงกำหนดให้มี 4 ประเภทรางวัล 

ประกอบด้วยรางวัลที่มอบให้กับจังหวัด 1 ประเภทรางวัล และรางวัลที่มอบให้กับ

ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 3 ประเภทรางวัล รายละเอียดสรุปดังนี้ 

 1.รางวัลกระบวนการมสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ หมายถึง การพิจารณา

ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

ราชการในระดับจังหวัดโดยเป็นการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ในลักษณะ

หุ้นส่วน ตั้งแต่การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 

และมีส่วนรว่มในการดำเนนิงานโครงการ (Project Level) ซึง่เปน็นวตักรรมทางการบริหาร

ราชการที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่นำไปสู่การยอมรับ

และการเป็นเจ้าของร่วมกันในผลสำเร็จที่ได้รับจากการดำเนินการ  

    เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลฯ 

โครงการที่จังหวัดเสนอมาเป็นตัวอย่างต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการ

ตามภารกิ จหลั กหรื อประ เ ด็ น ยุ ท ธศ าสตร์ ข อ งจั ง ห วั ดห รือ

กลุ่มจังหวัด หรือเป็นประเด็นที่นโยบายเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาล 

โครงการที่จังหวัดเสนอมาเป็นตัวอย่าง ต้องเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณสำหรบัใชใ้นการดำเนนิงาน ซึง่ปรากฏในแผนพัฒนาจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด 

1) 

 

 

2) 
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 2.รางวลัพฒันาการบริหารราชการแบบมีส่วนรว่ม หมายถึง การพิจารณา

ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

ราชการของหน่วยงาน โดยเป็นการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ ในลักษณะหุ้นส่วน 

ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการบริหารราชการที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่นำไปสู่การยอมรับและการเป็นเจ้าของร่วมกันในผลสำเร็จที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ในระดับโครงการ (Project Level) 

               เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลฯ 

3) 

 

การดำเนินงานโครงการที่มีการส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนใน

การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ 

(ภาคีเครือข่าย หรือหุ้นส่วนการพัฒนา) 

โครงการใหม่ที่ยังไม่เคยเสนอขอรับรางวัลฯ มาก่อน 

โครงการที่ดำเนินการมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของส่วนราชการ 

หรอื สอดคล้องกับภารกิจ/ประเด็นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนสำคัญ

ของรฐับาล ตวัอยา่งเชน่ ภารกจิสิง่แวดลอ้ม, คณุภาพชวีติของประชาชน, 

การเกษตร, การสาธารณสุข, อาชญากรรม เป็นต้น 

การดำเนินงานโครงการมีการส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนใน

การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ 

(ภาคีเครือข่าย หรือหุ้นส่วนการพัฒนา) 

1) 

2) 

 

 

 

3) 

 

  

 3. รางวลัขยายผลการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม หมายถึง การพิจารณา

ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

ราชการของหน่วยงาน โดยเป็นการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ ในลักษณะหุ้นส่วน 

ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการบริหารราชการที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่นำไปสู่การยอมรับและการเป็นเจ้าของร่วมกันในผลสำเร็จที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ในระดบัโครงการ (Project Level) โดยเป็นการนำรูปแบบที่ดีของการดำเนินโครงการ

ซึ่งประสบผลสำเร็จและเคยได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ

แบบมสีว่นรว่มไปขยายผลการดำเนนิงานในพืน้ทีห่รอืกลุม่เปา้หมายอืน่ หรอืตอ่ยอดการดำเนิน

กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมในการดำเนินโครงการ อันนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภาพ 

(Productivity)  และทำให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเกิดผลที่เป็นรูปธรรม

และยั่งยืนต่อไปยิ่งขึ้น 
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    เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลฯ 

โครงการทีเ่สนอขอรบัรางวลัฯ เปน็โครงการทีเ่คยไดร้บัรางวลัความเป็นเลิศ

ด้านการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม ประเภทพฒันาสง่เสรมิการบริหาร

ราชการแบบมสีว่นรว่มในระดบัด ีหรอืระดบัดเียีย่ม ไมก่อ่น ป ีพ.ศ. 2556 

การดำเนินโครงการมีลักษณะของการขยายพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่/ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

โครงการที่ดำเนินการมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของส่วนราชการ 

หรือ สอดคล้องกบัภารกจิ/ประเดน็ทีเ่ปน็นโยบายเรง่ดว่นสำคญัของรัฐบาล 

ตัวอยา่งเชน่ ภารกจิสิง่แวดลอ้ม, คณุภาพชวีติของประชาชน, การเกษตร, 

การสาธารณสุข,อาชญากรรม  เป็นต้น 

การดำเนินงานโครงการมีการส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนในการ

เข้ามามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการในระดบัความรว่มมอื (ภาคเีครือข่าย 

หรือหุ้นส่วนการพัฒนา) 

 

1)  

 

 

2) 

 

3) 

 

 

 

4) 

 4.รางวลัการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่มอยา่งเปน็เลศิ หมายถงึ การพิจารณา

ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบรหิารราชการในภารกจิหลกัหรอืภารกจิสำคญัขององคก์รอยา่งกวา้งขวาง และสะท้อน

ให้เห็นว่า มีการพัฒนา ขยายผลหรอืต่อยอดการดำเนินงานและสร้างสรรค์นวัตกรรม

ในการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน ท่ีเปน็การทำงานรว่มกบัภาคสว่นอืน่ในลักษณะ

หุ้นส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องซึ่งจะนำไปสู่การได้รับการยอมรับในผลของ

การพฒันา และความรว่มมอืจากภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้รว่มเปน็พลงัขบัเคลือ่นการบริหาร

ราชการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชน

ได้อย่างแท้จริง  

    เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลฯ 

รับสมัครเฉพาะส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า ที่เคยได้รับรางวัล

ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับดีเยี่ยม 

ติดต่อกนัมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (ได้รับรางวัลขยายผลการบริหาร

ราชการแบบมีส่ วนร่ วม ติดต่อกัน  2  ปี  หรือ  ได้ รับรางวัล

พัฒนาการสง่เสรมิการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่มในปทีี ่1 และได้รับรางวัล

1)  
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ขยายผลการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่มในปทีี ่ 2) และการดำเนนิงาน

ในโครงการทีเ่สนอขอรบัรางวลัฯ ตอ้งเสนออยา่งนอ้ย 4 โครงการขึ้นไป

ประกอบด้วย 1) โครงการที่เคยได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยมที่ยังมี

การดำเนนิงานอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่งและ 2) โครงการใหมท่ีไ่มเ่คยเสนอขอรบัรางวลัฯ 

อย่างนอ้ย3 โครงการ (โครงการทีม่กีารสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน

ในระดับความร่วมมือ) 

โครงการทีเ่สนอรบัรางวลัฯ ตอ้งสอดคลอ้งกบัภารกจิหลกัของสว่นราชการ 

หรือ สอดคลอ้งกบัภารกจิ/ประเดน็ทีเ่ปน็นโยบายเรง่ดว่นสำคญัของรฐับาล 

ตัวอยา่งเชน่ ภารกจิสิง่แวดลอ้ม, คณุภาพชวีติของประชาชน, การเกษตร, 

การสาธารณสุข และ อาชญากรรม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

3) 

 โดยแต่ละประเภทรางวัล กำหนดเป็น 3 ระดับรางวัล ได้แก่ 

 •รางวัลระดับดีเยี่ยม(Excellent)

  เปน็รางวลัสำหรบัสว่นราชการ/จงัหวดั ทีม่กีารดำเนนิการเปดิโอกาส

ให้ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ โดยแสดงใหเ้หน็วา่มผีลการดำเนนิงาน

ดีเยี่ยมในทกุมติเิปน็ทีป่ระจกัษ ์ มคีวามโดดเดน่และนา่สนใจในทกุมติ ิ รวมทัง้เปน็ตัวอย่าง

ให้กับหน่วยงานอื่นได้ ซึ่งต้องมีคะแนนประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่ร้อยละ 90.00   

 •รางวัลระดับดี(Good)

  เป็นรางวลัสำหรบัสว่นราชการ/จงัหวดั ทีม่กีารดำเนนิการเปดิโอกาส

ให้ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ โดยแสดงใหเ้หน็วา่มผีลการดำเนนิงาน

ดีในทุกมิติ และเป็นผลการดำเนินงานที่สูงกว่ามาตรฐาน แต่ไม่ถึงระดับดีเยี่ยม ซึ่งต้องมี

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่ร้อยละ 80.00 – 89.99 

 •รางวัลระดับชมเชย(Standard)

  เป็นรางวัลสำหรบัสว่นราชการ/จงัหวดั ทีม่กีารดำเนนิการเปดิโอกาส

ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยแสดงใหเ้หน็วา่มีผลการดำเนินงาน

ในระดับมาตรฐานในทุกมิติ และเป็นผลการดำเนินงานที่ยอมรับได้ ซึ่งต้องมีคะแนน

ประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่ร้อยละ 70.00 - 79.99 
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เกณฑ์การประเมิน 

 การประเมินผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารราชการของสว่นราชการระดบักรม/เทยีบเทา่ และจงัหวดั ไดก้ำหนดหลักเกณฑ์

การประเมินเป็น 2 มิติ ได้แก่  

 มิติที่ 1 ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ  

 มิติที่ 2 ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม  

โดยกำหนดตัวชี้วัดและการให้ค่าคะแนนตามประเภทรางวัล สรุปดังนี้ 

1.รางวัลกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
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2.รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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3.รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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4.รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นเลิศ

ขั้นตอนการประเมินรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม” 

 การประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบรหิารราชการ เพือ่มอบรางวลั “ความเปน็เลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสี่วนร่วม” 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่1 การประเมินจากใบสมัครและเอกสารประกอบ 

 เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของการจัดทำ

เอกสารการดำเนนิการของจงัหวดั หรอืสว่นราชการระดบักรม/เทยีบเทา่ประกอบ

ใบสมัครโดยทีมผู้ตรวจประเมินของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งจังหวัด หรือส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า

จะต้องจดัทำเอกสารใหถ้กูตอ้งและครบถว้นตามแบบฟอรม์ทีก่ำหนด (แบบฟอร์ม

ใบสมคัรแสดงไวใ้นภาคผนวก) ทัง้นี ้ สว่นราชการจะตอ้งไดค้ะแนนจากการประเมิน

ในขั้นตอนนี้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะพิจารณาตรวจประเมินในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่2 การตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ 

 เป็นการประเมนิผลการดำเนนิงานจริงของจังหวัด หรือส่วนราชการระดับกรม/

เทียบเท่าโดยทีมผู้ตรวจประเมินของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อสอบทานข้อมูล

หรือข้อเท็จจริงตามผลการประเมินจากเอกสารฯ และเพื่อประเมินให้คะแนน

การดำเนินงานที่แท้จริงประกอบการพิจารณารางวัลฯ ซึ่งจะเป็นการประเมิน

ทั้งเชิงปริมาณตามตัวชี้วัด และประเมินในเชิงคุณภาพเพื่อค้นหาหรืออธิบาย

เกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค หรือปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ รวมทั้งทีมผู้ตรวจ

ประเมินจะจัดลำดับในแต่ละระดับรางวัล  ตามคะแนนของจั งหวัด 

หรือส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าที่ได้จากการประเมิน 
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ขั้นตอนที่3 การตรวจประเมินเพื่อยืนยันผล 

 เป็นการประเมินเพื่อยืนยันผลสำเร็จในการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเชิงประจักษ์ โดยคณะอนุกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ.ร. สำหรับ

ส่วนราชการที่มีผลคะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล

ในระดับดเียี่ยม เพื่อนำไปสู่การสรุปผลการได้รับรางวัลของส่วนราชการ

ตามผลการดำเนนิงาน และเพือ่สรปุผลการถอดบทเรยีน หรอืนวตักรรมทีจ่ะพัฒนา

เป็นองค์ความรู้ต่อไป  

ขั้นตอนที่4 การพิจารณาตัดสินการได้รับรางวัล โดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและ

ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

 เป็นการนำเสนอผลการประเมินและพิจารณารางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม” ตอ่ อ.ก.พ.ร.เกีย่วกบัการพฒันาและส่งเสริม

การบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม เพือ่พจิารณาการไดร้บัรางวลัในแตล่ะระดับ

รางวัลตามผลการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนรว่มในการบรหิารราชการของจงัหวดั หรอืสว่นราชการระดบักรม/เทยีบเท่า 

และเพื่อประกาศรายชือ่หนว่ยงานทีไ่ดร้บัรางวลัตามประเภท และระดบัรางวลั 
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ภาพแสดงขั้นตอนการประเมิน 
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สรุปผลการพิจารณารางวัล
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สรุปผลการพิจารณารางวัล

 ในปี พ.ศ. 2558 มสีว่นราชการและจงัหวดั ทีส่มคัรขอรบัรางวลั “ความเป็นเลิศ

ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 35 หน่วยงาน 

โดยมีบางส่วนราชการสมัครขอรับรางวัล มากกว่า 1 ประเภทรางวัล รายละเอียด

การสมัครขอรับรางวัลฯ สรุปดังตารางต่อไปนี้  

 จากการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารราชการราชการ ตัง้แตก่ารประเมนิจากเอกสารใบสมคัร (ขัน้ตอนที่ 1) และ

การประเมนิในพืน้ทีจ่รงิ (ขัน้ตอนที ่2) และการประเมนิเพือ่ยนืยนั โดย อ.ก.พ.ร. เกีย่วกับ

การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (ขั้นตอนที่ 3) สรุปผลการประเมิน 

ส่วนราชการ/จังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ระดับคะแนน 70 คะแนนขึ้นไป) 

จำนวน 18 หน่วยงาน ใน 19 รางวัล ดังนี้ 

 รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (11 หน่วยงาน) 

 • ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมปศุสัตว์ กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 • ระดับดี ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมประมง 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมราชทัณฑ์ 

 •ระดับชมเชย  ได้แก่ กรมป่าไม้ 

 รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (5 หน่วยงาน) 

 •ระดับดี ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการพัฒนา

ชุมชน กรมทางหลวงชนบท และกรมปศุสัตว์ 
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 •ระดับชมเชย  ไดแ้ก ่สำนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด 

 รางวัลกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  (3 หน่วยงาน) 

 •ระดับดี ได้แก่ จังหวัดยโสธร 

 •ระดับชมเชย  ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสงขลา 

 

โดยมีรายละเอียดแยกตามประเภทรางวัล ดังต่อไปนี้  

รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
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รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

รางวัลกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
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ผลการดำเนินการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารราชการ
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สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมาตรฐาน

ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับความร่วมมือ

 การประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารราชการของส่วนราชการ ในทั้ง 2 มิติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558 พบว่า

ส่วนราชการ/จังหวัดมีผลการดำเนินงานในระดับความร่วมมือ โดยผ่านการประเมินและ

ตัดสินให้ได้รับรางวัลในระดับชมเชยและดี จำนวน 14 ส่วนราชการ ได้แก่ 

 ระดับชมเชย

 •รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่  

 1. กรมป่าไม้ 

 

 •รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 

 2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 

 •รางวัลกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ได้แก่ 

 3. จังหวัดบุรีรัมย์ 

 4. จังหวัดสงขลา 

 

 ระดับดี

 •รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 

 1. กรมควบคุมโรค 

 2. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

 3. กรมประมง 

 4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 5. กรมราชทัณฑ์ 



สรุปบทเรียนที่ดีของการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558 

22

รางวัลระดับชมเชย

 

 •รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 

 6. กรมการพัฒนาชุมชน 

 7. กรมทางหลวงชนบท 

 8. กรมปศุสัตว์ 

 9. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 •รางวัลกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ได้แก่ 

 10. ยโสธร 

 โดยสามารถสรุปผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารราชการ ดังต่อไปนี ้

1.กรมป่าไม้
 กรมป่าไม้ กำหนดให้การเสริมสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนอยู่ ใน

กลยทุธท์ี ่4 สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการจดัการปา่ไม ้ภายใตย้ทุธศาสตรท์ี ่1 การอนุรักษ์ 

พัฒนาระบบศกัยภาพและการจดัการการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรปา่ไมอ้ยา่งสมดุล บูรณาการ

สอดคล้องกับแนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยผูบ้รหิารกรมป่าไม้มอบนโยบายและกำหนด

ทิศทางการปฏบิตังิานของกรมปา่ไม ้ โดยมุง่เนน้การมสีว่นรว่มของภาคประชาชน โดยกำหนด

ให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้เป็นกลยุทธ์ของกรมป่าไม้ และกำหนด

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งมอบ

นโยบายและข้อสั่งการในเรื่องแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

ในการประชุมผู้บริหารประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอ  

 กรมปา่ไมส้มคัรเข้ารับการประเมินเพ่ือรบัรางวลั “ความเปน็เลศิดา้นการบรหิาร

ราชการแบบมส่ีวนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2558 ในประเภทรางวัลพัฒนาการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม โดยนำเสนอโครงการตัวอย่าง คือ “โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่า
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ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว)”  ซึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เพ่ืออนรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดลอ้ม ตามแนวพระราชดำริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ป้องกัน

อุทกภัยแล้ง และการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และแก้ไขปัญหาการ

ตื้นเขินจากตะกอนดนิทัง้แหลง่ตน้นำ้ กลางนำ้ และปลายนำ้ โดยวิธีธรรมชาติ

และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายหมู่บ้านสีเขียว 

เพื่อเสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละการมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐ องค์กร 

เอกชนและภาคประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างจิตสำนึกและความ

ร่วมมือที่ดีจากชุมชนท้องถิ่น 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

ขอบเขตการดำเนินงาน

 เป็นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านสีเขียว 

ซ่ึงทำงานร่วมกับกรมป่าไม้  ในการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุง่เนน้การมสีว่นรว่มระหวา่งองคก์รภาคประชาชนและหน่วยงาน

ภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้คำนึงถึงความต้องการและความ

พึงพอใจต่อผลประโยชน์ที่ประชาชนในภาพรวมส่วนใหญ่จะได้รับในรูปแบบของ

องค์ความรูก้ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิชมุชน คณุภาพชวีติและระบบนเิวศน์สิง่แวดล้อม รวมถึง

ความสุขและความภาคภูมิใจที่ประชาชนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และส่งเสริมให้

คนในชุมชนมีค่านิยมร่วมกันในการ “ป้องกันป่าเดิม ปลูกเสริมป่าใหม่ ส่งเสริมความ

เข้าใจ เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ป้องกันป่าเดิม (ส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม

ในการป้องกันรักษาป่าและงานปราบปรามกระทำผิดอย่างจริงจังควบคู่กับ

งานส่งเสริมเตรียมการพัฒนาองค์กรไปสู่ป่าชุมชนจัดตั้งเป็นองค์กรหมู่บ้าน

พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต (รสทป.) ต่อไป 

1. 
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งานปลกูเสริมป่าใหม่ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าและสิ่ ง แวดล้ อม 

ที่เสื่อมโทรมให้เกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน

ทั้งในระดับมหภาคและระดับปัจเจกบุคคล โดยน้อมนำแนวพระราชดำริฯ 

มาประยกุตใ์ช ้ เชน่ โครงการเกษตรทฤษฏใีหม,่ ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง, 

โครงการปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง, โครงการสร้างป่า

สร้างรายได้ (วนเกษตร เป็นต้น) 

งานสร้างความเขา้ใจโครงการฯ จดัใหม้กีจิกรรมการประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่, 

ประชมุชีแ้จง, การจดัแสดงนทิรรศการ,และการจดัฝกึอบรม/สมัมนาราษฎร

ที่อาสาสมัครเป็นองค์กร/กลุ่มของหมู่บ้านสีเขียวเพื่อให้เกิดความรู้เพิ่มเติม 

เกิดทัศนคติท่ีดีและมีความเชื่อถือศรัทธาต่อเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เกิดการ

ยอมรับให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนที่มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำ

ร่วมกันตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีหน่วยงาน

ระดับสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นที่เชื่อถือ

และมีมาตรฐานในการตรวจสอบติดตามผลอย่างมีหลักวิชาการอย่างมี

ประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ 

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แนวทางตามพระราชดำริฯ ล้วนก่อให้เกิด

ความยั่งยืนต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

เช่น การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม ป่าต้นน้ำถูกทำลายปัญหาอุทกภัย

ดินถล่ม คุณภาพน้ำ คุณภาพดิน อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและ

เศรษฐกิจของราษฎรด้วยการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการลดรายจ่ายเพิ่ม

รายได้ จากงานวนเกษตร (ปลูกป่าร่วมยางพารา) เพื่อแก้ไขปัญหาราคา

ยางพาราตกต่ำอย่างยั่งยืนแท้จริง 
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ผู้มีส่วนไดเ้สยีในพืน้ทีลุ่ม่นำ้ทะเลสาบสงขลา (หมูบ่า้นสเีขยีว) จงัหวัดสงขลา 

โดยเฉพาะภาคประชาชนได้ร่ วมกันแสดงความจงรักภักดี  บังเกิด

ความซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และ

เกิดความสุขและความภาคภูมิใจ และความมั่นใจในการดำรงวิถีชีวิตตาม

แนวพระราชดำริ 

ด้านเศรษฐกิจ การสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ คือ เป็นแหล่งอาหารและพืช

สมุนไพร ไม้เชื้อเพลิง ไม้ใช้สอย เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงที่เป็น

รายไดแ้บบเงนิบำนาญในอนาคต เปน็มรดกทีม่ชีวีติใหต้กทอดสูล่กูหลานได้ 

ลดความเสี่ยงต่อวิกฤติราคายางพาราตกต่ำ เกษตรกรมีทางเลือกในการ

กำหนดราคาขายและสามารถกำหนดผลผลิตจากระบบวนเกษตรให้

สอดคล้องกับสภาวะตลาดได้ 

การสร้างสมดุลทางสังคม คือ ทำให้มีความมั่นคงทางจิต สุขภาพจิตดี 

มีความสุขกับการได้มีส่วนสร้างเสริมสภาพแวดล้อมของสวนยางพารา 

(พืชเชิงเดี่ยว) ให้มีคุณค่ามากกว่าการให้ผลผลิตน้ำยางเพียงอย่างเดียว 

ครอบครัวอบอุน่เพราะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกนั เกดิการรวมกลุม่เปน็เพือ่นร่วม

แนวทางเดียวกันของเครือข่ายหมู่บ้านรักษ์ป่าฯ และเครือข่ายคนปลูกพืช

ร่วมยางพารา รักษาพรรณพืชที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น 

กะพ้อซึ่งใช้มัดห่อขา้วเหนยีวในงานบญุเดอืนสบิ หรอืงานเทศกาลฮารีรายอ 

เป็นต้น 

การสร้างสมดุลทางสิ่งแวดล้อม คือ การทำให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี 

ปราศจากสารเคมกีำจดัศตัรพูชื เพราะใชแ้ตปุ่ย๋อนิทรยี ์ ซึง่นำ้หมกัจุลินทรีย์

ชีวภาพ ช่วยเกื้อกูลต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบวนเกษตรช่วยเพิ่ม

ความหลากหลายและพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าเดิมที่ถูกเปลี่ยนสภาพเป็น

พื้นทีเ่กษตรกรรมเชงิเดีย่ว ชว่ยปรบัปรงุสิง่แวดลอ้ม ทัง้สภาพภมูอิากาศ คณุภาพ 

ปริมาณ และระยะเวลาการไหลของน้ำ ลดการไหลบ่าหน้าดิน ปรับปรุง

คุณภาพของดิน เพิ่มสัตว์และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ช่วยแก้ปัญหา

น้ำท่วม – ดินถล่มได้ในระยะยาว และเกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี 

(ลดภาวะโลกร้อน) ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข 
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ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน



สรุปบทเรียนที่ดีของการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558 

26

2.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)
 สำนักงาน ป.ป.ส. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในบริหาร

ราชการ ตอ่เนือ่งมาตัง้แตป่ ี 2544 จนถงึปจัจบุนัดว้ยเลง็เหน็วา่การแกไ้ขปญัหายาเสพติด

ไม่อาจประสบความสำเร็จได้จากการทำงานของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากปัญหา

ยาเสพตดิเปน็ปญัหาทีเ่ชือ่มโยงกบัเรือ่งอืน่ ไมว่า่จะเปน็เศรษฐกจิ สงัคม และสภาพแวดล้อม 

นอกจากนั้นยังเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวโดยตรง ดังนั้นประชาชนควร

ตระหนักว่าเป็นปัญหาของตนเองและกำหนดหนทางแก้ไขด้วยตนเองโดยมีภาครัฐให้การ

สนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ได้กำหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการดำเนนิงานทีมุ่ง่เนน้ใหป้ระชาชนตระหนักถึงปัญหา

ยาเสพตดิและร่วมกันป้องกันชุมชนของตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ปัจจุบัน

ได้กำหนดยทุธศาสตรก์ารมสีว่นรว่มภาคประชาชน ภายใตแ้ผนยทุธศาสตรก์ารป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพตดิ พ.ศ. 2558 – 2562 โดยเนน้การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด

ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติด และในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับเงินจากกองทุน

แม่ของแผ่นดิน 

 สำนักงาน ป.ป.ส. สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2558 ในประเภทรางวัลขยายผล

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยนำเสนอโครงการตัวอย่าง คือ “โครงการกองทุน

แม่ของแผ่นดิน” ซึ่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ความเป็นสิริมงคลสูงสุด เมื่ออยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนใด ก็เปรียบเสมือน

กำลังใจของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ ในการ

ทำความดี ปกปักรักษาท้องถิ่นของตัวให้รอดพ้นจากภยันตราย และสร้าง

ความเข้มแข็งในชาติ 

เป็นกองทุนขวัญถุงสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับพระราชทาน เพื่อความ

มุ่งหมายสรา้งให้เป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน และ

ให้เป็นตัวแทนของกองทุนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทำความดี

ทั้งกายและใจ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ

กองทุนเพือ่ประโยชน์สาธารณะ การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินหมดสิ้นไป 

ย่อมหมายความถึงตัวแทนของความดีหมดสิ้นลงด้วย ทุกคนในหมู่บ้าน/

ชุมชน จึงต้องปกปักรักษาให้งอกงาม ไม่สูญสลาย  

1. 

 

 

 

2. 
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ใช้เป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ พึ่งตนเอง

มากย่ิงขึน้และเปน็แบบอยา่งของการพฒันา การพึง่พาตนเอง การระดมทุน

ในชุมชน และเป็นแบบอย่างของการบูรณาการเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่าง

ยั่งยืนเข้ากับกระบวนการพัฒนา 



3. 

ขอบเขตการดำเนินงาน

 การดำเนินโครงการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ การเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชนเชิงคุณภาพ โดยรวมพลังของชุมชนเข้าแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยจิตใจที่พึ่งตนเอง

และฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามสภาพของมิติทางสังคม-

วัฒนธรรม ในแต่ละพื้นท่ี ยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็น

สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน พลังเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้กองทุนแม่ของ

แผน่ดนิเพิม่พนูขึน้ดว้ยศรทัธาและปญัญาของชุมชน จนหลอ่หลอมแนวความคิดอุดมการณ์

ร่วมของชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกันและพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นกรอบการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้านของสังคม  

 กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนที่ใช้แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนว

พระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานทรัพย์ส่วน

พระองค์ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงินขวัญถุง 

โดยใช้ทุนศักดิ์สิทธิ์ ทุนศรัทธา ทุนปัญญา และทุนคุณภาพ เพื่อให้หมู่บ้านกองทุนแม่

ของแผ่นดินที่มีอยู่เดิมคงสภาพ และขยายพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่เพิ่มขึ้น สำนักงาน 

ป.ป.ส. ได้จัดทำแนวทางการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 ขึ้น ใช้เป็น

แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้

การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล สามารถเคลื่อนงานต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก 

 เมื่อหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้พัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับ

อำเภอแล้ว ก็จะถูกพิจารณาคัดเลือกเป็นหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ

จังหวัด โดยต้องมีการสร้างความเข้มข้นของการดำเนินงานตามคุณสมบั ติจาก

ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ระดับจังหวัด และต้องดำเนินการในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
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ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

 ในปี 2558 นี้สำนักงาน ป.ป.ส. จึงเสนอ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ที่ดำเนนิการสำเรจ็ดว้ย รปูแบบ (Model) ทีเ่คยไดร้บัรางวลัความเปน็เลศิดา้นการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2557 (ระดับดี) ไปขยายผลการดำเนินโครงการ

ใน 5 พื้นที่ ดังนี้ 

ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในหมู่บ้านฯ ลดลงอยู่ในระดับที่ปลอดภัย 

เนื่องจากการร่วมมือกันแก้ปัญหาของคนในชุมชนตามแนวทางสันติวิธี  

เนื่องจากเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินที่พระราชทานให้ ถือเป็นเงินขวัญถุง 

และเป็นศิริมงคลสูงสุดที่ได้รับ หมู่บ้านจะต้องรักษาเงินจำนวนดังกล่าวให้

คงเดิมไว้ จึงทำให้สมาชิกต้องร่วมกันคิดหาวิธีการที่จะรวบรวมทุน

ทรัพย์สมทบให้มากขึ้น และมากพอที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิด

การเกื้อกูลกันของคนในชุมชน สร้างความรัก ความสามัคคีร่วมกัน ส่งผล

ให้มีเงินกองทุนสำหรับใช้จ่ายให้กับสมาชิกในหมู่บ้านฯ เช่น เป็นแหล่งเงิน

ทุนในการยมืไปประกอบอาชพี และไมม่ดีอกเบีย้ ทำใหม้กีารประกอบอาชีพ

พึ่งพาตนเองไดต้ามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง เปน็การสรา้งงาน สรา้งอาชีพ 

สร้างรายไดใ้หก้บัคนในชมุชน การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส 

การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน ฯลฯ 

มีการพัฒนาต่อยอดขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรูก้องทนุแมข่องแผน่ดิน สามารถ

เปน็แหล่งศึกษาดูงานให้กับหมู่บ้ านกองทุนแม่อื่นๆ และหมู่บ้านที่

เตรียมพร้อมจะเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 



สรุปบทเรียนที่ดีของการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558 

29

3.จังหวัดบุรีรัมย์ 
 จังหวัดบุรีรัมย์ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้ยุทธศาสตร์

การพัฒนาจงัหวดั  4  ป ี (พ.ศ. 2557 - 2560)  โดยใชต้วัแบบระบบการบริหารจัดการ  

BCM-Model : Buriram Case Management Model มาใช้ เป็นแนวทาง

การขับเคล่ือนการพฒันาจงัหวดั เพือ่มุง่ไปสูเ่ปา้หมายสงูสดุ “บรุรีมัยส์นัตสิขุ บนความพอเพียง 

เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน” ซึ่งได้กำหนด

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 9 ด ีเพือ่นำไปสูก่ารเปา้หมายสงูสดุดงักลา่ว และไดม้อบหมายให้มี

เจ้าภาพหลักรับผิดชอบในแต่ละปัจจัย และได้จัดทำ “ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี  

คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน” เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด โดยได้

มีการจัดตั้ง และบูรณาการให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ สถานศึกษา  องค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ องคก์ร/มลูนธิ/ิสมาคม/เอกชน คณะกรรมการหมูบ่า้น (กม.) คณะกรรมการ

คุ้มบ้าน  (กคบ.) และประชานทุกหมู่บ้าน เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 

ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่จนถึงขั้นตอนลงมือปฏิบัติ 

 จังหวัดบุรีรัมย์ สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2558 ในประเภทรางวัลกระบวนการมี

ส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยนำเสนอโครงการตัวอย่าง คือ “โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเขาพนมรุ้ง : กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหาร

ปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยว” ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อกำหนดรูปแบบการ

พัฒนาจังหวัดโดยให้ความสำคัญกับหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโดยเชื่อมโยงกับ

การดำเนินการของภาคสว่นตา่งๆ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายสูงสุดที่กำหนดไว้ในการเป็นเมือง 

“บุรีรัมย์สันติสุข” ต่อไป 

 

ขอบเขตการดำเนินงาน

 การดำเนนิการโดยใชต้วัแบบ BCM Model ไดใ้หค้วามสำคญักบัคณะกรรมการ

หมู่บ้านสูงสุด เนื่องจากทกุเรือ่งทกุปญัหาจะมจีดุเริม่ตน้มาจากชมุชน/หมู่บ้านทั้งสิ้น ซึ่งได้

กำหนดเป็นปัจจัยความสำเร็จข้อที่ 9 ของกระบวนการ BCM Model ในการที่จะสร้าง

ความเขม้แข็งคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)/ชุมชนเมือง เนื่องจากหากคณะกรรมการ
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หมู่บ้านเข้มแขง็ มคีวามสามารถในการปฏบิตังิาน กจ็ะทำใหป้จัจยัแหง่ความสำเร็จข้ออื่น

อีก 8 บรรลุผลสำเร็จ ได้จึงได้กำหนดกิจกรรมในการสร้างองค์กรคณะกรรมการหมู่บ้าน  

(กม.)  ให้เข้มแข็ง  ดังนี้ 

สร้างเขตบ้าน/คุ้มบ้าน/กลุ่มบ้าน  ให้มีเขตพื้นที่ที่ชัดเจน  เพื่อการบริหาร

ปกครองและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 

การตั้งคณะกรรมการคุ้มบ้านเพื่อเป็นกลไกรับผิดชอบดูแลหมู่บ้านและ

ช่วยเหลือคณะกรรมการหมู่บ้านและคุ้มบ้าน 

จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน 

สร้างกฎหมู่บ้าน/ธรรมนูญหมู่บ้าน 

สร้างแผนพัฒนาหมู่บ้าน  เพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้านเป็นไปอย่างมีระบบ  

และสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

จัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง 

การสร้างระบบทายาทสืบสานกิจกรรมของหมู่บ้าน โดยทุกกิจกรรมของ

หมู่บ้านให้มีเยาวชนหรือตัวแทนของเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ

ดำเนินการ 

กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ กม. 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

 

 

9. 

 จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีศักยภาพในการ

ดำเนินการพฒันาและแกไ้ขปญัหาในหมูบ่า้นตัง้แตร่ะดบัครวัเรอืน คุม้บา้น หมูบ่า้น  ตำบล 

ทำให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขถูกต้องกับความต้องการและตามศักยภาพของพื้นที่  

เกิดความสงบสุข  สมาชิกในชุมชนดำรงอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขในทุกพื้นที่  ซึ่งจะ

ส่งผลต่อระดบัอำเภอ จงัหวดั และประเทศตอ่ไป โดยในการดำเนนิการพบวา่ยงัประสบปัญหา

ระดับความเข้าใจในหลักการ BCM Model ของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เท่าเทียมกัน 

เนื่องจากเป็นการดำเนินการในระยะแรกและได้ดำเนินการพร้อมกันในทุกพื้นที่ จึงต้อง

ใช้เวลาในการสรา้งความเขา้ใจกบักลุม่เปา้หมายตา่งๆ เพ่ือให้มีความคิดเหน็และมองเห็น

เป้าหมายตรงกัน และเกิดพลังร่วมที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

สูงสุดที่กำหนด 

 



สรุปบทเรียนที่ดีของการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558 

31

ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

 จังหวัดบุรี รัมย์ ได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาตาม 

BCM Model และมีผลสำเร็จดังนี้  

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยกิจกรรม : พัฒนาแหล่งน้ำ

เพื่อส่งเสริมการเกษตรสามารถพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน 4 แห่ง ทำให้

สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น 200,000 ลูกบาศก์เมตร 

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยกิจกรรมส่งเสริมการผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี มีผลสำเร็จคือ 1) มีกลุ่มส่งเสริมการผลิต

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เกิดขึ้น 40 กลุ่ม ซึ่งเป็นระบบการเกษตรที่ปลอดภัย

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พื้นที่ 8,000 ไร่ ปริมาณผลผลิต 3,200 ตัน 

ซึ่งเป็นมาตรฐานเกษตรอนิทรยีใ์นระดบัสากล 2) เกษตรกรสามารถจำหน่าย

ผลผลิตได้ในราคาเพิ่มขึ้นตันละ 2,000 บาท 

การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว มีผลสำเร็จคือ 1) เกษตรกรอย่างน้อย 

5,000 ราย มเีมลด็พนัธุข์า้วเพาะปลกูในป ี2558 2) ไมม่ปีญัหาข้าวพันธุ์อื่น

ปนมากับขา้วหอมมะลใินพืน้ทีเ่พาะปลกู 600 ไร ่และ 3) ผลผลติตอ่ไรเ่พิม่ขึ้น 

โครงการพฒันาระบบโลจสิตกิสเ์พือ่ขนถา่ยสนิคา้ดา้นการเกษตร มผีลสำเร็จ

คือ 1) ประชาชนไดใ้ชถ้นนในการขนสง่สนิคา้และขนสง่ผลผลติทางการเกษตร

ได้รับความสะดวก 2) การเดินทางสะดวกทำให้ลดต้นทุนภาคการขนส่ง 
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4. 

4.จังหวัดสงขลา
 จังหวดัสงขลา ไดใ้หค้วามสำคญักบักระบวนการมสีว่นรว่มในการบริหารราชการ 

โดยกำหนดวสิยัทศันข์องจงัหวดัสงขลา “สงขลา เศรษฐกจิมเีสถยีรภาพ ทรพัยากรธรรมชาติ

ยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ที่มุ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน

จังหวัดและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.น.จ.) ซึง่มผีูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลาเป็นประธาน 

ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2557-2560 

โดยจัด ให้ มี ก ารประชุ มรั บฟั งความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บร่ า งแผนพัฒนาจั งหวั ด
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จากทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประชุมมาปรับปรุงแผนพัฒนา

จังหวัดให้สมบูรณ์ตามผลการประชุม และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ จงัหวดัสงขลา เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่นนำเสนอคณะกรรมการนโยบาย

การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)  

 จังหวัดสงขลา สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2558 ในประเภทรางวัลกระบวนการมี

ส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยนำเสนอโครงการตัวอย่าง คือ “โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและการผลิตข้าวและสนับสนุนให้พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระเป็นพื้นที่

ฐานอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2558” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ในภาวะวิกฤต เร่งด่วน โดยเฉพาะ

เสบียงสัตว์ ไม่สามารถดำเนินการจัดหาเสบียงสัตว์มาไว้ให้สัตว์ได้กินทันที

และไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์  

ส่งเสริมให้เกิดรายได้กับชุมชนที่รับซื้อฟ่อนฟาง และสร้างรายได้ให้กับ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่สามารถจำหน่ายฟ่องฟางใหกั้บศูนย์เก็บเสบียงสัตว์ 

ลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ที่สามารถซื้อฟ่อนฟางจากศูนย์

เกบ็เสบยีงสตัวใ์นราคาทีถ่กูกวา่ เมือ่เทยีบกบัอาหารสตัวอ์ืน่จากภาคเอกชน 



1. 

 

 

2. 

 

3. 

ขอบเขตการดำเนินงาน

 จากสภาพปัญหาปัญหาน้ำท่วมขัง ซ่ึงเป็นปัญหาที่สำคัญมากประการหนึ่ง

ในการประกอบอาชพีของเกษตรกร การให้ความช่วยเหลือด้านปศสุตัวจ์ะเป็นเรื่องลำดับ

รองจากการช่วยเหลือที่ตัวเกษตรกร ทั้ งข้อจำกัดในด้านการคมนาคม พาหนะ

ขนส่ง เส้นทางที่ถูกตัดขาด เป็นการเพิ่มปัญหาในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านการ

ช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์ โดยเฉพาะเสบียงสัตว์ ซึ่งการขอรับการช่วยเหลือด้าน

เสบียงสัตว์ ต้องเดินทางไปรับที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ที่มีระยะทางกว่า 200 

กิโลเมตร ไม่สามารถดำเนินการจัดหาเสบียงสัตว์มาไว้ให้สัตว์ได้กินทันทีและไม่เพียงพอ

ต่อความตอ้งการของสตัว ์ กลุม่เกษตรกรจงึมคีวามคดิเพือ่หาแนวทางวางแผนรบัมือแก้ไขปัญหา 

และเตรียมความพร้อม โดยในขั้นต้นมีแนวคิดจัดตั้งกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วยกัน 
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และมีแนวทางจะเก็บสะสมเสบียงสัตว์ไว้ใช้ในยามขาดแคลน เนื่องจากหลังฤดูการ

เก็บเกี่ยวผลผลติขา้วในพืน้ทีอ่ำเภอระโนด มฟีางขา้วจำนวนมาก หากสามารถนำมาอัดฟ่อน

เก็บสะสมไว้เป็นเสบียงสัตว์ในภาวะวิกฤตได้ แต่มีประเด็นใหม่คือ ปัญหาเรื่องสถานที่

เก็บรวบรวม เนื่องจากฟางแห้งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี หากการเก็บรวบรวมฟางแห้งไว้ใกล้

ที่พักอาศัย หรือบริเวณคอกสัตว์อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ กลุ่มเกษตรกรจึงได้เสนอ

ความต้องการขอรับการสนับสนุนโรงเก็บเสบียงสัตว์ เพื่อรวบรวมเสบียงสัตว์ไว้ใช้ในยาม

ขาดแคลน และเป็นหลักประกันในด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ ว่าสัตว์เลี้ยงจะไม่ขาดแคลน

อาหารแม้จะประสบภัยธรรมชาติ  สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดสงขลา 

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้หน่วยงานลงไปรับฟังปัญหาของภาคประชาชน

และนำแนวคิด ปัญหาและความต้องการ มาวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ 

และนำเสนอแนวทางการแกไ้ขปญัหาเสนอตอ่จงัหวดั เพือ่ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลาที่สอดคล้องกับการพัฒนาและแก้ปัญหา 

โดยการนำเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและสนับสนุนให้พื้นที่

คาบสมุทรสทงิพระเปน็พืน้ทีฐ่านอาหาร โดยกอ่สรา้งโรงเกบ็เสบยีงสตัวค์าบสมุทรสทิงพระ 

ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด ตามแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2557 และ

ผลจากการกอ่สรา้งโรงเกบ็เสบยีงสตัวเ์นือ่งจากมคีวามสอดคลอ้งกบัความต้องการของภาค

ประชาชน และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี จึงได้ดำเนินการ

ตอ่ในปงีบประมาณ 2558 โดยการสรา้งเพิม่ขึน้อกี 1 แหง่ คอื โรงเก็บเสบียงสัตว์กลุ่มผู้เลี้ยง

ปศุสัตว์พึ่งพาตนเองตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด 

 

ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

 1. มีความพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

โดยสามารถจัดหาฟางแห้งอัดฟ่อนเข้าเก็บ ขณะนี้ (มีนาคม 2558) มีฟางเข้าเก็บสะสม

ในโรงเก็บเสบียงสัตว์ฯ จำนวน 6,000 ฟ่อน  

 2. เกิดการร่วมทุน ที่ใช้หลักการมีหุ้นส่วนของภาคประชาชนในการรวบรวม

ฟางอัดฟ่อน ซึ่งมีมูลค่า ฟ่อนละ 25 บาท โดยกลุ่มเกษตรกรเปิดให้สมาชิกลงหุ้น

โดยกำหนดมูลค่า หุ้นละ 10 บาท และให้สมาชิกถือหุ้นได้ไม่เกินคนละ 500 หุ้น เพื่อ

เน้นชุมชนมีส่วนร่วม กระจายให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าร่วมทุนได้ และเป็นการ
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สร้างความเขม้แขง็ในชมุชน กรรมการบรหิารฯ มหีนา้ทีก่ำหนดสดัสว่นการใหค้วามช่วยเหลือ 

การวางแผนนำฟางเข้า-ออก จากโรงเก็บเสบียง การจัดประชุมกลุ่ม เพื่อความโปร่งใส 

มีการทำบัญชี สามารถตรวจสอบได้เป็นประจำทุกเดือน 

 3. จากการดำเนนิการดงักลา่ว กลุม่เกษตรกรเปน็ผูม้สีว่นรว่มในการวางแผนและ

ดาเนินการบรหิารจดัการเสบยีงสตัว ์ โดยเนน้การพึง่พาตนเอง โดยภาครฐัให้การสนับสนุน 

ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ สามารถวางแผนการผลิตได้เอง 

และในขณะเดียวกัน สามารถนำศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรและโรงเก็บเสบียงสัตว์

ไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่นได้อีกด้วย เป็นแนวทางที่เกษตรกรร่วมมือ

กันที่จะชว่ยเหลือตนเองก่อน เมื่อประสบปัญหาจึงนำเสนอต่อภาครัฐ เพื่อขอรับการ

สนับสนุน และทำเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยังสามารถขยายผลออกไป

ช่วยเหลือบุคคลภายนอกได้ หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กลุ่มอื่น ๆ ที่มีความพร้อม และให้

ความสนใจทีจ่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจนำไปเป็นต้นแบบในพื้นที่ต่าง ๆ และสุดท้าย

ยังเป็นการสรา้งแนวคดิพึง่พาตนเอง โดยอาศยัความสามคัคใีนชมุชน ซึง่จะเปน็จุดเริ่มต้น

ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสังคมได้ในที่สุด 
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รางวัลระดับดี

1.กรมควบคุมโรค
 กรมควบคุมโรค กำหนดพนัธกจิในการสง่เสรมิกระบวนการประสานความรว่มมือ

กับเครือข่ายภายใน และระหว่างประเทศในการผลิต และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ 

ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมาย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

รวมทั้งบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล และกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและร่วมมือ

กับเครือข่ายภาคีภายในและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน

และควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้บริหารมีการ

สื่อสารโดยตรงด้วยการจัดประชุมถ่ายทอดนโยบาย และสื่อสารผ่านหนังสือราชการ  

รวมทั้งผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของบุคลากร

ในสังกดั และเพือ่นำไปสูก่ารปฏบิตัใินโครงการทีส่ำคญัของกรม ไดแ้ก ่ โครงการสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (Multi-sectoral cooperation) รวมถึง

การกำหนดระบบประเมินผลภายในองค์กร ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรไปสู่หน่วยงาน

ปฏิบัติอย่างชัดเจน จัดทำสมุดบันทึกแล้วสอดแทรกเนื้อหายุทธศาสตร์ของกรมควบคุม

โรคและแจ้งเวียนทางหนังสือราชการ และการแถลงข่าว  

 การสร้างระบบ/วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมของ

หน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรมควบคุมโรค มีการ

อบรมในเรือ่งของค่านิยมองค์กรของกรมควบคุมโรค คือ I-SMART และสิ่งสำคัญของ 

2 ใน 6 ค่านิยมก็คือ การมีสัมพันธภาพที่ดี (R = Relationship) และการทำงานเป็นทีม 

(T = Teamwork) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญและส่งผลต่อการทำงานและการบริหารงาน

แบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกรมควบคุมโรคร่วมกับ

ภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคประชาชน 

 กรมควบคุมโรค สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2558 ในประเภทรางวัลพัฒนาการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยนำเสนอโครงการตัวอย่าง คือ “โครงการบูรณาการ

การปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค

มาลาเรีย” ซึ่งดำเนินการในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์ของ

โครงการ ได้แก่  
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สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียตาม

มาตรฐานสากล ใหเ้หมาะสมตามบรบิทของพืน้ทีแ่ละตามความจำเป็นของ

ประชาชน  

พัฒนาแนวทางการดำเนนิงานดา้นสขุภาพแบบองคร์วม ครอบคลมุทุกพื้นที่

ตามแนวชายแดน  

สร้างความพรอ้มในการบูรณาการงาน ทรัพยากรในการป้องกันควบคุม

โรคมาลาเรยีของพืน้ที ่ ผา่นกระบวนการขั้นตอนของการวิเคราะหก์ำหนด

กลยุทธ์โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ไข้มาลาเรีย ความ

คาดหวัง ความต้องการรับบริการของประชาชนเพื่อการป้องกันควบคุม

โรคมาลาเรีย มากำหนดความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน ผ่านแนวคิด

การมีส่วนร่วม 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

ขอบเขตการดำเนินงาน

 กรมควบคุมโรค ไดส้รา้งกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนในการดำเนินงาน

ป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย เริ่มต้นจากการรับฟังความเห็นและส่งเสริมบทบาท

ภาคประชาชนให้แสดงความคิดเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องการรับการสนับสนุนจาก

บริการภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนมีส่วนร่วม

ในการวางแผนการทำงาน ร่วมคิดวิเคราะห์และรับรู้ปัญหา กำหนดบทบาท ร่วมลงมือ

ปฏิบัติตามบทบาท และร่วมประเมินผลการทำงาน โดยการพัฒนาแนวคิดและวิธีการ

ทำงานร่วมกับหนว่ยงานเครอืขา่ย เปน็กจิกรรมแรกทีเ่ริม่ดำเนนิการ เพือ่ใหท้มีบรูณาการ

เข้าใจวัตถุประสงค์ วิธีคิดการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการ ภารกิจและทรัพยากรที่

สามารถสนับสนนุการทำงานรว่มกนั  ใหม้องเหน็เปา้หมายการทำงานเดยีวกันคือ ประชาชน 

อีกทั้งมองเห็นผลลัพธแ์ละประโยชน์ที่ได้รับร่วมกนั มกีารพฒันาวธิกีารทำงานแบบเชิงรุก 

เป็นรูปแบบการดำเนินการต่อจากการพัฒนาหน่วยงานเครือข่าย โดยใช้ผลการประเมิน

ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชน มาร่วมตัดสินใจวางรูปแบบ โดยกำหนด

รูปแบบให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนที่มาประสานร่วมมือกันจัดบริการมาลาเรีย

เข้าไปในพื้นที่ของประชาชนทีอ่ยู่ห่างไกลตามแผนงานทีว่างไว ้ และได้มีการพัฒนาแกนนำ

ด้านมาลาเรีย เพื่อสร้างการมีสว่นร่วมและส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เป็นกลไก
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ที่ช่วยในการสือ่สารเกี่ยวกับความเจ็บป่วยให้มีความเขา้ใจในความหมายตรงกนั และเป็น

กลไกที่ช่วยให้เกิดความไวว้างใจระหวา่งหนว่ยงานภาคราชการกบัประชาชน โดยมแีกนนำ

มาลาเรยีเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านความรู้ และประยุกต์ความรู้ภาคประชาชน (lay 

knowledge) หรือความเชื่อต่อความเจ็บป่วยที่ประชาชนมีอยู่ให้สามารถผสมผสาน 

สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสมดุล รวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนำ

ได้ในชุมชนห่างไกลซึ่งเป็นโอกาสที่เจ้าหน้าที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนอย่าง

ใกล้ชิด นอกจากนี้ มีการพัฒนาแกนนำ โดยการถ่ายทอดความรู้ให้หน่วยงานภาครัฐผ่าน

กระบวนการดำเนนิงานแบบบรูณาการ จนกระทั่งหน่วยงานเหล่านี้สามารถ่ายทอดความรู้

มาลาเรียส่งต่อประชาชน แทนเจา้หนา้ทีห่นว่ยมาลาเรยีไดเ้สมอืนเปน็แกนนำดา้นมาลาเรีย

อีกกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสามารถให้ความรู้เรื่องมาลาเรีย 

เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนในชุมชนพื้นที่ห่างไกล และสามารถติดตามให้

คำแนะนำการกินยาอย่างต่อเนื่องได้ กระบวนการพัฒนาแกนนำนี้มีความสำคัญในการ

ขับเคลื่อนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 

โดยปราศจากการแบ่งแยกความแตกต่าง เป็นการทลายกำแพงวัฒนธรรม ภาษา ที่เป็น

อุปสรรคของการเข้าถึงบริการของประชาชนที่ดีอีกทางหนึ่ง 

 

ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

 1. โครงการบรูณาการการปฏิบัติราชการแบบมสีว่นรว่มในการดำเนนิงานป้องกัน

ควบคุมโรคมาลาเรีย อำเภออุ้มผาง จ.ตาก ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ในพื้นที่

ดำเนินการให้บริการโรคมาลาเรียพื้นที่เสี่ยงสูงแบบบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วยประชาชน

คนไทย กลุ่มต่างชาติ ได้แก่ คนพม่า และ คนกระเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และ

คนต่างชาติที่เข้ามาทำมาหากินหรือลี้ภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทย การดำเนินงาน

ของโครงการนี้ไม่เลือกปฏิบัติ ทำให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน เช่น ได้รับ

การตรวจวินิจฉัยรักษาโรคไข้มาลาเรียที่มีมาตรฐานเดียวกัน  

 2. ลดภาระคา่ใชจ้า่ยจากการเดนิทางไปรบับรกิารรกัษาทีห่นว่ยบรกิารสาธารณสุข 

และสามารถประยกุตก์ารดแูลสขุภาพตามแนวทางการแพทยผ์สมผสานไปกับชุดความรู้

ตามความเชื่อของตนเองและครอบครัวอย่างลงตัวไม่เกิดความขัดแย้ง  
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 3. ก่อให้เกิดประโยชนต์อ่ภาคเีครอืขา่ย ในการดำเนนิงานครัง้นีม้ภีาคีเครือข่ายที่

เข้าร่วมดำเนินการประกอบด้วย หน่วยงานให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ตำรวจ

ตระเวนชายแดน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคสาธารณสุข อาสาสมัคร

มาลาเรีย หน่วยภาคเอกชนในพื้นที่ และผู้แทนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ประโยชน์ที่

เกิดขึ้น คือ มีการทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือประโยชน์สุขที่เกิดกับ

ประชาชน ร่วมพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาโรคมาลาเรียชายแดนอย่างยั่งยืน  

 

2.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

โดยมีเป้าประสงค์ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม และผู้บริหารมีการให้นโยบาย ทิศทางการบริหารราชการที่ให้ความสำคัญกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชน มีการจัดตั้งกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมในปี 2554 และมี

การอบรมพัฒนาบุคลากรในกองนี้อย่างต่อเนื่อง 

 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล “ความเป็น

เลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2558 ในประเภทรางวัล

พัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยนำเสนอโครงการตัวอย่าง คือ “โครงการ

พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง”  ซึ่งดำเนินการในพื้นที่

จังหวัดชัยนาท 

 โครงการพฒันาแหลง่นำ้บาดาลเพือ่การเกษตรในพืน้ทีป่ระสบภยัแลง้ มวีัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในรูปแบบบูรณาการแหล่ง

น้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำผิวดิน  

ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรได้มีส่วนร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการ

บริหารจัดการน้ำบาดาล  

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

1. 

 

2. 

 

3. 
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ขอบเขตการดำเนินงาน

 รูปแบบการดำเนนิการ ดำเนนิการโดยใหเ้กษตรกรในพืน้ทีน่อกเขตชลประทาน 

ที่ประสบปัญหาและมีความต้องการแหล่งน้ำ  รวมตัวกันมีพื้นที่รวมกันประมาณ 100 ไร่ 

มาขอให้กรมทรพัยากรนำ้บาดาลขดุเจาะบอ่นำ้บาดาลให ้โดยเกษตรกรจะตอ้งรวมกลุ่มกัน 

มีคณะกรรมการบริหารจัดการจัดสรรน้ำบาดาล และบำรุงรักษาระบบน้ำบาดาลให้มี

การใช้ได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน เกษตรกรที่ร่วมในโครงการจะใช้น้ำบาดาลโดยเสียค่าใช้น้ำ

ตามจำนวนที่ใช้น้ำจริง โดยคณะกรรมการที่เกษตรกรจัดตั้งขึ้นมา จะร่วมกันกำหนด

แนวทางการจัดสรรน้ำ ค่าน้ำต่อหน่วย และคณะกรรมการมีบทบาทที่จะบริหารจัดการ

รายได้ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบให้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 

คณะกรรมการมาจากตัวแทนของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ และมี อบต. และเจ้าหน้าที่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นที่ปรึกษา โดยกลุ่มมีกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มผู้ใช้

น้ำบาดาลขึ้น  

 

ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

 1. เกษตรกรทีร่ว่มในโครงการมคีวามมัน่ใจวา่ มแีหลง่นำ้สำหรบัการเพาะปลกูได้

อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม น้ำที่จะนำมาใช้มีต้นทุน ดังนั้น การนำไปใช้ประโยชน์จะ

ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของการนำไปใช้ปลูกพืชชนิดไหน มีผลผลิตเท่าไหร่ และราคา

เท่าไหร่ คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่หากนำค่าใช้จ่ายการลงทุนเพาะปลูกในเรื่องต่างๆ

รวมทั้งค่าน้ำมาคิดคำนวณด้วย  

 2. เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร และการบริหารจัดการน้ำบาดาลที่มาจาก

การมีส่วนร่วมในรปูแบบคณะกรรมการจัดสรรนำ้บาดาล รวมถงึเกดิกฎกติกาในการใช้น้ำ

ร่วมกัน 
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2.กรมประมง
 กรมประมง ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากร สัตว์น้ำ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะหุ้นส่วน

การพัฒนาผ่านกลไกการทำงานของเครือข่ายในลักษณะพหุภาคี ซึ่งได้กำหนดเป็น

นโยบายหรือทิศทางที่ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยกำหนดไว้ใน

พันธกิจของกรมประมง คือ กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้ได้

อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลายทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคการ

จัดการทรัพยากรในชุมชน  และยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

ให้ยั่งยืนและคงความหลากหลาย โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนชาวประมงมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรประมง รวมทั้ง กลยุทธ์ข้อ 2: เสริมสร้างการมีส่วนร่วม               

ในการบริหารจดัการทรพัยากรสตัวน์ำ้ และมเีปา้ประสงคใ์หช้มุชนมสีว่นรว่มในการบริหาร

จัดการสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ   

 กรมประมงสมคัรเขา้รบัการประเมนิเพือ่รบัรางวลั “ความเปน็เลศิด้านการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2558 ในประเภทรางวัลพัฒนาการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม โดยนำเสนอโครงการตัวอย่าง คือ “โครงการธนาคารปูม้า”  

ซ่ึงดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 โครงการธนาคารปูม้าเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปูม้าอย่างถูกต้องและคุ้มค่า 

โดยชุมชนมีส่วนร่วม  

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปูม้าในท้องถิ่น  

สร้างจติสำนกึ และปลกูฝงัแนวทางอนรุกัษท์รพัยากรปมูา้ใหแ้กช่าวประมง 

และเยาวชน 

 

1) 

 

2) 

3) 
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ขอบเขตการดำเนินงาน

 การดำเนินโครงการเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องตามโครงการแผนแม่บทการ

จัดการประมงทะเลไทย  โดยผสมผสานแนวคิดต่างๆ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน การจัดการความรู้ และการบูรณาการการทำงาน รวมทั้งการทำงานเป็นทีม 

เพื่อให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน  มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้  และมีความเป็น

เจ้าของ รู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากรหรือภูมิปัญหาของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้ง

สามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคม ผ่านกลไกการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ

โครงการ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการ  

ที่ให้แต่ละภาคสว่นเขา้มามสีว่นรว่มตัง้แตก่ารใหข้อ้มลู ขอ้คดิเหน็ การรบัฟังความคิดเห็น 

การร่วมตัดสินใจในการทำแผนการดำเนินงาน การดำเนินงานร่วมกัน การติดตาม

ประเมินผลร่วมกัน ตั้งแต่พิจารณาคัดเลือกชุมชนและพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม โดย

ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้า และศึกษาข้อมูล

เบื้องต้นของชุมชนในด้านท่าขึ้นสัตว์น้ำ ปริมาณแม่ปูม้าที่ขึ้นในแต่ละวัน ความเข้มแข็ง

ของชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่จะจัดทำธนาคารปูม้าชุมชน และข้อมูลอื่นๆ 

ที่จำเป็น รวมทั้งการประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทำธนาคารปูม้า โดยชาว

ประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดตั้งธนาคารปูม้าชุมชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของ

ชาวประมงในพื้นที่ ที่มีชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารจัดการ

ธนาคารปมูา้ เชน่ การลำเลยีงแมป่เูขา้-ออกจากธนาคารป ู การปลอ่ยลกูปมูา้ การจดบันทึก

ข้อมลูแม่ปูม้าที่เข้าธนาคารปูม้า เป็นต้น พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการในพ้ืนที่ร่วมกัน

ในการจัดทำโครงการและจัดตั้งธนาคารปูม้าชุมชน และเป็นคณะกรรมการในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินการและร่วมติดตามประเมินผล โดยกรมประมงเป็นผู้เสริมอำนาจ

ของชุมชนโดยมีเจ้าหนา้ทีข่องศนูยว์จิยัและพฒันาประมงทะเลเปน็ผูใ้หค้ำแนะนำส่งเสริม

ในด้านข้อมูลทางวิชาการ เพื่อการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ เช่น ความเค็มน้ำมีผลต่อ

อัตราการฟักของลูกปูม้า สถานที่การจัดตั้งธนาคารปูม้าควรใกล้บริเวณท่าขึ้นสัตว์น้ำของ

ชาวประมง เพือ่ลำเลยีงแมป่มูา้เขา้ธนาคารปไูดส้ะดวกและควรใชร้ะยะเวลาในการลำเลียง

น้อยที่สุด ทำให้ได้แม่ปูม้าที่มีคุณภาพสูง/บริเวณที่ปล่อยลูกปูควรเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่ง

อนุบาลปูม้าและมีที่หลบซ่อนตามธรรมชาติ เป็นต้น โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อาทิ การสร้างกระชัง การลำเลียงปู การปล่อยปูหรือการแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน 
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 นอกจากนี้  กรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้มีการติดตาม

ผลและแก้ไขปัญหาร่วมกับชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และร่วมกันถอดบทเรียน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านเวทีสาธารณะในระดับชุมชนหมู่บ้านโดยสรุปบทเรียน และ

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานจนตกผลึกทางความคิดและเสนอ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนการเสนอทางออกเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน 

โดยมีฉันทามติเห็นควรมีการกำหนด กฎ กติกาของชุมชนในการทำการประมง การใช้

เครื่องมือประมง การกำหนดเขตทำการประมงเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน

ของการทำการประมง และการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันด้วยการเปิดเป็นศูนย์แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ชุมชนที่เปิดโอกาสให้ชุมชนอื่นๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนร่วมกัน (Open house)  

โดยมีปราชญ์ประจำหมู่บ้านทำหน้าที่ในการเป็นวิทยากรชุมชนคอยให้คำปรึกษา 

บรรยายให้ความรู้ให้กบัผู้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ในชุมชน รวมทั้งการสร้างเครือข่าย

ขึ้นในชุมชน โดยจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำขึ้นในชุมชน เพื่อ

บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในชุมชนให้มีความยั่งยืน ตลอดอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ

ให้มีอยู่คู่กับชุมชนท้องถิ่นตลอดไป 

 

ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

เกิดกฎ กติกา หรอืขอ้ตกลงของชมุชน ทีม่าจากการเรยีนรูป้ญัหา/การแก้ไข

ปัญหาการใช้ทรัพยากรปูม้า และใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้า

ในชุมชนตนเอง  ทำใหเ้กดิเขตพืน้ทีอ่นรุกัษป์มูา้ในบรเิวณทีเ่ปน็แหลง่อนุบาล

ลูกปูม้า/แหล่งเลี้ยงตัวปูมา้ขนาดเล็ก เป็นการป้องแหล่งอนุบาลลูกปูม้า/

แหล่งเลี้ยงตัวปูม้าขนาดเล็ก และเติมเต็มความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหาร

ในระบบนิเวศ โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีป่มูา้เปน็ Dominant species ยงัสามารถ

คงสภาพได้ดังเดิม/ดีกว่าเดิม 

เกิดการทำงานแบบบรูณการรว่มกนั ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และชาวประมง

ในพื้นที่  ซึ่งก่อเกดิเปน็สายสมัพนัธอ์นัดใีนการทำงานรว่มกนัในอนาคตต่อไป 

มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน หรือชุมชนต้นแบบ ที่สามารถถ่ายทอดองค์

ความรู้ที่มีประสิทธิภาพจากรุ่นสู่รุ่น และเปิดโอกาสให้ชุมชนอื่นๆ เข้ามา

แลกเปลี่ยนเรียนร่วมกัน (Open house)   

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 
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4.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไดใ้หค้วามสำคญักบัการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม 

โดยจากนโยบายของกรมพฒันาธรุกจิการคา้ ทีม่ทีศิทางการดำเนนิงาน ในป ี2558 ภายใต้

แนวคิด “บริการเชิงรุก บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล” 

รวมถึงส่งเสริมการสร้างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมครอบคลุมภารกิจหลักของ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกำหนดมาตรการ/โครงการ “การกำหนดแนวทางการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในงานด้านบริการ ด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ และด้าน

สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ” ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและผลักดันสู่การ

ปฏิบัติ และได้มีการสื่อสารนโยบายให้บุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับทราบและถือ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารราชการที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย

กำหนดเป็นนโยบายกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ป ี 2558 และเผยแพรผ่า่นรายงานประจำปี 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2557 รวมถึงวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า “ต้นสาย

ปลายทางธุรกิจ” นอกจากนี้ ได้มีหนังสือประกาศ “นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี” 

ยึดถือเปน็แนวทางปฏบิตั ิมกีารอบรมหรอืพฒันาความรูแ้ละทกัษะของบคุลากรในหน่วยงาน

ที่เอื้อต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ  

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ สมคัรเขา้รบัการประเมนิเพือ่รบัรางวลั “ความเปน็เลิศ

ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2558 ในประเภทรางวัล

พัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยนำเสนอโครงการตัวอย่าง คือ “โครงการ

ศูนย์เครือขา่ยธรุกจิ (Biz Club) จงัหวดัเพชรบรุ”ี ซึง่ดำเนนิการในพืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบุรี 

 โครงการศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เกิดความสามัคคี และลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการแย่งกันใช้

ทรัพยากรปูม้าในพื้นที่  

4. 

เป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ระหว่างผู้ประกอบ

ธุรกิจในพื้นที่ 

สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจไทยให้เกิดการรวมตัวเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

ทุกระดบัตัง้แต่ระดับ Micro Business, SMEs ไปจนถงึ SML ในพื้นที่

ทุกจังหวัด 

1. 

 

2. 
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เป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจ 

เป็นศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรกิจ และแหล่งเงินทุน  

เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจสร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้

สู่มาตรฐานการประกอบธุรกิจ 

3. 

4. 

5. 

 

ขอบเขตการดำเนินงาน

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้คัดเลือกจังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดนำร่องในการ

จัดตั้งเป็น “ศูนย์เครือขา่ยธรุกจิBiz Club” ณ สำนกังานพฒันาธรุกจิการคา้จงัหวัดเพชรบุรี 

โดยเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจไทยให้เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายธุรกิจ 

Biz Club ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจทุกระดับ โดยมีหน่วยงานพันธมิตรให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลือในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 

ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเพียงผู้สนับสนุนศักยภาพของเครือขา่ยธุรกิจ Biz Club 

ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีวิธีการดำเนินงานใน 3 กิจกรรม คือ 

สร้างเครือข่ายธุรกิจประสานหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สถาบันการศึกษา 

สถาบันการเงนิ และภาคเอกชน โดยแนะนำศนูยเ์ครอืขา่ยธรุกจิ Biz Club 

และคัดเลือกกลุ่มธุรกิจเป้าหมายเป็นกลุ่มเครือข่ายธุรกิจนำร่อง 

พัฒนาเครือข่ายธุรกิจ ได้แก่ การส่งเสริมช่องทางการตลาด เช่น กิจกรรม

การออกร้านจำหน่ายสินค้าของสมาชิกการส่งเสริม การฝึกอบรม/สัมมนา 

และพัฒนาธุรกิจ 

เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โดยปี 2558 ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ 

Biz Club จ.เพชรบุรีกับส่วนกลาง และขยายเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ

ครอบคลุมทั้งประเทศ จำนวน 36 แห่ง โดยได้จัดตั้งเป็น “คณะกรรมการ

เครือข่ายธุรกิจประเทศไทย หรือ Biz Club Thailand (BCT)” มีธุรกิจ

เข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 6,000 ราย โดยการรวมกลุ่ม BCT จะเป็น

ส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้สมาชิกภายในกลุ่มเกิดการพัฒนา

ศักยภาพและองคค์วามรูด้า้นการประกอบธรุกจิมากขึน้ รวมทั้งมีการขยาย

ธุรกิจและต่อยอดการค้าไปสู่ตลาดสากล 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 
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ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

 โครงการศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) จังหวัดเพชรบุรี ก่อให้เกิดรวมกลุ่ม

ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัด โดยร่วมกันสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ 

สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยผลสำเร็จจากการดำเนินงาน สรุปได้ 

ดังนี ้

 1.ผู้ประกอบธุรกิจ

ด้านความรูผู้ป้ระกอบธรุกจิ ไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การประกอบธุรกิจ

ทั้งหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย 

Biz Club และเกิดจับคู่ธุรกิจภายใต้การเชื่อมโยงเครือข่าย Biz Club  

ด้านเศรษฐกจิ ผูป้ระกอบธรุกจิทีเ่ปน็สมาชกิศนูยเ์ครอืขา่ยธรุกจิ (Biz Club) 

จังหวัดเพชรบุรีได้รวมตัวกันสร้างเครือข่ายในชุมชน ในภาคธุรกิจด้านการ

ผลิต ทำให้เกิดการประหยดัตอ่ขนาด (Economies of scale) ดงันัน้เมือ่ได้

รว่มกนัผลิตเป็นเครือข่าย สามารถจำแนกการผลิต โดยผู้ผลิตเลือกผลิต

เฉพาะสนิคา้ทีถ่นดัและผลติเปน็จำนวนมาก จะทำใหป้ระหยดัตน้ทุนการผลิต

ได้มากเกดิการประหยดัดา้นการจดัการ (Economies of management) 

ลดตน้ทนุทางการบรหิารจดัการ มกีารแบง่เบาภาระคา่ใชจ้า่ยทางการบรหิาร

รว่มกนั (Share Costs) ทำใหผู้ป้ระกอบธรุกจิมตีน้ทนุลดลง และมผีลกำไร

มากขึ้น 

ด้านสังคม จากการทีผู่ป้ระกอบธรุกจิไดร้บัการฝกึอบรมจากศนูยเ์ครอืขา่ยธุรกิจ 

(Biz Club) จังหวัดเพชรบุรี ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้ารับการอบรมเกิด

การรวมตัวเชื่อมโยงเครือข่ายมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่ง

กันและกนั มกีารแกไ้ขปญัหาทางธรุกจิทีเ่กดิขึน้รว่มกนั ทำใหเ้กดิความชว่ยเหลอื

ซึง่กนัและกนั กอ่เกดิเปน็ชมุชนเขม้แขง็ และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน

ทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

   
 2.หน่วยงานภาครัฐ

 สามารถประหยดังบประมาณในการดำเนนิงานของภาครฐั เนือ่งจากสำนักงาน

พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี สามารถบูรณาการการทำงานและใช้การอบรมของ
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ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) จังหวัดเพชรบุรีถ่ายทอดความรู้หรือองค์ความรู้ให้แก่

ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มเป้าหมายได้ทำให้ประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนมาก และช่วย

อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องเดินทางเข้ารับการอบรมที่กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า 

 

5.กรมราชทัณฑ์
 กรมราชทณัฑ ์ ใหค้วามสำคญักบัการมสีว่นรว่มของประชาชนในการบรหิารราชการ 

โดยกำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

ราชการคือ นโยบายด้านการบริหารจัดการงานราชทัณฑ์ในฐานะเป็นเครื่องมือสำคัญ

ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานภายใต้พันธกิจหลักของกรมราชทัณฑ์

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการสง่เสรมิใหม้กีารนำองคค์วามรู ้ การจัดการสมัยใหม่ที่ใช้

กันในภาคธุรกิจและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ 

เพื่อทดแทนสภาวะจำกัดและขาดแคลนของทรัพยากรการบริหารทั้งด้านงบประมาณ 

อัตรากำลัง และอุปกรณ์เครื่องมือการทำงานต่างๆ ซึ่ งจากปัญหาและอุปสรรค

ที่กรมราชทัณฑ์เผชิญอยู่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการอย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังได้ จำเป็น

ต้องสะท้อนปัญหาและสาเหตุให้สังคม ภาคประชาชน ภาคการเมือง ตลอดจน

ส่วนราชการต่างๆ ได้รับรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือ 

ความช่วยเหลือ และบูรณาการการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้าง

ความยอมรับและความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนต่อภาพลักษณ์ กระบวนการ และผลการ

ปฏิบัติงาน “คืนคนดี สู่สังคม” ของกรมราชทัณฑ์ และกรอบแนวทางการดำเนินงานของ

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เน้นให้เรือนจำและทัณฑสถาน

แสวงหาพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและดำเนินการงาน

ราชทัณฑ์ 

 กรมราชทัณฑ์สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2558 ในประเภทรางวัลพัฒนาการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยนำเสนอโครงการตัวอย่าง คือ “โครงการฝึกวิชาชีพ

ให้แก่ผู้ต้องขังร่วมกับภาคธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของเรือนจำจังหวัด

สุโขทัย”  ซึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  
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 วัตถุประสงคข์องโครงการ คอื เพือ่การฝกึวชิาชพีทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการ

ของตลาดแรงงาน สามารถนำไปประกอบอาชพีไดเ้มือ่พน้โทษโดยไมห่วนกลบัมากระทำผิดซ้ำ 

 

ขอบเขตการดำเนินงาน

 กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำจังหวัดสุโขทัยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ร่วมกับนายวัฒนา เรืองปัญญวัฒนา ผู้ประกอบการรถรางโดยสาร ในการส่งเสริมกิจการ

ราชทัณฑ์ด้านการฝกึวชิาชพีในมติคินืคนดสีูส่งัคม โดยไดร้ว่มกนัปรกึษาหารอื เพื่อกำหนด

แผนและทิศทางในการดำเนินงานการฝึกวิชาชีพด้านการประกอบรถรางโดยสารให้แก่

ผู้ต้องขัง เช่น มีข้อเสนอในการปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงงานฝึกวิชาชีพ และส่ง

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังไปศึกษาดูงาน

กระบวนการผลติรถรางโดยสารอยา่งเตม็รปูแบบ ณ สถานประกอบการภายนอก รว่มกัน

กำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ต้องขังที่มีสมรรถนะ คุณสมบัติ และศักยภาพสอดคล้องกับ

ความต้องการของเอกชนผู้ประกอบการ และร่วมกันคัดเลือกผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์

ภายใต้ความสมัครใจของผู้ต้องขังที่จะยินยอมฝึกอบรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะและ

ช่างเชื่อมสแตนเลสในการต่อรถรางโดยสาร ซึ่งผู้ประกอบการได้นำวัสดุอุปกรณ์ในการ

ฝึกวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะและช่างเชื่อมสแตนเลสเข้ามาให้ผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพภายใน

เรือนจำ โดยเรือนจำได้มีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย 

การยืดหยุ่นในกฎระเบยีบบางประการทีไ่มข่ดัตอ่กฎหมาย เช่น การขยายเวลาทำงานของ

ผู้ต้องขังในโรงงานฝึกวิชาชีพประกอบรถรางโดยสารให้เท่ากับเวลาทำงานของผู้ต้องขัง

กองงานสาธารณะ สนับสนุนวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาให้การอบรม

และฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ติดตามกระบวนการผลิตของผู้ต้องขังให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่ภาคเอกชนกำหนด เป็นต้น และเมื่อได้ผลผลิต ผู้ประกอบการจะเข้ามามี

ส่วนร่วมในการประเมินผลสัมฤทธิ์และคุณภาพฝีมือแรงงานของผู้ต้องขังในระดับหนึ่ง 

และเรือนจำก็จะจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการและนำรายได้ที่ได้รับจากการจำหน่าย

มาจัดสรรเป็นรางวัลปันผลให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพภาย

หลังพ้นโทษ ผู้ประกอบการ จะเข้ามามีบทบาทในการคัดเลือกผู้ถูกคุมประพฤติที่เป็น

แรงงานที่มีทักษะและฝีมือ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลกลุ่มนี้ได้เข้าทำงานในสถานประกอบ

การภายหลังพ้นระยะเวลาที่ถูกคุมประพฤติตามความประสงค์และความสมัครใจของ

ผู้ถูกปล่อยคุมประพฤติต่อไป 
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ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

 ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการดำเนนิงานตาม “โครงการความรว่มมอืในการส่งเสริม

กิจการราชทัณฑ์ด้านการฝึกวิชาชีพในมิติคืนคนดีสู่สังคม” ได้แก่ 

ผู้ต้องขังได้รับโอกาสในการฝึกวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในท้องถิ่น 

ผู้ต้องขังมีรายได้จากการฝึกอบรมวิชาชีพและสามารถเก็บไว้ใช้เป็นทุน

ในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ 

ผู้ต้องขังมีสถานประกอบการรองรับในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ 

เรือนจำสามารถบรรเทาปัญหาการว่างงานของผู้ต้องขังในเรือนจำลงได้  

เรือนจำสามารถสร้างเครือข่ายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไข

พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองที่มูลค่าเพิ่มแก่สังคม 

ผู้ประกอบการสามารถขยายฐานการผลิตรถรางโดยสารเข้ามายังเรือนจำ 

โดยอาศัยแรงงานจากผู้ต้องขัง 

ผู้ประกอบการได้รับความภาคภูมิใจในการมีจิตอาสาที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม 

แก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง และให้โอกาสผู้ต้องขังได้พิสูจน์ตนเองว่า

เป็นพลเมืองที่มีมูลค่า (Value) ในการที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

ลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยพ้นโทษ เนื่องจาก

ผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยพ้นโทษมีงานทำเป็นหลักแหล่ง และมีรายได้ที่แน่นอน 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 

 

6.กรมการพัฒนาชุมชน

 กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการ

มีส่วนร่วมของประชาชน และมนีโยบายการกำกบัดแูลองคก์ารทีด่ ี เพือ่ใหก้ารปฏิบัติราชการ

ของกรมฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เป็น

ที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับนโยบายของผู้บริหาร ที่มีทิศทางการ

บริหารราชการทีใ่หค้วามสำคญักบัการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม ปรากฏตามยุทธศาสตร์

กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555-2559 และพันธกิจหลักของกรมฯ พันธกิจที่ 1 พัฒนา

ระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน โดยจัดทำแนวทาง
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การดำเนนิกจิกรรมตามยทุธศาสตรก์รมการพฒันาชมุชน  ประจำปงีบประมาณ และสง่มอบ

ให้หน่วยปฏิบัติ ทุกสำนัก/กอง ทุกจังหวัดและทุกอำเภอ ใช้เป็นคู่มือในการทำงาน ซึ่งมี

แนวทางการดำเนินงานฯ  ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติ

ราชการ  

 กรมการพัฒนาชุมชนสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล “ความเป็นเลิศ

ด้านการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม” ประจำป ี พ.ศ. 2558 ในประเภทรางวลัขยายผล

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยนำเสนอโครงการตัวอย่าง คือ “โครงการหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านพี่สู่บ้านน้อง” ซึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการ

พัฒนาหมู่บ้าน ใหม้รีะบบการบรหิารจดัการชมุชน แบบบรูณาการและพัฒนา

เศรษฐกิจกิจชุมชนและเร่งรัดการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้

ครอบคลุมทั่วประเทศ    

เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในฐานะ

หมู่บ้านพ่ี และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ในฐานะหมู่บ้านให้

เข้มแข็งได้ในที่สุด 

 

1. 

 

 

 

2. 

ขอบเขตการดำเนินงาน

 กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์

กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง ในกจิกรรมการพัฒนาศักยภาพและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง ใน 3 กิจกรรม คือ 

สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2558 กลุ่มเป้าหมายคือ 

กลุ่ม องค์กรแกนนำ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง ในทักษะการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนา

ผู้ด้อยโอกาส การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาให้หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงตน้แบบเปน็หมูบ่า้นตน้แบบอย่างยั่งยืน  

1. 
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การขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดำเนินการในหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 878 หมู่บ้านดำเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่  

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง     

กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน 

กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

การเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดำเนินการใน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ได้รับงบประมาณจากกรมฯ พ.ศ. 

2554-2557 จำนวน 4,390 หมู่บ้านทั่วประเทศ  

2. 

 

 

 

 

3. 

 การขยายผลดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกรมการพัฒนาชุมชน  

กำหนดแนวทางการดำเนนิงานแบบบา้นพีสู่บ่า้นนอ้ง คอืเปน็การใชห้มูบ่า้นตน้แบบทีม่อียู่ 

สอน ถ่ายทอด สาธิต ให้กับหมู่บ้านอื่น หรือเป็นศูนย์เรียนรู้ ที่มีองค์ความรู้พร้อม

ถ่ายทอดให้ผู้สนใจเข้าไปเรียนรู้ เพื่อขยายผลให้กว้างออกไปออกไป ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง 

ประชาชนพึ่งตนเองได้และมีความสุขบนความพอเพียงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมใน

ชุมชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการขยายผล 

โดยถอดบทเรียน และพัฒนารูปแบบ (Model) จากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับ

รางวัลในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาขยายผลใน 3 พื้นที่ ดังนี้ 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้างสูง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดอน อำเภอ

ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าขนุน หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะไฟหวาน 

อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองแก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอ

แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

 ด้านเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมการมีงานทำในหมู่บ้าน เป็นการลดรายจ่าย 

สร้างรายได้ ขยายโอกาสของชุมชนในการพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งผลิตภัณฑ์ทาง 

การเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และส่งเสริมแหล่งเงินทุน

ในชุมชนดว้ยกลุม่ออมทรพัยเ์พือ่การผลติ เพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจน หนีน้อกระบบ 

ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน  
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 ด้านสังคม 

 ด้วยพลังชุมชน กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของ

การเสริมสร้างชุมเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนเอื้ออารี สร้างสังคมสมานฉันท์ โดยได้สร้าง

กิจกรรมการส่งเสริมด้านการเกษตร (ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกผลไม้ การทำอุโมงค์ผัก 

การปลูกพริกไทยดำ) กิจกรรมสาธิตด้านปศุสัตว์ (การเลี้ยงไก่ดำ การอนุรักษ์กระบือ) 

กิจกรรมสาธิตด้านทำน้ำยาเอนกประสงค์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 

 

7.กรมทางหลวงชนบท
 กรมทางหลวงชนบท มยีทุธศาสตรก์ารมสีว่นรว่มภาคประชาชนในยทุธศาสตรท์ี ่2 

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานงานทางและบรกิารดา้นคมนาคมอยา่งมบีรูณาการ เพือ่ขบัเคลื่อน

นโยบายการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

ของกรมฯ ที่เป็นรูปธรรม และได้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการเปิดโอกาสให้

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของกรมฯ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

การประชมุชี้แจง เว็ปไซต์ ฯลฯ รวมทั้งมีการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เอื้อต่อการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างทาง 

 กรมทางหลวงชนบท สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล “ความเป็นเลิศ

ด้านการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม” ประจำป ีพ.ศ. 2558 ในประเภทรางวลัขยายผล

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยนำเสนอโครงการตัวอย่าง คือ “โครงการ

ประชาชนร่วมสร้างคุณค่าในการสร้างทางหลวงชนบท” ซึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัด

นนทบุรี และจังหวัดเชียงราย  

 โครงการประชาชนรว่มสรา้งคณุคา่ในการสรา้งทางหลวงชนบท มวีัตถุประสงค์เพื่อ 

รวบรวมข้อมูลสายทางและทำการวิเคราะห์คัดแยกสายทางประกอบด้วย 

ถนนสายหลัก ถนนสายรองและถนนสายยอ่ย ตามคูม่อืแนวทางการบูรณาการ

โครงข่ายทางของกรมทางหลวงชนบท  

ดำเนินการสำรวจตรวจสอบข้อมูลสายทางภาคสนามในพื้นที่เพิ่มเติมและ

จัดทำ (ร่าง) แผนที่ต้นแบบระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และราย อปท. 

เพื่อใช้ในการบูรณาการโครงข่ายทาง 

ดำเนินการบรูณาการโครงขา่ยทางระดบัอำเภอ/จงัหวัดร่วมกับ อปท. และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดพร้อมสรุปผลการบูรณาการ

และจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายทาง 

1) 

 

 

2) 

 

 

3) 
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ขอบเขตการดำเนินงาน

 กรมทางหลวงชนบท ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ 

ในหลายรูปแบบ เช่น การตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างโดยการแสดงความคิดเห็นผ่าน

แผ่นพับการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ต่างๆ เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพ ถูกต้อง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

การประชมุสมัมนาเพือ่รบัฟงัความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะโดยเชญิหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง

จากผูม้สีว่นไดเ้สยี และมเีครอืขา่ยภาคประชาชน คอื อาสาสมคัรทางหลวงชนบท หรือ อส.ทช 

ที่มบีทบาทในการเฝา้ระวงัและการแจง้ขา่วสารใหก้รมทางหลวงชนบททราบ เช่น พบเห็น

ถนนและสะพาน ทางหลวงชนบท ชำรุดเสียหาย เป็นหลมุบอ่ พบเห็นป้ายจราจร 

เครื่องหมายจราจร ชำรุด เลอะเลือน หรือสูญหาย และพบเห็นหญ้า สองข้างทางรก 

บดบงัสายตาในการขับขี่รถ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมทางหลวงชนชท 

ได้นำเสนอโครงการต้นแบบ เพื่อใช้ในการประเมินรางวัล 3 โครงการ ได้แก่ 

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดบริเวณวงเวียนถนนราชพฤกษ์-ถนนนคร

อินทร์ จังหวัดนนทบุรี 

โครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อม ทล.1129 – ทล.1088 อำเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย 

โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

โครงการกอ่สรา้งอโุมงคล์อดบรเิวณวงเวยีนถนนราชพฤกษ-์ถนนนครอินทร์ 

จังหวัดนนทบุรี 

1) แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้เส้นทาง 

    สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้น 

2) ลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณวงเวียนราชพฤกษ์ได้ 

3) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อ 

   ภารกิจของ กรมทางหลวงชนบท  

1. 
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โครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อม ทล.1129 – ทล.1088 อำเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย 

2. 

โครงการฯสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายใต้ความร่วมมือและการ

ตรวจสอบจากภาคประชาชน นำไปสู่การดำเนินการก่อสร้างด้วย

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมภาค

ประชาชน 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ

ต่อภารกิจของ กรมทางหลวงชนบท 

1)  

 

 

 

2)  

โครงการบูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นและทางหลวงชนบท 

      ผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชือ่มัน่และความพงึพอใจต่อ 

      ภารกิจของ กรมทางหลวงชนบท 

3. 

 

8.กรมปศุสัตว์
 กรมปศุสัตว์ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยอาศัย

กระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้ปรัชญา 3 มี คือ “มีความต้องการร่วม มีความสนใจร่วม 

และมีผลประโยชน์ร่วม” โดยอาศัยกลไกของกระบวนการ 5ช ซึ่งประกอบด้วย 

ช้ี ชวน เชิญ ชว่ย เชดิช ูและกำหนดระดับการมีส่วนรว่มทีแ่ตกตา่งกนัตามความเหมาะสม 

ใน 5 ระดับ (5ร) ร่วมรับรู้ ร่วมให้ข้อมูล ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ รับทำแทน 

 ผู้บรหิารกรมปศสุตัวม์นีโยบายและแนวทางการดำเนนิงานของกรมปศสุตัว ์ที่มุ่งเน้น

การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายด้านการปศุสัตวต์่างๆ รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณ ให้กับสำนัก/กอง เพื่อใช้

ในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรของสำนัก/

กองที่เกี่ยวข้องเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย 

มีการจัดทำคู่มอืหรอืแนวทางในการปฏบิตังิานสำหรบับคุลากรของหนว่ยงาน เพือ่สง่เสริม

กระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 

Smart Farmer และ Smart Officer เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการและ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้และความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ 
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 กรมปศุสัตว์ สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2558 ในประเภทรางวัลขยายผลการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยนำเสนอโครงการตัวอย่าง คือ “โครงการพัฒนา

ศักยภาพอาสาปศุสัตว์” ซึ่งโครงการได้ดำเนินการใน 3 พื้นที่ ได้แก่จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดน่าน และจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เพื่อพัฒนาอาสาปศสุตัวใ์หม้ศีกัยภาพ สามารถเปน็ผูน้ำในการประกอบอาชีพ

การเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ 

เพื่อยกระดับการผลติปศสุตัวข์องประเทศในระดบัทอ้งถิน่ให้เกิดความยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของอาสาปศุสัตว์ในพื้นที ่

 

1. 

 

2. 

 

ขอบเขตการดำเนินงาน

 กรมปศุสัตว์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 

เพื่อบรรลุเปา้หมายการพฒันาปศสุตัวภ์ายใตก้ลไกการมสีว่นรว่ม “3ม ี 5ช 5ร” ในการให้

เกษตรที่มีความสนใจ มีความต้องการ และมีผลประโยชน์ร่วม เข้ามามีส่วนร่วมกับ

กรมปศุสัตว์ในการพัฒนาปศุสัตว์ในพื้นที่ ผ่านกระบวนการ 5ช (ชี้ ชวน เชิญ ช่วย เชิดชู) 

และเกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมตามระดับความพร้อมที่แตกต่างกัน 5ร (ร่วมรับรู้ 

ร่วมใหข้อ้มลู รว่มคดิ รว่มทำ รบัทำแทน) โดยไดพ้ฒันาฝกึอบรมใหอ้าสาปศสุตัวม์คีวามรู้

เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐานตามหลักวิชาการ ได้แก่ 

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ การสำรวจครัวเรือน

ปศุสัตว์และจำนวนปศุสัตว์ในพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านปศุสัตว์ ตลอดจน

การพฒันาทกัษะการเปน็ผูน้ำและการมสีว่นรว่มในระดบัชมุชนและการสรา้งกระบวนการ

เรียนรู้ให้แก่อาสาปศุสัตว์ โดยใช้ความเรียบง่ายเพื่อแก้ปัญหาตามสภาพความเป็นจริง

และข้อจำกดัทีเ่ผชญิอยู ่ทำใหอ้าสาปศสุตัวส์ามารถพฒันาการเลีย้งสตัวข์องตนเองให้ถูกต้อง

ตามหลกัวชิาการในดา้นตา่งๆ เชน่ การเลีย้ง การดแูลสขุภาพสตัว ์ การปอ้งกันโรคสัตว์ 

การคัดเลือกปรบัปรงุพนัธุใ์หไ้ดม้าตรฐาน สง่ผลใหป้ระสบความสำเรจ็ในอาชพีการเลีย้งสัตว์ 

มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และได้สร้างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสัตว์ในฟาร์มของตนเอง 

เพื่อเป็นสถานทีถ่า่ยทอดองคค์วามรูท้ีต่นเองมใีหก้บัเพือ่นเกษตรกรทีส่นใจ และใชก้ระบวนการ

มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายกลุม่เกษตรกร รวมทัง้ถา่ยทอดองคค์วามรูเ้ก่ียวกับการดูแล
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สุขภาพสัตว์ให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถในการยกระดับการผลิต

โคเนื้อให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด โดยบริหารจัดการใน

รูปแบบคณะกรรมการกลุ่ม ทำให้มีอำนาจในการเจรจาต่อรองราคา เป็นการสร้างรายได้

ให้กับสมาชิก   

 

ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

เกษตรกรมีองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ 

สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของตนเองให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้

ได้ผลผลิตมากขึ้น มีอาหารโปรตีนจากสัตว์สำหรับการบริโภคในครัวเรือน

อย่างเพียงพอ มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากผลผลิตที่ได้  

มีความสามัคคีในชุมชน โดยการรวมกันเป็นกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์ 

โดยมีอาสาปศุสัตว์เป็นแกนนำ เพื่อช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ   

ไม่พบการเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ ภายใต้การดูแลของอาสาปศุสัตว์ 

อาสาปศุสัตว์ ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรและประชาชนในท้องถิ่น

เป็นอย่างมาก จนได้รับการเลือกให้เป็นผู้นำในท้องถิ่น เช่น การเป็นนายก

เทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่น   

กรมปศุสัตว์สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์

ในพืน้ที ่จากการทีก่รมปศสุตัวไ์ดส้รา้งอาสาปศสุตัว ์ใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการ

ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 

กรมปศุสัตว์ และเกษตรกร บรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว ไดแ้ก ่การเกดิโรคระบาดสตัวล์ดลง สรา้งรายได้

และความมั่นคงให้แก่เกษตรกร ผลิตภาพการผลิตปศุสัตว์สูงขึ้น สินค้า

ปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นที่

ต้องการของตลาดทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

• 

• 

 

 

 

• 

 

 

• 
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9.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 จากนโยบายของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลดักระทรวง

ที่ได้ให้นโยบายที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมสัมมนา

เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งสำนักงานปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนองนโยบายโดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ให้

ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานและให้บริการมากขึ้น มีแนวทางปฏิบัติในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนเพือ่การดำเนนิงานสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับริการและ

ผู้มีสว่นไดเ้สยี โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง 

พ.ศ. 2556 - 2560 พันธกิจที่ 2 ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้น

ให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรอันมีเกษตรกร/ชุมชนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ผ่านการดำเนินงานภายใต้แผนงาน/โครงการต่างๆ ทั้งในลักษณะการสร้างเครือข่าย

การดำเนินงานในพื้นที่และการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคณะทำงานในกิจกรรม/

โครงการ  

 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อ

รับรางวลั “ความเปน็เลศิดา้นการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม” ประจำปี พ.ศ. 2558 

ในประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยนำเสนอโครงการ

ตัวอย่าง คือ “โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” ซึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎใีหมโ่ดยยดึปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มแสดงความคดิเหน็ในการจัดทำ

ร่างยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมคิดร่วมกันวางแผน ร่วมดำเนินการ 

ร่วมกันติดตามประเมินผลการดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโดย

ปราชญ์ชาวบ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 

1. 

 

2. 
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โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลหรือต่อยอดโครงการศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงชุมชน 

เพื่อรวบรวมความตอ้งการและปญัหาทีแ่ทจ้รงิ ลดความขดัแยง้และตอ่ต้าน 

เป็นการสรา้งความรูส้กึเปน็เจา้ของ การทำงานรว่มกนั มกีารปรกึษาหารือกัน 

และร่วมกันแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ที่เสริมสร้างให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 

 

 

 

3. 

ขอบเขตการดำเนินงาน

 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน

ไว้ 2 รูปแบบ คือการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรโดยผ่านส่วนราชการเป็นผู้ถ่ายทอด 

และอีกรูปแบบหนึ่งคือการถ่ายทอดความรู้โดยเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จเป็น

ผู้ถ่ายทอด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 

โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร  

 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผ่านวิธีการให้ “ชาวบ้านสอน

ชาวบ้าน” ภายใต้โครงการดังกล่าว มาจากแนวคิดที่ว่า การสื่อสารระหว่างชาวบ้าน

ด้วยกันเอง จะก่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถที่จะเข้าถึงความต้องการของเกษตรกร

ได้อย่างแทจ้ริง โดยมี “ปราชญ์ชาวบ้าน” ซึ่งก็คือ เกษตรกรผู้ซึ่งประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมโดยพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นผู้ที่ชุมชน

ยอมรับและเช่ือถือ ทำหน้าที่ในปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเกษตรกร ชี้แนะให้เกษตรกร

สามารถค้นหาปัญหาของตนเอง รู้สาเหตุ ที่แท้จริงของปัญหา ดำเนินชีวิตให้สอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหลุดพ้นจากความยากจน และพึ่งตนเองได้

อย่างยั่งยืน  

 ดำเนินโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ได้ดำเนินกิจกรรมเป็นการฝึกอบรมเกษตรกร ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 

เป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการ  โดยให้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการร่วมรับรู ้รว่มคดิ รว่มตดัสนิใจ เพือ่สรา้งความโปรง่ใสและเพิม่คุณภาพการตัดสินใจ

ของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของ
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ประชาชน โดยศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน มีการขยายผลหรือต่อยอดกับโครงการ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ในพื้นที่ 76 จังหวัด เป้าหมาย 3,300 ราย ส่วนใหญ่

จะเปน็การแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการเกษตรตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง โดยเฉพาะ

การเข้าฝึกอบรม การศกึษาดงูานทีศ่นูยเ์ครอืขา่ยปราชญช์าวบา้น การเชื่อมโยงในลักษณะ

ของการเป็นเครือข่ายเชิงแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เช่น ตรวจบัญชีสหกรณ์สหกรณ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร

หลักสูตรบัญชีครัวเรือน ประมงจังหวัด สอนเรื่องการเลี้ยงปลา ปศุสัตว์จังหวัด สอนเรื่อง

การเลี้ยงสัตว์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดและเกษตรจังหวัด ร่วมกันคัดเลือกเกษตรกร 

เป็นต้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และ

คัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการฝีกอบรม รวมทั้งในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้เสนอพื้นที่ต้นแบบ 3 พื้นที่ ดังนี้ 

 1. ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ (สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน) 

 2. ศนูยป์ราชญช์าวบา้นจงัหวดักาฬสนิธุ ์(ศนูยพ์ฒันาคณุธรรมจงัหวดักาฬสนิธุ)์ 

 3. ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนครปฐม (ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย) 

 

ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

เกิดการพึง่พาตนเอง ลกัษณะกจิกรรมการพึง่พาตนเองของศนูยเ์รียนรู้ชุมชน 

ซึ่งจะดำเนินการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการทำการเกษตรแบบผสมผสาน การใช้วัตถุดิบ

และผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ มูลโคในการ

ทำปุ๋ย สมุนไพรเพื่อสุขภาพและป้องกันกำจัดแมลง การใช้ประโยชน์จาก

ผักตบชวา แกลบและรำข้าว การออมและการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 

4 อย่าง เป็นต้น 

เกิดการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น 

การใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพและป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช การใช้สาร

ชีวภาพเชื้อราไตรโคเดอรม์า และบวิเวอรเ์รยี การทำปุย๋หมกัแบบไม่กลับกอง 

และการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย เป็นต้น 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 
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เกิดกิจกรรมใหม ่(ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงชมุชน) โดยผลการดำเนินงาน

ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ที่มีความพร้อมทางด้านสถานที่

ในการดำเนนิกจิกรรมดา้นการเกษตร เกษตรกรมคีวามรูด้า้นการเกษตร และมี

ความมุ่งมั่นต้องการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการเกษตรตลอดจน

การแปรรูปผลผลิตในกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย และตรงตาม

ความต้องการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกรจึงได้ตกลงร่วมกันที่จะฝึกอบรมและ

ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิตเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการรวมกลุ่มอาชีพสร้างความสามัคคีและสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชน  

 

3. 

10.จังหวัดยโสธร
 จังหวัดยโสธร ได้กำหนดนโยบาย/ทิศทางที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบรหิารราชการจงัหวดัยโสธร มนีโยบายสง่เสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม

ทุกกระบวนการ โดยมีแนวคิดในการทำงานแบบมีส่วนร่วม การบริหารงานพัฒนาชุมชน 

ตามโครงการนี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake holder) มีส่วนร่วมคิด 

วางแผนปฏิบัติการ ดำเนินการตามโครงการและประเมินความก้าวหน้าร่วมกันอย่าง

สม่ำเสมอในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายประวัติ 

ถีถะแก้ว) ได้กำหนดปณิธานในการทำงาน ว่า “ต้องการเห็นการทำงานของพวกเรายึด

ความสงบสุขของประชาชนเป็นเป้าหมาย สลายขั้วกระทรวง/กรม บูรณาการการทำงาน

ร่วมกันทุกภาคส่วนในฐานะกรมยโสธร” โดยได้สนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชนตามรูปแบบ Yasothon Model เป็นต้นแบบการทำงานตาม

ปณิธานดังกล่าว โดยให้มีช่องทางในการสื่อสารนโยบาย หรือทิศทางหรือยุทธศาสตร์ที่

ให้ความสำคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

 จังหวัดยโสธร สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการ

บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2558 ในประเภทรางวัลกระบวนการมี

ส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยนำเสนอโครงการตัวอย่าง คือ “โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามรูปแบบ YASOTHON MODEL ปี 2557” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
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เพือ่เสรมิสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละการมสีว่นรว่มของชมุชนในการพัฒนา

และแก้ไขปัญหาของตนเอง ตั้งแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล  

เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้าน Yasothon Model ในการขยายผล

สู่หมู่บ้านอื่น โดยใช้กลไกภาคประชาชนในการขับเคล่ือนการดำเนินงาน

หมู่บ้าน Yasothon Model ต้นแบบของจังหวัดยโสธร 

เพื่อบูรณาการภารกจิของสว่นราชการตา่งๆ ในจังหวัดยโสธรและบรูณาการ

ทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ตามวิถีอีสานในจังหวัดยโสธร 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

ขอบเขตการดำเนินงาน

 การดำเนินงานตามโครงการ ได้นำหลักคิดและกรอบความคิดในเรื่องของการ

ทำงานแบบมีส่วนร่วม และการจัดการความรู้ที่เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รวมทั้ง

การบูรณาการทำงานของภาคสว่นตา่งๆ ในสภาพความเปน็จรงิของพืน้ที ่ โดยยึดประชาชน

เป็นศูนย์กลาง สลายขั้ว/ขอบเขตของกระทรวง/กรม และบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน 

โดยนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมผ่านเครื่องมือการทำงานที่สำคัญ คือ  

 • การจัดทำบัญชีครัวเรือน 

 • การจัดทำสมุดบันทึก Family Folder  

 • การประเมินความสุขมวลรวมหมู่บ้าน 

 • ปฏิทินชุมชน 

 และ 6 ขั้น 11 ตอน บันไดสู่ Yasothon Model 

 ขั้นที่1 การจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อน 

 • การแต่งตั้ง/ทบทวนคณะทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ 

 • การแต่งตั้งชุดปฏิบัติการตำบล 

 • การสร้างแกนนำหมู่บ้าน (ชุดปฏิบัติงานชุมชน) 

 ขั้นที่2 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชน 

 2.1 การจัดทำ Family Folder  

 2.2 การส่งเสริมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายของครัวเรือน 

 2.3 การจัดเวทีเรียนรู้ตนเองของชุมชน 

 2.4 การประเมินความสุขมวลรวม 
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 ขั้นที่3การจัดเวทีบูรณาการและจัดทำปฏิบัติทินชุมชน 

 ขั้นที่4 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามปฏิทินชุมชน 

 ขั้นที่5 การติดตาม/ประเมินผลและการเสริมแรง 

 ขั้นที่6 การคัดเลือกหมู่บ้าน Yasothon Model ดีเด่นระดับจังหวัด 

 

ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

ทำใหเ้กิดการทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนา ที่เป็นรูปธรรมของการ

ทำงานในมิติ “Yasothon Model” ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของส่วนราชการ

ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น รวมทั้งภาคีการพัฒนา ตลอดจน

ประชาชนในจงัหวดั กลา่วคอื ในพืน้ที ่45 หมูบ่า้น เกดิการบรูณาการแผนงาน/

โครงการของหนว่ยงานราชการ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และกลุม่องคก์ร

ภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน 73 กิจกรรม งบประมาณ 

22,916,924 บาท 

ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 60 ครัวเรือน/หมู่บ้าน ร้อยละ 100 

มีการจัดทำสมุดบันทึกรายครัวเรือน (Family Folder) และจัดทำบัญชี

รายรับ-รายจ่ายของครวัเรอืน โดยนำขอ้มลูมาสรปุและจดัเวทเีรยีนรูร้ว่มกัน

ในระดับหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือน 

มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การออม และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สรุปพอสังเขป เช่น 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ จำนวน 2,700 ครัวเรือน ร้อยละ 

100 เชน่ การปลกูพรกิ มะเขอื สะระแหน ่มะกรดู ขา่ ตะไคร ้กระเพรา 

เป็นต้น 

การทำน้ำยาเอนกประสงค์ สบู่ น้ำยาล้างจาน ยาสระผม จำนวน 

1,245 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 46.11 

การเพาะปลกูเหด็ฟาง เหด็นางฟา้ เหด็ขอนขาว เพือ่บรโิภคในครวัเรือน

และจำหนา่ย และสามารถเปน็ศนูยเ์รยีนรูช้มุชนได ้จำนวน 287 ครวัเรือน 

คิดเป็น 10.62 

3.1 

 

 

3.2 

 

3.3 
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การทำปุย๋หมกั/ปุย๋ชวีภาพเพือ่ใชเ้องและจำหนา่ย จำนวน 1870 ครวัเรือน 

คิดเป็นร้อยละ69.25  

การเลี้ยงปลา, กบ เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำน่าย จำนวน 1,132 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 41.92 

การพัฒนาครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน 

2,700 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 

การขายสนิคา้หตัถกรรม ผลผลติจากการสนบัสนนุของหนว่ยภาคีพัฒนา 

452 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.74 

การส่งเสรมิการออมและการรณรงคก์ารเพิม่เงนิสจัจะสะสมเพิม่ขึน้ 5% 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

3.4 

 

3.5  

 

3.6 

 

3.7 

 

3.8 

3.9 
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สรุปบทเรียนที่ดี

ของการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารราชการที่ได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยม

 การดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

ของส่วนราชการ ทีผ่า่นการประเมนิ และไดร้บัรางวลัในระดบัดเียีย่ม ซึง่เปน็การประเมิน

ผลการดำเนนิงานทีค่รอบคลมุในทัง้ 2 มติ ิ  ไดแ้ก ่ มติคิวามสามารถของหนว่ยงานภาครัฐ 

และมิติความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม 

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ

แบบมสีว่นรว่ม ประจำป ี พ.ศ. 2558 โดยจากการติดตามและประเมนิผลตามขั้นตอนที่

กำหนดไว้ พบว่าส่วนราชการมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ มีความโดดเด่นและ

น่าสนใจ คือ เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

โดยกำหนดไว้เปน็นโยบาย หรอืทศิทางขององคก์ร และมกีารนำไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเป็น

รูปธรรม รวมทั้งมีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระดับความร่วมมือ 

โดยทำงานร่วมกนัภาคประชาชน หรอืชมุชน และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง ในรูปแบบ

ของเครือข่ายหรือคณะกรรมการภาคประชาชน รวมทั้งมีการบูรณาการทำงานระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ีผลจากการดำเนินงานยังแสดงให้เห็นแนวโน้ม

ของความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนหรือท้องถิ่นในเรื่องของการพัฒนาเพื่อยกระดับ

คุณภาพชวีติของประชาชน โดยเปน็ตน้แบบทีด่ ีหรอืแนวปฏบิตัทิีด่ ีทีส่ามารถเปน็ตวัอย่าง

ในการนำไปประยุกต์ใช้ หรือขยายผลในโครงการอื่น หรือในหน่วยงานอื่นต่อไป ได้แก่  

 1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 2. กรมปศุสัตว์  

 3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 5. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 โดยสามารถสรุปผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารราชการ ดังต่อไปนี ้
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 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยมีภารกิจในการ

อนุรักษ ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ดิน

ชายทะเล ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเล ทั้งนี้เพื่อให้เกิด

ความสมดุลและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน   

 

วิสัยทัศน์

 เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มี

ความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 

 

พันธกิจ

 กำหนดนโยบาย วางแผน และบรหิารทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ โดยยึดหลัก

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 

 

อำนาจหน้าที่

เสนอความคิดเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนเพื่อประโยชน์ในการ

บริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

เสนอให้มกีารปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ มาตรการเกี่ยวกับ

การอนรุกัษ ์ การฟืน้ฟ ู การจดัการและการใชป้ระโยชนท์รพัยากรทางทะเล

และชายฝั่งเพื่อให้มีการใช้อย่างยั่งยืน 

กำกับ ดูแล ประเมินผล และติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

มาตรการ 

ศึกษา วิจัย พัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 

เสนอแนะแหล่งอันควรอนุรักษ์เพื่อประโยชน์ในการสงวน รักษา คุ้มครอง 

ควบคุมดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศ

ด้านการบรหิารราชการแบบมส่ีวนรว่ม ประจำป ี พ.ศ. 2558 ในประเภทรางวลัพัฒนาการ

บริหารราชการแบบมสีว่นรว่ม โดยมกีารสง่เสรมิการเปดิโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารราชการระดับความร่วมมือ (Collaboration) สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

  

ความสามารถของหน่วยงาน

 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ ใหค้วามสำคญักบัการมสีว่นรว่มของประชาชน

ในการบริหารราชการ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา 

โดยกำหนดเป็นนโยบาย หรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารราชการ ซึ่งสอดคล้องตามอำนาจหน้าที่และภารกิจหลักของ

กรมไว้อย่างชัดเจน ในประเด็นยุทธศาสตร์: สร้างความตระหนัก จิตสำนึก และการมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป้าประสงค์: 

ขยายและยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการ โดยผู้บริหารมีการสื่อสารนโยบายหรือทิศทางดังกล่าว 

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การให้ข่าวหนังสือพิมพ์ วารสารรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

การมอบเปน็นโยบายในการประชมุตา่งๆ การเปดิเวทเีสวนาพบปะกบัผูบ้รหิารองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น Facebook หรือ Mobile application หรือ line กลุ่มหน่วยงาน เป็นต้น 

 กรมฯ กำหนดค่านิยมขององค์กรประกอบด้วย ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 

(Democracy) ใส่ใจกับความเป็นมนุษย์ (Man) ไม่หยุดคิดสร้างสรรค์ (Creative) และ

จัดการทรัพยากรอย่างมืออาชีพ (Resources) เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำงาน

ของบคุลากรในองคก์รใหเ้อือ้ตอ่การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน และมกีารอบรม

สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ 

ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ

ในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 
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หรือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบรหิารราชการ และมกีารกำหนดหนว่ยงานและอตัรากำลงัหรอืบุคลากร

รับผิดชอบในการสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนทีช่ดัเจน ไดแ้ก ่กลุม่งานส่งเสริม

และเผยแพร ่ และกลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมทั้งมีการสนับสนุนและส่งเสริม

ศักยภาพของภาคประชาชน/เครือข่ายเพื่อให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนในระดับตำบล ในพื้นที่ 20 จังหวัด ประกอบด้วย 

ระยอง  จันทบุรี  ตราด  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  พังงา  ภูเก็ต  กระบี่  ตรัง  สตูล  ระนอง  

ชุมพร สุราษฎร์ธานี  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร  

ประจวบครีขีนัธ ์นครศรธีรรมราช  และสงขลา จำนวน 145 กลุม่ และโดยศนูย์สารสนเทศ 

กองแผนงาน ได้นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาชุดข้อมูล

ทรัพยากรทุกประเภทให้อยู่ในรูปของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ และจัดทำระบบในการนำ

เสนอเพื่อให้สามารถนำมาแสดงผลเชิงพื้นที่ร่วมกันได้บนแผนที่ออนไลน์หรือ “ระบบ

ฐานข้อมูลภมูสิารสนเทศทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่” ซึง่เผยแพรบ่นเวบ็ไซต์ของกรม 

ที่ URL: www.dmcr.go.th/marinecenter เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล/ความรู้ในการ

สนับสนนุการทำงานร่วมกันของเครือข่าย รวมทั้ง มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ของกลุ่มอนุรักษ์  เช่น  การจัดเวทีเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์

ป่าชายเลนในระดบัจงัหวดั ระดบัภาค เปน็ตน้ และสนบัสนนุงบประมาณในการดำเนินงาน

โครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น การสนับสนุนองค์ความรู้ หรือวิทยากรในกิจกรรม

ต่างๆ ของเครือข่าย  การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำคู่มือความรู้เรื่องป่าชายเลน 

คู่มือพันธุ์ไม้ป่าชายเลน คู่มือเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนคู่มือภูมิปัญญาเมนูอาหารพืช

ปา่ชายเลน การสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมการดำเนนิงานชมุชนเขม้แขง็ ปา่ชายเลนยั่งยืน 

เป็นต้น 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และติดตามผลการดำเนนิงานในแต่ละ

พื้นที่ โดยนำแนวคดิการมสีว่นรว่มของประชาชนดังกล่าวไปกำหนดเป็นกฎหมายเพือ่เป็น 

กรอบในการทำงานของกรม ได้แก่พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
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ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศ

ในราชกจิจานเุบกษา (ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่ 26 มนีาคม 2558) มาตรา 5 

ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่เรยีกวา่ “คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลลายฝั่งแห่งชาติ”...  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง 

ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝัง่ ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นทรพัยากรธรณ ีดา้นสมทุรศาสตร ์ด้านวิทยาศาสตร์

ทางทะเล ด้านการท่องเที่ยว ด้านการประมง ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านนิติศาสตร์ 

ทัง้นีจ้ะตอ้งเปน็ผูแ้ทนชมุชนชายฝัง่ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ และมาตรา 12 ใหม้คีณะกรรมการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสำหรับจังหวัดใดที่มีพื้นที่เพื่อการปลูก  การบำรุง

รักษา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง... ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่งตั้งจากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝ่ังในจังหวัดนั้น... โดยกำหนดอำนาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดในมาตรา 13 (6)  เสนอ

ความเห็นต่อคณะกรรมการหรืออธิบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร ในกรณี

ที่ปรากฏว่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในบริเวณจังหวัดได้รับความเสียหาย

หรือจำเป็นต้องได้รับการปลูก การบำรุงรักษา หรือการฟื้นฟู และ(7) เสนอรายงานผล

การดำเนนิงานของคณะกรรมการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่จงัหวดัสำหรบัจงัหวัดนั้น 

และสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัด

น้ันต่อคณะกรรมการอยา่งนอ้ยปีละครั้ง นอกจากนี้ ในการปฏิบตังิาน กรมฯ มีแผน

ปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558  ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อขยายและยกระดับ

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แบบบูรณาการ โดยเป้าหมาย คือ ร้อยละ 70 ของจำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจังหวัดชายทะเลทั้ง 23 จังหวัด มีแผน

บูรณาการบริหารจัดการทางทะเล 
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การมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำเสนอโครงการตัวอย่าง คือ “โครงการ

เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งป่าชายเลนยั่งยืน กรณีตัวอย่างจังหวัดตราด” มีวัตถุประสงค์

เพื่อ 

อนุรักษ์ฟื้นฟูและหาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ให้คงความ

อุดมสมบูรณ์  

ส่งเสริมใหป้ระชาชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และภาคเีขา้มามสีว่นร่วม

ในการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน  

เสริมสร้างความตระหนักของประชาชนและชุมชน ในการเข้ามามีส่วนร่วม

และสร้างกลุ่มเครือข่ายในการดูแลรักษาป่าชายเลน  

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน แก่ชุมชนโรงเรียนและ

องค์กรส่วนท้องถิ่น 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
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 ป่าชายเลนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์

มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์ไว้  ซึ่งจากการพัฒนาของประเทศใน

ด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เช่น การทำการประมง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

การพัฒนาแหล่งชุมชนและอื่นๆ ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งอย่างมาก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเลมาก จนเกิดความขัดแย้งในการ

ใช้ประโยชน์ และมีการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างรุนแรง พื้นที่ป่าชายเลนลดลง

อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการบุกรุกและเปลี่ยนแปลงสภาพเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ 

แหล่งปะการังและหญ้าทะเลอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมเช่นกัน ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ลดลง

อย่างมาก ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มของแหลง่นำ้เสือ่มโทรม ซึง่ไมเ่อือ้อำนวยตอ่การดำรงชีวิต 

และขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ โดยป่าชายเลนในประเทศไทยมีสถานภาพแตกต่างกันทั้งใน

ด้านพืชพรรณ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ลักษณะสังคมเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

ของชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ทำให้มีสภาพปัญหาแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ บางพื้นที่

มีสภาพเป็นป่ามีการใช้ประโยชน์โดยชุมชน บางพื้นที่บางส่วนถูกบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์

มาเป็นเวลานาน เชน่ นากุง้ เนือ่งจากมกีารแบง่พืน้ทีเ่ปน็พืน้ทีส่มัปทานในการใชป้ระโยชน์ 

โดยจากการสำรวจในปี 2504 พบว่ามีพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จำนวน 2.2 ล้านไร่ 

แต่ในปี 2543 และพบว่าพื้นที่ป่าชายเลน ที่สมบูรณ์เหลือเพียง 1.04 ล้านไร่ และกรมฯ 

มีข้อจำกัดของอัตราการกำลังเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีจำนวนเพียง 851 คน แต่ต้องดูแลความยาว

ของชายฝั่งทะเลรวมประมาณ 3,800 กิโลเมตร (เป็นพื้นที่ชายฝั่งทางด้านอ่าวไทย

ประมาณ 2,000 กิโลเมตร และฝั่งอันดามันประมาณ 1,800 กิโลเมตร) 

 จังหวัดตราด เป็นจังหวัดชายแดนสุดฝั่งทะเลตะวันออก มีรูปร่างลักษณะ

คล้ายหัวช้าง อาณาเขตด้านชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางบกและทางทะเลยาว 

330 กิโลเมตร 

 อาณาเขต มีอาณาเขตพื้นที่ทางบก 2,819 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,761,000 

ไร่ มีพื้นที่ปกครองทางทะเล 7,257 ตารางกิโลเมตร 
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 สภาพอากาศโดยทัว่ไป จงัหวดัตราดมอีากาศทีไ่มร่อ้นจดัหรอืหนาวจดัจนเกนิไป  

แตม่ฝีนตกชกุมาก เพราะมีพื้นที่ติดทะเลและมีภูเขาโอบล้อม จึงทำให้ได้รับอิทธิพลของ

ลมมรสุม โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ำฝน 4,000-5,000 มม.ต่อปี เป็นเมืองฝนแปดแดดสี่  

มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในประเทศ รองจากจังหวัดระนอง  

 ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณผืนดินราบลุ่มแม่น้ำ ได้แก่ บริเวณที่ราบตอนกลาง

และตะวันออก ที่ราบบริเวณภูเขา ได้แก่ บริเวณที่ราบตอนบนและตอนกลาง บริเวณ

พื้นที่ภูเขาสูง ได้แก่ บริเวณทางตอนกลางของอำเภอแหลมงอบ และเขตติดต่ออำเภอ

เขาสมิง และบริเวณที่ราบต่ำชายฝั่งทะเล และผืนทะเล บริเวณพื้นที่นี้ประกอบด้วย 

หมู่เกาะน้อยใหญ่ต่างๆ 52 เกาะ มีป่าชายเลนอย่างหนาแน่น 
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 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานจากอดีต

ที่เน้นการบังคับใช้กฎหมาย ที่เน้นการจับกุมผู้กระทำผิด เช่น  ผู้บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน  

หรือชาวบ้านที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น 

มาเปน็การทำงานทีใ่หค้วามสำคญักบัการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม  (Participatory 

Governance) โดยเริ่มจากการปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ให้เห็นความสำคัญของการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมีการสำรวจข้อมูลด้านทรัพยากร สภาพเศรษฐกิจ 

สังคม และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรกับชุมชน ซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์

สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อนของพื้นที่ และจัดทำแผนงานกิจกรรมระดับพื้นที่ให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนแบบมีส่วน  รวมทั้งการประสาน

ความร่วมมือและทำงานแบบบรูณาการรว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที ่ประกอบด้วย 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด กรมการปกครอง ได้แก่ นายอำเภอ 

ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (อ.บ.ต.) ตำรวจตระเวนชายแดน/ ทหาร  

และสถาบันการศึกษา ที่เป็นภาคีสำคัญในการสนับสนุนและต่อยอดองค์ความรู้/งานวิจัย

และกระบวนการจัดการป่าชายเลนของชุมชน เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ รวมทัง้ภาคประชาสงัคมทีท่ำงานในพืน้ที ่ เชน่ มลูนธิิรักษ์ไทย   

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  มูลนิธิฟ้าเดียวกัน  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  องค์การ

เวิลด์ คอนเซิน เป็นต้น   

 นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้ความสำคัญกับศักยภาพ

ของภาคประชาชนในพื้นที่ ที่มีความเข้มแข็งและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าชายเลน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย 

และมีบทบาทในการร่วมอนุรักษ์  ดูแลรักษาป่าชายเลนร่วมกัน  และให้การอบรม

เพื่อสร้างความรูค้วามเขา้ใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนรุกัษ ์ และฟืน้ฟทูรพัยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งให้กับราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง (รสทช.) รวมทั้งจัดทำระบบ

ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการ

ในการสนบัสนนุการทำงานของเครอืขา่ย ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าชายเลนกับชุมชนโดยส่งเสริมให้มีเวทีเพื่อประชุมปรึกษาหารือประเด็น

ปัญหาในพื้นที่ของเครือข่ายระดับตำบล  ระดับจังหวัด  ระดับภาคและประเทศ  เพื่อให้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนต่างๆ ร่วมกัน  และสร้างความร่วม

มือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่

ติดกับป่าชายเลน ซึ่งกรมฯ จะนำประเด็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากเวทีการประชุม

เหล่าน้ีไปจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนงานในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วมต่อไป   

 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง

และมีศักยภาพ ทำให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 

14 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์ตำบลบ้านท่าหาด กลุ่มอนุรักษ์ตำบลน้ำเชี่ยว 

กลุ่มอนุรักษ์ตำบลแสนตุ้ง  กลุ่มอนุรักษ์ตำบลหนองโสน  กลุ่มอนุรักษ์ตำบลแหลมงอบ  

กลุ่มอนุรักษ์ตำบลหนองเสม็ด กลุ่มอนุรักษ์ตำบลไม้รูด กลุ่มอนุรักษ์ตำบลคลองใหญ่ 

กลุ่มอนุรักษ์ตำบลท่าพริก กลุ่มอนุรักษ์ตำบลตะกาง กลุ่มอนุรักษ์ตำบลชำราก 

กลุ่มอนุรักษ์ตำบลน้ำขาว กลุ่มอนุรักษ์ตำบลคันทรง กลุ่มอนุรักษ์ตำบลอ่าวใหญ่ เป็นต้น 

โดยเป็นอาสาสมัครชุมชนชายฝั่งที่ติดอยู่กับพื้นที่ป่าชายเลนและเป็นเครือข่ายในการ

ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟืน้ฟูทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ โดยอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่
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มีการแบ่งพื้นที่ในการดำเนินงานอนุรักษ์ที่ชัดเจน ซึ่งขึ้นอยู่กับขอบเขตและศักยภาพ เช่น 

บ้านท่าหาด จำนวน 3,300 ไร บ้านน้ำเชี่ยว 3,200 ไร่ บ้านน้ำเปรี้ยว 3,490 ไร่ บ้านเป็ด

ใน 9,435 ไร ่ เปน็ตน้ รวมทัง้เครอืขา่ยมกีารจดัประชมุกลุม่อนรุกัษท์กุวนัที ่ 24 ของเดือน 

เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และสรุปผลการทำงานของ

กลุ่มเครือข่าย นอกจากนี้ เครือข่ายอนุรักษ์ฯ เข้ามามีบทบาทในการร่วมกับเจ้าหน้าที่

ในการลาดตระเวนหาขา่ว และเฝา้ระวงัการลกัลอบบกุรกุตดัไม ้ กระทำผดิกฎหมาย และ

ร่วมในการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ เช่น ปลูกป่า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะ เป็นต้น ทั้งนี้ 

กรมฯ ส่งเสริมการทำงานของอาสาสมัครเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ เพื่อให้เป็นรางวัลและ

สร้างขวัญกำลังใจกับอาสาสมัครที่มีผลดำเนินงานที่ดีเด่น โดยจัดให้มีการประกวดชุมชน

ต้นแบบในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งสามารถสรุปบทบาทของแต่ละ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 เครือข่ายภาคประชาชน มีบทบาทร่วมในการดูแล ป้องกัน  เฝ้าระวัง รักษา 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะหุ้นส่วน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ 

และร่วมใช้ประโยชน์ ได้แก่ การร่วมสำรวจพื้นที่และจัดทำข้อมูล และการจัดทำแผนการ

ดำเนินงานที่มาจากการมีส่วนร่วม  การจัดทำข้อตกลงของชุมชนในการใช้ประโยชน์จาก

ป่าในระดบัชมุชน (โดยใชค้ณะกรรมการทีเ่ลอืกมาจากชมุชนเอง) รว่มในการปลกูปา่ชายเลน 

ร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ปู และร่วมในการประเมินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

โดยการสำรวจความอดุมสมบรูณข์องพืน้ทีป่า่ชายเลน และเฝา้ระวงัการบกุรกุหรอืทำลาย

ป่าชายเลนเพิ่มเติม   

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ มบีทบาทรบัผดิชอบในฐานะหนว่ยงานหลัก 

โดยเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งและศักยภาพของเครือข่าย และสนับสนุน

งบประมาณ รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ และร่วมในการดำเนินการกับเครือข่าย 

 หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ มีบทบาทในการร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกัน  

โดยส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือในการดูแล ป้องกัน  เฝ้าระวัง รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง     

 องค์กรภาคเอกชน มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน

กิจกรรมของชุมชนด้านฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ำ เช่น บริษัท ซีพี ออลล์ 

จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),  

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์(ประเทศไทย) เป็นต้น 
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 องค์กรพัฒนาเอกชน / ภาคประชาสังคม (NGOs) มีบทบาทในการประสาน

งานชุมชนเชิงลึก โดยใช้เทคนิคกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม อีกทั้งสนับสนุน

งบประมาณเพื่อสนองต่อแผนงาน/โครงการของชุมชนด้วย 

 สถาบันการศึกษา (ส่วนกลาง/ส่วนท้องถิ่น) มีบทบาทในการสนับสนุนและ

ต่อยอดองค์ความรู้/งานวิจัยและกระบวนการจัดการป่าชายเลนของชุมชน รวมทั้ง

ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรแก่ชุมชน ซึ่งทำให้เกิดการจัดการและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

 

สรุปModelที่ใช้ในการดำเนินงาน

 

 

 

สรุปผลสำเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ

 ในภาพรวม พบว่าในปี 2557 มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น จากปี 2543 

ที่เดิมมีเพียง 1.04 ล้านไร่ เป็น 1.56 ล้านไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 500,000 ไร่ และจาก

การศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่ป่าชายเลนที่มีมูลค่าประมาณ 40,000 บาทต่อไร่ 

เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ป่าชายเลนที่มีเพิ่มขึ้น 500,000 ไร่ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
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เพิ่มขึน้มากกว่า 2 หมื่นล้านบาท และจากการสำรวจในอำเภอเขาสมิง พบข้อมูลว่า 

ชาวบ้านที่อยู่ในพืน้ทีป่า่ชายเลนมรีายไดเ้พิม่ขึน้ จากการจบัหอย ป ูปลาในพืน้ทีป่า่ชายเลน

ที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตซึ่งมีความสมบูรณ์น้อยกว่าและจับสัตว์

น้ำต่างๆ ได้ปริมาณค่อนข้างน้อย โดยสรุปผลประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ 
ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและคุณค่าของป่าชายเลน และ

มีความรู้ในการจัดทำแผนงานชุมชนและการบริหารจัดการทรัพยากร

แบบมีส่วนร่วม 

เกิดภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ทำให้ชุมชนตระหนักและหวงแหน

ทรัพยากรของชุมชน และเกิดความสุขในการทำงานด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากร เกิดความภาคภูมิใจเกิดความเชื่อมั่นในพลังของกลุ่ม สามารถ

รวมกลุ่มทำกิจกรรมอนุรักษ์ต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผลได้เป็นอย่างดี   

กระชบัความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เกิดความรักความสามัคคีและ

ความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรในพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากมีการจัดประชุมกลุ่ม

อนรุกัษ ์แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และมกีจิกรรมดา้นการอนรุกัษข์องกลุม่อยา่งตอ่เนื่อง 

เกิดผู้นำกลุ่ม/ผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 

เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มอื่นๆ และรวมตัวเชื่อมโยงเป็น

เครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน รวมท้ังเกิดการเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างการ

บริหารจัดการป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วมแก่ชุมชนอื่นๆ  

ลดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐั และกอ่ใหเ้กิด

ความร่วมมือการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน 

ชุมชนสามารถประยุกต์กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ 

ในชุมชนตนเอง 

คนในชมุชนมทีรพัยากรทีเ่กดิจากความอดุมสมบรูณข์องปา่ชายเลน มีอาชีพ

และสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น และสามารถประกอบอาชีพในถิ่นฐาน

ตนเอง ชุมชนมีเศรษฐกิจที่มั่นคง โดยชุมชนมีเงินออมเพิ่มขึ้นกว่า 20 

ล้านบาท  เมื่อเทียบจากอดีต เมื่อปี 2539 ที่มีหนื้สินมากว่า 30 ล้านบาท 

ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการจับปูแสมที่สามารถจับได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 

1,000 กิโลกรัม (เมื่อปี 2557 ปูแสม กก. ละ 90 บาท) 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 
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ชุมชนมีวิถีชีวิตพึ่ งพิงธรรมชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เกิดความสามัคคีในกลุ่มชุมชน เกิดกฎ กติกา ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันใน

พื้นทีท่ี่ชัดเจน ได้แก่ การไม่อนุญาตให้สร้างที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 

(เป็ด ไก่) ในพื้นที่ป่าชายเลน การอนุญาตให้สามารถตัดไม้มาใช้ได้ใน

ปริมาณที่เหมาะสม แต่ต้องปลูกเพิ่มเติม กำหนดโซนการใช้ประโยชน์และ

เขตพิทักษ์ ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีกฎ กติกาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของ

พื้นที่ 

ทรัพยากรป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์  อันเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคสว่นในการชว่ยฟืน้ฟสูภาพปา่ชายเลนในจงัหวดัใหม้คีวามอดุมสมบูรณ์  

ส่งผลให้เกิดการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่ง 

การอนุรกัษแ์ละรักษาความหลากหลายทางชวีภาพ การปอ้งกนัการกัดเซาะ

ชายฝั่ง และการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 

9 

 

 

 

 

 

 

10. 

สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ

ภาวะผู้นำ และศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนใน

พื้นที่ 

ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้ งนายอำเภอ ผู้ ใหญ่บ้าน อบต. 

กลุ่มอนุรักษ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่ ตชด. และทหารในพื้นที่

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวคิดร่วมกันในการอนุรักษ์และผลประโยชน์จาก

ป่าชายเลนร่วมกัน  

จิตสำนึก ความตระหนัก และเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับกลับคืน

จากการร่วมในการรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ให้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ 

การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 
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ภาพกิจกรรมการลาดตระเวนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน
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กรมปศุสัตว์

 กรมปศุสัตว์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนด

ทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกำกับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอด

เทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งการบริหารจัดการ

ทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณ

สัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัยปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน 

มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

 

วิสัยทัศน์

 เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก 

 

อำนาจหน้าที่

ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุง

พันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ 

ชีวภัณฑ์และชีววัตถุสำหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 

ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ น้ำเชื้อ เชื้อพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ 

เพื่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์และ

ชีววัตถุสำหรับสัตว์ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์ 

ควบคุม ป้องกัน กำจัด บำบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ กำกับดูแล

สถานพยาบาลสัตว์และพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 



สรุปบทเรียนที่ดีของการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558 

79

ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหาร

จัดการการประสานความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้ ง ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการ

ปศุสัตว์ และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์ 

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือ

ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 กรมปศุสัตว์ได้สมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบ

มีส่วนรว่ม ประจำป ีพ.ศ. 2558 ในประเภทรางวลัพฒันาการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม 

โดยมีการส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแบบ

หุ้นส่วนความร่วมมือ สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 

ความสามารถของหน่วยงาน

 กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2556 – 2560 ใน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเกษตรกร

ด้านการปศุสัตว์ โดยมีกลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 

โดยการสนับสนนุใหเ้กษตรกรรวมกลุม่การผลติ หรือจัดตั้งองค์กรเพ่ือใหม้สีว่นรว่มในการ

ตัดสินใจ มอีำนาจตอ่รองทัง้ในดา้นการผลติและการตลาด ซึง่ใชเ้ปน็แนวทางการดำเนินงาน

ของกรมปศุสัตว์  ที่มุ่ ง เน้นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

โดยการสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยดา้นการปศสุตัวต์า่งๆ (อาสาปศสุตัว)์ เพือ่ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม

ในการดำเนินการด้านการปศุสัตว์ของประเทศไทยในภารกิจต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ 

เนื่องจากการดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมทุกขั้นตอน ตั้งแต่

กระบวนการผลติสตัว ์ การผลติอาหารสตัว ์ การผลติชวีภณัฑส์ตัว ์ การจดัการสขุภาพสัตว์ 

การฆ่าสตัว ์การแปรรปูผลติภณัฑส์ตัว ์และการจำหนา่ยผลผลติจากการปศสุตัว์ ตลอดจน

การควบคุมห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ และเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ

นโยบายและแนวทางการดำเนินการ กรมปศุสัตว์ได้จัดให้มีการสื่อสารผ่านการประชุมใน

ระดับต่าง ๆ ที่กรมปศุสัตว์จัดขึ้น  เวียนผ่านหนังสือราชการ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และวารสาร

ข่าวปศุสัตว์ ที่ออกเป็นประจำทุก 2 เดือน  นอกจากนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ กรมปศุสัตว์ได้จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง

ต่างๆ เช่น เว็บไซต์  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM forum) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการรับฟัง

ความคิดเห็นและแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีด่ ีการประชมุสมัมนาเครอืขา่ยตา่ง ๆ เช่น 

เครือข่ายอาสาปศุสัตว์ เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เครือข่ายพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี เพื่อเปิด

โอกาสใหม้ีการรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ระหว่างกลุ่ม

เครือข่าย เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และการสื่อ

สาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ วารสารด้านปศุสัตว์ เป็นต้น 

 กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยจัดสรรงบประมาณ 

ให้กับสำนัก/กอง เพือ่ใชใ้นการดำเนนิการตามแผนงาน/โครงการตา่งๆ รวมทั้งสนับสนุน

ให้บุคลากรของสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนงาน/

โครงการ ใหบ้รรลเุปา้หมาย โดยการจดัทำแผนและดำเนนิการพฒันาบคุลากรทีเ่กี่ยวข้อง

ให้มีทักษะที่เอื้อต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงาน 

ได้แก่ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง ทักษะ

การเจรจาตอ่รอง เปน็ตน้ อกีทัง้ยงัไดก้ำหนดใหเ้ปน็ตวัชีว้ดั “การพฒันาผูใ้ตบ้งัคับบัญชา” 

ของผู้บริหารในระดับสำนัก/กอง เพื่อดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรของ

หน่วยงานให้มีทักษะที่เอื้อต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการ

ประเมินผลตามหลกัเกณฑก์ารประกนัคณุภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์  และมีการจัดทำ

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้

เป็นแนวทางปฏิบัติงาน เช่น คู่มือโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร 

ตามพระราชดำริ คู่มือปฏิบัติงานโครงการ Smart Farmer และ Smart Officer เพื่อให้

เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้และ

ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนให้เกษตรกรไทยสู่ Smart Farmer และพัฒนาเจ้าหน้าที่สู่ 

Smart Officer 
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การมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม

 กรมปศุสัตว์ นำเสนอโครงการตัวอย่าง คือ “การมีส่วนร่วมของสมาชิก

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรณีการพัฒนากระบือ 

อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก” โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อใช้ประโยชน์

ในการเกษตรและเพิ่มปริมาณโคและกระบือ ตามหลักการของธนาคาร  

 สืบเนื่องจากควายหรือกระบือมีความสำคัญต่อคนไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคม เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในชนบทมายาวนาน 

นับเป็นส่วนหนึ่งในระบบการผลิตการเกษตรที่มีการเพาะปลูกเป็นรายได้หลัก เป็นแหล่ง

แรงงานในการเกษตร การใช้มูลเป็นปุ๋ย และเมื่อมีความจำเป็นก็สามารถขายเป็นรายได้

อีกทางหนึ่งด้วย ตลอดจนใชเ้พือ่ความบนัเทงิและการกฬีา อาท ิใชใ้นประเพณกีารแข่งขัน

วิ่งควาย กีฬาการชนควาย เป็นต้น ซึ่งแต่เดิมประเทศไทยเคยมีจำนวนกระบือสูงสุด

ในช่วงปี พ.ศ. 2522-2523 ประมาณ 6 ล้านกว่าตัว ต่อมา ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2532-

2541 จำนวนกระบอืของประเทศไดล้ดจำนวนลงอยา่งรวดเรว็ในอตัราเฉลี่ยสูงถึงปีละ 11.9 

เปอร์เซ็นต์ หลังจากประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา 

จำนวนกระบือของประเทศได้ลดลงในอัตราเฉลี่ยปีละ 7.6 เปอร์เซ็นต์ และในปี 2557 

เหลือกระบือเพียงจำนวน 840,064 ตัว โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการทำนา มีการใช้เครื่องจักรกล 

(รถไถนา) แทนการใช้แรงงานกระบือ เกษตรกรจึงไม่ให้ความสำคัญกับกระบือ ขายทิ้ง

เข้าโรงฆ่าสัตว์ อีกทั้งเกษตรกรที่ยังเลี้ยงกระบืออยู่ส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยงเป็นอาชีพ จึงไม่ให้

ความสนใจในด้านการจัดการการเลี้ยงดู การปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันกำจัดโรค ทำให้

กระบือให้ผลผลิตต่ำ ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภค จึงทำให้จำนวนกระบือลดลง

อย่างต่อเนื่องในทุกปี และเริ่มมีความวิตกกันว่า กระบืออาจจะหมดไปจากสังคมไทย 
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 ทิศใต้ติดกับอำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
  ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอกงไกรลาศ อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอศรีสำโรง 
จังหวัดสุโขทัย 
 จำนวนประชากร  87,868 คน  แบ่งเป็นชาย 43,723 คน  หญิง 45,145 คน 
 การประกอบอาชีพของประชาชน
 อาชีพหลัก ได้แก่  ทำนา  ทำไร่ 
 อาชีพเสรมิ ไดแ้ก ่เลีย้งสตัว ์ผลติสนิคา้ OTOP เชน่ จกัสาน เตา้เจีย้ว และรับจ้าง
ทำไม้ปิ้งไก่ 

 

 อำเภอพรหมพิราม จังหวัด
พษิณุโลก ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 
30 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
จังหวัด มีพื้นที่ประมาณ 832.670 ตาราง
กิโลเมตร (หรือประมาณ 520,418 ไร่)   
 อาณาเขตตดิตอ่กบัเขตปกครอง
ข้างเคียง ดังนี้ 
 ทศิเหนือ ติ ดต่ อกั บอำ เภอ
สวรรคโลก จงัหวดัสโุขทยั และอำเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ทศิตะวันออก ติดกับอำเภอ
วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
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 โครงการ “การมสีว่นรว่มของสมาชกิโครงการธนาคารโค-กระบอื เพือ่เกษตรกร 

ตามพระราชดำริ กรณีการพัฒนากระบือ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก” 

สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรก์รมปศสุตัว ์พ.ศ. 2556-2560 ทีเ่นน้กระบวนการมสีว่นร่วม 

โดยในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและ

เกษตรกรด้านการปศุสัตว์ กลยุทธ์ที่  2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ

กลุ่มเกษตรกร และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) จังหวัด

พิษณุโลก ในยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการบริหาร

จัดการสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ ในกลยุทธ์ที่ 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

องค์กรเกษตรกรและเกษตรกร       

 สืบเนื่องจากจำนวนควายทีล่ดลงอยา่งตอ่เนือ่งในทกุป ีและเริม่มคีวามวติกกนัว่า 

กระบืออาจจะหมดไปจากสังคมไทย โดยที่ภารกิจของกรมปศุสัตว์ ซึ่งนอกจากจะเป็น

หน่วยงานทำหน้าที่กำกับ (Regulator) ตามกฎหมายที่รับผิดชอบแล้ว ยังเป็นหน่วยงาน

ที่ให้บริการ (Service Provider) เกี่ยวกับการปศุสัตว์  และการพัฒนาวิธีการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการปศุสัตว์ที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร เครือข่ายปศุสัตว์และผู้ที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้เห็นโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและ

อนุรักษก์ระบอืไทย โดยสง่เสรมิใหเ้กษตรกรเขา้มามสีว่นรว่มในโครงการธนาคารโค-กระบือ

เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำร ิ เพือ่การผลติและอนรุกัษก์ระบือไทยและการบูรณาการ

ทุกภาคส่วนในดา้นองคค์วามรูแ้ละกจิกรรมตา่งๆ ใหเ้กิดประโยชน์จากการเลี้ยงกระบือ

อย่างครบวงจร อันจะเปน็การสง่เสรมิสนบัสนนุในการเพิม่ประชากรกระบอืในประเทศให้

มีสายพันธุ์ดี และเกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยร่วมกับเกษตรกร/ชุมชน และ

ภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการประชุมหารือถึง

แนวทางการแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากข้อจำกัดในด้านต่างๆ โดยเฉพาะจำนวนบุคลากร

ของกรมปศุสัตว์ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน จึงใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน

และการบูรณาการในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีในพื้นที่ รวมทั้งการแบ่งหน้าที่

ของแต่ละส่วนอย่างชัดเจนตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ

ในการพัฒนากระบือไทยต่อไป  
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 โดยกรมปศุสัตว์กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ได้แก่ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน

ปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ 

หน่วยงานราชการภายนอก ได้แก่ อำเภอพรหมพิรามและสำนักงานพัฒนา

ชุมชนอำเภอพรหมพิราม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม 

ผู้นำท้องที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ภาคเอกชน/ผูป้ระกอบการในพืน้ที ่ไดแ้ก ่ฟารม์ควาย “บิก๊ไอซฟ์ารม์ควายไทย” 

เกษตรกรในพื้นที่ 

• 

 

 

• 

 

• 

• 

• 

• 

 ในการดำเนินโครงการ กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วม โดยสร้างสมดลุใหเ้กดิกบัทกุฝา่ย และอาศยักระบวนการมสีว่นร่วมภายใต้

ปรัชญา 3 มี กลไกของกระบวนการ 5 ช และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่

แตกต่างกันตามความเหมาะสมใน 5 ระดับ (5ร)  รายละเอียดดังนี้ 

ปรัชญา3 มี  คื อ  “มี ความต้ อ งการร่ วมกั น  มี ความสนใจร่วม 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน” 

กระบวนการ5ช  ประกอบด้วย 

• 

 

• 

ชี้ : แจงทำความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ทราบถึงสิทธิและ

โอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาปศุสัตว์ของ

ประเทศ 

ชวน : ชักชวนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้สิทธิและโอกาสที่พึงมี 

เข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนากับกรมปศุสัตว์  

เชิญ : เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีศักยภาพ โดยการคัดเลือกผู้ที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนากับ

กรมปศุสัตว์  

1. 

 

 

2. 

 

3. 
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ระดับการมีส่วนร่วม5ระดับ(5ร)ได้แก่ • 

ร่วมรับรู้ (Inform) : เกษตรกรและอาสาปศุสัตว์มีส่วนร่วมรับรู้นโยบาย 

แผนยทุธศาสตร์  แผนงาน โครงการ กิจกรรม ข้อมูล ข่าวสาร 

ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาปศุสัตว์ในพื้นที่  

ร่วมให้ข้อมูล (Consult) : เกษตรกรและอาสาปศุสัตว์มีส่วนร่วมในการ

ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการความคาดหวัง

ที่เกีย่วกบัการปศสุตัว ์ เพือ่ใชส้ำหรับวางแผนพัฒนาการปศสุตัว์ในพื้นที่ 

ได้ตรงตามความต้องการ 

ร่วมคิด รว่มตดัสนิใจ (Involve) : เกษตรกรและอาสาปศสุตัวม์ส่ีวนร่วม

ในการคิดและตัดสินใจ เกี่ยวกับการปศุสัตว์ในพื้นที่ 

ร่วมทำ (Collaborate) : อาสาปศสุตัวม์สีว่นรว่มในการดำเนนิงานร่วมกับ

กรมปศสุตัวใ์นประเด็นที่ได้ทำความตกลงกนัไว ้ เชน่ การรว่มเฝ้าระวัง

และป้องกนัโรคระบาดสตัวใ์นพืน้ที ่รว่มพฒันาและผลติพนัธุส์ตัว ์ เปน็ตน้ 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

ช่วย : ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกรมปศุสัตว์ ให้มี

ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ เช่น การเลี้ยงปศุสัตว์ การจัดการ

ปศุสัตว์ที่ดี การป้องกันโรคระบาด การรักษาโรคและการปฐมพยาบาล

สัตว์ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน การสื่อสาร และมีภาวะผู้นำ 

โดยผู้เกีย่วขอ้งทกุภาคสว่นมสีว่นรว่มกบักรมปศสุตัว ์ ในการชว่ยตนเอง

โดยพัฒนาด้านปศุสัตว์ของตนตามหลักวิชาการที่ได้รับการถ่ายทอด

ความรู้ และช่วยผู้อื่นโดยทำให้เป็นตัวอย่างพร้อมถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์การด้านปศุสัตว์ที่ถูกหลักวิชาการให้แก่ผู้อื่น 

เชิดชู : ยกย่อง เชิดชู ผู้ที่มีความโดดเด่นในการมีส่วนร่วมการพัฒนา

ปศุสัตว์ และประสบความสำเร็จ โดยการมอบรางวัล เกียรติบัตร และ

อื่น ๆ เป็นประจำทุกปี 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
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รับทำแทน (Empowerment) : อาสาปศุสัตว์ดำเนินการแทน

กรมปศุสตัวใ์นการพฒันาปศสุตัวข์องตนเองใหม้คีณุภาพ ไดม้าตรฐานและ

มีผลผลติสงู พรอ้มถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยกีารเลี้ยงปศุสัตว์ 

ให้แก่เกษตรกรเพื่อนบ้านแทนกรมปศุสัตว์ โดยตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ 

ฟาร์มตัวอย่าง ฟาร์มสาธิต หรือหมู่บ้านปศุสัตว์ชนิดต่างๆ รวมทั้ง

ทำหน้าทีเ่ฝา้ระวงัโรคระบาดสตัวแ์ละเปน็หเูปน็ตาแทนเจา้หน้าที่ของรัฐ 

5. 

 โดยกรมปศุสัตว์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  และประชาสัมพันธ์ชี้แจง

โครงการผ่านผู้นำท้องที่-ท้องถิ่นเพื่อแจ้งให้เกษตรกรทราบ รวมทั้งให้การสนับสนุน

กระบือแมพ่นัธุจ์ากโครงการธนาคารโค-กระบอืเพือ่เกษตรกร ตามพระราชดำร ิ โดยจัดทำ

สัญญายืมเพื่อการผลิตกับเกษตรกรตามระเบียบของโครงการ ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ 

โดยปศุสัตวอ์ำเภอไดม้บีทบาทในการสง่เสรมิและสนบัสนนุ (Facilitator) ใหเ้กษตรกรมีการ

รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มธนาคารโค-กระบือในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม และให้คำแนะนำ

ด้านการเลีย้ง การดแูลสขุภาพสตัวแ์ละการผสมเทยีมแกเ่กษตรกร ตดิตามลกูเกิด และนำ

ลูกสตัวต์วัทีห่นึง่ทีเ่ปน็เพศเมยีไปขยายใหเ้กษตรกรรายใหม ่ จดัทำระบบฐานขอ้มลูเครือข่าย

ภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับ

การดำเนินโครงการ รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน นอกจากนี้

ในการดำเนินโครงการมีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ 

 • อำเภอพรหมพิราม ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการ

ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน และ

หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เป็นคณะทำงาน มีหน้าที่ ติดตาม ควบคุม กำกับดูแลการ

คัดเลือกเกษตรกร ตลอดจนให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ พร้อมแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ และให้พัฒนาการอำเภอให้ความร่วมมือในการรับรองรายได้

ครัวเรือนเกษตรกรที่ยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือจากโครงการ 
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 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน/

ชุมชน มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ การนัดหมายสมาชิก การรับรอง

คณุสมบตัขิองเกษตรกรตามระเบยีบของโครงการ และสนบัสนนุงบประมาณ เชน่ ยาฆา่เชื้อ 

รวมทั้งการติดตามการดำเนินโครงการ 

 • ภาคเอกชน ได้แก่ “บิ๊กไอซ์ฟาร์มควายไทย” ศูนย์เรียนรู้เฉพาะด้านกระบือ 

ให้ใช้สถานที่ในการฝึกอบรมดูงานของเกษตรกร และใหก้ารสนบัสนนุน้ำเชื้อกระบือพันธุ์ดี

โดยสามารถจัดตั้งกลุ่มธนาคารโค-กระบือในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จำนวน 3 กลุ่ม 

ประกอบด้วย 

กลุ่มธนาคารโค-กระบือตำบลทับยายเชียง จดทะเบียนกับกรมปศุสัตว์

ภายใต ้ “กลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งกระบอือำเภอพรหมพริาม” สมาชิกจำนวน 

93 ราย แม่โค 2 ตัว แม่กระบือ 86 ตัวและพ่อพันธุ์กระบือ 1 ตัว 

กลุ่มธนาคารโค-กระบือบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลดงประคำ สมาชิก

จำนวน  23 ราย แม่โค 15 ตัว แม่กระบือ 8 ตัว 

กลุ่มธนาคารโค-กระบอืตำบลดงประคำ จดทะเบยีนกบักรมปศสุตัวภ์ายใต้ 

“กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลีย้งโค-กระบอืตำบลดงประคำ” สมาชกิจำนวน 26 ราย  

แมโ่ค 13 ตวั แมก่ระบอื 13 ตวั 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 โดยแต่ละกลุ่มได้กำหนดแผนพัฒนาและกำหนดเป้าหมายของกลุ่มที่มาจาก

กระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การปรับปรุงพันธุ์กระบือพื้นเมืองของสมาชิก ให้มีลักษณะ

ประจำพันธุ์ที่ดี สามารถจำหน่ายเป็นพ่อแม่พันธุ์ ตรงตามความต้องการของตลาด 

สร้างรายไดใ้นครวัเรอืนใหส้งูขึน้ และมกีารคดัเลอืกสมาชกิในกลุม่เปน็คณะกรรมการบรหิารกลุ่ม 

เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม สรุปดังนี้ 

 การดำเนินกิจการของกลุ่ม

 1. กำหนด ให้สมาชิกนำแม่กระบือที่แสดงอาการเป็นสัด มาผสมพันธุ์ที่คอก

พ่อพันธุ์กระบอืกำหนดอัตราการผสมพันธุ์ (จนผสมติด) เพื่อนำเงินไปซื้อเวชภัณฑ์ 

วิตามิน เกลือแร่ ในการบำรุงรักษาพ่อพันธุ์ 
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 2. จัดต้ังโรงเรยีนสอนกระบอืไถนา เพือ่การอนรุกัษว์ถิชีวีติชาวนาไทยและเป็นการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระบือ  

 3.  การจัดตั้งกองทุนของกลุ่ม โดยกำหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิก 

เพื่อเป็นการระดมทุนในกิจการของกลุ่ม เช่น  
การจัดตั้งกองทุนยาสัตว์ประจำกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ในการจัด

ซื้อยาสัตว์ในราคา วัสดกุารเกษตรและอื่นๆ ตามความต้องการของ

สมาชิก กลุ่มกำหนดสถานที่ตั้งและผู้ดูแลกองทุนยาสัตว์ แนะนำให้

คัดเลอืกและมอบหมายใหอ้าสาปศสุตัวป์ระจำกลุม่เปน็ผูใ้หบ้รกิารดูแล

สุขภาพสตัวเ์บือ้งตน้แกส่มาชกิ โดยใหอ้ยูใ่นการกำกบัดแูลของสำนักงาน

ปศุสัตว์อำเภอ 

การจัดตั้งกองทุนเสบียงอาหารสัตว์ประจำกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

เป็นการสำรองอาหารสัตว์และเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ กรณี

สัตว์เจ็บป่วย ใกล้คลอด โดยระดมทุนด้วยการรับบริจาคมูลโค-กระบือ

ตากแห้งจากสมาชิก รายละ 3 กระสอบต่อเดือน ราคากระสอบละ 

15 บาท เพื่อนำเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดซื้ออาหารและพืช

อาหารสัตว์สำหรับโค-กระบือตามความต้องการของสมาชิก  

การจัดตั้งธนาคารขี้กระบือประจำกลุ่ม เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม

ของสมาชิก โดยระดมการออมด้วยการรับฝากมูลโค-กระบือตากแห้ง

จากสมาชิก รายละไม่ต่ำกว่า 1 กระสอบ 

การจัดการด้านการเงินและบัญชี งบดุลปีทางบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

กำไรสุทธิประจำปี การฝากเงินของกลุ่มเกษตรกร 

1) 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

3) 

 

 

4) 

 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

 1. มีส่วนร่วมในการรับสมัครและคัดเลือกสมาชิกใหม่เบื้องต้น เพื่อขยาย

ลูกเกิดตัวที่ 1 เพศเมียหรือขอรับสัตว์ตัวใหม่ของโครงการ 

 2. ตรวจสอบ จัดทำทะเบียนข้อมูลสมาชิกและจำนวนสัตว์ประจำกลุ่ม รับแจ้ง

ลูกเกิดและปัญหาอุปสรรคจากสมาชิกในหมู่บ้านของตนเอง ให้รีบแจ้งสำนักงานปศุสัตว์

อำเภอพรหมพิราม เพือ่ดำเนนิการตามระเบยีบของโครงการ โดยกลุม่จดัทำทะเบียนสัตว์

ในพื้นที่รับผิดชอบให้คณะกรรมการทุกคน 
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จัดให้มีการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการ กรณีพบเกษตรกรสมาชิก

กลุ่มกระทำผิดสัญญา ร่วมพิจารณาไกล่เกลี่ย กำหนดวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 3. วางแผนพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของสมาชิก ร่วมกับหน่วยงานราชการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง องค์กรเอกชน สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อธุรกิจและการตลาด 

 4. บริหารกิจการ/กองทุนของกลุ่ม จัดทำงบดุลการเงินและบัญชี และนำเสนอ

ที่ประชุมกลุ่มทราบ 

 5. จัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อบริการสมาชิก รวมทั้งการรวบรวมผลผลิตปศุสัตว์

ออกขายหรือแปรรูป 

 6. นัดหมายและจัดให้มีการประชุมสมาชิกกลุ่ม 2 เดือน/ครั้ง 

 7. ส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

 8. อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม

 1. คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม  ปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดให้มี

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม กระจายอยู่ในทุกหมู่บ้านๆ ละอย่างน้อย 2 คน 

 2. ร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบโครงการ และนโยบายของกลุ่ม รวมทั้งจัดให้มี

คอกสัตว์ที่แข็งแรง ติดป้ายชื่อโครงการที่หน้าคอกสัตว์ 

 3. สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องหมุนเวียนค้ำประกัน ในการทำสัญญายืมสัตว์ของ

โครงการ 

 4. ร่วมประชมุกลุม่ทกุครัง้และแจง้ปญัหา ความตอ้งการ แลกเปลีย่นความคิดเห็น

ในการประชุม 

 5. สมาชิกทุกคนมีหน้าที่สอดส่องดูแลการเลี้ยงสัตว์ของสมาชิก  

 6. สมาชิกมีหน้าที่ต้องแจ้งลูกเกิด ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสัตว์ต่อ

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม  

 7. ให้ความร่วมมือในการจัดทำบัตรประจำตัวสัตว์ ปฏิบัติตามโปรแกรมพัฒนา

สุขภาพสัตว์ของกลุ่ม จัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์และสำรองอาหารสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคสัตว์ตามโปรแกรมที่กรมปศุสัตว์กำหนด โดยปฏิบัติตามคาแนะนำของกลุ่มและ

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 
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 ในระยะเริ่มต้น ปี 2553 อำเภอพรหมพิรามมีจำนวนกระบือทั้งหมด 727 ตัว 

และในปี 2558 มีจำนวนกระบอืเพิม่ขึน้ เปน็ 1,566  ตวั และยงัเปน็กระบอืที่มีลักษณะดี 

(ตัวใหญ่ ร่างกายแข็งแรงและมสีขุภาพทีด่)ี ทำใหก้ารดำเนนิการโครงการ “การมีส่วนร่วม

ของสมาชิกโครงการ “ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรณี

การพัฒนากระบอื อำเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณโุลก” ทีใ่ชก้ระบวนการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการจนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน     

 

ผลสำเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ

 จากการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “การมีส่วนร่วมของ

สมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรณีการพัฒนา

กระบือ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก” เป็นผลให้กระบือในอำเภอพรหมพิรามมี

จำนวนเพิ่มมากขึ้นและเป็นกระบือที่มีลักษณะดี (ตัวใหญ่ ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพ

ที่ดี) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระบือได้ จากราคาเฉลี่ยตัวละ 30,000 บาท เป็น

ราคาเฉลี่ยตัวละ 70,000 บาท นอกจากนั้นจากการบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วมของ

กลุ่มสมาชิกโครงการ ยังช่วยเสริมสร้าง ให้เกิดการนำมูลกระบือนอกจากนำไปขายได้

แล้วยังนำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น ใช้แทนปุ๋ยเคมี บ่อแก๊สชีวภาพ 

ช่วยให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและเชื่อมั่นว่าการเลี้ยงกระบือสามารถ

ใช้เป็นอาชีพเลี้ยงตัวได้ ส่งผลต่อความสำเร็จดังต่อไปนี้ 

เกษตรกร มีความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพเลี้ยงควายอย่างยั่งยืน 

เพราะไดร้บัประโยชนจ์ากโครงการ “การมสีว่นรว่มของสมาชกิโครงการ

ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรณีการพัฒนา

กระบือ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก” โดยมีการปรับปรุงพันธุ์

กระบือไทยให้มคีณุภาพด ี ทัง้ปรมิาณและคณุภาพ โดยการเปรียบเทียบ

จากมูลค่าของกระบือที่เพิ่มขึ้น จากราคาเฉลี่ยตัวละ 30,000 บาท เป็น

ราคาเฉลี่ยตัวละ 70,000 บาท  

1, 
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เกษตรกรได้รับประโยชน์จากมูลสัตว์ โดยการจัดทำบ่อแก๊สชีวภาพจาก

มูลสตัว ์ เพือ่ใชใ้นครวัเรอืน สามารถลดคา่ใชจ้า่ยในครวัเรอืนไดป้ระมาณ 

เดือนละ 350 บาท และมูลสัตว์ตากแห้ง ยังสามารถนำไปเป็นปุ๋ยใส่ใน

ไร่นา ทำใหไ้ดผ้ลผลติดขีึน้ มลูสตัวต์ากแหง้ทีเ่หลอืยงันำไปขายเปน็รายได้ 

(กระสอบละ 15 บาท) 

จากการอนรุกัษแ์ละปรบัปรงุพนัธุก์ระบอืไทยในพืน้ทีอ่ำเภอพรหมพิราม

สามารถเพิม่ผลผลติกระบอืในพืน้ทีไ่ด ้โดยในป ี2553 อำเภอพรหมพิราม 

มีจำนวนกระบือทั้งหมด 727 ตัว และในปี 2558 มีจำนวนกระบือ

ทั้งหมด  1,566  ตัว ซึ่งเกษตรกรในโครงการฯเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์

โดยตรง 

การรวมกลุ่มและทำงานร่วมกัน ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

เกษตรกรด้วยกันช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และสร้างความสามัคคี

ในหมู่เกษตรกรด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ช่วยพัฒนาองค์ความรูข้อง

กลุ่มเกษตรกรในงาน 

ปศุสัตว์ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ผลจากการดำเนินการประสบผลสำเร็จ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของ

เกษตรกร เพราะได้รับการยอมรับจากชุมชน 
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 โดยสามารถสรุปรูปแบบ (Model) การดำเนินงานดังภาพต่อไปนี้ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ

หลักปรัชญาที่ถูกต้อง มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระดับ

การมีส่วนร่วมให้สูงขึ้นเรื่อยๆ และมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพทันสมัย 

การบูรณาการของทุกภาคส่วนจะต้องนำศักยภาพของแต่ละหน่วยที่มีมาใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเกษตรกร จะทำให้มี

โอกาสประสบความสำเร็จสูง 

การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการร่วมคิด ร่วมทำ และ

ร่วมติดตามผล ผ่านผู้นำกลุ่ม แกนนำเกษตรกร ทำให้เกิดความใกล้ชิด 

และความไวว้างใจในการทำงานรว่มกนั มคีวามสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างเกษตรกร

และเจ้าหน้าที่ 

การมีระบบติดตามและช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มและแกนนำ

เกษตรกร ช่วยให้สามารถรับทราบปัญหาและแก้ไขได้โดยเร็ว 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 
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ภาพกิจกรรมการดำเนินงานในพื้นที่
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับ

การสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ

ของประชาชน โดยการสง่เสรมิและสนบัสนนุระบบคุม้ครองประชาชนดา้นบรกิารสุขภาพ 

ส่งเ สริ มและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนา 

การมสีว่นรว่มของประชาชนและองคก์รภาคเอกชนเพือ่การบรกิารสขุภาพ อนัจะทำใหป้ระชาชน

มีสุขภาพที่ดี สามารถพิทักษ์สิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 

วิสัยทัศน์

 เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน 

 

พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็น

ไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหส้ถานบรกิารสขุภาพมคีณุภาพมาตรฐาน 

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

ภาคีเครือข่ายและท้องถิ่นในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานรวมทั้ง

การจัดการนวัตรกรรมสุขภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ

ของประชาชน 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านสุขศึกษาเชิงรุก เพื่อพัฒนา

พฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้องของประชาชน 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ระบบบริหารสุขภาพและระบบสุขภาพ

ภาคประชาชน รวมทัง้ดำเนนิการถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยีแก่องค์กร

ภาครฐั องคก์รภาคเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และภาคประชาชน 
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1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

อำนาจหน้าที่

ดำเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จแก่ราชการและประชาชน 

ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินการสุขศึกษา และระบบสุขภาพ

ของประชาชน 

ดำเนินการเกีย่วกบังานดา้นความชว่ยเหลอื ความรว่มมอื และการประสานงาน

กับหน่วยงาน หรือองค์การต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ด้านระบบบรกิารสขุภาพแกอ่งคก์รภาครฐั ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันามาตรฐานดว้ยอาคารสถานที่และสถาปัตยกรรม

ด้านสาธารณสุข 

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ทางการแพทย์และ

สาธารณสุข 

ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

ปฏบิตักิารอืน่ตามทีก่ฎหมายกำหนดใหเ้ปน็อำนาจหนา้ทีข่องกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ สมั ครขอรั บรางวั ลความเป็นเลิศ

ด้านการบริหารราชการแบบมสีว่นรว่ม ประจำป ี พ.ศ. 2558 ในประเภทรางวัลพัฒนา 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีการส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการแบบหุ้นส่วนในระดับความร่วมมือ (Collaboration) 

สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 



สรุปบทเรียนที่ดีของการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558 

96

ความสามารถของหน่วยงาน

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดนโยบาย/ทิศทางที่ ให้ความสำคัญกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล 

และอำนาจหนา้ทีต่ามกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ พ.ศ. 2552  

ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคเอกชนเพื่อ

การบรกิารสขุภาพ อนัจะทาํใหป้ระชาชนมสีขุภาพทีด่ ี สามารถพทิกัษส์ทิธแิละเขา้ถงึบริการ

สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยปรากฏในวิสัยทัศน์ และพันธกิจดังกล่าวข้างต้น  

และมีการกำหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ของประชาชนไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) โดยผู้บริหารมี

การสือ่สารไปยงับคุลากรในหนว่ยงานทัง้สว่นกลางและสว่นภมูภิาคผา่นชอ่งทางการจดัทำแผน

ปฏิบัติราชการ 4 ปี  แผนปฏิบัติงานประจำปี  การประชุมชี้แจงนโยบายและลงนาม

คำรบัรองการปฏบิตัริาชการระหว่างผู้บริหารทั้งส่วนกลางและสว่นภมูภิาค และเผยแพร่

ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ เช่น ไดอารี ประชาสัมพันธ์ของกรมฯ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เอกสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงผ่านเวทีการประชุมติดตาม

ความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้บริหารกรมฯ และในการสัมมนาการฝึกอบรมต่าง ๆ 

เช่น การอบรมขา้ราชการใหม ่รวมทัง้ยงัไดม้กีารถา่ยทอดนโยบาย/ ยทุธศาสตรเ์พือ่ขับเคลื่อน

ไปสู่การปฏิบัติไปยังหน่วยงานในสังกัดที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองสนับสนุนสุขภาพ

ภาคประชาชน   

 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและค่ านิยมของหน่วยงานที่ ให้ความสำคัญกับ

การบริหารราชการแบบมสีว่นรว่ม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการสรา้งการมสีว่นร่วม

ของประชาชนในการบริหารราชการในทุกภารกิจ ทั้งภารกิจด้านระบบบริการสุขภาพ  

และภารกิจด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกำหนด

ค่านิยมการมีส่วนร่วมในการทำงาน เช่น กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนได้นำหลัก

การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care : PHC) ซึ่งเป็นบริการสาธารณสุข

ที่เพิ่มเตมิหรอืเสรมิจากระบบบริการสาธารณสุขของรฐั ซึง่จดับรกิารในระดับตำบลและ

หมู่บ้านโดยประชาชนและความร่วมมือของชุมชน โดยรัฐมีหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือ

ให้ชุมชนสามารถวเิคราะหป์ญัหาวางแผน และจดักจิกรรมการแกไ้ขปญัหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ 



สรุปบทเรียนที่ดีของการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558 

97

และงานสาธารณสุขมูลฐานสามารถผสมผสานกับงานพัฒนาชุมชนด้านอื่นๆ หรือเรียก

ตัวย่อในภาษาไทยว่า สสม. โดยนำมากำหนดเป็นค่านิยมร่วมในองค์กร คือ  “ส ส ม. : 

สามารถเรื่องงาน  สมานสามัคคี  มวลภาคีสัมพันธ์ PHC : Professional Harmony  

Communication” และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการสร้าง 

การมีส่วนร่วม โดยมโีครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพดา้นคุณธรรม

ตามรอยพระยคุลบาท เพือ่ปลกูจติสำนกึใหบ้คุลากรมคีณุธรรมจติธรรม รบัผดิชอบผลงาน

มุ่งผลสัมฤทธิ์ เข้าใจในหลักการการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งผู้ให้บริการ

และผูร้บับรกิาร และยงัไดพ้ฒันาศกัยภาพบคุลากรในรปูแบบของการประชมุเชงิปฏบัิติการ 

และเรียนรู้จากการทำงานและการสร้างทีมงาน นอกจากนี้ มีการจัดทำคู่มือหรือแนวทาง

ในการปฏบิตังิานสำหรบับคุลากรของหนว่ยงาน โดยจดัทำแนวทางการดาํเนนิงานสุขภาพ

ภาคประชาชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

และสนับสนุนภารกิจในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายให้เกิดการจัดการ

ระบบสุขภาพชุมชน และนําไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน และกำหนดให้

มีอัตรากำลังหรือบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจนในการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม

ของประชาชนเพื่อดำเนินงานด้านสุขภาพภาคประชาชน ทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง 

คือ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนารูปแบบและ

การดำเนนิงานสาธารณสขุมลูฐานเพือ่พฒันาสขุภาพภาคประชาชน พฒันาศกัยภาพ สง่เสริม 

และสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน อาสาสมัคร

สาธารณสุข องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

การป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร 

องค์กรภาคเอกชนในการพิทักษ์สิทธิของประชาชนด้านสุขภาพ เพื่อมีส่วนร่วมใน

การพฒันาสงัคม และมกีารกำหนดอัตรากำลังบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานสนับสนุน

บริการสุขภาพเขต 1-12  เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่อยู่ในภูมิภาค ซึ่งมีกลุ่มสุขภาพ

ภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพดูแลงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน   

 นอกจากนี้ กรมฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟัง

ความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ เว็บบอร์ด เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(facebook, Lineกลุ่ม) สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ เพื่อน ผสส.- อสม.และวารสาร

สุขภาพภาคประชาชน) และมีระบบการจดัการหรอืวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการนำความคิดเห็น
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หรือข้อเสนอแนะของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบ

ในการบรหิารราชการ โดยมคีณะกรรมการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและคณะอนกุรรมการในการพจิารณา

เรือ่งร้องเรียนของของกรม ซึ่ งได้แต่งตั้ งคณะทำงานเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียน 

และนำความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะของประชาชนหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วข้องมาใช้

ประกอบในการบริหารราชการ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2557 กรมฯ ได้สนับสนุน

การดำเนนิการในโครงการทีใ่ชก้ระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน โดยการอนมุตังิบประมาณ

สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน จำนวน 

9,625,800 บาท (เก้าล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเงิน

งบประมาณปกต ิจำนวน 6,515,800 บาท (หกลา้นหา้แสนหนึง่หมืน่หา้พนัแปดรอ้ยบาทถ้วน) 

และเงินนอกงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ จำนวน 3,110,000 บาท 

(สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

 

การมีส่วนร่วมในการบริการราชการอย่างเป็นรูปธรรม  

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้นำเสนอโครงการตัวอย่างในการดำเนินการ 

คือ “โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน” โดยเป็นการดำเนินงาน

ที่จังหวัดกระบี่  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เพื่อพฒันาศักยภาพ อสม. ให้สามารถคัดกรองสุขภาพ แนะนำความรู ้

และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเองและประชาชนกลุม่เสีย่งไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรภาคีเครือข่ายในชุมชน/ตำบล

มีการเรยีนรู ้และมสีว่นรว่มในการจดัการระบบสขุภาพของหมูบ่า้น/ตำบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่ายในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่าย

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและจัดการระบบสุขภาพชุมชน 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 จากการเปลี่ยนแปลงของสาเหตุและลักษณะของปัญหาสุขภาพในอดีต

ที่เกิดจากโรคตดิตอ่ตดิเชือ้ เชน่ ไขห้วดัใหญ ่ไขท้รพษิ ไขเ้ลอืดออก ไขม้าลาเรยี ไข้เลือดออก 

อหิวาต์ตกโรค โรคเท้าช้าง หนอนพยาธิ ฯลฯ  มาเป็นปัญหาที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ซึ่งพบว่าสาเหตหุลกัมาจากพฤตกิรรมสขุภาพและมลพษิจากสิง่แวดลอ้ม เชน่ โรคเบาหวาน 
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โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ฯลฯ  และจากบริบท

ของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชากรที่เพิ่มมากข้ึน ผลของปัจจัย

ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  วัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมที่ก่อให้เกิดโรค 

มคีวามซบัซอ้นขึน้ ประกอบกบัการเข้าถงึบรกิารสขุภาพในทกุระดบัไมค่รอบคลมุและไมเ่ท่าเทียมกัน 

เกิดความเหลือ่มลำ้และขาดโอกาส กระทรวงสาธารณสขุ จงึไดม้กีารปรบัเปลีย่นนโยบาย

มาเน้นการสรา้งสขุภาพนำการซอ่มสขุภาพ  เนน้การปรบัพฤตกิรรมสขุภาพทกุระดบัตัง้แต่

บุคคล ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน และตำบล และเน้นพลังของชุมชน/ พื้นที่มากขึ้น  

โดยมุ่งหวังให้เกิดความครอบคลุมและเป็นธรรมในด้านการจัดบริการสาธารณสุข  

และโดยทีก่รมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ มพีนัธกจิในการเพิม่ศกัยภาพประชาชนและภาคีเครือข่าย

ในการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ โดยใช้กลยุทธ์การเพ่ิมศักยภาพ

และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน  ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและการจัดการระบบสุขภาพชุมชน  

ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ  

และผา่นกลไกเครอืขา่ยภาคประชาชน ผูน้ำทอ้งทีแ่ละทอ้งถิน่ เพือ่การพึง่ตนเองด้านสุขภาพ  

โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุผล คือ เกิดการตระหนักรู้ตนเองของประชาชน การลด ละ เลิก 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำใหเ้กดิโรคของชมุชน  มกีารดแูลสขุภาพเพือ่การมสีขุภาพด ี ชมุชนมีเข้มแข็ง

พึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุน

สุขภาพภาคประชาชน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการเสริมสร้างความร่วมมือภาคประชาชน  

จึงได้กำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดี  

วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน  ที่สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อการให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล  ระบบเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ  หมู่บ้านจัดการสุขภาพ  

และ อสม. นกัจดัการสขุภาพชมุชน ทีส่ามารถเชือ่มโยง  รบัฟงัความคดิเหน็  ความต้องการ

บริการสุขภาพประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มวัย  และกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแล

เปน็พเิศษของชมุชนได ้ ดงันัน้ การดำเนนิโครงการพฒันาตำบลจดัการสขุภาพด ี วสิาหกิจ

ชุมชนยั่งยืน จึงถือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพ 

ทีเ่นน้หลกัการ “ สขุภาพดไีมม่ขีาย  อยากไดต้อ้งรว่มสรา้ง” ภายใตแ้นวคดิ “ชมุชน / ท้องถิ่น

เป็นเจ้าของสุขภาวะชุมชน”  เพ่ือให้การพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพมีความต่อเนื่อง

และมีรูปธรรมการดำเนนิงาน จงึตอ้งอาศยัการสรา้งใหเ้กดิเครอืขา่ยกลไกการขับเคลื่อน
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ตำบลจัดการสุขภาพที่เข้มแข็ง ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ สะท้อนหลักการ

สำคัญในกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานที่มีนัยยะต่อการทำให้ประชาชน  ส่วนใหญ่เพิ่มพูน

ทักษะและความสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพและนำไปสู่การพัฒนาในมิติต่างๆ 

ที่มั่นคงมากขึ้น 

 จังหวัดกระบี่ เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว

ทั้งไทยและต่างประเทศนิยมไปเที่ยวและพักผ่อน แต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

จากการไดร้บับรกิารทางดา้นสาธารณสขุทีย่งัไมเ่พยีงพอกบัความต้องการ จึงต้องมีวิธีการ

ป้องกันตนเองเพื่อลดภาระการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้น้อยลงโดยเน้นการสร้าง

สุขภาพนำการซ่อมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทุกระดับตั้งแต่

บุคคล ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน และตำบล และเน้นพลังของชุมชน/ พื้นที่มากขึ้น  

โดยมุ่งหวังให้เกิดความครอบคลุมและเป็นธรรมในด้านการจัดบริการสาธารณสุข

อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงอายุที่มีอายุเฉลี่ยยาวขึ้น  

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่ ง เสริมการมีส่ วนร่ วมของประชาชน

ในการบริหารราชการ โดยผสมผสานแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริหารราชการแบบ

มีส่วนร่วม  หลักการสาธารณสุขมูลฐาน  และแนวคิดทฤษฎี 3 ก.  สรุปดังนี้ 

 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) โดยสร้าง

เครือขา่ยความรว่มมอืแบบผสมผสานจากหลายภาคสว่น (Multisectoral Collaboration) 

ที่ข้ามกรอบการแยกส่วนจากที่มีหน่วยงานระดับกระทรวง กรม และภาคส่วนทางสังคม

เป็นตวัตัง้ใหห้นัมาเน้นเอาชุมชนและพื้นที่เปน็ตวัตัง้แทน ซึง่เปน็การปรบัเปลีย่นโครงสร้าง

เชิงอำนาจที่นำการพัฒนาจากแนวดิ่งสู่ประชาชน (Vertical and Top-down 

Development Approach) เป็นจากรากฐานของสังคมและชุมชนสะท้อนขึ้นสู่

ภาคสาธารณะระดบัประเทศหรอืจากรากฐานสะทอ้นสูเ่บือ้งบน (Community – Based 

and Bottom up Development Approach) รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาในมิติอื่นๆ 

เช่น มิติด้านสงัคม มติดิา้นการศกึษา และมติดิา้นเศรษฐกจิ เพือ่การสรา้งรายไดท้ีเ่หมาะสม 

แก้ไขปัญหาความยากจน เกิดเป็นระบบสุขภาพชุมชนที่ครอบคลุมถึงสุขภาวะและ

ความมัน่คงในชวีติไดอ้ยา่งย่ังยนื ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านสุขภาพทัง้ระบบ  

โดยมีการขับเคลื่อนกลไกทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่รู้ ความยากจน และการเจบ็ปว่ยดว้ยรปูแบบการพัฒนาที่เรียกว่า 

“ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน”   
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 หลักการสาธารณสุขมูลฐาน (ตามคำประกาศ Alma-Ata เมื่อ พ.ศ. 2521 

ขององค์การอนามัยโลก) ซึ่งหลักการสาธารณสุขมูลฐานมี 4 หลักการสำคัญคือ 

1) การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการดแูลดา้นสขุภาพอนามยั เกดิความรูส้กึเปน็เจา้ของโครงการตา่งๆ และตระหนกัถึง

ปัญหาของชุมชนและร่วมกันแก้ไขปัญหาของตนเอง 2) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

(Appropriate Technology) เป็นเทคนิควิธีการที่ ใช้ ในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน  เหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่นและศักยภาพของประชาชน 

3) การปรบับรกิารสาธารณสุขพื้นฐานของรัฐรองรับการสาธารณสุขมลูฐาน (Reoriented 

Basic Health Service) การปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีอยู่แล้ว

ให้สามารถเชื่อมตอ่ สอดคลอ้งและรองรบังานสาธารณสขุมลูฐานในระดับชุมชนได้  เพื่อให้

เกิดระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ และ 4) การประสานความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน (Intersectoral Collaboration) เชน่ หนว่ยงาน

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาธิการ  มหาดไทย พาณิชย์ และอุตสาหกรรม 

ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐอื่น และเอกชน เป็นต้น  

 แนวคิด ทฤษฎี 3 ก. ที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ของการสาธารณสขุมลูฐาน ซึง่ระบถุงึองคป์ระกอบ 3 สว่น คอื (ก.1) กรรมการ หมายถึง

องค์กรในระดับท้องที่ ท้องถิ่น (ก.2) กองทุน หมายถึงทรัพยากรที่เป็นตัวเงินที่บริหาร

จัดการโดยชุมชน และ (ก.3) กำลังคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ

อย่างน้อยในระดบัพืน้ฐาน โดยพฒันาประชาชนทีอ่ยูใ่นหมูบ่า้นท่ีไดร้บัการเลอืกใหเ้ปน็ตัวแทน

มาให้ความรู้ เสริมความสามารถในการดูแลบริการสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งก็คือ ผู้สื่อข่าวสาร

สาธารณสุข (ผสส.)  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

 “ตำบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน” หมายถึง ตำบลที่มีการนำ

ศักยภาพ  ภูมิปัญญา  และการรวมพลังของชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่  มาบูรณาการ

ให้เกิดทิศทางการทำงานที่สอดคล้องกัน  สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางสุขภาพ

ของภาคสว่นตา่งๆ ทีอ่ยู่ในระดับตำบล โดยมีการสนับสนุนจากหนว่ยงานภาครฐั เอกชน  

องคก์รสาธารณประโยชน ์ดว้ยกระบวนการวเิคราะหส์ถานการณ ์วเิคราะหป์ญัหา ศกึษาข้อมูล 

/ สถานการณต์า่งๆ ทีจ่ำเปน็มาจดัทำโครงการ /กจิกรรม /วสิาหกจิชมุชน ทีเ่นน้การส่งเสริม

ใหม้กีารสรา้งรายได ้สรา้งสขุภาพของบคุคล ครอบครวั และชมุชน เพือ่การรักษาสิ่งแวดล้อม 
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การลดและป้องกนัการเกดิโรค การสง่เสรมิสขุภาพ  การปรบัพฤตกิรรมสขุภาพ ตลอดจน

การแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้ประชาชน

มีสุขภาพดีและยั่งยืน 

 ในการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดี  วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน 

ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพฯ ให้ครอบคลุม

ร้อยละ 60 ของตำบลตามเขตการปกครองในทุกอำเภอ ในปี 2559  ดังภาพ 

 โดยมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ต่าง ๆ สู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกรม กอง เขต และสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด (สสจ.) เพือ่จดัทำแนวทางการดำเนนิงานขบัเคลือ่นตำบลจดัการสขุภาพสูก่ารปฏิบัติ  

โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน สรุปดังนี้ 

กำหนดพืน้ทีใ่หม้กีารพฒันาตำบลจดัการสขุภาพอยา่งนอ้ยอำเภอละ 3  ตำบล 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,634 ตำบล  (ปีงบประมาณ 2557) 

พัฒนาแนวทางการดำเนินงานและสร้างเกณฑ์มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม 

โดยจัดทำฐานข้อมูลการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาตำบลจัดการ

1. 

 

2. 
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สุขภาพ  ซึ่งมีการดำเนินการมา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อใช้ใน

การประเมนิ 5 ระดบั  เริม่ตัง้แต ่ การพฒันาทมีสขุภาพตำบล (ระดบัพืน้ฐาน)  

การพัฒนากระบวนการจัดทำตามแผนสุขภาพตำบล (ระดับพัฒนา) 

การขบัเคลือ่นแผนสขุภาพตำบลสูก่ารปฏบิตั ิ(ระดบัด)ี ตำบลมรีะบบการบริหาร

จัดการอย่างต่อเนื่อง (ระดับดีมาก) และตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ 

(ระดับดีเยี่ยม) ตามแบบประเมินตนเองตำบลจัดการสุขภาพ ซึ่งสามารถ

ประเมินตนเองออนไลน์ ที่  www.thaiphc.net 

สนับสนุนให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.)  

มีการขับเคลือ่นแผนสขุภาพตำบล กองทนุหลกัประกนัสุขภาพตำบล และ

กำหนดนโยบายสาธารณะและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

สร้างความร่วมมือของภาคประชาชน ทั้งในด้านทรัพยากร ภูมิปัญญา 

และนวตักรรมสขุภาพชมุชนเพือ่ใหเ้กดิความเปน็หุน้สว่นในการจัดการสุขภาพ

ชุมชนของตนเอง 

สนับสนุนให้หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถให้บริการรักษาพยาบาล  

การสร้างเสริมสุขภาพเชิ ง รุ ก เพื่ อ ให้ประชาชนเข้ าถึ ง ระบบบริการ

ที่มีคุณภาพ และเป็นองค์รวมอย่างเหมาะสม 

ติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังทุกระดับตำบล 

จัดเวทีนำเสนอผลงาน/ผลการพัฒนา และข้อเสนอเชิงนโยบายทุกระดับ 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

7. 
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 โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ กระทรวงสาธารณสขุ / กรมสนับสนุน

บริการสขุภาพ / สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั / สาธารณสขุอำเภอ / รพ.สต. / อสม. /

อปท. / ชุมชนและท้องถิ่น (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / แกนนำชุมชน) / สำนักงานหลัก

ประกนัสขุภาพ / หนว่ยงานภาคเอกชน (ผูส้ือ่ขา่วประจำจงัหวดั) / องคก์รสาธารณประโยชน์ 

/ มูลนิธิ / กองทุนต่างๆ ซึ่งมีบทบาท/หน้าที่ของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 

 หน่วยงานเจ้าภาพหลัก (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุน

สุขภาพภาคประชาชน  และกระทรวงสาธารณสุข) 

กำหนดเป้าหมาย และนโยบาย เพือ่สง่เสรมิการสรา้งความร่วมมือของชุมชน 

ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางดำเนินการ  

สนับสนุนวิชาการ และงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้นิเทศงาน

ของกรมฯ โดยผลิตและสนับสนุนคู่มือ/แนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์

การประเมินตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน  

จัดระบบการนิเทศงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผล 

 

• 

 

• 

• 

 

 

• 

• 

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

กำหนดพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพในระดับจังหวัด 

พัฒนากลไกการขับเคลื่อนบูรณาการ ทั้งระดับ จังหวัด  อำเภอ และตำบล 

พัฒนาศักยภาพ ทีมดำเนินงานพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพในระดับอำเภอ 

ตำบล ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ส่งเสรมิ สนับสนุน การใช้ เกณฑ์การประเมินตำบลจัดการสุขภาพ

เพื่อประเมินตนเอง และเพื่อค้นหาข้อมูลสำหรับการพัฒนาต่อไป 

สนับสนุน วิชาการและงบประมาณ  รวมทั้งการนิเทศติดตามงาน 

จัดระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

• 

• 

• 

 

• 

 

• 

• 

 สาธารณสุขอำเภอ

พัฒนาระบบการบรหิารจดัการแบบบรูณาการรว่มกบั สสจ. คปสอ. รพ.สต.ฯลฯ 

สนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ 

• 

• 
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• 

 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

• 

• 

• 

 

• 

 

• 

 

 

• 

 

• 

 

พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHSA: District Health 

System Appreciation) 

ร่วมขับเคลื่อนนโยบายตำบลจัดการสุขภาพดี 

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินระดับการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพดีฯ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และชุมชนด้วย

กระบวนการเรียนรู้ 

ติดตาม ควบคุม กำกับ และประสานงานการแก้ไขปัญหา 

ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

 โรงพยาบาลสุขภาพตำบล(รพ.สต.)

จัดอบรมฟืน้ฟคูวามรู้แกนนำ อสม. (เชี่ยวชาญ) ตามหลักสูตรของกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่อื่น 

พัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและการเรียนรู้

ระหว่างพื้นที่/พื้นที่ต้นแบบ 

ร่วมกับภาคีเครือข่ายจดัทำแผนสุขภาพตำบล เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข

ของพื้นที่ตนเอง 

สนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแผนสุขภาพตำบลที่ได้จัดทำไว้ 

ถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน การค้นหาและพัฒนานวัตกรรม 

ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับ ติดตามประเมินผลที่มุ่งเน้น

เชิงกระบวนการ 

 องค์กรบรหิารสว่นทอ้งถิน่ชมุชนและทอ้งถิน่  (กำนนั / ผูใ้หญบ่า้น/ แกนนำชุมชน) 

ร่วมวเิคราะหป์ญัหาสขุภาพของชมุชน และรว่มในการจดัทำแผนงาน โครงการ  

กิจกรรม เพื่อ แก้ไขปัญหาด้วยแนวทางของตนเอง 

ร่วมในการดำเนนิงานตาม โครงการ กจิกรรม ทีไ่ดว้างไว ้รวมทัง้ กิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ 3อ (อาหาร  ออกกำลงักาย อารมณ)์  2ส (สรุา  ยาเสพติด 

และอื่นๆ) 

ร่วมการระดมทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการมาแก้ปัญหา และใช้

กระบวนการมาตรการทางสังคม 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ทั้งในชุมชน และ ระหว่างชุมชน 
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ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน เพื่อจัดทำแผนสุขภาพ

ตำบลและโครงการ เพือ่แกไ้ขปญัหาโดยเนน้การสง่เสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรค  

เช่น  เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไข้เลือดออก 

ดำเนินกจิกรรมดา้นการสง่เสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรค ตามปฏทินิสุขภาพ

ของชุมชน ใน 3 อ. 2 ส.  

ให้ความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ เช่น รพ.สต. รพช. 

ในกิจกรรมการเยี่ยมบ้านและดูแลผู้ป่วยนอนที่บ้านและการส่งต่อผู้ป่วย  

จัดกิจกรรมและร่วมรณรงค์ด้านสุขภาพดีวิถีไทย  เช่น  รณรงค์ ลด หวาน  

มัน เค็ม  รณรงค์การออกกำลังกาย  การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ 

ร่วมในการสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านสุขภาพชุมชนกับเจ้าหน้าที่ 

เป็นตัวอย่างและแกนนำด้านสุขภาพและส่งเสริมการมีร่วมร่วมและ

การเรียนรู้ของคนในชุมชน 

ติดตาม รวบรวมและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ 

 อสม.กับการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ   

สนับสนุนงบประมาณให้กองทุนสุขภาพตำบล เพื่อให้เข้ามามีบทบาท

ร่วมการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน และท้องถิ่น 

 หนว่ยงานภาครฐัอ่ืนๆ และหนว่ยงานภคเอกชน / องคก์รสาธารณประโยชน์ / 

มูลนิธ ิ/ กองทนุตา่งๆ โดยบรูณาการและรว่มดำเนนิการตามบทบาท หนา้ทีท่ี่เกี่ยวข้อง 

 ดังปรากฏผลของการนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในตัวอย่างการดำเนิน

งานในระดับตำบลที่ “ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่” ซึ่งได้มีการนำ

ศักยภาพ ภูมิปัญญาและการรวมพลังของชุมชน ท้องถิ่นมาบูรณาการให้เกิดทิศทาง

การทำงานที่สอดคล้องกัน สนบัสนนุการสรา้งความเข้มแข็งทางสุขภาพของภาคส่วนต่างๆ 

ที่อยู่ในระดับตำบล โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 

องค์กรสาธารณประโยชน์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหา ศึกษา

ข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นหรือมีผลกระทบมาจัดทำวิสาหกิจชุมชน

ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมดา้นตา่งๆ ของชมุชน ทีช่มุชนไดจ้ากการเรยีนรู ้ ไมใ่ชก่จิกรรมเดี่ยวๆ 
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ที่ทำเพื่อมุ่งสู่ตลาดใหญ่  แต่ เป็นการทำกิน ทำใช้ทดแทนการซื้อจากตลาดได้ 

หรือเปน็การจดัการระบบการผลติและบรโิภคในชวีติประจำวนั เชน่ ผกั ผลไมป้ลอดสารพิษ

ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน เป็นต้น หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ชุมชนสามารถทำได้

โดยไม่ยุ่งยากนกั โดยสง่ผลตอ่การลดรายจา่ย และชว่ยใหร้ะบบเศรษฐกจิในชมุชนเข้มแข็งขึ้น 

เกิดเป็นรากฐานที่เป็นจริงในชุมชน ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่นเดียวกับเศรษฐกิจ

พอเพียง และส่งผลต่อการสร้างฐานความมั่นคงให้กับชุมชน  อำเภอ และจังหวัดได้ 

และเปน็การกระตุน้เศรษฐกจิรากหญา้ใหเ้ขม้แขง็  สร้างงานสร้างรายได้และลดการใชจ้่าย

ในครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

ที่หลากหลาย แสดงใหเ้หน็ถงึการลดภาระโรคและลดคา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพ ทำใหป้ระชาชน

มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  

 มีสถานะเศรษฐกิจที่เหมาะสม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนเอง

และบุคคลภายนอกทำใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนี ้ ไดม้กีารรณรงค์

ให้ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อใช้บริโภคเอง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี 

และสง่เสรมิและพฒันาอาสาสมคัรใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการดแูลผูป้ว่ยและการรับประทาน

อาหารทีเ่หมาะสม การเยีย่มเยยีนผูป่้วยและผู้ชราตามบ้านโดยประชาชนและอาสาสมัคร  

การพิทักษ์สิทธิของประชาชนด้านสุขภาพเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 

และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในชุมชนให้มีบรรยากาศในการรักษาสุขภาพกาย

และสุขภาพใจ โดยมีการทำงานร่วมกันแบบภาคเครือข่ายจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ดังภาพต่อไปนี ้
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สรุปผลสำเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ

 กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพไดด้ำเนนิโครงการตำบลจดัการสขุภาพด ี วสิาหกิจ

ชุมชนยั่งยืน ผ่านกลไกเครือข่ายภาคประชาชนและผู้นำท้องถิ่น เพื่อการพึ่งตนเอง

ด้านสุขภาพ  ซึง่สะทอ้นภาพความสำเรจ็ของการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม สรุปดังนี้ 

 1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ใจถงึการดแูลสขุภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

โรคเรื้อรังที่ เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ โดยได้รับความรู้ที่ เหมาะสมในการดูแล

ส่งเสริมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย และสูบบุหรี่ สุรา)  และได้รับ

การคัดกรองโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ที่คลอบคลุมประชากรกลุ่มวัย ตั้งแต่ 35 

ปีขึ้นไป ตลอดจนได้รับคำแนะนำและส่งต่อเมื่อเจ็บป่วย ส่งผลให้อัตราป่วยโรคเรื้อรัง

ทั้งโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงลดลง ตัวอย่างเช่น จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน

ในจังหวัดกระบี่ ได้รับการคัดกรองน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพ 

คือ รอ้ยละ 73.6 และสามารถควบคมุระดบันำ้ตาลในเลอืดไดเ้ปน็อนัดบัสอง รอ้ยละ 77.6  

รองจากจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 88.1 และเมื่อพิจารณารายอำเภอในจังหวัดกระบี่  

พบว่า ในป ี2557 อำเภอปลายพระยาทกุตำบลสามารถควบคมุระดบันำ้ตาลในเลอืดสงูทีส่ดุ

ในจงัหวดักระบี ่รอ้ยละ 85  ดงักราฟ 

 

 และจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่สามารถควบคุมความดันได้ 

มีค่าต่ำกว่า 140/90 mmHg ไดร้อ้ยละ 21.0 และเมือ่พจิารณารายอำเภอในจงัหวดักระบี่ 

พบว่าในปี 2557 อำเภอปลายพระยาสามารถควบคมุความดนัโลหติได้ร้อยละ 80 เพิ่มขึ้น

จากปี 2556 ถึงร้อยละ 35.6 ดังกราฟ 
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 2. ประชาชนในตำบลที่ผ่านเกณฑ์ มีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้นหลังจากดำเนิน

โครงการตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ซึ่งพบได้จากกิจกรรม/โครงการ

ต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ได้แก่ ตลาดนัดสีเขียวขายพืชผักปลอดสารเคมี การรณรงค์ส่งเสริมการผลิตพืชผัก

ปลอดสารพิษและใหม้จีำหนา่ยในชมุชน การสง่เสรมิเมนอูาหารสขุภาพทอ้งถิน่ (กนิอาหารเปน็ยา) 

การออกกำลงักายโดยใชล้านวัดเป็นที่ลานกิจกรรมร่วมกันของคนในชมุชน ส่งผลให้ 

การใช้และจำหน่ายยาชุดในชุมชนลดลง 

 3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรอง มีการเผ้าระวังปัจจัยเสี่ยง

ดา้นสขุภาพ และการสรา้งปจัจยัเอือ้และปจัจยัเสรมิเพือ่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ

ของชุมชน ส่งผลให้ประขาชนในวัยต่างๆ ได้รับการบริการสุขภาพที่เหมาะสม 

 4.  เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ ได้แก่ การใช้นวัตกรรมถุงยาต่ออายุ

ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โดยการใช้ถุงยาสีต่างๆ (3 สี = แดง เหลือง 

และเขียว) เพื่อแสดงภาวะของโรค 

 5. ประชาชนทกุคนมคีวามรู ้ มรีายได ้ และมสีขุภาพด ี มุง่สูก่ระบวนการเรียนรู้

จากกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ที่นำไปสู่นวัตกรรมการส่งเสริม ป้องกัน และจัดการ

สุขภาพของประชาชนในชมุชน เกดิการตระหนกัรูข้องประชาชนในการลด ละ เลกิ ปัจจัย

เสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคของชุมชน และชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 

เช่น สุรา บุหรี่ เป็นต้น 
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 6.  เกิดชุมชนต้นแบบในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่สร้างความสามัคคีและ

ผูกพันกันระหว่างชุมชนและศาสนา เป็นต้นแบบตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชน

ยั่งยืน และเกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่หลากหลายรวมทั้งเกิดเป็น

แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนเองและบุคคลภายนอก ที่ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง โดยมกีารพฒันาหรอืการถา่ยทอดเทคโนโลย ีแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และศกึษาดงูาน

นวัตกรรมสขุภาพชมุชนระหวา่งประเทศ อาท ิอนิโดนเีซยี บงัคลาเทศ ศรีลังกา แอฟริกาใต้ 

มัลดีฟว์ และภูฏาน และยังได้มีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร 

นวัตกรรมสขุภาพชมุชนจากตำบลจดัการสขุภาพของกลุม่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(www.seapin.org) 

 7. เกิดเครอืขา่ยการทำงานและการบรหิารงานสขุภาพภาคประชาชนในลักษณะ

องค์รวมทีเ่นน้การปอ้งกนัมากกวา่การรกัษา และกลไกความรว่มมอืแบบบรูณาการระดับ

ตำบลที่เข้มแข็ง 

 8. เกิดความสามคัคแีละผกูพนักนัในระหวา่งชมุชนและศาสนาในการดูแลสุขภาพ

แบบองค์รวม  

 9. ลดภาระโรคและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ซึ่งนำไปสู่การมีสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตที่ดี มีสถานะเศรษฐกิจที่เหมาะสม ส่งผลให้ระบบสุขภาพชุมชนโดยรวม

เกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนตลอดไป 
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โดยสรุปรูปแบบ (Model) การดำเนินงาน ดังนี้ 

 

สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ

ความเข้มแข็ง และความร่วมมือ รวมทั้งการประสานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

ของภาคีเครือข่ายในการพัฒนา 

ศักยภาพและความเขม้แขง็ของชมุชน และสมาชกิเครอืขา่ย ในการรว่มกัน

กำหนดวาระชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และประชาชนที่สามารถแสดงบทบาท

อย่างเต็มที่  

การมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
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5. 

6. 

 

7. 

 

การใช้เครื่องมือในการดำเนินงาน เช่น แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 

การสนับสนุนการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วขอ้ง ทัง้ในเรือ่งความรู้ 

และงบประมาณ ฯลฯ 

การให้ความสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหาร

หรือผู้นำ 
                                 

ภาพกิจกรรมในพื้นที่
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู

ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุม

ป้องกัน พื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์

การส่งเสริม กระตุน้ และปลกุจติสำนกึให ้ ชมุชนมคีวามรูส้กึหวงแหน และการมสีว่นร่วม

ในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัย

ของสัตว์ป่า แหลง่อาหาร แหลง่นนัทนาการ และการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองประชาชน  

 

วิสัยทัศน์

 ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน 

 

พันธกิจ

อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  

วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ  

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วม บนพื้นฐาน

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

. อำนาจหน้าที่

อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าให้สมบูรณ์และ

สมดุลตามธรรมชาติ และให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่เกิด

ประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ฟื้นฟู แก้ไข ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศใน

พื้นที่ป่าไม้ 

1. 

 

 

2. 

. 
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ควบคุม กำกับดูแล ป้องกันการบุกรุก การทำลายป่า และการกระทำผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่า

ด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษา วจิยั และพฒันาวธิกีารอนรุกัษ ์การบรหิารจดัการ และฟืน้ฟูทรัพยากร

ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ 

กำหนดมาตรการและมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ บริหารจัดการและ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านป่าไม้ 

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือ

ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

 

ความสามารถของหน่วยงาน

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบรหิารราชการ ทีเ่นน้การมสีว่นรว่มของประชาชนในลักษณะหุ้นส่วน

การพัฒนา โดยกำหนดเป็นนโยบาย หรือทิศทาง หรือยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ซึ่งสอดคล้องตามอำนาจหน้าที่และ

ภารกิจหลักของกรมไวอ้ยา่งชดัเจนในพนัธกจิทีว่า่ บรหิารจดัการทรพัยากรปา่ไมแ้ละสตัวป์า่ 

โดยการมสีว่นร่วม บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีการจัดทำหนังสือยุทธศาสตร์

การมีส่วนร่วมการจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมี

การสื่อสารทศิทางนโยบายทีช่ดัเจนในการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่ม

ในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไชต์ www.dnp.co.th คู่มือ, 

โบชัวร์, หนังสือสั่งการ, งานแถลงข่าว เป็นต้น  รวมทั้งมีคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ

บริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม ที่ 1/2557 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557  

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่า

ตะวันตก และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

(PAC) เพื่อดำเนินการในพื้นที่ผืนป่าตะวันตก และในการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยม

ของหน่วยงานทีใ่หค้วามสำคญักบัการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม รวมทัง้ไดก้ำหนดค่านิยม



สรุปบทเรียนที่ดีของการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558 

115

ขององค์กรในเรือ่ง “PROTECT” (P หมายถงึ Participation ทกุภาคสว่นมสีว่นร่วมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และจัดการอบรมหรือพัฒนา

ความรู้และทกัษะของบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการทำงานที่เอื้อต่อการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ เช่นกิจกรรมด้านการศึกษา

ดูงานและฝกึอบรมขา้ราชการในผนืปา่ตะวนัตก การฝกึอบรมพนกังานพทิกัษป์า่ การฝกึอบรม

ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การฝึกอบรมสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม การฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่เพื่อการประเมินสถานภาพทางนิเวศวิทยาอย่างรวดเร็ว เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการ

จัดทำคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ เช่น คู่มือการมีส่วนร่วมและ

การจัดการความขัดแย้งในผืนป่าตะวันตก แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่ 

(PAC)  และหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นต้น  และได้มีการ

จัดทำระบบฐานข้อมลูเครอืขา่ยภาคประชาชน/เครอืขา่ยภาคประชาสงัคม หรือเครือข่าย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ และ มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่ได้จัดทำ

ขึ้นดังกล่าวใหถ้กูตอ้งและทนัสมยั กรมอทุยานฯ ไดจ้ดัทำขอ้มลูรายชือ่และจำนวนหมู่บ้าน

ทั้งหมดที่อยูใ่นพื้นที่ผืนป่าตะวันตก / รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ 

ทั้ง 17 พื้นที่คุ้มครอง / ฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง ภายใต้

โครงการจัดการพื้ นที่ คุ้ มครองอย่ างมีส่ วนร่ วมในผืนป่ าตะวันตก ระยะที่  2 

(ปี พ.ศ. 2553 - 2557) 

 นอกจากนี ้ กรมฯ ไดก้ำหนดใหม้กีลไกทีร่บัผดิชอบในการขบัเคลือ่นการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการบริหาร

จัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม  คณะอนุกรรมการโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

อย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ 11 แห่ง และหัวหน้าเขต

รักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 6 แห่ง  โดยกำหนดให้ส่วนนโยบายและแผน สำนักแผนงานและ

สารสนเทศ สว่นจดัการทรพัยากรในอทุยานแหง่ชาต ิ และสว่นจดัการพืน้ทีอ่นรุกัษส์ตัว์ป่า

เป็นหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งมีระบบการจัดการหรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน

เกี่ยวกับการนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบในการบรหิารราชการ  ตลอดจนสนบัสนนุงบประมาณและทรพัยากร

เพือ่ทำงานร่วมกับภาคประชาชน/ประชาสังคม โดยมีช่องทางการใหข้อ้มลูข่าวสาร
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หรือสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ

ภาคประชาชน คอื เวบ็ไซด ์www.seub.or.th  ศนูยก์ารเรยีนรูก้ารจดัการอย่างมีส่วนร่วม

ในผืนปา่ตะวนัตก การจดัประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติและเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า  และได้รับการสนับสนุนการทำงานจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  รวมทั้งได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากภาคเอกชน ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์  

บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) และกรมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับ

พื้นที่ ที่มีวิธกีารสรรหาและคดัเลอืกตามกรอบแนวทางการจดัตัง้คณะกรรมการระดับพื้นที่ 

(PAC) ที่ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม โดยองคป์ระกอบคณะกรรมการที่ปรึกษา 

อย่างน้อยให้มีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ไม่น้อยกว่า 9 กลุ่ม ดังนี้ ผู้แทนฝ่ายปกครอง

ส่วนภูมิภาค เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ 

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการอื่นๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานทหาร 

หน่วยงานเกษตร ครู หน่วยงานที่ดิน หน่วยงานตำรวจ เป็นต้น ผู้แทนชุมชนอย่างเป็น

ทางการและไมเ่ปน็ทางการ หรอืองคก์รชมุชน เชน่ กลุม่แมบ่า้น/สหกรณ ์ผูน้ำทางศาสนา 

ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้แทนสื่อมวลชน

ในท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) จำนวนของคณะกรรมการที่ปรึกษา

กำหนดให้มีไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 25 คน  เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ  และให้การดำเนินโครงการจัดการพื้นที่

คุ้มครองในผนืปา่ตะวนัตก ภายใตแ้นวทางการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุภาคส่วน

ต่อเนื่องไปอีก 5 ปี และบรรลุผลในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการ

ทำลายสิง่แวดลอ้ม และเกดิความยัง่ยนืในการใชป้ระโยชนท์รพัยากรธรรมชาต ิ นอกจากนี้ 

กรมฯ ได้จัดทำแผนการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมีการทำบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เมื่อวันที่ 

15 กุมภาพันธ์ 2553  เพื่อความร่วมมือในโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม

ในผืนป่าตะวันตกระยะที่ 2 (พ.ศ. 2553 – 2557) (JOMPAs WEFCOM II)  
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การมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นำเสนอโครงการตัวอย่าง คือ 

“โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม ในผืนป่าตะวันตก (อุทยานแห่งชาติ

เฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี)” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

ให้เกิดการคุม้ครองผนืปา่ตะวนัตกโดยธรรมชาตใิหเ้ปน็ปา่ผนืเดยีวกนัทัง้ผืน 

คือเป็น Western Forest Complex  

วางแผนการอนุรักษ์ผืนป่าให้เป็นกรอบการปฏิบัติเดียวกันทั้งผืนป่า 

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่าภายใต้หลักการที่ว่า 

“ป่าเป็นสมบัติของคนทั้งชาติ” 

รักษาและคงไว้ซึ่งคุณค่าของผืนป่าอย่างยั่งยืน 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 จากสภาพปญัหาการจดัการชมุชนในผนืปา่ตะวนัตก ทัง้ในเรือ่งปญัหาการบริหาร

จัดการพื้นที่อนุรักษ์ทีผ่า่นมา แนวโนม้การขยายทีท่ำกนิของชมุชนกะเหรีย่งทางฝัง่ตะวนัตก 

ซึ่งเป็นชุมชนกะเหรี่ยงพื้นเมืองที่ทำไร่หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ป่ามาก่อนประกาศเป็น

เขตอทุยาน  ปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ทีก่บัชมุชนและนำไปสูก่ารปฏเิสธความร่วมมือ

ในการอนรัุกษ์ผืนป่ากับทางราชการ ประกอบกับทิศทางของประเทศทั้งในด้านกฎหมาย

และนโยบายของรฐับาลทีใ่หค้วามสำคญักบัการมสีว่นรว่มของประชาชนมากขึ้นนับตั้งแต่

ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งทำใหส้ว่นราชการ

ที่เกี่ยวข้องได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนท่าที มุมมอง และทัศนคติในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง

เพื่อไม่ให้เกิดการขยายพื้นที่ทำกินของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่ามาก่อนประกาศเป็นเขตป่า

อนุรักษ์ โดยอาศัยช่องทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2541  ซึ่งน่าจะ

เป็นทางออกต่อกรณีนี้ที่ดีที่สุดภายใต้แนวคิดทางกฎหมายการนำมาตรการทางกฎหมาย

ที่เหมาะสม สอดคล้อง และไม่ขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

อย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตกได้ จึงได้มีโครงการในระยะเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้

ชุมชนขยายพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากไปกว่าที่เป็นอยู่  

โดยที่การดำเนนิการดงักลา่วไมข่ดัแยง้กบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

ในขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่ดำเนินการได้ในทันที

โดยไม่ต้องรอกฎหมายใหม่  
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 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง ที่สอดคล้องตาม

นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุน ส่งเสริมการมี

ส่วนรว่มในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ จงึไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการระดบัพื้นที่

ขึ้นในพื้นที่คุ้มครอง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  เพื่อเป็นกลไกให้ทุกภาคีเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองผืนป่าตะวันตก ซึ่งประกอบด้วย

พื้นที่อนุรักษ์ ที่เป็นอุทยานแห่งชาติ จำนวน 11 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 

6 แห่ง  ดังนี้ อุทยานแห่งชาติ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติพุเตย อุทยาน

แห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 

อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อุทยานแห่งชาติลำคลองงู อุทยาน

แห่งชาติทองผาภูมิ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และอุทยาน

แห่งชาติแม่วงก์  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขาสนามเพรยีง เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่หว้ยขาแขง้ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ทุง่ใหญ่นเรศวรด้าน

ตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ผืนป่าตะวันตกนับเป็นผืนป่าธรรมชาติ

ขนาดใหญ่ ในประเทศไทยปกคลุมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีขนาด

เนื้อที่ ประมาณ 11,706,586 ไร ่หรอืประมาณ 18,727 ตารางกโิลเมตร ซึง่ถอืเปน็ผืนป่าที่

เป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุด  
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 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้สมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศ

ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558 ในประเภทรางวัล

พัฒนาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม โดยมกีารสง่เสรมิการเปดิโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการระดับความร่วมมือ (Collaboration) สรุปผล

การดำเนินงาน ดังนี้  

 โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก เป็นโครงการ

ที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของหลายฝ่าย ด้วยความมุ่งหวังจะเป็นแนวทางหนึ่งที่นำไปสู่

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยในการดำเนินงานได้ให้ความสำคัญกับแนวคิด

การบริหารราชการแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Governance) โดยใหค้วามสำคัญกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ ตั้งแต่ระดับการนำนโยบายไปสู่

การปฏิบัติของกรมฯ ซึง่การดำเนินโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองในผืนป่าตะวันตกมี

คณะอนกุรรมการโครงการ ซึง่มอีธบิดกีรมฯ เปน็ประธาน และมอีงคป์ระกอบของกรรมการ
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ทั้งจากหน่วยงานภายในกรมอุทยานแห่งชาติฯ และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

ทำหนา้ทีต่ดิตาม ดแูล และกำกบัโครงการใหด้ำเนนิงานเปน็ไปตามแผนทีก่ำหนดไว้ และมี

การสนบัสนนุการดำเนนิงานของคณะกรรมการทีป่รกึษาพืน้ทีคุ่ม้ครอง ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคล 

กลุ่มประชาสังคม และตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ตามแนวทางการจัดตั้ง

คณะกรรมการระดบัพืน้ที ่(PAC) ทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีป่ระชมุรว่มกนั ปรกึษาหารอืเพือ่สนับสนุน

และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองกลไกการทำงานของคณะกรรมการ

ที่ปรึกษา จะเป็นผู้ประสานการทำงานและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่คุ้มครอง

ได้เป็นอย่างดี โดยได้สนับสนุนให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาร่วมกัน

อย่างสม่ำเสมอและลงพื้นที่เพื่อศึกษา ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่

พร้อมทั้งนำมาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และกรอบแนวคิด “กลุ่มป่าหรือผืนป่า Forest 

Complex” เป็นการทำงานของพื้นที่คุ้มครองที่อยู่บนแนวความคิดที่มองทุกสิ่งทุกอย่าง

เชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางกายภาพหรือชีวภาพ และต้องเชื่อมโยงถึง

ระบบการจดัการ โดยสนบัสนนุใหช้มุชนทีอ่ยูอ่าศยัโดยรอบปา่มสีว่นรว่มในการดูแลผืนป่า

ด้วยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกลุ่มป่า หรือผืนป่าอนุรักษ์ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) 

เพื่อรว่มมอืกนัในโครงการจดัการพืน้ทีคุ่ม้ครองอยา่งมสีว่นรว่ม เมือ่วนัที ่ 19 เมษายน 2551 และ

บันทึกความเขา้ใจ (MOU) เพือ่ความรว่มมอืในโครงการจดัการพืน้ทีคุ่ม้ครองอยา่งมสีว่นร่วม

ในผืนป่าตะวันตกระยะที่ 2 (พ.ศ.2553-2557) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งมี

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบรวมกันทุกพื้นที่คุ้มครอง  

โดยปัจจุบันนับเป็นผืนป่าแห่งแรกของประเทศไทยที่มีรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่

จนสามารถเปน็ตวัอยา่งใหก้บัผนืปา่อืน่ในประเทศตอ่ไป ซึง่กำหนดกรอบแนวทางในการทำงาน 

สรุปดังนี้  

จัดกลุ่มป่าอนุรักษ์ที่สำคัญ สำรวจและการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 

ลดปัจจัยคุกคามทั้งภายในและภายนอก 

จัดทำแผนแมบ่ทและยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการพืน้ทีท่กุระดบัอยา่งมสีว่นรว่ม 

การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรในทุกระดับ 

เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

• 

 

• 

• 

• 

• 

• 



สรุปบทเรียนที่ดีของการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558 

121

 ในการดำเนินโครงการ มผีูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย เจ้าหน้าที่

กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักอุทยานแห่งชาติ และสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)  ซึ่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในพื้นที่ผืนป่า

ตะวันตก ไดแ้ก ่อทุยานเฉลมิรตันโกสนิทร ์เปน็กลไกทีเ่ปน็เจา้ภาพหลัก (เจ้าของโครงการ) 

ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ชาวบ้านและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่า

เขตอทุยานแหง่ชาต ิ ปราชญช์าวบา้น  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  เจา้หนา้รฐัอืน่ๆ  เช่น 

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ  เป็นต้น  องค์กรเอกชน (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร)  และบริษัท

เอกชน เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์  เป็นต้น  โดยมีการ 

บูรณาการการทำงานรว่มกนั ระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั และภาคสว่นตา่ง  ๆทีเ่กี่ยวข้องในการ

จัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก ตามแนวทางการจัดตั้ง

คณะกรรมระดับพื้นที่ (PAC)  โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะเร่งดว่น เพือ่มใิหช้มุชนทีต่ัง้ถิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีป่า่ตะวนัตกทัง้ 100 ชุมชน 

ขยายขอบเขตพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินออกไปเพิ่มเติมจากที่ เป็นอยู่ 

โดยดำเนนิการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรือ่ง 

การแกไ้ขปญัหาทีด่นิและในพืน้ทีป่า่ไม ้ ในกรณทีีม่รีาษฎรอาศยัอยูใ่นพืน้ทีป่่า 

ทั้งที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนและหลังวันประกาศสงวนหวงห้ามเป็น

พื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายครั้งแรก หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายราษฎรที่อยู่ใน

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ออกจากพื้นที่ได้นั้น ให้ดำเนินการควบคุมขอบเขตพื้นที่มิให้ขยายเพิ่มเติม

โดยเด็ดขาด และจะต้องกำหนดเงื่อนไขการใช้พื้นที่ให้ชัดเจน 

ระยะต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการจัดการ

พื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม กล่าวคือ นอกจากการได้แนวเขตที่ดินที่ใช้

ประโยชน์โดยชุมชนมีส่วนร่วมแล้ว ยังเกิดกฎระเบียบการใช้ประโยชน์ที่

ชาวชุมชนและเจ้าหน้าที่เห็นชอบร่วมกัน เพื่อให้การใช้ประโยชน์ทรัพยากร

เป็นไปอย่างยั่งยืน และชุมชนมีส่วนร่วม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช อาจกำหนดให้มีระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

เพื่อเป็นขั้นตอนปฏิบัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 สามารถดำเนนิการจดัทำขอ้ตกลงแนวเขตการจดัการอยา่งมสี่วนร่วม

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
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ในพื้นที่ชุมชน เฉพาะทีป่ฏบิตังิานในพืน้ทีคุ่ม้ครองภายใตแ้นวทางและหลักการ

จดัการพืน้ทีคุ่ม้ครองอยา่งมสีว่นรว่ม ดงัปรากฏในดำเนนิการโครงการนี้ 

 การจัดการอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ชุมชน หมายถึง แนวเขตที่อยู่

อาศัยและทำการเพาะปลูก ตลอดจนพื้นที่สำหรับเป็นป่าไม้ใช้สอยและป่า

อนุรกัษต์ามวฒันธรรมของชมุชน เพือ่ใหช้มุชนไดต้กลงเงือ่นไขการอยูอ่าศัย 

ทำการเพาะปลูก ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละ

พื้นที่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ โดยชุมชนใน

ที่นี้ หมายถึง ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่แล้วในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้

เป็นอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือพื้นที่ซึ่งอยู่ในระหว่าง

การดำเนินการเตรียมประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่า ซึ่งยังคงสภาพเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ 

จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อความร่วมมือในโครงการจัดการพื้นที่

คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตกระยะที่ 2 (พ.ศ.2553-2557) ลง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ระหวา่งกรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่ และพันธุ์พืช 

กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  

ชุมชนที่อยู่อาศัยดั้งเดิมภายในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวเขตพื้นที่ โดยเป็นการจัดการ

อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ชุมชนอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ

กำหนดแนวเขตพื้นที่ 

การจัดทำบนัทกึขอ้ตกลงบา้นเขาเหลก็ และแผนทีแ่นวเขตการจดัทำบันทึก

ข้อตกลงและแผนที่แนบท้ายจัดทำขึ้นภายใต้การเทียบเคียงกับข้อมูล

การสำรวจแปลงทำกินของสำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  

การจัดทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง ภายใต้

โครงการจดัการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก เพื่อนำ

ฐานขอ้มลูมาจดัทำตวัแบบของการปอ้งกนัรกัษาทรพัยากรปา่ไมแ้ละสตัว์ป่า

ในพื้นทีอ่ทุยานแหง่ชาต ิ และเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ และนำขอ้สรปุจากการ

แลกเปลี่ยนในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา PAC ผลักดันให้เกิดการ

พัฒนา/แก้ไขปัญหาในผืนป่าตะวันตก รวมทั้งนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์
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การมีส่วนรว่มในการจดัการอทุยานแหง่ชาตอิยา่งยัง่ยนื คูม่อืการมสีว่นร่วม

และการจัดการความขัดแย้งในผืนป่าตะวันตก หนังสือฐานข้อมูลชุมชน

เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง และหนังสือตัวแบบของการป้องกัน

รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 

 

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีบทบาทในฐานะหน่วยงานหลักที่

รับผิดชอบในการกำกับ (Regulator) ให้การดำเนินโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

อยา่งมสีว่นรว่มในผนืปา่ตะวนัตก เปน็ไปตามกรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และสง่เสรมิสนับสนุน 

(Facilitator) ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากภาคีที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง จึงมีการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่

ขึ้นในพ้ืนทีคุ่ม้ครอง ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2552 เปน็ตน้มา เพือ่เปน็กลไกใหท้กุภาคเีขา้มามสีว่นร่วม

ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีคุ่ม้ครอง พรอ้มทัง้สนบัสนนุงบประมาณ

ในการลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหา และสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริง 

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ข้อคิดเห็น สำหรับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น นำไปสู่

การแก้ไขปญัหาความขดัแยง้ และพฒันางานอนรุกัษธ์รรมชาต ิโดยมมีลูนธิสิบืนาคะเสถียร 

ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมเข้ามาเป็นภาคีหุ้นส่วนความร่วมมือ และเป็นกลไกสำคัญ 

(Key Actor) ในการขับเคลื่อนการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ในการแก้ไข

ปัญหาพื้นที่ และใช้ประโยชน์ชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ ที่สามารถนำเสนอข้อมูลเสนอให้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำไปพิจารณาดำเนินการขั้นตอนต่อไป 

อีกทั้งยังเป็นผู้ประสานขอรับการสนับสนุนในการทำงานของพื้นที่คุ้มครอง เช่น ประสาน

หน่วยงานเอกชนในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงานลาดตระเวน และป้องกัน

รักษาป่าให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่คุ้มครอง เช่น อุปกรณ์การเดินป่า เสบียงอาหาร การจัด

ตั้งกองทุน ชว่ยเหลอืสวสัดกิารการทำงาน ฯลฯ รวมถงึการใหค้ำแนะนำ ขอ้มลู ขอ้คดิเห็น

อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง รวมถึงบทบาทในการติดตาม

ตรวจสอบกิจกรรม โครงการ หรอืการบรหิารงานทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อพื้นที่คุ้มครอง 

นอกจากนี้ยั งให้การสนับสนุนให้ เกิดการศึกษาดูงานและกิจกรรมนำร่องตาม

หลักเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ใหช้มุชนสามารถเรยีนรูก้ารมวีถิชีวีติเปน็มติรผนืปา่มากมาย โดยมี

กจิกรรมทีส่ำคญั ไดแ้ก ่การสนบัสนนุการปลกูพชืในลกัษณะเกษตร 4 ชัน้ การปลูกสวนไผ่
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ทดแทนไร่ข้าวโพด หนุนเสริมบ่อปลาและหมูหลุม กิจกรรมลดรายจา่ย อาท ิ นำ้ยา

เอนกประสงค์ ระบบประปาหมู่บ้าน ไปจนกระทั่งเครือข่ายอาสาสมัครสุขภาพชุมชน 

กิจกรรมเหล่านี้เป็นการเรียนรู้ เพื่อนำชุมชนไปสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิต

เป็นมิตรต่อผนืป่าในระยะยาว และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง 

(PAC)  ใน 17 พื้นที่ รวมทั้ง ประชาชน/ชุมชนในเขตอุทยาน เข้ามามีส่วนร่วมใน

คณะกรรมการรอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกฯ ระดับพื้นที่ และเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่

การค้นหาแนวทางแกไ้ขความขดัแยง้ รวมทัง้มบีทบาทในการจดัทำแผนงานบรหิารจัดการ

ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แผนงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 

และแผนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง (PAC) 

รวมทั้งแผนส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร  

 

ผลสำเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. การแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนภายใต้โครงการจัดการพื้นที่

คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม (Joint Management of Protected Area in Western 

Forest Complex : JoMPA) เป็นการทำงานกับชุมชนทั้งชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ผืนป่า

ตะวันตก และชมุชนขอบปา่ ดำเนนิงานในการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชน์

ที่ดิน ใหเ้กดิแนวเขตทีช่ดัเจนและยอมรบัรว่มกนั มกีารดแูลและฟืน้ฟธูรรมชาต ิหนนุเสริม

วิถีชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการ

พื้นที่ป่าบรเิวณแนวกันชนในเขตป่าสงวนแห่งชาตใิหเ้ปน็ปา่ชมุชน โดยมเีปา้หมายสำคัญ

คือ “คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ เสืออยู่ได้” เช่น การจัดทำเครื่องหมายแนวเขตซึ่งทุกฝ่าย

ยอมรับแผนที่แสดงแนวเขต กิจกรรมภายในชุมชน มีข้อตกลงร่วมกันในการใช้ประโยชน์

พื้นที่ ตลอดจนการจัดทำกฎ กติกา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 2. การแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรของราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติ

เฉลิมรัตนโกสินทร์ มีกฎ กติกา ประชาคมร่วมรัฐ หมู่บ้านเขาเหล็ก คือ  

ห้ามขายที่ดินให้กับบุคคลภายนอก  

ระเบียบการใชท้ีด่นิบา้นเขาเหลก็ ใหม้กีารแบง่ปนัทีด่ินทำกินได้เฉพาะใน

กลุ่มเครือญาตขิองชมุชนและคนทีม่รีายชือ่ในชมุชน โดยใหป้ลกูได้เฉพาะ

พืชที่มีอายุสั้นเท่านั้น หรือ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ให้แบ่งปัน

• 

• 
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 3.  แก้ไขปญัหาความขดัแยง้ มกีจิกรรมของชมุชนทีส่รา้งความสมัพนัธอ์นัดตี่อกัน 

เกิดกิจกรรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วม  

 4.  ป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ

จัดตั้งจุดสกัด “ประตูป่า” ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านห้วยแม่ระวาง ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอ

หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการสนธิกำลังร่วมกับ

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ. 2 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ. 13 และชุด 

ชรบ.หมู่บ้าน  

กับผู้รับประโยชน ์ หา้มชกันำนายทนุเขา้มาดำเนนิการในพืน้ที่ หากมีการ

ตรวจสอบพบว่ามีการชักนำนายทุนภายนอกเข้ามาดำเนินการให้ทาง

เจ้าหน้าที่อุทยานดำเนินการตามกฎหมายของทางราชการ     

ระเบียบการป้องกันการทำลายพืชผลจากสัตว์เลี้ยง  

ระเบียบการทำไรห่มนุเวยีน ทีใ่หร้าษฎรสามารถทำไรห่มนุเวยีนไดใ้นพื้นที่

คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม และพื้นที่ที่กรมป่าไม้เดิมได้ทำการรังวัดไว้แล้ว 

(ตามมติคณะรัฐมนตรี  30 มิ.ย. 41)  ถ้ามีการกระทำผิดข้อตกลงให้

เจ้าหนา้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตดิำเนนิการตามกฎหมาย โดยหา้มทำการตดัตน้ไม้

ใหญ่ที่เปน็ไมห้วงหา้มตามกฎหมาย ถา้ทำผดิขอ้ตกลงใหเ้จา้หนา้ทีด่ำเนินการ

ตามกฎหมาย  

ระเบียบป่าใช้สอย ให้ราษฎรสามารถใช้สอย หรือใช้ประโยชน์จากป่า

ธรรมชาติของหมู่บ้านที่ได้มีการจัดทำข้อมูลพื้นที่ (ตามมติคณะรัฐมนตรี 

30มิ.ย.41) และการใช้ประโยชน์จากป่าที่ขึ้นทะเบียนตามข้อตกลงใน

พื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีชีวิตเดิมไม่ใช่เพื่อการค้า ห้าม

บุคคลภายนอกเข้ามาเก็บหาหน่อไม้และของป่ารอบหมู่บ้านในเขตพื้นที่

คุ้มครองอย่างมี ส่วนร่วม หากฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดำเนิน

การตามกฎหมาย  

ปัญหายาเสพติดและสถานบนัเทงิ หา้มเสพย ์ ผลติ และจำหนา่ยยาเสพติด

ร้ายแรงในหมู่บ้าน และห้ามก่อสร้างสถานบริการและสถานบันเทิง

ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม โดยมิได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการหมู่บ้าน  

 

 

 

• 

• 

 

 

 

 

 

• 

 

 

 

 

 

 

• 
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 5.  เกิดแผนทีส่ำรวจพืน้ทีใ่ชป้ระโยชนช์มุชนรวม 94 ชมุชน พรอ้มขอ้มูลพื้นฐาน

ชุมชน จากชุมชนที่อยู่ในผืนป่าตะวันตก ที่มีอยู่ประมาณ 131 ชุมชน ทำให้คนใน

ชุมชนเกิดความชัดเจนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ของชุมชน และเป็นฐานข้อมูลที่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการขยายพื้นที่สู่ผืนป่า  

 6. ชุมชนขอบป่า 135 ชุมชน ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เสนอจัดตั้ง

ป่าชุมชนต่อกรมป่าไม้ ในพื้นที่หย่อมป่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครอง  

 7. เกิดต้นแบบ ที่สามารถเป็นแหล่งการศึกษาดูงานหรือกิจกรรมนำร่อง

ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ใหช้มุชนสามารถเรยีนรูก้ารมวีถิชีวีติเปน็มติรผนืปา่มากมาย 

เช่น ครูไกร มานิตย์ ต้นแบบของภูมิปัญญาในการปลูกไม้ใช้เองโดยไม่ต้องรบกวนไม้จาก

ป่า เช่น มะค่า  อบเชย  สัก  ไผ่  แซมในสวนผลไม้ รวมถึงปลูกสมุนไพร เช่น ขมิ้น 

รางจืด ฟ้าทะลายโจน ฯลฯ ไวใ้ชป้ระโยชน ์และสรา้งรายได้ และครูบญุมา ดาวเรือง ที่เป็น 

ต้นแบบของภูมิปัญญาในการปรับปรุงพื้นที่รอบบ้านเป็นสวนผสมผสาน ประกอบด้วย 

ผลไม้ เช่น สมโอ เงาะ เป็นต้น และพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ผักกูด ผักหนาม 
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เป็นต้น  รวมทัง้การปลกูพชืสมนุไพร เชน่ ดอกอญัชนั ขมิน้ เปน็ตน้ ซึง่เปน็การสร้างรายได้

และอยู่กับป่าได้โดยไม่ต้องตัดไม้ถางป่า รวมทั้ง ภูมิปัญญาที่ผสมผสานกับความรู้ที่ได้

จากการดูงานที่ห้วยฮ่องไคร้เกิดเป็นแนวคิดในการแบ่งพื้นที่ที่มีอยู่ออกเป็น 6 โซน 

เพื่อสร้างเปน็แหลง่นำ้  และทำการเกษตร 4 ชัน้ และกนัเปน็พืน้ทีส่ำหรบัอยูอ่าศยั รวมทั้ง

เป็นศูนย์ตัวอย่างการเรียนรู้  ของครูไพรัส ศรีเริ่มสกุล  แสดงดังภาพ  

 8. เกดิการรวมตวัเปน็เครอืขา่ยคณะกรรมการอนรุกัษผ์นืปา่ตะวนัตก 6 จงัหวดั 

และสามารถจัดตั้งเป็นองค์กรนิติบุคคลในชื่อ มูลนิธิเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก 

(มอตำบล) ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรในจังหวัด และผืนป่าตะวันตก 

 9. บุคลากรมีความรู้และความชำนาญด้านการทำงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น และมี

อาสาสมัครจากชมุชนทีม่คีวามเขา้ใจแนวทางการดำเนนิงานโครงการ ทำใหส้ามารถประสานงาน

ร่วมกันระหว่างชุมชน เจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบ และเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ ซึ่งเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงานในพื้นที่ ในขณะที่มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จำกัด 

 10. ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันในการนำมาปรึกษาหารือร่วมกันของภาคี

ที่เกีย่วขอ้ง จากการสำรวจแนวเขตพืน้ทีใ่ชป้ระโยชนช์มุชน ซึง่นำไปสูก่ารจดัการทีเ่หมาะสม

ตามแตส่ถานภาพและสถานการณท์ีเ่ปน็ไปไดใ้นแตล่ะพืน้ที่ 

 11. ไม่มีการขยายพื้นที่ทำกินออกนอกพื้นที่หมายแนวเขต และแก้ไขปัญหา

ความขัดแยง้ในเรือ่งไรห่มนุเวยีนตามวถิเีกษตรของชาวกะเหรีย่งดัง้เดมิไดอ้ยา่งเปน็รูปธรรม 
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เนื่องจากการดำเนินโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก 

ท่ีบา้นเขาเหลก็ ถอืเปน็ตวัอยา่งทีป่ระสบผลสำเรจ็ในการดำเนนิงานรว่มกบัเครอืขา่ยตา่งๆ สูง 

และได้รับความร่วมมือในการพิทักษ์รักษาผืนป่าตะวันตกจากชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน

ฝ่ายปกครองอย่างเต็มที่  

 

โดยสามารถสรุปรูปแบบ (Model) การดำเนินงานดังภาพต่อไปนี ้
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ

 1. ความเข้มแข็งของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทำให้เกิดการยอมรับกันระหว่าง

กรมอุทยานฯ และชุมชนในเขตป่าอนุรักษ์ที่สามารถอยู่ และทำกินภายใต้กฎหมาย

คุ้มครองป่าได้ภายใต้ กฎ กติกา ที่ได้มีการตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด 

 2. ผู้นำทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ได้แก่ ผู้นำชุมชนในพื้นที่  และ

ปราชญ์ชาวบ้าน ที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ป่า 

 3. ทักษะในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

เขตวนอุทยาน  



ภาพกิจกรรมการประเมินในพื้นที่
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สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็น

ศูนย์กลางการบริหารราชการของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของ

กระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่

มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ

เร่งรัด ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

ให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง 

 

วิสัยทัศน์

 มุ่งอำนวยการ ให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อประชาชน 

 

อำนาจหน้าที่

เสนอความเหน็และคำแนะนำในการกำหนดนโยบาย เปา้หมายและผลสัมฤทธิ์

ของงานในกระทรวง 

พัฒนายุทธศาสตรก์ารบรหิารของกระทรวง รวมทัง้แปลงนโยบายเปน็แนวทาง

และแผนการปฏบิตังิาน 

จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า 

และสมประโยชน์ 

ประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการและการดำเนินการและเรื่องราวร้องทุกข์และหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง 

กำหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศ และ

องค์กรระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และระบบขอ้มลูสารสนเทศ 

เพื่อใช้ในการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

. 
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ประสานงานและสนับสนุนราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ดำเนินการ รวมทั้งประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ 

ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

ปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

7. 

 

8. 

 

9. 

10. 

 

11. 

 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้สมัครขอรับ

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558 ใน

ประเภทรางวลัพฒันาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม โดยมกีารสง่เสรมิการเปดิโอกาส

ให้ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารราชการ ระดบัความรว่มมอื (Collaboration) 

สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้  

 

ความสามารถของหน่วยงาน
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 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดแผนแม่บทรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2593 และโดยที่สำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมนีโยบายเกีย่วกบัการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม

ของประชาชน โดยกำหนดในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2555-2558) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความตระหนัก 

จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ให้สอดรับกันโยบายของกระทรวง โดยในประเด็น

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และต้องดำเนินการ

อย่างจริงจัง จึงมกีารสือ่สารนโยบายใหบ้คุลากรรบัทราบและถอืปฏบิตัเิกีย่วกบัการบริหาร

ราชการแบบมสีว่นรว่ม ทีใ่หค้วามสำคญักบัการมสีว่นรว่มของประชาชนในหลายๆ ช่องทาง 

เช่น เผยแพร่เป็นเอกสารแจกจ่ายข้าราชการและประชาชนผู้สนใจ เว็บไซต์กระทรวง 

หนังสือแจ้งเวียน การจัดทำเป็นไดอารี่แจกจ่าย และที่สำคัญมีการประชุมทำความเข้าใจ

นโยบายจากผู้บริหารสู่หน่วยงานในสังกัดและองค์กรภาคส่วนต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง มีระบบ/วิธีปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยม

ของหน่วยงานทีใ่หค้วามสำคญักบัการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม จดัการอบรม พัฒนา

ความรู้และทักษะของบุคลากรในหน่วยงานให้เอื้อต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารราชการในหลักสูตรพัฒนานักบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นถึงความรู้ ความสามารถ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมในการบริหาร

จัดการ ทกัษะดา้นการประสานงานกบัสว่นราชการ หนว่ยงานและเครอืขา่ยตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการกำหนด

กลไกและหน่วยงานรองรับการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยกำหนดให้

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม 

เผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ในส่วนของภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
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สำนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มกีารจดัทำคูม่อืการปฏบัิติงาน

ของสำนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้

ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสม  และเผยแพร่เพื่อความเข้าใจ

ในการเข้ามาขอรับบริการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม

คณะทำงานภาคประชาชน  ศูนย์ประสานงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด  เว็บไซต์ กลุ่ม Line และ Facebook เป็นต้น โดยได้นำความคิดเห็น

ที่ได้จากภาคประชาชนไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันา ปรบัปรงุงานของสำนักงาน นอกจากนี้ 

ได้มีการจดัทำฐานขอ้มลูเครอืขา่ยทีส่ามารถใชป้ระโยชนใ์นการสบืคน้และดำเนินโครงการ  

มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

รวมทั้งยังเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความโปร่งใสในการบริหาร

ราชการโดยมีกลไกที่ใช้คณะกรรมการ/คณะทำงานจากภาคประชาชนเข้ามามีบทบาท

ในการตดิตามหรอืตรวจสอบ/ประเมนิผลการดำเนนิงานของหนว่ยงาน/โครงการในภาพรวม 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอย่างเป็นระบบ และมีการจัดทำ

แผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาวะภูมิอากาศโดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการ 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภาคเอกชน และประชาชนในพืน้ที ่โดยจะมแีผนจะดำเนินการ

ใน 17 จังหวัด เพื่อนำร่อง คือ จังหวัดเชียงราย สุโขทัย นครสวรรค์ น่าน นครปฐม 

เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สระบุรี ระยอง อุดรธานี ศรีสะเกษ 

อุบลราชธานี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช กระบี่ และสงขลา  

 

การมีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม

 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอโครงการ

ตัวอย่าง คือ “โครงการ สร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในระดับพื้นที่ จังหวัดสกลนคร” มี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ร่วมกับการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินกิจกรรมอันจะส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นปรากฏการณ์

ด้านสิ่งแวดลอ้มทีถ่กูหยบิยกขึน้มาใหเ้ปน็ปญัหาวกิฤตขิองประชาคมโลก สง่ผลกระทบและ

สร้างความเสยีหายตอ่การพัฒนาและการดำรงชีวิตของมนษุย ์ ปรากฏการณท์ีบ่่งชี้ให้เห็น

ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล 

ความถีแ่ละระดบัความรนุแรงของอทุกภยัและพาย ุ ระดบันำ้ทะเล เปน็ตน้ สำนกังานปลัด

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เลง็เหน็ถงึปญัหาดงักลา่ว จงึมอบหมายให้

หน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้ มี ก ารส่ ง เ สริ มและสร้ า ง เครื อข่ ายความร่ วมมือ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ให้ดำเนินโครงการเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยมุง่เน้นให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการลด

การปลดปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก และการเตรยีมการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ภายใต้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การบริโภคและการใช้ทรัพยากร

เพื่อใหเ้กดิความคุม้คา่สงูสดุ และการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว เปน็ตน้ เหลา่นีล้้วนเป็นกิจกรรมที่

สามารถดำเนนิการไดจ้รงิ โดยเริม่จากการสรา้งองคค์วามรู ้ การกระตุน้และปลกูจิตสำนึก 

การลงมือปฏิบัติ การวัดผลสำเร็จ ตลอดจนการต่อยอดโดยการสร้างชุมชนเครือข่ายใน

พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน 

 จังหวดัสกลนคร เปน็จงัหวดัขนาดใหญล่กัษณะเปน็แอง่กระทะ มพีืน้ทีร่วมทัง้สิ้น 

9,605.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  6,003,603  ไร่ มีประชากร 1,138,609 คน 

ภูมิประเทศโดยทัว่ไปเปน็ทีร่าบสงู มทีวิเขาลอ้มรอบทัง้ดา้นทศิตะวนัตกและดา้นใต้ ปัจจุบัน

จังหวัดสกลนครสภาพที่เคยเป็นป่าสมบูรณ์ได้ถูกทำลายลง และประชากรที่มีจำนวนมาก

ทำให้เกิดขยะมลูฝอยในแตล่ะวนัไมต่ำ่กวา่ 1,000 ตนั สง่ผลใหเ้กดิปญัหาการเปลี่ยนแปลง

สภาวะภูมิอากาศ (Climate Change) อันจะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

และเนื่องจากจงัหวดัสกลนครเปน็จงัหวดัทีภ่าคประชาชนมคีวามเขม้แขง็ และมยีุทธศาสตร์

ของจังหวัด ที่ต้องการพัฒนาเมืองให้เติบโต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จงึเลอืกทีจ่ะดำเนนิโครงการสรา้งความร่วมมือ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

ในระดับพื้นที่ ในจังหวัดสกลนคร 
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 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำแนวคิดที่ให้

ความสำคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) มา

ประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้นโยบายของแผนการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผ่านสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  

โดยปรับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน (Facilitator) และ

ขับเคลื่อนการดำเนนิงานโดยใหภ้าคประชาชน/ภาคประชาสงัคมทีเ่ปน็กลุม่เปา้หมายหลัก

เข้ามามีส่วนรว่มในการขบัเคลือ่นการบรหิารราชการ และส่งเสริมศักยภาพความเขม้แข็ง

ของภาคประชาชน โดยให้อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) 

ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนของกระทรวงเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของจงัหวดัสกลนคร และมกีารทำงานบรูณาการระหว่าง

หน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำ

แนวคิดปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งความเปน็เจา้ของในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน ดังภาพ 
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 นอกจากนี้ ยังได้ใช้แนวคิดในการจัดการความรู้ด้านการลดมลพิษ โดย

การสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ เครือข่าย ทสม. และส่งเสริม สนับสนุนการดำเนิน

กิจกรรมของพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการขยะที่มีมลพิษ การจัดการขยะที่สามารถแปรสภาพ

เป็นปุ๋ยอนิทรยี ์และการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวโดยการปลกูปา่หรอืปลกูพชืทีส่รา้งรายได้ในชุมชน  

รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ตามศักยภาพของพื้นที่ จัดอบรม พัฒนา 

เสริมสร้างความรู้ให้กับ ทสม.เพื่อเป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย 

ทสม.หรือ ผู้ท่ีสนใจไดเ้ขา้มาเรยีนรู ้ และศนูยเ์รยีนรูจ้ะเปน็ผูส้นบัสนนุใหส้มาชกินำความรู้

ขยายงานต่อไป โดยกำหนดกรอบแนวทางในการทำงาน ดังนี้  

เป็นโครงการที่ตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นจริง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ

ภาคส่วนต่างๆ และภาคประชาชน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/ยุทธศาสตร์จังหวัด 

บูรณาการฐานข้อมูลที่มีของกระทรวงฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ 

ถอดบทเรียนที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 ในการดำเนินงานได้มีการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

การดำเนินโครงการซึ่ง ได้แก่ 

สำนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ในฐานะหน่วยงาน

หลักที่รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่กรมปา่ไม ้กรมการพฒันาชมุชน สำนกังานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้สนับสนุนทางวิชาการ 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ซึ่งเป็น

เครือข่ายภาคประชาชน 

ผู้นำชุมชน ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   

เจ้าหน้าทีข่องรฐั เชน่ ผูว้า่ราชการจงัหวดั นายอำเภอ ผูอ้ำนวยการโรงเรียน  

และครู/อาจารย์ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 
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ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านและนักเรียน 

องค์กรภาคเอกชนต่างๆ 

สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สกลนคร 

 

6. 

7. 

8. 

 

 โดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่

เป็นหน่วยเสนอแนะนโยบาย (Policy Advisor) และส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) 

ผ่านทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนราชการที่เป็น

ราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงในพื้นที่ ที่ทำหน้าที่ใน 2 บทบาทสำคัญ 

คือในฐานะตัวแทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในจังหวัด และใน

ฐานะฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

ท้องถิ่น โดยมีชุมชนและเครือข่าย ทสม.ในระดับพื้นที่ ซึ่งบริหารโดยคณะกรรมการ

เครือขา่ย ทสม. มบีทบาทหลกัในการดำเนนิการ (Key Actor) เพือ่ใหบ้รรลตุามเป้าหมาย

ของโครงการฯ  

 สำนักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั และสว่นราชการทีเ่กีย่วข้อง

บูรณาการการทำงานร่วมกัน ให้การส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็ง

ของชุมชนหรือเครือข่ายในพื้นที่  เช่น ชุมชน เครือข่าย ทสม. องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ โรงเรยีน ฯลฯ เพือ่ใหส้ามารถขบัเคลือ่นการดำเนนิงานใน 2 ดา้น คือ การเพิ่มพื้นที่

สีเขียว และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเพื่อร่วมในการจัดทำแผนชุมชนและทำงานร่วมกันในลักษณะ

ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ และร่วมรับผิดชอบ สนับสนุนงบประมาณใน

การดำเนินกิจกรรมทีก่ำหนดขึน้ภายใตโ้ครงการฯ และจดัใหม้เีวทใีนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ สนับสนุนองค์ความรู้ ในเชิ งวิชาการต่างๆ และประสาน/เชื่อมโยง

เครือข่ายทางวิชาการ รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ของชุมชนด้านต่างๆ เช่น การ

จัดการขยะอินทรีย์ดว้ยการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอนิทรยี ์ การจดัการสิง่แวดลอ้มและ

อนุรักษ์ป่าชุมชน เป็นต้น 

 จากการที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้ ส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของ ทสม. ในการกำหนดพื้นที่ และดำเนินกิจกรรม เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิด
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ชุมชน จึงเป็นผู้ที่ทราบปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของพื้นที่นั้นๆ ดังนั้น ทสม. จึงเป็นทั้ง

ผู้ร่วมกำหนดแผนปฏิบัติงาน เป็นผู้ดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ประจำ

ปีงบประมาณ 2558 มีการประยุกต์ใช้แนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินงานใน 2 ด้าน คือ การเพิ่มพื้นที่สี เขียว และการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สรุปดังนี้ 

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยอาศัยหลักการจัดการป่า เพื่อเกษตรอินทรีย์ 

และเพื่อความมั่นคงทางอาหาร เป็นการเน้นเรื่องจิตสำนึกของคนกับป่า

ให้อยู่ด้วยกันได้ มาใช้เป็นหลักการและแนวทางในการดำเนินโครงการฯ

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ 

กลางน้ำ และปลายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพื่อ

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยที่

สามารถดำรงชวีติรว่มกบัปา่ไดอ้ยา่งยัง่ยนื โดยบรูณาการงานผา่นกลไก ทสม. 

สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองในการพัฒนา

และแก้ปัญหาของชุมชน ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ

คุณภาพชีวิต ในทางตรงชุมชนจะได้มีแหล่งอาหาร แหล่งไม้ใช้สอยและ

ปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้ ในทางอ้อมเป็นการช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ ลดภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และเมื่อชุมชนได้รับประโยชน์แล้ว จะเกิดความรัก 

ความหวงแหน และมจีติสำนกึในการอนรุกัษท์รพัยากรปา่ไมแ้ละสิง่แวดล้อม

ชุมชน ต่อไป  

การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสร้างการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคสว่นในการจดัการปญัหาขยะมลูฝอย ซึง่เปน็ปญัหาหลกัของจังหวัด

สกลนคร เนื่องจากมีการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว จึงมีการส่งเสริมและ

สนับสนุนเพิ่มองค์ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล 

และอบต.ในพืน้ที ่ รวมทัง้โรงเรยีน และเครอืขา่ยทีท่ำงานดา้นทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดลอ้ม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่ง เสริม

ความรว่มมอืการลด คดัแยก ขยะ แลว้นำกลบัมาใชป้ระโยชน ์ ส่งเสริมให้มี

ธนาคารขยะในโรงเรยีน เปน็ตน้ นอกจากนีย้งัมกีารสง่เสรมิการเลีย้งไส้เดือน

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
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ดินกินขยะอินทรีย์ ส่งเสริมการนำของเสียมาแปลงเป็นพลังงาน ส่งเสริม

ให้ชุมชน สถานศึกษา มีการจัดการขยะตามหลัก 3 R (Reduce, Reuse 

และ Recycle) โดยบรูณาการการทำงานรว่มกบัเครอืขา่ยดา้นสาธารณสุข  

 
 นอกจากนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร 

ใช้แนวทางการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัพืน้ที ่โดยสง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้ศีนูย์การเรียนรู้

ด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของพื้นที่ จัดอบรมเพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้ให้กับ ทสม. ให้

สามารถเป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย ทสม. หรือ ผู้ที่สนใจ ได้

เข้ามาเรียนรู้ และศูนย์เรียนรู้จะเป็นผู้สนับสนุนให้สมาชิกนำความรู้ที่ได้รับไปขยายงาน

ต่อไป สำหรับในปี 2557-2558 ได้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 

 1. ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการป่าชุมชนบะหว้า บ้านบะหว้า ตำบลบะหว้า 

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 

 2. ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการป่าหัวไร่ปลายนา แนวทาง ป่า 3 อย่าง 

ประโยชน์ 4 อย่าง กับความมั่นคงทางอาหาร ของนายหนูเพ็ญ นาโควงค์ บ้านหนองบัว

สร้าง ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

 3. ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการป่าหัวไร่ปลายนา แนวทาง กสิกรรมธรรมชาติ 

ของนายปริญญา นาเมืองรักษ์ บ้านนาดอกไม้ ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด

สกลนคร 

 4. ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะชุมชนด้วยการเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะ 

ของนายบุญมี รัตนะวิจิตร์ บ้านป่าพนาวัลย์ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 5. ศูนย์ เรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียง ด้วยการเลี้ยงไส้ เดือนดินกินขยะ 

ของนายพสษิฐ ์สลกัคำ บา้นหนองสองหาง ตำบลกดุบาก อำเภอกดุบาก จงัหวัดสกลนคร 

ซึ่งมีผลการดำเนินการประสบความสำเรจ็เปน็อยา่งด ี โดยมกีารจดัตัง้เปน็ธนาคารไสเ้ดอืนดิน

กินขยะอินทรีย์แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 โดยมีรูปแบบ (Model)  ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ แสดงดังภาพ 
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ผลสำเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ

 จากดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในระดับพื้นที่ จังหวัดสกลนคร 

สรุปกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงานได้ ดังนี้ 

เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยอาศัยหลักการจัดการป่า เพื่อเกษตรอินทรีย์ และเพื่อ

ความมั่นคงทางอาหารเป็นการเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย 

ทำการสำรวจปริมาณและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยของ อปท. 

ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 10 แห่ง ลด คัดแยก ของเหลือใช้แล้วนำกลับมา

ใช้ประโยชน์ และจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้น นอกจากนี้พบว่าปริมาณ

ขยะมูลฝอยอินทรีย์ที่มีประมาณเกือบร้อยละ 40 ของขยะมูลฝอยทั้งหมด

ของจังหวัดจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการย่อยสลาย

สารอนิทรยี ์ สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัสกลนคร

จึงร่วมกับเครอืขา่ย ทสม. ทำศกึษาการเพาะเลีย้งไสเ้ดอืนดนิ (Vermiculture) 

ใช้กำจัดมูลฝอยอินทรีย์ ซึ่งการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดมูลฝอยอินทรีย์

เป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน ผลผลิตที่ได้คือปุ๋ยหมักมูล

ไส้เดือน (vermicomposting) เป็นการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่หรือเป็นการ

จัดการทำใหส้ภาพแวดลอ้มในระบบนเิวศเพือ่กา้วไปสูค่วามเปน็เกษตรกรรม

ที่ยั่งยืน 

1. 

 

2. 

 จากทัง้ 2 กจิกรรม สามารถสรปุผลสำเรจ็/ประโยชนท์ีเ่กดิขึน้จากการดำเนินงาน 

ดังนี้ 

การรวมกลุ่มและจัดตั้งเครือข่าย ทสม. โดยมีการสมัครเป็นสมาชิก ทสม. 

ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสา

สมัครพทิกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มหมูบ่า้น พ.ศ. 2550 ซึ่งในปี 

2558 มีเครือข่ายจำนวน 64 คน 

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในบริเวณพื้นที่เขตป่าชุมชน ด้วยการปลูกป่าเพิ่มเติม 

ซึ่งเป็นการเพิม่ความมัน่คงทางอาหาร โดยในป ี 2557 มกีารปลกูต้นไม้เพื่อ

• 

 

 

 

• 
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• 

 

 

• 

เพิ่มพื้นที่ป่า 3,000 ต้น และเพาะกล้าผักหวานป่า 10,000 กล้า และ

ในปี 2558 ได้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอีกจำนวน 1,000 ตน้ โดยเปน็การบูรณาการ

ทำงานร่วมกันกับกรมป่าไม้ 

คนในชมุชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้ จากการขายผลผลิตที่ได้จากป่าชุมชนของบ้าน

บะหว้า ซึ่งมีแผงขายอาหารป่า อาหารธรรมชาติ โดยประมาณการรายได้

ปี 2558 จากผลผลิต เช่น เห็ด ผักหวาน ดอกกระเจียว แมงแคง 

ไข่มดแดง และอาหารอื่นๆ ประมาณ 2,200,000 บาท 

การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2558 

มีปริมาณขยะที่คัดแยกนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยประมาณอำเภอละ 

12-14 ตัน (เทียบเท่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 120-140 ตัน Co2-

equivalent) โดยสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ซึ่งมีประมาณร้อยละ 40 ของ

ปริมาณขยะทั้งหมดของจังหวัดที่มีประมาณ 1,040 ตันต่อวัน และได้มี

การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนบะหว้า ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ

เกิดรายได้สะสมประมาณ 69,000 บาท ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนให้มี

การจัดทำถังขยะไว้ใช้ในครัวเรือน สนับสนุนให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ

และสนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก  

เกิดเครือข่ายธนาคารไส้เดือนในพื้นที่อำเภอกุดบาก มีการจัดตั้งธนาคาร

ไส้เดือนเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวบ้านผู้สนใจเลี้ยงไส้เดือนโดยมีสมาชิก

ธนาคารไส้เดือน 3 ตำบล 4 เทศบาลจำนวน 103 คน 

เกิดต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ชุมชน หรือต้นแบบของชุมชน ซึ่ง ทสม. 

สามารถเปน็วทิยากรประจำศนูยเ์รยีนรู ้ เพือ่ใหส้มาชกิเครอืขา่ย ทสม. หรือ 

ผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การสนับสนุนให้สมาชิกนำความรู้

ไปขยายงานต่อไป เช่น การเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะและสามารถผลิต

ปุ๋ยอินทรยีช์วีภาพจากมลูไสเ้ดอืนดนิ ทีน่ำกลบัไปใชใ้นการลดการใช้สารเคมี 

เกดิความรกัและสามัคคีของคนในชุมชน รวมทั้งชุมชนมีความรู้สึกถงึ

ความเปน็เจา้ของในผลสำเรจ็ของการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

อันจะนำไปสู่ความสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในจังหวัดอย่างยั่งยืน 
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ปัจจัยความสำเร็จ

 1. ภาครฐัเจา้ของโครงการใหค้วามสำคญัและใหก้ารสนบัสนนุ สามารถบูรณาการ

ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำให้การขับเคลื่อนภารกิจเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2. ความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัด ที่มีความพร้อม

ในการเข้ามามีส่วนร่วมทำงานกับภาครัฐ 

 3. การพัฒนาให้เกิดศนูยเ์รยีนรูต้น้แบบดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งด้านป่าไม้ เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงไส้เดือน และ

การจัดการขยะ ทำใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูข้องคนในชมุชน จนเกดิเปน็เครอืขา่ยความรว่มมือ

และการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนจากทุกภาคส่วน 

 4. ผู้นำทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการของชุมชน มีความรู้ความสามารถ 

และจิตสาธารณะ จะสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกในการให้ความร่วมมือ 

 5. การบรูณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้ งในสว่นกลาง 

สว่นภูมิภาค และท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ที่ทำงานร่วมกัน

เป็นพันธมิตร  
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ภาพกิจกรรมในพื้นที่
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ

ของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารราชการ
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ

ของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ

 การประเมินผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารราชการ เพือ่มอบรางวลัความเปน็เลศิดา้นการบรหิาราชการแบบมสีว่นรว่ม ประจำ

ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการติดตามประเมินผลส่วนราชการและจังหวัดที่สมัครขอรับรางวัล 

โดยเป็นการประเมนิทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ ตามขัน้ตอนการประเมนิ ซึง่กำหนด

ไว้ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลฯ ได้แก่การประเมินจากใบสมัครและ

เอกสารประกอบใบสมัคร การประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่จริง และการประเมิน

ยืนยันผล โดย อ.ก.พ.ร. เกีย่วกบัการพฒันาและสง่เสรมิการบรหิารราชการแบบมสี่วนร่วม 

ทำให้พบว่าส่วนราชการ และจั งหวัดที่ สมัครขอรับรางวัลฯ ส่ วนใหญ่มีผลการ

ดำเนินงานที่แสดงให้เห็นว่ามีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ผ่านมาตรฐานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในระดับความร่วมมือ  และได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล จะเป็นหน่วยงานที่

มีการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีการบูรณาการ

การทำงานกบัภาคสว่นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในลักษณะความร่วมมือกบัภาค/ีเครอืขา่ย รวมทั้ง

มีแนวโน้มของความยั่งยืนของการทำงานร่วมกันแบบหุ้นส่วนการการพัฒนา คือเป็น

เจ้าของผลการพฒันาร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยหน่วยงานให้ความสำคัญ

กับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยกำหนดเป็นนโยบายหรือทิศทางในการบริหาร

ราชการที่ชัดเจน  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร  ซึ่งปรากฏ

ในวิสัยทัศน ์หรอืพนัธกจิ หรอืประเดน็ยทุธศาสตร ์หรอืกำหนดเปน็นโยบายในแผนปฏิบัติ

ราชการของกรม/กระทรวง หรือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยผู้บริหารจะให้

ความสำคญักบัการสือ่สารนโยบายใหท้ราบทัว่กนัทัง้องคก์รผา่นชอ่งทางตา่งๆ ทีห่ลากหลาย 

เช่น การใหน้โยบายประจำปใีนเวทกีารประชมุสมัมนาของหนว่ยงาน เวบ็ไซตข์องหนว่ยงาน  

วารสาร ฯลฯ เปน็ตน้ และมกีารกำหนดกลไกหรอืหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบในการขับเคลื่อน

หรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ชัดเจน รวมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณ

หรือทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม   
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 โดยในการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ หน่วยงานมี

รูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการ/คณะทำงานภาคประชาชน  

หรือการทำงานแบบเครือข่าย ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการทำงาน

ร่วมกัน  โดยมีการบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และมีการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของภาคประชาชนให้เกิด

การรวมกลุ่ม และเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน/โครงการ  

ร่วมดำเนนิการในภารกจิหลกัของหนว่ยงานภาครฐั และร่วมในการติดตามและประเมินผล

การดำเนินโครงการ  โดยการดำเนนิงานในโครงการแสดงใหเ้หน็การเปิดโอกาสให้ประชาชน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ 

(Collaboration) อยา่งเปน็รปูธรรม โดยสามารถประเมนิผลสำเรจ็ทัง้ทีเ่ปน็ผลผลิต ผลลัพธ์  

และผลกระทบ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนหรือชุมชน ทั้งในเชิง

สังคม และเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของชุมชน/ท้องถิ่น ที่เป็น

พื้นที่ท่ีมีการพัฒนาและมีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ 

ผลการดำเนินงานของหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน หรือสรุปบทเรียน เพื่อนำไปสู่

การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ หรอืการนำไปประยกุตใ์ชเ้พือ่ขยายผล หรอืตอ่ยอดในกจิกรรมหรือ

โครงการอื่น ๆ ต่อไป   

 โดยมีข้อค้นพบที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ ดังนี้  

ผู้นำ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเอื้อหรือส่งเสริมให้เกิดการบริหาร

ราชการแบบมสีว่นรว่ม และเปน็ผูส้รา้งใหเ้กดิพลงัรว่มมอืของทกุภาคสว่น

ทีเ่กีย่วข้อง  ไม่ว่าจะเป็นผู้นำที่เป็นทางการหรือผู้นำที่ไม่เป็นทางการ  

โดยอาจเปน็ผูน้ำของหนว่ยงานภาครฐั หรอืผูน้ำชมุชน/เครอืขา่ยภาคประชาชน 

เช่น ผู้บริหารของส่วนราชการ ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น  หรือปราชญ์ชาวบ้าน 

เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพ รวมทั้ง 

มีจิตสาธารณะ ซึง่สามารถโนม้นา้ว หรอืสรา้งการมสีว่นรว่มในชุมชนให้เกิด

ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

1. 
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การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ค่านิยม และพันธกิจ หรือวิสัยทัศน์ ของ

ส่วนราชการทีช่ดัเจน ซึง่จะทำใหบ้คุลากรในองคก์รมเีปา้หมายหรือทิศทาง

การทำงานที่เอื้อต่อการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมบริหาร

ราชการที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น 

การพัฒนาบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงาน  ให้มี

มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน โดยสามารถเปน็ผูบ้รหิารจดัการเครอืขา่ย (Network Manager) 

หรือมีบทบาทในการสง่เสรมิสนบัสนนุ (Facilitator) รวมทัง้การเปน็เจา้ภาพ/

กลไกหลัก (Key Actor) ตลอดจนมีความสนใจและกระตือรือร้นใน

การทำงานร่วมกับประชาชน  

ความเข้มแข็งของภาคประชาชนหรอืภาคประชาสงัคม ทีม่คีวามเปน็พลเมือง  

มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการที่จะเข้ามา

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น และทำงานร่วมกับภาครัฐ 

โดยมีการรวมกลุม่เปน็เครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็ สามารถใหค้วามเหน็ และขอ้เสนอแนะ 

รวมทั้งร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ตรงประเด็นปัญหา/

ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

การทำงานแบบบรูณาการ ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน เพือ่เตมิเตม็สิง่ทีข่าดใหก้บัประชาชนหรอืชมุชน ซึ่งเป็นการ

ทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วน และเป็นการทำงานแบบพหุภาคี อาทิ 

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาคเอกชน ประชาสงัคม กลุ่มต่างๆ ในชุมชน

ที่ต่างก็ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและมีการประสาน

ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี โดยสง่ผลใหก้ารดำเนนิงาน

ที่เกิดขึ้นสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้  

การทำงานแบบเครอืขา่ย ทีป่ระกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายทีม่าจากหลายๆ 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นการ

ขยายผลการทำงานในแนวราบ ทำใหเ้กดิการเชือ่มประสานการทำงานพื้นที่ 

และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องที่นำมาสู่ความสำเร็จ

ในการทำงาน 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 



สรุปบทเรียนที่ดีของการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558 

150

การทำงานในรปูแบบคณะกรรมการ/คณะทำงาน ทีม่าจากผูม้สีว่นไดส้่วนเสีย

ที่เกี่ยวข้องทุกภาคสว่นไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการดำเนนิงาน และร่วมในการ

ตดัสนิใจ ซึง่มีความเป็นหุ้นส่วนการดำเนินงานร่วมกัน ทำให้เกิดความรู้สึก

รักและหวงแหน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของผลการดำเนินงานนั้นร่วมกัน 

ก่อให้เกดิความรบัผดิชอบและความมุง่มัน่ทีจ่ะทำงานนัน้ใหบ้รรลผุลร่วมกัน  

การทำขอ้ตกลงร่วมกัน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 

ที่เกีย่วขอ้ง เชน่ มกีารตัง้กตกิารว่มกนัของชมุชน เพือ่เปน็แนวปฏิบัติ  หรือ

เป็นหลักในการยึดถือของทุกคนในชุมชน หรือเป็นข้อตกลงในการทำงาน

ร่วมกันให้บรรลเุปา้หมายทีม่รีว่มกนั ทำใหก้ารทำงานรว่มกนับบรรลผุลสำเร็จ 

การสื่อสาร ที่ควรเป็นการสื่อสารสองทาง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

สื่อสารขอ้มลู หรอืประชาสมัพนัธ ์ และรบัฟงัความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะ 

ซึ่งจะเปน็ชอ่งทางทีจ่ะทำใหเ้กดิความเขา้ใจรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐ

และสมาชิกเครือข่าย หรือประชาชนในพื้นที่ในการรับรู้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

ถูกต้อง และทันการณ์ ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน หรือ

เตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความ

รุนแรงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่  

การจัดการความรู ้ ซึง่เกิดจากการถอดบทเรียนจากการดำเนนิงานในพื้นที่ 

ที่จะทำให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรค  และผลสำเร็จที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัย

ที่มีผลต่อความสำเร็จ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบ และการ

แลกเปล่ียนเรยีนรูร้ะหวา่งสมาชกิเครอืขา่ย รวมทัง้การขยายผลหรอืการนำ

ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการในพื้นที่อื่น หรือโครงการอื่นๆ  

ความโปร่งใสในการทำงาน โดยมรีะบบการตดิตามประเมนิผลการดำเนินงาน

หรือโครงการ แบบมีส่วนร่วม โดยเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

ทุกภาคสว่นเขา้มามบีทบาทในการตดิตามประเมนิผล ซึง่ควรมกีารประเมิน

ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ในทุกระยะ ตั้งแต่ระยะนำเข้าปัจจัย

ต่างๆ ระยะที่ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ซึ่งจะนำไปสู่การสรุปผล

สำเร็จ และประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการที่ส่งผลต่อชุมชน/

ท้องถิ่น/สังคม หรือประเทศ ได้อย่างชัดเจน  
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ระบบฐานข้อมูลที่ดี ซึ่งอาจเป็นฐานข้อมูลที่เป็นความรู้ทางวิชาการของ

หน่วยงาน หรือของชุมชน  หรือเป็นฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่าย  โดยควร

เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีความทันสมัย โดยนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลให้เป็นข้อมูล

ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ จาก

หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะทำให้เกิดการบู รณาการและความ ร่วมมือใน

การทำงานของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นศรัทธา และการยอมรับซึ่งกันและกัน เป็น

เงื่อนไขสำคัญของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่ภาครัฐจะต้องแสดง

ให้ภาคประชาชนเหน็ถงึความจรงิใจ และการใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั รวมถึง

ความเสมอภาคในการเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทร่วมกับภาครัฐ โดย

เมื่อภาคประชาชนมีความความไว้วางใจ ความเชื่อม่ันศรัทธา และการ

ยอมรับในหน่วยงานภาครัฐแล้ว จะส่งผลให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนมีประสิทธิภาพ และเป็นหุ้นส่วน

การพัฒนาร่วมกันมากยิ่งขึ้น 
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