




เล่ม



ในศตวรรษที่ 21 ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ

การบริหารราชการที่มีการท�างานเชิงบูรณาการภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงภาคประชาชน 

มากขึ้น หรือเรียกว่าการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความสมดุล

และความเท่าเทียมกันตามแบบประชาธิปไตย อีกท้ังมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักของปรัชญา

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาราชการเพื่อไป

สู่เป้าหมายเป็นระบบราชการแบบเปิดท่ีประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

ราชการได้เป็นผลส�าเรจ็ไปในวงกว้าง และมกีารขยายผลการด�าเนินการ  ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จดัให้ด�าเนินการ

ผ่านกลไกล การมอบรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และให้กับส่วนราชการที่มีการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการได้เกิดผลส�าเร็จ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวทางและวิธีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของส่วนราชการ 

ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท�าผลงานต้นแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  

(Best Practices) ขึ้น โดยน�าเสนอผลการด�าเนินงานการเปิดระบบราชการเพ่ือให้กับหน่วยงานหรือ

ผู้ที่สนใจสามารถน�าไปขยายผล หรือประยุกต์ใช้ในการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง

ตามบริบทของแต่ละหน่วยงานต่อไป 

ส�านักงาน ก.พ.ร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะช่วยให้ส่วนราชการและผู้ที่สนใจเข้าใจ 

รูปแบบและพลวัตของการบริหารราชการแบบเครือข่ายซึ่งเป็นหนึ่งในแง่มุมที่ส�าคัญที่สุดของการบริหาร

ราชการแผ่นดิน อีกท้ังยังช่วยให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใจตัวเองมากขึ้นจากการศึกษากระบวนการท�างาน

หรือวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้นแบบที่มีความเป็นเลิศ เรียนรู้จากประสบการณ์ของส่วนราชการ

ต่าง ๆ ที่ก�าลังเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกัน ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคม

ในปัจจุบัน ท้ายที่สุด สามารถน�าองค์ความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในทางปฏิบัติจริง และช่วยพัฒนาการบริหาร

ราชการแบบเครอืข่ายในประเทศไทย รวมท้ังแสวงหาความยัง่ยนืในระยะยาว เพือ่ยกระดบัชีวติความเป็นอยู่

ของประชาชนให้ดีขึ้น

ค�ำน�ำค�ำน�ำ

ส�ำนักงำน ก.พ.ร 

กันยำยน 2562



ส่วนที่ 1 
ความเป็นมา    

ตราสัญลักษณ์และความหมายรางวัล 

แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล 

การมอบรางวัลในปี พ.ศ. 2562   

ผลการพิจารณารางวัล 

ส่วนที่ 2
รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

  กรมป่าไม้ 

รางวัลการบริหารราชการแบบมี ส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ ชิดประชาชน 

(Open Governance) ระดับดีเด่น

  กรมควบคุมโรค       

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 

(Effective Change) ระดับดีเด่น 

  กรมชลประทาน

  ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โครงการสกลนครเมืองแห่งครามธรรมชาติ

  ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดให้ เข้มแข็ง 

         ผ่านกลไก MOC Biz Club จังหวัดอุดรธานี

  ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ

  จังหวัดกาฬสินธ์ุ

  จังหวัดสตูล

รางวัลการบริหารราชการแบบมี ส่วนร่วม ประเภทหุ้นส่วนความร่วมมือ 

(Engaged Citizen) ระดับดีเด่น

ร าง วั ลการบ ริหารราชการแบบมี ส่ วน ร่ วม ปร ะ เ ภท เ ลื่ อ งลื อ ขยายผล 

(Participation Expanded) ระดับดี  

ส่วนที่ 3 
สรุปความส�าเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
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1

ความเป็นมาความเป็นมา

รางวลัเลศิรฐั สาขาการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม เป็นรางวัล

ที่มอบให ้กับหน ่วยงานภาครัฐ เพื่อสร ้างแรงจูงใจ และสร ้างขวัญก�าลังใจใน

การปฏบัิติราชการจากการเปดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการและท�างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและโดดเด่น 

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ตั�งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟัง

ความคิดเห็น (consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้าง

ความร่วมมือ (Collaboration) ซึ่งจะน�าไปสูก่ารเสรมิอ�านาจและศักยภาพประชาชน

ให้เข้มแข็ง รวมท้ังสร้างความภาคภูมิใจของผู ้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

หรือผลักดันการด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จ อีกท้ังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

 เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ มีส่วนร่วม 

โดยการปรับเปลี่ยนระบบ วิธีการท�างาน และวัฒนธรรมองค์กร ที่ให้ความส�าคัญกับของ ภาคส่วน

ต่าง  ๆ  โดยเฉพาะภาคประชาชนและภาคประชาสังคม  แล้วส่งผลให้ภาคส่วนเหล่านั้น มีศักยภาพ  
มีความเข็มแข็ง  ในการพัฒนาชุมชุน/พ้ืนที่  ได้ด้วยตนเอง  โดยรัฐท�าหน้าที่เป็นหน่วย สนับสนุน 

opdc
Typewriter

opdc
Typewriter



32 รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2562

การมอบรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนให้ส่วนราชการ

มกีารบรูณาการการท�างานร่วมกนัของหน่วยงานภาครฐั และการท�างานร่วมกับภาคประชาชน ชุมชนในพืน้ที่

ในลกัษณะเครอืข่าย หุน้ส่วนการพฒันา ทีน่�าไปสูก่ารเปดให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารราชการ

โดยมกีารมอบรางวลัฯ มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 ซึง่ในระยะแรกมกีารพจิารณาในระดบัจังหวดัก่อน และขยาย

ผลไปยังส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าในปี พ.ศ. 2556 และในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการพัฒนาหลักเกณฑ์

และเพิม่ประเภทรางวลัเพือ่ให้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิและยกระดบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

บริหารราชการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องยิ่งขึ้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหาร

ราชการให้มีระบบหรือวิธีการท�างานที่ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการท�างานร่วมกันใน

ลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ การบูรณาการการท�างานระหว่าง

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง และน�าไปสูก่ารเกดิแนวปฏบิตัหิรอืต้นแบบ

ท่ีดี (Best Practices) ที่เป็นการเรียนรู ้จากการปฏิบัติจริง 

(Action Learning) เกิดผลกระทบที่ส�าคัญต่อการปรับ

กระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมการท�างานของข้าราชการ

หรอืเจ้าหน้าทีร่ฐัและภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ส�านกังาน ก.พ.ร. 

จึงก�าหนดประเภทรางวัลให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัทศิทาง

การยกระดบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิารราชการแบบหุน้ส่วนความร่วมมอื โดยแบ่งรางวัลเป็น 

4 ประเภทรางวัล และในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้มีมติเห็นชอบให้ก�าหนด

ชื่อรางวัลที่ส�านักงาน ก.พ.ร.มอบให้แก่ ส่วนราชการ ว่า รางวัลเลิศรัฐ โดยรางวัลการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งใน 3 สาขาของรางวัลเลิศรัฐ

คณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกีย่วกับการพฒันาและส่งเสรมิการบรหิารราชการ

แบบมส่ีวนร่วม ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางการพจิารณารางวลัเลศิรฐั สาขาการบรหิารราชการแบบ

มีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ข้ึน เพื่อส่งเสริมการเปดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่น

ทีเ่กีย่วข้องเชือ่มัน่ ศรทัธาต่อภาครฐัและยอมรบัเข้ามามีบทบาทเก่ียวข้องและท�างานร่วมกนักบัภาครฐัแบบ

หุ้นส่วนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องยิ่งขึ้น เป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่



3รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2562

1. เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)

2. สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)

3. ผู้นําหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)

ในปี พ.ศ. 2562  ได้ขยายประเภทรางวัลฯ เพิ่มขึ้น 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลเล่ืองลือขยายผล 

(Participation Expanded)

ระดับการมีส่วนร่วม IAP2 Spectrum of Public Participation

การให้ข้อมูล การปรึกษาหารือ

เปิดใจใกล้ชิดประชาชน

สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ผู้นําหุ้นส่วนความร่วมมือ เลื่องลือขยายผล

การเข้ามา ความร่วมมือ เสริมอํานาจประชาชน

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

เกี่ยวกบักจิกรรมตา่ง ๆ  ของหนว่ย

งานภาครัฐ ซ่ึงเป�นสิทธิพื�นฐาน

ของประชาชนในการได้รับข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับงานของภาครัฐ 

โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าท่ีใน

การนําเสนอข้อมูลท่ีเป�นจริง ถูก

ต้อง ทันสมัย และประชาชน

สามารถเข้าถึงได้ เป� นระดับท่ี

ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม

น้อยที่สุด

การเปิดโอกาสให้แสดงความคิด
เห็น รวมทั�งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดาํเนนิการ/การปฏบิตังิานของ
หน่วยงานของรัฐ อย่างอิสระและ
เป�นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐ
จดัใหม้กีระบวนการรบัฟังความคดิ
เ ห็นทั�ง เป� นทางการและไม่ เป� น
ทางการ และนาํขอ้เสนอแนะ ความ
คิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป�น
ห่วงไปเป�นแนวทางในการปรับปรุง
นโยบาย พัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานและประกอบการ
ตัดสินใจ

การมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจ มีการแลก
เปลี่ ยนความคิดเห็นและข้อมูล
ระหว่างรัฐกับประชาชนอย่าง
จริงจัง และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน 
โดยมีส่ วนร่ วมในการกําหนด
น โยบาย  การวางแผนงาน
โครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน 
โดยภาครฐัมหีนา้ท่ีจดัระบบอาํนวย
ความสะดวก ยอมรบัการเสนอแนะ 
และการตัดสินใจร่วมกับภาค
ประชาชน ในระดับนี�มักดําเนินการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการที่

การมีส่วนร่วมในทุกขั�นตอนของ
การตัดสินใจ ตั�งแต่ระบุปัญหา 
พฒันาทางเลอืก และแนวทางแกไ้ข 
รวมทั�งการเป�นภาคีในการดําเนิน
กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ 
การร่วมงานกับประชาชนจนได้
แนวคิดใหม่ การนําข้อเสนอแนะ
ของประชาชนมาเป�นส่วนหนึ่งของ
การตัดสินใจเท่าทีจะทําได้ รูปแบบ
การมีส่วนร่วมระดับนี� ได้แก่ คกก.
ร่วมภาครัฐและเอกชน คณะที่

ปรึกษาภาคประชาชน เป�นต้น 

การ เ ปิดโอกาสให้ประชาชนมี
บทบาทในการเป�นผู้ตัดสินใจ โดย
หน่วยงานภาครัฐจะต้องดําเนิน
การตามการตดัสนิใจของประชาชน 
เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการ
บริหารจัดการ โดยเป�นผู้ดําเนิน
ภารกิจและภาครัฐมีหน้าท่ีในการ
ส่งเสริมสนับสนุนเท่านั�น รูปแบบ
การมีส่วนร่วมในระดับนี� ได้แก่ 
ก า รลงปร ะช ามติ  ห รื อ สภา
การเมือง

เลื่องลือขยายผลเลื่องลือขยายผล
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ตราสัญลักษณ์รางวัลเลิศรัฐ

วิธีการสมัคร

รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Award : PSEA)

รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติ

ราชการจนประสบความส�าเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง

เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ตั้งอยู่บนแท่งหมายเลขหนึ่ง หมายถึง หน่วยงานที่

ได้รับรางวัลนี้เปรียบเสมือนเพชรน�้าเอกแห่งระบบราชการ (ช่อชัยพฤกษ์) ที่ผ่าน

การเจียระไนอย่างงดงามด้วยความมุ่งม่ันสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์เป็นเพชร

น�้าหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของราชการไทย

ความหมายของรางวลัการบรหิารราชการแบบมสีว่นร่วม (Participatory Governance Award)

สัญลักษณ

เพชรเหลี่ยมเกสร  ส่องประกายสีทอง ประกอบไปด้วยความร่วมมือของทุกภาค      

      ส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐด้วยหัวใจ

 

เพชรเหลี่ยมเกสร สื่อให้เห็นถึง หน่วยงานที่ได้รับรางวัลนี้ คือ ต้นแบบแห่งการท�างานแบบมส่ีวนร่วม 

เชี่ยมโยงบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ดั่งเครือข่ายเดียวกัน

มือ สื่อให้เห็นถึง ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม

หัวใจ สื่อให้เห็นถึง การเปดใจ เปดระบบราชการ ที่ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม  

แนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัล

ตราสัญลักษณ์และความหมายรางวัลตราสัญลักษณ์และความหมายรางวัล

ความหมาย
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แนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัลแนวทางและหลกัเกณฑก์ารพจิารณารางวัล

ประเภทรางวัล เปิดใจใกล้ชิดประชาชน  (Open Governance)

ประเภทรางวัลเปดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) หมายถึง รางวัลที่มอบให้กับ

หน่วยงานของรัฐ ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการบริหารราชการให้เป็นราชการระบบเปด 

โดยการส่งเสริมการเปดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับการ

ให้ข้อมูล (Inform) และรับฟงความคิดเห็น (Consult) ทั่วทั้งองค์กร ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการจัดการข้อมูลและความ

คิดเห็นของประชาชนบนฐานความรับผิดชอบและสามารถ

ตรวจสอบได้ (Accountability) อันจะน�าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงหรอื

ผลส�าเร็จในการบริหารราชการขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

วิธีการสมัคร

1) ส่วนราชการจังหวัด องค์การมหาชน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
ประกอบเพื่อส่งสมัครขอรับรางวัล

หรือ

2) บุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง) เปน็ผู้เสนอช่ือและผลส�าเร็จ
ในการเปิดระบบราชการของหน่วยงานที่ เห็นควรได้รับรางวัล และยื่น
ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบเพื่อส่งสมัครขอรับรางวัล  

1

เงื่อนไขการสมัคร/ เสนอผลงานเพื่อรับรางวัล

เสนอผลการด�าเนินงานในภาพรวมของ

องค์กรท่ีสะท้อนการเปิดระบบราชการ 

ในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และระดับ

การปรึกษาหารือ (Consult) ซ่ึงแสดงให้เหน็

ว่าองค์กรเป็นราชการระบบเปิด โดยการ

ด�าเนินงานต้องสอดคล้องหรือเปน็นโยบาย

ส�าคัญของรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี หรือ

เป็นอ�านาจหน้าที่/ภารกิจหลักขององค์กร 

หรือสอดคลอ้งตามแผนพฒันาจงัหวดัหรอื

กลุ่มจังหวัด

ผลส�าเร็จจากเปิดระบบราชการท่ีเสนอมาเปน็

ตัวอย่าง ต้องเกิดจากการด�าเนินงานอย่าง

เปน็รูปธรรมชัดเจน โดยควรมกีารด�าเนนิการ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันยังมีการ

ด�าเนนิงานอยู่อยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นีก้ารด�าเนนิการ

ดังกล่าวต้องย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

ผลส�าเร็จจากการเปิดระบบราชการ

ที่เสนอมาเปน็ตัวอย่าง ต้องเปน็ผล

การด�าเนินงานที่ เกิดจากการเปิด

ระบบราชการให้ประชาชนหรือผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องเข้ามา

มีส่วนร่วมในระดับการให้ ข้อมูล 

(Inform) และระดบัการปรกึษาหารอื 

(Consult) 

ส่วนราชการ จังหวัด องค์การ

มหาชน สามารถสมัครขอรับรางวัลนี้

ไดเ้พยีง 1 รางวัลเท่านัน้ และหน่วยงาน

ที่ เคยได้รับรางวัลน้ีแล้วไม่สามารถ

สมัครขอรับรางวัลนี้อีก

1 2 3 4
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ระดับรางวัล แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

ระดับดีเด่น (Excellent) เปน็ระดับรางวัลส�าหรับองค์กรที่มีการด�าเนินการเปิดระบบ

ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการ

ด�าเนินการดีเด่น เปน็ที่ประจักษ์ชัด ผลส�าเร็จของงานมีความโดดเด่น และเปน็ที่ยอมรับ 

รวมทัง้สามารถเปน็ตัวอย่างหรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นได้ ทัง้นี้ต้องมีคะแนน

จากการประเมิน ตัง้แต่ 90 คะแนนขึ้นไป

ระดับดี (Good) เป็นระดับรางวัลส�าหรับองค์กรที่มีการด�าเนินการเปิดระบบ

ราชการ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยแสดงให้เห็นว่า

มี ผลการด� า เ นิ นการร ะดั บดี  ท้ั งนี้  ต้ อ ง มีค ะ แนนจากการปร ะ เ มิ น                         

ตัง้แต่ 75.00 – 89.99 คะแนน

กรณีที่จะได้รับการพิจารณาผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลฯ จะต้องมีคะแนนในแต่ละมิติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

มิติที่ 1 
ความสามารถขององค์กร (20 คะแนน)

มิติที่ 2 
การเปิดระบบราชการ  (50 คะแนน)

มิติที่ 3 
ผลส�าเร็จ (30 คะแนน)

ภาพแสดงขัน้ตอนการประเมินรางวัล

เกณฑ์การประเมิน กําหนดเป็น 3 มิติ ได้แก่

กลัน่กรอง/ตรวจใบสมัครและเอกสารประกอบ

ตรวจประเมินใบสมัคร
และเอกสารประกอบ

ตรวจประเมินโดย
ผู้ตรวจประเมิน
(สง่เอกสารเพิ่มเตมิ/
สัมภาษณ์) 
70-89.99 คะแนน

ใบ
สมัคร
ขอรับ
รางวัล

ตรวจประเมินโดย อ.ก.พ.ร.
> 90 คะแนน

> 70 คะแนนขึ้นไป

ตรวจประเมิน
การดําเนินงานจริง

(Site Visit)

อ.ก.พ.ร. 
พิจารณา

ตัดสินการได้รับรางวัล

ขัน้ตอนที่ 1

ขัน้ตอนที่ 2

ไม่ผ่าน
< 70 คะแนน

ผ่าน

เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) และสัมฤทธิผ์ลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)

ประกาศผลรางวัล
ระดับดีเด่น > 90 คะแนน
ระดับดี 75-89.99 คะแนน

วิธีการสมัคร
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สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)

ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) หมายถึง รางวัลที่มอบให้กับ

หน่วยงานของรัฐ เปดระบบราชการโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ 

เข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารราชการในระดบัความร่วมมอื (Collaborate) แล้วก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง

หรือการพัฒนาที่มีนัยส�าคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact) กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ 

อนัจะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงานภาครฐัและคณุภาพชีวติของประชาชน

ที่เป็นรูปธรรม

2

วิธีการสมัคร

1) ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน หรือโรงเรียน เป็นผู้ยื่น
ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบเพื่อส่งสมัครขอรับรางวัล 

หรือ

2) บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง) เป็นผู้เสนอช่ือและ
ผลงานการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เห็นควรได้รับ
รางวัล และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบเพื่อส่งสมัครขอรับรางวัล 

เงื่อนไขการสมัคร/ เสนอผลงานเพื่อรับรางวัล

สว่นราชการ จงัหวดั องคก์ารมหาชน หรือ

โรงเรียน ที่สมัครขอรับรางวัลจะต้องเสนอ

โครงการ/ผลงานตัวอย่าง ท่ีเป็นการ

ท�างานแบบมสีว่นรว่มในระดบัความรว่มมือ 

และมีผลส�าเร็จที่ เป็นรูปธรรม โดยมีการ

ด�าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ซ่ึงต้อง

ไม่เปน็โครงการ/ผลงาน ที่เคยได้รับรางวัล

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน 

กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้อง

ได้รับการพิจารณาจากส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ซ่ึงแต่ละเขต

พื้นที่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน 

และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ โดยส�านักงาน

คณะกรรมการการศึ กษ าขั้ นพื้ น ฐ า 

กระทรวงศกึษาธิการ (ยกเวน้ การส่งสมัคร

โดยบุคคลท่ัวไปหรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง)

กรณีที่ เสนอโครงการ/ผลงานเพื่อ

สมั ค รขอรั บ ร างวั ลนี้ ม ากกว่ า 

1 รางวัล ต้องเปน็โครงการ/ผลงาน 

ที่ไม่ซ�้ ากันหรือไม่เปน็การด�าเนินงาน

ในพื้นที่เดียวกัน 

โครงการ/ผลงานท่ีเสนอมา ต้อง

เปน็การด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าท่ี

หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือ

นโยบายส�าคัญของรัฐบาล หรือมติ

คณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัด

ต้องเป็นการด�าเนินงานท่ีสอดคล้อง

ตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่ม

จังหวัด และผลการด�าเนินงานต้อง

สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาหรือการ

เปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่คุณภาพชีวิต

ของประชาชน

1 2 3 4

ระดับรางวัล แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

ระดับดีเด่น (Excellent) เปน็ระดับรางวัลส�าหรับองค์กรที่มีการด�าเนินการเปิดระบบ

ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการ

ด�าเนินการดีเด่น เปน็ที่ประจักษ์ชัด ผลส�าเร็จของงานมีความโดดเด่น และเปน็ที่ยอมรับ 

รวมทัง้สามารถเปน็ตัวอย่างหรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นได้ ทัง้นี้ต้องมีคะแนน

จากการประเมิน ตัง้แต่ 90 คะแนนขึ้นไป

ระดับดี (Good) เป็นระดับรางวัลส�าหรับองค์กรที่มีการด�าเนินการเปิดระบบ

ราชการ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยแสดงให้เห็นว่า

มี ผลการด� า เ นิ นการร ะดั บดี  ท้ั ง น้ี  ต้ อ ง มีค ะ แนนจากการปร ะ เ มิ น                         

ตัง้แต่ 75.00 – 89.99 คะแนน

กรณีที่จะได้รับการพิจารณาผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลฯ จะต้องมีคะแนนในแต่ละมิติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
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มิติที่ 1
ความสามารถขององค์กร (20 คะแนน)

มิติที่ 2
การท�างานแบบมีส่วนร่วม

อย่างเปน็รูปธรรม(45 คะแนน)

มิติที่ 3
ผลส�าเร็จ (35 คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน กําหนดเป็น 3 มิติ ได้แก่

ประเภทรางวัลผู้นําหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)

ประเภทรางวลัทีม่อบให้กบับคุคลหรอืกลุม่บคุคล ทีเ่ข้ามาเป็นผู้น�า หรอืเป็นกลไกส�าคัญ (Key Actor) 

ทีม่บีทบาทส�าคญัในการสร้างให้เกดิการเปลีย่นแปลงหรอืขบัเคล่ือน/ผลกัดันการด�าเนนิงานหรือการพฒันา

บนฐานการท�างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้องแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ 

(Collaborate) ซึ่งน�าไปสู่ผลส�าเร็จของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

3

วิธีการสมัคร

ภาพแสดงขัน้ตอนการประเมินรางวัล

กลัน่กรอง/ตรวจใบสมัครและเอกสารประกอบ

ตรวจประเมินใบสมัคร
และเอกสารประกอบ

ตรวจประเมินโดย
ผู้ตรวจประเมิน
(สง่เอกสารเพิ่มเตมิ/
สัมภาษณ์) 
70-89.99 คะแนน

ใบ
สมัคร
ขอรับ
รางวัล

ตรวจประเมินโดย อ.ก.พ.ร.
> 90 คะแนน

> 70 คะแนนขึ้นไป

ตรวจประเมิน
การดําเนินงานจริง

(Site Visit)

อ.ก.พ.ร. 
พิจารณา

ตัดสินการได้รับรางวัล

ขัน้ตอนที่ 1

ขัน้ตอนที่ 2

ไม่ผ่าน
< 70 คะแนน

ผ่าน

เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) และสัมฤทธิผ์ลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)

ประกาศผลรางวัล
ระดับดีเด่น > 90 คะแนน
ระดับดี 75-89.99 คะแนน
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วิธีการสมัคร

1) ส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน 

ที่สมัครขอรับรางวัลฯ ประเภทรางวัลสัมฤทธิ

ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

หรือเคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบ

มสีว่นร่วมในระดบัความรว่มมอื (Collaborate) 

เป็นผู้ เสนอช่ือบุคคลหรือกลุ่ม บุคคลและ

ยื่นสมัครขอรับรางวัล

2) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม

การบรหิารราชการแบบมีสว่นร่วม หรือผู้ตรวจ

ประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิของส�านักงาน 

ก.พ.ร. เปน็ผูเ้สนอช่ือบุคคลหรอืกลุม่บุคคลเพื่อ

สมัครขอรับรางวัล

3) บุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง) 

เป็นผู้ เสนอช่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเ พ่ือ

ส่งสมัครขอรับรางวัล โดยมีโครงการ/ผลงาน

ที่ เป็นการท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐใน

ระดับความร่วมมือ (Collaborate) รองรับ

หรือ หรือ

เงื่อนไขการสมัคร/ เสนอผลงานเพื่อรับรางวัล

ผู้ท่ีเสนอช่ือ ต้องจัดท�าข้อมูลที่แสดงให้

เห็นถึงบทบาทและการท�างานของบุคคล

หรือกลุ่มบุคคล เพ่ือประกอบการสมัคร

ขอรับรางวัล

ในแต่ละโครงการ/ผลงาน สามารถ

เสนอช่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อ

ขอรับรางวัลได้เพียง 1 คน/กลุ่ม

บุคคลเท่านัน้

บุคคลหรือกลุม่บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอช่ือ 

ต้องเป็นผู้ที่ มีความโดดเด่นเป็นที่

ประจักษ์ในการเป็นผู้น�าหรือเป็น

กลไกหลัก/กลไกส�าคัญ (Key Actor) 

ในการขับเคล่ือน ผลักดัน หรือ

สนับสนุนโครงการ/การด�าเนนิงานบน

พื้นฐานการท�างานแบบมีส่วนร่วมใน

ระดับความร่วมมือ ไปสู่การบรรลุ

เป้าหมาย/หรือประสบความส�าเร็จ  

1 2 3

ผูที่ผานการประเมินใหไดรับรางวัล จะต้องเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความโดดเด่นใน

ทุกองค์ประกอบของการเป็นผู้น�า หรือเป็นกลไกหลัก หรือกลไกส�าคัญ (Key Actor) ในการขับ

เคลือน ผลักดัน หรือสนับสนุนให้การ ด�าเนินงานบนพื้นฐานการท�างานแบบมีส่วนร่วมในระดับ

ความร่วมมอื(Collaborate) ไปสูก่ารบรรลเุปาหมายหรอืประสบความส�าเรจ็ โดยได้คะแนนจาก

การประเมินตังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป และจะต้องมีคะแนนในแต่ละ ้มิติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ระดับรางวัล

เกณฑ์การประเมิน
ก�าหนดองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
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 ประเภทรางวัลเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded)

ประเภทรางวัลเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) หมายถึง รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงาน

ของรฐั ทีม่ผีลการด�าเนนิงานในการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  เข้ามามส่ีวนร่วม

ในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือท่ีมีการท�างานในลักษณะหุ้นส่วนหรือภาคีเครือข่าย ซึ่ง

เป็นการขยายผลการด�าเนนิงานจากโครงการ/ผลงานเดมิทีเ่คยได้รบัรางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนร่วม 

(ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี)  โดยน�าตัวแบบ (Model) หรือแนวทางการด�าเนินโครงการ/ผลงานที่ประสบ

ความส�าเร็จและเคยได้รับรางวัลฯ ไปประยุกต์ใช้ในการขยายผลหรือต่อยอดการด�าเนินงานในพื้นท่ีอื่น ๆ 

ก่อให้เกดิการ เปลีย่นแปลงหรือการพฒันาทีม่นียัส�าคญัและมผีลกระทบสูง (High Impact) กบัคุณภาพชวีติ

ของประชาชนและเกิดผลส�าเร็จในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

กลัน่กรอง/ตรวจสอบ
และสรุปผลการ

ดําเนินงาน
กรณีมีคะแนนตัง้แต่ 50 คะแนนขึ้นไป 
ส�ำนักงำน ก.พ.ร. อำจจะขอข้อมูล
รำยละเอียดกำรด�ำเนินกำรเพิ่มเติม

หมำยเหตุ : ต้องมีคะแนนแต่ละมิติไม่น้อยกว่ำ 50

ใบ
สมัคร
ขอรับ
รางวัล

ประเมินผล
การดําเนินงาน

ของบุคคล/กลุ่มบุคคล

อ.ก.พ.ร. 
พิจารณา

ตัดสินการได้รับรางวัล

ขัน้ตอนที่ 1

ขัน้ตอนที่ 2

ผู้นําหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)

ประกาศผลรางวัล
ผ่ำน > 80 คะแนน

ภาพแสดงขัน้ตอนการประเมินรางวัล

4

วิธีการสมัคร

สว่นราชการ จงัหวดั หรอืองคก์ารมหาชน ยื่นใบสมัครพรอ้มเอกสารประกอบ
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เงื่อนไขการสมัคร/ เสนอผลงานเพื่อรับรางวัล

การด�าเนินโครงการ/ผลงานที่ เสนอขอรับ

รางวลัตอ้งเปน็การท�างานแบบมสีว่นรว่มใน

ระดับหุ้นส่วนความร่วมมือ (Collaborate) 

ที่มีผลส�าเร็จอย่างเปน็รูปธรรม โดยมีการ

ด�าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมี

การด�าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง

โครงการ/ผลงานที่ เสนอขอรับรางวัลต้องเป็นการน�าตัวแบบ 

(Model) จากโครงการ/ผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม (ได้รับรางวัลฯ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 

ในประเภทรางวลัสมัฤทธผิลประชาชนมสีว่นรว่ม (Effective Change)

หรือประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ในระดับดีเด่น (ดีเยี่ยม)มาประยุกต์ใช้เปน็กรอบ/แนวทางในการ

ด�าเนินการเพ่ือขยายผลการด�าเนินงานในพื้นท่ีใหม่ ท่ีประสบ

ความส�าเร็จอย่างน้อย 2 พื้นที่ (โดยพื้นที่ที่ขยายผลต้องเปน็

หน่วยงาน/พื้นที่ ที่ มีขอบเขตการด�าเนินการเช่นเดียวกับ

โครงการ/ผลงานที่เคยได้รับรางวัล)

โครงการ/ผลงานที่เสนอมา ต้องเปน็การด�าเนินงาน

ตามอ�านาจหน้าที่หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือ

นโยบายส�าคัญของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 

ในกรณีของจังหวัดต้อง เป็นการด�า เนินงานที่

สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 

และผลการด�าเนินงานตอ้งสะท้อนให้เห็นถงึการพฒันา

หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบ (Impact) ต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ

1 2 3

ระดับรางวัล แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

ระดับดีเด่น (Excellent) เปน็ระดับรางวัลส�าหรับองค์กรที่มีการด�าเนินการเปิดระบบ

ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการ

ด�าเนินการดีเด่น เปน็ที่ประจักษ์ชัด ผลส�าเร็จของงานมีความโดดเด่น และเปน็ที่ยอมรับ 

รวมทัง้สามารถเปน็ตัวอย่างหรือแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นได้ ทัง้นี้ต้องมีคะแนน

จากการประเมิน ตัง้แต่ 90 คะแนนขึ้นไป

ระดับดี (Good) เป็นระดับรางวัลส�าหรับองค์กรที่มีการด�าเนินการเปิดระบบ

ราชการ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยแสดงให้เห็นว่า

มี ผลการด� า เ นิ นการร ะดั บดี  ท้ั ง น้ี  ต้ อ ง มีค ะ แนนจากการปร ะ เ มิ น                         

ตัง้แต่ 75.00 – 89.99 คะแนน

มิติที่ 1

ความเช่ือมโยงนโยบายไปสู่

การปฏิบัติขององค์กร (10 คะแนน)

มิติที่ 2
การท�างานแบบมีส่วนร่วม

อย่างเปน็รูปธรรม (50 คะแนน)

มิติที่ 3
การบรรลุผลส�าเร็จ (40 คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน กําหนดเป็น 3 มิติ ได้แก่

กรณีที่จะได้รับการพิจารณาผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัลฯ จะต้องมีคะแนนในแต่ละมิติไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
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กลัน่กรอง/ตรวจใบสมัครและเอกสารประกอบ

ตรวจประเมินใบสมัคร
และเอกสารประกอบ

ตรวจประเมินโดย
ผู้ตรวจประเมิน
(สง่เอกสารเพิ่มเตมิ/
สัมภาษณ์) 
70-89.99 คะแนน

ใบ
สมัคร
ขอรับ
รางวัล

ตรวจประเมินโดย อ.ก.พ.ร.
> 90 คะแนน

> 70 คะแนนขึ้นไป

ตรวจประเมิน
การดําเนินงานจริง

ในพื้นที่

อ.ก.พ.ร. 
พิจารณา

ตัดสินการได้รับรางวัล

ขัน้ตอนที่ 1

ขัน้ตอนที่ 2

ไม่ผ่าน
< 70 คะแนน

ผ่าน

เลื่องลือขยายผล (Participitation Expanded)

ประกาศผลรางวัล
ระดับดีเด่น > 90 คะแนน
ระดับดี 75-89.99 คะแนน

ภาพแสดงขัน้ตอนการประเมินรางวัล

เพื่อตัดสินการได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 2562 

ในแต่ละประเภทรางวัลและแต่ละระดับรางวัล พิจารณาโดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และการพิจารณาของ ก.พ.ร. ถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งผลการพิจารณาตัดสิน

จะน�าไปสู่การประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทและระดับรางวัลต่อไป
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การมอบรางวัลในปี พ.ศ. 2562

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติเห็นชอบพิจารณามอบรางวัลเลิศรัฐ 

ประจ�าปี พ.ศ.2562 แบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่น 

และตั้งใจในการพัฒนาองค์การ ทั้ง 3 มิติ คือ การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการอย่างมีระบบ 

การสร้างความยั่งยืนโดยอาศัยกระบวนการการท�างานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และต่อยอด

ไปสู่การพัฒนากระบวนการการบริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปญหา ความต้องการของผู้รับบริการ

และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี รวมไปถึงสร้างให้เกดิความยัง่ยนื อนัก่อให้เกดิประโยชน์สุข

แก่ประชาชน โดยในปี พ.ศ. 2562 มีหน่วยงานของรัฐที่ผ่านการพิจารณา

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ ได้รับรางวัลระดับดีเด่นใน 3 ประเภทรางวัล 

ในปีเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพ

การบริหารจดัการภาครฐั และรางวลัการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม

 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 รางวัลบริการภาครัฐ จ�านวน 5 ผลงาน

 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จ�านวน 1 ผลงาน

     2. กรมควบคุมโรค

    รางวัลบริการภาครัฐ จ�านวน 2 ผลงาน

    รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

    รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จ�านวน 1 ผลงาน

รางวลัเลศิรฐัสาขาการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม มอบให้แก่หน่วยงานทีมี่ความโดดเด่นสามาารถ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่ให้ความส�าคัญกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ

ภาคประชาชน และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความมุ่งม่ัน ต้ังใจ 

ในการสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รางวลัเลศิรฐั ยอดเยี่ยม ประจําปี พ.ศ. 2562
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สรุปผลการพิจารณารางวัล
     สรุปผลการพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

จากการประเมินผลการด�าเนินการเปดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

มีหน่วยงานและบุคคล/กลุ่มบุคคล ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 2562 

จ�านวนทั้งสิ้น 86 รางวัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จํานวน 1 ผลงาน

2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น จํานวน 14 ผลงาน

ประเภทรางวลัเปดใจใกลชดิประชาชน (Open Governance) จาํนวน 1 ผลงาน

กรมป่าไม้

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ จังหวัดยโสธร

กรมควบคุมโรค

ประเภทรางวลัสมัฤทธผิลประชาชนมสีวนรวม (Effective Change) จาํนวน 6 ผลงาน

กรมชลประทาน
การบริหารจัดการน�้าแบบมีส่วนร่วมในระบบ

นิเวศ3 น�้า แพรกหนามแดง

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โครงการสกลนคร เมืองแห่งครามธรรมชาติ

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดให้เข้มแข็งผ่านกลไก 

MOC Biz Club จังหวัดอุดรธานี

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

“ศูนย์โฮมสุขกาฬสินธ์ุ” คืนความสุขและศักดิ์ศรีความ

เปน็มนุษย์ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการ

เคลื่อนไหว

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธ์ุไม่ทิ้งใครไว้

ข้างหลัง : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนจน

ขัน้พื้นฐาน

จังหวัดสตูล

ก้าวสู่อุทยานธรณีโลกด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
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 ประเภทรางวลัผูนาํหุนสวนความรวมมอื (Engaged Citizen) จาํนวน 7 ราย 

นายสุทธิพงษ์ สังหลัง
การพัฒนาชุมชนบางพัฒน์

นางหนูแดง ทองใบ
โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น�้าแบบมีส่วนร่วม 
บ้านซับสมบูรณ์ อ�าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

นายชาลิน  กันแพงศรี
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการ

ป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ : กรณีศูนย์
รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ 

จังหวัดเลย

นายสุริยา สะมะแอ

พลกิผนืทราย สรา้งอาชีพ สรา้งรายได ้สรา้งสขุสู่ชุมชน

กลุม่บริหารการใช้นํา้ชลประทานรวมใจ
พฒันาเมอืงสามนํา้แพรกหนามแดง

การบรหิารจดัการน�้าแบบมีสว่นร่วมในระบบนิเวศ 3 น�้า 

แพรกหนามแดง

เครอืข่ายป่าไมต้ามแนวพระราชดําริ
ตาํบลคอ้เหนอื อําเภอเมอืงยโสธร 

จงัหวดัยโสธร (15 หมู่บา้น)

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึงอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ จงัหวัดยโสธร

สหพนัธเ์กษตรกรรมยัง่ยนืแห่ง
ประเทศไทย

โครงการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรยีแ์บบมสีว่นร่วม

กรมทางหลวงชนบท กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

กรมควบคุมมลพิษ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมสรรพสามิต

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

3. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี จํานวน 52 ผลงาน

ประเภทรางวลัเปดใจใกลชดิประชาชน (Open Governance) จาํนวน 11 ผลงาน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย์สํานักงานกิจการยุติธรรม
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สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

กรมวิชาการเกษตร
การเสริมสร้างความรู้ พัฒนาชาวไร่แบบมีส่วนร่วม 

เพื่อการผลิตมันส�าปะหลังยั่งยืน (อุบลโมเดล)

กรมควบคุมโรค
โครงการรัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ ต้านภัย โรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธานสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

ประเภทรางวลัสมัฤทธผิลประชาชนมสีวนรวม (Effective Change) จาํนวน 40 ผลงาน

กรมการพัฒนาชุมชน
สุขร่วมสร้าง@ทุ่งยายชี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
จับมือผู้ประกอบการโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศโดย

ใช้ประโยชน์จาก FTA 

กรมบัญชีกลาง
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
การพัฒนาระบบกระจายน�้าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์

กรมประมง
โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น�้าแบบมีส่วนร่วมหนองคู 

บ้ านตูม ต� าบลทองหลาง อ� า เภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา

กรมพัฒนาที่ดิน
ฟ้ืนฟูปฐพี...เกษตรวิถีผสมผสาน

กรมประมง
โครงการการอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามลุ่มน�้าสวี

กรมพัฒนาที่ดิน
พลกิดนิทราย สรา้งอาชีพ สรา้งรายได ้สรา้งสขุสูชุ่มชน

กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการจดัรูปท่ีดนิเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจงัหวัดน่าน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
การพฒันาก�าลังคนดา้นเทคโนโลยยีานยนตแ์บบประชารัฐ

กรมสุขภาพจิต
โ ค ร งก า ร  “ ชุ ม ชนฮั ก แพง เ บ่ิ ง แ ย ง ลู ก ห ล าน

วัยรุ่น”อ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  

กองอํานวยการรักษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจักร

เครือข่ายพลังประชาชนก�าจัดมาลาเรียในพื้นที่
เสี่ ยงจังหวัดยะลา

กองทัพบก
โครงการรู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน 
(โมเดลจิตอาสาเพื่อความมั่นคง สนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

นิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

โครงการจัดที่ดินท�ากินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ต�าบลนาจ�าปา อ�าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ ดิน
จังหวัดยโสธร
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สาํนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐั

การจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้าน
การทุจริต

สาํนักงานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

คนล�าปางไม่ท้ิงกนั

สาํนักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
กองทุนสิ่งแวดล้อมกับการสนับสนุนโดกระบวนการมี
สว่นรว่มของชุมชน กรณโีครงการอนุรักษค์วามหลากหลาย

ทางชีวภาพ ป่าใหญ่โคกจิก–ตาลอก

สาํนักงานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
โครงการศูนย์รวมใจผู้สูงวัยเป็นมิตรจิตอาสา

สาํนักงานปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
โครงการโฮมบุญประชารฐัรว่มลดมลพษิ ณ แหลง่ก�าเนดิ

สาํนักงานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
Green Land พ้ืนท่ีสีเขียว ที่อยู่อาศัยคือชีวิต

สาํนักงานปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
การ เสริมสร้ างศักยภาพการมีส่ วนร่วมด้ าน
การ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบท

ความตกลงปารีส

สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการป้องกันอุบัติเหตุ

ทางถนน

สาํนักงานปลดักระทรวงพลงังาน
ทูตพลังงานรวมพลังพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานสู่

ความยั่งยืน รุ่นที่ 1

สาํนกังานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
เพิ่มการเขา้ถงึสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติประชากร

กลุม่เปราะบาง มาน ิเทือกเขาบรรทดั

จงัหวัดชัยภมูิ
โครงการป่ารักษน์�้าโล่ใหญ่ชัยภมิู

จงัหวัดกาญจนบุรี
กจิกรรมสง่เสริมการบริโภคและจ�าหน่ายสินคา้เกษตร

ปลอดภัย (PGS)

จังหวัดนราธิวาส
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเสริมประสิทธิภาพ

แหล่งน�้าฝายสากอ

จังหวัดเพชรบูรณ์
การสร้างและพัฒนาเครือขา่ยกลุ่มคลัสเตอร์มะขาม

จงัหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการมติใิหมจ่งัหวดัประจวบครีีขนัธ์ไร้ถงัขยะ

จังหวัดลําพูน
การบรหิารจดัการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมสีว่นรว่ม 

จงัหวัดล�าพูน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

การวิจยัเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีต�าบลสามเรือนอ�าเภอบาง
ประอิน จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดสุพรรณบุรี
การพฒันาและส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและอนุรักษ์
แบบมสีว่นรว่ม : บา้นพุน�้ารอ้น จงัหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
สพม.เขต 10 สมุทรสาคร

นกัธุรกจินอ้ยมีคณุธรรม น�าสูเ่ศรษฐกจิสรา้งสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน)

“คนสร้างป่า” ต้นแบบการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ

โครงการหลวงผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
การสง่เสรมิเครอืขา่ยประชาสงัคมต่อตา้นการทุจริตด้วย

วถิวีฒันธรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน)

แมจ่ริม: ชุมชนลดการเผาด้วยวถิเีกษตรตามแนวทาง
โครงการหลวง
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สาํนักงานปลดักระทรวงพาณชิย์

ต้นแบบโครงการส่งเสริมการตลาดกรีนมาร์เก็ตแบบ
บูรณาการโดยใช้การตลาดน�า : จังหวัด

อ�านาจเจริญและจังหวัดสุรินทร

กรมการคา้ต่างประเทศ สถาบนัวจัิยและพฒันาอญัมณี
และเคร่ืองประดบัแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมการคา้ภายใน
โครงการพัฒนาตลาดสินค้า เกษตรอินทรีย์ แบบ

มีส่วนร่วม

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดย

ชุมชนบ้านดอนไชย ต�าบลกลางเวียง อ�าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน

กรมคุมประพฤติ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้กระท�าผิดบน

ฐานชุมชนเพื่ อคนเป็นสุข

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการศูนย์การเ รียนรู้ เพาะช� าผักหวานป่า

เพื่ อ ชุมชนอย่างยั่ งยืน

สํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า

โครงการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้า และประชารัฐ
เมืองคู่มิตรเพื่อธุรกิจสู่สากล (Strategic 

Partnership for Sister Cities)

กรมศุลกากร
โครงการระบบพิธีการอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการค้า

ชายฝ่ัง(e-Coasting Trade)

สาํนักงานปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

บ้านที่มากกว่าบ้าน ด้วยกลไกประชารัฐ

สาํนกังานปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

โครงการความร่วมมือเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่าย
เฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน�้า เพื่อการอนุรักษ์

พันธ์ุทุเรียนพ้ืนบ้านนทบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง กรณีศึกษา : จังหวัดบุรีรัมย์

สาํนักงานปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน�้า
แบบบูรณาการบนฐานชุมชนโดยการประยุกต์ใช้
กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศ : CBFCM

สาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมือง

ของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
ผลงานการด�าเนินงานจัดรูปแบบบริการโดย

ประชาชน โรงพยาบาลขลุง อ�าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี

จงัหวดักาํแพงเพชร
การแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดก�าแพงเพชร

จงัหวดัตราด
โครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับ
มาตรฐาน หมู่ 4  ต�าบลห้วงน�้าขาว อ�าเภอเมืองตราด 

จังหวัดตราด

จงัหวดัขอนแก่น
ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 

ตลาดท่าพระ 100 ปี จังหวัดขอนแก่น

จงัหวดันครปฐม
โครงการเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาล

ประเภทรางวลัเลือ่งลอืขยายผล (Participation Expanded) จาํนวน 1 ผลงาน

 4. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับชมเชย จํานวน  19 ผลงาน

ประเภทรางวลัเปดใจใกลชดิประชาชน (Open Governance) จาํนวน  3  ผลงาน

ประเภทรางวลัสมัฤทธผิลประชาชนมสีวนรวม (Effective Change) จาํนวน 16 ผลงาน



ในช่วงฤดูฝนของทุกปี พื้นที่ต�าบลค้อเหนือ อ�าเภอ

เมอืง จงัหวดัยโสธร ประสบอทุกภยัซ�า้ซาก ท�าให้ชาวบ้าน

บางส่วนต้องบุกรุกพื้นที่ป่าดงมัน เพื่อใช้เป็นท่ีอยู่อาศัย 

ท�าการเกษตรและปศุสัตว์ ส่งผลให้ป่าดงมันที่เคยอุดม

สมบรูณ์ไปด้วยพรรณไม้นานาพนัธุเ์สือ่มโทรมลง ประกอบ

กบัสตัว์ป่าต่าง ๆ  มจี�านวนลดน้อยลง และบางชนดิสญูพนัธุ์

ไปแล้ว 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมี

พระราชด�ารใิห้หน่วยราชการดแูลเรือ่งปากท้องของราษฎร

ในพื้นที่ให้อยู่ดีกินดีขึ้น ด้วยการฟ้ืนฟูผืนป่า ให้คนอยู่

กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน

จากวันนั้น กรมป่าไม้ ได้มุ่งมั่นท�างานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ด้วยการสื่อสารท�าความเข้าใจ

กับผู้น�าชุมชน จัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็น รวมท้ังร่วมด�าเนินการ

กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ อาทิ ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด  

สนบัสนนุงบประมาณ องค์ความรู้ และปัจจัยพื้นฐานที่จ�าเป็น ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

19

กรมป่าไม้

โครงการการพัฒนาพื้นท่ี

บริเวณหนองอึ่ง
อันเนื่ องมาจาก
พระราชด� า ริ
จังหวัดยโสธร

รางวัลเลิศรัฐ
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม



ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาท่ีดินและส่งเสริมการปรับปรุงบ�ารุงดิน สหกรณ์การเกษตรจังหวัด 

เป็นภาคใีนการส่งเสรมิและพฒันาระบบสหกรณ์ ส่งเสรมิกจิการแปรรปูผลติผลจากป่าชมุชน และ

รบัซือ้ของป่าในราคาประกนั เป็นการสร้างงานและรายได้ให้กับสมาชกิ  สาธารณสุขจงัหวดั เป็น

ภาคีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการแปรรูปผลิตผลจากป่า ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด กรมทหารราบที่ 16 ส่ง

เสริมศิลปาชีพต่าง ๆ  องค์การบริหารส่วนต�าบลค้อ

เหนือ สนับสนุนงบประมาณให้กับเครือข่ายอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวพระราชด�าริ 15 หมู่บ้าน เพือ่ใช้

ในการบริหารจดัการป่าชมุชน  โรงเรียนภาคีเครือข่ายใน

พื้นที่ทั้ง 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านค�าน�้าสร้าง 

โรงเรียนบ้านดอนกลอย โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ 

โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม และ

โรงเรียนบ้านกล้วยส�าโรงดอนยาง ด้วยการจัดฝึกอบรม

ค่ายเยาวชนรกัษ์พงไพร เพือ่เป็นการปลกูฝังจติส�านกึใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภาคส่วนอืน่ ๆ  

อาท ิวัดป่าธรรมานุสารี เป็นแกนน�าในการอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าร่วมกบัชมุชน ด้วยการก�าหนด

เขตอภัยทาน สถาบันปลูกป่าการปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย (ปตท.) ขยายองค์ความรูก้ารปลกูเชือ้เห็ด

ไมคอร์ไรซาในกล้าไม้วงศ์ยางสูชุ่มชนได้อย่างทัว่ถงึ และ

ที่ส�าคัญผู้น�าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายป่าชุมชน ในรูปแบบคณะ

กรรมการ เพื่อก�าหนดระเบียบชุมชน “สร้างป่า สร้างรายได”้ ตลอดจนส่งเสรมิและพฒันาอาชพี 

ด้วยการจดัตัง้กลุม่เกษตรกรเพาะเหด็ค้อเหนอื เพือ่แปรรปูอาหารอาหารจากป่าชมุชน ภายใต้แบรนด์ 

“วนาทิพย”์ ซึง่ต่อมาปรบัเปลีย่นมาเป็นรปูแบบของสหกรณ์การเกษตร ภายใต้ชือ่ “วนาทิพย ์ โอ

ท็อปชุมชนคนรกัษป่์า” อีกทัง้ยังมีการจดัต้ังศนูย์พฒันาการเรยีนรูแ้ละท่องเทีย่วเชิงนเิวศเพ่ือขยาย

องค์ความรูใ้ห้แก่ผูส้นใจเข้ามาศึกษาดงูานมากมาย
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ตลอดระยะเวลาเกอืบ 20 ปี กรมป่าไม้ ในฐานะผูข้บัเคลือ่นหลัก 

และบรูณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานภาครฐั โดยยดึประชาชนเป็น

ศนูย์กลาง ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ ซึง่จาก

ผลส�ารวจความคิดเหน็ของเครอืข่ายพบว่า ร้อยละ 90.4 คดิว่าโครงการ

ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อตนเองและคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญใน

การขบัเคลือ่นให้โครงการประสบความส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื อนัจะเหน็ได้จาก

เศรษฐกิจ สงัคม และคุณภาพชวีติ ตลอดจนส่ิงแวดล้อมของชมุชน

เกิดศูนย์การเรียนรู้ และชุมชนต้นแบบ โดยชุมชน 7 หมู่บ้านที่ร่วมกันอนุรักษ์

ป่า ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น ตาม

โครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต ส่งผลให้ปัจจุบันเกิดการขยายผลเป็นเครือ

ข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริ เพ่ิมเติมจากเดิมเป็น 15 

หมู่บ้าน เนื้อที่บริหารจัดการ 4,500 ไร่

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ชมุชนมีร�ายได้จากผลติผลจากป่า อาท ิเหด็โคน เหด็เผาะ เหด็ระโงก เห็ดตะไคลเหด็ตบัเต่า และไข่มดแดง 

กว�่า 3,000,000 บาท / ปี โดยไม่ต้องตัดไม้ท�าลายป่า และร่วมกันช่วยดูแล ฟื้นฟู สภาพป่าดงมันให้คงอยู่

คูก่บัชมุชน สามารถลดรายจ่าย ด้วยหลักการปลูกป่าตามแนวพระราชด�าร ิิ “ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง” 

จ�านวน 1,000 ไร่  

การรวมกลุ่มท�ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีใน

ชุมชน และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ในครอบครัว ส่งผลให้ชุมชนสงบและ

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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ด้านสิ่งแวดล้อม

การน�าหลักการบริหารจัดการป่าชุมชน มาใช้ในการฟื้นฟูสภาพ

ป่า โดยประชาชนมส่ีวนร่วมในทกุขัน้ตอน ภายใต้โครงการพฒันาพืน้ที่

บริเวณ หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดยโสธร เป็นการ

รักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการคุกคามพื้นที่ป่า รวมทั้งช่วยฟื้นฟู

สภาพป่าได้กว่าร้อยละ 95 (3,006 ไร่) ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศน์ใน

พืน้ท่ีอุดมสมบรูณ์ มคีวามหลากหลายทางชวีภาพ เหน็ได้จากการฟ้ืนฟู

ของเหด็ตามธรรมชาต ิตลอดจนการเพิม่จ�านวนของสัตว์ป่า เช่น สนุขั

จิ้งจอก ไก่ป่า รวมถึงแมลงต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน/

ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น ตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพ่ือ

รกัษาชวีติโดยชมุชนเครอืข่าย จากสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้

เกิดความภาคภูมิใจให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในโครงการนี้อีกด้วย
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ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน 
Open Governance
ระดับดีเด่น
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 กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค มีนโยบายและทิศทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านการก�าหนด

วสิยัทศัน์ และพนัธกิจทีใ่ห้ความส�าคัญกบัการพฒันาความร่วมมอืด้านการป้องกนัควบคุมโรคกบัภาคีเครอืข่าย

การท�างานของกรมฯ ผู้บริหารถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปยังบุคลากร

ขององค์กรรวมทั้งเครือข่าย โดยการจัดประชุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ยังได้มีการสร้าง

วัฒนธรรม วิธีการปฏิบัติงานผ่านค่านิยม MOPH และค่านิยมการใส่ใจประชาชน (People Center) ที่ให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Originality) ที่เน้นการ

สร้างนวัตกรรมบริการประชาชน การสะท้อนป้อนกลับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการเปิดระบบ เปิดใจ 

(Open Governance Open Mind) ผ่านกลไกการจัดการข้อมูลแล้วส่ือสารและรับข้อมูลกลับจากการ

สื่อสารความเสี่ยงและกระบวนการสร้างการรับรู้ ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนรู้เท่าทันโรค (Health Literacy)
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เปิดระบบ เปิดใจ (Open Governance Open Mind)

เริม่จากการเปิดระบบราชการ โดยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัโรคและภยัสขุภาพ ผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ  เช่น 1) สื่อโทรทัศน์/สื่อวิทยุ 2) หนังสือพิมพ์/นิตยสาร 3) สื่อบุคคล 4) สายด่วน 1422 เป็นต้น โดย

มีการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย คือ  1) การสื่อสารกับประชาชนและกลุ่มเสี่ยง 

เพื่อให้สามารถติดตามข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกวัน ติดตามรายงานพยากรณ์โรค

ประจ�าสปัดาห์/ฤดกูาล/ประจ�าปี เพือ่ให้เฝ้าระวงัและป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วย ตลอดจนการสอบถาม

ข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียน 2) การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้

บุคลากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ ที่ก�าลังเป็นปัญหาส�าคัญ รวมทั้งข้อมูลนโยบาย จุดเน้น

กจิกรรมความเคลือ่นไหวในองค์กร  บคุลากรสามารถน�าข้อมลูไปเผยแพร่ต่อ 3) การสือ่สารระหว่างองค์กร 

เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความร่วมมือในการจัดการปัญหา การบูรณาการ 

ประสานความร่วมมือ และสามารถสื่อสารข้อมูล มาตรการ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเข้าใจระหว่าง

หน่วยงาน  4) การสื่อสารกับสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ได้ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในวงกว้าง และเพื่อลดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคล่ือน โดยการเข้าถึง

ข้อมูล  

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

 สื่อโทรทัศน์ / สื่อวิทยุ
 หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร
 สื่อบุคคล
 สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
 Website : www.ddc.moph.go.th
 Facebook : กรมควบคุมโรค /  

  รู้กันทันโรค
 Youtube Channel : รู้กันทันโรค
 Line Official : กรมควบคมุโรค /  

  รู้กันทันโรค
 สายด่วนแอลกอฮอล์ / ยาสูบ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

 แจกข่าวเพื่อสื่อมวลชน
 เครือข่ายผู้สื่อข่าวสายสังคม
 Website : www.moph.go.th
 แถลงข่าว / สนับสนุนวิทยากร

การสื่อสารกับประชาชน
และกลุ่มเสี่ยง

การสื่อสาร
กับสื่อมวลชน

การสื่อสาร
ระหว่างองค์กร

 Website : www.moph.go.th
 สนับสนุนสื่อต้นแบบ คู่มือ  

  แนวทางมาตรฐาน
 เวทีประชุม
 จัดอบรม / สัมมนา

 Website : www.moph.go.th
 Facebook : กรมควบคุมโรค /  

  รู้กันทันโรค
 จดหมายข่าว
 การสื่อสารผ่านผู้บริหาร
 เวทีการประชุม
 การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

การสื่อสาร
ภายในองค์กร
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กรมควบคุมโรค ได้จัดตั้งส�านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ท�าหน้าที่วิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ ซึ่งจากการส�ารวจประชาชนทั่วประเทศ พบว่าโทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี 

ประชาชนสามารถเข้าถึงมากที่สุด รองลงมาคือ บุคลากรสาธารณสุข อสม. คนในครอบครัว และสื่อวิทยุ 

ตามล�าดับ ผลการส�ารวจท�าให้กรมควบคุมโรคสามารถวางแผนเลือกช่องทางในการส่ือสารในการเข้า

ถึงข้อมูลข่าวสารการเปิดระบบราชการได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถก�าหนด

กลวธีิในการสือ่สารเพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ด�าเนนิการจดักิจกรรมด้านการรณรงค์ โรค

และภัยสุขภาพ ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบการเฝ้าระวัง ตอบโต้ส่ือสารความเส่ียงโรคและ

ภัยสุขภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์กรมควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที 

นอกจากนี ้กรมควบคมุโรคยงัได้ออกแบบวธีิการและช่องทางในการรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน

ในเชิงรุก เช่น การส�ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการรับรู้ข่าวสารองค์ความรู้และภาพลักษณ์ของ

กรมควบคุุมโรคการจัดท�า DDC Poll โรค เป็นต้น และเชิงรับโดยเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น

ทางโทรศัพท์ สายด่วน 1422 ศูนย์รับข้อร้องเรียน Social Media (Line Application facebook E-mail 

Website) กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น 
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การพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นให้ประชาชนรู้เท่าทันโรค (Health Literacy)

เพ่ือให้ชมุชนสามารถเข้าถงึข้อมลูและรูเ้ท่าทนัโรค 

กรบควบคมุโรคได้น�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ในการ 

มาปรับปรุงระบบและกระบวนการบริการให ้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อสื่อสาร

ความเสี่ยงให ้ประชาชนรับรู ้และมีแนวทางใน

การป้องกันตนเอง เช่น Application “ทันระบาด” 

ในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแบบหลายมิติ 

(ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการการเกิดโรคไข้เลือดออก 

แบบ One-stop service) การพัฒนา “กดดูรู้โรค” 

(รู้กันทันโรค) ใช้ส�าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่อง

โรคและภยัสขุภาพให้กับประชาชนและภาคเีครอืข่ายผ่านทางสือ่ออนไลน์ โดยมกีารปรบัรปูแบบการแสดง

ผลให้สามารถดขู่าวสาร สือ่สุขภาพได้ง่ายขึน้ อกีทัง้ยงั

ให้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานเม่ือมีข่าวสารหรือส่ือ

เรื่องโรคและภัยสุขภาพใหม่ ๆ การพัฒนาโปรแกรม

ระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมาย

ควบคุมยาสูบและเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ (Tobacco & 

Alcohol Surveillance System : TAS) เพื่อการเฝ้า

ระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมยาสูบและเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ ในรูปแบบ Web-based Application 

เป็นต้น  

กรมควบคุมโรคได้บูรณาการข้อมูลระหว่าง

หน่วยงาน และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง 

มีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูล 3 ฐาน ผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุ

ทางถนน ระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ บริษัทกลาง

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ 
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ข้อมูลการบาดเจ็บทางถนนของประชาชน ที่มีมากกว่า 3 ปี ท�าให้มองเห็นแนวโน้มการบาดเจ็บ

ที่เป็นปัญหาของพื้นท่ี ข้อมูลท่ีได้จะถูกน�าเสนอในเวทีการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดบัอ�าเภอ (พชอ.) เป็นประจ�าทกุเดอืน เพือ่เชือ่มโยงกบัข้อมลูของส่วนราชการอืน่และข้อมลูความต้องการ

ของภาคประชาชน ต่อมาฐานข้อมูลการบาดเจ็บ ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อให้เห็นเป็นภาพ

ปักหมุดจุดเกิดเหตุด้วยโปรแกรม Just One Click (JOC)  เพื่อให้เห็นภาพร่วมกันถึงจุดเกิดเหตุ ที่ควรได้

รบัการแก้ไขปัญหาตามบรบิทพืน้ทีอ่ย่างต่อเน่ือง และ

พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีด้วยโปรแกรม GIS for RTI  

ซึ่งจะช่วยรายงานผล ณ จุดเกิดเหตุแบบ Real Time  

เพื่อสะท้อนปัญหาที่เป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ

ทางถนน และวางแผนในการป้องกันการบาดเจ็บ

ผลส�าเร็จจากการเปิดระบบราชการโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง

ข้อมลูทีต่อบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้

สร้างความเชือ่มัน่แก่ประชาชน สะท้อนถงึความเข้มแขง็ของ

ระบบสาธารณสขุของประเทศ ทีท่กุคนเป็นเจ้าของและ

มีส่วนร่วม เพ่ือแก้ปัญหาโรค/ภยัสขุภาพของประเทศอย่าง

แท้จริง ท�าให้การจดัการดา้นป้องกนัควบคมุโรค/

ภัยสขุภาพในภาพรวมของประเทศ มกีารบรูณาการทีม่ี

ประสิทธิภาพ ระบบเฝ้าระวังมีการตรวจจบัได้เรว็ เป็นแบบ

เชงิรุกมากกว่าเชงิรับ และมกีารน�าข้อมลู มาใช้ประโยชน์จรงิ 

การเตรยีมความพรอ้มและตอบโตต้อ่โรค/ภยัสขุภาพ

มีประสิทธิภาพ การพัฒนาการจัดการความรู้ 

งานวชิาการ วจิยัและพฒันา แก้ปัญหาโรค/ภยัสขุภาพ

ของประเทศอย่างแท้จรงิ การพัฒนาและปรับปรุง

กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกีย่วข้อง มีความสะดวก รวดเรว็ 

ตอบสนองได้ทนัต่อสถานการณ์ และการพฒันาบุคลากร

เป็นระบบและต่อเนื่องเกิดความยั่งยืนของงาน 
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ไดแ้กต่วัอยา่งความส�าเรจ็ที่ส�าคญัระดับประเทศ ในการสกัดกั้นโรคระบาดร้ายแรงทีเ่ข้ามาใน

ประเทศไทย ได้แก่ โรคเมอร์ส (MERS Co –V) จากตะวันออกกลางเป็นต้น ท�าให้ไม่มีการระบาดและ 

ลดผลกระทบทางสังคม และการสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายร้อยล้านบาท ด้วยช่องทางท่ีหลากหลาย

การสื่อสารมีความรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชน สามารถน�าข้อเสนอก�าหนดกิจกรรมการ

ป้องกัน ควบคุมโรคและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที 

ส่งผลให้ท�าให้ผูอ้�านวยการใหญ่องค์การอนามยัโลกส่งจดหมายถงึนายกรฐัมนตรชีืน่ชมความส�าเรจ็ใน

“You cannot always trust the one you love, but 
you can always love the one you trust. We there 
for always be Good Governance through 
Citizen-Centric”

quarantine center
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ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน 
Open Governance
ระดับดี
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กรมทางหลวงชนบท
ก ร ม ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท ส ่ ง เ ส ริ ม

การมส่ีวนร่วมของประชาชน โดยกระตุน้และสร้าง

แรงจูงใจให ้บุคลากรเป ิดระบบราชการให ้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจนกลายเป็นค่านิยม

ขององค์กร 

มีการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการก่อสร้างที่

หลากหลายรวดเร็ว และทันสถานการณ์ รวมทั้งการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนแลกเปลีย่นความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรยีน 

ตลอดกระบวนการท�างาน ตั้งแต่ก่อนด�าเนินการก่อสร้าง ระหว่าง

การก่อสร้าง และภายหลังการด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผ่านช่องทางต่าง ๆ

 

ทั้งที่เป็นการสื่อสารทางเดียว และการสื่อสาร 2 ทาง เช่น เว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท 

www.drr.go.th Application “ทางหลวงชนบทประชารัฐ” facebook Instragram Twitter 

รถประชาสมัพันธ์ (Mobile Unit) อาสาสมคัรทางหลวงชนบท (อส.ทช.) การประชุมช้ีแจง/รบัฟังความคิดเห็น

จากภาคประชาชน การลงนามในบนัทกึข้อตกลงคณุธรรม ซึง่เป็นการลงนามข้อตกลงระหว่างหน่วยงานท้องถิน่ 

ประชาชน และกรมทางหลวงชนบท รวมถึงรายการวิทยุชุมชน “หมอทาง”  เป็นต้น  

ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน 
Open Governance
ระดับดี
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Application “ทางหลวงชนบทประชารัฐ” เป็นการประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ใน

การพฒันาการเปิดระบบราชการอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมลูสายทาง/โครงการ

ที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูล หรือต้องการเสนอแนะ/ติชมการท�างานของเจ้าหน้าที่ หรือให้ข้อมูล

เกีย่วกบัปัญหาต่าง ๆ  ทีป่ระชาชนพบเหน็ในสายทางของกรมทางหลวงชนบท ระบบจะท�าการแจ้งเตอืนให้

เจ้าหน้าทีค่วบคมุงานในแต่ละสายทางทราบและด�าเนินการแก้ไขปรบัปรงุโดยเรว็ทีส่ดุภายใน 1 - 5 วนัท�าการ 

พร้อมแจ้งข้อมูลกลับให้ประชาชนรับทราบ ท้ังน้ี ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วม

ภาคประชาชนได้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของกรมทางหลวงชนบท นอกจากน้ียังสามารถค้นหาโครงการ

ผ่าน QR Code ได้ด้วย

ผลลพัธจ์ากการพฒันา  ท�าให้ประชาชนเข้าใจ เจ้าหน้าทีเ่ข้าถงึ ท�าให้เปลีย่นข้อมลูความต้องการ

ในเรือ่งความปลอดภยั ข้อร้องเรยีนถกูแก้ไขได้ตามทีค่าดหวัง ท�าให้ประชาชนในพืน้ทีเ่ข้าถงึผ่านส่ือ Social 

Media ทุกช่องทาง เจ้าหน้าที่ได้รับรู้ปัญหาสายทางที่เกิดขึ้นอย่างทันการณ์และสนองตอบในการแก้ไข

อย่างรวดเรว็ ส่งผลให้เกดิความโปร่งใส สามารถยกระดบัการแก้ไขปัญหาของประชาชนด้านความปลอดภยั

ทางถนน ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการท�างานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น



กรมกิจการสต รีและ
สถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ได้ด�าเนินการพัฒนากลไกและเครือข่ายการท�างาน

ด้านครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้องค์กร

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของสถาบันครอบครัว โดยมีเป้าหมายให้เครือข่ายทางสังคม

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาครอบครัวอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่งแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การสร้างและผลักดันเครือข่ายทางสังคม

ทกุรปูแบบทกุระดบั ให้มศีกัยภาพในการขบัเคลือ่นการพฒันาครอบครวัอย่างต่อเนือ่ง

และสร้างการมส่ีวนร่วมอย่างเป็นรปูธรรม และผลกัดนัและสนบัสนนุให้เครอืข่ายภาคประชาชน 

เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจ และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม

และพัฒนาครอบครัว

การท�างานผ่านกลไกและเครอืข่ายทัง้เชงินโยบายและเชงิปฏบิตัทิีใ่กล้ชดิกบัพืน้ที ่ดงันัน้ จงึมรีปูแบบ

และช่องทางส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและรับทราบถึงนโยบายและแนวทาง

การด�าเนินงานและเป้าหมายร่วมกัน รวมท้ัง การรับฟังความคิดเห็น เช่น การประชุม/อบรม/สัมมนา 

Focus group การจัดสมัชชาสตรีและครอบครัว การจัดกิจกรรม จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อสารทาง 

Social Media โดยมีประเด็นสื่อสารทั้งนโยบาย แนวทางการด�าเนินงาน ข้อมูลองค์ความรู้ด้านสตรี ความ

เสมอภาคระหว่างเพศ และครอบครัว แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ครอบคลุมทั้งกลุ่ม

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่ายและบุคลากรภายใน
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ช่องทางหนึ่งท่ีกรมให้ความส�าคัญและเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การจัดสมัชชา 

ซึง่ด�าเนนิการในรูปแบบสมัชชาครอบครวัและสมชัชาสตรี เป็นการรวมกลุม่ของครอบครวัหรอืตวัแทนของ

ครอบครัว กลุ่มของสตรี องค์กรสตรี และภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อระดมความคิดเห็น

และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทาง

ในการส่งเสริมและประสานงานสตรีและสถาบันครอบครัว โดยสมัชชาจัดขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ถอืเป็นการเปิดพ้ืนทีใ่ห้ภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการน�าเสนอประเดน็ปัญหา

ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

ในทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

กรมมีระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยเป็นข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม

อาชีพ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับเงินสงเคราะห์ และระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 

และบุคคลในครอบครัว (www.violence.in.th) สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และสืบค้น

การรับบริการของกลุ่มเป้าหมายได้ เพื่อตรวจสอบความซ�้าซ้อน และมีการจัดท�ารายงานข้อมูลส�าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานติดตามผลการด�าเนินงาน และผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
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กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษมีอ�านาจหน้าท่ีในการ

ให้ความช่วยเหลือและค�าปรึกษาแนะน�าเกี่ยวกับ

การจดัการมลพษิ จงึได้ให้ความส�าคญัในการเผยแพร่

ข้อมูล ข่าวสาร และให้ค�าปรึกษาหลากหลายช่องทาง 

ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะ Real-time ผ่านระบบ

อนิเตอร์เนต็ สือ่สงัคมออนไลน์ และสามารถส่ือสารกับประชาชน

แบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อให้ประชาชน

และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว ได้รับข้อมูลครบถ้วน ทันการณ์ และใช้ประโยชน์ได้จริง 

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 Website กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th) เป็นศูนย์รวมการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ที่อยู่

ในความรับผิดชอบของกรม รวมทั้ง รับเรื่องร้องเรียน รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน 

ได้ด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ 

 Mobile Application เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น สถานการณ์

คุณภาพน�้า (Water Quality 4Thai) และสถานการณ์คุณภาพอากาศ (Air4Thai) โดยระบบฐานข้อมูล

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงและน�าเข้าข้อมูลจากสถานี

ตรวจวัดคุณภาพอากาศและน�้าแบบอัตโนมัติจากทั่วประเทศของกรม ซึ่งเป็นสถานีที่ได้รับมาตรฐานสากล
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และใช้เคร่ืองมอืในการตรวจวัดทีถู่กต้องตามหลกัวิชาการ อกีท้ังยงัได้รบัการบ�ารงุ ดูแล รกัษาเพือ่ให้ท�างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม�่าเสมอ 

  Facebook Fanpage กรมควบคุมมลพิษ โดยประชาชนสามารถให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ขอค�าปรึกษา และร้องเรียนปัญหามลพิษ โดยมีคณะท�างานสื่อสารองค์การ เป็นผู้กลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร

ก่อนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสถานการณ์ 

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดท�าหนังสือคู่มือ/วารสาร/ส่ิงพิมพ์/โปสเตอร์ ในการบริการข้อมูลเทคนิค

วิชาการและองค์ความรู้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ซึ่งประชาชนสามารถขอรับสื่อสิ่งพิมพ์/

คู่มือต่างๆ ผ่านทางศูนย์บริการประชาชนของกรม หรือดาวน์โหลดเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน 

Website ของกรมฯ

การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารในหลากหลายช่องทาง การรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง

การให้ค�าปรึกษา/แนะน�า/รับเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ เป็นการสร้างการรับรู ้และความเข้าใจใน

สถานการณ์ปัญหามลพิษของประเทศให้แก่ประชาชน จึงก่อให้เกิดการตระหนักต่อผลกระทบจากปัญหา

มลพษิต่อสขุภาพและการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของประชาชน เกดิเป็นกระแสสงัคม ซึง่เป็นกลไกหน่ึงท่ีช่วยให้

ประชาชนทุกภาคส่วนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติตนใน

การป้องกันมลพิษต่อสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสม และเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งปัญหามลพิษ

จากแหล่งก�าเนิด 
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กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสรมิการเกษตรให้ความส�าคญักบั

การท�างานแบบมส่ีวนร่วมและการสร้างความเข้มแขง็

ของเครือข่ายการท�างานทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ 

เกษตรกร หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน โดยยดึหลัก 

“Smart & Strong Together” ในลักษณะร ่วมคิด 

ร่วมตดัสนิใจ ร่วมท�า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมรับประโยชน์ 

กรมได้จัดท�าคู ่มือระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF เพื่อ

เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบรหิารราชการ ส�าหรบัให้บคุลากรในองค์กรน�าไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิ

งานโดยระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF ประกอบด้วย M: Mapping คือ การศึกษา

วเิคราะห์ข้อมลูเพื่อเตรยีมเขา้ท�างานในพืน้ทีโ่ดยเน้นการใช้ข้อมูลแผนที่ R: Remote Sensing คอื 

การประสานและให้บรกิารเกษตรกรด้วยวธิกีารตดิต่อส่ือสารและเข้าถงึข้อมลูจากระยะไกล C: Community 

Participation คือ การใช้วิธีการจัดเวทีชุมชนในการท�างานและร่วมด�าเนินการกับเกษตรกร ชุมชน 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแบบมีส่วนร่วม และ F: Specific Field Service คือ จุดมุ่งเน้นส�าคัญที่ต้องการ

ให้เกดิขึน้ และการเข้าท�างานในพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจงโดยมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
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การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น

1) ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นศูนย์กลางการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

ด้านการเกษตร การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนทั่วไป 

2) การจัดเวทีชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวปฏิบัติท่ีดี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

ภาคส่วนต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้อง เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนที่สนใจ โดยมีศูนย์เรียนรู้การ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นสถานที่แลกเปล่ียนความคิดเห็นของชุมชน 

และ ศพก. ยงัเป็นศนูย์กลางการเรยีนรูก้ารผลติสนิค้าเกษตรทีถ่กูต้องและเหมาะสมส�าหรบัเกษตรกรและชมุชน 

รวมทัง้ เป็นศนูย์กลางการให้บรกิารและแลกเปลีย่นความรู/้ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ กบัเกษตรกร

ในชุมชน โดยมีศูนย์ครอบคลุมทุกอ�าเภอ 882 ศูนย์ โดยให้มีการบริการจัดการโดยเกษตรกรต้นแบบ

และชุมชนร่วมกับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบคณะกรรมการฯ 

3) Mobile Application (DOAE FARMBOOK และ DOAE SMART CHECK) เป็น Application 

ส�าหรับเกษตรกรในการตรวจสอบข้อมูลการแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้ง

การติดตามสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของเกษตรกร  อื่นๆ เช่น เว็บไซต์ศูนย์บริการร่วม

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรแบบ Online 

แก่ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลโครงการต่างๆ ที่ส�าคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร 
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กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้ความส�าคัญ

ในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักการ

ท�างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อน

ภารกิจของกรม 2 ด้าน ได้แก่ (1) งานคุ้มครองผู้บริโภค 

จัดให้มีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ 

คณะท�างานในการพัฒนา ก�ากับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพและ

เป็นเครือข่ายในการแจ้งเบาะแส (2) งานสุขภาพภาคประชาชน 

มกีองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนท�าหน้าทีใ่นการเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของ

ภาคเีครอืข่ายในการจัดการสขุภาพชมุชนและคุ้มครองสิทธขิองประชาชนด้านสุขภาพ และ

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 5 ภาค มีภารกิจส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายสาธารณสุขใน

ระดบัพืน้ที ่รวมทัง้สนบัสนนุการจดักิจกรรมการมส่ีวนร่วมของประชาชนในรูปแบบของการวเิคราะห์ปัญหา

สขุภาพในพืน้ที ่จดัท�าแผนด�าเนนิการโดยชุมชนเพือ่ชุมชนสขุภาพด ีการประชมุเวทปีระชาคม การฝึกอบรม 

และสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ประกวดผลงานระดับจังหวัด ระดับ

ภาค และระดับประเทศ โดยกรมมีการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณเป็นประจ�าทุกปี
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การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

SMART อสม.4.0 เป็นแอพลิเคช่ันที่จัดท�าขึ้นเพื่อ 1) เป็นระบบที่ใช้ในการลงทะเบียน อสม. 

2) เป็นช่องทางการให้ความรู้ Health Literacy สู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 3) เป็นบัตรประจ�า

ตัว อสม. และ 4) รับเงินค่าป่วยการผ่านระบบ e-payment 4) รับข้อมูลข่าวสาร และสามารถร้องเรียน 

และแจ้งเหตผุ่านแอพลเิคช่ันได้ทัง้ระบบ iOS และ Android ปัจจบุนัม ีอสม. ทัว่ประเทศ จ�านวน 1,039,789 คน 

ลงทะเบียนแล้ว จ�านวน 938,994 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.13

เวบ็ไซต์ตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชนทีไ่ด้

รับอนุญาต หรือสแกน QR Code ใช้ในการตรวจ

สอบสถานพยาบาลท่ีได้รบัการอนญุาต สแกน QR 

Code เชื่อมกับระบบ GPS ในการตรวจหา

ต�าแหน่งของสถานพยาบาลท่ีได้มาตรฐาน และ

สามารถแจ้งเบาะแสข้อมูลต่า งๆ กลับมาได้ทาง

เว็บไซต์

จากการที่กรมมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีความพึงพอใจในการ

ได้รับข้อมูลข่าวสารที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย จากผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ

การให้บริการของกรมร้อยละ 91.35 (2560: ร้อยละ 84.23) และมีความเชื่อมั่นในการให้บริการที่มี

ความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ และการจัดการข้อร้องเรียนของกรมเป็นระบบมากขึ้น 

ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้ไม่ต้องเสียเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย

ในการมารับบริการด้วยตนเอง 
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กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิตได้สนับสนุนและสร้าง

ความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการเข้ามา 

มีส่วนร่วมในรูปแบบการจัดสรรงบประมาณอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปีส�าหรับด�าเนินโครงการเกี่ยวกับ

การเปิดโอกาสฯ ผ่านการเปิดเวทีสาธารณะ และให้บุคลากร

ของกรมฯ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับภารกิจของกรมฯ  

รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับภาคประชาชน โดยหัวข้อ

ในการให้ความรู้และการรับฟังแบ่งออกเป็น 3 ด้านตามภารกิจของกรมฯ

ดงันี ้(1) ด้านการจดัเกบ็ภาษ ี(2) ด้านการตรวจสอบและปราบปราม (3) ด้านการ

เสนอแนะนโยบายภาษี   มีการเป ิดเวทีและช ่องทางต ่างๆ ให ้ประชาชน 

รับทราบข้อมลู ข้อเทจ็จรงิทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมคีณะกรรมการข้อมลูข่าวสาร

ของกรมเป็นผู้ก�าหนดขอบเขตเนือ้หาของข้อมลูข่าวสาร และมอบหมายแต่ละหน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าของข้อมลู

เป็นผูร้บัผดิชอบในการปรบัปรงุข้อมลูให้มคีวามถกูต้องครบถ้วน ทนัสมยั และตอบสนองต่อผูร้บับรกิารและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทันท่วงที

 

การน�าเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

1) Excise Open Data

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐกรมสรรพสามิต (Excise Open Data) 

ประกอบด้วย ชุดข้อมูลการจดทะเบียนสรรพสามิต ชุดข้อมูล 

ใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ และชุด

ข้อมูลสินค้าและบริการ
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2) การตรวจสอบพื้นที่จ�าหน่ายสุราบนเว็บไซต์ 

ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบพื้นที่จ�าหน่ายสุราผ่านเว็บไซต์ 

ซ่ึงเป็นเครือข่ายเฝ้าระวงัสถานประกอบการจ�าหน่ายสรุาในชมุชนและพืน้ท่ี

ของตน ช่วยลดโอกาสในการเข้าถึงสุราของเยาวชน และลดความเส่ียง

ในการเกดิอบุตัเิหตแุละอาชญากรรมในพืน้ที ่หากประชาชนพบผูก้ระท�าผดิ

โดยจ�าหน่ายสุราในเขตพื้นที่โซนนิ่งก็สามารถแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ 

ซึ่งเมื่อกรมฯ ได้รับแจ้งแล้วจะด�าเนินการส่งข้อมูลให้ส�านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามจัดการ

ผู้กระท�าผิด

3) ศูนย์การเรียนรู้กรมสรรพสามิต 

เป็นศนูย์กลางการเรียนรูแ้ละเผยแพร่ความรูใ้ห้บคุลากรในองค์กร

และบุคคลทั่วไปได ้รับความสะดวก มีท้ังการเรียนรู ้ ในรูปแบบ 

Interactive Learning (2D และ 3D) และมีหลักสูตรออนไลน์ซ่ึง

เป็นการเรียนรู้แบบ Massive Open Online Course (MOOC) โดยผู้เรยีน

สามารถเลือกเรียนเน้ือหาสาระท่ีตนสนใจได้ในรูปแบบการเรียนรู้

ผ่านภาพ เสยีง และวดีโีอ โดยไม่มข้ีอจ�ากดัด้านเวลาและสถานที ่โดยจะ

มีการทดสอบความรู ้หลังจากเข้าเรียน และมีการจัดเก็บข้อมูลคะแนนของผู้เรียนด้วย รวมทั้งยังมี

การเรียนรู้ในรูปแบบของเกมความรู้ เพื่อให้การเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบและตอบสนองต่อผู้เรียนได้

ครอบคลุมทุกกลุ่ม

ผลส�าเร็จจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ท�าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือใน

การป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบจ�าหน่ายสรุาและยาสบูประเภทบุหรีซ่กิาแรตทีม่ไิด้เสยีภาษถูีกต้อง

ตามกฎหมาย รวมทั้งท�าให้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริการท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชน
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบส่วนคดีพเิศษ (DSI) มกีารขบัเคล่ือน

การบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม โดยมอบหมาย

คณะท�างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบรหิารราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ เพ่ือรบัผิดชอบ

ในงานที่ เ กี่ ยวข ้ อง กับการส ่ ง เสริมการมีส ่ วนร ่ วม

ภาคประชาชน โดยมกีองบรหิารคดพีเิศษ และศูนย์ช่วยเหลอืลกูหนี้ 

เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบให้บริการรับเรื่องและบริหาร

จัดการข้อมูลให้ค�าปรึกษาแก่ประชาชนผู้รับบริการ  

 กรมให้ความส�าคัญกับการเสริมสร ้างศักยภาพ ความเข ้มแข็งของ

ภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยมีการให้ความรู้และพัฒนา

ศักยภาพเครือข่าย DSI ภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง สนับสนุนงบประมาณและค่าใช้จ่ายของ

เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรม มีการสนับสนุนวิทยากร/อาคารสถานที่ 

ในการจดัเวทปีระชมุสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร “โครงการเพิม่ศกัยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถงึ

ความเป็นธรรม” และสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้แก่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาหนีส้นิภาคประชาชน ด้วยเกมทางเลอืก-ทางรอด (The Choice) รวมทัง้ มกีารสนบัสนนุวทิยากร

ให้ความรู้ในยุติธรรมสู่หมู่บ้านน�าบริการสู่ประชาชน  
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การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น

 กรมมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ โดยมี

ช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้สะดวก และข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน 

ทันเวลาและใช้ประโยชน์ได้ มช่ีองทางการรบัฟังความคิดเหน็ รบัเรือ่งร้องเรยีน ร้องทกุข์ของประชาชน รวม

ถงึมกีารให้ปรกึษาทางกฎหมายและการช่วยเหลอืแก่ประชาชน โดยมช่ีองทางรบัฟังความคิดเหน็ต่างๆ เช่น 

โทรศพัท์สายด่วน 1202  ศนูย์ปฏบิตักิารคดพีเิศษภาค  Application DSI Facebook DSI และ Facebook 

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /แสดงความคิดเห็น เป็นต้น ด�าเนินการโดยให้ความ

ส�าคญักบัความคดิเหน็ของประชาชนอยูบ่นพืน้ฐานความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ (Accountability) 

มีกระบวนการน�าความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุง

เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานหรือให้บริการ

การน�าเทคโนโลย ีนวัตกรรมมาใช้ในการเปิดเผยขอ้มูลและรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน

 การพัฒนาเทคโนโลยปีระยกุต์ใช้จนเกดินวตักรรมเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการเปิดเผยข้อมูล และ

รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน เช่น การพฒันา Application DSI  เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึข้อมูลและรบัฟัง

ความคิดเห็น รับเรื่องร้องเรียนผ่าน Smart Phone  การพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะรับเรื่องร้องเรียน

ผ่านทางเวบ็ไซต์กรม https://case-reporter.dsi.go.th การพฒันา Application แชร์ลูกโซ่เพือ่ตรวจสอบ

ความเสีย่งเกีย่วกบัแชร์ลกูโซ่  การพัฒนานวตักรรมเกมทางเลอืก – ทางรอด (The Choice) เพ่ือให้ความรู้

ด้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นหนี้นอกระบบ และการพัฒนา Application DSI  MAP เพื่อเป็น

เครื่องมือให้ประชาชนใช้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินท�ากินของตน

 การด�าเนนิการของกรมท�าให้ประชาชน

มช่ีองทางการเข้าถงึความยตุธิรรม โดยเสมอภาค 

ทัว่ถึง ดั่งค�าว่า “DSI ที่พึ่ง ที่คุณพึ่งได้”  
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สาํนกังานกิจการยุติธรรม

ส� านั กงาน กิจการยุติ ธ รรม  ส ่ ง เสริ ม

การบรูณาการและประสานความร่วมมอืกนัระหว่าง

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานต่างๆ 

รวมทั้งภาคประชาสังคมให้พัฒนาอย่างสอดคล้องและเป็น

ระบบ ส่งเสริมให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรม

ได้ร่วมกันวางแผนการบริหารงานยุติธรรมและแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

อันจะท�าให้การอ�านวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง มีการจัดท�าแผนแม่บทการบริหาร

งานยุติธรรมแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบการบริหารงานยุติธรรมของประเทศใน

การอ�านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้ความส�าคัญในเรื่อง

การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ อีกด้วย  

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ 

ส�านักงานฯ มีการสื่อสารข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงาน

ที่ เกี่ยวข้องในหลายช่องทาง ได้แก่ (1) เว็บไซต์ส�านักงานฯ : 

www.oja.go.th (2) facebook : weareoja (3) instagram : 

law_infographic (4) twitter : weareoja (5) youtube (6) google plus+ 

(7) Line@ (8) การประชมุ/สมัมนา/ฝึกอบรม และภมูภิาค โดยมกีารเผย

แพร่ข ้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

และข้อมลูข่าวสารด้านกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมในประเดน็ทีม่คีวามน่าสนใจ ทนัสมยั อยูใ่นความสนใจ

ของประชาชน ซ่ึงผ่านการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล

การให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน เป็นต้น และน�าเสนอในรูปแบบของส่ือที่มี

ความหลากหลาย ได้แก่ e-book infographic  video clip motion เพือ่ให้ผูท้ีไ่ด้รับสือ่สามารถเข้าใจข้อมูล

ได้ง่าย 
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การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ส�านักงานฯ จะรวบรวมข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ ซึ่งประชาชน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้แสดง

ความคดิเห็น ขอค�าปรกึษา ให้ข้อเสนอแนะในด้านกฎหมายและกระบวนการยติุธรรมได้ทนัที โดยผู้ดแูลระบบ

จะประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะสามารถด�าเนินการตอบกลับด้วยข้อมูลที่มีความถูกต้องและตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช้งาน ในส่วนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงลึกด้านกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมกับกลุ่มเป้าหมายผ่านการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม จะมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดท�าสรุป

ผลการรับฟังความคิดเห็น หรือจัดท�ารายงานแจ้งกลับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งน�า

ข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินการในประเด็นนั้นๆ ต่อไป 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ส�านักงานฯ ได้มีการด�าเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องการจัดท�าฐานข้อมูล

และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center) ท�าหน้าท่ีเป็น

ศูนย์กลางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN) พร้อมให้บริการสืบค้นและ

รายงานผลให้กับผู้ใช้งานท่ีมีสิทธิ ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีที่สามารถเข้าถึง ใช้ข้อมูลในปฏิบัติงานเพื่ออ�านวย

ความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยปัจจุบันมีหน่วยงานในเครือข่ายจ�านวน 24 หน่วยงาน และมีฐานข้อมูล

จ�านวนทั้งสิ้น 24 ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ฐานข้อมูลประกาศสืบจับ ฐานข้อมูลผู้กระท�า

ผิดกฎหมาย ฐานข้อมูลคดีรถหาย ฐานข้อมูลประวัติบุคคลสูญหาย ฐานข้อมูลประวัติคดียาเสพติด 

ฐานข้อมูลประวัติคดี ปปง.  ฐานข้อมูลเด็กหรือเยาวชนผู้กระท�าผิด ฐานข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติ ฐานข้อมูล

ผู้ต้องขัง ฐานข้อมูลความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา  เป็นต้น โดยในอนาคตมีแผน

จะขยายการเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้มากข้ึนเพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องให้มี

ประสิทธิภาพในการอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น 
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สํานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนษุย์ มพีนัธกจิทีส่�าคญัในการส่งเสรมิกระบวนการมส่ีวนร่วม

ของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย ผนึกก�าลังทางสังคมจาก

ทกุภาคส่วนในการมส่ีวนร่วมพฒันาสงัคม รวมทัง้จดัระบบการให้บรกิาร

ทางสังคมและสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ 

การสง่เสรมิสนบัสนนุการมสีว่นรว่ม ผ่านกลไกจติอาสา

และอาสาสมคัร สนบัสนนุให้บคุคลทีเ่ป็นจติอาสาและอาสาสมคัร

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (อพม.) ปฏบิตังิานร่วมกนั 

ช่วยชี้แนะ ชี้เป้า เฝ้าระวัง ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและติดตามภายหลังการช่วยเหลือในพื้นที่ โดย

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 มีการปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีความหลากหลายทั้งใน

ภาคราชการและภาคประชาสังคม ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม และเสริมสร้างความรู้

และทกัษะในการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบปัญหาสงัคมอย่างต่อเนือ่ง มกีารจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารพฒันา

ล่ามอาสาสมัคร การฝึกปฏิบัติการท�างานล่ามและสอบปฏิบัติแยกตามภาษา จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ

ที่ เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบปัญหาสังคมท่ีมีสภาพปัญหาซับซ้อนเพื่อร ่วมกัน

ให้ข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 

สาย ด่วน 1300  เป ็ น

ช่องทางการรับฟังปัญหา ข้อคดิ

เห็นข้อเสนอแนะ และให้ค�า

ปรึกษาแนะน�า ด�าเนินการ

ประสานการช ่วยเหลือใน

เบื้องต้นและส่งต่อบริการไป

ยังหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้อง   

มีสายด่วน 30 คู่สาย และ

สายด่วนต่างประเทศ ร่วมกับ 

กสทช. 15 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการส�าหรับชาวต่างประเทศ และมีบริการส�าหรับผู้พิการ

ทางการได้ยิน ซึ่งบริการด้วยระบบการบริการถ่ายทอดการส่ือสารแบบภาพเคล่ือนไหว (TTRS) บริการ

ส�าหรับผู้ประสบปัญหาชาวต่างชาติ โดยการจัดหาล่ามอาสาสมัครมาให้บริการ บุคลากรที่รับสายได้รับ

การฝึกอบรมและมคีูม่อืการปฎบิตังิานเป็นมาตรฐานเดยีวกนั มีการจดัเกบ็ข้อมลูในฐานข้อมลู SAC Database 

ซึ่งประกอบด้วย 1) ประเด็นปัญหาสังคม 2) ความต้องการและความคาดหวังผู้ใช้บริการในแต่ละราย 

3) ผลส�ารวจความพึงพอใจ 4) ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค�าชมเชย  ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้

สารสนเทศน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบาย จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ และก�าหนด

มาตรการกลไกในการให้บริการประชาชน เพื่อออกแบบบริการที่เหมาะสม

และมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนน�าไป

เผยแพร่ และก�าหนดชัน้ความลบัของข้อมลูให้มคีวามปลอดภัยในการ

ใช้งาน โดยมีมาตราการ ดงัน้ี 1) ก�าหนดสทิธิก์ารเข้าถึงข้อมลูตามล�าดบั

ชั้นความลับ 5 ระดับ 2) ก�าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการจัดเก็บข้อมูล 

3) มีการสุ่มตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้นี ้เพือ่ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีซ่ึงเป็นการพัฒนาบริการของหน่วยงานเพื่อให้

ประชาชนเกิดความมั่นใจในการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม
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สํานักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ

ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ (สป.สธ.)  

มุง่สู่เป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพด ีเจ้าหน้าทีม่คีวามสุข 

ระบบสุขภาพยั่งยืน” ด้วยการสร้างค่านิยมบุคลากร 4 

ด้าน คือ MOPH (1) Mastery คือ บุคลากรมีภาวะผู้น�า เป็น

นายของตัวเอง ที่ต้องเอาชนะโลภ โกธร หลง ให้ได้ (2) Original-

ity สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยการก�าหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชน (3) People Centered Approach ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

และ(4) Humility บุคลากรอ่อนน้อมถ่อมตน ชักชวนและกระตุ้นให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ 

สป.สธ. เปิดระบบราชการในระดบัการให้ข้อมลู (Inform) 

โดยมีการจัดท�าช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 

โรค ที่“ถกูต้อง รวดเรว็ ทนัเวลา” ผ่านช่องต่างๆ ทัง้ Website 

สป.สธ. (https://ops.moph.go.th) สือ่สารออนไลน์  Call Center 

โทร. 02-590-1000  รายการโทรทัศน์ผ่าน IPTV สธ. 

และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

การส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน

การรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ รวมถึง

การแจ้งเบาะแสในระดับการปรึกษาหารือ (Consult) ผ่าน

ศูนย์บริการร้องทุกข์ กสธ.สายด่วนปรึกษา 1669  ผู้บริหาร

สัญจร 4 ภาค และการประชุมระดมสมองแกนน�าชุมชนแล
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และประชาชน เป็นต้น ได้น�าข้อมลูการร้องเรยีนและความคดิเหน็ทีมี่ต่อการให้บรกิารจากอาสาสมคัรประจ�า

หมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครประจ�าครอบครัว (อสค.) ทีมหมอครอบครัวที่มีประชาชนเข้าร่วมมาจัดท�าเป็น

ระบบสารสนเทศ จดัเกบ็ทีห่น่วยบรกิารและในฐานข้อมลู HDC รวมทัง้ได้ก�าหนดให้ศนูย์บรหิารจดัการเรือ่ง

ราวร้องทุกข์และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูล

การร้องเรียน ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอบรกิารในระบบบริการสุขภาพผ่านระบบ VOC โดยหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องต้องด�าเนนิการแก้ไขและแจ้งผลการด�าเนนิงานให้ผูร้้องทราบภายใน 15 วนั ข้อมลูจากการรบัฟัง

ความคิดเห็นและความต้องการ ที่รวบรวมได้ สป.สธ. น�ามาใช้เป็นข้อมูลน�าเข้าก�าหนดนโยบาย การปรับ

กระบวนการท�างาน และบริการสุขภาพ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมบริการ

การน�าเทคโนโลยมีาใช้  แอปพลเิคชนั Health for You (H4U) หรือสมุดสุขภาพ

ประชาชน เป็นการด�าเนินงานด้าน Digital Transformation ในการพัฒนา

กระบวนการท�างาน การบริการให้มีประสิทธิภาพ ไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 

ทีส่นบัสนนุการรบัรูข้้อมลูด้านสุขภาพและการสาธารณสขุส�าหรบัประชาชน (mHealth) 

ให้สามารถเข้าถงึและน�าข้อมลูสขุภาพของตนเองในรปูแบบดจิทิลัไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

สะดวก รู้เท่าทนัสขุภาวะของตนเอง โดยให้ประชาชนเป็นผูบ้นัทกึข้อมลูสขุภาพของตน

เพือ่เกบ็ประวัตด้ิานต่าง  ๆสมดุสขุภาพครอบครวั ประวตัวิคัซนี การจองควิออนไลน์พบแพทย์ในสถานพยาบาล ฯลฯ
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โปรแกรม MOPH Connect  เป็นสื่อกลางระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ

ประชาชน ขณะนี ้มโีรงพยาบาล 20 กว่าแห่งทีส่ามารถเชือ่มต่อกบั MOPH Connect 

มีฟังก์ชันการใช้งานหลายด้าน เช่น การค้นหาสถานบริการทั้งรัฐและเอกชน 

โรงพยาบาลสถานีอนามัย ร้านขายยา พร้อมพิกัดน�าทางผ่าน Google Maps กรณี

เกดิเหตดุ่วน 1669 สามารถส่งพกิดัทีอ่ยูปั่จจบุนัให้อตัโนมติั มรีะบบการจองควิตรวจ

รักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามสิทธิ มีการแจ้งเตือนก่อนถึง

วันนัด และแจ้งเตือนเม่ือใกล้ถึงคิวผ่านทาง LINE Notification และมีฟังก์ชั่นประเมินความพึงพอใจ

การบริการของโรงพยาบาล 

การจัดท�าระบบฐานข้อมูลและการเช่ือมโยงหรือการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

สป.สธ.มีระบบข้อมลู 43 แฟ้มจากโรงพยาบาลในสงักดัทัว่ประเทศถกูส่งมาจดัเกบ็ทีค่ลงัข้อมลูสขุภาพ 

(Health Data Center) ซึง่มกีาร Update ข้อมลูทกุวนั ข้อมลูจะถกูเชือ่มโยงกบัเลขบตัรประจ�าตวัประชาชน 

ผ่านระบบ Smart Health ID ท�าให้การให้บริการในขั้นตอนการจัดท�าเวชระเบียนรวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้อง

กรอกข้อมลูพืน้ฐาน ไม่ต้องให้ส�าเนาบตัรประชาชน และประชาชนได้ใช้ข้อมลูสขุภาพของตนเองในรปูแบบ

ดิจิทัลโรงพยาบาลได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ตรวจสอบประวัติการรักษาเบื้องต้นได้เชื่อมโยง

แลกเปลีย่นกบัฐานข้อมลูภาครฐัอืน่ ๆ  เพือ่ประโยชน์ด้านสิทธิก์ารรกัษา รวมถงึส่งข่าวโดยตรงแก่ประชาชน

ได้ในอนาคต 
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องคก์ารกระจายเสยีง
และแพรภ่าพสาธารณะ

แหง่ประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) 

หรือไทยพีบีเอส เป็นองค์กรส่ือสาธารณะที่สนับสนุน

การพัฒนาสงัคมในทกุ ๆ  ด้าน และเป็นองค์กรสือ่ทีเ่ปิดพ้ืนทีข่่าวสาร

ให้กบัประชาชนได้มี

ช ่องทางการน� า เสนอ

ข่าวสารด้วยตนเอง และเชือ่มโยง

กบัประชาชนทกุระดบั รวมทัง้เชือ่มโยง

กบัเครือข่ายทัง้ภาคประชาชนหน่วยงานภาคธรุกจิ 

และหน่วยงานภาครัฐ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศนูย์เพื่อนไทยพบีเีอส และรายการเปิดบา้นไทยพบีเีอส 

เป็นช่องทางที่สามารถส่ือสารได้ 2 ทาง ระหว่างไทยพีบีเอสและ

ผู้ชม กล่าวคือ ไทยพีบีเอสเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ชมและ

น�ามารวบรวม เพ่ือใช้ปรบัปรงุพัฒนาเนือ้หาข่าวและรายการให้ดยีิง่ขึน้ 

รวมถึงน�าข้อสงสัยหรือประเด็นที่น่าสนใจของผู้ชมมาอธิบาย 

ขยายความเพื่อตอบข้อสงสัยผ่านช่องทางหน้าจอ ในรายการ

เปิดบ้านไทยพีบีเอส ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีการเปิด

รับฟังความคิดเห็น และเปิดให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมกับ

ไทยพีบีเอส รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการท�างานของไทยพีบีเอส 

เพื่อคลี่คลายประเด็นข้อสงสัยของผู้ชมในเวลาเดียวกัน
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สภาผู้ชมผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส เป็นช่องทางและกลไกส�าคัญที่เปิดให้ภาคประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมกับองค์กร รวมถึงได้รู้และรับทราบถึงกระบวนการท�างานสื่อ และน�าประเด็นความคิดเห็นต่างๆ 

ของผู้ชม มาร่วมกันพัฒนาสื่อสาธารณะให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

  

การน�าเทคโนโลยีมาใช้

ไทยพบีเีอสพฒันาเครือ่งมอืและเทคโนโลยใีน Platform ต่างๆ เพือ่น�ามาใช้ในการเปิดเผยข้อมลูและ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้แก่ 

แอปพลิเคช่ัน C – Site ที่ได้พัฒนาจากการสร้างนักข่าวพลเมืองที่กระจายอยู่ทั่ว

ภูมิภาค เพราะไทยพีบีเอสตระหนักว่าภาคประชาชนสามารถเป็นนักส่ือสารได้ เพราะ

พลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ  

ช่องทาง Platform Online ต่างๆ ที่สามารถเชิญชวนและสร้างการมีส่วนร่วม

กับผู้ใช้สื่อได้กว้างขวาง ไทยพีบีเอสสามารถเก็บข้อมูลจาก Platform Online ต่างๆ เพื่อน�ามาปรับปรุง

พัฒนาองค์กร รวมถึงให้ข้อมูลของไทยพีบีเอสให้ภาคประชาชนรับทราบได้
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ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
Effective Change
ระดับดีเด่น
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สภาพปัญหาการจัดการน�้าชุมชนแพรกหนามแดง

ชุมชนแพรกหนามแดง อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นชุมชนหนึ่งที่มีความหลากหลาย

ของระบบนเิวศธรรมชาต ิประกอบด้วยพืน้ท่ีน�า้จดื พืน้ทีน่�า้กร่อย และพืน้ทีน่�า้เคม็ แต่เน่ืองจากสภาพระบบ

นิเวศ 3 น�้า (น�้าจืด น�้ากร่อย น�้าเค็ม) จึงท�าให้มีน�้าเค็มหนุนเข้ามาในพื้นที่ ในอดีต ชาวชุมชนใช้วิธีสร้าง

ท�านบคันดินกั้นน�้าเค็มเพื่อท�านาปลูกข้าว ต่อมาปัญหาน�้าเค็มหนุนรุนแรงยิ่งข้ึน ชาวบ้านในพ้ืนทีจ่งึไป

ร้องเรยีนหน่วยงานราชการกรมชลประทานจึงด�าเนินการก่อสร้างประตูกั้นน�้าจืด–น�้าเค็ม จ�านวน 15 ประตู 

แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ส�าเร็จ กลับกลายเป็นการแบ่งแยกฝั ่งพ้ืนที่น�้าจืดและน�้าเค็ม

ออกจากกนั ประกอบกบัเมือ่มกีารตดัถนนพระราม 2 ความเจริญได้น�าโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาสู่ชุมชน  

เพิ่มมากขึ้น ท�าให้มีการปล่อยน�้าเสียลงคลองต่างๆ 

การบรหิารจดัการน�้า
แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม
ในร ะบบ นิ เ วศ 3 น�้ า

แพรก
หนาม
แดง

 กรมชลประทาน



สภาพปัญหาการจัดการน�้าชุมชนแพรกหนามแดง

ชุมชนแพรกหนามแดง อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นชุมชนหนึ่งที่มีความหลากหลาย 

ของระบบนเิวศธรรมชาต ิประกอบด้วยพืน้ท่ีน�า้จดื พืน้ทีน่�า้กร่อย และพืน้ทีน่�า้เคม็ แต่เน่ืองจากสภาพระบบ

นิเวศ 3 น�้า (น�้าจืด น�้ากร่อย น�้าเค็ม) จึงท�าให้มีน�้าเค็มหนุนเข้ามาในพื้นที่ ในอดีต ชาวชุมชนใช้วิธีสร้าง

ท�านบคันดินกั้นน�้าเค็มเพื่อท�านาปลูกข้าว ต่อมาปัญหาน�้าเค็มหนุนรุนแรงยิ่งข้ึน ชาวบ้านในพ้ืนทีจ่งึไป 

ร้องเรียนหน่วยงานราชการกรมชลประทานจงึด�าเนินการก่อสร้างประตูกั้นน�้าจืด–น�้าเค็ม จ�านวน 15 ประตู 

แต ่ ไม ่สามารถแก ้ ไขป ัญหาดังกล ่าวได ้ส�าเร็จ 

กลับกลายเป็นการแบ่งแยกฝั่งพื้นที่น�้าจืดและน�้าเค็ม 

ออกจากกนั ประกอบกบัเมือ่มีการตดัถนนพระราม 2 

ความเจริญได้น�าโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาสู่ชุมชน

เพ่ิมมากขึ้น ท�าให้มีการปล่อยน�้าเสียลงคลองต่างๆ 

เมื่อเปิด–ปิดประตูระบายน�้า จึงท�าให้พื้นที่ฝั่งน�้าเค็ม

ได้รบัความเสียหายจากน�า้เสียทีป่ล่อยลงคลอง ส่งผล

ให้สัตว์น�้าที่เพาะเลี้ยงไว้ตายลงเป็นจ�านวนมาก และ

พื้นที่เกษตรกรรมฝั่งน�้าจืดได้รับผลกระทบจากการ

ที่มีน�้าเค็มรุกล�้าเข้าไปในพื้นที่ การเปิด-ปิดประตู

ระบายน�้าจึงท�าให้เกิดปัญหาการขัดแย้งของคนใน

พื้นที่เป็นอย่างมาก

จากความขัดแย้ง...น�าไปสู่การแก้ไขปัญหา

กรมชลประทานได้ตระหนักถึงปัญหาโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นและน�าแนวคิดการแก้ไขปัญหาจาก

แนวคิดของชุมชนมาปรับปรุงรูปแบบของประตูระบายน�้า และผลักดันให้เกิดเป็นแบบมาตรฐาน

กรมชลประทาน นอกจากนี ้กรมฯ ได้เข้ามาสนบัสนนุองค์ความรูใ้นการบรหิารจดัการน�า้ และสนบัสนนุให้

จัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น�้าชลประทานรวมใจพัฒนาเมืองสามน�้าแพรกหนามแดง เพื่อให้เกิดกระบวนการ

บริหารจัดการน�้าที่เป็นระบบ สนับสนุนให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการชลประทาน จังหวัด
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สมุทรสงคราม น�าไปสู่การท�าข้อตกลงร่วม 3 จังหวัดในการบริหารจัดการน�้า เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โดย

น�ารูปแบบงานวิจัยเพื่อท้องถ่ินเข้ามาท�ากระบวนการในการค้นหาวิธีบริหารจัดการน�้าร่วมกันในพื้นที่ 

และลดปัญหาความขัดแย้งของคนภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

เกดินวตักรรมการบรหิารจดัการน�า้ในระบบนเิวศ 3 น�า้ ด้วยบานประตูระบายน�า้แบบบานหบัเผย เกดิข้อตกลง 

กตกิาในการเปิดปิดประตทูีส่อดคล้องกบับรบิทของพืน้ทีแ่ละความต้องการของชมุชน ท้ังยงัถกูต้องตามหลกั

วชิาการ ซึง่เกดิขึน้จากการมส่ีวนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง จนสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบและขยายผล

ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้ ส่งผลให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Inside Out–Outside In บูรณาการเพื่อประชาชน

กรมชลประทาน ใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนมาช่วยในการสืบค้นปัญหาและสาเหต ุเพ่ือให้

ได้ข้อสรปุหรอืแนวทางแก้ไขร่วมกนัอย่างพงึพอใจทกุฝ่าย ประกอบด้วยกระบวนการทัง้ระดบัภายนอกและ

ภายใน ดงันี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 กระบวนการปรบัเปลีย่นแนวคดิ ทศันคต ิและกระบวนการทางความคดิ (Mindset) 

ของบุคลากรกรมชลประทาน ต่อกระบวนงานด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชน เพื่อให้สามารถ

แก้ไขปัญหาการจัดการน�้าได้อย่างยั่งยืน

โดยปรับโครงสร้างองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการปฏิบัติงาน และปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ทางความคดิ (Mindset) ของบคุลากร มกีารพฒันาทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง

เป็นระบบ เช่น หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการขั้นต้น (Facilitator for Change) ซึ่งพัฒนามาจาก

หลักสูตร FSC: Future Search Conference  หลกัสตูรฝึกอบรมวทิยากรกระบวนการขั้นสูงประกอบด้วย

หลักสูตรย่อย เช่น การฝึกทักษะการด�าเนินการประชุม อย่างมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
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การฝึกทักษะการด�าเนินการประชุมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อคล่ีคลาย   ความขัดแย้ง เป็นต้น อีกทั้งใช้

แนวทางการจดัตัง้กลุม่ผู้ใช้น�า้ชลประทานพืน้ฐาน (กลุม่พืน้ฐานฯ) ในชมุชนขนาดเลก็ แล้วจงึขยายพืน้ทีไ่ป

สู่การจัดต้ังกลุ่มบริหารการใช้น�้าชลประทาน (กลุ่มบริหารฯ) น�าไปสู่การบริหารจัดการน�้าแบบมีส่วนร่วม

ระดับจังหวัด ภายใต้รูปแบบของคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee 

for Irrigation: JMC) (คณะกรรมการ JMC) เพื่อเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารจัดการน�้าชลประทานโดย

ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมกันเป็นเจ้าของ 

ขัน้ตอนที่ 2 ค้นหาต้นเหตขุองปัญหาการจัดการน�า้ในระบบนเิวศ 3 น�า้ (น�า้จดื น�า้กร่อย น�า้เคม็) 

ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

การจัดกระบวนการเรียนรู้ชุมชน เริ่มต้นจากการเปิดเวทีเล็กตามหมู่บ้าน เช่น เครือข่ายประชาคม

คนรักแม่กลองท่ีได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในประเดน็ปัญหาน�า้เน่าเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมและจากบาน

ประตูระบายน�้าแบบเดิม ให้ชุมชนร่วมค้นหาแกนน�าชุมชนร่วมท�างาน จัดกระบวนการเรียนรู้ตัวเอง 

และเรียนรู้ผู้อื่น และค้นหาข้อมูลสภาพปัญหาเบื้องต้น จากน้ันจึงจัดเวทีสร้างความเข้าใจกับทุกภาคี

ในชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพชุมชน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ บริบท

ชุมชน ประวัติชุมชน และการจัดการน�้าในอดีต เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนผ่านการเล่าเรื่อง

ราวในอดีต ต่อมาจึงจัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเริ่มเข้าใจสภาพพื้นที่ และสภาพปัญหาของชุมชนมากขึ้น

แล้ว จดัเวทีโดยตัง้ค�าถามชวนคดิและกระตุน้ให้ชุมชนอยากค้นหาค�าตอบ และน�าผลทีไ่ด้มาก�าหนดทศิทาง 

ของชุมชนได้แนวทางการแก้ไข/พัฒนา ที่เห็นเป็นรปูธรรม คอืแบบบานประตูระบายน�้าแบบบาน

หับเผย ซึ่งประยุกต์จากบานสวิงฝาปิดท่อดันน�้าในบ่อกุ้ง ซึ่งมีเค้ามาจากบานหับเผยของเรือนไทย 
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ขัน้ตอนที่ 3 จากบานหับเผยสู่แบบมาตรฐานกรมชลประทาน และนวัตกรรมด้านการบริหาร

จัดการน�้า

กรมชลประทานได้สนบัสนนุและส่งเสรมิการมีส่วนร่วม โดยน�าความต้องการของชมุชนทีต้่องการแก้ไข

ปัญหาการจัดการน�้าเค็ม-น�้าจืด ด้วยรปูแบบของบานประตรูะบายน�า้แบบบานหบัเผย มาเริ่มทดลองติดตั้ง

ใช้งานบานประตู 2 แห่ง เพื่อปรับแก้ไขแบบบานประตูให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ได้ปรับแก้ไขแบบ

บานประตูระบายน�้า จนมีความถูกต้องและก�าหนดให้เป็นแบบบานประตูระบายน�้ามาตรฐานของ

กรมชลประทาน อีก 19 แห่ง ขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงจนเป็นที่ยอมรับและเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของ

หน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ โดยในปัจจบุนั ได้มนีวตักรรมต่าง ๆ ท่ีเกดิข้ึนจากการท�าเวทกีารมสี่วนร่วม

เพื่อน�ามาใช้ในการบริหารจัดการน�้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้แก่ เรือผลักดันน�้า และ เรือดูดเลน ซึ่งก�าลัง

อยู่ในระหว่างการศึกษาร่วมกัน และน�าการมีส่วนร่วมตามรูปแบบการบริหารจัดการชลประทานโดย

เกษตรกรมีส่วนร่วม (Participatory Irrigation Management : PIM) 

ขัน้ตอนที่ 4 JMC เพื่อความยั่งยืนของการบริหารจัดการน�้าในระบบนิเวศ 3 น�้า

จดัตัง้กลุ่มผูใ้ช้น�า้ชลประทาน เพือ่ให้เข้ามาร่วมเปิดปิดอาคารบงัคับน�า้ (บานหบัเผย จ�านวน 19 บาน) 

พร้อมร่วมกันบ�ารุงรักษาระบบชลประทาน เพื่อให้เกิดความรู ้สึกเป็นเจ ้าของ และผลักดันให ้

มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) สมุทรสงคราม เพื่อเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหาร

จดัการโครงการชลประทาน โดยมีผูแ้ทนจากผูเ้ก่ียวข้องในพืน้ที ่มผีูแ้ทนกลุม่ผูใ้ช้น�า้ฯ เป็นประธานคณะกรรมการฯ 

(JMC) เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดข้อตกลง กติกา และมาตรการต่างๆ ในการบริหารจัดการน�้า รวมถึงเป็น

ศูนย์กลางในการบูรณาการการท�างานระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งยังได ้

ขยายความร่วมมือไปยังพื้นที่เหนือน�้า (จ.ราชบุรี) และพื้นที่ท้ายน�้า (จ.เพชรบุรี) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการใช้น�้า ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 2562
59



ผลส�าเร็จจากการร่วมมือร่วมประสาน 

ผลส�าเร็จทางสังคม

   

แก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหว่าง

คนในชุมชนน�้าจืดและน�้าเค็มที่มี

มายาวนานได้ส�าเร็จ

  

เกิดความเข้มแข็งของชุมชนจาก

การรวมตัวเพื่อแก้ปัญหาการ

บริหารจัดการน�้าในพื้นท่ี ซ่ึงใช้

ระยะเวลากว่า 10 ปี

  

เกิดความมัน่คงในอาชพี จากการ

ท�าเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับ

ระบบนิเวศ ส่งผลให้คนในชุมชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  

เกิดข ้อตกลงการส่งน�้า (โดย 

JMC) ที่เกิดจากการบูรณาการ

และความร่วมมอืของภาครฐัและ

เอกชนโดยผสานภูมิปัญญาท้อง

ถิ่ น กั บ ห ลั ก วิ ช า ก า ร ใ ห ้ มี

ความสอดคล้องกับบริบทของ

พื้นที่

 

  

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ

ในชุมชนดีขึ้น
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ผลส�าเร็จด้านเศรษฐกิจ

   

ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดีข้ึน เน่ืองจาก

การจัดการน�้าที่สอดคล้องกับการผลิตและระบบ

นิเวศ ส่งผลให้ผลผลิตมีมาตรฐานตามความ

ต้องการของตลาด 

  

รายได้ต่อครวัเรือนของเกษตรกรเพิม่ขึน้ (ก่อนมบีาน

ประตูระบายน�า้แบบบานหบัเผย เกษตรกรมรีายได้

อยูใ่นช่วงต�า่กว่า 50,000–100,000 บาท/ปี เมือ่มี

บานประตูระบายน�้าแบบบานหับเผย เกษตรกรมี

รายได้เพิม่ขึน้ อยูใ่นช่วง 70,000–120,000 บาท/ปี) 

ผลส�าเร็จเชิงนวัตกรรม

   

เกดิกระบวนการพฒันาองค์ความรู้

และการปฏิบัติงานด้านการมี

ส ่วนร ่วมของประชาชนเพ่ือ

บริหารจัดการน�้าชลประทานแก่

บุคลากรกรมชลประทานและมี

ความรู้เกี่ยวกับหลักการและขั้น

ต อ น ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ด ้ า น

การมีส ่วนร ่วมท่ีถูกต ้องและ

ชัดเจน

   

เกิดต้นแบบ (Model) กระบวนการ

มีส ่วนร ่วมในการแก ้ป ัญหา

การจัดการน�า้ในระบบนเิวศ 3 น�า้ 

ที่ชัดเจน และยั่งยืน สามารถน�า

ไปปรับประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่มี

ปัญหาในลักษณะคล้ายกัน

  

บานประตูระบายน�้าแบบบาน

หับเผย ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญที่

ใช้ในการแก้ไขปัญหาการบรหิาร

จัดการน�้าในพื้นท่ีระบบนิเวศ 3 

น�้า สามารถน�าไปปรับประยุกต์

ใช้กับพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน

ได้
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โครงการสกลนคร...เมืองแห่งคราม

ธรรมชาติ
เมื่อ 60 ปีก่อน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จแปรพระราชฐานมา

ประทับแรมที่พระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ ทรง

ฟ้ืนฟหูตัถศลิป์แห่งแผ่นดนิ โดยทรงให้มกีารจดัต้ัง

ศูนย์ศิลปาชีพขึ้นหลายแห่งเพื่อส่งเสริมอาชีพ

การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย และหตัถกรรมอืน่ๆ ส่งผล

ให้ราษฎรมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จงัหวดัสกลนคร จงึได้สบืสานพระราชกรณยีกจิ

ตามพระราชปณิธาน โดยส่งเสริมสนับสนุนและ

พัฒนาศักยภาพช่างทอผ้าอย่างต่อเน่ือง และได้

สืบค้นวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อรังสรรค์งานทอผ้าให้เกิด

ความแตกต่างตรงตามความต้องการของตลาด  

ท�าให้พบภูมิปัญญาการน�าต้นครามที่มีแหล่งก�าเนิด

จาก "ลุ่มแม่น�้าสงคราม" หรือลุ่มน�้าป่าคราม โดย

น�าต้นครามมาหมักให้เกิดสีย้อมธรรมชาติเพ่ือ

สขุภาพผูผ้ลติ ผูส้วมใส่

เมืองแห่ง             ธรรมชาติเมืองแห่ง             ธรรมชาติ
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โครงการสกลนคร...

คราม คือ วิถีชีวิตของคนสกลนคร

รักษาพลังงานและส่ิงแวดล้อม เพราะใช้วิธีย้อม

เย็น และมีการวิจัยพัฒนา ควบคู่กระบวนการ

ผลิต ขยายกลุ่มผูผ้ลติ ผูป้ลกูให้เป็นพชืเศรษฐกจิ

ทางเลือกในท้องถิ่น ถือเป็นจังหวัดที่มีความโดด

เด่นของผ้าทอ ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าคราม

ย้อมสีธรรมชาติ   

เนื่องจากสกลนครเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์

ด้วยทรัพยากรธรรมชาต ิเป็นแหล่งรังไหม แหล่ง

ปลูกคราม ที่น�ามาสร้างสรรค์งานทอผ้าได้อย่าง

งดงาม และสืบสานเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาว

สกลนครสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นที่รู้จักใน

ระดบัประเทศ และ “ผ้าย้อมคราม” เป็นผ้าฝ้าย

ย้อมครามธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 

Indications : GI)

กระแสการบริโภค

ของคนรุ่นใหม่มีทัศนคติ

ด้านลบต่องานหัตถกรรม 

เนื่องจากเห็นว่ามีรูปแบบ

ไม่ทันสมัย ไม่มีแบรนด์  

ท� า ให ้ความต ้องการมี

ปริมาณไม ่มาก อีกทั้ ง

ผู ้ ผลิตขาดความรู ้ความ

เข้าใจในการผลิตสินค้าให้

ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ค ว า ม

ต ้ อ ง ก า ร ข า ด ค ว า ม

เชี่ยวชาญในการพัฒนา 

การสร้างแบรนด์ และการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ ์  ให ้

สวยงาม มีคุณค่า และ

ดงึดดูใจของผูซ้ือ้ สนิค้ายงั

มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

เช่น ผ้าเมตร ผ้าพันคอ ผ้า

คลุมไหล่ เป็นต้น 

รวมทั้งป ัญหาเรื่องช ่องทางการตลาด 

ซึง่ส่วนใหญ่ยงัจ�าหน่ายภายในจงัหวดั ท่ีบ้านหรอื

สถานที่ตั้งของกลุ่มผู้ผลิต และตลาดที่จังหวัด

หรื อหน ่ ว ย ง านอื่ น จั ด ให ้ เ ป ็ นครั้ ง ค ร าว 

ไม่สม�่าเสมอ รายได้จากการจ�าหน่ายไม่แน่นอน 

ท�าให้ขาดเงินทุนหมุนเวียน เป็นสาเหตุให้หลาย

คนทิ้งอาชีพไปท�างานในเมือง
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รักษาพลังงานและส่ิงแวดล้อม เพราะใช้วิธีย้อม

เย็น และมีการวิจัยพัฒนา ควบคู่กระบวนการ

ผลิต ขยายกลุ่มผู้ผลติ ผูป้ลกูให้เป็นพชืเศรษฐกจิ

ทางเลือกในท้องถิ่น ถือเป็นจังหวัดที่มีความโดด

เด่นของผ้าทอ ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าคราม

ย้อมสีธรรมชาติ   

เนื่องจากสกลนครเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์

ด้วยทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นแหล่งรงัไหม แหล่ง

ปลูกคราม ที่น�ามาสร้างสรรค์งานทอผ้าได้อย่าง

งดงาม และสืบสานเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาว

สกลนครสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นที่รู้จักใน

ระดบัประเทศ และ “ผ้าย้อมคราม” เป็นผ้าฝ้าย

ย้อมครามธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

สินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 

Indications : GI)

กระแสการบริโภค

ของคนรุ่นใหม่มีทัศนคติ

ด้านลบต่องานหัตถกรรม 

เนื่องจากเห็นว่ามีรูปแบบ

ไม่ทันสมัย ไม่มีแบรนด์  

ท� า ให ้ความต ้องการมี

ปริมาณไม ่มาก อีกทั้ ง

ผู ้ ผลิตขาดความรู ้ความ

เข้าใจในการผลิตสินค้าให้

ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ค ว า ม

ต ้ อ ง ก า ร ข า ด ค ว า ม

เช่ียวชาญในการพัฒนา 

การสร้างแบรนด์ และการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ ์  ให ้

สวยงาม มีคุณค่า และ

ดงึดดูใจของผูซ้ือ้ สนิค้ายงั

มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

เช่น ผ้าเมตร ผ้าพันคอ ผ้า

คลุมไหล่ เป็นต้น 

รวมทั้งป ัญหาเรื่องช ่องทางการตลาด 

ซึง่ส่วนใหญ่ยงัจ�าหน่ายภายในจงัหวดั ท่ีบ้านหรอื

สถานท่ีตั้งของกลุ่มผู้ผลิต และตลาดท่ีจังหวัด

หรื อหน ่ ว ย ง านอื่ น จั ด ให ้ เ ป ็ นครั้ ง ค ร าว 

ไม่สม�่าเสมอ รายได้จากการจ�าหน่ายไม่แน่นอน 

ท�าให้ขาดเงินทุนหมุนเวียน เป็นสาเหตุให้หลาย

คนทิ้งอาชีพไปท�างานในเมือง
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แนวคดิโครงการสกลนครเมอืงแหง่
ครามธรรมชาติ

ส�านกังานพาณชิย์จังหวดัสกลนคร ในฐานะ

เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของจังหวัด ได้ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าและ

บริการ  โดยสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริม

เส้นทางการค้าผ้าครามย้อมสีธรรมชาติสู่สากล 

ซึ่งด�าเนินการภายใต้กรอบแนวคิด “การตลาด

น�าการผลิต” (Demand driven) ใช้ความ

ต้องการของตลาดเป็นตัวก�าหนดการผลิตสินค้า 

ผสมผสานกับการขับเคลื่อนตามนโยบาย 

“สานพลังประชารัฐ” โดยการมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

และองค์กรต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ทีส่�าคญัการมส่ีวนร่วม

ของ “เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัด

สกลนคร” ซึ่งมีสมาชิกผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้า

ครามสมาชิกในชุมชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้เข้าร่วมกจิกรรมและร่วมแบ่งปันองค์ความรูใ้น

การสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน และร่วม

เสนอความคิดในการจัดท�าแผนงาน/โครงการ 

การรวมกลุม่ดงักล่าว ก่อให้เกดิ “ถนนผ้าคราม” 

ซึ่งเป็นถนนคนเดินท่ีเป็นแหล่งจ�าหน่ายสินค้า

และผลิตภัณฑ์จากครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

และยังกลายเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และ

ข้อมูลของชาวบ้าน ช่วยถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ 

ซ่ึงกันและกัน เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการรายเลก็ 

มีตลาดจ�าหน่ายสินค้าของตนเอง

ความต้องการของตลาด

เป็นตัวก�าหนดการผลิต

สินค้า

การขับเคลื่อนนโยบาย

สานพลัง

ประชารัฐ

ผู้ประกอบการ

 GI/OTOPS/SME

 MOC Biz Club
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การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ส�านักงานปลดักระทรวงพาณชิย์ โดยส�านกังานพาณชิย์จงัหวดัสกลนคร ใช้แนวทาง 5 ประสาน 

ได้แก่ 

ประสานนโยบาย โดยน�านโยบายของรัฐบาล 
มาประสานกับความต้องการของพื้นที่

ประสานความคิด น�าความคิดของทุกภาคส่วน
ในรูปแบบ “สานพลังประชารัฐ” 

ประสานแรงกาย ทุกภาคส่วนร่วมกันท�างาน
ในทุกขั้นตอน

ประสานใจ โดยการสร้างบรรยากาศความร่วมมือ
มิตรภาพในการท�างาน

ประสานประโยชน์ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์
จากการจัดกิจกรรม ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ ร้านค้า 
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ซ่ึงสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ส�านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ (2560-2564) การสร้างความเข้ม

แข็งให้เศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาค โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานไว้ 3 ด้าน ได้แก่
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สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น...สู่ผลส�าเร็จ

  ผลส�าเร็จทางสังคม
(1) เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการสบืสาน

ภมูปัิญญาท้องถิน่ 2 แห่ง คอื ศนูย์การเรยีนรูบ้้าน

ค�าข่า อ�าเภอพรรณนานิคมและศูนย์เรียนรู ้

ครามสกล  อ�าเภอเมืองสกลนคร  

(2) ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอก

พืน้ท่ี เกดิความรกั ความสามคัค ีของคนในชมุชน

(3) เกิดกระแสความนิยมในการอนุรักษ์ผ้า

ไทย ในการสวมใส่ผ้าครามย้อมสีธรรมชาติเป็น

เครื่องแต่งกายประจ�าจังหวัดสกลนคร

(4) ทัว่โลกรูจ้กัผ้าครามย้อมสธีรรมชาตแิละ

นิยมใส่กันแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เช่น ผ้าทอสกล

เป็น Costume ในภาพยนตร์ Hollywood เรือ่ง 

Troy 

1. การพัฒนาองคก์ารความรูด้า้นการตลาด

โดยจัดการฝึกอบรมองค์ความรู้หลักสูตร

ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องและการศึกษาดูงาน 

ฝึกปฏิบัติเพ่ือน�าไปประยุกต์ใช ้กับธุรกิจใน

ยุค 4.0 โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการให้

ความรู้ในด้านกระบวนการผลติน�า้คราม การมดัย้อม 

การทอผ้า ฯลฯ ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา 

และประชาชนทั่วไป 

2. การพัฒนาสนิคา้และนวตักรรม เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้า 

โดยพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน โดยส่งเสริมให้ผู้ผลิต 

ผูป้ระกอบการ ย้อมสีธรรมชาติเข้าสูก่ระบวนการ

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน และผลักดันให้

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีศักยภาพและเพิ่มความ

สามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมให้มี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยน�าวัสดุเหลือใช้มาใช้

ประโยชน์ (zero waste) รวมทัง้พฒันาวสิาหกจิ

ชุมชนให้มีความสามารถในการแข่งขันซึ่งส่งผล

ให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 

3. การพัฒนาด้านการตลาด

การส่งเสริมช่องทางการตลาดในพื้นที่และ

นอกพ้ืนท่ีของจงัหวดั เพือ่สร้างโอกาส  สร้างรายได้

ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าครามและเพื่อ

ประชาสมัพนัธ์สร้างภาพลกัษณ์สนิค้าให้แพร่หลาย

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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  ผลส�าเร็จทางเศรษฐกิจ

(1) รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าผ้าคราม

ย้อมสีธรรมชาตขิองจงัหวดัสกลนครเพิม่ขึน้ โดย

ในปี 2561  มมีลูค่าการจ�าหน่าย 342,331,013 บาท 

เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 51.84 

(ยอดจ�าหน่าย ปี 2560 มลูค่า225,444,480 บาท)

(2) มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าคราม ของ

จงัหวดัสกลนครเพิม่ขึน้ โดยในปี 2561 มจี�านวน 

114 ราย เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา จ�านวน 31 ราย 

คดิเป็นร้อยละ 37.35 (ปี 2560 มจี�านวน 83 ราย)

(3) ปี 2560 ผ้าย้อมคราม ราคาเมตรละ 

200-300 บาท ปัจจุบันราคาผ้าย้อมครามปรับ

ตัวสูงขึ้นเป็น เมตรละ 500 – 5,000 บาท

(4) ผ้าย้อมครามสธีรรมชาติสกลนคร ได้รบั

การขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

(GI)  จากกรมทรพัย์สนิทางปัญญาเรยีบร้อยแล้ว 

โดยมีผู้ยื่นขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI จาก

เดิม จ�านวน 7 ราย  ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 39 ราย 

เป็นการเข้าสู ่ระบบมาตรฐานการผลิตที่ได ้

คุณภาพมาตรฐานตามที่ก�าหนด ส่งผลให้เกิด

ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

(5) จังหวัดสกลนคร ได้รับการประกาศให้

เป็น “เมืองแห่งผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ” 

ของสภาหัตถกรรมโลกภาคพื้นแปซิฟิก WCC 

PAR (World Craft Council Pacific Region) 

"WCC Indigo Natural Dye City" ซึ่งเป็น

จังหวัดแรกของประเทศไทย และเป็นหนึ่งใน

ประเทศภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกทีไ่ด้รบัการรบัรอง

เสมือน "แบรนด์ " ที่ได้การรับรองในระดับโลก 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
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การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย MOC Biz Club จังหวัดอุดรธานี

เริม่จากการใหข้้อมูล ส�านกังาน

พาณชิย์จังหวดัอดุรธานดี�าเนนิการสร้าง

ความเข้าใจกับผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

จากหลากหลายอาชพีผ่านช่องทางต่าง ๆ  

ในรู ปแบบทางการและ ไม ่ เ ป ็ น

ทางการ เช่น การพบปะพดูคุย เวทีสภา

กาแฟ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงความ

ส�าคญัของการรวมกลุม่จดัตัง้เครอืข่าย

ธุรกิจ MOC Biz Club การรับฟังความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้สมาชกิ

เครอืข่ายเข้ามาเป็นตวัแทนในรปูของคณะกรรมการ ในลักษณะจติอาสา ไม่มค่ีา

ตอบแทน และต้องท�าด้วยความสมัครใจ โดยยึดแนวทางและเป้าหมาย

เดียวกนัในการให้ความช่วยเหลอืสนบัสนนุ ผู้ประกอบการในพ้ืนทีโ่ดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการรายย่อย สมาชิกเครือข่ายเป็นผู้คัดเลือกประธานและคณะ

กรรมการบรหิาร ตามความเหมาะสม การสรา้งความรว่มมือ เพือ่ให้เครือข่าย

ธุรกิจ MOC Biz Club  มีการท�างานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

ทัง้ภาคราชการ เอกชน และภาคประชาชนมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษา

และคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัด

อุดรธานี การก�าหนดบทบาทของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 

จังหวัดอุดรธานี มีสมาชิก Biz Club 212 ราย แบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ 

(Cluster)  คือ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

โดยหัวใจของการพัฒนา Cluster ต่าง ๆ คือ

การสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของการแข่งขัน โดย

ผู้เกี่ยวข้องในเครือข่าย Cluster นั้นๆ จะต้องวางแผน

ก�าหนดทศิทางเป้าหมายในการพฒันาร่วมกนั มกีารแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ 

ระหว่างกัน การติดตามประเมินผลและรับฟังความ

คดิเหน็ของเครอืขา่ยอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมช่ีองทางในการ
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MOC Biz Club  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)

จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการค้าปลีกและค้าส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

มีโครงสร้างเศรษฐกิจด้านค้าปลีกค้าส่งมากที่สุดกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าเศรษฐกิจทั้งหมดของจังหวัด 

มีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจ�านวนกว่า 44,000 ราย แต่มีข้อจ�ากัดด้านขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะ SMEs  วิสาหกิจชุมชน OTOP ขาดการ

รวมกลุ่มกันเพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็งเติบโตไปพร้อม ๆ  กัน กระทรวงพาณิชย์ได้น�าแนวคิด

ในการส่งเสรมิการรวมตัวกันของเครือข่ายธุรกิจให้เป็นศูนย์รวมธุรกิจและพันธมิตรทางการค้า เพื่อพัฒนา

และสร้างความเข้มแข็งให้กับผูป้ระกอบการในแต่ละพืน้ท่ีตามแนวทางประชารฐั ภายใต้กจิกรรม “เครอืข่ายธรุกจิ 

MOC Biz Club”  เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัธรุกิจ และขบัเคลือ่น

เศรษฐกจิฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
จังหวัดให้เข้มแข็ง ผ่านกลไก 

ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 256268 69



การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย MOC Biz Club จังหวัดอุดรธานี

เริม่จากการใหข้้อมูล ส�านกังาน

พาณชิย์จังหวดัอดุรธานดี�าเนนิการสร้าง

ความเข้าใจกับผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

จากหลากหลายอาชีพผ่านช่องทางต่าง ๆ  

ในรู ปแบบทางการและ ไม ่ เ ป ็ น

ทางการ เช่น การพบปะพดูคยุ เวทสีภา

กาแฟ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงความ

ส�าคญัของการรวมกลุม่จดัตัง้เครอืข่าย

ธุรกิจ MOC Biz Club การรับฟังความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้สมาชกิ

เครือข่ายเข้ามาเป็นตวัแทนในรปูของคณะกรรมการ ในลักษณะจติอาสา ไม่มีค่า

ตอบแทน และต้องท�าด้วยความสมัครใจ โดยยึดแนวทางและเป้าหมาย

เดียวกนัในการให้ความช่วยเหลอืสนบัสนนุ ผู้ประกอบการในพ้ืนทีโ่ดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการรายย่อย สมาชิกเครือข่ายเป็นผู้คัดเลือกประธานและคณะ

กรรมการบริหาร ตามความเหมาะสม การสรา้งความรว่มมอื เพือ่ให้เครือข่าย

ธุรกิจ MOC Biz Club  มีการท�างานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

ทัง้ภาคราชการ เอกชน และภาคประชาชนมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษา

และคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัด

อุดรธานี การก�าหนดบทบาทของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 

จังหวัดอุดรธานี มีสมาชิก Biz Club 212 ราย แบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ 

(Cluster)  คือ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

โดยหัวใจของการพัฒนา Cluster ต่าง ๆ คือ

การสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของการแข่งขัน โดย

ผู้เก่ียวข้องในเครือข่าย Cluster นั้นๆ จะต้องวางแผน

ก�าหนดทศิทางเป้าหมายในการพฒันาร่วมกนั มกีารแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ 

ระหว่างกัน การติดตามประเมินผลและรับฟังความ

คดิเหน็ของเครอืขา่ยอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมช่ีองทางในการ
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การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย MOC Biz Club จังหวัดอุดรธานี

เริม่จากการใหข้้อมูล ส�านกังาน

พาณชิย์จังหวดัอดุรธานดี�าเนนิการสร้าง

ความเข้าใจกับผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

จากหลากหลายอาชีพผ่านช่องทางต่าง ๆ  

ในรู ปแบบทางการและ ไม ่ เ ป ็ น

ทางการ เช่น การพบปะพดูคยุ เวทสีภา

กาแฟ เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงความ

ส�าคญัของการรวมกลุม่จดัตัง้เครอืข่าย

ธุรกิจ MOC Biz Club การรับฟังความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้สมาชกิ

เครือข่ายเข้ามาเป็นตวัแทนในรปูของคณะกรรมการ ในลักษณะจติอาสา ไม่มีค่า

ตอบแทน และต้องท�าด้วยความสมัครใจ โดยยึดแนวทางและเป้าหมาย

เดียวกนัในการให้ความช่วยเหลอืสนบัสนนุ ผู้ประกอบการในพ้ืนทีโ่ดยเฉพาะ

ผู้ประกอบการรายย่อย สมาชิกเครือข่ายเป็นผู้คัดเลือกประธานและคณะ

กรรมการบริหาร ตามความเหมาะสม การสรา้งความรว่มมอื เพือ่ให้เครือข่าย

ธุรกิจ MOC Biz Club  มีการท�างานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

ทัง้ภาคราชการ เอกชน และภาคประชาชนมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษา

และคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัด

อุดรธานี การก�าหนดบทบาทของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 

จังหวัดอุดรธานี มีสมาชิก Biz Club 212 ราย แบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ 

(Cluster)  คือ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

โดยหัวใจของการพัฒนา Cluster ต่าง ๆ คือ

การสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของการแข่งขัน โดย

ผู้เก่ียวข้องในเครือข่าย Cluster นั้นๆ จะต้องวางแผน

ก�าหนดทศิทางเป้าหมายในการพฒันาร่วมกนั มกีารแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ 

ระหว่างกัน การติดตามประเมินผลและรับฟังความ

คดิเหน็ของเครอืขา่ยอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมช่ีองทางในการ
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สื่อสารข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  และประชุม MOC Biz Club ทุกเดือน 

เป็นต้น เพือ่ให้เครือข่ายได้พบปะพดูคยุ ตลอดจนแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน  

กลไก MOC Biz Club กับการมีส่วนร่วมของชุมชน

มีการด�าเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในจังหวัดอุดรธานี ดังนี้

1) การพัฒนาศักยภาพชุมชน ชุมชนได้เปลี่ยนจากการใช้สารเคมีในการย้อมสีผ้า มาใช้วัตถุดิบ

จากธรรมชาตทิีห่าได้จากท้องถิน่ เพือ่การอนรัุกษ์สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ โดยได้รบัความรูเ้ทคโนโลยี

การย้อมสีธรรมชาติเฉดสีใหม่ สิ่งทอย้อมสีธรรมชาติ เช่น สีแดงจากตัวครั่ง รากยอ เปลือกก่อสีเขียวจาก

เปลือกมะม่วง เปลือกลิ้นฟ้า ใบหูกวาง สีน�้าตาลจากเปลือกประดู่ หรือผลหมาก เป็นต้น ทั้งนี้ การย้อมสี

ธรรมชาติเป็นองค์ความรู้จากงานวิจัยท่ีส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ร่วมกับส�านักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีและชุมชน เพื่อเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพและ

คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 

2) การพัฒนาการออกแบบและการสร้าง

ชุมชนต้นแบบ (Pattern) ชุมชนได้กลายเป็นแหล่ง

ความรู ้ในการสืบสานและต่อยอด น�าไปผนวกรวมกบั

นวตักรรมสมยัใหม่ สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผลิตภัณฑ์ใน

ชุมชน โดยการให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะ ก�าหนด

ความต้องการของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนา ตลอด

จนบอกกล่าวปัญหาและอปุสรรคต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ เพือ่

เป็นแนวทางในการประเมินศักยภาพเครือข่ายและ

ก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินงานขับเคลื่อนและ

พัฒนาของ Moc Biz Club ให้ตรงตามความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการเป็นพี่เล้ียงคอยให้ค�า

ปรึกษา เช่น กลุ่มทอผ้า บ้านนางาม ซึ่งเป็นกลุ่ม

ต้นแบบของ Cluster ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย เป็น

พี่เลี้ยงในรูปแบบพี่สอนน้อง เป็นต้น

รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 256270 71



 เ กิ ด ค ว า ม รั ก แ ล ะ

สามัคคี ช ่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ระหว ่างผู ้ประกอบการธุรกิจ 

ลดความเหลือ่มล�า้ สร้างโอกาสให้

กับกลุ่มผู้ประกอบรายย่อย ซึ่ง

เห็นได ้จากการให ้ค�าปรึกษา

แนะน�าในการด�าเนินธุรกิจของ

เครือข ่าย MOC Biz Club 

ในลักษณะพี่สอนน้อง โดยไม่ได้

มองว่าเป็นคู่แข่งทางการค้า หาก

แต่เป็นภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมมือ

กันในการด�าเนินงานและขับ

เคลือ่นธรุกจิให้เติบโตไปพร้อมกนั

บ น ค ว า ม แ ต ก ต ่ า ง ท้ั ง ด ้ า น

ทรัพยากรบุคคล ทุน และโอกาส

ทางสังคม เป็นต้น 

 เ กิดบรรยากาศของ

ความร่วมมอืในการท�างานร่วมกนั

ด้วยดขีองหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะ

เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง

ภาคประชาชน เห็นได ้ จาก

การด�าเนินงานในการขับเคลื่อน

กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ 

MOC Biz Club ซ่ึงมีเป้าหมาย

เ ดี ย ว กั น ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น

เศรษฐกิจของจังหวัดให้มีความ

เข้มแข็งอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน

 เ กิ ด ก า รฟ ื ้ นฟู แ ล ะ

อนุรักษ์ภูมิป ัญญาดั้งเดิมของ

ชุมชน ไม่ให้สูญหายไปตามกาล

เวลา รวมถึงมีการพัฒนาต่อยอด

ให้ดขีึน้ จะเหน็ได้จากการทีเ่ครอืข่าย 

MOC Biz Club กลุ่ม Cluster 

ผ้าและเครือ่งแต่งกาย มกีารรวมตวั

กนัเพือ่ฟ้ืนฟลูายผ้าโบราณ รวมถงึ

วิธีการมัด ย้อม ทอให้ยังคงอยู่ 

และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้

ทันสมัยและตอบโจทย์ของกลุ่ม

ลูกค้าในปัจจุบัน

3) การสร้างช่องทางการจ�าหน่ายเพื่อการแข่งขันแบบไร้ขีดจ�ากัด หอการค้าจังหวัด 

สภาอตุสาหกรรมอุตสาหกรรมจงัหวัด สมาคมธรุกจิการท่องเทีย่วจงัหวดั เครอืข่ายเทคโนโลยเีพ่ือความยัง่ยนื  

มหาวทิยาลยัราชภฏัและอาชวีศกึษาจงัหวดั ส่งเสรมิและเพิม่ช่องทางการตลาดให้กบัผลติภณัฑ์ชมุชนหรอื

สินค้า OTOP เช่น การขายออนไลน์ การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ท�าให้ผู้ประกอบการ

เปลี่ยนจากการตลาดธุรกิจ B2B  หรือ Business-to-Business  เป็นการตลาดแบบ B2C  หรือ 

Business-to-Consumer คือการขายสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรงโดยไม่มีตัวกลาง นอกจากนี้สนับสนุน

ขับเคลื่อนศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ 4.0 หรือ Young Smart 

Trader ให้สามารถน�าข้อมลูไปด�าเนนิธรุกจิและส่งเสริมให้เกดิการต่อยอดของชุมชน เพือ่ยกระดบัผูป้ระกอบ

การสร้างความย่ังยนืให้ชุมชน อกีท้ังผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าทัง้ในพ้ืนทีจ่งัหวัดอดุรธานแีละพืน้ที ่อืน่ๆ 

ได้ให้การสนับสนุนสถานที่จ�าหน่ายสินค้า ตลอดจนร่วมสนับสนุนทางด้านการตลาดให้กับสินค้า สร้างราย

ได้และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

ผลส�าเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลส�าเร็จทางสังคม
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ผลส�าเร็จทางเศรษฐกิจ

 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของ

จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากสมาชิกเครือข่ายฯ ได้

รับองค์ความรู้ ตลอดจนทักษะในกระบวนการ

ผลิต จนท�าให้มีการพัฒนาทั้งคุณภาพและรูป

แบบของสินค้า ส่งผลให้จากเดิมที่เคยจ�าหน่าย

ผ้าทอสีเคมีในลักษณะผ้าผืน ราคา 300-600 

บาท/ผืน สามารถพัฒนาเป็นการผลิตและ

จ�าหน่ายเครือ่งแต่งกายสุภาพบรุษุ-สตรีจากการ

ย้อมสีธรรมชาติที่มีราคาจ�าหน่ายสูงถึง 7,000 

– 12,000 บาท/ชิ้น มูลค่าการจ�าหน่ายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมเดือนละ 1 แสนบาท เป็นเดือนละ 1.5 ล้าน

บาท 

 เพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้าให้กบัผูป้ระกอบการ ได้แก่ การจ�าหน่ายออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการ

ไลฟ์สดในเพจการจ�าหน่ายผ่าน line@  การเช่ือมโยงและจบัคู่ธรุกิจกับผู้ประกอบการเครอืข่าย MOC Biz Club 

ในภูมิภาคอื่น การประสานความร่วมมือเพื่อขอพื้นที่จัดจ�าหน่ายในห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ซึ่งมีกลุ่มผู้บริโภค

ทีม่กี�าลังซือ้สงู การสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ 

ให้ผู้ประกอบการเครือข่ายที่เป็นรายเล็กๆ หาก

แต ่มี สินค ้าและผลิตภัณฑ์ที่ มี คุณภาพและ

ศักยภาพสูง

 สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจใน

จงัหวดัอดุรธาน ีเกดิการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ

ซึง่มคีวามหลากหลายในสาขาการประกอบธรุกจิ 

เช่น ผ้าและเครือ่งแต่งกาย อาหารและเครือ่งดืม่ 

สนิค้าเกษตร/สนิค้าเกษตรแปรรปู และการท่องเท่ียว

ชุมชน จากเดิมมีสมาชิกเครือข่าย MOC Biz 

Club 152 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 212 คน
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ปัจจัยของความส�าเร็จ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ง

ส่วนราชการในจังหวัด ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโต

อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และผู้ประกอบ

การในจังหวัด มีการรวมกลุ ่มกันอย่าง

เหนยีวแน่น มคีวามเสยีสละ และมีจิตอาสา 

ประกอบกับต้นทุนทางด้านภูมิปัญญา 

ได้แก่ ศลิปะการมดั การทอ การย้อมผ้าแบบ

โบราณ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี 

ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นต้นทุน

ดั้งเดิม เม่ือผนวกกับนวัตกรรมสมัยใหม่ 

ท�าให้สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าและ

ผลิตภัณฑ์ และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชน

และภาพรวมจังหวัด
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“ศูนย์โฮมสุข” กายภาพบ�าบัดเชิงรุก

การไปพบแพทย์แต่ละครัง้ถอืเป็นเรือ่งใหญ่และส�าคญั ทีทุ่กคน

ต้องเตรียมตัว วางแผน หรือลางาน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในชนบท 

มคีวามห่างไกลสถานพยาบาล และต้องจดัหารถในการเดนิทาง หรอื

ไหว้วานคนอืน่ให้มาเป็นเพือ่น บางครัง้อาจต้องเตรยีมอาหารการกิน

ระหว่างการเดนิทางจนเสรจ็สิน้ แล้วจงึออกเดนิทางเข้ามาพบแพทย์ 

ซึ่งล้วนท�าให้เกิดความสูญเสียค่าใช้จ่ายในรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง การสูญเสียรายได้ หรือเวลาของการประกอบอาชีพ 

ผู้ป่วยในจงัหวดักาฬสนิธุก์ม็ค่ีาใช้จ่ายท่ีต้องไปรบับริการสถานบรกิาร

สขุภาพ เฉลีย่คนละ 165 บาทต่อครัง้ ยิง่ผูป่้วยท่ีต้องมีญาติไปด้วยก็

เพิ่มค่าใช้จ่ายไปอีก เฉลี่ยอย่างน้อย 330 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่อยู่นอกเมืองก็มีความยากล�าบากที่เข้าถึงบริการ

สุขภาพและการรักษาพยาบาล  และหากเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 

ผูพ้กิาร หรือผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลจากตวัเมอืง และยงัไปไหน

“ศูนย์โฮมสุขกาฬสินธุ์” คืนความสุข
และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ให้ผู้พิการ 
และผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านการเคล่ือนไหว
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มาไหนด้วยตนเองไม่ได้ อย่าว่าแต่จะไปโรงพยาบาลเลย แม้แต่จะลุกเดินออกจากบ้านก็ยังยากล�าบาก  

ยิ่งท�าให้เข้าถึงบริการสุขภาพยากไปอีก โดยจังหวัดกาฬสินธุ ์มีกลุ ่มคนพิการ ผู ้สูงอายุที่มีปัญหา

ทางการเคลื่อนไหวที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง จ�านวนทั้งสิ้น 14,564 ราย ซึ่งขาดโอกาสเข้าถึงการรับบริการ 

สูงถึงร้อยละ 65.70 

นอกจากปัญหาด้านการเข้าถึงบรกิารสขุภาพทีต้่องได้รบัการฟ้ืนฟอูย่างต่อเนือ่ง ยงัมอีกีหนึง่เหตปัุจจยั

ที่ส�าคัญคือ การขาดแคลนบุคลากรทางกายภาพบ�าบดั ซึง่ทัง้จงัหวดักาฬสนิธุม์นีกักายภาพบ�าบดัเพยีง 32 คน 

ต่อประชากรทัง้หมด 970,425 คน เทียบสัดส่วนแล้ว 1 คนต่อ 30,326 คน โดยสูงเกินมาตรฐานวิชาชีพ  

7 เท่าจากที่ก�าหนดนักกายภาพบ�าบัดไว้ 1 คนต่อ 4,500 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเหล่าน้ีเกิด

ความรู้สึกด้อยค่า เป็นภาระ และไม่มีศักดิ์ศรีความ

เป็นมนษุย์เท่าเทยีมคนท่ัวไปอย่างปกตสิขุ ด้วยเหตุน้ี 

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์จึงพยายามที่จะท�าให้

ผู้ด้อยโอกาสในหลายพื้นที่เหล่านี้ได้รับบริการด้าน

สขุภาพ และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมโดยให้ชมุชนเข้ามา

เป็นจติอาสาด้านกายภาพบ�าบดัแบบมุ่งเน้นให้ชมุชน

จัดการกันเอง

การบูรณาการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุครบวงจร

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์ เห็นปัญหา 

ดังกล่าว จึงมีแนวคิดด�าเนินกิจกรรมตาม “โครงการศูนย์โฮมสุขกาฬสินธ์ุคืนความสุขและศักดิ์ศร ี

ความเป็นมนุษย์ให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวอย่างยั่งยืน” ที่ตั้งขึ้นมาด้วย

แนวคิดการบูรณาการความช่วยเหลือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน 6 บริการ ไว้ในที่เดียว คือ 

ด้านสาธารณสขุ ด้านสิง่แวดล้อม ด้านการศกึษาและวฒันธรรม ด้านอาชีพ ด้านสังคม และด้านนนัทนาการ 

โดยกระบวนการระดมความคิดของนักกายภาพบ�าบัด ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(อบจ.) ผู้แทนจากพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พมจ.) และผู้แทนจากส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น (สปสช.) และผู้แทนเครือข่ายคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกัน

ออกแบบ วางแผน หาแนวทางในการจัดตั้ง และก�าหนดคุณลักษณะ รูปแบบการด�าเนินงานของศูนย์โฮม

สขุให้ประชาชนในชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วม โดยจะต้องมรูีปแบบท่ีเป็นปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ส�าคญั 5 ประการ 

คือ
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ประชาชนในชุมชนต้องเข้ามาเป็นอาสาสมคัรศูนย์โฮม
สขุ (หมอโฮมสุข) เพื่อท�างานในศูนย์

สถานที่จัดตั้งศูนย์โฮมสุขประชาชนในชุมชนเป็นผู้
เลือกและต้องตั้งอยู่ในชุมชนท่ีสะดวกแก่การเข้าถึง
บริการ

มีงบประมาณและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐเพียงพอและพร้อมใช้

สร้างรูปแบบการจัดระบบบริการทัง้เชิงรับและเชิงรุก 
โดยอาสาสมัครร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุก
มิติ

ภาคเีครือขา่ยที่เกี่ยวขอ้งต้องเขา้มามส่ีวนร่วมด�าเนนิ
การในทุกขัน้ตอน และสนับสนุนทรัพยากร

ศูนย ์โฮมสุขกาฬสินธุ ์  มีแนวคิดจากการ

ออกแบบกระบวนการจัดระบบบริการพื้นฟู

สมรรถภาพผู ้พิการโดยการใช ้ชุมชนเป็นฐาน  

(Community Base Rehabilitation Matrix : CBR) 

ขององค์การอนามัยโลก 2010 (WHO 2010) มาใช้

ในการออกแบบกระบวนการจัดระบบบริการพื้นฟู

สมรรถภาพ โดยมีประชาชนในชุมชนเป็นผู้จัดการ

สนองต่อความต้องการตามสภาพและบรบิทภายใน

ชุมชน เปิดโอกาสให้คนพิการ และผู้สูงอายุ สมาชิก

ในครอบครัว สมาชิกชุมชน ตลอดจนองค์กรหน่วย

งานต่างๆ ทั้งนอกและในชุมชนมีส่วนร่วมระดม

สรรพก�าลังทางสังคม (Social  Mobilization) 

หุน้ส่วนสขุภาพ และภาคเีครอืข่ายทีเ่ก่ียวข้องในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดการระบบสุขภาพ 

อันได ้แก ่ องค์การสาธารณสุข ประกอบด้วย

โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์โรงพยาบาลชมุชนทัง้ 17 แห่ง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท้ัง 156 แห่ง 

มาใช้ในการจัดระบบบริการฟื ้นฟูสมรรถภาพ

ในชุ มชนทุ กมิ ติ ใน ชุมชน  โดยคนในชุ มชน 

(Community Base) ตามบริบทชุมชนในพื้นที่

ของจงัหวดักาฬสนิธุ ์“ศูนย์โฮมสขุ” ได้ใช้จดุแขง็ของ

วถิชุีมชนอสีาน ทีม่นี�า้ใจ มคีวามโอบอ้อมอารี รักพวกพ้อง 

ไม่ทอดทิ้งกัน มาก�าหนดกลยุทธ ์พัฒนาคนใน

ชุมชนให้เป็นอาสาสมัครเพื่อการจัดบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพ ให้สามารถดูแลกลุ่มเป้าหมายได้

อย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง  และค�าว่า “โฮม” เป็น

ค�าพ้องเสียงในภาษาอีสาน หมายถึง การรวมกัน  

มาใช้เป็นแนวทางส�าคัญในการสร้างความร่วมมือ 

ร่วมกันท�าหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

และประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วธิกีารด�าเนนิงานแบบมส่ีวนร่วมของส�านกังาน

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ์ ในการร่วมมือกับ 

เครือข่ายและชุมชนโดย 4 ลง และ 6 ร่วม ประกอบ

ด้วย ลงเรือ  ในการร่วมกันรับรู ้และร่วมคิด 
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ร่วมวางแผนให้ความเห็นโดยคณะกรรมการและประชาชน การร่วมจัดตั้งศูนย์ และอาสาสมัคร ทั้งด้านคน

และอุปกรณ์ เพื่อก�าหนดวิธีการ แนวทางแก้ไข โครงสร้าง สถานที่ตั้งและบุคลากร ลงขัน ในการรร่วมกัน

ระดมทนุและทรัพยากรจากองค์กรทีเ่ก่ียวข้อง รวมถงึทรพัยากรความรูท่ี้เผยแพร่หรอือบรมเพ่ือเรยีนรู้ร่วมกนั 

และน�าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพตามหลักสูตรมาตรฐานที่ก�าหนด ลงมือ ในการร่วม

ด�าเนินการ และร่วมติดตามประเมินผลเพื่อเรียนรู้และพัฒนา และ ลงตัว โดยร่วมกันรับผลประโยชน์ใน

ทุกฝ่าย ทั้งผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูจนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรืออาสาสมัครโฮมสุขที่นอกจากได้

ความรู้ด้านกายภาพบ�าบัด ยังได้รับความรู้สึกอิ่มเอมใจจากการช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยได้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่

มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนโดยประชาชนมี

ส่วนร่วมจากการได้รับได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเน่ืองในชุมชนเพิ่มสูงขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง และยังเกิดมาตรฐานด�าเนินการของศูนย์โฮมสุขโดยชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่

เครอืข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ  เข้ามามบีทบาทในการจดักระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การเสรมิสร้าง

ขวัญก�าลงัใจ ในการเป็นจติอาสาของทมีแกนน�าหลกัให้มหีวัใจความเป็นมนษุย์ในการดแูลคนในชมุชนเป็น

หลักส�าคัญ เช่น เครือข่ายวิชาชีพกายภาพบ�าบัดจากโรงพยาบาลต่าง ๆ  สนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะใน

การดูแล ฟื้นฟูสภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ จัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การเสริมสร้างขวัญก�าลังใจ 

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สนับสนุนการด�าเนินงานออกบัตรคนพิการ องค์การ

บรหิารส่วนจังหวดัสนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิการของศนูย์โฮมสขุและการประเมนิคณุภาพ เทศบาล

หรือ อบต.สนับสนุนยานพาหนะรับส่งผู้พิการและผู้สูงอายุในการเข้ารับบริการที่ศูนย์โฮมสุขหรือส่งต่อ 
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รับบริการที่โรงพยาบาล บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรมสนับสนุน

งบประมาณในการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายการจ้างงาน

คนพิการในสถานประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานองค์กร

ที่เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือในการท�างาน (Partnership) มีหน้าที่

ในการสนับสนุนด้านวิชาการ การเสริมสร้างก�าลังใจ เชิดชูเกียรติ 

เช่น มหาวทิยาลัยมหดิล ร่วมผลิตส่ือการเรยีนรู ้และการประยกุต์

ใช้อปุกรณ์กายประยกุต์จากวสัดใุนท้องถิน่ การสนบัสนนุนกัศกึษา

มาฝึกงานเรียนรู ้ในชุมชน ซ่ึงทุกทีมท�างานเช่ือมประสานกัน

อย่างลงตวั ไปในทศิทางเดยีวกนั สร้างความยัง่ยนืให้ระบบบรกิาร

ในชุมชนที่สร้างขึ้น

คุณลักษณะของศูนย์โฮมสุขกาฬสินธุ ์จะต้องมีกิจกรรม

การด�าเนนิงานตาม 7 องค์ประกอบของตวัอกัษรค�าว่า HOME SUK 

ซึ่งใช้ในการก�าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพของศูนย์โฮมสุข 

ดังนี้

  = Health คอื ต้องมกีารด�าเนนิกจิกรรม การดแูลสขุภาพกลุม่เป้าหมาย โดยการให้บรกิารฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ สร้างเสริม ป้องกัน และรักษาสุขภาพ

  = Organization คอื องค์กรศนูย์โฮมสขุ ต้องเกดิจากการร่วมมอืกนัของภาคีเครอืข่ายในการจดั

ตัง้เพือ่ให้เกดิกระบวนการท�างานแบบบรูณาการ โดยเป็นมตเิหน็ชอบร่วมกนัของคณะกรรมการ

ศนูย์โฮมสขุ จ�านวน 17 คน ประกอบด้วยผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาสาสมคัรดแูล

ผูส้งูอาย ุ(อผส.), อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (อพม.) อาสาสมัครพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ดแูลคนพกิาร (อพม.ก.), ผูแ้ทนกลุม่/ชมรมคนพกิาร ผูช่้วยคน

พิการ ผู้ดูแลคนพิการ, ผู้แทนกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ, ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในต�าบล
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หรือผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนหรือผู้แทนองค์กรชุมชน หรือกองทุนอื่นๆ ในต�าบล, ผู้แทน

ด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบในพื้นที่ ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของคนในชุมชน ทั้งนี้ 

มีอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข จ�านวนศูนย์ละ 10 คนซึ่งชุมชนเป็นคน คัดเลือกกันเองโดยต้องผ่าน

การอบรมตาม หลักสูตรมาตรฐานที่ได้รับการรับรองโดยสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และต้อง

ได้รับการข้ึนทะเบยีนเป็นอาสาสมคัรศนูย์โฮมสขุ โดยกองทนุฟ้ืนฟสูมรรถภาพทีจ่�าเป็นต่อสขุภาพ

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  = Mind คือ พลังของชุมชนโดย “อาสาสมัครศูนย์โฮมสุข” ที่มีจิตใจอาสาสมัคร ดูแลผู้พิการ  

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanize) 

  = Empowerment คือ การเสริมสร ้างพลังอ�านาจให้ ประชาชนเข้ามามีส ่วนร ่วม

ทกุขัน้ตอน มอี�านาจในการตดัสินใจร่วมกบัโดยภาคเีครอืข่ายในพืน้ที ่สร้างชมุชนให้มคีวามรูส้กึ

ในการท�างานเพื่อคนในชุมชน  

  = Social คือ การดูแลกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถด�ารงชีวิตอยู่ 

ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เกิดกระบวนการทางสังคม 

  = Unity คือ ทีมงานของหน่วยงานองค์กรด้านสุขภาพ และด้านสังคมที่ เ ก่ียวข้อง

ทั้งในและนอกพ้ืนที ่มีสือ่สาร ส่งต่อข้อมลู และประสานการด�าเนนิงาน ท�างานช่วยกันอย่างเป็น

ระบบไปในทิศทางเดียวกันและเป็นเอกภาพ   

  = Knowledge คือ การพัฒนาความรู้ และศักยภาพของคนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิด 

องค์ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายเท ลื่นไหล องค์ความรู้ น�าไปประยุกต์ใช้ในการดูแล

ตนเอง ดูแลคนในครอบครัว และชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

“อาสาสมคัรศนูยโ์ฮมสขุ” แต่ละคนมาด้วยใจ ไม่มสีนิจ้างรางวลั และจะได้

รับมอบหลายให้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้วย

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ การท�าการกายภาพบ�าบดั และอืน่ ๆ  จากนัน้นกักายภาพบ�าบดั

จะเป็นผู้ประเมินว่าการฟื้นฟูที่ผ่านมาว่า ผ่านการประเมินตามมาตรฐานกลางบัญชี

สากลเพ่ือการจ�าแนกการท�างาน ความพกิาร และสขุภาพ (International Classification 

of Functioning Disability and Health : ICF) หรอืไม่
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การสนับสนุนการด�าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ในการสนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์โฮมสุข

กาฬสินธุ์ มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อการด�าเนินงานดังน้ี (1) การติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงมี

เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือบริการครอบคลุมทุกพ้ืนนที่ ประชาชนที่เป็นญาติผู้ดูแลผู้พิการและ

ผู้สูงอายุ (2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดต่อสื่อสารทาง Application Line กลุ่มศูนย์โฮมสุขของแต่ละ

อ�าเภอในการปฏิบัติงานของประชาชนที่เป็นอาสาสมัครศูนย์โฮมสุข (3) การประชุมประจ�าเดือนของศูนย์

โฮมสุข เพื่อการสื่อสารชี้แจงการด�าเนินงาน การรับฟังข้อมูลความคิดเห็นสะท้อนกลับของผู้รับบริการและ

ของอาสาสมัครฯที่เป็นผู้ให้บริการ และ (4) การติดต่อสื่อสาร ประสานงานโดยตรงในศูนย์โฮมสุขที่เปิด

บริการในชุมชนที่เป็นมติข้อตกลงร่วมกันของประชาชนในชุมชนร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการและ

อาสาสมัครศูนย์โฮมสุขในการก�าหนดสถานที่จัดตั้งที่สะดวกแก่การเข้าถึงบริการ และการก�าหนดการเปิด

ให้บริการของศูนย์ฯ ซึ่งเป็นสถานที่ให้ข้อมูลองค์ความรู้ จัดระบบบริการ ประสานงาน รวมถึงรับฟังข้อคิด

เห็นข้อเสนอแนะการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน โดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนเอง 

เป็นการด�าเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างแท้จริง

ผลงานเด่นที่เกิดขึ้น ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุที่ท�าให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นประจ�า

ท�าให้สุขภาวะของผู้สูงอายุดีขึ้น และการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตในบ้านไป

อย่างปลอดภัยและมีความสะดวกในการใช้ชีวิต

ประจ�าวนั ดงันัน้ “ศนูย์โฮมสขุ” จงึเป็นนวตักรรม

ของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งแรกแห่งเดียวของ

ประเทศไทย ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์มีศูนย์

โฮมสุข จ�านวน 53 แห่ง และมีเป้าหมายในการ

ขยายให้เต็มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(อปท.) ทั้ง 150 แห่ง ตามความพร้อมของพื้นที่ 

รวมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และได้ขยายไป

ยังจังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ 25 ศูนย์ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

5 ศูนย์ในจังหวัดมหาสารคาม และ 1 ศูนย์น�าร่อง

ในจังหวัดขอนแก่น ซ่ึงเป็นผลส�าเร็จที่สะท้อน

ก า ร พัฒนาจนสาม า รถส ร ้ า ง เ ม ล็ ดพั น ธุ ์ 

“นักกายภาพบ�าบัดรุ่นใหม่” ท่ีเห็นความส�าคัญ

ของการท�างานด้านสาธารณสุขเชิงรุก
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ผลจากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ท�าให้ “ศูนย์โฮมสุข” เป็นต้นแบบของระบบ

การดแูลระยะยาว (Long term care) และเป็นสถานทีฝึ่กอบรมหลกัสตูรนกักายภาพบ�าบดัชมุชน โดยเกดิ

การขยายผลของศนูย์โฮมสขุและอาสาสมคัรศนูย์โฮมสขุมากขึน้ทกุปี โดยกลุ่มผู้พิการสามารถเข้าถงึบรกิาร

ในปี 2561 ร้อยละ 77.31 เพิ่มขึ้น 2.25 เท่าจากปี 2558 ที่เข้าถึงเพียงร้อยละ 34.30 และกลุ่มผู้สูงอายุ

เข้าถึงบริการในปี 2561 ร้อยละ 91.43 จากเดิมที่ไม่มีเลย ท�าให้กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้าน

การเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ

ผู้ป่วยและญาติได้สูงถึง 32,036,400 บาท
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ปัญหาความยากจนของประเทศไทย  

เป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน เกิดความเหลื่อมล�้า 

และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ส่ง

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน

โดยตรง ทีท่�าให้ขาดก�าลงัส�าคญัในการร่วมสร้าง

ประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน และจากรายงาน

การวเิคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความ

เหลื่อมล�้าในประเทศไทย ในการจัดอันดับความ

ยากจนในปี 2559 พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ ์ 

มีสัดส่วนคนจนมากเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ 

และเส้นความยากจน (Poverty Line) อยู่ท่ี

คนละ 2,422 บาทต่อเดือน ซึ่งยังต�่ากว่าระดับ

ประเทศอยู่ที่คนละ 2,667 บาทต่อเดือน

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 

ในจังหวัด สร้างโอกาส สร้างอาชีพ มีรายได้นายก

รัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้มีนโยบาย

แก้ไขปัญหาความยากจน โดยเลอืกจงัหวดักาฬสนิธุ์

เป็นจังหวัดน�าร่องในกลุ่มจังหวัดรายได้น้อย ซึ่งตั้ง

เป้าหมายให้กลุม่เป้าหมาย 4 กลุม่หลกั คอื เกษตรกร 

ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนผู้ด้อย

โอกาสมผีลติภณัฑ์จงัหวัดต่อหวั (GPP per Capital) 

เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ในปี พ.ศ. 2561 และ

ร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2562 ทีต้่องขจดัความยากจน

ให้หมดไปภายใน 2 ปี

โดยจังหวัดกาฬสินธุ ์ ได ้ รับมอบนโยบาย 

ดังกล่าว และด�าเนินการก�าหนดตัวแบบเพื่อด�าเนิน 

“โครงการ Kalasin Happiness Model :  

คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 256282 83



ซึ่งมีการขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วน ใน 

2 มิติหลัก คือ มิติที่ 1 ยกระดับชีวิตขั้นพื้นฐาน และ

มิติที่ 2 ยกระดับรายได้ เป็นการสร้างและเพิ่มราย

ได้ให้กบัประชาชน โดยมุง่เน้นการเพ่ิมผลติภาพรวม

ของภาคการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาค

การเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษา

ศิลปวัฒนธรรม ในกลุ่มเป้าหมายบนพื้นฐานของ

ความเสมอภาค และได้รบัการอ�านวยความยตุธิรรม

อย่างเท่าเทียมกัน

แนวคดิการแกไ้ขปัญหาความยากจน

การท�างานตลอดโครงการนี้ ได้ให้ประชาชน

เข้ามามส่ีวนร่วมทกุกระบวนการตัง้แต่เริม่จนสิน้สดุ 

โดยใช้เทคนิคการประชาคุ ้มเพื่อค้นหาปัญหา 

การตัดสินใจ การก�าหนดแนวทางเพื่อการพัฒนา 

การรับรู้ และการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น 

การค้นหากลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน ให้ชุมชน

ในพื้นที่ร่วมกันคัดเลือกและเสนอรายช่ือครัวเรือน

ยากจนให้กับคณะกรรมการ/ชุดปฏิบัติการประจ�า

ต�าบล และส�ารวจสภาพความเป็นอยู่เพื่อพิจารณา

แยกประเภทและช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการ

ต่อไป

แนวคิดในการให้ความช่วยเหลือ มี 2 แนวคิด

หลัก คือ แนวคิดวัฏจักรความยากจน ได้แก่ 

ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ปัญหาด้านสุขภาพ และแนวคิดทฤษฎีปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ให้คณุภาพชวีติของครวัเรอืน

มีความมั่นคง และยั่งยืน โดยการวิเคราะห์ข้อมูล

และก�าหนดประเด็นพิจารณาให้ความช่วยเหลือใน 

6 ด้าน ได้แก่ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสวัสดิการแห่งรัฐ 

ด้านอ�านวยความเป็นธรรม ด้านอาชีพ ด้านสุขภาพ 

และด้านหนี้สิน ซึ่งจ�าเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วนในการประสานงานกับเครือข่าย

และแก้ไขปัญหาความยากจน จึงได้จัดตั้งคณะ

กรรมการและอนกุรรมการซึง่บรูณาการร่วมกบัภาค

เอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาค

ประชาชน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง และใช้หลัก

ชุมชนช่วยชุมชนแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

และยังได ้จัดต้ังศูนย ์ปฏิบัติการยกระดับ

คุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน ร่วมกับนายอ�าเภอ 

ผู้น�าคุ้ม ผู้น�าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคล่ือน

ให้การเข้าร่วมโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การประชมุ 

การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มครัวเรือนยากจน ตลอด

จนร่วมติดตามประเมินผล เพื่อสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้การท�างานเป็นไปตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

นอกจากนี ้ยงัได้รบัการสนบัสนนุจากส่วนกลาง 

ส่วนภมูภิาค รฐัวสิาหกิจ มลูนธิ ิวัด โรงเรียน สมาชกิ

ในชุมชน ในด้านงบประมาณ สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ 

หรือแม้แต่องค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมการ

ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน

ยากจนเพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติ โดยมหาวทิยาลยั

กาฬสินธุ์สนับสนุนองค์ความรู ้และพัฒนาระบบ

สารสนเทศในการจดัเกบ็และรวบรวมข้อมลูพืน้ฐาน

ของครวัเรอืนยากจน ตลอดความต้องการ ศักยภาพ 

ซึ่งน�าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนจน และยก

ระดับรายได้ โดยการด�าเนินงานดังกล่าวมีแนวคิด
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จากต้นทุนทางวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ “ตุ้มโฮม 

เบิ่งแยง ฮักแพง แบ่งปัน” ซึ่งหมายถึง การรวมพลัง 

การคอยสอดส่องดูแล ด้วยความรักใคร่กลมเกลียว 

และช่วยเหลอืแบ่งปันกนัจากคนในชมุชนช่วยเหลอื

กันเองตามหลักชุมชนเพื่อชุมชน ซึ่งมีรูปแบบขั้น

ตอนและวิธีการด�าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ

 ขัน้ตอนที่ 1 สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ  สร้าง

กลไกขับเคลื่อน โดย

(1)

ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้ าใจ
ประชาชน/ส่วนราชการ/คณะท�างาน  
เพื่อสรา้งการมส่ีวนรว่มและบูรณาการ
ท�างานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาสังคม 

(2)

แต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนงานทุก
ระดับ ซ่ึงประกอบไปด้วยภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรต่าง 
ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วม  

(3)

จัดท�าระบบโปรแกรม

สารสนเทศแก้จน (KHM) เพื่อบันทึก
ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย
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ขัน้ตอนที่ 2 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เพ่ือค้นหาและ

กลั่นกรองครัวเรือนยากจน ซึ่งเป็นกระบวนการท�างานในการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ส�าคัญ โดย

(1)
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โปรแกรม KHM V.1.3 (Kalasin Happiness Model Version 1.3) 

• ช่วยประมวลผลเพื่อประกอบการพจิารณาแกไ้ขปัญหาและจดักลุม่แยก
ประเภทตามประเด็นความต้องการพร้อมแนวทางในการช่วยเหลือ และใช�
เป�นข้อมูลในการจัดทํารายงานนําเสนอผู้บริหารให้ทราบ 

• ใช�ระบบภมูสิารสนเทศ ดา้นการบรหิารจัดการปัญหาความความยากจน
จงัหวดักาฬสนิธ์ุ โดยความรว่มมอืกบัสาํนกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ
และภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) (Gistda) (สทอภ.) เช่น Application 
การจับคู่ระหว่างผู้ว่างงานกับตําแหน่งงานในจังหวัด

ขัน้ตอนที่ 3 ตัดสินใจช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายโดย

ชุมชนในพื้นที่เอง อ�าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนข้ันพื้นฐานจังหวัด

กาฬสนิธุ ์จากการร่วมกนัพิจารณาให้ความช่วยเหลอื

ตามศักยภาพและความต้องการของครัวเรือน

ยากจนใน 6 ด้าน ท้ังน้ี มีการช่วยเหลือครัวเรือน

ยากจนจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น  งบประมาณ/

โครงการจากภาครัฐและภาคเอกชน วัสดุ อุปกรณ์ 

กองทุนผ้าป่าจากการระดมทุน เป็นต้น

ขัน้ตอนที่ 4 สร้างความยั่งยืนให้ครัวเรือนยากจน

ด�ารงชีพอยู ่ได้ด้วยตนเองด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง ซึง่จงัหวดักาฬสนิธุม์กีารบรูณาการทกุภาคส่วน

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และมี

ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติ โดย

จดัท�าโครงการ/กิจกรรมการเรยีนรูใ้นการด�ารงชวีติ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 2 

โครงการ โดยส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กาฬสินธุ ์คอื โครงการพฒันาสังคมยกระดับคณุภาพ
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ชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  และโครงการ

ตลาดนัดแก้จนคนกาฬสินธุ์  ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 

ตามโครงการพฒันาสงัคมยกระดบัคณุภาพชวีติและ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากน้ี มีระบบการ

ติดตามประเมินผลการด�าเนินโครงการ การสร้าง

ครวัเรอืนต้นแบบทีป่ระสบความส�าเรจ็จากการทีไ่ด้

รับความช่วยเหลือ เป็นพี่ เลี้ยงและช่วยเหลือ

ครอบครัวที่อยู่ในโครงการ

ผลจากการด�าเนนิการทีผ่่านพบว่า มปัีจจยั

ความส�าเร็จจากการให้ความส�าคัญและผลักดัน

ของผู้บริหารหรือผู้น�า การใช้เทคโนโลยีเข้ามามี

ส ่วนช่วยในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข ้อมูล 

การด�าเนินงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วน

จากทุกภาคส่วน จนท�าให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้า

ร ่ วมโครงการมีความเข ้าใจแนวทางและ

กระบวนการในการช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและ

หลดุพ้นจากความยากจน ส่งผลให้มคีณุภาพชวีติ

ดขีึน้ มรีายได้เฉลีย่ต่อครัวเรอืนยากจนสูงขึน้ จาก 

2,465 บาทต่อเดือน เป็น 2,671 บาทต่อเดือน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานได้ทุก

ครวัเรอืน จ�านวน 3,292 ครวัเรือน และยงัเข้าถงึ

ระบบการบริการและสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ 

การรบับตัรสวสัดกิารแห่งรฐั บตัรประชาชน บัตร

ผู้พิการ เป็นต้น นอกจากนี้ ประชาชนในชุมชนมี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 

ท�าให้เกิดความเข็มแข็งและเกิดความปรองดอง

และความสามัคคีในชุมชน 
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จังหวัดสตูลมีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยา รวมถึงวัฒนธรรม โบราณสถาน และนิเวศวิทยา  

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ 4 อ�าเภอ ประกอบด้วย อ�าเภอมะนัง อ�าเภอทุ่งหว้า อ�าเภอละงู อ�าเภอเมืองสตูล 

มีแหล่งธรณีวิทยาท่ีมีคุณค่ามากกว่า 28 แหล่ง และแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ มากกว่า 16 แหล่ง 

มีความโดดเด่นทั้งด้านความหลากหลายของซากดึกด�าบรรพ์สัตว์ทะเลที่ค้นพบ และความหลากหลายของ

ชัน้หนิยคุเก่าแก่ รวมทัง้สภาพภมิูประเทศหนิปูนทีม่คีวามสวยงามระดบัโลก เช่น เกาะตะรเุตา หมู่เกาะเภตรา 

ถ�า้ภูผาเพชร ถ�า้เลสเตโกดอน เป็นต้น และมคีวามส�าคญัในด้านการเช่ือมโยงวฒันธรรม โบราณสถาน วถิชีีวิต

ของชาวมานิ ชาวเล และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะการค้นพบซากดึกด�าบรรพ์ หรือฟอสซิล 

ที่สามารถบ่งชี้อายุทางธรณีได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อประมาณ 548 - 250 ล้านปีที่ผ่านมา

ก้าวสู่อุทยานธรณีโลกด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จังหวัดสตูล (Global Geoparks)
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จากความส�าคัญข้างต้นทุกภาคส่วนในจังหวัดจึงเห็นชอบร่วมกันในการด�าเนินการตามแนวทาง

การจัดตั้งอุทยานธรณีของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์

ทรัพยากรธรณีและภูมิทัศน์ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งบริหารจัดการอุทยานธรณีให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาและข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน พัฒนารูปแบบการ

ท่องเที่ยวเชิงธรณีและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายส�าคัญร่วมกันของทกุภาคส่วนใน

การด�าเนินงาน คือการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการอุทยานธรณีสู่ระดับสากล เริ่มต้นจากการ

จัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการ การจัดท�าแผนแม่บทบริหารจัดการและด�าเนินงานตามแผนฯ ด้วยความ

ร่วมมือร่วมใจของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ต่อมาจึงได้มีการประกาศจัดตั้ง

อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) ซึ่งเป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัดในปี พ.ศ. 2557 และด้วย

ความร่วมมือของทกุภาคส่วนอย่างเข้มแขง็และต่อเนือ่งจงึพฒันาจนได้รบัการประกาศเป็นอทุยานธรณี

ระดับประเทศในปีพ.ศ. 2559 (ยูเนสโก) แห่งแรกในประเทศไทย และแห่งที่ 5 ของอาเซียน ด้วยการ

ประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) 

การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การเป็นอุทยานธรณีโลก 
(UNESCO Global Geopark) 

วนัท่ี 17 เมษายน 2561 ได้มกีารประกาศรับรองอทุยานธรณีสตลูเข้าเป็นสมาชกิอทุยานธรณโีลกของ

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
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การเปิดองค์กรให้ประชาชนมีส่วนร่วม

จังหวัดสตูลก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์โดยยึดหลักการบูรณาการระหว่าง

ประเด็นการพัฒนาระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับพื้นที่ พร้อมทั้งพิจารณาผลกระทบต่อสังคม 

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการเป็น “เมืองท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขอย่างยั่งยืน ประตูสู่
อาเซียน”  ก�าหนดกลไกรองรบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนหรอืผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับภารกจิ

หรือลกัษณะงานของส่วนราชการ และสร้างทศันคตทิีดี่และพฒันาศกัยภาพบคุลากรของจงัหวดัในการสร้าง

การมีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของประชน   

การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนให้มีศักยภาพ

(1) การสนบัสนนุองค์ความรูท้ีจ่�าเป็นส�าหรบักลุม่/เครอืข่ายภาคประชาชน เพือ่มศีกัยภาพในการเป็น

หุน้ส่วนขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานส�าคญัของจงัหวดั เช่น การพฒันาแกนน�าชมุชนเพือ่สร้างภาคกีารท่องเที่ยว

โดยชุมชน การให้ความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน การรวมกลุ่มและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการบริการรองรับการท่องเที่ยวชุมชน การฝึกอบรมหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงอุทยานธรณี

ที่มุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อให้พัฒนาอย่างยั่งยืน   

(2) การสนับสนุนงบประมาณในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นหรือการจัดเวทีประชาคมเพื่อ 

ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนของการวางแผนได้

อย่างกว้างขวางและเป็นระบบมากขึน้ เช่น จดัประชมุหารือเพือ่รับฟังความคดิเหน็ต่อร่างแผนพฒันาจงัหวดั 

อ�าเภอ และชุมชน เป็นต้น

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสนับสนุนให้อุทยานธรณีสตูลเป็น
อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geo park) 

จังหวัดได้แต่งตั้งคณะท�างานร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้แก่ คณะอนุกรรมการ

อุทยานธรณีสตูล เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 และคณะท�างานเตรียมข้อมูลเอกสารเพื่อรองรับ 
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การประเมินอุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกจาก UNESCO เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557  

เพื่อท�าหน้าที่เป็นกลไกหลัก (Key Actor) ในการประสานการด�าเนินงาน น�านโยบาย แผนงาน  

ข้อบังคับแนวทางการบริหารจัดการอุทยานธรณี รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนโดย

เฉพาะอย่างยิง่ภาคประชาชน ไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม ตลอดจนก�ากบัดแูลการด�าเนินงานให้บรรลุ

เป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก�าหนด  โดยประชาชนในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชมรมผู้ประกอบการ

อาหารจงัหวดัสตลู ชมรมผูป้ระกอบการโรงแรมทีพ่กัจงัหวดัสตลู สมาคมส่งเสรมิการท่องเทีย่วจงัหวดัสตลู 

สมาคมมัคคุเทศก์ ครือข่ายอุทยานธรณีสตูลท�าหน้าที่เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการท�างาน (Partnership) 

โดยมีอุทยานธรณีสตูลซึ่งมีผู้ขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ ผู้อ�านวยการอุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark Direc-

tor) ท�าหน้าที่เป็นผู้จัดการเครือข่าย (Network Manager) 

การบูรณาการท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสตูล ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลเป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนและประสานพลังจากทุกภาคส่วนให้งานเกิด

ความส�าเร็จ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย เป็นผู้มีส่วนเป็นผู้ท่ีสนับสนุนองค์ความรู้ บุคลากร งบประมาณใน

การด�าเนินงาน 
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มีการสนับสนุนองค์ความรู ้ ท่ีจ�าเป็นส�าหรับกลุ ่ม/เครือข่ายภาคประชาชน เพื่อมีศักยภาพ 

ในการเป็นหุ้นส่วนขับเคลื่อนการด�าเนินงานส�าคัญของจังหวัด เช่น การพัฒนาแกนน�าชุมชนเพื่อสร้างภาคี

การท่องเที่ยวโดยชุมชน การให้ความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน การรวมกลุ่ม

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการรองรับการท่องเที่ยวชุมชน การฝึกอบรมหลักสูตรการท่องเที่ยว

เชิงอุทยานธรณีที่มุ ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 

การพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรช่วยเหลอืนกัท่องเทีย่ว  การให้ความรูเ้กีย่วกบัอทุยานธรณแีละการอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการในการด�าเนินงานของกลุ่ม/

เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมเป็นก�าลังส�าคัญกับจังหวัดในการขับเคลื่อน/การบริหารราชการ 

มีการจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู ้ทางอุทยานธรณีเพื่อบริการข้อมูลโดยให้ชุมชนเข้ามามีร่วม 

ในการบริหารจัดการ จ�านวน 7 แห่ง โดยก�าหนดตัวแทนจากภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ๆ เพื่อ

ขับเคลื่อนกิจกรรมทางการท่องเที่ยว และให้บทบาทส�าคัญในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ภายใต้การสนบัสนนุขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัในด้านงบประมาณ และเป็นเวทเีพือ่รับฟังแนวทางการ

พัฒนาและการบริหารจัดการท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของอุทยานธรณีโลกสตูล โดยจัด

ให้มีการประชุมปรึกษาหารือเป็นประจ�าทุกเดือน 

ผลส�าเร็จจากการด�าเนินการ

      (1) การได้รับการประกาศรับรองจัดตัง้ให้เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ท�าให้

จงัหวดัสตูลและแหล่งท่องเทีย่วเชงิธรณขีองจงัหวดัมชีือ่เสียงเป็นทีรู่จ้กัอย่างกว้างขวาง รวมถงึช่ือเสียงของ

ประเทศไทยจะเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น  

 (2) คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ประชาชนมีความรัก สามัคคีกัน มีความสุข  

โดยรวมกลุม่จดัตัง้วสิาหกิจชมุชน เพ่ือผลติสนิค้าและบรกิารด้านการท่องเทีย่ว ในเขตพืน้ทีอ่ทุยานธรณโีลก

สตูลและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) กลุ่มปันหยาบาติก 2) กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน

วังสายทอง 3) กลุ่มชุมชนปากน�้าซี แอล ฟิชชิ่งทัวร์ 4) กลุ่มบ้านบ่อเจ็ดลูก 5) กลุ่มบ้านหาญ 6) กลุ่มถ�้า 

อไุรทอง 7) กลุม่เครอืข่ายการท่องเทีย่วโดยชมุชนต�าบลนาทอน 8) กลุม่เครอืข่ายการท่องเทีย่วต�าบลทุ่งหว้า 

9) กลุ่มตัดเย็บสตรีอ�าเภอมะนัง และ 10) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอ่าวปากบารา 
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    (3) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลจากการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อผลิตสินค้าและ 

บริการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่อุยานธรณีโลกสตูล หลังจากได้มีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานแบบมี

ส ่วนร ่วมของประชาชนในการผลักดันอุทยานธรณีสตูลตั้งแต ่ระดับจังหวัดไปสู ่ระดับประเทศ  

จนกระทัง่ได้รบัการประกาศให้เป็นอทุยานธรณโีลกสตูล ของยเูนสโกส่งผลให้ชุมชนมรีายได้เพิม่ขึน้ และยงั

ส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสตูล โดยมีรายได้จากการท่องเท่ียว ในปี พ.ศ. 2560 - 2561 

จ�านวน 8,168,70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 9,100.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.42 (ที่มา : กรมการ

ท่องเที่ยว, 2561)

 (4) การใช้ประโยชน์ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและภูมิใจในท้องถิ่นที่ตนอาศัย ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับอุทยานธรณีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความรัก ความหวงแหน มรดกทางธรณีวิทยา มรดกทาง

วัฒนธรรม เช่น ไม่ท�าลาย ฟื้นฟู สืบสาน ถ่ายทอด และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมให้สถาบัน

การศกึษาต่างๆ ในจงัหวดัสตลูมีหน้าทีใ่ห้ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัอทุยานธรณสีตลูแก่นกัเรยีน นกัศึกษาตัง้แต่

ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงนอกระบบโรงเรียนและบุคคลพิเศษ รวมถึงการอบรมหลักสูตร

อาชีพต่างๆ เช่น ขนมอาหาร สินค้าที่ระลึก มัคคุเทศก์ อบรมพัฒนาผู้น�าเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวและ

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้องค์กรประชาชนและประชาชนสามารถบริหารจัดการแหล่งต่าง ๆ ของตนเอง
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ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
Effective Change
ระดับดี
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ปจจุบันมันส�าปะหลัง ซึ่งถือได้ว่าเป็นพืช

พลังงานชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็น

พชืทดแทนพลงังานทีโ่ดดเด่นพชืหนึง่ สามารถน�าไป

ผลิตน�า้มนัเบนซนิชนดินีว่้า “แกสโซฮอล์” ส่งผลให้

ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการมันส�าปะหลังที่มี

คุณภาพในปริมาณที่สูง ด้วยข้อจ�ากัดของพื้นที่ปลูก

มนัส�าปะหลังภายในประเทศมีเท่าเดมิ (พืน้ทีส่่วนใหญ่

อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประกอบกับมัน

ส�าปะหลังเป็นพืชท่ีเกิดการ

ระบาดของโรคได้ง ่าย หาก

ท�าการเพาะปลูกแบบผิดหลัก

วิชาการ 

รวมพลังในการถ่ายทอดความรู้ สร้างเกษตรกรไทยผู้ปลูกมันส�าปะหลัง 

“ลดตนทุน ...เพิ่มผลผลิต”

การเสริมสรา้งความรู ้พฒันาชาวไร่แบบมส่ีวนร่วม 

เพื่อการผลิตมันสําปะหลังยั่งยืน

กรมวิชาการเกษตร
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ความร่วมมอืระหว่างภาครฐั เอกชน และภาคประชาชน จงึเกดิ

ขึ้นเพื่อร่วมกันเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังท่ีมีคุณภาพ ให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของตลาด โดยใช้แนวคิด “การตลาดน�าการผลิต” 

เข ้ามาใช ้ในการด�าเนินโครงการดังกล ่าว โดยเ ร่ิมจากการ

ประชาสัมพันธ์หาเครือข่าย การลงนามความร่วมมือ ระหว่างกรม

วชิาการเกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมพฒันาทีด่นิ และกลุ่มบรษิทั

ไบโอเอทานอล เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาเกษตรกรสู่การผลิตมัน

ส�าปะหลังอย่างยั่งยืน ก�าหนดวิสัยทัศน์ให้ “เกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง ลดต้นทุน และ

เพิ่มผลผลิต” ด้วยการเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลัง ท่ีใช้หลักการงานวิจัยน�าการตลาด โดยน�าเทคโนโลยี

ที่ผ่านการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดสู่กลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่การ ปรับปรุงดินการจัดการปุ๋ย 

การจัดการพันธุ์ การจัดการน�้า และ

ก า ร จั ด ก า ร ศั ต รู พื ช  จน เป ็ น

เทคโนโลยีเฉพาะพื้นที่ นอกจากน้ี 

ยังพัฒนาความเข้มแข็งของกลุม่

เครือข่าย โดยการสร้างเครือข่าย

เกษตรกรต้นแบบ เพื่อขยายและ

สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ในการ

ปลูกมันส�าปะหลังโดยใช้หลักการ

ของเกษตรอินทรีย์ จนเกิดเป็น “อุบลโมเดล” ในพื้นที่เป้าหมาย 4 อ�าเภอในจังหวัดอุบลราชธานี 

(อ.นาเยีย อ.สว่างวีระวงศ์ อ.พิบูลมังสาหาร อ.วารินช�าราบ) และลานสาขาของบริษัท 

จากการท�างานร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง สามารถพัฒนาเกษตรกรต้นแบบผลิตมันส�าปะหลังอินทรีย์ได้ 

40 ราย ยกระดับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 ท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 61 และ

จากการที่มีแปลงต้นแบบเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ท�าให้สามารถเผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือ

กนัภายในกลุม่เกษตรกร ให้มรีายได้ท่ียัง่ยนื ภายใต้แนวคดิ “ลดต้นทนุ เพิม่ผลผลติ” อกีทัง้ยงัเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจจากพื้นที่อื่นๆ ได้อีกด้วย ผลผลิตพอเพียงส�าหรับใช้ในประเทศและส่งออก
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ความร่วมมอืระหว่างภาครฐั เอกชน และภาคประชาชน จงึเกดิ

ขึ้นเพื่อร่วมกันเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังที่มีคุณภาพ ให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของตลาด โดยใช้แนวคิด “การตลาดน�าการผลิต” 

เข ้ามาใช ้ในการด�าเนินโครงการดังกล ่าว โดยเริ่มจากการ

ประชาสัมพันธ์หาเครือข่าย การลงนามความร่วมมือ ระหว่างกรม

วชิาการเกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมพฒันาทีด่นิ และกลุม่บรษัิท

ไบโอเอทานอล เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาเกษตรกรสู่การผลิตมัน

ส�าปะหลังอย่างยั่งยืน ก�าหนดวิสัยทัศน์ให้ “เกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง ลดต้นทุน และ

เพิ่มผลผลิต” ด้วยการเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลัง ท่ีใช้หลักการงานวิจัยน�าการตลาด โดยน�าเทคโนโลยี

ที่ผ่านการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดสู่กลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่การ ปรับปรุงดินการจัดการปุ๋ย 

การจัดการพันธุ์ การจัดการน�้า และ

ก า ร จั ด ก า รศั ต รู พื ช  จน เป ็ น

เทคโนโลยีเฉพาะพื้นที่ นอกจากนี้ 

ยังพัฒนาความเข้มแข็งของกลุม่

เครือข่าย โดยการสร้างเครือข่าย

เกษตรกรต้นแบบ เพื่อขยายและ

สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ในการ

ปลูกมันส�าปะหลังโดยใช้หลักการ

ของเกษตรอินทรีย์ จนเกิดเป็น “อุบลโมเดล” ในพื้นที่เป้าหมาย 4 อ�าเภอในจังหวัดอุบลราชธานี 

(อ.นาเยีย อ.สว่างวีระวงศ์ อ.พิบูลมังสาหาร อ.วารินช�าราบ) และลานสาขาของบริษัท 

จากการท�างานร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง สามารถพัฒนาเกษตรกรต้นแบบผลิตมันส�าปะหลังอินทรีย์ได้ 

40 ราย ยกระดับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 ท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 61 และ

จากการที่มีแปลงต้นแบบเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ท�าให้สามารถเผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือ

กันภายในกลุม่เกษตรกร ให้มรีายได้ทีย่ั่งยืน ภายใต้แนวคดิ “ลดต้นทุน เพิม่ผลผลติ” อกีทัง้ยงัเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจจากพื้นที่อื่นๆ ได้อีกด้วย ผลผลิตพอเพียงส�าหรับใช้ในประเทศและส่งออก



ชุมชนตระหนักถึงปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
และพฒันาบ้านทุ่งยายชี

อ�าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวัดฉะเชงิเทรา เป็นพืน้ทีท่�าการเกษตรของประชาชนผู้มรีายได้น้อย ประสบปัญหา

ความเดือดร้อน ฤดูแล้งขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ฤดูน�้าหลากไม่สามารถชะลอน�้าได้ ทั้งยังมี

ปัญหาช้างป่าท�าลายพืชไร่ของเกษตรกร ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีหน่วยงานหลักใน

การแก้ไขปัญหาระหว่างคนกบัช้าง เกดิความขัดแย้งในวิถชีวีติ ส่งผลต่อรายได้ของชุมชนและคณุภาพชวีติของ

ประชาชนในพื้นที่ 

ส�านกังานพฒันาชมุชนอ�าเภอท่าตะเกยีบได้จดัเวทปีระชาคม ประชมุวเิคราะห์ปัญหาและชมุชนก�าหนด

ความต้องการทีจ่ะพฒันาบ้านทุง่ยายชใีห้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยชุมชนเห็นว่ามีต้นทุนและศักยภาพใน

เรือ่งคลองสยีัดและฝายมชีวีิต จากนัน้ ส�านักงานพฒันาชมุชนจงัหวดัฉะเชงิเทราในฐานะเลขาคณะกรรมการ

ประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ได้ส่งทีมงานลงไปส�ารวจและร่วมออกแบบกับ

ชมุชน โดยมภีาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกนัวางแผนเพือ่พฒันาหมู่บ้าน/ชมุชน และขบัเคลือ่น

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แบ่งการด�าเนินการเป็นสามระยะ 
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สุขร่วมสร้าง@ทุ่งยายชี

กรมการพัฒนาชุมชน



ระยะที่ 1 

ก่อเกดิแนวคดิ ค้นหาแนวทาง

การพัฒนาบ้านทุ่งยายชี โดย

ชุมชนรวมกลุ่มเพื่อค้นหาและ

คัดเลือกวิธีการไปสู่เป้าหมาย

เดียวกัน โดยผู้น�าในหมู่บ้าน

และประชาชน ศึกษาดูงาน 

ถอดองค์ความรู้จากหมู่บ้าน

ท ่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อสร ้าง 

Model หมู่บ้านท่องเทีย่วบ้าน

ทุ่งยายชี 

ระยะที่ 2 

การพฒันาและประชาสมัพันธ์

หมู ่บ ้านท่องเท่ียว OTOP 

นวัตวิถี บ้านทุ่งยายชี ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณจาก

กรมในการพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 

ก า ร พั ฒ น า บ ร ร จุ ภั ณ ฑ ์

การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ระยะที่ 3 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เตรียมความพร้อม ฝึกอบรม

ผู้น�าชุมชนและตัวแทนชุมชน

ด้านการบรกิารแก่นกัท่องเทีย่ว 

นอกจากนี้  ยังมีการจัดท�า

องค์ความรู ้การแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างคนกับ

ช้างป่าร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์

ช้างและสิ่งแวดล้อม เชียงใหม่ 

หรือที่รู ้จักกันในนามมูลนิธิ

แสงเดือน ชัยเลิศ http://sef.

saveelephant.org/) ซึ่งเป็น

องค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก�าไร

ที่อุทิศตนเพื่อช้างไทย ผ่านวิธี

การหลายแง่มุมที่เก่ียวข้อง

กับชุมชน และด�าเนินงานการ

ท ่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ ท่ี เป ็น

ประโยชน์ต่อชุมชน

จากการขับเคล่ือนโครงการส่งผลให้ชุมชน

เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการชุมชน

ท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมในการท�างานใน

รปูแบบประชารฐั ท้ังภาครฐั เอกชน วชิาการ ประชา

สังคม และประชาชน เกิดสัตยาบรรณชุมชนในการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาความ

ขัดแย้ง/ความรุนแรงจากการบุกรุกกัดกินพืชไร่

ของชาวบ้านจากช้างป่า แก้ไขปัญหาภยัแล้งด้วยการ

ร่วมกนัสร้างฝาย และการส่งเสรมิอาชพีสร้างรายได้

และลดรายจ่ายในครัวเรือน ตลอดจนการสร้าง

เครอืข่ายและรูปแบบการแก้ไขปัญหาช้างป่าร่วมกบั

มูลนิธิอนุรักษ์ช ้างและสิ่งแวดล้อม เชียงใหม่ 
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(มูลนิธิแสงเดือน ชัยเลิศ) รวมถึงการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการท่องเท่ียว 

ท�าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึน รวมเป็นจ�านวนเงิน 

362,300 บาท (ม.ค. 60 – ธ.ค.61) ชุมชน 

ทุ่งบ้านยายชียังเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชน

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของกลุ ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออก ซึ่ งจากการส�ารวจความสุข 

มวลรวมชมุชน (Gross Village Happiness : GVH) 

พบว่าชุมชนมีความสุขในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 90 ซึ่งปัจจัยส�าคัญของการขับเคลื่อน

โครงการ คอื กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน

และการบูรณาการของส ่วนราชการ ชุมชน

ตระหนักถึงปัญหาและแสวงหาทางออกร่วมกัน 

เกิดความเป็นเจ้าของและต้องการท่ีจะดูแลรักษา

อัตลักษณ์ชุมชน
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การแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยการสร้าง

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ีเทศบาล

ต�าบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น พบว่ามีสุนัขจรจัด

เพ่ิมขึ้นจ�านวนมาก เน่ืองจากมีผู้น�าสุนัขมาปล่อย

ทีว่ดั ประชาชนถกูสนุขักดับ่อย ๆ  ประกอบกบัพืน้ที่

ดังกล่าวอยู ่ใกล้เขตเมืองท่ีมีสุนัขจรจัดท่ีพบการ

ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า หากปล่อยปัญหาไว้จะส่งผล

ต่อความปลอดภัยของประชาชนในการติดเชื้อโรค

พิษสุนัขบ้า ซึ่งเมื่อติดเชื้อแล้วจะไม่มีทางรักษาให้

หายขาด “ต้องตายสถานเดยีวเท่านัน้” การปกป้อง

ประชาชนจากโรคที่ป้องกันได้ เป็นบทบาทหน้าท่ี

ของกรมควบคุมโรค โดยส�านักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ

ในพืน้ทีต่ระหนกัถงึอนัตรายจากโรคพษิสนุขับ้าและ

ร่วมมือร่วมใจป้องกันควบคุมโรค โดยน�าบทเรียน

ความส�าเร็จการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

(succession story) และการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

โดยน้อมน�าพระปณธิานมาขบัเคล่ือนการด�าเนนิงาน

รูปแบบ “รัฐ ราษฏร รวมใจ ตานภัย โรคพิษสุนัข

บา ตามพระปณธิานสตัวปลอดโรค คนปลอดภยั”

โดยเริ่มจากการจัดเวทีประชาคมเพื่อ

ให้เกิดการร ่วมคิด ร ่วมวางแผน ร ่วมท�า 

ร่วมติดตาม และร่วมรับผลประโยชน์ ตาม

พระปณิธานสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ซึ่ง

ต้องอาศัยความเข้มแข็งและความเป็นเจ้าของ

การแก้ไขปัญหาของประชาชน ทั้งนี้ประชาชน

ได ้ร ่ วมวิ เคราะห ์ป ัญหาโรคพิษสุ นัขบ ้า 

พบปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ 
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กรมควบคุมโรค
ส�านกังานป้องกันควบคมุโรคท่ี 7 จงัหวัดขอนแก่นได้สร้างกลไกความร่วมมอืกับหน่วยงานภาคเีครอืข่าย

และถ ่ายทอดกระบวนการเรียนรู ้  ดังนี้  ภาครัฐ ได ้แก ่  เทศบาลต�าบลท ่าพระและปศุสัตว ์

ร่วมกนัด�าเนนิการส�ารวจและขึน้ทะเบยีนสตัว์พร้อมจดัท�าฐานข้อมลูสตัว์ในพืน้ที ่สสจ./สสอ./รพ. สนับสนนุ

วคัซนีและสือ่ประชาสมัพนัธ์และให้ความรูแ้ก่เครือข่าย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนบั

สนนุแอปพลเิคชัน่แจ้งเตอืนภยัโรคตดิต่อจากสตัว์สูค่นเน้นโรคพิษสนุขับ้า เป็นต้น ภาคประชาชน พระภิกษุสงฆ์

วดัเทพปรูนาราม น�าร่องจดัตัง้ศูนย์พกัพงิสนุขัจรจดั ผูน้�าชุมชน เฝ้าระวงั ควบคมุและป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า 

เป็นผู้น�าเจรจากับผู้ให้อาหารสัตว์จรจัด เครือข่ายอสม.ให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสเบื้องต้น ส�ารวจประชากรสนุขั

แมว จดัหาและฉดีวคัซนีให้สนุขั แมวให้เพยีงพอ แจ้งข้อมลูข่าวเตอืนภยัให้กับเครือข่ายอื่น ครูและแกนน�า

นัก เรี ยน สื่ อสาร

แนวทางการป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ ้าใน

โรงเรียน เครือขาย

ภ า ค เ อ ก ช น 

สนับสนุนวิทยากร

และสาธิตการใช้งาน

และฝังไมโครชิพใน

สุนัข เพื่อเฝ้าระวัง

และติดตามสุนัขเมื่อ

สร้างปัญหาในชมุชน

ด้านคน
เกี่ยวกับการขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โรคพิษสุนัขบ้า

ด้านสุนัข
การขึ้นทะเบียนสัตว์

ไม่ครอบคลุม

ด้านการบริหารจัดการ
ขาดผู้รับผิดชอบหลักในการดูแล
สุนัข/แมวจรจัดในวัดและสถานที่

สร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
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ส�านกังานป้องกันควบคมุโรคท่ี 7 จงัหวัดขอนแก่นได้สร้างกลไกความร่วมมอืกับหน่วยงานภาคเีครอืข่าย

และถ ่ายทอดกระบวนการเรียนรู ้  ดังนี้  ภาครัฐ ได ้แก ่  เทศบาลต�าบลท ่าพระและปศุสัตว ์

ร่วมกนัด�าเนนิการส�ารวจและขึน้ทะเบยีนสตัว์พร้อมจดัท�าฐานข้อมลูสัตว์ในพืน้ที ่สสจ./สสอ./รพ. สนับสนนุ

วคัซนีและสือ่ประชาสมัพนัธ์และให้ความรูแ้ก่เครือข่าย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนบั

สนนุแอปพลเิคชัน่แจ้งเตอืนภยัโรคตดิต่อจากสตัว์สูค่นเน้นโรคพิษสุนขับ้า เป็นต้น ภาคประชาชน พระภิกษุสงฆ์

วดัเทพปรูนาราม น�าร่องจดัตัง้ศูนย์พกัพงิสนุขัจรจดั ผูน้�าชุมชน เฝ้าระวงั ควบคมุและป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า 

เป็นผู้น�าเจรจากับผู้ให้อาหารสัตว์จรจัด เครือข่ายอสม.ให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสเบื้องต้น ส�ารวจประชากรสนุขั

แมว จดัหาและฉดีวคัซนีให้สนุขั แมวให้เพยีงพอ แจ้งข้อมลูข่าวเตอืนภยัให้กับเครือข่ายอื่น ครูและแกนน�า

นัก เ รียน สื่ อสาร

แนวทางการป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ ้าใน

โรงเรียน เครือขาย

ภ า ค เ อ ก ช น 

สนับสนุนวิทยากร

และสาธิตการใช้งาน

และฝังไมโครชิพใน

สุนัข เพื่อเฝ้าระวัง

และติดตามสุนัขเมื่อ

สร้างปัญหาในชมุชน

ด้านคน
เกี่ยวกับการขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โรคพิษสุนัขบ้า

ด้านสุนัข
การขึ้นทะเบียนสัตว์

ไม่ครอบคลุม

ด้านการบริหารจัดการ
ขาดผู้รับผิดชอบหลักในการดูแล
สุนัข/แมวจรจัดในวัดและสถานที่

สร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
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ผลส�าเร็จ ด้านประชาชน มีความปลอดภัย

ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขที่มีเชื้อกัด เนื่องจาก

สัตว์ได้รับการฉดีวคัซนีทุกตวั เครอืข่ายภาคประชาชน 

ภาครัฐ และภาคเอกชน มีความรู้ในการป้องกัน

ควบคมุโรคพษิสนุขับ้า มคีลงัส�ารองวคัซีนสนับสนนุ

พื้นที่ แกนน�าชุมชนติดตามผู ้สัมผัสมารับวัคซีน

ให้ครบชุด มีแอปพลิเคชั่นแจ้งเตือนภัย ด้านสัตว์ 

มีฐานข้อมูลสัตว์ขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนครบ 

มีสถานพักพิงสัตว์จรจัดจ�านวน 4 แห่ง สุนัขจรจัด

ได้รบัการฝังไมโครซปิ และมเีตาเผาสตัว์ มเีครอืข่าย

การท�างานภาคประชาสังคม มีธรรมนูญสุขภาพ 

และด้านระบบข้อมูลผู ้สัมผัส ด�าเนินการผ่าน

โปรแกรม ร36  
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ผลส�าเร็จ ด้านประชาชน มีความปลอดภัย

ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขที่มีเชื้อกัด เนื่องจาก

สตัว์ได้รับการฉดีวคัซนีทุกตัว เครอืข่ายภาคประชาชน 

ภาครัฐ และภาคเอกชน มีความรู้ในการป้องกัน

ควบคมุโรคพษิสนุขับ้า มคีลงัส�ารองวคัซีนสนับสนนุ

พื้นที่ แกนน�าชุมชนติดตามผู ้สัมผัสมารับวัคซีน

ให้ครบชุด มีแอปพลิเคชั่นแจ้งเตือนภัย ด้านสัตว์ 

มีฐานข้อมูลสัตว์ขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนครบ 

มีสถานพักพิงสัตว์จรจัดจ�านวน 4 แห่ง สุนัขจรจัด

ได้รบัการฝังไมโครซปิ และมเีตาเผาสตัว์ มเีครอืข่าย

การท�างานภาคประชาสังคม มีธรรมนูญสุขภาพ 

และด้านระบบข้อมูลผู ้สัมผัส ด�าเนินการผ่าน

โปรแกรม ร36  
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ผลกระทบจากสินค้าน�าเข้าจากออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์อีกทางหนึ่ง กรมฯ จึงได้เริ่มด�าเนินการ 

“จับมือผู้ประกอบการโคนมไทยบุกตลาด

ตา่งประเทศโดยใช้ประโยชน์จาก FTA” โดยเลง็เหน็

การใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าใน

กรอบอาเซียน-จีน โดยใช้จีนเป็นโครงการน�าร่อง 

เนื่องจากตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพและ

มกี�าลงัซือ้สูง 

การขบัเคลือ่นโครงการได้เริม่จากการบรูณาการ

การท�างานกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคประชาชน และ

ภาคเอกชน  ได้แก่ กรมปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรม

อาหาร ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย 

ศูนย์ให้ค�าปรึกษาเเละพัฒนาผู ้บริหารทางธุรกิจ

เเห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เกษตรกรโคนม 

ผู ้ประกอบการนมและผลิตภัณฑ์นม และชุมนุม

สหกรณ์  โดย 

1)  ลงพื้นที่ การจัดสัมมนาประชา

พิจารณ ์  รับฟ ั ง  แลกเปลี่ ยน

ความคดิเหน็ภาครฐั ภาคประชาชน 

และภาคเอกชน และร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ถึง

ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงวิเคราะห์

ข ้อมูลสภาพตลาดเป ้าหมาย เพื่อวางแผน

การท�างาน 

2)  จับมือพันธมิตร บูรณาการ

ท�างานร่วมกัน จัดท�าความร่วมมือ 

(MOU) 5 หน่วยงานเพือ่สร้างความ

พร้อมให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการนมและ

ผลิตภัณฑ์นมของไทย พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานสินค้า ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพและขดีความสามารถในการแข่งขนั

ของไทยในตลาดต่างประเทศ
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3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลักดันสู่

ตลาดต่างประเทศ โดยจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ (Workshop) และ

ให้ค�าปรึกษาเชิงลึก (Coaching) 

คดัเลอืกผู้ประกอบการสินค้านมและผลติภัณฑ์นม

ของไทยร่วมเดินทางไปศึกษาตลาดเป้าหมายใน

ต่างประเทศ หาช่องทางขยายตลาด พบปะหารือ

กับผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งชั้นน�าของจีน เช่น 

Super Brand Mall และเหอหม่า รวมทั้งยังได้

เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการนม

และผู้น�าเข้าสินค้าประเภทนมและผลิตภัณฑ์นม

ของจีน เป็นต้น

4) ติดตาม ประมวลผล 

สรปุบทเรยีนการแก้ปัญหา 

และประเมินผลภายหลัง

การด�าเนนิโครงการ พร้อม

ทัง้เสนอความเหน็ และข้อเสนอแนะ เพือ่ให้ได้มา

ซึ่งแผนการส่งเสริมส�าหรับช่องทางการจ�าหน่าย

สินค้านมและผลิตภัณฑ์นม  และจัดกิจกรรม

สัมมนา เรื่อง “โคนมไทย ก้าวไปพร้อมกับ FTA” 

ณ จังหวัดสระบุรี ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบ

การโคนมทีส่นใจ โดยมผีูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยงาน

ต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู ้กับผู ้เข้าร่วม

สัมมนา

  

ความส�าเร็จที่ได้รับในด้านสังคม

1) ชุมชนมีความเข้มแข็ง ลดการเคลื่อนย้าย

แรงงานออกนอกพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรโคนม

สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความรู ้ความเข้าใจ 

ตระหนัก และใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้า 

เสรี FTA 2) นมและผลิตภัณฑ์นมในพื้นที่มีคุณภาพ

เพิ่มขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรี 

3) เกิดเครือข่ายเกษตรกรโคนมที่เข้มแข็งในการ 

ให้ความรู ้พัฒนาผลิตภัณฑ์นมท่ีมีคุณภาพและ 

การท�าตลาดสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาด 

การค้าเสรีได้ 
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ด้านเศรษฐกิจ ท�าให้ 

1) จากความตกลงทางการค้าในกรอบอาเซียน

และอาเซียน-จีน เกิดช่องทางตลาดสินค้านม

และ พัฒนาผลิ ต ภัณฑ ์ น ม ในต ่ า ง ป ร ะ เ ทศ 

2) ขยายการส่งออกนมและผลติภัณฑ์นมของ ไทย

ใ น ต ล า ด โ ล ก  3) รายได้เกษตรกรโคนมเพ่ิมขึ้น 

เช่น สหกรณ์โคนมวงัน�า้เยน็ เพิ่มยอดขายจาก 1 ตู้

คอนเทนเนอร์ เป็น 5 ตู้คอนเทนเนอร์ เพิ่มข้ึน

จาก 1.6 ล้านบาท เป็น 8 ล้านบาท ทดแทนรายได้ที่

จะต้องสญูเสยีไปจากการแข่งขนักบันมต่างประเทศ  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ คือ เกษตรกร

โคนมและผู้ประกอบการนม เปิดใจรับฟังและ

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การค้าระบบใหม่ๆ และมีความ

กระตือรือร ้นที่จะได ้รับการพัฒนาต ่อยอด 

โดยมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาสนิค้าของตนสูต่ลาด

ต่างประเทศและความร่วมมือของกลุ่มพันธมิตร

ที่เข้มแข็ง 
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ด้านเศรษฐกิจ ท�าให้ 

1) จากความตกลงทางการค้าในกรอบอาเซียน

และอาเซียน-จีน เกิดช่องทางตลาดสินค้านม

แ ล ะพัฒน าผ ลิ ต ภัณ ฑ ์ น ม ในต ่ า ง ป ร ะ เ ทศ 

2) ขยายการส่งออกนมและผลติภัณฑ์นมของ ไทย

ใ น ต ล า ด โ ล ก  3) รายได้เกษตรกรโคนมเพ่ิมขึ้น 

เช่น สหกรณ์โคนมวงัน�า้เยน็ เพิ่มยอดขายจาก 1 ตู้

คอนเทนเนอร์ เป็น 5 ตู้คอนเทนเนอร์ เพิ่มข้ึน

จาก 1.6 ล้านบาท เป็น 8 ล้านบาท ทดแทนรายได้ท่ี

จะต้องสญูเสยีไปจากการแข่งขนักบันมต่างประเทศ  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ คือ เกษตรกร

โคนมและผู้ประกอบการนม เปิดใจรับฟังและ

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การค้าระบบใหม่ๆ และมีความ

กระตือรือร ้นที่จะได ้ รับการพัฒนาต ่อยอด 

โดยมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาสนิค้าของตนสูต่ลาด

ต่างประเทศและความร่วมมือของกลุ่มพันธมิตร

ที่เข้มแข็ง 
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การมีส่วนร่วมในพัฒนาแหล่งน�้า
บาดาลของบ้านปากชัดหนองบัว

พื้นท่ีอ�าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น

พื้นที่ประสบภัยแล้งซ�้าซาก อยู่ในบริเวณเขตเงาฝน 

และไม่มแีหล่งน�า้ผวิดินอืน่ ถ้าดจูากแผนทีน่�า้บาดาล

จะเห็นว่าเป็นพื้นท่ีที่มีศักยภาพแหล่งน�้าบาดาลต�่า 

ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาความขาดแคลน

แหล่งน�า้เพือ่การเกษตรมาอย่างต่อเนือ่ง ไม่สามารถ

เพาะปลูกพืชได้ในฤดูแล้ง ต้องไปรับจ้างประกอบ

อาชพีทีอ่ืน่อยูเ่ป็นประจ�า อย่างไรก็ตาม กลุม่เกษตรกร

บ้านปากชัดหนองบัวเป็นชุมชนที่มีเข้มแข็งและ

ด้วยความเอาใจใส่ของผู้น�าในเกษตรพื้นท่ี ได้น�า

ปัญหาดังกล่าวหารือกับส�านักทรัพยากรน�้าบาดาล 

เขต 2 (สุพรรณบุรี) เพื่อหาทางออกของปัญหา

ร่วมกัน ประกอบกับกรมทรัพยากรน�้าบาดาล โดย

ส�านักทรัพยากรน�้าบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) 

การพัฒนาระบบ
กระจายนํ้าบาดาลเพื่อการเกษตร
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

กรมทรัพยากรน�้าบาดาล
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ได้ด�าเนินการส�ารวจและประเมินศักยภาพแหล่งน�้าบาดาลในพื้นที่ และพบว่าพื้นท่ีดังกล่าวมีจุดเจาะน�้า

บาดาลทีค่าดว่ามศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะน�ามาใช้เพือ่การเกษตร จงึบรรจเุข้าแผนงานโครงการพฒันาแหล่ง

น�้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กรมทรัพยากรน�า้บาดาล ได้ส่งเสรมิให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการท�างาน

ทุกขั้นตอน ยกเว้นงานที่ต้องอาศัยความช�านาญเฉพาะด้าน โดยเริ่มจาก

ความส�าเรจ็ของโครงการฯ ด้านเศรษฐกจิ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 14 ราย สามารถ

เพาะปลกูพชืได้ตลอดปี พชืทีเ่พาะปลกูส่วนใหญ่

เป็นพืชผักอายุสั้น ใช้น�้าน้อย สามารถเก็บเกี่ยว

ได้ตลอดปี มีตลาดรับซ้ือผลผลิตท่ีแน่นอน เช่น 

หน่อไม้ฝรั่ง หญ้าเนเปียร์ มะละกอ โดยมี

ภาคเอกชนเข้ามารับซ้ือผลผลิตถึงแปลงเกษตร

ในราคายุตธิรรม ภาคเอกชนเข้ามาให้การสนบัสนนุ

ให้ปลกูแบบเกษตรอนิทรย์ี และรบัซ้ือผลผลติโดย

ประกนัราคาขัน้ต�า่ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่

มากขึ้น ผลการเจาะน�้าบาดาล สามารถน�ามาใช้

เพื่อการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

ด้านสังคม สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเข้มแข็ง 

มีการจัดตั้งกลุ ่มเกษตรกรผู ้ใช้น�้าบาดาลเพื่อ

การเกษตร “บ้านปากชัดหนองบัว” เกษตรกร

สามารถประกอบอาชีพการเกษตรอยู่ในถิ่นฐาน

ของตนไม่ต้องอพยพหางานท�าในเมืองใหญ่ 

ครอบครวัมคีวามอบอุน่ อยูอ่ย่างมคีวามสุขมากขึน้ 

ปัญหายาเสพติดลดลง รายได้ดีขึ้นส่งผลให้

คุณภาพชีวิตดีขึ้น
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กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการ
(Multi-Stakeholder)

เปิดเผยข้อมูล
(Disclosure)

ตรวจสอบข้อมูล
(Assurance)

โครงการความโปร ่ งใสในการก ่อสร ้าง

ภาครัฐ (Construction Sector Transparency 

Initiative : CoST) เป็นเครือ่งมอืเข้ามาช่วยป้องกนั

การทุจริตในโครงการก่อสร้างภาครัฐ โดยการสร้าง

กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐให้เข้ามามีส่วนร่วม 

โดยอาศยัการตดิตามและตรวจสอบข้อมลูทีเ่ปิดเผย

ตามช่องทางต่างๆ เช่น การจัดเวทีภาคประชาชน 

รวมถึงการลงพื้นที่พบปะประชาชนในบริเวณ

โครงการก่อสร้างของเจ้าหน้าทีส่�านกังานคลงัจงัหวดั 

เพื่อให้คุณภาพของงานก่อสร้างท่ีใช้งบประมาณ

หรือภาษีของประชาชนมาด�าเนินการมีความคุ้มค่า

โครงการความโปร่งใส
ในการกอ่สรา้งภาครฐั (CoST)
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ตรงกับการรับฟังความคิด

เ ห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ที่ ไ ด ้ รั บ 

ผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง 

ด้วยเหตุนี้กรมบัญชีกลางจึงได้

ก�าหนดให ้โครงการก่อสร ้างท่ี 

เข้าร่วมโครงการCoST จะต้องเปิด

เผยข้อมูลเชิงรุกของโครงการตาม

แนวทางการ เป ิ ด เผยข ้ อ มู ล

ของ CoST International Secretariat จ�านวน 40 รายการ โดยได้ด�าเนินการร่วมกบัภาคประชาสังคมใน 

การปรบัปรงุรายละเอยีดข้อมูลบางรายการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

โครงการได้มกีารด�าเนนิงานทีมุ่ง่เน้นการสร้างกลไกการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างความ

โปร่งใสในการก่อสร้าง ดังนี้  

   1) การลงพื้นที่

โดยจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน รวมถึงการรับทราบ

ข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานเจ้าของโครงการเข้าร่วมเวทีด้วยเพื่อรับ

ทราบปัญหาและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาชน นอกจากน้ีเจ้าหน้าที่จากส�านักงานคลังจังหวัดจะมีการ

ส�ารวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้าง

และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง โดยจะรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ

ข้อร้องเรียนแจ้งให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการรับทราบและด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 2) เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบ

โดยภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงที่ได้รับ

ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่เข้ามา

มีส่วนร่วม อาศัยข้อมูลท่ีเปิดเผยตามช่องทางต่าง ๆ ที่ทาง

โครงการ CoST ได้พัฒนาเอาไว้ 
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   3) การให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ 

และการร้องเรียนเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนเป็นผลผลิตส�าคัญของโครงการ CoST สามารถใช้เป็น

หลักฐานสนับสนุนการมุ่งสู่ผลกระทบเชิงประจักษ์ซ่ึงได้แก่ความโปร่งใสของโครงการก่อสร้างภาครัฐซึ่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     4) การใช้ข้อมูลเพื่อเอาผิดกับหน่วยงานของรัฐ

 

ในกรณีที่มีข ้อมูลท่ีถูกเปิดเผยตามแนวทางของ CoST แสดงออกถึงความผิดปกติของโครงการ 

ก่อสร้าง และอาจแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความไม่โปร่งใสหรือการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่าง 

ไม่คุม้ค่าของโครงการ ภาคประชาชนทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีสามารถใช้ข้อมลูเหล่านัน้เพือ่เอาผดิหน่วยงาน

เจ้าของโครงการได้ ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงหรือการพัฒนาทีม่นียัส�าคญัหรอืผลกระทบสงู (High Impact) 

กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ น�าไปสู่ความส�าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

ภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เป็นรูปธรรม

การด�าเนนิงานโครงการ CoST  ท�าให้สร้างการตระหนกัรูใ้นการมส่ีวนร่วมให้กับภาคประชาชนเกดิ

การตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชน เป็นผลลัพธ์ที่จะเกิดจากกระบวนการเข้ามามี

ส่วนร่วมของภาคประชาชน ตัวอย่างความส�าเร็จของการด�าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดล�าปางที่เข้าร่วม CoST ได้ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบการด�าเนิน

งานทัง้ด้านความโปร่งใส คณุภาพของงาน และการบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการด้วย ท�าให้ประชาชน

ขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อด�าเนินการติดตั้งเครื่องช่ังน�้าหนักส�าหรับรถบรรทุกที่สัญจรไปมาเน่ืองจาก

ประชาชนในพื้นท่ีต้องการทราบน�้าหนักของรถบรรทุก เพื่อจะได้บรรทุกไม่เกินข้อจ�ากัดของถนนที่

สร้างใหม่ สามารถยืดอายุการใช้งานของถนนได้
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งน�้าชุมชนหนองคู
ให้มีประสิทธิภาพ

“สระน�้าหนองคู” ตั้งอยู่พื้นที่บ้านตูม ต�าบลทองหลาง อ�าเภอจักราช นครราชสีมา มีพื้นที่แหล่งน�้า 

28 ไร่ บนเนือ้ทัง้หมด 32 ไร่ ซ่ีงมวัีตถปุระสงค์ใช้น�า้เพือ่การเกษตร และมกีารจบัสตัว์น�า้ตามธรรมชาติ โดย

ไม่มีการวางกฎระเบยีบและมกีารท�าการประมงทีผ่ดิกฎหมาย ท�าให้ปริมาณปลามน้ีอย ชมุชนเห็นว่าควรมี

การใช้ประโยชน์จากแหล่งน�า้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยการบริหารจดัการแหล่งน�า้เพือ่เพิม่ผลผลติสตัว์น�า้

และจัดตั้งกฎระเบียบ ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรรมการ

หมู่บ้านจึงได้ไปขอลูกพันธุ์จากกรมประมง ส�านักงาน

ประมงจงัหวดันครราชสีมามาปล่อยและเริม่บรหิารจดัการ

แหล่งน�า้ โดยได้รบัค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าทีข่องส�านกังาน

ประมงจงัหวดันครราชสมีา ต่อมาชมุชนได้มกีารจดัท�าแผน

พัฒนาแหล่งน�้าเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้าในหนองคู เพ่ือ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและน�ามาต่อยอดการ

ด�าเนินงานบริหารจัดการโครงการธนาคารปลาชุมชน

หนองคู ส่งผลท�าให้เกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

กรมประมง

โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์นํ้า
แบบมีส่วนร่วม หนองคู บ้านตูม
ตําบลทองหลาง อําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
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โครงการธนาคารปลาชุมชนหนองคูได้ด�าเนินงานภายใต้
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ทุก
ขั้นตอน เริม่จากร่วมกนัก�าหนดความต้องการพฒันาแหล่งน�า้
ตามศกัยภาพของแหล่งน�า้และเหมาะสมกบัภูมสัิงคมของชุมชน 
หาแหล่งเงินทุนหรือหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณและ
ค�าแนะน�าด้านวิชาการ วางแผนโดยก�าหนดเป้าหมายและ
กิจกรรม จดัท�าแผนการด�าเนนิงาน และตดิตามและประเมนิผล 
ตลอดจนร่วมกันแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ เกิดขึ้น
ในระหว่างการด�าเนนิงานโครงการ โดยมกีรมประมง ส�านกังาน

ประมงจงัหวัดนครราชสมีา และศนูย์วจิยัการ
เพาะเลีย้งสัตว์น�้าจืดเขต 6 (ขอนแก่น) ท�า
หน้าที่อ�านวยการ (Facilitator) การ
สนับสนุน (Supporting) ในด้านวิชาการ 
งบประมาณและบูรณาการท�างานกับ
หน ่วยงานอ่ืนเพื่อต ่อยอดสนับสนุน
ให้การด�าเนนิงานโครงการมปีระสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น 

การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการด�าเนนิงานโครงการธนาคารปลาชมุชนบ้านหนองค ูมกีรอบ

แนวทางการด�าเนินงานโครงการ ดังนี้ 1) จัดตั้งกลไกความร่วมมือในการด�าเนินงานในพื้นที่ มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการธนาคารฯ หนองคู ท่ีมาจากชุมชนท�าหน้าที่ขับเคลื่อนการด�าเนินงานในพ้ืนที่และติดต่อ

ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดับจังหวดัและส่วนกลางอย่างต่อเนือ่ง โดยผ่านการประชุมท่ีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้การด�าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพิ่มศักยภาพ

ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ

โครงการ เช่น การให้ความรู้
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เ พ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ

ธนาคารฯ และชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจและ

สามารถบริหารจัดการแหล่งน�้าชุมชน เช่น การฝึก

อบรมหลักสูตรการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น  

3) บริหารจัดการแหล่งน�้าหนองคู เพื่อเพิ่ม 

ผลผลติสตัว์น�า้จดื เช่น ปล่อยพนัธุป์ลา สร้างอาหาร

ธรรมชาติ อนุบาลและเลี้ยงปลาในกระชัง ซ่ึง 

กรมประมงได ้จัดสรรเงินงบอุดหนุน จ�านวน 

173,000 บาท เพื่อจัดซ้ือปัจจัยการผลิตหรือ 

สร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเพิ่มผลผลิต 

สัตว์น�้า เช่น พันธุ์สัตว์น�้าจืด อาหารสัตว์น�้า ปุ๋ยคอก 

ฟางข้าว และหลังจากปล่อยพันธุ ์สัตว์น�้าแล้ว  

ชาวบ้านมีการสุ ่มประเมินมูลค่าสัตว์น�้าและสุ ่ม

การเจริญเตบิโตของสัตว์น�า้ 4) จับสตัว์น�า้ใช้ประโยชน์

ของชุมชน โดยการขายบัตรและการขายลูกปลาที่

อนุบาล 5) จัดสรรรายได้ การจัดระบบการบริหาร

จดัการรายได้ผ่านระบบกลุม่หรอืธนาคาร โดยชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดกฎระเบียบและ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการผลผลิตสัตว ์น�้า  

การจัดสรรแบ่งรายได้และผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 

และการบริหารเงนิทนุของธนาคารอย่างมปีระสทิธภิาพ

อย่างต่อเนื่อง

 ผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การด�าเนินงานโครงการธนาคารปลาชุมชนหนองคู 

ณ เดือน มกราคม 2562 สามารถสรุปเป็นภาพรวม 

ดังนี้ 1) มีรายได้จากการขายบัตรตกปลาในหนองคู 

จ�านวน 193,880 บาท และการขายลกูพนัธุป์ลานลิ

ที่อนุบาลในกระชัง จ�านวน 231,260 บาท  

2) มีเงินกองทุนเพื่อให้สมาชิกในชุมชนบ้านตูม  

กู้ยืมดอกเบี้ยต�่า (ร้อยละ 12 บาทต่อปี) จ�านวน 

720,000 บาท โดยมีการคืนและปันผลให้สมาชิก 

ทุกปี 3) สมาชิกธนาคารปลาชุมชนหนองคู 158 คน 

มีการลงหุ้นในโครงการเป็น 22,800 บาทและ 

ได้รับเงินปันผลคืนหุ้นละ 72 บาท เป็นเงินจ�านวน 

11,400 บาท 4) ผู ้ท�าการประมงในแหล่งน�้า

ธรรมชาติลดลงและชาวบ้านตระหนักในการฟื้นฟู

และอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและหันมาท�าการ 

เพาะเล้ียงสัตว์น�้าในบ่อของตัวเองเพิ่มมากขึ้น  

5) มีกฎระเบียบธนาคารสัตว์น�้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อ

ใช้บริหารจัดการแหล่งน�้าและธนาคารปลาชุมชน

หนองคู 
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กรมประมง

โครงการการอนุรักษ์
กุ้งก้ามกรามลุ่มนํ้าสวี

การจัดการทรัพยากรประมงน�้าจืดโดยชุมชนประมงแม่น�้าสวีแบบมีส่วนร่วม

จงัหวดัชมุพรมแีม่น�า้ล�าคลองทีส่�าคัญ ๆ  หลายสาย ได้แก่ แม่น�า้สว ีเป็นต้น ซึง่แหล่งน�า้เหล่า

นี้เคยมีทรัพยากรประมงน�้าจืดท่ีอุดมสมบูรณ์และมีกุ้งก้ามกรามอาศัยอยู่อย่างชุกชุม 

แต่ปัจจบุนัปรมิาณปลาและกุง้ก้ามกรามที่จับได้มีปริมาณลดลง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก

ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม 

และการจับสัตว์น�้าขึ้นมาบริโภคมาก

เกินกว่าก�าลังผลิตของธรรมชาติ หรือการท�าการ

ประมงโดยใช้เคร่ืองมอืทีผ่ดิกฎหมาย ซ่ึงล้วนเป็นสาเหตทุีท่�าให้

ปรมิาณกุง้ก้ามกราม และสตัว์น�า้ในธรรมชาตลิดลง โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การจบัแม่พนัธุก์ุง้ก้ามกรามทีม่ไีข่ ท�าให้เป็นการท�าลาย

โอกาสในการเพิ่มปริมาณทรัพยากรกุ้งก้ามกรามในธรรมชาติ

โดยไม่ได้ตัง้ใจ จากปัญหาดงักล่าว กลุม่ชมุชนมคีวามวติกกงัวล

ว่าหากไม่เร่งฟ้ืนฟทูรพัยากรสตัว์น�า้ในอนาคตทรพัยากรประมง

อาจหมดไปจากแหล่งน�้าเหล่านี้

จงัหวดัชมุพรมแีม่น�า้ล�าคลองทีส่�าคัญ ๆ  หลายสาย ได้แก่ แม่น�า้สว ีเป็นต้น ซึง่แหล่งน�า้เหล่า

นี้เคยมีทรัพยากรประมงน�้าจืดที่อุดมสมบูรณ์และมีกุ้งก้ามกรามอาศัยอยู่อย่างชุกชุม 

แต่ปัจจบุนัปรมิาณปลาและกุง้ก้ามกรามที่จับได้มีปริมาณลดลง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
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ก็เป็นได้ โดยกรมประมงในพื้นที่ ได้ร่วมกับประชาชนชาวอ�าเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมีพื้นที่น�าร่อง

ในแม่น�้าสวี (คลองสวีเฒ่า) จัดท�าโครงการฟื้นฟูพันธุ์กุ้งก้ามกรามในล�าน�้าสวีขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์กุ้ง

ก้ามกรามในแม่น�้าดังกล่าวและก�าจัดปลาหมอสีคางด�าที่มักจับสัตว์น�้าและกุ้งก้ามกรามวัยอ่อนกินจนหมด 

เพื่อให้ล�าน�้าสวีมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

การจัดการทรัพยากรประมงน�้าจืดโดยชุมชนประมงแบบมีส่วนร่วม เริ่มจาก จัดต้ังและก�าหนด

หลกัเกณฑ์ โดยกลุม่อนรุกัษ์และฟ้ืนฟพูนัธ์ุสตัว์น�า้และกุง้ก้ามกราม ชุมชนแม่น�า้สว ีประกอบด้วยชาวประมง

ในพืน้ที ่ ผูน้�าชมุชน และประชาชนทัว่ไป โดยมเีจ้าหน้าทีจ่ากทางกรมประมงเป็นพีเ่ลีย้งผูค้อยให้ค�าปรกึษา

หารือในด้านต่างๆ รวม 8 กลุ่ม มีสมาชิก 126 ราย คน มีการประชุมเพื่อพบปะหารือและก�าหนดกฎเกณฑ์

กติกาต่างๆ ขึ้น พร้อมท้ังเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มฯ ด้วยการก�าหนด

บทบาทและกิจกรรมให้ชัดเจน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรสัตว์น�้าที่น�าไปผสมผสานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ประเมินผลผลิตสัตว์น�้า โดยจัดประชุมกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์

สถานการณ์ของสัตว์น�้าเศรษฐกิจ และที่มีความส�าคัญของแหล่งน�้า พร้อมทั้ง

หาแนวทางการบริหารจัดการและการเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้าในแหล่งน�้า 

 สร้างธนาคารไข่กุ้งก้ามกราม (สร้างจุดสลัดตัวอ่อน) โดย

ก�าหนดให้มจีดุสลดัตวัอ่อนของกุ้งก้ามกราม รวม 3 จดุ 

โดยสร้างเป็นกระชังเล็ก ๆ แขวนลอยอยู่ในแม่น�้า 

สามารถลอยขึ้นลงตามระดับน�้า ตลอดจน

สามารถเคลือ่นย้ายไปยงัแหล่งทีม่รีะดบัความ

เค็มที่เหมาะสมต่อการวางไข่ และการเจริญ

เติบโตของตัวอ่อนในแต่ละฤดูกาล พร้อมทั้ง

ก�าหนดตัวผู ้รับผิดชอบดูแลกระชังดังกล่าว 

(แขวนลอยไว้บริเวณหน้าบ้านของสมาชิกกลุ่ม) 

สมาชกิของกลุม่ฯ จะร่วมกนัก�าหนดจดุรวบรวมแม่พนัธุ์

กุง้ก้ามกรามทีม่ไีข่สส้ีม และสีน�า้ตาล (ฟักเป็นตวัแล้ว) ทีต่ดิอยูบ่รเิวณขาว่ายน�า้ 

ซ่ึงได้จากการท�าการประมง มาพักในกระชังรวบรวม ซ่ึงแขวนลอยกระจายอยู่
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ตามบริเวณที่มีการท�าการประมงกุ้งก้ามกราม ท้ังในเขตน�้าจืดและน�้ากร่อย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล

การรวบรวม ส่งให้กลุม่และหน่วยงานของกรมประมงศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธกุรรมสตัว์น�า้ชมุพร ล�าเลยีง

กุ้งก้ามกรามจากจุดรวบรวมมาไว้ในกระชังวางไข่ซึ่งเป็นจุดสลัดตัวอ่อน เพื่อเปิดโอกาสให้แม่กุ้งก้ามกราม

ได้มโีอกาสวางไข่ และปล่อยให้ตัวอ่อนของกุง้ก้ามกรามหลดุลอดตากระชงัออกไปเจรญิเตบิโตในธรรมชาติ

ต่อไป 

 ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าเพ่ิมเติม โดยส�ารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการปล่อยพันธุ์

สัตว์น�้าโดยรับฟังความต้องการของชุมชน และขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น�้าและกุ้งก้ามกรามที่ได้จาก

การเพาะเลี้ยงของหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ส�าหรับน�ามาปล่อยในแม่น�้าสวี 

 เฝ้าระวังการท�าผิดกฎหมายประมง โดยสมาชิกร่วมกันก�าหนดกฎเกณฑ์ เฝ้าระวัง และ

สอดส่องดูแลการท�าการประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเองหรือในชุมชน รวมถึงคนต่างถิ่นที่

เข้ามาท�าการประมงในพื้นที่ โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมประมงในการเฝ้าระวัง และร่วมเป็นประมง

อาสา ตรวจติดตามการกระท�าผิดกฎหมายประมง ในพื้นที่ชุมชน 

 ส�ารวจและก�าจดัปลาหมอสคีางด�า โดยจดักจิกรรมก�าจดัการแพร่ระบาดปลาหมอสคีางด�า

กว่า 2 หมื่นตัวในแม่น�้าสวี โดยมีการใช้เครื่องอ่านพิกัดจุดต�าแหน่ง (GPS) เพื่อระบุแหล่งแพร่กระจายของ

ปลาหมอสีคางด�า

ผลส�าเร็จการจัดการทรัพยากรประมงน�้าจืดโดยชุมชนประมงแบบมี

ส่วนร่วม ท�าให้แม่น�้าสวีมีทรัพยากรสัตว์น�้าเพิ่มขึ้น ชุมชนมีรายได้จากการจับกุ้ง

ก้ามกรามของสมาชิกเพิ่มขึ้น จาก 1.6 ล้านบาทในปีแรก เป็น 3.1 และ 6.0 ล้าน

บาทในปีถัดมา ตามล�าดับ มีการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์กุ้งก้ามกร้ามแม่น�้าสวี และ

ชุมชนมีกฎเกณฑ์และการบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชนที่ใช้ประโยชน์จาก

แม่น�า้สวแีละขยายผลไปสูแ่ม่น�า้ล�าคลองอืน่ ๆ   อกีทัง้ท�าให้ชมุชนให้ความส�าคญั

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
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การบริหารราชการแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน

เกษตรวิถีผสมผสาน ต�าบลเขาพนม อ�าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แต่เดิม พื้นที่นี้มีปัญหาเกิดจาก

เกษตรกรขาดแคลนท่ีดินท�ากินเป็นของตนเองท�าให้บุกรุกพื้นที่ท�าการเกษตรในที่สาธารณะและ

ท�าการเกษตรเชงิเดีย่ว คอื ปลกูพชืชนดิเดยีวตดิต่อกนัเป็นเวลานาน ๆ  ส่งผลให้ทรพัยากรดนิเส่ือมโทรม 

ซึง่เป็นผลจากเกษตรกรใช้ประโยชน์ทีด่นิแต่ขาดการบ�ารงุดแูลรกัษาในระยะยาว เมือ่เกดิปัญหาทางด้าน

เศรษฐกิจราคาผลผลิตตกต�่า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง มีความเป็นอยู่ที่ยากล�าบาก ขาดความ

ร่วมมอืในการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ขาดการรวมกลุม่ ไม่มอี�านาจในการต่อรองด้านการจ�าหน่ายผลผลติ 

จากปัญหาดังกล่าวน�าไปสู ่การแก้ปัญหาตามแนวทาง

การบริหารราชการแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมกรมพัฒนาที่ดิน โดย

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ได้ลงพื้นที่ 

สร้างความรู ้ความเข้าใจ ทางด้านวชิาการแก่เกษตรกร โดยใช้กลไก

ส่งเสริมการรวมกลุ ่มของชุมชนในพื้นที่  ผ ่านการคัดเลือก 

“คณะกรรมการท�างานแบบบรูณการของชุมชน” และประสาน

ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ กรมการ

ปกครอง ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด การศึกษานอกโรงเรียน 

กรมพัฒนาที่ดิน

ฟ้ืนฟูปฐพี...เกษตรวิถีผสมผสาน
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เป็นต้น และภาคเอกชน เช่น บรษิทั  โตโยต้ามอเตอร์ สาขาเขาพนม 

รวมทัง้องค์การบริหารส่วนต�าบลและเกษตรกร/ชมุชนในพ้ืนที่

เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธี

คิดท�าการเกษตรแบบผสมผสานได้อย่างยั่งยืน 

ขั้นตอนการบริหารราชการแบบเกษตรกรมี

ส่วนร่วมดังนี้ บูรณาการความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านการพัฒนาที่ดิน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ในเร่ือง

การอนุรักษ์ดินและน�้า การฟื้นฟู การปรับปรุงบ�ารุงดิน เพื่อ

ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต และสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ดินได้อย่างยั่งยืน ด�าเนินการส�ารวจออกแบบระบบส่งน�้าจากแหล่งน�้า

ธรรมชาติ ออกแบบ วางระบบ เพื่อใช้ในพื้นที่ท�าการเกษตร ท�าการเกษตร

แบบผสมผสานต้องมีน�้าใช้ในปริมาณน�้าเพียงพอทั้งปี เพื่อเป็นการลด

ต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตพืชแบบผสมผสาน การใช้

ปุย๋ตามค่าวเิคราะห์ดนิ อนรุกัษ์ทรพัยากรดนิโดยการปลกูหญ้าแฝก จดัตัง้กลุ่ม

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุในท้องถิ่น ร่วมกันท�าปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดิน วางแผน

การตลาด ด�าเนนิการผลติพชืผกัอายสุัน้ การผลติพชืปลอดภยั ชีแ้จงขัน้ตอนการท�างาน 

และสนับสนุนปัจจัยการผลิต จัดตั้งคณะกรรมการท�างานแบบบูรณาการเข้ามามีส่วน

ร่วมส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยน้อมน�าศาสตร์พระราชามา

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปรับเปลี่ยน

การบริหารราชการแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน

เกษตรวิถีผสมผสาน ต�าบลเขาพนม อ�าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ แต่เดิม พื้นที่นี้มีปัญหาเกิดจาก

เกษตรกรขาดแคลนที่ดินท�ากินเป็นของตนเองท�าให้บุกรุกพื้นท่ีท�าการเกษตรในที่สาธารณะและ

ท�าการเกษตรเชงิเดีย่ว คือ ปลูกพชืชนดิเดยีวตดิต่อกนัเป็นเวลานาน ๆ  ส่งผลให้ทรพัยากรดนิเสือ่มโทรม 

ซึง่เป็นผลจากเกษตรกรใช้ประโยชน์ทีด่นิแต่ขาดการบ�ารงุดแูลรกัษาในระยะยาว เมือ่เกดิปัญหาทางด้าน

เศรษฐกิจราคาผลผลิตตกต�่า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง มีความเป็นอยู่ที่ยากล�าบาก ขาดความ

ร่วมมอืในการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ขาดการรวมกลุม่ ไม่มอี�านาจในการต่อรองด้านการจ�าหน่ายผลผลติ 

จากปัญหาดังกล่าวน�าไปสู ่การแก้ปัญหาตามแนวทาง

การบริหารราชการแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมกรมพัฒนาที่ดิน โดย

ส�านักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ได้ลงพื้นที่ 

สร้างความรู ้ความเข้าใจ ทางด้านวชิาการแก่เกษตรกร โดยใช้กลไก

ส่งเสริมการรวมกลุ ่มของชุมชนในพ้ืนที่  ผ ่านการคัดเลือก 

“คณะกรรมการท�างานแบบบรูณการของชุมชน” และประสาน

ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในพื้นที่ ได้แก่ กรมการ

ปกครอง ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด การศึกษานอกโรงเรียน 

กรมพัฒนาที่ดิน
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ระบบการปลูกพืชจากการท�าการเกษตรแบบ

เชิงเดี่ยวมาเป็นการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน 

เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พร้อมท้ังยกระดับ

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น 

 ความส�าเร็จจากการด�าเนินโครงการ 

          ด้านเศรษฐกิจ 

1) กลุ ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มี

การปลูกพืชมูลค่าสูงท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นที่ 

เกิดความมั่นคงด้านแหล่งผลิตอาหาร 

2)  เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการพัฒนา 

ที่ดิน วางแผนการผลิตและพัฒนามาตรฐานสินค้า

เกษตรเพื่อการแข่งขัน 3) ปรับเปลี่ยนการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวเป ็นการท�าการเกษตรอินทรีย ์แบบ

ผสมผสาน ส่งผลให้รายได้จากการปลูกพชืเชิงเดี่ยว 

ยางพารามีรายได้ เฉลี่ยไร่ละ 6,800 บาทต่อปี  

หลงัจากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้รบัจดัสรรทีด่นิ 

ซึง่เกษตรกรปลูกพชืผสมผสาน มรีายได้เพิม่ขึน้เฉล่ีย

ไร่ละ 21,480 บาทต่อปี 

  ด้านสังคมประชาชนมีความสุข  

กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้รับองค์ความรู้ด้านการท�า

เกษตรแบบผสมผสานน�าไปสูค่วามร่วมมอืในการด�าเนนิ

งานอย่างเป็นรูปธรรมสร้างรายได้โดยน�าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้น�าไปสู ่

การปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการครองตน สังคม

อยู่อย่างสงบสุข 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรั พยากรดิ นและธรรมชาติ  สิ่ ง แ วดล ้ อม 
ระบบนิเวศวิทยา ได้รับการปรับปรุง และฟื้นฟู
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พืน้ทีพ่รแุฆแฆครอบคลมุพืน้ทีบ้่านป่าทุง่ หมูท่ี ่4 ต�าบลบางเก่าอ�าเภอสายบรุ ีจงัหวดัปัตตาน ีและ

บ้านบาเลาะ หมู่ที่ 5 ต�าบลปะเสยะวอ อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ลาดเทจากแนวเทือกเขา

ทางด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกสู่ฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่พรุแฆแฆแบ่งเป็น 5 ลักษณะ พื้นที่

ลุม่น�า้ขงั (Swamp) มลัีกษณะดนิมีความเป็นกรดจดั 

พ้ืนทีป่่าชายเลน (Mangrove Swamp) เป็นดินเคม็

ที่มีความเปรี้ยวแฝง พื้นที่สันทราย (Sand Dune) 

เป็นดนิทรายจดัมคีวามเป็นดินกรดปานกลาง พืน้ที่

ราบต�่า (Lowland) เป็นดินเหนียวหรือดินร่วน

เหนียวและเป็นดินกรดจัด ดังแสดงในภาพที่ 1 

ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ โดยส�านกังาน

พัฒนาที่ดินเขต (สพข.) เขต12 ภายใต้สังกัด

กรมที่ดิน ได้เข้าไปด�าเนินการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ 

พลิกดินทราย สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ สร้างสุขสู่ชุมชน

กรมพัฒนาที่ดิน
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พบปัญหาการยุบตัวของดิน เนื่องจากมีสภาพเป็นดินพรุมี

น�้าท่วมขงัพืน้ท่ีนาตลอดทัง้ปีดนิ มสีภาพเป็นกรดขาดธาตอุาหาร

ไม่สามารถท�าการเกษตรได้ ประชาชนมีฐานะยากจน ส่งผล

ให้เกษตรกรบางรายต้องเปลี่ยนไปท�าอาชีพอื่นนอก

ภาคการเกษตร เช่น รบัจ้างทัว่ไป เป็นต้น และย้ายถ่ินฐาน

ไปท�างานต่างถิ่น เช่น ประเทศมาเลเซีย 

ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ ได้ตระหนกัว่าการด�าเนิน

การโดยภาครฐัเพยีงล�าพงัไม่สามารถเปลีย่นจากพืน้ทีพ่รแุฆแฆเป็น

พื้นที่สีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ด�าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมกับ

ภาคประชาชน โดยเริ่มจากการรับฟังปัญหาและความต้องการ และบูรณาการ

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่น เช่น ส�านักงาน กปร. ส�านักงานส่งเสริม

การเกษตรจังหวัดปัตตานี เพื่อขอรับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวางแผน

ด้านการผลติ และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ีเป็นต้น เพือ่ส่งเสริม

ด้านการออกแบบบรรจภุณัฑ์ผลผลิตทางการเกษตรของทางกลุ่มแปรรูปในพืน้ที ่ได้แก่ 

ผักเสี้ยน และมันส�าปะหลัง นอกจากน้ีได้ด�าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับปรุงพื้นที่

ดนิทรายจดัเพือ่ปลกูพชืผกัพชืไร่และไม้ผล และน�าชมุชนศกึษาดงูานเกีย่วกบัการท�าเกษตรในรปูแบบต่างๆ 

ท�าให้ผูใ้หญ่บ้านบ้านบาเลาะ เกดิแรงบันดาลใจได้เสียสละพืน้ทีบ่รเิวณสวนมะพร้าวหลงับ้าน จ�านวน 8 ไร่ 

เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ดินทรายให้คนในชุมชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพ่ือน�าไปเป็นแบบอย่างใน

การปฏบิติัในพืน้ทีข่องตนเอง และขยายผลไปในพ้ืนท่ีใกล้เคยีง จนท�าให้เกดิการรวมกลุ่มเป็นเครอืขา่ย 

และด้วยการสนับสนุน  และช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เข้าไปส่งเสริมในพื้นที่ท�าให้

เกิดการจัดตั้งกลุ่มเกษตรผสมผสานบนพื้นที่ดินทรายจัดบ้านบาเลาะขึ้น อีกทั้งยังได้

เกิดกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผักเสี้ยนดอง และกลุ่ม

แปรรูปมันส�าปะหลัง  เป็นต้น

ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ ได้ตระหนกัว่าการด�าเนนิ

การโดยภาครฐัเพยีงล�าพงัไม่สามารถเปลีย่นจากพืน้ทีพ่รแุฆแฆเป็น

พื้นที่สีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ด�าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมกับ

ภาคประชาชน โดยเริ่มจากการรับฟังปัญหาและความต้องการ และบูรณาการ

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่น เช่น ส�านักงาน กปร. ส�านักงานส่งเสริม

การเกษตรจังหวัดปัตตานี เพื่อขอรับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวางแผน

ด้านการผลติ และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ีเป็นต้น เพือ่ส่งเสริม

ด้านการออกแบบบรรจภุณัฑ์ผลผลติทางการเกษตรของทางกลุ่มแปรรูปในพืน้ที ่ได้แก่ 

ผักเสี้ยน และมันส�าปะหลัง นอกจากน้ีได้ด�าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับปรุงพื้นที่

ดนิทรายจดัเพือ่ปลกูพชืผกัพชืไร่และไม้ผล และน�าชมุชนศกึษาดงูานเกีย่วกบัการท�าเกษตรในรปูแบบต่างๆ 

ท�าให้ผูใ้หญ่บ้านบ้านบาเลาะ เกดิแรงบันดาลใจได้เสียสละพืน้ทีบ่รเิวณสวนมะพร้าวหลงับ้าน จ�านวน 8 ไร่ 

เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ดินทรายให้คนในชุมชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อน�าไปเป็นแบบอย่างใน

การปฏบิติัในพืน้ทีข่องตนเอง และขยายผลไปในพ้ืนทีใ่กล้เคยีง จนท�าให้เกดิการรวมกลุ่มเป็นเครอืขา่ย 

และด้วยการสนับสนุน  และช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เข้าไปส่งเสริมในพื้นที่ท�าให้

เกิดการจัดตั้งกลุ่มเกษตรผสมผสานบนพื้นที่ดินทรายจัดบ้านบาเลาะขึ้น อีกทั้งยังได้

เกิดกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ กลุ่มแปรรูปผักเสี้ยนดอง และกลุ่ม

แปรรูปมันส�าปะหลัง  เป็นต้น
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การด�าเนินการส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ีดิน

ทรายจัดบ้านบาเลาะ ต�าบลปะเสยะวอ อ�าเภอ

สายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองฯ เกิดผลส�าเร็จจากการเปิดโอกาสให้

เกษตรกรเข้ามีส่วนร่วม ดังนี้

ท�าให้เกษตรกร
ในชุมชนมีอาชีพ และมีรายได้ใน

ครัวเรือนตลอดทัง้ปี 
ท�าให้เกษตรกรในพื้นท่ีที่ เคยไปท�าอาชีพรับจ้าง
นอกภาคเกษตรและนอกพ้ืนท่ี เช่น ประเทศ
มาเลเซีย จ�านวน 11 ราย ได้กลับเข้ามาท�าอาชีพ
เกษตรที่บ้านของตนเอง ท�าให้สถาบันครอบครัว
เกิดความอบอุ่น เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้แก่
เกษตรกรในชุมชนและพืน้ท่ีใกลเ้คยีง และเกิดเครอื
ข่ายเกษตรกรในพื้นที่ดินทรายจัด  ท�าให้เยาวชน
มงีานท�า ลดการมั่วสมุ และสามารถลดปัญหายา
เสพติดในพื้นที่ลงได้  

ท� าให้ ชุมชนมีความ รู้ ในการ
ประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ให้กบัครวัเรอืน มีความรกั
ความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมัน่คง
ชุมชน
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เ พ่ือพัฒนาคนให ้ตรงกับความต ้องการ

ของประเทศและรองรับความต้องการในพื้นท่ี 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ก�าหนดแนวทางใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้กลไกประชารัฐ

ขับเคลื่อนงาน ซึ่งร ่วมกับกระทรวงศึกษาและ

ภาคเอกชน ด้วยทิศทางความต้องการช้ินส่วน

รถยนต์ในประเทศมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น ซ่ึงอาจ

ส่งผลกระทบต่อทิศทางการผลิตรถยนต์ของไทย

ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญ

ในการสนับสนุนการผลิตรถยนต์และชิ้นส ่วน

แบบใช้นวตักรรมและเทคโนโลยมีากขึน้ โดยเฉพาะ

ชิ้นส่วนอิเล็กทริกนิกส์ท่ีควบคุมการท�างานของ

ชิ้นส่วนรถยนต์

จากความต้องการแรงงานด้านยานยนต์ที่มี

เพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ กรมพัฒนาฝีมือ

แรงงานจึงได้แสดงหาความร่วมมือโดยการจัดท�า

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ

การพัฒนาก�าลังคนด้าน
เทคโนโลยียานยนต์แบบประชารัฐ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
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กับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด 

เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ และแรงงานใน

ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือ

แรงงานและความต้องการของตลาด เช่น การจัด

หลักสูตรที่เกี่ยวกับงานบริการรถยนต์ การออกใบ

รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การจัดตั้ง

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งขาติและ

ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ในการฝึกอบรมฝีมือ

แรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 เพือ่รองรบัต่อการขยายตวั

ของระบบเศรษฐกิจในอนาคต

โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัด

อบุลราชธานไีด้มแีนวทางในการสร้างการมส่ีวนร่วม

กบัผูม้ส่ีวนข้องในภาคเอกชนและน�าไปสูก่ารปฏบิตัิ

จากการจดัตัง้คณะกรรมการด้านการบรหิารสถาบัน

พัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงภาคตะวันออก

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

สภาพปัญหา
ความตองการดานยานยนต
ที่มีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

ผลส�าเร็จที่ได้รับ
 การพัฒนาฝมือแรงงานตามความ

ตองการของตลาด และรองรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม

 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให
สถานประกอบกิจการ

 แรงงานมีความสามารถ เชน Multi 
skill และยกระดับคาจางแรงงาน

 จํานวนแรงงานที่มีงานทํา จํานวน 
832 คน

การท�างานแบบมีส่วนร่วม
 การสงเสริมความรวมมือ โดยสงเสริมใหเกิด

การรวมกลุมเปนภาคีเครอืขาย ผานกลไกการ
ประชมุ การระดมความคดิเห็น เพือ่หาแนวทาง
และขอเสนอแนะในการปรบัปรงุการดําเนินงาน

 การรวมกันโดยรวมกันวางแนวทาง และ
หาวิธี ในการพัฒนาแรงงานให ตรง กับ
ความตองการของตลาด

 การไดรบัการสนับสนนุ วสัด ุอปุกรณ วทิยากร 
และเทคโนโลยีสมัยใหม

 การนําขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียมา
ปรับปรุง และหาแนวทางในการปฏิบัติใหม ๆ

Key Actor
 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
 ภาคเอกชนและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
 ผูเขารับการฝกอบรมแรงงานทั้งในและนอกระบบ
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เฉียงเหนือตอนล่าง 2 สาขาสียานยนต์ 

(อบุลราชธาน)ี นอกจากนี ้ยงัได้รบัการสนบัสนุนจาก

บริษัทต่าง ๆ เช ่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 

ประเทศไทย จ�า กัด บริ ษัท นิปปอนเพนต ์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท ไทยฮวด จ�ากัด บริษัท 

แอ็กซอลตา โค้มติ้งซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

บรษัิท ทอีา เอเฟอร์มานซ์โคทติง้คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั 

บรษัิท คาร์ โอ ไลเนอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นต้น 

ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิทยากร และ

ครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยเหมาะกับการฝึกด้าน

เทคโนโลยียานยนต์ เช่น การท�าชุดฝึกปฏิบัติจะได้

รับความช่วยเหลือจากภาคเอกชน อาทิ บอดี้รถเกง 

แชสซี รถกะบะ เปลือกประตู บังโคลนแก้มข้าง 

รถยนต์โตโยต้า เพือ่ใช้ในการฝึกอบรม ตลอดจนการ

สนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์ 

เช่น การปรับปรุงพื้นโรงฝึกงานเป็นไปตามาตรฐาน

สากล (พื้นอีพ็อกซี่) เป็นต้น 

ส�าหรับการฝึกต่าง ๆ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ค�าปรึกษาในการวางผัง

โรงฝึกงานรองรับครุภัณฑ์ที่ทันสมัย ได้แก่ เครื่อง

ดงึตวัถงัรถยนต์ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ ห้องพ่นสี

ระบบน�้า เครื่องปัมลม เป็นต้น รวมทั้งการจัดให้

มีประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร

การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการที่ทัน

กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนอกจากพัฒนา

ศักยภาพด้านแรงงานแล้ว ยังสร้างเครือข่าย

การเรียนรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ด้วย ซ่ึงผลจาก

การด�าเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ

ร่วมมอืทางวชิาการและการท�างานร่วมกบัเครอืข่าย 

นอกจากยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานจาก

การพัฒนาทักษะแล้ว ยังท�าให้ผู้เข้าฝึกอบรมตรง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน และมียอด

การได้งานในเครือบริษัทจ�านวน 832 คน 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง

การจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ที ่เป็นมาตรการพฒันาเมอืงตามพระราชบัญญตัจิดัรปูทีด่นิเพือ่พัฒนา

พื้นที่ พ.ศ. 2547 โดยวางผังจัดรูปท่ีดินใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมท้ังด้านคมนาคม 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้สอดคล้องกับการผังเมือง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง

มีนโยบายให้แต่ละจังหวัดด�าเนินโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมโดยใช้การจัดรูปที่ดิน จังหวัดละ 

1 โครงการ และตั้งคณะท�างานโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองโดยการใช้การจัดรูปท่ีดินเป็นกลไก

ด�าเนินการ

โดยโครงการจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีจ่งัหวดั

น่าน เป็นหนึ่งในโครงการน�าร่องของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง ที่ด�าเนินการตั้งแต่ปี 2546 ในพื้นท่ี

ประมาณ 283 ไร่ มีแปลงเจ้าของที่ดิน 99 ราย

โ ค ร ง ก า ร จั ด รู ป ที่ ดิ น เ พื่ อ พั ฒ น า

พื้ น ที่ จั ง ห วั ด น่ า น
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อยูใ่นส่วนของเทศบาลเมอืงน่าน ซึง่มปัีญหาทีดิ่นใน

เมืองไม่เป็นระเบียบจากการโตของเมืองท่ีไม่มีการ

วางแผน ท�าให้ที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น ท่ีดิน

ตาบอด มเีศษที ่เป็นต้น และการจดัรปูทีด่นิใหม่ต้อง

ได้รับความยินยอมหรือความร่วมมือจากเจ้าของ

ที่ ดินจึ งจะสามารถท� า ได ้  โดยเจ ้ าของที่ ดิน

มีกรรมสิทธิ์จึงไม่สามารถควบคุมได้ ท�าให้ยากแก่

การแก้ไข ดังนั้น การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จึง

เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะน�ามาใช้พัฒนาพื้นที่

ดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามผังเมืองรวมเมืองน่าน 

การสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าของที่ดินทุกราย 

ทีจ่ะจดัสรรให้ได้ประโยชน์อย่างเตม็ท่ีโดยไม่เวนคนื 

การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทพัฒนา

พื้นที่ร่วมกับรัฐ และการแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอด

และรกร้าง 

กระบวนการด�าเนินโครงการมีการรวบรวม

ที่ดินหลายแปลง และวางแผนผังจัดรูปแปลงใหม่

ทัง้หมด โดยการปันส่วนทีด่นิจากผูเ้ข้าร่วมโครงการ

เพื่อจัดท�าสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และจัดหา

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิโครงการ ซ่ึงม ี4 ขัน้ตอนหลัก

คือ 

(1) ศึกษา ส�ารวจ และประชุมกับเจ้าของ
ที่ดนิเพื่อหารอืและรบัฟังความคิดเหน็ โดย
รวบรวมหนังสือยินบอมเข้าร่วมโครงการ
เจ้าของที่ดิน (แบบ จร.1)

(3) ตัง้คณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน 
เพื่อท�ารายการประเมินทรัพย์สิน การ
ออกแบบ กอ่สรา้งโครงการ และดก�าหนด
ค่าชดเชย

(2) จัดท�ารายละเอียดและเสนอโครงการ 
(แบบ จร.2) ต่อคณะกรรมการส่วน
จังหวัดเพื่อเห็นชอบ และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

(4) ประกาศผังแปลงท่ีดินใหม่ ออก
เอกสารสิทธิ์ จ่ายค่าชดเชย และประกาศ
สิ้นสุดโครงการในราชกิจจานุเบกษา ใน
การมอบโฉนดที่ดินใหม่แก่เจ้าของที่ดินใน
ปี 2558 

รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 2562128 129



บทบาทการมีส่วนร่วมระหว่างการด�าเนินโครงการ ได้มีการตั้งคณะที่ปรึกษาโครงการซึ่งเป็นกลไก

หลักขับเคลื่อนโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการส่วนจังหวัด เจ้าของที่ดิน และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง

มีการส�ารวจความต้องการและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดินทุกรายเพื่อก�าหนดผังแปลงที่ดินใหม่ 

มีการประชุมร่วมกับผู้ร่วมด�าเนินโครงการเพื่อหารือการก่อสร้างถนนช่ัวคราวเข้าสู่พื้นที่เป็นการสร้าง

ความมั่นใจแก่เจ้าของท่ีดินว่าจะมีการพัฒนาจริง นอกจากนี้ เจ้าของท่ีดินทุกรายน�าท่ีดินของตนเข้าร่วม

โครงการซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนและเกิดความเป็นเจ้าของโครงการจากการแสดงความคิดเห็นและการมี

บทบาทในการพัฒนาเมืองร่วมกัน ส�าหรับบทบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นฐานะผู้ริเริ่มและ

ด�าเนินโครงการ รวมทั้งเป็นผู้จัดการเครือข่ายในส่วนของภาครัฐโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

จากการพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดน่าน นอกจากเจ้าของท่ีดินให้ความร่วมมือแล้ว ยังมีส่วนในการลงทุน

ลกัษณะหุน้ส่วนร่วม และข้าวของทีด่นิเป็นผูอ้อกค่าทีด่นิโดยทีร่ฐัไม่ต้องเสียค่าเวนคืน ท�าให้ได้ถนนสายหลัก 

และถนนสายรอง โดยผลส�าเรจ็ดงักล่าวยงัท�าให้เกดิโครงการระยะท่ี 2 ด�าเนนิการแบบหุน้ส่วนความร่วม

มือระหว่างภาครัฐและเอกสาร และระยะที่ 3 มีการจัดตั้งสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ นอกจากนี้ 

ยังส่งผลท�าให้แก้ปัญหา และปรับปรุงคุณภาพชีวิตเป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย รองรับการขยายตัวชุมชน

เมืองเก่าน่าน และเน้นรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่น ซึ่งเจ้าของที่ดินทุกรายยังมีกรรมสิทธิ์ใน

ที่ดินของตนเอง
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วัยรุ ่นเป ็นวัย ท่ี มีการเปล่ียนแปลงท้ัง

ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ รวมทั้งสังคมยังคาด

หวงัให้เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมคีณุภาพและเป็นก�าลัง

ในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งจากสถานการณ์

และแนวโน้มปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นมี

ความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึน ส่งผลให้เกิด

ปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

การท�าแท้ง โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ การใช้สาร

เสพติด ความรุนแรง การติดเกม การพนัน 

เป็นต้น

โดยชมุชนต�าบลตาลสมุ อ�าเภอตาลสมุ จงัหวดั

อุบลราชธานี เป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับผลกระทบที่

มีวัยรุ่นมากกว่าร้อยละ 50 มีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง

ดังกล่าว และในปี พ.ศ. 2559 พบอัตราการคลอด

มีชีพอายุระหว่าง 15-19 ปี เท่ากับ 36.03 ต่อพัน

กรมสุขภาพจิต
โครงการ “ชุมชนฮักแพง เบิ่งแยงลูกหลานวัยรุ่น”

: อ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  
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ประชากร และมีการตั้งครรภ์ซ�้าในวัยรุ ่นสูงถึงร้อยละ 25 รวมทั้งวัยรุ ่นส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู ่

กับพ่อแม่ ท�าให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยที่นอกจากส่งผลด้านปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ยังท�าให้ผลการเรยีนต�า่ 

ส่งผลให้กลายเป็นวงจรปัญหาอืน่ ๆ ตามมา

กรมสุขภาพจิต โดยศูนย์สุขภาพจิตท่ี 10 ได้

ท�าการแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมเสีย่งของวยัรุน่ในพืน้ท่ี 

โดยน�าเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นที่มีความร่วม

มือดีกับทุกภาคส่วน และเครือข่ายที่ เข ้มแข็ง 

ประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 

สาธารณสุขอ�าเภอตาลสุม โรงพยาบาลตาลสุม 

โรงเรยีน กรมการปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น วัด และผู้น�าชุมชนในพื้นที่ มาร่วมกันวิเคราะห์

สถานการณ์และความต้องการที่จะแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว 

ทัง้นี ้ยงัได้ปรบัแนวทางการท�างานกบัเครอืข่าย

จากเดมิทีเ่น้นการพฒันาเครอืข่ายด้วยหน่วยงานเอง 

เป็นการบูรณาการในงานและแผนการด�าเนินงาน

กับศูนย์วิชาการอื่นในพื้นที่ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้

แนวคิดชุมชนเป็นฐาน (Community-Based  

Approach : CBA) ผนวกกบัแนวคดิการมส่ีวนร่วม

ของประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้

เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส ่วนร ่วม 

(Appreciation Influence Control : A.I.C) และ

เทคนิคการสร้างการมีส ่วนร ่วมแบบพหุภาคี 

(Technology Of Participation : TOP) 

เป็นแนวทางในการด�าเนินโครงการ มีกระบวน  

การด�าเนินงานด้วย 3 ต. ได้แก่

 “ต.เตรียม” เป็นการร่วมคิด และ

เตรียมความพร้อมของชุมชน โดย

ส�ารวจและรวบรวมข้อมลูเพือ่วเิคราะห์

ปัญหา จัดเวทีประชุมรับฟังความ

คิดเหน็ และจดัเวทปีระชาพจิารณาซึง่น�าไปสู่การท�า

กรมสุขภาพจิต
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บันทึกข้อตกลงร่วมกันจนเกิดแนวปฏิบัติ 2 

แนวทาง คือ แนวทางพัฒนาผู้ปกครองให้เข้าใจวัย

รุ่น และแนวทางตาลสุมร่วมใจ เป็นการเฝ้าระหว่าง

เสมือนครอบครัวเดียวกันที่ใช้ระบบ S2H คือ 

School-Home-Hospital 

 “ต.เตบิโต” เป็นการร่วมท�าด�าเนนิการ

ตามแผนเพื่อร ่วมแก ้ ไขป ัญหา

พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน 

โดยจดัหลกัสตูร “ฮักแพงเบิง่แยงลกู

หลานวัยรุ ่น” ให้แก่ผู ้ปกครองเพื่อสร้างความ

สัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพแกนน�าชุมชน ผู้ปกครอง 

และพัฒนาแนวทางตาลสุมร่วมใจ โดยมีองค์การ 

UNICEF Thailand และองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นในต�าบลตาลสุมร่วมเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ 

บคุลากร และองค์ความรูด้้านวชิาการ ทัง้นี ้ยงัได้น�า

เทคโนโลยี “เซียมซีความสุข” ของกรมสุขภาพจิต 

มาช่วยในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมด้วย

 “ต.ติดตาม” เป็นการติดตามและ

ประเมินผลการด�าเนินงานที่เกิด

จากข้อตกลงร่วมกัน โดยมีตัวแทนจากภาคส่วน

ที่ เกี่ยวข ้องร ่วมประชุมทุกเดือน ซ่ึงสะท ้อน

กระบวนการ ผลการด�าเนินงาน และมีเวทีสรุป

บทเรียน เพื่อปรับให้เหมาะสม และน�าไปใช้

ขยายผลต่อไป

ผลจากการด�าเนินการ ท�าให้แนวโน้มปัญหา

พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นลดลง ในปี พ.ศ. 2561 

มีอัตราการคลอดมีชีพลดลง 10 เท่า เหลือเพียง 

3.16 ต่อพนัประชากร และไม่พบวยัรุน่ตัง้ครรภ์ด้วย 

นอกจากนี้ แนวโน้มการหนีเรียนและความรุนแรง

ในโรงเรียนก็ลดลง พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าธรรมชาติ

ของวัยรุ ่นมากขึ้น ชุมชนเปล่ียนมุมมองจาก 

“ธุระไม่ใช่” เป็น “คนที่ใช่ในชุมชน” ที่คอยเฝ้า

ระหว่างพฤตกิรรมเส่ียงและช่วยเหลือซึง่กนั เป็นการ

สร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เกิด

ชุมชนต้นแบบของการมส่ีวนร่วมของครอบครวัและ

ชมุชนในการจดัการปัญหาพฤตกิรรมเสีย่งของวยัรุน่
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ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 

เป ็นป ัญหาความขัดแย ้งทางการเมืองท่ี มี

ประวตัศิาสตร์มาอย่างยาวนาน อนัเกีย่วเนือ่งกบั

อัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม ความเป็นธรรม 

และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงกลุ่มผู้คิด

เห็นไม่เหมือนกับรัฐ เช่น ขาดความไว้วางใจ 

ความเป็นเอกภาพในการบรหิารจดัการ การไม่มี

เวทีร่วมหารือเชิงลึก และปัญหาคู่เจรจา ซ่ึงจะ

ต้องแก้ไขด้วยสันติวิธีเป็นหลัก 

ฝ่ายกจิการพลเรอืน ศนูย์ปฏบิตักิารกองทพับก 

(ฝกร.ศปก.ทบ.) จงึได้น้อมน�ายทุธศาสตร์พระราชทาน

ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 เก่ียวกับ “เข้าใจ เข้าถึง 

พฒันา” และปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาขับเคลือ่น

กระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ และ

กองทัพบก
โ ค ร ง ก า ร รู้ รั ก ส า มั ค คี
เพราะ เราคือพี่ น้ องกัน
( โ ม เ ดลจิ ตอาสา เ พ่ื อความมั่ นคง 

สนั บสนุ นการแก้ ไ ข ปัญหาจั งหวั ด

ชายแดนภาคใต้ (จชต.))
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เพื่อลดความสูญเสียได้มากท่ีสุดต้องสร้าง

ความเข้าใจกบัสร้างสงัคมพหวุฒันธรรม รวมทัง้รเิริม่

แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน 

มกีารน�าร่องสร้างโมเดลการด�าเนนิงานจติอาสาเพือ่

ความม่ันคง (จสค.) เป็นการขับเคลื่อนเครือข่าย

จิตอาสาประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ทุ ก ระดั บ ใน รูปแบบคณะท� า ง าน  และ เ ริ่ ม

ด�าเนนิโครงการ “รู้รักสามคัค ีเพราะเราคอืพีน้่องกนั” 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา

ในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม มีขั้นตอน

การพัฒนาโดยเครือข่าย 3 ทุน ได้แก่ 

เครือข่ายทุนทางปัญญา ด�าเนินกิจกรรมค่าย

พหวุฒันธรรม เพ่ือแลกเปลีย่นวถิชีวีติระหว่างไทย

พุทธและชาวไทยมุสลิม มีการด�าเนินกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ด้านความมั่นคง และกิจกรรม

ค่ายรู ้รักสามัคคีฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาด้านความมั่นคง

เครือข่ายทุนทางสังคม มีการสนับสนุนกิจกรรม

และขับเคลื่อนงานจิตอาสาเพื่อความม่ันคงใน

พื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมท้ังพบปะเยี่ยมเยียน

และสอบถามความเป็นอยู่ในการด�ารงชีวิตของ

ประชาชน 

เครือข่ายทุนทรัพย์ โดยร่วมกับคณะท�างาน

ด�าเนินโครงการที่มีภาครัฐและสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์

ระดบัผูบ้รหิารจงัหวดัชายแดนใต้ และภาคเอกชน

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จัดหาหรือเสียสละ 

วัสดุ ส่ิงของ งบประมาณตามศักยภาพแก่ 

ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบ และ

เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมน�าเสนอโครงการ 

ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวเกิดผลส�าเร็จการด�าเนินงาน 

จิตอาสาเพื่ อความ ม่ันคงในการสร ้ าง สังคม

พหุวัฒนธรรม ความเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้า

หน้าที่รัฐ และความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้าน

ความม่ันคง จนกระทั่งเป็นโมเดลการด�าเนินงาน

จิตอาสาเพื่อความมั่นคง จังหวัดยะลาเป็นครั้งแรก

ผลจากการด�าเนินโครงการดังกล่าว ได้เกิด

เครือข่ายจิตอาสาเพื่อความม่ันคงของประชาสังคม

ทุกภาคส่วน รวมทั้งคณะท�างานด�าเนินโครงการฯ 

และเยาวชนไทยพุทธและไทยมุสลิมมาร ่วม

ขับเคลื่อน ซึ่งสามารถดึงกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรม

ได้ถึงร้อยละ 5-10 จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 

อันเป็นการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข 

สร้างความเข้าใจแก่คนในพื้นที่ การร่วมมือของ

ชุมชนและภาคส่วนในเครือข่าย 3 ทุนกับเจ้าหน้าที่

รฐัและร่วมแก้ไขปัญหาด้านความมัน่คง สดุท้ายเกดิ

เครอืข่ายจติอาสาประชาสังคมทีมี่พลังในการท�างาน

แบบบูรณาการทุกภาคส่วนและเสียสละท�างาน

บทความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
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สถานการณ์ความม่ันคงในจังหวัดชายแดนใต้มีความขัดแย้งทางความคิดของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 

โดยการยิง และวางระเบิดตามสถานท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะในพ้ืนที่บริเวณป่าเขาที่เป็นพื้นที่อิทธิพลของ

กลุ่ม BRN จึงท�าให้ขาดโอกาสการเข้าถึงการบริการของภาครัฐเพื่อการพัฒนา รวมถึงด้านสุขภาพอย่าง

โรคมาลาเรยีทีจ่งัหวดัยะลา และมสีถิตสิงูสดุของประเทศ โดยเฉพาะอ�าเภอบนันงัสตา อ�าเภอยะหา และ

อ�าเภอกรงปินัง

ในพ้ืนทีร่บัผดิชอบของทหารพราน ซึง่ส่วนใหญ่

ผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าพื้นที่ที่เป็นช่วงระบาดของเชื้อ

มาลาเรีย ซึ่งท�าให้ทหารเป็นโรคมาลาเรียด้วย โดยปี 

2560 พบสถิติการระบาดในพื้นที่ความมั่นคงสูงสุด 

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง จึงได้ขยายร่วมมือ

กับภาคส่วนสาธารณสุขในการจัดการโรคดังกล่าว 

โดยเร่ิมพฒันาจากหน่วยทหารในพืน้ท่ีให้มสีมรรถนะ

เครือข่ายพลังประชาชนกําจัดมาลาเรีย
ในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดยะลา

กองอ�านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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ขั้นต้นเป็น “หมอมาลาเรีย” และพัฒนาไปสู่ภาค

ประชาชนเกิดเครือข่ายลังประชาชนเข้มแข็ง ซึ่งจัด

ท�าเป็นโครงการเครือข่ายพลังประชาชนก�าจัด

มาลาเรีย จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

เครือข่าย การบูรณาการความร่วม

มือกับเครือข่ายอาสาสมัครและภาคีเครือข่าย และ

ขยายผลการก�าจัดโรคมาลาเรียแบบยั่งยืน

การขบัเคลือ่นในการมุง่ก�าจดัโรคมาลาเรยีทีมี่

อุปสรรคด้านก�าลังคนปฏิบัติงาน และประชาชนรอ

ภาครัฐมาช่วย การไม่กินยาต่อเนื่อง และการพ่นยา

ควบคมุพาหะไม่มีประสทิธภิาพจากความไม่ร่วมมอื 

จงึได้อาศยัเครอืข่ายจากภาคประชาชน และประชา

สั งคมที่ เ ก่ียวข ้อง คือ สมาคมยุวมุสลิมแห ่ ง

ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดย

แมลงที่ 12.1 จังหวัดยะลา และสาธารณสุขจังหวัด

ยะลา เข้าไปเสวนาร่วมกันและสอบถามความเห็น 

จึงเกิดแนวทางทางการเจาะเลือดค้นหาเช้ือและ

ก�าจัด และอบรมหมอมาลาเรียแก่หน่วยทหารใน

พืน้ทีร่ะบาด ท�าให้ตรวจพบโรคได้อย่างรวดเรว็ โดย

เป็นกลยทุธ์การเจาะเลือดหาเชือ้ และก�าจดัเชือ้เชงิรกุ

ในรูปแบบ “ลงแขก ลงขัน” คือ การน�าประชาชน

เข้าอบรมการเจาะเลือด และการสละทรัพย์ใน

การจดัอาหารและเครือ่งดืม่แก่ผูป้ฏบิตั ิซึง่ท�าให้สถติิ

โรคลดลงเหลือศูนย์ติดต่อกนัหลายเดือนในปี 2561 

จนเกดิรปูแบบ “บาเจาะโมเดล” และขยายผลไปสู่

พ้ืนทีอ่ืน่ ๆ  อย่างอ�าเภอบนันงัสตา อ�าเภอยะหา และ

อ�าเภอกรงปินงั ทีม่สีถติสูิงสดุเช่นกัน ซ่ึงสถิตโิดยรวม

ของจังหวัดยะลาในปี 2561 มีการป่วยลดน้อยลง

มากกว่าร้อยละ 70

ผลจากการด�าเนนิการ พบว่ามกีารตรวจพบ

โรคมาลาเรียเร็วขึ้นจากมาตรการเชิงรับใน

การสงสัยการติดโรคหรืออาการป่วยที่บ่งชี้ และ

มาตรการเชิงรุกที่มีการปฏิบัติต่อเนื่องด้วยเครือ

ข่ายพลังประชาชนที่ช่วยค้นหาโรค ซ่ึงมาจาก

ความร่วมมอืทีมุ่ง่ประโยชน์สขุของประชาชนร่วม

กัน และจากที่ไม่ปรากฏเหตุรุนแรงด้านความมั่น

ในพืน้ทีท่ีเ่ครอืข่ายไปปฏิบัตงิาน อนัเป็นการแสดง

ถึงความเชื่อมั่นและการยอมรับซึ่งกันและกัน
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ส�านักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

พื้นที่ 3,832.47 ไร่ในอ�าเภอวังน�้าเขียว 

จงัหวดันครราชสีมา มสีภาพเป็นภเูขาหัวโล้นจาก

การได้รบัสมัปทานป่าไม้ และกรมป่าไม้ส่งมอบให้

ส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเ พ่ือเกษตรกรรม 

(ส.ป.ก.) ด�าเนนิการปฏริปูทีด่นิ ตัง้แต่ปี 2536 เพ่ือ

จัดที่ดินให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ท�ากันหรือมีไม่เพียง

พอต่อการท�าเกษตรกรรม จึงเกิดโครงการนิยม

เศรษฐกิจพอเพียงวังน�้าเขียว ที่มีวัตถุประสงค์ใน

การจัดสรรพื้นท่ีแก่เกษตรกรท่ียากจน สร้าง

กระบวนการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งแก่เกษตรกร เกดิ

การใช ้ประโยชน์ที่ดินอย ่างมีประสิทธิภาพ 

เกษตรกรมีรายได้พอเพียงและพึ่งตนเองได้ รวม

ทั้งเกิดเกษตรแบบปลอดสารพิษคู่กับการฟื้นฟู

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นิ ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง

จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า

นิ ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
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โดยเกดิปัญหาจากความหลากหลายในชุมชน 

การขาดแคลนแหล่งน�า้ ขาดองค์ความรู ้ อุปกรณ์

ส�าหรับการแปรรูป และทุนหมุนเวียน ซึ่งได้น�า 

2 แนวคิดหลักมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ แนวคดิตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 

รัชกาลที่ 9 และแนวคดิการมร่ีวมของประชาชนที่

เปิดให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซ่ึงโครงการ

ดังกล่าว เร่ิมตั้งแต่ปี 2549 ตามกระบวนการ 

“บันไดแก้จน 4 ขั้น” ประกอบด้วย มีการมีใช้ 

มเีหลอืมรีายได้ ร่วมคดิร่วมขจดัปัญหาชมุชน และ

ร่วมใจพัฒนาเชงิตลาดน�าการผลติ และหลกัด�าเนนิ

งาน “4ย” คือ ยึดพ้ืนท่ี ยึดเกษตรกร ยึดสินค้า 

และยึดระบบ ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรร

ที่ดินจ�านวน 310 ราย ตั้งแต่ปี 2550-2554

ในการด�าเนนิงานได้มกีารประสานความร่วม

มอืระหว่าง ส.ป.ก. จังหวดันครราชสีมา หน่วยงาน

ภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี และภาคเอกชน ได้แก่ สหกรณ์

กสิกรรมไร้สารพิษ บริษัท Natural Premium 

Food  บริษัท ทวีผลการเกษตร จ�ากัด และรังสิต

ฟาร์ม ในการเป็นผู้สนบัสนนุทัง้ด้านการผลติสินค้า

เกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน การตรวจรับรอง

มาตรฐานสินค้าเกษตร การรับซื้อผลผลิตและ

รวบรวมเพื่อจัดจ�าหน่ายไปยังตลาดระดับต่างๆ 

รวมถึงการให้สินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเป ็น

ทนุหมนุเวยีนตามแผนการผลิต
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นอกจากนี้  เพื่ อ ให ้สินค ้ า ได ้คุณภาพ

มาตรฐาน ลดต้นทนุการผลติ และมรีะบบการผลติ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ส�าหรับเกษตรกรในนิคมฯ 

และสมาชิกกลุ่มต่างๆ เป็นประจ�าและต่อเน่ือง 

เพื่อสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

กัน เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ 

การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การลดต้นทุน

การผลิต การรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม 

(PGS) ตลอดจนประสานงานให้กลุ่มเกษตรกรไป

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับหน่วยงาน

ราชการและศนูย์เรยีนรูต่้าง ๆ  ท้ังในและนอกพืน้ที่

ผลจากการบูรณาการการมีส่วนร่วมอย่าง

ต่อเนือ่ง ส่งผลให้เกษตรกรในนคิมฯ พึง่พาตนเองได้

ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง เกิดภาคีเครอืข่าย

องค์ความรู้ การตลาดที่เข้มแข็ง และเกิดผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้

ครัวเรือสุทธิ 71,270 บาท/ครัวเรือน/ปี สร้างตรา

สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากนิคมฯ อันได้รับความ

น่าเช่ือถือ (2) ด้านสังคม เกิดความภูมิใจและ

หวงแหนที่ดินท�ากิน โดยเกิดรูปแบบคณะกรรมการ

ทีป่ระกอบด้วย คณะกรรมการชมุชนและกลุ่มอาชพี

ต่างๆ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน และ 

(3) ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดการฟื้นฟูธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่ หรือ

ประมาณร้อยละ 30 อันเป็นการอนุรักษ์ป่าชุมชน 

และพื้นที่ท�าการเกษตร
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นอกจากน้ี  เพื่ อ ให ้สินค ้ า ได ้คุณภาพ

มาตรฐาน ลดต้นทนุการผลิต และมรีะบบการผลิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ส�าหรับเกษตรกรในนิคมฯ 

และสมาชิกกลุ่มต่างๆ เป็นประจ�าและต่อเนื่อง 

เพื่อสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

กัน เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุ ์ 

การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การลดต้นทุน

การผลิต การรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม 

(PGS) ตลอดจนประสานงานให้กลุ่มเกษตรกรไป

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับหน่วยงาน

ราชการและศนูย์เรยีนรูต่้าง ๆ  ทัง้ในและนอกพืน้ที่

ผลจากการบูรณาการการมีส่วนร่วมอย่าง

ต่อเนือ่ง ส่งผลให้เกษตรกรในนคิมฯ พึง่พาตนเองได้

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง เกิดภาคเีครอืข่าย

องค์ความรู้ การตลาดที่เข้มแข็ง และเกิดผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้

ครัวเรือสุทธิ 71,270 บาท/ครัวเรือน/ปี สร้างตรา

สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากนิคมฯ อันได้รับความ

น่าเช่ือถือ (2) ด้านสังคม เกิดความภูมิใจและ

หวงแหนที่ดินท�ากิน โดยเกิดรูปแบบคณะกรรมการ

ทีป่ระกอบด้วย คณะกรรมการชมุชนและกลุ่มอาชพี

ต่างๆ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน และ 

(3) ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดการฟื้นฟูธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีประมาณ 1,100 ไร่ หรือ

ประมาณร้อยละ 30 อันเป็นการอนุรักษ์ป่าชุมชน 

และพื้นที่ท�าการเกษตร
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ส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

โครงการส ่ ง เสริม เกษตรอินทรีย ์ ในเขต

ปฏรูิปทีด่นิเข้าไปพัฒนาเกษตรกรปลูกข้าวอนิทรย์ีใน

อ�าเภอกดุชมุ ซึง่ต่อมาพืน้ทีด่งักล่าวได้รับการส่งเสรมิ

จากหลายภาคส่วนจนเป็นต ้นแบบการพัฒนา

เกษตรอนิทรีย์ ทัง้นี ้การจดัท�าโครงการมวีตัถปุระสงค์เพือ่

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม เ ก ษ ต ร อิ น ท รี ย์

ใ น เ ข ต ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์

ใหเ้กษตรลดตน้ทนุ เพิ่มมูลคา่
การผลิต

สร้างการเรียนรู้ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับองค์กรภาคีที่ เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการแก้ไขปัญหาดิน
เสื่อมจากการใช้สารเคมีเป็น
เวลานาน

จั ง ห วั ด ย โ ส ธ ร  

1 2 3 4
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และมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชุน

ท้องถ่ินในการแก้ปัญหาของตนเอง การจัดท�าแผน 

การจัดการตนเองและส่วนรวม ตลอดจนพัฒนาขีด

ความสามารถขององค์กรชุมชนและผู ้น�า โดย

เกษตรกร นักวิจัย และนักส่งเสริมการเกษตรเป็น

ภาคคีวามร่วมมอืทีแ่ลกเปล่ียนเรยีนรูร่้วมกนับนฐาน

ความ รู ้ เ ดิ มผสมผสาน กับความคิ ด ใหม ่ ใน

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) กระตุ้นให้

เกิดความเคลื่อนไหวในเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน (2) 

วางแผนร่วมกันของชุมชน (3) ด�าเนินการตามแผน

โดนเน้นการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง (4) ติดตาม

โดยแลกเปลี่ยนความคิด และ (5) ประเมินตนเอง

หลักการของการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน คือ กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
และเครือข่าย เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และยึดหลักการมีส่วนร่วม 7 ระดับ ได้แก่

(1) การให้ข้อมูล

(2) การเปิดรับฟัง
ความคิดเห็น
ของประชาชน

(3) การปรึกษาหารือ

(4) วางแผนร่วมกัน

(5) ร่วมปฏิบัติ

(6) ร่วมติดตาม
ตรวจสอบ

(7) ควบคุมโดยประชาชน
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นอกจากนี้ ได้น�ากระบวนการโรงเรียน

เกษตรกร (Farmer Field School : FFS) 

เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยสร้างพ้ืนท่ีการเรียนรู้

ให้เกษตรกรร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาต้ังแต่

เริ่มปลูก เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว รวมถึง

มีพื้นที่หรือแปลงสาธิตเรียนรู้ร่วมกัน และ

พฒันาไปสูค่วามร่วมมอืระดบัต่าง ๆ  กบัภาคี

เครือข่าย ทั้งน้ี ยังได้ปรับใช้หลักการของ

กระบวนการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี

แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guaranty 

System : PGS) ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์รูปแบบหนึ่ง

โดย ส.ป.ก. จังหวัดยโสธรเชื่อมโยงเครือข่ายให้

เกษตรกรรู้จักกับเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในการ

สนับสนุนความรู ้ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ รวมถึง

เครือข่ายอื่น เช่น มูลนิธิสายใยแผ่นดินสนับสนุนความรู้ 

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา-ไทยเจริญ จ�ากัด รับซื้อ

ผลผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และพันธุกรรม

ข้าวพื้นเมือง รับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ โรงพยาบาล

เลิงนกทาที่เป็นช่องทางรับซ้ือแห่งใหม่ และเครือข่าย

สายใยออกานิคท�าหน้าที่ตรวจประเมินระบบ PGS

ผลจากการด�าเนินโครงการ ส่งผลให้เกษตรมีความ

รู้และทักษะในการท�าเกษตรอินทรีย์ มีการจัดการระบบ

รบัรองมาตรฐานแบบ PGS และปรบัเปล่ียนการผลติจาก

แบบท�านาเคมเีป็นการท�านาอนิทรย์ี รวม 50 ราย ในพืน้ท่ี

ประมาณ 1,500 ไร่ และมเีกษตรกรทีผ่่านการรบัรองแล้ว 

21 ราย โดยมีผลตอบแทนสุทธิจากนาอินทรีย ์ 

4,165 บาท/ไร่ และราคาขายผลผลิตสูงกว่า รวมทั้งมี

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่แน่นอนและเพิ่มข้ึนทั้งแบบ

เมล็ดพนัธ์ุและข้าวเปลือก นอกจากนี ้ยงัท�าให้ระบบนเิวศ

และสภาพแวดล้อมดีขึ้นจากการปรับปรุงดิน
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ในปี 2557 ได้มนีโยบายให้ตรวจสอบ

ที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีเป็นแปลงใหญ่

และมลีกัษณะการใช้ทีด่นิผดิปกต ิซึง่เกดิ

จากการเปลีย่นมอืถอืครองและทีด่นิของ

เกษตรกรรายย่อยหลุดไปอยู่กับนายทุน 

จึงได้น�าเทคโนโลยีดาวเทียมส�ารวจการ

ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อตรวจสอบร่วม

กับลงพื้นที่ส�ารวจในการตรวจยึดท่ีดินท่ี

มีปัญหาดังกล่าว โดยต�าบลนาจ�าปา 

อ�าเภอดอนจานตรวจยดึได้ 855-3-94 ไร่ 

ซึง่วางแผนน�าทีด่นินีม้ากระจายสทิธกิาร

ถือครองแก่ผู้ไร้ที่ดินท�ากิน รวมถึงมีการ

จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่ง

ชาติ (คทช.) ส�าหรับแก้ไขปัญหาการ

บุกรุกที่สงวนหวงห้ามของรัฐ และกลุ่ม

(�.�.�.)

เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินท�ากินและผู้มีรายได้น้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินท�าการหรือที่อยู่อาศัย และกลุ่มผู้บุกรุกป่า

สงวนแห่งชาตดิงแม่เผดในชัน้คณุภาพลุม่น�า้ชัน้ 1 และชัน้ 2 ซึง่

เป็นการป้องกนัมใิห้ทีด่นิหลุดมอืจากเกษตรกรไปสู่นายทนุเช่น

ที่ผ่านมา

โ ค ร งก า รจั ด ท่ี ดิ น ท� า กิ น ชุ ม ชนใ น เ ข ตปฏิ รู ป ที่ ดิ น
ต�าบลนาจ�าปา อ�า เภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
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ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วม

ภายใต้โครงการการจัดท่ีดินท�ากินชุมชนในเขตปฏิรูปท่ีดินโดย

เน้นการท�างานอย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน ได้แก่

การตรวจสอบและวางแผนรูปแบบการจัดที่ดิน โดย

ระดมความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  และใช้กฎหมาย

ระเบียบเครื่องมือในการด�าเนินการ เพื่อน�าพื้นที่เข้าสู่

กระบวนการทางกฎหมาย

การคัดเลือกและคัดกรองผู้ได้รับการจัดท่ีดิน ซึ่งท�า

หน้าทีโ่ดยคณะอนกุรรมการจัดท่ีดนิอ�าเภอ พร้อมทัง้มี

การอธิบายหลักเกณฑ์การจัดท่ีดิน และก�าหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 

การปรับเปลี่ยนทัศนคติ โดยมีพระอาจารย์มหาสุภาพ 

พุทธวิริโย ปราชญ์เกษตรเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้

และพัฒนาจิตใจ 

การสร้างความสัมพันธ์และการสร้างแรงจูงใจ มีเจ้า

หน้าที ่ส.ป.ก. เป็นผูร้บัผดิชอบอย่างชดัเจน และตดิตาม

ดูแลอย่างต่อเนื่องผ่านแอพพลิเคชันไลน์ รวมทั้ง

มีกิจกรรมทอดผ้าป่าพันธุ ์ไม้สามัคคีแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนพันธุ์ไม้ มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างราย

ได้ระยะสัน้และระยะยาว และ Top Supermarket มา

ช่วยส่งเสริมความรู้ด้านตลาดบน ติด QR Code เพื่อ

ตรวจสอบแหล่งผลิตได้ และ

การวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนา ประชุมร่วมกันกับ

ผู้เข้าร่วมโครงการและกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนละ 

2 ครั้ง รวมถึงมีการติดตามประเมินผลด�าเนินโครงการ 

และร่วมวางแผนในการบริหารจัดการที่ดิน

ผลจากการด� า เ นินการท� า ให ้

ผู ้ เข้าร่วมโครงการมีอาชีพที่ยั่งยืนและมี

รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็น 40,969 บาทต่อปี 

มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรมากขึ้น เกิด

การพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน

โดยปรบัสภาพดินท่ีเสือ่มโทรมจนกลบัมา

ผลิตพืชผักอินทรีย์ได้ เกิดแรงงานคืนถิ่น

สร้างอาชีพในบ้านเกิด และเกิดคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นตามมา รวมท้ังเกิดการรวม

กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่สามารถต่อยอดและ

ขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชนต่อไปได้ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย หมวด 5 มาตร 63 ก�าหนดให้รัฐ

จะต้องส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู ้

แก ่ประชาชนถึงอันตรายที่ เ กิดจาก

การทจุริต และประพฤตมิิชอบทัง้ในภาครฐั

และภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการ

และกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน 

และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมท้ังกลไก

ในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน

เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้

ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความ

คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบบัญญัติ 

ซึ่งข ้อบัญญัติดังกล่าวได้ก�าหนดเป็น

นโยบายรัฐบาล และยุทธศาตร์ชาติว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 2 และระยะที่ 3

ส�านักงานคณะกรรมการป ้องกันและปราบปราม

การทจุรติในภาครฐั (ป.ป.ท.) มหีน้าทีใ่นจดัท�ามาตรการป้องกนั

การทจุรติเพือ่เสรมิสร้างจติส�านกึให้แก่ประชาชนในการต่อต้าน

การทุจริต และตัดวงจรการทุจริต โดยก�าหนดให้ ปปท. เขต 4 

เป็นเขตน�าร่องจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้าน

การทุจริตระดับเขตพ้ืนท่ี 

และเริ่มด�าเนินการตั้งแต่

ธนัวาคม 2559 ใน 12 จังหวดั

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ในการจดัตัง้เครอืข่าย

ภ า ค ป ร ะ ช า สั ง ค ม ใ น

การต่อต้านการทุจริต ได้

เปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี

ส่วนร่วม โดยเฉพาะเครือข่าย

ภาคประชาสงัคมใน ท้องถิน่ 

โดยน�าแนวคิดการมส่ีวนร่วม 

3 ระดับมาใช้ ประกอบด้วย

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

การจัดตั้ง เครือข่ายภาคประชาสังคมในการ

ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต
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ระดับพื้นฐาน

 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่

ความรู ้รวมทัง้มกีารเปิดเวทคีวามคดิเหน็

และระดมสมองจนกระทั่งจัดตั้งศูนย์

ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกัน

การทุจริต 

ระดับเครือข่ายภาคประชาสังคม 

โดยศูนย์ประสานงานฯ มีหน้าท่ีส่งเสริมให้

ประชาชนรวมตัวกันแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส

การทุจริต รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของ

เครือข ่ า ย ให ้ มี ค ว ามรู ้ ค ว ามสามา รถ

ในการแจ้งเบาะแส ทั้งนี้ มีการคุ้มครองเครือข่ายด้วยการ

ขึ้นทะเบียนและท�ารหัสประจ�าตัว 

ระดับการมีส่วนร่วมของแกนน�าเครือข่ายประชาสังคม
ต่อต้านการทุจริต 

โดยให้เครือข่ายร่วมกันหาแกนน�าเพื่อมาต่อยอด

ศกัยภาพ และร่วมกับเจ้าหน้าทีส่�านกังาน ป.ป.ท. 

ในการลงพื้นที่ รวมทั้งยังน�าข้อคิดเห็นที่ได้ไป

ด�าเนินการในส่วนท่ีส�านักงาน ป.ป.ท. ยังขาด

ความรู ้บางอย่าง เช่น เทคนิคการตรวจสอบเฉพาะทาง

ด้านวิศวกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการท�าความตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ประกอบด้วย ส�านกังาน ป.ป.ช. ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ และคณะกรรมการธรรมาภบิาลจงัหวัด 

ที่เป ็นภาคีเครือข่ายร่วมกันในการสนับสนุนด้านความรู ้

ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการ

ทุ จ ริ ต  กระบวนการสอดส ่ อ งตรวจสอบการทุ จ ริ ต 

กระบวนการแจ้งข้อมูลข่าวสารและ

การลงพืน้ทีใ่นการป้องกนัและป้องปราม

ทุจริต

โดยการด�าเนินการมีส่วนร่วมของ 

ปปท. เขต 4 เกิดผลส�าเร็จใน 3 ด้าน คือ

 

(1) ด ้านการป ้องกันและ 

ส่งเสริมการธรรมาภิบาลต่อต้าน

การทจุรติ จากการเสรมิสร้างความรู้

ความเข ้าใจ และอบรมสัมมนา  

ซึ่งมีผู ้ เข ้าร ่วมเป็นเครือข่ายแล้ว

จ�านวน 1,100 คน 

(2) ด้านการป้องปรามการ

ทุจริต โดยจัดการเรื่องร้องเรียน 

ทีไ่ด้รบัจากเครอืข่ายศนูย์ประสานงาน

เ ค รื อ ข ่ า ย ภ า ค ป ร ะ ช า สั ง ค ม 

ในการป้องกันการทุจริต และ 

(3) ด้านการประชาสัมพันธ์ 

ท�าให้สังคมได้ทราบถงึการด�าเนนิการ

ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือ

กั บสื่ อมวลชนน� า เ สนอข ่ า ว ใน

การลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่าย และ

ทราบถึงพิษภัยของการทุจริตอย่าง

ต่อเนื่อง
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แนวโน้มการลดลงของพื้นท่ีป่า

ในป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก มีพื้นท่ี

ครอบคลมุใน 2 ต�าบล คือ ต�าบลเม็กด�า 

แ ล ะ ต� า บ ล ห น อ ง บั ว  อ� า เ ภ อ

พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

จาก 7,000 ไร่ เหลือเพียง 3,000 ไร่

ในปี 2557 ซึ่งมีเหตุมาจากการใช้

ประโยชน์จากพื้นป่าในการเลี้ยงสัตว์ 

และปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยขาดความ

รู ้ความเข ้าใจของชุมชนเก่ียวกับ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชนและเกิดการท�าลายป่าเพิ่มข้ึน 

ส่งผลให้เกดิสญูเสยีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และการสูญพันธุ์ของพืช

และสัตว์บางชนิด

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนด้านงบประมาณและวิชาการและ 

น�ากระบวนการมีส่วนร่วมมาการด�าเนินการในโครงการเสริม

สร้างพลงัชมุชนเพือ่การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟคูวามหลากหลายทาง

ชีวภาพในพื้นที่ป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก เริ่มตั้งแต่สร้างการรับรู้

ข้อมูลโครงการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ร่วมกันคิดหาแนวทาง

แก้ไขปัญหา และร่วมรับผลประโยชน์ ซ่ึงมีสถาบันวิจัย 

วลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ด�าเนินโครงการ

หลักในเชิงวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น 

การส่งเสรมิและพฒันาชมุชนทีม่วีถิชีวีติเชิงนเิวศ (Eco-Village) 

ร่วมกับทีมปฏิบัติการชุมชนของ 35 หมู ่บ้านที่เป็นกลไก 

การขับเคล่ือนกิจกรรม นอกจากนี้ ยังร่วมกับเครือข่ายต่างๆ  

ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประกอบด้วย เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์

ป่าใหญ่โคกจีก-ตาลอก เครือข่ายชุมชนพิทักษ์ป่า เครือข่าย

กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์พิทักษ์ป่า ตัวแทนผู้น�าชุมชนในต�าบลเม็ก

ด�าและต�าบลหนองบวั ปราชญ์ชาวบ้าน ผูแ้ทนกลุม่อาชพีต่างๆ 

รวมถึงคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร

ส�านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก อ ง ทุ น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม กั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น โ ด ย ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 

ก ร ณี โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ 

ป่ า ใ ห ญ่ โ ค ก จิ ก – ต า ล อ ก  อ� า เ ภ อ พ ยั ค ฆ ภู มิ พิ สั ย  

จั งหวัดมหาสารคาม

กระบวนการแจ้งข้อมูลข่าวสารและ

การลงพืน้ทีใ่นการป้องกนัและป้องปราม

ทุจริต

โดยการด�าเนินการมีส่วนร่วมของ 

ปปท. เขต 4 เกิดผลส�าเร็จใน 3 ด้าน คือ

 

(1) ด ้านการป ้องกันและ 

ส่งเสริมการธรรมาภิบาลต่อต้าน

การทจุรติ จากการเสรมิสร้างความรู้

ความเข ้าใจ และอบรมสัมมนา  

ซึ่งมีผู ้ เข ้าร ่วมเป็นเครือข่ายแล้ว

จ�านวน 1,100 คน 

(2) ด้านการป้องปรามการ

ทุจริต โดยจัดการเรื่องร้องเรียน 

ทีไ่ด้รบัจากเครอืข่ายศนูย์ประสานงาน

เ ค รื อ ข ่ า ย ภ า ค ป ร ะ ช า สั ง ค ม 

ในการป้องกันการทุจริต และ 

(3) ด้านการประชาสัมพันธ์ 

ท�าให้สงัคมได้ทราบถงึการด�าเนนิการ

ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือ

กั บสื่ อมวลชนน� า เ สนอข ่ า ว ใน

การลงพื้นท่ีร่วมกับเครือข่าย และ

ทราบถึงพิษภัยของการทุจริตอย่าง

ต่อเนื่อง
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โครงการซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นท่ีกับผู ้น�าชุมชนร่วมกัน

ด�าเนินโครงการ ที่ท�าให้อยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติได้

อย่างกลมกลนื และจดัท�าฐานข้อมูลสารานกุรมและสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ด้านความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพใน

พื้นที่ดังกล่าวเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชน

ในการติดตามประเมินผลโครงการ ได้มีการลงพื้นท่ีเพื่อ

ติดตามทุก 6 เดือน โดยประชุมร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย คณะ

กรรมการที่ปรึกษาโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยัง

เป็นการเฝ้าระวงัและตดิตามการเปลีย่นแปลงความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เมื่อสิ้นสุดการด�าเนินโครงการ ได้มีการประเมิน

ความคุม้ค่าของโครงการทีค่รอบคลมุมติขิองทรพัยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

โดยผลส�าเร็จจากการบูรณาการความร่วมมือของภาคี

เครอืขา่ยในการด�าเนนิโครงการดงักล่าว ท�าให้เกดิการอนรุกัษ์

และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพท้ังพืชและสัตว์ในพื้นที่ 

3,950 ไร่ เกิดความมั่นคงทางอาหาร ลดปัญหาความยากจน

จากการใช้ประโยชน์พื้นท่ีป่าและจากการจัดท�าฐานข้อมูล

ชุมชนเพื่อจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และ

มีเส้นทางเดินป่าเพ่ือศึกษาธรรมชาติพร้อมเฝ้าระวังการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์การใช้

ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

อย่างยั่งยืน 
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คนล�าปางไม่ทิ้งกัน
กว่าร้อยละ 50 ของปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ากินของชาวล�าปาง ที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย

ทรุดโทรม ไม่มั่นคงถาวร (ข้อมูลจากการส�ารวจ ปี พ.ศ. 2560 - 2561) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

สุขภาวะ และการด�ารงชีวิตที่ไม่มั่นคงปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัย 

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มัน่คงของมนษุย์ จงึด�าเนนิโครงการคนล�ำปำงไมท่ิง้กนั 

ภายใต้โครงการบ้านพอเพยีงชนบท เพือ่ส่งเสรมิสนับสนนุ

ให้ประชาชนในชุมชนตระหนกัถงึการมจีติอาสา มีการดแูล

และช่วยเหลือผู ้เดือดร้อนในชุมชนในการด�าเนินการ

ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างใหม่แทน

บ้านเดมิทีม่สีภาพทรดุโทรม ท่ีอาจเป็นภยัต่อคณุภาพชวีติ

และทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยให้มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น มีที่อยู่

อาศัยดีที่มีความมั่นคงถาวรขึ้น โดยบูรณาการการท�างาน

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
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การด�าเนินการ ด้วยรูปแบบการด�าเนินการ 6 ขั้นตอนดังนี้ 

 การสร้างความตระหนักรู้ และมีความเข้าใจความรุนแรงของปัญหาด้านทีอยู่อาศัย เพื่อให้รู้สึก

ถึงการเป็นเจ้าของในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยใช้กระบวนการจัดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ส�ารวจข้อมูลผู้เดือดร้อนระดับต�าบล มีการระบุพิกัด GPS ในการระบุต�าแหน่งบ้านของผู้เดือดร้อน

ในระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) เพื่อป้องกันการซ�้าซ้อน และเพื่อการบริหารจัดการ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 จดัตัง้คณะท�างานการขบัเคลือ่นนโยบายและแผนการพฒันาทีอ่ยูอ่าศัยระดบัจงัหวดัในระดบัต�าบล

และระดับจังหวัด 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลผู้เดือดร้อนในฐานข้อมูลออนไลน์ และการคืนข้อมูลให้กับชุมชน

เพื่อจัดท�าประชาคมและรับรองข้อมูลผู้เดือดร้อน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 พิจารณาจัดล�าดับความรุนแรงของปญหาโดยการประชาคมของประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ก�าหนด 

และจัดท�าแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับต�าบล 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  บูรณาการความร่วมมือ รัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนสนับสนุนการด�าเนินงาน 

เช่น งบประมาณ แรงงาน เป็นต้น

ความส�าเร็จ ในการด�าเนินงานท�าให้เกิดจิตส�านึกของคนในชุมชนในการมีจิตอาสาตามแนว

พระราชด�าริ ในการเป็นแกนหลักร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน องค์กรชุมชนต�าบล

ส่งผลให้ผูเ้ดอืดร้อนด้านทีอ่ยูอ่าศยัในจงัหวัดล�าปางได้รบัการซ่อมแซมปรบัปรงุให้มีความมัน่คงแขง็แรงท�าให้

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ภายใต้การมีจิตส�านึกร่วมกันว่า “คนล�ำปำงไม่ทิ้งกัน”
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6
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โครงการศูนย์รวมใจผู้สูงวัยเป�นมิตรจิตอาสา

จากสถานการณ์ผูส้งูอายทุีม่แีนวโน้มสงูขึน้ในทกุๆ ปี จงัหวดัสงิห์บุร ีมจี�านวนผูส้งูอายคุรองอนัดบั 1 

ตลอดระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง เมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรทั้งประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม

ในประเด็นต่างๆ อาทิ การเตรียมประชาชนท่ัวไปก่อนเข้าวัยผู้สูงอายุ การมีรายได้และการมีงานท�า

ในวัยผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในวัยผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

ส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัสงิห์บุรี 

จึงด�าเนินโครงการศูนย์รวมใจผู ้สูงวัยใจเป็นมิตรจิตอาสา เพ่ือเป็น

ศูนย์กลางการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถปรับชีวิตเข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

สังคม เกิดเป็นเครือข่ายการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระดมความร่วมมือ

จากทกุภาคส่วน โดยใช้แนวคดิการมีส่วนร่วมในการด�าเนนิงานแบบเครอืข่าย 

ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ 

ร่วมแก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยเริ่มจากการก�าหนด

บทบาทการท�างาน ก�าหนดหลกัสูตรการเรยีนการสอน 5 หมวดวชิา ได้แก่ 

หมวดวิชาสังคมและเศรษฐกิจ หมวดวิชาชีวิตและสุขภาพ หมวดวิชา

ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพและคลายเครียด หมวดวิชาอาชีพและ
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นันทนาการ และหมวดวิชาถ่ายทอดภูมิปัญญาและพัฒนาสังคม รวมระยะเวลา 

12 วนั เพือ่ให้ผูผ่้านการเรยีนถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละฝึกปฏบิติัสูช่มุชน ตลอดจน

มกีารตดิตามประเมนิผลและถอดบทเรยีนการท�างานของทกุรุน่ เพือ่เป็นแนวทาง

ในการด�าเนนิงานต่อไป ผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนองค์ความรู ้ การทบทวนความรู้

หลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AR) ระบบพี่เลี้ยง การจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระหว่างการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ

ส่งผลให้มีการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุให้กับประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

ผูส้งูอายทุีต่ดิบ้านตดิเตยีงได้รบัการดแูลเพ่ิมมากขึน้ ได้รบัการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมทีอ่ยูอ่าศยัให้เหมาะสม

มากขึน้ และมกีารรวมกลุม่ของผูส้งูอายเุพือ่ท�าประโยชน์ต่อสงัคม สามารถเป็นวทิยากรถ่ายทอดองค์ความ

รู้ให้แก่ชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ ในส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุ ยังมีการน�าหลักสูตรที่ได้จากโครงการนี้ 

ไปต่อยอดและขยายผล ไปได้ 15 พื้นที่ในจังหวัดสิงห์บุรี
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ไปต่อยอดและขยายผล ไปได้ 15 พื้นที่ในจังหวัดสิงห์บุรี
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Green Land พื้นที่สีเขียว ที่อยู่อาศัยคือชีวิต

ในเมื่อไม่มีท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินท�ากินเป็นของตนเอง ชาวศรีสะเกษบางส่วนจึงได้บุกรุกที่ดินของรัฐ

และเอกชน เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย รวมถึงประกอบอาชีพ ผลที่ตามมาคือ ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง 

และปัญหาสภาพแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม น�้าท่วมขัง ส่วนหน่ึงเกิดจากการที่คนในพื้นที่ 

ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่รู้เรื่องสิทธิ ข้อกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาความ

เหลื่อมล�้าทางสังคม

ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้ด�าเนินการตามโครงการ 

การจัดแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดด้วยการบูรณาการท�างานทั้งในแนวราบ และแนวดิ่งกับภาคส่วนอื่นที่

เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อให้การขับเคล่ือนงานชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

รวมถึงการน�าองค์ความรู ้ที่ได้จากการถอดบทเรียนจากเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจัดท�า

แผนการพฒันาข้อมลูเชงิพืน้ที ่โดยน�าระบบ GIS มาใช้เพือ่พฒันาระบบการตดิตามเช่ือมโยงข้อมลูจากศูนย์

ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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จากเดิมที่เคยแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการไล่รื้อถอน เพื่อขอคืน

พื้นที่ มาสู่การเจรจาหาทางออกร่วมกันระหว่างผู้บุกรุกและเจ้าของ

ที่ดิน การสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน เป็นการลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและเอกชน และ

เกิดการเชื่อมโยงการท�างานระหว่างหน่วยงานมากยิ่งขึ้น สามารถ

ช่วยเหลอืให้ผูท้ีป่ระสบปัญหาต่างๆ เหล่านี ้มทีีอ่ยูอ่าศัยทีม่ัน่คงมากขึน้ 

ตลอดจนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและท�ากิจกรรมร่วมกันอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

อย่างแท้จริง คือการมีพื้นที่สร้างสรรค์ ภายใต้กรอบแนวคิด 

“กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยจะต้องไม่เป็นแค่
กำรพัฒนำทำงกำยภำพอย่ำงเดียว แต่หมำย
รวมถงึควำมเข้มแขง็ของคนในครอบครวัชุมชน

และสังคม ไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” 
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จากเดิมที่เคยแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการไล่รื้อถอน เพื่อขอคืน

พื้นที่ มาสู่การเจรจาหาทางออกร่วมกันระหว่างผู้บุกรุกและเจ้าของ

ที่ดิน การสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน เป็นการลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและเอกชน และ

เกิดการเชื่อมโยงการท�างานระหว่างหน่วยงานมากยิ่งขึ้น สามารถ

ช่วยเหลือให้ผู้ทีป่ระสบปัญหาต่างๆ เหล่านี ้มท่ีีอยูอ่าศัยท่ีมัน่คงมากขึน้ 

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและท�ากิจกรรมร่วมกันอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

อย่างแท้จริง คือการมีพื้นที่สร้างสรรค์ ภายใต้กรอบแนวคิด 

“กำรพัฒนำที่อยู่อำศัยจะต้องไม่เป็นแค่
กำรพัฒนำทำงกำยภำพอย่ำงเดียว แต่หมำย
รวมถงึควำมเข้มแข็งของคนในครอบครัวชุมชน

และสังคม ไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” 
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โครงการโฮมบุญประชารัฐร่วมลดมลพิษ 
ณ แหล่งก�าเนิด

ตลอด 10 ปีทีผ่่านมาคุณภาพน�า้ในแม่น�า้สายหลกัของพ้ืนทีลุ่ม่ชี 5 ซึง่ประกอบด้วย แม่น�า้ช ีแม่น�า้พอง 

แม่น�้าล�าปาว แม่น�้าล�าพะเนียง แม่น�้าพรม และแม่น�้าเชิญ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงกว่า 3 เท่า เนื่องจาก

ปัญหาการปล่อยน�้าเสียส่งผลต่อมลพิษในน�้า

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส�านกังานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมภาคท่ี 10 

จงึด�าเนนิ โครงกำรโฮมบุญประชำรัฐร่วมลดมลพิษ ณ แหลง่ก�ำเนดิ 

(โฮมบุญ เป็นภาษาอีสาน แปลว่า การร่วมกันท�าบุญ) โดยมุ่งหมายให้

ปริมาณมลพิษท่ีระบายลงสู่แหล่งน�้าหรือสิ่งแวดล้อมลดลงอยู่ในระดับ

ที่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ยอมรับหรือรองรับได้ เริ่มจากการดึง

ภาคประชาชน ร่วมจัดท�าฐานข้อมูลปริมาณมลพิษทางน�้าและร่วมก�าหนด

เกณฑ์ประเมนิและตวัชีว้ดั ซึง่สามารถวดัเป็นข้อมลูเชงิปรมิาณ สามารถน�า

มาใช้เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานขององค์กรเอง และเปรียบเทียบกับ

กิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งหลักการของด�าเนินงานของโครงการ
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จะเป็นการลดการใช้น�า้ทัง้วงจร ด้วยการลดปรมิาณ

น�้าใช้ และการลดการระบายน�้าทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม 

โดยน�าน�า้ทิง้กลบัใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse/recycle) 

ขณะเดียวกันก็จับมือกับภาคอุตสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษา ท�าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

เพือ่พฒันาและเสรมิสร้างองค์ความรู ้สร้างแรงจงูใจ 

ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มเครือ

ข่ายการลดมลพิษทางน�า้ ณ แหล่งก�าเนดิ ให้ปรมิาณ

น�า้เสยีและน�า้ทิง้ลดลงอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่จากการ

ท�าข้อตกลงน�าไปสูก่ารจดัประชุมวชิาการส�านักงาน

สิ่งแวดล้อมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวม 

เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากสถานประกอบการ เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 

หรือประชาชนในพืน้ทีท่ี่ร่วมโครงการ เพือ่เป็นแบบอย่างทีส่ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในทางปฏบัิตใิห้เหมาะสม

ตามบริบทของพื้นที่ เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันสู่ความยั่งยืนในอนาคต โดยไม่ระบายน�้าออกนอก

พื้นที่ แต่หมุนเวียนกลับมาใช้ (Zero Discharge) ภายใต้แนวคิด   

“ร่วมกันท�ำบุญเพื่อสิ่งแวดล้อม” 
ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาจากจุดเล็กเพื่อขยายผลที่ยิ่งใหญ่สู่การจัดการส่ิงแวดล้อมในภาพรวม จากการ

ด�าเนินโครงการสามารถลดปริมาณน�้าทิ้งได้ทั้งหมดประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถลดการ

ปล่อยน�า้ทิง้ออกนอกพืน้ที ่ได้ถงึร้อยละ 20 - 80 ตลอดช่วงการด�าเนนิท�าให้เกดิต้นแบบของสถานประกอบการ 

ทั้งหมด 22 แห่ง ที่เป็นเครือข่ายต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลไปยังสถานประกอบการ

อื่นเพื่อการขับเคลื่อนการลดมลพิษทางน�้า ณ แหล่งก�าเนิดที่เป็นรูปธรรมต่อเนื่องต่อไปได้   
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การเสริมสร้างศักยภาพ
การมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในบริบทความตกลงปารีส

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ล�าตะคองที่เป็นแหล่งน�้าส�าคัญที่มีคุณภาพน�้าเส่ือมโทรมจนเป็น 1 ใน 5 ลุ่มน�้าวิกฤตของประเทศ 

ประกอบกับล�าน�้าสาขาต่างๆ มีปัญหาคุณภาพน�้า โดยสาเหตุเกิดจากน�้าเสียจากชุมชน สถานประกอบการ 

และน�า้เสยีจากภาคการเกษตรกเ็ป็นสาเหตทุีส่�าคญัอย่างหนึง่ ต�าบลพดุซา อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 

ซึ่งหล่อเลี้ยงด้วยล�าตะคอง เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชผักสวนครัวที่ส�าคัญ ก็ได้รับผลกระทบเฉกเช่นเดียวกัน 

ประกอบกับในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ท�าให้ปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ ซึ่งสาเหตุ

ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท�าให้บางปีปัญหาภัยแล้งทวีความรุนแรงมากขึ้น

ส�านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จงึด�าเนนิโครงการ กำรเสรมิสรำ้ง

ศักยภำพกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศในบริบทควำมตกลงปำรีส เพื่อ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาพื้นที่บึงพุดซาให้เป็นชุมชน

157รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2562



ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์และ

ปลูกต้นไม้ 100 ไร่ สู่การเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต�่า 

โดยเริ่มจากการประชุมหารือร ่วมกันระหว่าง

ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)  

ผู ้แทนเครือข ่ายอาสาสมัครพิทักษ ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู ่บ ้านและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ การจัดตั้งคณะท�างาน

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ และการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยแสวงหาภาคี

เครือข ่ายที่มีความรู ้ในด้านต่างๆ  เช ่น ด้าน

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  ด้านการปลูกต้นไม้ และ 

ด้านการบริหารจัดการขยะ ด้วยการอบรมการคัดแยกขยะ และจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรม 

ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ เทศบาลต�าบล

พุดซา ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 ศูนย์เพาะช�ากล้าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และที่ส�าคัญเครือข่ายภาคประชาชน ในการร่วมขับเคล่ือนโครงการ 

ดังกล่าว

จากการด�าเนินงานร่วมกัน ท�าให้เครือข่ายและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความส�าคัญของป่าไม้ 

เป็นการท�างานในลักษณะสังคมพึ่งพากัน บ้านวัดโรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประชาชน

ในพื้นที่มีความต้องการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าในบริเวณบึงพุดซา ท�าให้พื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพน�า

ไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก และชุมชนต้นแบบคาร์บอนต�่าได้ 

159158 รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 2562

ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์และ

ปลูกต้นไม้ 100 ไร่ สู่การเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต�่า 

โดยเริ่มจากการประชุมหารือร ่วมกันระหว่าง

ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา)  

ผู ้แทนเครือข ่ายอาสาสมัครพิทักษ ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู ่บ ้านและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ การจัดตั้งคณะท�างาน

เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ และการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยแสวงหาภาคี

เครือข่ายที่มีความรู ้ในด้านต่างๆ  เช ่น ด้าน

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  ด้านการปลูกต้นไม้ และ 

ด้านการบริหารจัดการขยะ ด้วยการอบรมการคัดแยกขยะ และจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรม 

ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ เทศบาลต�าบล

พุดซา ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 ศูนย์เพาะช�ากล้าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และที่ส�าคัญเครือข่ายภาคประชาชน ในการร่วมขับเคลื่อนโครงการ 

ดังกล่าว

จากการด�าเนินงานร่วมกัน ท�าให้เครือข่ายและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความส�าคัญของป่าไม้ 

เป็นการท�างานในลักษณะสังคมพึ่งพากัน บ้านวัดโรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประชาชน

ในพื้นท่ีมีความต้องการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพ้ืนที่ป่าในบริเวณบึงพุดซา ท�าให้พ้ืนท่ีดังกล่าวมีศักยภาพน�า

ไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก และชุมชนต้นแบบคาร์บอนต�่าได้ 
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ทูตพลังงานรวมพลังพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน
สู่ความยัง่ยืน รุ่นที่ 1

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน

จากการลงพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการของส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พบว่า ปริมาณการ

ใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์

พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน หากแต่การให้

ความรู้เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้เกิดตระหนักถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์พลังงานและ

ไม่เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

เนือ่งจากขาดการมส่ีวนร่วมและการรบัผิดชอบ

ในการด�าเนนิการ ดงันัน้จงึต้องให้โอกาสนกัเรยีนได้

มีส่วนร่วมในการคิดและวางแผนเพื่อหาวิธีการ

ประหยัดพลังงานท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนของตน

และร่วมกันรณรงค์เพือ่ให้เกดิการลดการใช้พลังงาน

ได้อย่างจริงจัง
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ท�ำงำนเชิงรุก เข้ำถึง เข้ำใจ ตอบสนองไว สร้ำงควำมมั่นใจให้ประชำชน 

ส�านกังานปลัดกระทรวงพลงังาน โดยส�านกังานพลงังานจงัหวดัสมุทรปราการจัดท�าโครงการ

ทูตพลังงานรวมพลังพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานสู่ความยั่งยืน รุ่นที่ 1 ขึ้นโดยมี

เป้าหมายคอืร่วมอนรุกัษ์ พัฒนาพลงังาน และเป็นท่ีพึง่พาของประชาชนให้ได้มาก

ที่สุด โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน ได้แก่ ได้แก่ 1) โรงเรียน

สตรีสมุทรปราการ 2) โรงเรียนวัดแพรกษา 3) โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

สมุทรปราการ 4) โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

5) โรงเรยีนเซนต์โยเซฟ บางนา ร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพระนครใต้) 

บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั 

อีสเทิร์น เอนเนอร์จี้ พลัส จ�ากัด 

ในการสนบัสนนุองค์ความรู้ 

สื่อต่างๆ และเงิน

รางวัล 

การ

ด� า เ นิ น

โครงการเ ร่ิม

จากการคัดเลือกทูต

พลังงานจากเยาวชนภายใน

โรงเรียนเครือข่าย อบรมให้ความรู้

และเทคนคิต่างๆ และมอบหมายภารกจิให้

คณะทูตพลังงานน�าไปปฏิบัติ จัดการแข่งขัน

ประหยัดพลังงานให้คณะทูตพลังงานร่วมวางแผงคิด

กลยุทธ์การสื่อสารและถ่ายทอดให้แก่เพื่อนนักเรียน และ

บุคลากร รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น เก่ียวกับวิธีการประหยัด

พลังงานที่เหมาะสม เพื่อสรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขยายผลไปสู่

การอนรุกัษ์พลงังานในครอบครวัได้ โดยมคีรพูีเ่ลีย้งและเจ้าหน้าทีร่่วมกนัให้ค�าปรกึษา

วิธีการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ

สังเกตพฤติกรรมและรับรองการปฏิบัติภารกิจของทูตพลังงาน ผ่านสมุดบันทึกการปฏิบัติภารกิจ

ทูตพลังงาน 

ในระยะเวลา 7 เดือน (เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2561) โรงเรียนเครือข่ายมีการใช้พลังงานไฟฟ้า

ลดลง 90,251 กิโลวัตต์ชั่วโมง  ท�าให้เกิดการจัดตั้งชมรม Angel and Angel of Energy : ทูตพลังงาน

โรงเรยีนสตรสีมทุรปราการ และมกีารขยายโครงการร่วมกบัการไฟฟ้านครหลวง (ส�านักงานใหญ่) โดยผลักดนั

ให้มีการด�าเนินการลักษณะเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งมีแผนการด�าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - 2565 ภาย

ใต้ชื่อโครงการ Enovation School นอกจากนี้ยังมีการขยายผลต่อยอดสู่ความส�าเร็จสู่โครงการแข่งขัน

ด้านพลังงานเพื่อค้นหา “กูรูพลังงาน รุ่นที่ 1” ภายใต้สโลแกนพลังงานไทยต้องไปไกลกว่านี้ 
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

จากสถิติผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนต่อแสนประชากรปี 2561 เท่ากับ 35.78 ต่อแสน

ประชากร ซึ่งระดับความรุนแรงอยู่ในเขตพื้นที่สีแดง และเป็น 1 ใน 5 ของสาเหตุการเสียชีวิตของอ�าเภอ

บางปะหัน 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงด�าเนินการขับเคล่ือนงานการป้องกันความปลอดภัยทาง

ถนน (Road traffic injury : RTI) ระดับต�าบล เพื่อการสร้างความตระหนัก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้

จากต�าบลและท้องถิ่นที่มีการขับเคลื่อนงาน RTI ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า 

“การปองกันอุบัติเหตุทางถนนเปนเรื่องของทุกคน” โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เริ่มจากเจ้า

หน้าที่สาธารณสุข 

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

จากสถิติผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนต่อแสนประชากรปี 2561 เท่ากับ 35.78 ต่อแสน

ประชากร ซึ่งระดับความรุนแรงอยู่ในเขตพื้นที่สีแดง และเป็น 1 ใน 5 ของสาเหตุการเสียชีวิตของอ�าเภอ

บางปะหัน 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงด�าเนินการขับเคลื่อนงานการป้องกันความปลอดภัยทาง

ถนน (Road traffic injury : RTI) ระดับต�าบล เพื่อการสร้างความตระหนัก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้

จากต�าบลและท้องถิ่นที่มีการขับเคลื่อนงาน RTI ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า 

“การปองกันอุบัติเหตุทางถนนเปนเรื่องของทุกคน” โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เริ่มจากเจ้า

หน้าที่สาธารณสุข 

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ผู้น�าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนในชุมชน/ต�าบล ด้วย

การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัย

ทางถนน (ศปถ.) อ�าเภอบางปะหัน ซึ่งมีการจัดประชุมติดตามงานทุก 3 เดือน ด�าเนินงานโดยใช้กลยุทธ์ 

“คืนข้อมูลสู่ชุมชน”  ซึ่งเป็นการน�าเสนอข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อาทิ สถิติการบาดเจ็บและ

เสียชีวิต จุดเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง พาหนะเส่ียง และช่วงเวลาเส่ียง เป็นต้น ให้กับที่ประชุมได้

รับทราบ น�าเสนอวิธีการแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมา และปัญหาในปัจจุบันต้องแก้ไข ให้แก่ชุมชนทราบ เพื่อ

ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม

วิ เคราะห ์ข ้อมูลสถิติการเกิดอุบัติ เหตุทางถนน

การส�ารวจจุดเสี่ยงของต�าบล เพ่ือร่วมหาแนวทาง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับ

ต�าบล การแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการด�าเนินงาน

และประสบการณ์ของแต่ละภาคส่วน เพ่ือให้เกิด

การด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

จากรูปแบบการท�างานร่วมกันของทุกภาคส่วน ท�าให้รับรู้ข้อมูลจากสถานการณ์จริง ส่งผลให้

สามารถป้องกันความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การแก้ปรับปรุงจุดเสี่ยง การน�านโยบาย

การสร้างความตระหนักควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย และการที่ทุกภาคส่วนให้ความส�าคัญต่อ

การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง ยังท�าให้เกิดการป้องกันแก้ไขที่รวดเร็ว เกิดสัมพันธภาพอันดีของคนในชุมชน 

ชืน่ชมให้ก�าลงัใจ เสรมิพลงัในการท�างานร่วมกัน ส่งผลให้การบาดเจบ็เสียชวีติและการเกดิอบุตัเิหตหุมูข่นาด

ใหญ่ลดลง
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ผู้น�าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนในชุมชน/ต�าบล ด้วย

การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัย

ทางถนน (ศปถ.) อ�าเภอบางปะหัน ซึ่งมีการจัดประชุมติดตามงานทุก 3 เดือน ด�าเนินงานโดยใช้กลยุทธ์ 

“คืนข้อมูลสู่ชุมชน”  ซึ่งเป็นการน�าเสนอข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อาทิ สถิติการบาดเจ็บและ

เสียชีวิต จุดเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง พาหนะเสี่ยง และช่วงเวลาเสี่ยง เป็นต้น ให้กับที่ประชุมได้

รับทราบ น�าเสนอวิธีการแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมา และปัญหาในปัจจุบันต้องแก้ไข ให้แก่ชุมชนทราบ เพื่อ

ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม

วิ เคราะห ์ข ้อมูลสถิติการเกิดอุบัติ เหตุทางถนน

การส�ารวจจุดเสี่ยงของต�าบล เพ่ือร่วมหาแนวทาง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับ

ต�าบล การแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการด�าเนินงาน

และประสบการณ์ของแต่ละภาคส่วน เพ่ือให้เกิด

การด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

จากรูปแบบการท�างานร่วมกันของทุกภาคส่วน ท�าให้รับรู้ข้อมูลจากสถานการณ์จริง ส่งผลให้

สามารถป้องกันความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การแก้ปรับปรุงจุดเสี่ยง การน�านโยบาย

การสร้างความตระหนักควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย และการที่ทุกภาคส่วนให้ความส�าคัญต่อ

การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง ยังท�าให้เกิดการป้องกันแก้ไขที่รวดเร็ว เกิดสัมพันธภาพอันดีของคนในชุมชน 

ชืน่ชมให้ก�าลงัใจ เสรมิพลงัในการท�างานร่วมกัน ส่งผลให้การบาดเจบ็เสยีชวีติและการเกดิอบุตัเิหตหุมูข่นาด

ใหญ่ลดลง
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึง

บูรณาการการท�างานและประสานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน สถาบัน

การศกึษา และองค์กรภาคเอกชน จัดเวทแีลกเปล่ียน

เรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบ

หลกัประกันสขุภาพ และบรกิารสาธารณสุข และสวัสดิการด้านอืน่ๆ 

ที่จ�าเป็นตามวิถีชีวิตของกลุ่มมานิ รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับ หน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดยะลา 

และจังหวัดนราธิวาส ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาในลักษณะเดียว

กบัชาวมาน ิเพือ่ร่วมวางแผนด�าเนนิงานเชงินโยบายให้กลุม่เหล่านี้ 

ได้รับสิทธิที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิตและการจัดบริการสุขภาพที่

เหมาะสม นอกจากน้ี ยังมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 

ชาวมานด้ิวยกนั เพ่ือให้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องในเรือ่ง

การดูแลรักษาสุขภาพเบ้ืองต้น รวมท้ังการใช้สิทธิรักษาพยาบาล 

ที่จะได้รับ 

จากความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียมในเร่ืองสิทธิ

การเข้าถงึระบบสาธารณสขุ ของส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ส่งผลให้วันนี้ ชาว “มำนิ” กว่า

ร้อยละ 90 มบีตัรประจ�าตวัประชาชน และได้รบัการลงทะเบยีน

สทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิสามารถเข้าถงึสทิธกิารรักษา

พยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพทุกระดับ และมีสิทธิ

สวัสดิการของรัฐอื่นๆ อาทิ สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

เด็ก เป็นต้น และได้รับสิทธิในการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

ตามวิถีชีวิตอย่างเป็นระบบมากขึ้น จากงบประมาณกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้

มกีารขยายผลการด�าเนนิการไปสูก่ลุม่เปราะบางอืน่ ๆ  คอื กลุม่ 

โอรัง อสัล ีทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัยะลา และจงัหวดันราธวิาส อกีด้วย

จังหวัดกำญจนบุรี
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กิจกรรมส่งเสริมการ
บริ โภคและจ� าหน่ าย
สินค้าเกษตรปลอดภัย 
(PGS)  

จังหวัดกำญจนบุรี

เกษตรอนิทรีย์เป็นแนวทางการผลิตทีใ่ห้ความส�าคัญกบั

คุณภาพและความปลอดภัยของผู ้ที่ เกี่ยวข ้องทั้งผู ้ผลิต  

ผู ้บริโภค รวมท้ังการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซ่ึงสอดคล้องกับกระแสโลกใน

ปัจจุบัน แต่เกษตรกรชาวกาญจนบุรีส่วนใหญ่ประสบปัญหา

การไม่สามารถขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์จาก

หน่วยงานต่าง ๆ ได้ เนื่องมาจากที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท�าให้

ผลผลิตท่ีออกมาไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและเอกชน

ที่ต้องการผลผลิตเพื่อการส่งออกและการขยาตลาด 

จงัหวัดกาญจนบุรจีงึได้จดัท�าระบบการรบัรองเกษตรอนิทรย์ีแบบมส่ีวนร่วม (Participatory 

Guarantee Systems : PGS) ร่วมกับส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่ม

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ในการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่เคยผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แต่ยังไม่

ผ่านการรบัรองตามมาตรฐาน เพือ่มุ่งเน้นการยกระดบัการผลติสนิค้าเกษตรทีป่ลอดภยัแบบครบ
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วงจรในรูปแบบการรับรองแบบมีส ่วนร ่วมอย่างยั่งยืน โดยใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ 

ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การสร้างความมั่นใจ

ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต 

กระจายครบทัง้ 13 อ�าเภอ และมเีกษตรกรต้นแบบเป็นพีเ่ล้ียง และจดั

ตั้งคณะท�างาน PGS จากหลายภาคส่วนทั้งส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา รวมถึงภาคเอกชน และเครือข่าย

ทีเ่กีย่วข้อง ร่วมพจิารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน 

PGS ร่วมกันน�าไปสู่การตัดสินใจร่วมกันจัดท�าแนวทางการรับรอง

มาตรฐาน PGS และร่วมปฏบิตัเิพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกีย่วกบัเกษตร

อินทรีย์และระบบ PGS ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ และประชุมเชิง

ปฏบิตักิาร ตลอดจนร่วมกนัตรวจรบัรองตามมาตรฐาน หาช่องทางการ

จ�าหน่ายสินค้า

จากการมส่ีวนร่วมทกุภาคส่วนทีเ่ข้มแขง็และมศีกัยภาพ ส่งผล

ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีหัวใจมุ่งมั่นสู่เกษตรอินทรีย์ ส่งผล

ให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้

มาตรฐาน และมีระบบการรับรองเกษตรอินทรีย ์ในรูปแบบ

การรับรองแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง

ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ผู้ประกอบการ หน่วยงานและผู้บริโภค

โดยตรง
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โครงการป่ารักษ์น�้า 

โล่ใหญ่ชัยภูมิ  

จังหวัดชัยภูมิ

“ป่ำโล่ใหญ่” เป็นพื้นที่ป่าต้นน�้าของล�าน�้าสาขาในเขตลุ่มน�้าชี ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก

เฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติตาดโตน บนเทือกเขาภูแลนคา อยู่ในเขตท้องที่ต�าบลห้วยต้อน 

และต�าบลท่าหินโงม อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่อดีตมีความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่สัมปทาน

ท�าไม้ และมีประชาชนเข้าไปบุกรุกจับจองเป็นที่ท�ากิน ท�าให้มีสภาพเสื่อมโทรม 

จังหวัดชัยภูมิ จึงด�าเนิน “โครงกำรป่ำรักษ์น�้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” เพื่อให้ป่าเป็นพื้นที ่

ท�ากินและสามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งเร่ิมจากการส�ารวจประเด็นปัญหา และมี

การแต่งต้ังคณะท�างานขับเคลื่อนโครงการ “ป่ำรักษ์น�้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” ในพื้นท่ีอุทยานแห่ง

ชาติตาดโตนเพื่อก�าหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าโล่ใหญ่ ดึงดูดให้ทุกภาคส่วน 

เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการฯ ได้ ภายใต้แนวคิด “ย้อมสีภูเขำด้วยพันธ์ุไม้ป่ำ 5 สี”  

โดยก�าหนดแปลงปลูกป่าด้วยต้นไม้ที่ให้ดอกสีสันต่าง ๆ  5  โซนสี ได้แก่ โซนสีเหลือง (ต้นรวงผึ้ง 

และต้นราชพฤกษ์) โซนสีม่วง (ต้นอินทนิล ต้นอินทรชิต และต้นตะแบก) โซนสีแสด (ต้นทอง

กวาวาว ต้นทองหลาง และต้นงิ้วแดง) โซนสีชมพู (ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นชัยพฤกษ์ และต้นชงโค) 

และโซนสีขาว (ต้นปีบ ต้นสารภีป่า ต้นบุนนาค และต้นแคขาว) ด้วยการค�านึงถึงสภาพของ 
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แต่ละพื้นที่ ความพร้อมของชุมชน รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพ 

ภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่มีลักษณะ Action & 

Re-action ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จากความร่วมมือร่วมใจกันป้องกันดูแลรักษาพ้ืนที่ป่า ท�าให้ระบบนิเวศโดยรอบ

พืน้ทีโ่ครงการป่ารกัษ์น�า้โล่ใหญ่ชยัภมู ิซึง่เป็นพืน้ทีป่่าต้นน�า้บรเิวณป่าโล่ใหญ่ อทุยานแห่ง

ชาตติาดโตน ได้รบัการฟ้ืนฟผูนืป่ากลบัมาอดุมสมบรูณ์ จากอดตีไม่เคยมกีารกกัเกบ็น�า้ใน

เขตพื้นที่ต้นน�้าแห่งนี้เลย จนปัจจุบันฝายทุกตัวมีปริมาณน�้าเพียงพอแก่ระบบนิเวศของ

ป่าแห่งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวชัยภูมิ นอกจากนี้ ยังสามารถขยายผล โดยการ

เผยแพร่แนวคิด “กำรสร้ำงน�้ำ ด้วยฝำยมีชีวิต” ไปยังพื้นที่อื่นๆ อีก 16 อ�าเภอ รวม

ไปถึงการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้

ให้แก่คนในพื้นที่ต่อไปในอนาคตได้
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โครงการซ่อมแซมปรับปรุง 

และเสริมประสิทธิภาพ

แหล่งน�้าฝายสากอ

จังหวัดนรำธิวำส 

กำรมีส่วนร่วม รำษฎรสละแรงงำน ภำยใต้หลัก “รู้ รัก สำมัคคี” 

น�ำไปสู่กำรเสริมประสิทธิภำพฝำยสำกอ

ปัจจบุนัฝายสากอ จงัหวดันราธวิาส ได้รบัความเสยีหายจากเหตกุารณ์น�า้ท่วมเมือ่ปี 2557 

ท�าให้ตัวฝายพัง ถูกปิดทับถมด้วยทราย ประตูระบายน�้าช�ารุดเสียหาย ส่งผลให้ทางน�้าเปลี่ยน

ทิศไปฝั่งซ้ายของฝาย ปีกฝายจึงมีความเสียหาย และสะพานฝายพัง เกษตรกรที่พึ่งพาน�า้จาก

ฝายสากอจงึไม่มนี�า้ท�านา และยงัมนีาร้างทีน่�า้ไม่สามารถเข้าถงึ ดงันัน้ จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องด�าเนนิ

การปรับปรุง ซ่อมแซม ฝายสากอ และเสริมประสิทธิภาพฝาย ให้กลับมาใช้

งานได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร และปรับปรุงพื้นท่ี

ท�าการเกษตรให้สามารถกลับมาท�าการเกษตรเพื่อลดการเสียโอกาสจากผล

ประโยชน์ของราษฎรที่ต้องซื้อข้าวกินในแต่ละปี เพราะยิ่งปล่อยทิ้งร้างไว้นาน

เท่าไหร่ มูลค่าความเสียหายที่ราษฎรจะได้รับยิ่งทวีความรุนแรง และ 

สูญเสียเงินมากขึ้น
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เพื่อให้เกิดการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน เศรษฐกิจ และสังคม ตามนโยบายการ

ซ่อมแซม ปรบัปรงุ และเสรมิประสทิธภิาพแหล่งน�า้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ จงัหวดันราธิวาส ได้ประยกุต์

ใช้ 4 แนวคิด ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management

2) การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (area-based approach) 

3) หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การท�างาน การบริหารงาน โดยการ  
“ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” 

4) ใช้ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในทุกมิติ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนที่เข้ามาร่วมวางแผนในการให้ราษฎรเสนอความเห็น/ปรับเปลี่ยนแผนงานตามภูมิสังคม

โดยจัดให้มีการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ที่มีองค์ความรู ้กับราษฎรในพื้นท่ีเพื่อให้ราษฎรเสนอ 

ความเหน็ และปรบัเปลีย่นแผนงานตามภมูสิงัคม โดยมปีระเดน็ทีแ่ลกเลีย่นเรยีนรู ้คอื รปูแบบการซ่อมแซม 

ซึ่งจังหวัดนราธิวาส มีกระบวนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านน�า้ฝายสากอ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) จังหวัดมอบนโยบายการพัฒนาแหล่งน�้า

2) ประชุมทีมปฏิบัติงานระดับอ�าเภอ ลงพื้นที่ส�ารวจฝายสากอและสรุปแนวทางการท�างาน 

3) ปรับแบบก่อสร้างใหม่เป็นแบบซ่อมแซม 

4) เกษตรต�าบล/อ�าเภอ ค�านวณประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ ก่อน – หลัง ด�าเนินโครงการพร้อม 
ทั้งประเมินความพร้อมของแรงงานที่ราษฎรจะสละแรงงานมาซ่อมแซม

5) ประชุมราษฎร คืนข้อมูล และให้ราษฎรเสนอความเห็น/ปรับเปลี่ยนแผนงานตามภูมิสังคม

6) มีการกลั่นกรองโครงการ โดยส�ารวจสภาพพื้นที่ร่วมกันของส่วนราชการ อปท. และผู้น�าชุมชน มีการ
เขยีนแบบ ประมาณการวสัดแุละงบประมาณ ประชมุราษฎรวางแผนพร้อมสละแรงงาน และค�านวณผล
ประโยชน์ที่ราษฎรจะได้รับ
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7) จังหวัดจัดประชุมอนุมัติโครงการฯ

8) เริ่มการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงตามโครงการฯ

จากการขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเสริมประสิทธิภาพฝายสากอ โดยเน้น 

“การมีส่วนร่วม ราษฎรสละแรงงาน” และท�างานร่วมกันภายใต้หลัก “รู้ รัก สามัคคี” ท�าให้มีพื้นที่รับ

ประโยชน์ 1,190 ไร่ ประชาชนในพื้นท่ีมีใช้น�้าจากฝายสากอในการท�าเกษตรกรรมได้อีกครั้ง ส่งผลให้

ประชาชนมีรายได้ต่อปี เป็นเงิน 18,400,120 บาท (เดิมมีรายได้ 7,547,900 บาท) ลดการสูญเสียรายจ่าย

ในการซื้อข้าวกินและซื้อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเกิดจากฝายสากอที่ช�ารุด 3 ปี ที่ผ่านมา (2557-2559) 

เป็นมูลค่า 4,205,250 บาทและ ประหยัดงบประมาณภาครัฐจากการใช้แรงงาน และจากเครื่องจักรที่เข้า

มาช่วยงาน คิดเป็นเงิน 2,908,500 บาท รวมประหยัดงบประมาณได้ จ�านวน 4,610,300 บาท นอกจาก

นี้ยังท�าให้สามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก่ประชาชน อีกทั้งท�าให้เกิด 

ความรัก ความสามัคคี ในการร่วมกันพัฒนาต่อยอดกิจกรรมอื่น ๆ  เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

ได้อีกทางหนึ่ง
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โครงการมิติใหม่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไร้ถังขยะ  

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีขยะมูลฝอยตกค้าง 440,792 ตัน จนเกิดปัญหาด้านขยะมูลฝอย

ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงได้ด�าเนินโครงการมิติใหม่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้ถงัขยะข้ึน โดยเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและทัศนคติของประชาชนจาก

เดิมที่เห็นว่าการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด 

เปลีย่นเป็น “หนา้ที่ของทกุคนในจงัหวดั” เพือ่ขบัเคล่ือนปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย

ของจงัหวดัฯ ให้บรรลเุป้าหมายอย่างเป็นรปูธรรมและมปีระสทิธภิาพตามแผนแม่บทการบรหิาร

จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) และร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดให้ลดขยะ ณ แหล่งก�าเนิด 
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จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

กระบวนการมีส่วนร่วมประกอบกับแนวคิดมิติใหม่ชุมชนไทย

ไร้ถัง เป็นแนวคิดการปรับกระบวนทัศน์ของประชาชนจากมุ่งให้ทิ้ง

ลงถังขยะมาเป็นไม่สร้างขยะลงถังและไม่สร้างสิ่งแปลกปลอมเข้าไป

ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นการด�าเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ระหว่าง

หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประสานความร่วม

มือกับภาคประชาชน เริ่มจากสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดย

การเปิดเผยข้อมลูฐาน (Baseline Data) เพือ่ให้ข้อมลูข่าวสารและรบั

ฟังความคิดเห็นถึงปัญหา รวมไปถึงการเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อ

ร่วมกันแก้ไข และได้ระดมการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโดยจัดฝึก

อบรม หลักสูตร เพื่อเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ

และโรงเรียนปลอดขยะ เมื่อสร้างการยอมรับและได้รับการสนับสนุน

แล้วจึงร่วมกันด�าเนินการเปลี่ยนแปลง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

โรงเรียนและชุมชนไร้ถังขยะ ระดับจังหวัดเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบแหล่งเรียนรู้การแก้ไขปัญหาขยะแบบยั่งยืนและ

ก�าหนดชมุชนท่ีจะด�าเนนิการเพือ่เป็นตวัอย่างน�าร่อง เข้ามามบีทบาท

ในการร่วมคิด ร่วมขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น และกระตุ้นการด�าเนินงาน

ของเครือข่ายให้เกิดการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 

จุดเด่นของโครงการมิติ
ใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้
ถังขยะ คือ การไม่มีถังขยะใน
ชุมชน สภาวะที่คนในชุมชน 
ไม่ทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่ขยะลงในถัง 
และเก็บส ่วนที่ เป ็นขยะซึ่ ง
น่าเกลียดและเป็นพิษไว้อย่าง
ปลอดภยัและน�าไปสู่การก�าจัด
โดยถกูหลักสุขาภบิาล และเป็น
สภาวการณ์ที่สังคมตระหนักรู้
และมีวัฒนธรรมที่ไม่สร้างสิ่ง
แปลกปลอมเข้าไปในธรรมชาติ 
อนัจะเป็นการรกัษาส่ิงแวดล้อม
และธรรมชาติให้แก่โลกอย่าง
ยัง่ยนื โดยใช้เทคโนโลยกีรนีโคน 
(Green cone) (ถังหมักรักษ์
โลก) เป็นเครือ่งมือในการก�าจดั
เศษอาหาร วัสดุย่อยสลายได้ 
และอีโคบริค (Eco brick) เป็น
เครือ่งมอืในการรวบรวมวสัดทุี่
ไม่ย่อยสลายและน�าไปแปรรูป
เป็นพลังงานทดแทน
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จากการด�าเนนิงานน�าไปสูผ่ลส�าเรจ็ 

ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 

และด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้ำนสังคม

ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน

มีการรวมกลุ่มกัน มีการพูดคุยปรึกษา

หารือกัน ร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมตดัสนิใจใน

กิจกรรมต่างๆ ท�าให้เกิดความรัก ความ

สามคัค ีเข้าใจว่าการแก้ไขปัญหาขยะเป็น

หน้าที่ของทุกคน 

ด้ำนเศรษฐกิจ 

คือ มีศูนย์เรียนรู้โรงเรียนไร้ถังขยะ 

ชุมชนไร้ถังขยะ ส�านักงานไร้ถังขยะใน

จังหวัดท�าให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจของ

คนในจงัหวดัอืน่มาศกึษาดงูาน สร้างราย

ได้ให้แก่โรงเรียน ชุมชน และจังหวัด 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี 

2561 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการ มีการน�าวัสดุย่อยสลายได้

มาใช้ประโยชน์จน “เหลอืศนูย์” ในหลาย

พื้นที่ ถุงนม ถุงพลาสติกกลายเป็นของมี

ค่าช่วยสร้างรายได้เสริมให้ครัวเรือน 

โรงเรียน ขยะพิษได้รับการคัดแยกออก

มาอย่างชัดเจนและน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี เครือข่ายที่เข้าร่วม

โครงการสามาถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องน�าไปก�าจัด และ

สามารถลดปรมิาณขยะได้ 146.54 ตนัต่อปี ลดค่าใช้จ่ายในการ

ก�าจดัขยะมลูฝอยของจงัหวัด ชมุชน/ประชาชนยอมรบัหลักการ

ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle)
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การสร้างและพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มคลัสเตอร์

มะขาม

จังหวัด
เพชรบูรณ์

มะขามเป็นพืชเอกลักษณ์ของเพชรบูรณ์มาตั้งแต่เดิม จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองมะขำมหวำน” 

ชาวเพชรบูรณ์ปลูกมะขามหวานกันมาก นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 เกษตรกรผู้ปลูกมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์โค่นต้นมะขามทิ้ง เนื่องจากมี

ราคาตกต�า่ ขาดช่องทางด้านการตลาด ท�าให้พืน้ทีก่ารปลกูและผลผลิตของมะขามจงัหวดัเพชรบรูณ์

ที่เป็นพืชที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก จึงด�าเนินโครงการเพื่อ

พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง เป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านผลิตภาพหรือเกิด

นวัตกรรมของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ อุตสาหกรรมมะขาม ในการ

เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและเกิดเครือข่ายความร่วมมือ

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

จังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาคท่ี 2 และส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

เพชรบูรณ์ ใช ้แนวทางการพัฒนาในรูปแบบ 

“คลัสเตอร์” เชื่อมโยงธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในภาคการเกษตร ภาคการผลิตและบริการ

ที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมมะขามของ
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จังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันเพื่อเพิ่มผลิตภาพ เชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน ต่อยอด 

องค์ความรูสู้ก่ารพฒันาสนิคา้ บรกิาร และนวตักรรมในอตุสาหกรรมมะขามของจงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยเกดิ

จากการรวมกลุม่เครอืข่ายคลสัเตอร์มะขาม จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยคดัเลอืกประธาน รองประธานและสมาชิก

ทุกภาคส่วนภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบ คลัสเตอร์ 

ประชมุระดมสมอง Brainstorm วางแผนก�าหนดไมล์สโตน Milestone และด�าเนนิงาน ตดิตามความส�าเรจ็

ตามระดับกิจกรรม Milestone Level และระดับงานในแต่ละกิจกรรม Task Level ซึ่งในปัจจุบันเป็นการ

ด�าเนินการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เป็นปีที่ 4 โดยมีการด�าเนินงาน 2 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1) ขัน้ตอนกำรวำงแผน

โดยใช้วธิกีารเชญิผูเ้กีย่วข้องทัง้หมดเกีย่วกบัอตุสาหกรรมมะขามจงัหวดัเพชรบรูณ์ มาประชุมปรกึษาหารอื

ร่วมกันในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์มะขามจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ร่วมกัน รวมไป

ถงึเป้าหมายการปฏบิตังิานของแต่ละไมล์สโตนไว้อย่างชดัเจน และมกีารจดัท�าโครงการช่วยพฒันาสนบัสนนุ

กลุ่มคลัสเตอร์มะขามจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2) ขัน้ตอนกำรติดตำมควบคุม 

โดยผู้รับผิดชอบแผน แผนงาน โครงการ จะน�าไมล์สโตนไปใช้ในการตดิตามควบคุม เพื่อประเมินผล

การด�าเนินงานของแต่ละไมล์สโตนและผลงานในกิจกรรมต่างๆ 

จากการด�าเนินงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มคลัสเตอร์มะขามจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้

การมีส่วนร่วมภายในกลุ่มคลัสเตอร์มะขามที่เข้มแข็ง ได้สร้างพื้นที่ปลูกมะขามหวาน น�าไปสู่ผลผลิตและ 

ราคาของมะขามหวานท่ีเกษตรกรขายมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น รวมไปถึงเกิดความรักความสามัคคีจากการ 

รวมกลุ่มคลัสเตอร์มะขามจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมมะขาม ภาคการเกษตร  

ภาคการผลิตและบริการ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องรอคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐ 

เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ในปัจจุบันมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์กลับมามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและ

มีความต้องการในตลาดทีส่งู และปี พ.ศ. 2561 มะขามแกะเมล็ดจากเพชรบูรณ์ เป็นสินค้า OTOP ที่ขายดี

ที่สุดในสนามบินทั้งหมดของประเทศไทยน�าไปสู่การคว้าแชมป์อันดับที่ 1 ของประเทศ
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การบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยชุมชน 

แบบมีส่วนร่วม

จังหวัดล�ำพูน 

จังหวัดล�าพูนเป็นจังหวัดขนาดเล็กท่ีสุดของภาคเหนือ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม และเป็นท่ีตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และมีการขยายตัวของชุมชนเมือง 

และชุมชนชนบท จึงท�าให้ปริมาณขยะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการ

ก�าจัดขยะสูงขึ้น ดังน้ัน จังหวัดจึงเห็นถึงความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการขยะ

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน แต่พื้นที่ในการจัดการขยะในภาพรวมของจังหวัดไม่มีไว้รองรับ

และไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จึงท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการได้ ดังนั้น จังหวัดล�าพูน 

จงึได้ก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัล�าพนู และได้ก�าหนดวตัถปุระสงค์

เพือ่ลดปรมิาณการเกดิขยะโดยให้ชมุชนมีส่วนร่วม เป้าหมายในการบรหิารจดัการขยะของจงัหวดั 

เพื่อลดปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะลดลงได้อย่างยั่งยืน
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จังหวัดล�าพูนและส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 

ในทกุระดบัเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัขยะ 

รวมทั้งร ่วมกันรณรงค ์สร ้างจิตส�านึก

ในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะ ซึ่ง

ทกุภาคส่วนท�าร่ วมกันโดยถอืเป็นการท�าสญัญาใจร่วมกัน เพือ่ให้การจดัการขยะของจงัหวดัล�าพนูเกดิจาก 

ทุกคนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างแท้จริง โดนเน้นการมีส่วนร่วม ตามหลัก 

บวร (บ้าน วดั โรงเรยีน) เริม่ตัง้แต่บ้าน,ครวัเรอืน วดั โรงเรยีน เข้าร่วมกจิกรรมการคดัแยกขยะตัง้แต่ต้นทาง 

เช่น เศษอาหาร ขยะเปียกเพื่อจัดท�าเป็นปุ๋ย หรือการจัดเก็บเศษใบใม้ต่างๆ จะใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชน 

จัดเก็บ เช่น เสวียน(ท�าจากไม้ไผ่สาน) นอกจากน้ี บ้าน วัด โรงเรียน ยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ 

ชุมชนด้วย มีการบริหารจัดการขยะและขยายผลโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามหลัก 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ�้า  

น�ากลับมาใช้ใหม่) ภายใต้ “โครงการคัดแยกขยะระยะสั้น” ของจังหวัดล�าพูน โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชน โดยเริ่มจากชุมชนใดชุมชนหนึ่งก่อนแล้วขยายไปสู่ชุมชนอื่นๆ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชน

ในชุมชน/หมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการและให้มีข้อตกลงร่วมกัน เช่น กฎเกณฑ์ของชุมชน มีธรรมนูญ 

หมู่บ้านฯ ในการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะ

จังหวัดล�าพูนสามารถลดปริมาณขยะทุกประเภท และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง  

มผีลท�าให้ชมุชนมงีบประมาณในการพฒันาด้านอืน่ๆ มากขึน้ นอกจากนี ้ชมุชนทีไ่ด้รบัรางวลั เกดิเป็นชมุชน

ต้นแบบและแหล่งเรยีนรูแ้บบครบวงจรซึง่สามารถเป็นแหล่งเรยีนรู้ การศกึษาดงูาน ของหน่วยงาน องค์กร 

ต่างๆ โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในชุมชนสามารถถ่ายทอด 

องค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมเกิดความสมานสามัคคี  

เกิดความภูมิใจในชุมชนตนเอง จังหวัดล�าพูนได้รับการชมเชย ยกย่องจากส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ  

ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนโดยทั่วไป 

และได้เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนซึ่ง

เป็นแหล่งเรยีนรูข้องชมุชนต้นแบบของ

จังหวัดล�าพูน และก่อให้เกิดรายได้ให้

กับชุมชนที่เป็นต้นแบบเพิ่มขึ้น เฉล่ีย 

20,000 – 50,000 บาท/ครั้ง จนมี

แหล่งเรยีนรูช้มุชนทีด่�าเนนิการจดัการ

ขยะได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น
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จังหวัดล�าพูนและส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 

ในทกุระดบัเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัขยะ 

รวมทั้งร ่วมกันรณรงค ์สร ้างจิตส�านึก

ในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะ ซึ่ง

ทกุภาคส่วนท�าร่ วมกันโดยถอืเป็นการท�าสญัญาใจร่วมกัน เพือ่ให้การจดัการขยะของจงัหวดัล�าพนูเกดิจาก 

ทุกคนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างแท้จริง โดนเน้นการมีส่วนร่วม ตามหลัก 

บวร (บ้าน วดั โรงเรยีน) เริม่ตัง้แต่บ้าน,ครวัเรอืน วดั โรงเรยีน เข้าร่วมกจิกรรมการคดัแยกขยะตัง้แต่ต้นทาง 

เช่น เศษอาหาร ขยะเปียกเพื่อจัดท�าเป็นปุ๋ย หรือการจัดเก็บเศษใบใม้ต่างๆ จะใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชน 

จัดเก็บ เช่น เสวียน(ท�าจากไม้ไผ่สาน) นอกจากน้ี บ้าน วัด โรงเรียน ยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ 

ชุมชนด้วย มีการบริหารจัดการขยะและขยายผลโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามหลัก 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ�้า  

น�ากลับมาใช้ใหม่) ภายใต้ “โครงการคัดแยกขยะระยะสั้น” ของจังหวัดล�าพูน โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชน โดยเริ่มจากชุมชนใดชุมชนหนึ่งก่อนแล้วขยายไปสู่ชุมชนอื่นๆ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชน

ในชุมชน/หมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการและให้มีข้อตกลงร่วมกัน เช่น กฎเกณฑ์ของชุมชน มีธรรมนูญ 

หมู่บ้านฯ ในการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะ

จังหวัดล�าพูนสามารถลดปริมาณขยะทุกประเภท และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง  

มผีลท�าให้ชมุชนมงีบประมาณในการพฒันาด้านอืน่ๆ มากขึน้ นอกจากนี ้ชมุชนทีไ่ด้รบัรางวลั เกดิเป็นชมุชน

ต้นแบบและแหล่งเรยีนรูแ้บบครบวงจรซึง่สามารถเป็นแหล่งเรยีนรู้ การศกึษาดงูาน ของหน่วยงาน องค์กร 

ต่างๆ โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในชุมชนสามารถถ่ายทอด 

องค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมเกิดความสมานสามัคคี  

เกิดความภูมิใจในชุมชนตนเอง จังหวัดล�าพูนได้รับการชมเชย ยกย่องจากส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ  

ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนโดยทั่วไป 

และได้เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนซึ่ง

เป็นแหล่งเรยีนรูข้องชมุชนต้นแบบของ

จังหวัดล�าพูน และก่อให้เกิดรายได้ให้

กับชุมชนที่เป็นต้นแบบเพิ่มขึ้น เฉล่ีย 

20,000 – 50,000 บาท/ครั้ง จนมี

แหล่งเรยีนรูช้มุชนทีด่�าเนนิการจดัการ

ขยะได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น
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การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์

แบบมีส่วนร่วม : บ้านพุน�้าร้อน

จังหวัดสุพรรณบุรี

สภาพป่าชุมชนบ้านพุน�้าร้อน หมู่ที่ 4 ต�าบลด่านช้าง อ�าเภอด่านช้าง  

เมื่อก่อนมีสภาพทรุดโทรมโดนบุกรุกท�าลายอย่างมาก เน่ืองจากมีคนต่างถิ่น 

เข้ามาลักลอบตัดไม้ และท�าเหมืองหินแกรนิตมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท�าลายลงไปมาก แหล่งอาหารทาง

ธรรมชาติลดลงจนหมด ประกอบกับภาวะแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

ประชากรวัยแรงงานอพยพย้ายถิ่นไปหางานท�านอกหมู่บ้าน หมู่บ้านพุน�้าร้อน

จึงเหลือประชากรวัยเด็กและผู้สูงอายุ 
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ต่อมาในปี 2547 ได้ด�าเนินการจัดประชุมประชาคมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น 

กรมป่าไม้ จังหวัด อ�าเภอและอปท เสนอรับการจัดตั้งป่าชุมชน และได้รับการอนุมัติ ได้จัดตั้ง

คณะท�างานและการจัดการป่าชุมชนจ�านวน 70 คน ดูแลรักษาป่าให้อุดมสมบูรณ์ อยู่เวรยาม

ทางเข้าออกป่าชมุชน จดัท�าแนวกนัไฟ ช่วยกันดบัไฟป่าทีจ่ะลุกลามเข้าพืน้ท่ี รวมทัง้บ�ารงุรกัษา

ความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าชมุชน ด้วยการรวมจติอาสา ทัง้บ้าน วดัและโรงเรยีน ช่วยกันท�าฝาย

กั้นน�้า และเพื่อให้มีรายได้เข้ามาจุนเจือจึงได้จัดท�าแพเลี้ยงปลาเพื่อสร้างรายได้ และจากสือ่

โซเชยีลท�าให้มนีกัท่องเทีย่วต่างถ่ินเข้ามาเทีย่วมากขึน้ ซึง่ชมุชนไม่คาดคิดและไม่ได้มีการเตรียม

ความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวจ�านวนมากจึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน 

จึงต้องมีการพัฒนาและจัดท�าเป็นโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศ

และอนุรักษ์บ้านพุน�้าร้อนโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน

จังหวัดสุพรรณบุรี ก�าหนดเป้าหมาย ทิศทาง และแผนงานในการขับเคล่ือนโครงการ

ที่สอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง และความต้องการของชุมชน มีการบูรณาการทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการท�างาน โดยแต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนนโยบาย

สานพลังประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อน จ�านวน 3 คณะ คือ 

 1) คณะท�างานขับเคลื่อนด้านการเกษตร

2) คณะท�างานขับเคลื่อนด้านการแปรรูป/OTOP/SMEs

3) คณะท�างานขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดยสนบัสนนุและส่งเสรมิหน่วยงานทีม่คีวามพร้อม

ในการเป ็นเจ ้าภาพหลักและพร้อมสนับสนุน

ในเรื่องของงบประมาณและการประสานงาน 
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ท�าให้เกิดการเชื่อมโยงการท�างานร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งขยายผลการยกระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไปสู่การมีส่วนร่วมท่ีเป็นหุ้นส่วน เปิดโอกาสให้ประชาชน

มีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ 

โดยหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนและด�าเนินการตามการตัดสินใจของ

ประชาชน มีขั้นตอนการขับเคลื่อนที่เป็นระบบ ทั้งการสนับสนุน การปฏิบัติ

การ และการติดตาม โดยทุกขั้นตอนมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมทุกขั้นตอน รวมท้ังมีกัลยาณมิตรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง เข้ามาร่วมคิด ร่วมวางแผน 

สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลืออย่างต่อเน่ืองท้ังแรงงาน งบประมาณ และ

องค์ความรู้ต่างๆ รวมไปถึงชาวบ้านมีการรวมตัวเป็นจิตอาสา พร้อมร่วม

พัฒนาหมู่บ้านในทุกมิติ

จากการขับเคลื่อนโครงการโดยการบูรณาการทุกภาคส่วนมุ่งไปสู่ผลส�าเร็จ ดังนี้ ชุมชนได้ตระหนัก

และภูมิใจในทรัพยากรของตนเอง ท�างานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง รวมไปถึงเกิดการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น สามารถกระจายรายได้ในชุมชน

ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราน โดยคนในชุมชน
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การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ต�าบลสามเรือน อ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลสุวรรณภูมิ

ต�าบลสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอ�าเภอบางปะอิน นิยมตั้งถิ่นฐาน

เรียงรายอยู่ตามริมแม่น�้าฝั่งล�าคลอง ได้แก่ คลองโพธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งน�้าที่ส�าคัญเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่

เพราะประชาชนท่ีอาศัยในต�าบลสามเรือน จะใช้น�้าจากคลองโพธ์ิเพื่ออุปโภคและบริโภค เช่น 

การท�าการเกษตร ได้แก่ ปลูกเห็ดตับเต่า โสน และข้าว เป็นต้น นอกจากนี้ชุมชนสามเรือนยังเป็นแหล่ง

การเพาะเลี้ยงและจ�าหน่ายเห็ดตับเต่าแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากมีสภาพ

แวดล้อมทีเ่หมาะสมในการเจรญิของเหด็ตบัเต่า ซึง่เป็นอาชพีและรายได้หลักของเกษตรกรชุมชนสามเรอืน

ทีส่�าคญัอกีด้วย ซึง่เหด็ตบัเต่ามเีฉพาะฤดูกาล นอกจากนีช้มุชนสามเรอืนยงัเป็นแหล่งศกึษาดงูานทีมี่ผู้สนใจ

มากศึกษาดูงานการเพาะเห็ดตับเต่าจากในและต่างประเทศเป็นจ�านวนมากตลอดทั้งปี แต่ในปัจจุบันมี

การขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมและทีอ่ยูอ่าศยัในต�าบลสามเรอืน ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะ

มลพิษสิ่งแวดล้อมทางน�้า ท�าให้พื้นที่การเกษตรลดลง ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาในคลองโพธ์ิ

ลดลง ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนอ�าเภอสามเรือน 

183182 รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจําปี พ.ศ. 2562



มหาวิทยาลัยจึงได้ท�าการเลือกพื้นที่ต�าบลสามเรือน เพื่อศึกษาในการท�าวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ มีส่วน

ร่วม (Participatory Action Research, PAR) และการวิจัยนวัตกรรมเชิงพื้นที่ โดยได้เริ่มท�าวิจัยกับชุมชน

สามเรือนในปี พ.ศ. 2558 จนถึงปี พ.ศ. 2562 แบบต่อเนื่อง ให้เกิดผลเชิงประจักษ์จากการใช้กลไกการมี

ส่วนร่วมของนกัวจิยั ประชาชน ภาครฐัและเอกชน ให้มกีารลงนามบนัทึกความเข้าใจระหว่างมหาวทิยาลยั

กับองค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยโดยอาศัยกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วมทัง้ในห้องปฏิบตักิารและการลงพืน้ท่ีจรงิในชมุชน รวมถงึการรบัฟังความคดิเหน็จากชมุชน เพือ่ให้งาน

วิจัยที่ได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้จัดเวทีคืนข้อมูล และเวทีหารือร่วม

กับชุมชนและภาคีเครือข่าย และน�าไปสู่การผลักดันให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนสามเรือน

การท�าวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยน�าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนา 

เกิดการปฏิบัติจริงในพื้นที่เป้าหมายจนเกิดความส�าเร็จ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิจัย

ท�าให้ชมุชนมกีารเรยีนรูแ้ละพฒันากจิกรรมการท่องเทีย่วในชุมชน และขยายไปสู่การสร้างอาชีพให้กบัชาว

บ้านในพื้นที่ อาทิเช่น การท�าอาหารปิ่นโตเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาพักโฮมสเตย์ในชุมชน

สามเรือน การร้ือฟ้ืนภมูปัิญญาของชมุชนให้กลบัมามีชวีติและสามารถสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับชมุชนได้อกีครัง้ 

เพือ่สร้างความตระหนกัถงึคณุค่าและยอมรบักตกิาชุมชน อนัเป็นกศุโุลบายให้ผูค้นในชมุชนได้ร่วมอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมทางบกและน�้าในคลองโพธ์ิ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

คลองโพธิ์อย่างยั่งยืน
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นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม 
น�าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โรงเรียนสมุทรสำคร
วิทยำลัย สพม. เขต 10 

สมุทรสำคร

เศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ดังค�าขวัญที่ว่า 

“เมืองประมง ดงโรงงำน ลำนเกษตร เขตประวัติศำสตร์” แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงาน

ต่างด้าว จ�านวน 276,335 คน ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งกลับมาเป็นเจ้าของกิจการค้า 

และมีแรงงานไทยเป็นลูกจ้างแทน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของปัญหาการประกอบอาชีพ

และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในจังหวัด ท�าให้เยาวชนอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการว่างงานในอนาคต และ

ที่ส�าคัญจากการศึกษาข้อมูลด้านความสนใจในการประกอบอาชีพของนักเรียน พบว่า ยังขาด

เป้าหมายชีวิตในการเป็นเจ้าของและผู้ประกอบการซ่ึงสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตได้

อย่างยั่งยืน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยจึงจ�าเป็นต้องพัฒนาการเรียนการสอน เน้นเรื่องการ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนและการส่งเสริมอาชีพเป็นหลัก
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โรงเรียนจึงได้วางแผนเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ

นกัธรุกจิน้อยมคีณุธรรม น�าสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการด�าเนนิงาน 7 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) สรำ้ง

แรงบันดำลใจในกำรท�ำงำนรว่มกนั 2) ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรพฒันำรว่มกนั 3) วำงแผนกำรพฒันำ

สู่เป้ำหมำย 4) พัฒนำทีม พัฒนำหลักสูตร หลักสูตรกำรสอน ผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ ธุรกิจคุณธรรม 

ผลผลติ และเครอืขำ่ยควำมร่วมมอื 5) ด�ำเนนิกำรพฒันำตำมบทบำทหนำ้ท่ีตำมแผนทีว่ำงไว ้6) ตรวจสอบ

ตดิตำมก�ำกบัปรบัปรุง และ 7) ขยำยเครอืขำ่ยสร้ำงควำมเขม้แขง็อยำ่งตอ่เนื่อง โดยทีผู่บ้รหิารมบีทบาท

เป็น Facilitator ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงและพัฒนางานและท�างานร่วมกัน  ครูกลุ่มสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยีท�าหน้าท่ีเป็นกลไกหลัก (Key Actor) ในการจัดการเรียนการสอนและ

ประสบการณ์ด้านงานอาชีพให้แก่

นกัเรียนและผูส้นใจในชมุชน ผูป้กครอง

ให้การสนับสนุนในการท�ากิจกรรม

ของนักเรียนภายนอกห้องเรียน และ

เป ็นผู ้ประเมินผลลัพธ ์ ท่ี เกิดขึ้น

กับนักเรียน วิทยากรท้องถิ่นให ้

ค�าแนะน�าในการพัฒนาการด�าเนิน

กจิกรรมให้มปีระสทิธภิาพ ด้านความ

รู้เกี่ยวกับอาชึพ หน่วยงานเอกชนท่ี

เป็น ได้แก่ มูลนิธิ JA Thailand ร่วม

กับธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด ให้ความรู้  

ทกัษะ ด้านการจดัตัง้บรษิทัจ�าลองภายในโรงเรียน และส่งเสรมิการประกวดแข่งขนัการบรหิารจัดการธรุกจิ

ของนักเรียน ห้างสรรพสินค้า สนับสนุนในการให้ไปออกบูธจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ และสั่งผลิตภัณฑ์นักเรียน

ผลส�าเร็จที่เกดิขึน้ คอื ผูบ้รหิาร ครู นักเรียน ได้รับการยอมรบัในการเปน็ผู้น�าในการพฒันาผลิตภณัฑ์

นักเรียนเพื่อจ�าหน่ายอย่างมีคุณภาพในระดับประเทศ ร่วมท้ังบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 

สถานประกอบการมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการด�าเนินงาน เครือข่ายโรงเรียนและชุมชนมีการ

พฒันาด้านงานอาชพีอย่างต่อเนือ่งนกัเรยีนสามารถใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ ก่อให้

เกิดทรัพย์สินทางปัญญา นักเรียนมีภาวะผู้น�า ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่คิดเป็น 

ท�าได้ ขายเป็น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็น 

Junior OTOP
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การส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคม
ต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม 
(องค์กำรมหำชน)

การทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นสถานการณ์ปัญหาท่ีรุนแรง และมีผลกระทบต่อสังคมไทย

อย่างมาก ทั้งด้านความสงบสุข ความมั่นคง และสร้างความเหลื่อมล�้าทางสังคม เป็นสาเหตุหลัก

ของความขัดแย้ง และการเสื่อมถอยของสังคม ท�าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ตกต�่า และ

ไม่น่าเชือ่ถอืในสายตาสงัคมโลก ซึง่อาจกล่าวได้ว่าปัญหาความซือ่สตัย์สุจรติก�าลงัอยูใ่นขัน้วกิฤติ

ทีต้่องเร่งด�าเนนิการแก้ไข จงึจ�าเป็นต้องช่วยกนัส่งเสรมิและพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมให้กบัสงัคม

ไทยทีเ่หมาะสม โดยชุมชนหมูบ้่านหรอืชุมชนท้องถ่ิน และเครอืข่ายประชาสงัคม ท่ีเป็นฐานส�าคญั

ของการพฒันาจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัทางสังคม และเสรมิสร้างระบบการป้องกนั 

ปราบปรามการกระท�าที่ไม่ซื่อตรง หรือการทุจริตคอรัปชั่น
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ศูนย์คุณธรรมได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี ของการใช้

กระบวนการมส่ีวนร่วม แนวคดิกระบวนการขดัเกลา

ทางสงัคม (Socialization) และแนวคดิความร่วมมอื

ในการด�าเนินงานแบบ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) 

มาใช้ในการด�าเนินโครงการ โดยผสานความร่วมมือ

ระหว่างภาคีเครือข่าย รวมถึงสนับสนุนงบประมาณ

ให้กับชุมชน น�าไปจัดกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ

พัฒนาธรรมนูญชุมชน ที่เหมาะสมกับบริบทรวมถึง

การให้ข้อเสนอแนะผ่านทางช่องทางส่ือสาร (ไลน์กลุม่) และการลงพ้ืนทีเ่พือ่ช่วยจดักระบวนการในบางชุมชน

ที่ประสบปัญหา สร้างเวทีให้เกิด ธรรมนูญชุมชน ซึ่งเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างและพัฒนาชุมชน 

เป็นหลกัก�ากบัการท�างานและการปฏบิตัร่ิวมกนัของคนในชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน

ในพื้นท่ี หน่วยงานรัฐเป็นเพียงกลไกสนับสนุนเพื่อให้เกิดกติกากลางในการอยู่ร่วมกัน เพื่อช่วยจัดระบบ

ระเบียบการอยุ่ร่วมกันของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ 
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บนวิถีวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีและสภาพความจ�าเป็น เน้นการส่งเสริมการน�ามิติ

ด้านคุณธรรม ความดี วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ มาเป็นพื้นฐานของการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชันในสังคม ซึ่งจะน�าไปสู่การส่งเสริมคุณธรรมในท้องถิ่น ให้เกิดเป็น ต�าบลคุณธรรม โดยมีหุ้นส่วน

ความร่วมมือจากเครอืข่ายทีมี่ในท้องที ่เช่น กลุม่สตร ีอสม กลุม่ผูใ้ช้น�า้ กลุม่ปุย๋ กลุม่ธนาคารต้นไม้ หัวหน้า

คุ้มบ้าน มาร่วมเป็นสภาต�าบล จนเกิดเป็น Network manager 

ผลส�าเร็จจากการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรมสามารถท�าให้

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่โดยผู้น�า เกิดหลักในการปฏิบัติร่วมกัน 

แก้ไขปัญหาในมิติต่างๆท่ีสอดคล้องกับบริบท วัฒนธรรม ประเพณีของพื้นท่ีโดยตรง และมีจ�านวนชุมชน

ที่เข้าร่วมโครงการ 50 ชุมชน จากการจัดท�าธรรมนูญชุมชน ท�าให้เกิดการระดมทุนความดี สามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของ

องค์กรโดยด�าเนินงานร่วมบูรณาการกับ

ภาคีเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานขององค์กรโดย

ด�าเนินงานร่วมบูรณาการกับภาคีเครือข่าย

ของศนูย์คณุธรรม ลดการใช้งบประมาณจาก

การทีแ่ต่ละหน่วยต่างคนต่างท�า ลดความซ�า้

ซ้อนและภาระของพื้นท่ี นอกจากนี้ยังก่อ

ให้เกิดความร่วมมือในการท�างานจากภาค

ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

ทีต่รงกบัสภาพปัญหา ประเทศมฐีานหมูบ้่าน

ที่เข้มแข็ง ลดการพึ่งพาภายนอก ปลอดการ

ทุจริต คอรัปชั่น รักษาผลประโยชน์ของ

ชุมชนและประเทศชาติบ้านเมือง 
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“คนสร้างป่า” 
ต้นแบบการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์

สถำบันวิจัย
และพัฒนำพื้นที่สูง

บ้านศรีคีรีรักษ์ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หมู่ที่ 11 ต�าบลเชียงทอง อ�าเภอวังเจ้า 

จังหวัดตาก ราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด 

ชาวบ้านประสบปัญหาราคาผลผลติตกต�า่ ท�าให้ชมุชนมหีนีสิ้นรายได้ลดลง ซึง่การทีจ่ะมรีายได้เท่าเดมิหรอื

เพิม่ขึน้นัน้ ต้องใช้พืน้ท่ีในการปลกูข้าวโพดมากขึน้ จงึเกดิปัญหาการบกุรกุพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตเิพือ่ขยาย

พื้นที่ท�ากินและมีการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชจ�านวนมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และ

การเข้าไม่ถึงบริการของภาครฐั มลูนธิิโครงการหลวงจงึได้มอบหมายให้สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีสู่งเข้าไป

ด�าเนนิงานด้านการพฒันา โดยด�าเนนิ “โครงกำรพฒันำพ้ืนทีสู่งแบบโครงกำรหลวงผำผึง้-ศรีคีรีรักษ์” 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
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เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและส่งเสริม

กระบวนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค้นหาผู ้น�าชุมชนที่มีคุณธรรม 

สร้างความเข้าใจและความเช่ือม่ันแก่ผู้น�าชุมชน โดยมีกระบวนการพัฒนาเริ่มจากค้นหาผู้น�าชุมชนที่มี

คณุธรรม สร้างความเข้าใจและความเชือ่มัน่แก้ผูน้�าชมุชน และศกึษาบรบิทพืน้ที ่ทัง้สภาพเศรษฐกจิ สงัคม 

และสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยให้นักวิชาการส�านักวิจัยและพัฒนาเข้าวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ

ของชุมชน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน) และก�าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

(แผนชมุชน แผนกลยทุธ์รายพืน้ที)่ จากนัน้ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละข้อมลูให้ผูน้�าและชมุชน ร่วมขบัเคลือ่น

การพัฒนาอย่างบูรณาการและชุมชนมีส่วนร่วม นอกจากจะด�าเนินการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและ

ประสานความร่วมมือภายในพื้นที่แล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงยังค�านึงถึงความต่อเนื่องของ

การพัฒนาด้วยการ “สร้ำงคน” พัฒนาให้เป็นผู้น�าเกษตรกรในพื้นที่ ท�าหน้าที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี

กับชุมชน และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนกับเจ้าหน้าท่ีของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ช่วยให้การด�าเนนิงานพฒันามปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้ มกีารใช้ทรพัยากรต่างๆ ท้ังบคุคลากร 

งบประมาณ และเวลาอย่างคุ ้มค่า รวมถึงเป็นผู ้ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงานของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงให้กับเกษตรกร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ

 ผลส�าเร็จจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ท�าให้สามารถสร้างอาชีพ

การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้เพื่อแก้ปัญหาหน้ีสินของ

เกษตรกร โดยใช้องค์ความรู้มาแก้ปัญหาความไม่รู้ของชาวบ้าน เกิดการพึ่งตนเองระดับต่างๆ การพัฒนา

สังคม และเสริมสร้างองค์กรชุมชนท่ีเข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาด้านการตลาด โดยจัดหาช่องทางการจัด

จ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ คืนพื้นที่ท�ากินเพื่อการฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 4,897 ไร่ ที่ชาวบ้านศรีคีรีรักษ์ 189 ครอบครัว 

สามารถใช้ท�ากินได้ตามพื้นที่ท่ีได้รับการผ่อนปรน และเกิดการด�าเนินงานแบบหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกับ

หน่วยงานระดับพื้นที่ นอกจากนี้ จากการพัฒนาด้วยการ “สร้ำงคน” ซึ่งในปัจจุบัน บ้านศรีคีรีรักษ์มีผู้น�า

เกษตรกรที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้คัดเลือกเพ่ือให้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้นผ่านการฝึกอบรม

ด้านอาชีพ การศึกษาดูงาน การพัฒนาแปลงสาธิตต้นแบบแล้ว จ�านวน 10 ราย ซึ่งเป็นการสร้างเกษตรกร

ตัวอย่างเพื่อน�าร่องและขยายผลต่อไป
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แม่จริม: 
ชุมชนลดการเผาด้วยวิถีเกษตรตามแนวทาง

โครงการหลวง

สถำบันวิจัย
และพัฒนำพื้นที่

ต�าบลแม่จริม ครอบคลุมชุมชน 6 หมู่บ้าน พื้นที่ท�ากินส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

แม่น�้าน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ในปัจจุบันประชาชนหันมาท�าไร่

ข้าวโพดเพิ่มมากขึ้น และมีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งจังหวัดน่านเป็นหนึ่งใน

พืน้ทีภ่าคเหนอืทีถ่กูช้ีเป้าเป็นพ้ืนทีเ่กิดไฟป่าซ�า้ซาก โดยรัง้สถิตอัินดบั 4 จาก 9 จงัหวดัภาคเหนอื 

ทางสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีสู่งจงึได้เข้าด�าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จนถงึปัจจุบนั 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่มีการบริหารจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการจาก

หน่วยงานทกุระดบั ร่วมประสานการท�างานกบัหน่วยงานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งู
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แบบโครงการหลวง คณะท�างานโครงการขยายผลโครงการหลวง

ระดับอ�าเภอแม่จริม และจังหวัดน่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ

พฒันาพ้ืนทีส่งูมบีทบาทร่วมและช่วยผลกัดันกจิกรรมส่งเสรมิร่วมกบั

ทกุหน่วยงาน โดยมกีระบวนการพฒันาทีด่�าเนนิในพืน้ทีช่มุชนต�าบล

แม่จริม เริ่มจากค้นหาผู้น�าชุมชนที่มีคุณธรรม สร้างความเข้าใจและ

ความเชือ่มัน่แก่ผูน้�าชมุชน โดยผูน้�าชมุชนมส่ีวนส�าคัญในทุกขัน้ตอน

ของการพัฒนา เจ้าหน้าที่ต้องค้นหาผู้น�าแม่จริมทั้ง 6 หมู่บ้าน ทั้งที่

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยการท�างานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด หลังจากได้ผู้น�าชุมชนแล้ว

ต้องศึกษาบริบทพื้นที่ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยการพบปะ พูดคุย พาไป

ศึกษาเรียนรู้การด�าเนินงานศูนย์โครงการหลวงปางดะ แม่โถ พระบาทห้วยต้ม หนองหอย หนองเขียว 

แกน้อย อนิทนนท์ แม่สาใหม่ โดยเจ้าหน้าท่ีสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีร่่วมลงมือปฏบิตักัิบผูน้�า อย่างใกล้ชดิ 

เพื่อสร้างความเช่ือม่ัน สร้างการ

ยอมรับและเชื่อถือกับชุมชน จาก

น้ันให้นักวิชาการส�านักวิจัยและ

พัฒนาเข้าวิเคราะห์ปัญหา/ความ

ต้องการของชุมชน (เศรษฐกิจ 

สังคม ส่ิงแวดล้อม โครงสร้างพื้น

ฐาน) และก�าหนดเป้าหมายและ

แนวทางการพัฒนา (แผนชุมชน 

แผนกลยทุธ์รายพืน้ที)่ จากนัน้ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละข้อมลูให้ผู้น�าและชุมชน ร่วมกนัขบัเคลือ่นการพฒันา

อย่างบูรณาการร่วมกับชมุชน เพ่ือขยายการพฒันาสูชุ่มชนบนพืน้ทีส่งูอืน่ และขยายการพฒันาด้านสังคมและ

ด้านสิ่งแวดล้อม 

จากการร่วมมอืของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที ่ทีมุ่ง่จะท�าให้ชมุชนแม่จรมิเป็นชมุชนปลอดการเผา

ท�าให้เกษตรกรเปิดใจยอมรับและให้ความส�าคัญกับปัญหา รู้สึกภาคภูมิใจที่ตนเองไม่เผา และไม่เพียงช่วย

ลดหมอกควนั ไม่ท�าให้หน้าดนิเสยี ยงัสร้างรายได้จากการปลูกพชืเสรมิด้วย และชมุชน 6 หมูบ้่านได้รบัการ

พัฒนาที่ครอบคลุม สามารถขยายผลการด�าเนินงานไปสู่ชุมชนอื่น และมีแปลงเกษตรกรตัวอย่างเพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ มีการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเป็นกระบวนการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อย่างยั่งยืน
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ประเภทรางวัลหุ้นส่วนความร่วมมือ  
Engaged Citizen
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กำรพัฒนำชุมชนบำงพัฒน์

ผู้ใหญ่บ้านสุทธิพงษ์ สังหลัง เป็นนักอนุรักษ์และนักพัฒนา ด้วยแนว

ความคิดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความ

อดุมสมบูรณ์ ทีว่่า “เมื่อชุมชนมบีรหิำรจดักำทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว ย่อมท�ำให้ทรัพยำกรทำงทะเลและ

ชำยฝ่ังมคีวำมสมบูรณ ์ชุมชนจะสำมำรถพัฒนำใหเ้ป็นแหลง่

ทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษไ์ด้” จากแนวคดิดงักล่าว ท�าให้เป็นผู้น�าชมุชน

พัฒนาพื้นท่ีป่าชายเลน จากท่ีเคยเส่ือมโทรมและถูกบุกรุกให้ฟื้นฟู

กลับมาได้จ�านวนหลายพันไร่ จนใน พ.ศ. 2544  ชุมชนบางพัฒน์ได้

รบัพระราชทานธงพทิกัษ์ป่าเพือ่รกัษาชวีติ และสามารถแก้ไขปัญหา

ให้แก่ชุมชนเรือ่งผลผลติทางการประมง สร้างอาชพีและรายได้ให้แก่

ชุมชน โดยพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างจิตส�านึกใน

การอนุรักษ์ป่าชายเลยแก่ประชาชน โดยก�าหนดกิจกรรมให้นักท่อง

นำยสุทธิพงษ์ สังหลัง
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กำรพัฒนำชุมชนบำงพัฒน์

เที่ยวปลูกป่าชายเลนคนละต้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติคืน

สูแ่ผ่นดนิ และขยายผลการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชือ่มโยงกบัการพฒันา

ชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง นอกจากน้ีผู้ใหญ่บ้านสุทธิพงษ์ 

ได้สนบัสนนุให้ชมุชนเกิดการรวมกลุม่เครือข่ายท่ีเห็นความส�าคญัของการ

อนุรักษ์ รวมถึงเป็นแกนหลักในการประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน 

ผลความส�าเรจ็ พืน้ทีป่่าชายเลนในชมุชนเพิม่ข้ึนจาก 2000 ไร่ เป็น 

5000 ไร่ เพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้า โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าทุกวัน

วันละ 300,000 ฟอง (อัตราการรอดที่ ร้อยละ 10) จัดท�าแนวเขตพิทักษ์

สัตว์น�้าจ�านวน 300 ไร่ – พลิกฟื้นพื้นท่ีป่าชายเลนอุดมให้มีความอุดม

สมบรูณ์และมแีผนเพิม่ปีละ 200 ไร่ทุกปี ส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดั

พังงา และเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับชุมชนอื่น ๆ
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โครงกำรธนำคำรผลผลิตสัตว์น�้ำแบบมีส่วนร่วมบ้ำนซับสมบูรณ์ 
อ�ำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ใหญ่หนูแดง ทองใบเป็นผู้น�าการขับเคลื่อนและผลักดัน

การท�างานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนในการบริหารจัดการแหล่งน�้าชุมชน ซับสมบูรณ์ ต�าบลทุ่ง

จังหัน อ�าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จนกลายเป็นแหล่งผลิต

อาหารสัตว์น�้าท่ีเปรียบเสมือนธนาคารผลผลิตสัตว์น�้าของชุมชน 

สร้างรายได้ให้กับชุมชนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว OTOP-นวัตวิถี 

โดยเป็นประธานคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น�้าแบบมีส่วน

ร่วมบ้านซับสมบูรณ์ ร่วมก�าหนดกฎระเบียบและหลักเกณฑ์เพื่อ

ขบัเคลือ่นการด�าเนนิการโครงการฯ ต้ังแต่ ปีงบประมาณ 2560 และ

เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น�้า

แบบมส่ีวนร่วมของประเทศไทย และพฒันาศกัยภาพของชมุชนและ

คณะกรรมการประจ�าแหล่งน�้าในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเพาะเลี้ยง

สัตว์น�้าจืด การบริหารจัดการแหล่งน�้าชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้า 

นำงหนูแดง ทองใบ
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ตลอดจนการบริหารจัดการกลุ่ม/กองทุน เป็นต้น  บริหารจัดการแหล่งน�้า

ชุมชนและกลุ่ม เช่น การผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า การสร้างอาหาร

ธรรมชาต ิการเพาะและอนบุาลลกูพนัธุส์ตัว์น�า้ แปรรปูสตัว์น�า้การท่องเทีย่ว

เชิงอนุรักษ์ มีการลงหุ้นในการบริหารจัดการธนาคาร เกิดการแลกเปลี่ยน 

ยืม คืนปัจจัยการผลิตและรายได้ และการปันผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึง

การหาอาชีพเสริมให้กับกลุ่มสตรีและครัวเรือน 

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น สร้างความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

จดืและสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกร ท�าให้ชมุชนมอีาหารโปรตนีบรโิภคเพยีง

พอทั้งในรูปแบบปลาสดและแปรรูป เกิดการรวมกลุ่มให้ชุมชนเป็นสมาชิก

ธนาคารผลผลติสตัว์น�า้ของชุมชน จนสามารถจดัสรรเงนิรายได้จากโครงการ

เพื่อสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน และจัดตั้งหนองน�้าซับสมบูรณ์เป็นแหล่ง

เรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการประมง ท�าให้มีการขยายผลโครงการในพื้นที่

จังหวัดบุรีรัมย์ จ�านวน 31 แห่ง และส่งเสริมหนองน�้าซับสมบูรณ์เป็นแหล่ง

ท่องเทีย่ว OTOP-นวตัวถิ ี ชมุชนเกดิความรกัและสามคัคแีละมคีณุภาพชวีติ

ดีขึ้น
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กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยภำคประชำชน
ในกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษ : 

กรณีศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดีพิเศษ จังหวัดเลย

นำยชำลนิ กนัแพงศรี เป็นเครอืข่ายดเีอสไอภาคประชาชน

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะท�างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบรหิารราชการกรมสอบสวนคดพีเิศษ ตัง้แต่ปี 2555 

ถึงปัจจุบัน เป็นหัวหน้าศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่าย

อาชญากรรมคดีพิเศษจังหวัดเลย และด�ารงต�าแหน่งประธานเครือ

ข่ายอนุรักษ์ภูหินเหล็กไฟเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อ�าเภอนา

ดินด�า จังหวัดเลย ซึ่งเป็นชมรมที่มีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์การ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ธรรมชาติ ในพื้นที่

ป่าหินเหล็กไฟ  ซึ่งเป็นป่าที่มีความส�าคัญต่อวิถีชีวิตชาวชุมชน  นาย

ชาลินเป็นเครือข่ายที่ติดตาม รายงานการเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส 

และแจ้งเรื่องร้องเรียนให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง 

รวมถงึการเป็นวทิยากรรายการวทิย ุ“คลื่นดเีอสไอเรำช่วยกนั” มี

นำยชำลิน  กันแพงศรี
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บทบาทหลักในการสร้างการเกิดการบูรณาการการท�างาน หรือประสาน

เชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และสร้างหรือสนับสนุน

ให้เกิดการรวมกลุ่มของภาคประชาชนในพื้นที่ โดยสร้างความตระหนัก

และร่วมสร้างมาตรการป้องกนัเชงิรุกแบบยัง่ยนื และรกัษาสิทธิของชมุชน 

และประสานให้กรมสอบสวนคดีพเิศษ เข้าไปด�าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็

จริง และสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ

ป้องกนัการบกุรกุทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในพืน้ทีจ่งัหวดัเลย

อย่างกว้างขวาง เกิดเครือข่ายภาคประชาชน และท�าให้กรมสอบสวนคดี

พเิศษ ได้เข้าตรวจสอบข้อเทจ็จรงิรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีเกีย่วข้อง และ

ประมวลเรือ่งพยานหลกัฐานทัง้หมดทีเ่ก่ียวข้อง น�าไปสูก่ารเป็นคดพีเิศษ
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พลิกผืนทรำย สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ สร้ำงสุขสู่ชุมชน

ผู้ใหญ่บ้ำนสุริยำ สะมะแอ เป็นผู้น�าในการจัดตั้งศูนย์เรียน

รู้เกษตรผสมผสานบนพื้นท่ีดินทราย เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการ

เปลี่ยนพื้นที่ดินทรายจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวปลูกพืชผักได้ และเป็น

ผู้น�าในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดินทรายจัดระหว่างชาวไทย

พุทธและชาวไทยมุสลิม และกลุ่มสตรีแปรรูปการเกษตร จ�านวน 2 

กลุ่ม โดยได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรปลูกผักผสมผสาน

บ้านบาเลาะ ซึ่งเป็นต้นแบบในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change 

Agent) เกิดศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบนพื้นที่ดินทราย โดยมี

บทบาทส�าคัญในการประสานสิบทิศกับทุกภาคส่วน กล้าตัดสินใจ 

เปลี่ยนพื้นท่ีดินทรายจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียว และวางแผนปลูกผัก

หมนุเวยีนให้มผีลผลิตไม่ให้ซ�า้กนั โดยการประยกุต์ใช้องค์ความรูท้ีไ่ด้

รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้ามาใช้ในการปรับปรุงดิน

ทรายให้สามารถปลกูพชืผกัได้ ส่งผลให้เกษตรกรมอีาชพี และรายได้

สุริยำ สะมะแอ
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ตลอดทัง้ปี ประชาชนทีไ่ปท�างานต่างถ่ินกลบัคืนถิน่มากขึน้ ครอบครวัมคีวาม

อบอุน่ ลดปัญหายาเสพติดในชมุชนอีกทัง้ยงัเป็นการบรหิารจดัการทรพัยากร

ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากพื้นที่ดินทรายที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้

ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ 

ผลส�ำเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับด้ำนเศรษฐกิจ ท�าให้เกษตรกรมี

อาชพีมรีายได้เพิม่ขึน้จากเดมิ 29,560 บาทต่อครวัเรอืน และปี 2560 มีราย

ได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 56,828 บาท ต่อครัวเรือน ด้ำนสังคม เกิดศูนย์

เรียนรู้เกษตรผสมผสานบนพื้นที่ดินทรายจัด เป็นต้นแบบการจัดพื้นท่ีดิน

ทรายจดัให้สามารถท�าการเกษตรได้อย่างยัง่ยนื เกดิเครอืข่ายเกษตรกรพืน้ที่

ดนิทรายจดั เยาวชนกลุม่เสีย่งตดิยาเสพติดลดลงเป็น 0 ราย เกษตรกรทีเ่คย

ไปท�าอาชีพนอกพื้นที่ได้กลับเข้ามาท�าอาชีพเกษตรที่บ้านของตนเอง ท�าให้

สถาบันครอบครัวเกิดความอบอุ่น  ด้ำนสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชผัก

ในพื้นที่ดินทรายจ�านวนประมาณ 99 ไร่ และคุณภาพดินทรายมีความอุดม

สมบูรณ์เพิ่มขึ้น เหมาะสมส�าหรับท�าการเกษตร
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กลุ่มบริหำรกำรใช้น�้ำชลประทำนรวมใจพัฒนำเมืองสำมน�้ำแพรกหนำมแดง
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำแบบมีส่วนร่วมในระบบนิเวศ 3 น�้ำ แพรกหนำมแดง

กลุ่มบริหำรกำรใช้น�้ำชลประทำนรวมใจพัฒนำเมือง 
สำมน�้ำแพรกหนำมแดง เป็นกลุ่มแกนน�าทีร่เิริม่และผลักดันในการ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของชุมชนจากการจัดการน�้าที่เรื้อรัง 

ด้วยแนวคิด “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” โดยใช้กระบวนการในการ

ปรับเปลี่ยนให้คนในชุมชน มาเป็นผู้ที่ตระหนักและเห็นความส�าคัญ

ของข้อมูลที่มีอยู ่ในชุมชนมาปรับใช้ ร่วมกับกระบวนการการมี

ส่วนร่วมในการตัดสินอย่างมีระบบ และมีการระดมความคิดในการ

แก้ปัญหาและหาทางออกเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์อย่าง

เป็นธรรม โดยจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้เพื่อสรุปบทเรียนใน

การท�างานต่างๆ ของกลุ่มอย่างสม�่าเสมอ เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการ

รวมกลุม่เครอืข่ายจากภาคประชาชนในจงัหวดัสมุทรสงคราม จงัหวดัราชบรุี 

และจงัหวดัเพชรบรุ ีให้เข้าร่วมในการจดัตัง้คณะกรรมกำรจดักำร

ชลประทำน (JMC) อีกทั้งยังเป็นผู้ประสานงานและชักชวนผู้
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เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้ามาเป็นเครือข่าย มีการแลก

เปลี่ยนความคิดและแนวทางการปัญหาต่างๆ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

ผลส�ำเร็จจำกกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของชุมชน ท�าให้ได้แนวคิด

กระบวนการเรียนรู้ที่มาจากชุมชน จนได้รูปแบบบานประตูที่ช่วยแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งเรื่องน�้าในพื้นท่ี และยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการบริหาร

จัดการน�้าแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้น�้า (คนในชุมชน) ผู้จัดการน�้า (เจ้าหน้าที่

ชลประทาน) และผู้ทีเ่ก่ียวข้อง (ชุมชนต้นน�า้ กลางน�า้ ท้ายน�า้ และชมุชนข้างเคียง) 

รวมถึงภาคเอกชนต่างๆ เกิดกระบวนการท�างานใหม่ที่ถือเป็นหัวใจส�าคัญ 

จนสามารถเป็นกลุ่มคนต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเพือ่ชมุชนและเป็นทีย่อมรบั

ในด้านการพัฒนาชุมชนของกลุ่มผู้ใช้น�้าชลประทาน ท�าให้เกษตรกรในชุมชน

แพรกหนามแดงได้รับน�้าอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม สมาชิกในชุมชนท่ีเกิดจาก

การรวมกลุ่มมีความเป็นอยู่ที่ดี เกิดการรวมกลุ่มผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของ

คนในชมุชนเพือ่จดัจ�าหน่าย ณ ศนูย์ฝึกเกดิการรวมกลุม่ผลผลติและผลติภณัฑ์

ของคนในชุมชน  เป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการน�้าแก่ภาครัฐและเอกชน 

ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ทั้งในและต่างประเทศ
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เครือข่ำยป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด�ำริต�ำบลค้อเหนือ อ�ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (15 หมู่บ้ำน)
โครงกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดยโสธร

เครือข่ำยป่ำไม้ตำมแนวพระรำชด�ำริต�ำบลค้อเหนือ

ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สรุปปัญหาของชุมชน ปัญหาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันส�ารวจสภาพภูมิสังคม และ 

จัดท�าเป็นฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึงอันเน่ือง 

มาจากพระราชด�าริ จังหวัดยโสธร และจัดเวทีประชาคมเพื่อระดม

ความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ในการร่วมจัดท�าแผนแม่บท

โครงการ และแผนปฏิบัติงานประจ�าปี ประชุมคณะกรรมการ

เครอืข่ายเพ่ือตดิตามผลการด�าเนนิงาน เพือ่วเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 

ปรับปรุงแนวทางการด�าเนินงาน และร่วมด�าเนินการต่อยอดและ

ขยายผลการด�าเนินงานในปีต่อไป อีกทั้งได้จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย

ป่าชุมชนและจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายและจัดท�าระเบียบ 

สามารถขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานระหว่างสมาชกิเครอืข่ายในพืน้ทีไ่ด้ 

โดยปรบัปรงุโครงสร้าง และระบบบรหิารงานของเครอืข่ายป่าชมุชน
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ต�าบลค้อเหนือ 15 หมู่บ้าน โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็นเครือข่ายป่าไม้ตามแนว

พระราชด�าริต�าบลค้อเหนือ พร้อมท้ังได้ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการ 

ระเบียบป่าชุมชน และระเบียบกองทุน ขึ้นมาใหม่ 

ผลส�ำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัจจุบันเครือข่ายป่าไม้ตามแนว

พระราชด�ารติ�าบลค้อเหนอืสามารถหยุดยัง้กำรตดัไมท้�ำลำยป่ำไดป้ระมำณ 

รอ้ยละ 95 เนือ่งจากระเบียบป่าชุมชนได้รบัการยอมรบัโดยการมส่ีวนร่วม ทัง้ 

15 หมูบ้่าน การด�าเนนิการเป็นไปในมาตรฐานเดยีวกัน มีการปรบัไหมเป็นกรณี

ตวัอย่างอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง ประกอบกบัสมาชกิองค์กรได้เข้ามาเกบ็หาของป่าใน

เกือบตลอดทั้งปี ช่วยเป็นหูเป็นตำและเฝ้ำระวังกำรกระท�ำผิด นอกจากนี้ 

ในปัจจบุนัป่าชมุชนดงมนั ได้ฟ้ืนคนืความสมบรูณ์ด้วยตวัเอง และจากการฟ้ืนฟู

โดยองค์กรชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมำณร้อยละ 80 ของป่ำ

มีปริมำณเพิ่มมำกขึ้น ได้แก่ เห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดโคน ไข่มดแดง แมลง 

ไผ่ อื่นๆ จากการประเมินมูลค่าเพิ่มขึ้นนับล้านบาท
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สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย
โครงกำรพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย เกิดจากการจัดตั้งของ

สมาชกิเครอืข่ายเกษตรอนิทรย์ี ซึง่ขบัเคลือ่นการพฒันามาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี

แบบมส่ีวนร่วมจากจงัหวดัต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นเวทกีลาง

ในการแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละร่วมกนัขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์เกษตรกรรมยัง่ยนืและ

เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย โดยเน้นการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ร่วมกันพัฒนา

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม มีบทบาทหลักในการสนับสนุนให้เกิด

การรวมกลุม่ของเครอืข่ายภาคประชาชนในพืน้ทีใ่นรปูแบบสมาพนัธ์เกษตรกรรม

ยัง่ยนืจงัหวดั ร่วมพฒันาแนวทางการบรหิารจดัการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

ระหว่างสมาชิก และภาคีเครือข่ายด้านการตลาด สหพันธ์ฯ ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง

ในการดแูลให้ค�าแนะน�าปรกึษาแก่สมาชกิ และสนบัสนนุให้เกดิการรวมกลุม่ของ

ภาคประชาชน(เกษตรกร)/เครือข่ายภาคประชาชน (กลุ่มเกษตรกร) เป็นผู้น�าใน

การสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของพื้นที่/ชุมชน/สังคม ให้เกิด

ความร่วมมือร่วมใจในการเลิกใช้สารเคมีและเข้าสู่กระบวนการเกษตรอินทรีย์
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แบบมีส่วนร่วม จัดตั้งกลไกในการขับเคลื่อนตามโมเดลการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ และพัฒนาต่อมาจนเป็นการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม (So-

cial Enterprise) ในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 76 จังหวัดทั่วประเทศ ลง

นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เชื่อมโยงสินค้าเกษตรท้องถ่ินและเกษตร

อนิทรีย์ ไปยงัตลาด Modern Trade สร้างให้มผีูต้รวจแปลงเกษตรอนิทรย์ีแบบมีส่วน

ร่วมและพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อการตัดสินใจในการสร้างความเช่ือ

มั่นต่อผู้บริโภคด้วยกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงระดับแปลง 

ผลส�ำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ การด�าเนินการก่อให้เกิดผลส�าเร็จรูปธรรม

ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ มีการขยายผลความร่วมมือและจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมฯ 

เพิ่มขึน้ 21 จงัหวดั มสีมำชิก 3,000 รำย และมพีืน้ที่ไดรั้บกำรรบัรองเกษตร

อินทรีย์แบบมีส่วนร่วมกว่ำ 45,000 ไร่ ก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นผลกระทบ 

(Impact) เชิงบวกต่อการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน ตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกร 

คนในชุมชน ผู้บริโภคสังคม และระบบนิเวศน์ของประเทศชาติ อย่างเป็นรูปธรรม 
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ประเภทรางวัลเลื่องลือขยายผล  
Participation Expanded
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ต้นแบบโครงกำรส่งเสริมกำรตลำดกรีนมำร์เก็ตแบบ
บูรณำกำรโดยใช้กำรตลำดน�ำ : จังหวดัอ�ำนำจเจริญ
และจังหวัดสุรินทร์

 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์

โครงการส่งเสรมิการตลาดกรนีมาร์เกต็ แบบบรูณาการโดยใช้

ตลาดน�า: เพชรบูรณ์ โดยโครงการดังกล่าวได้รับรางวัลฯ ประเภท

รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)ในระดับ

ดีเด่น ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการสนับสนุนและเชื่อมโยงการท�างาน

ของภาคส่วนต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง และส่งเสรมิการรวมกลุม่ของเครอืข่าย

ชุมชน/เกษตรกร รวมทัง้บรูณาการการท�างานกบัหน่วยงานอืน่ โดยเน้น

การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดการรวมกลุ่มและจัดตั้ง

เป็นสหกรณ์ ซึ่งส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้น�ามาเป็นต้นแบบ

และน�ามาประยุกต์ใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการด�าเนินการเพื่อขยาย

ผลใน 2 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดอ�านาจเจริญ และจังหวัดสุรินทร์  
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  1) พื้นที่ขยำยผล พื้นที่ 1 : จังหวัดอ�ำนำจเจริญ เกษตรกรส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน สาเหตุ

ส�าคญัมาจากต้นทนุการผลติข้าวทีส่งูขึน้ทกุปี จากสภาพปัญหาดงักล่าว ประกอบกบัรฐับาลมนีโยบายพฒันา

เศรษฐกิจฐานราก ก�าหนดให้จังหวัดมียุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของจังหวัด ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด

อ�านาจเจริญ ได้เกิดแนวคิดใหม่ที่มุ ่งแสวงหาทางออกให้เกษตรกร

มคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ มสุีขภาพแขง็แรง มรีายได้เพิม่ขึน้ รวมทัง้ค�านงึถงึ

ความปลอดภยัของผูบ้รโิภคและส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้เกดิความยัง่ยนื และ

ม่ันคง จึงได้น�าแนวทางในการด�าเนินการของโครงการต้นแบบมาเป็น

แนวทางในการขับเคลื่อน ได้รวบรวมกลุ ่มผู ้ผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่ง

กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ และเดิมผลิตข้าวเปลือกจ�าหน่ายให้

กับผู้รับซ้ือหลายแหล่ง โดยวิธีการจัดท�า “โครงกำรข้ำวสัจธรรม

อ�ำนำจเจริญ” และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และ

ยืน่ขอตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีของ IFOAM จากส�านกังาน

มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี (ม.ก.ท.) โดยวางแผนปรบัเปล่ียนการผลิตจาก

ข้าวหอมมะลิ เป็นพืช ผัก ผลไม้  จากการศึกษาดูงานโครงการต้นแบบฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดตั้งเป็น

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ภูตะวันออร์แกนิคฟำร์ม เพื่อขับเคลื่อนด้านการตลาดภายใต้เครื่องหมาย ซึ่งต่าง

จากโครงการต้นแบบที่ใช้รูปแบบสหกรณ์ ทั้งนี้ ยังมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีการบู

รณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัด ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด ท�าหน้าที่เป็น Key Actor ด�าเนินการส่ง

เสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด ท�าหน้าที่เป็น Partnership มีการน�าเกษตรกร/ผู้ผลิต ไปเจรจาจับคู่ธุรกิจ

การค้า ในจังหวัดต่างๆ ที่มีความต้องการสินค้าอินทรีย์ นอกจากนี้ เป็นกลไกหลัก Key Actor ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

ผลส�ำเรจ็จำกกำรขยำยผล เกดิการจ้างงานในชมุชนเพิม่มาก

ขึ้น เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในชุมชน น�าสู่การขยายผลในพื้นที่ของ

จังหวัดอ�านาจเจริญ 4 กลุ่ม ท่ีส�าคัญสามารถจัดตั้งเครือข่ายเพิ่มเป็น 

30 กลุม่ย่อย สมาชกิ 179 ราย ผลติข้าวหอมมะลไิด้รบัมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ IFORM, EU  พื้นที่รวม 3,400 ไร่ ท�าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  อีกทั้งท�าให้เพิ่มกระแสความต้องการสินค้า

เกษตรอินทรีย ์ที่มีผลดีต ่อสุขภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงธรรมชาติ ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน 



211รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 2562

2) พื้นที่ขยำยผล พื้นที่ 2 : จังหวัดสุรินทร์ ด้วยจังหวัด

มีนโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ และแผนงานส่งเสริมการรผลิตเกษตร

อินทรีย์ เพื่อให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ  จาก

ทีม่าดงักล่าว ท�าให้เกดิแนวคดิเพือ่หาทางออกให้แก่สงัคมด้านการเกษตร 

ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ ได้ด�าเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง  มีเกษตรกร

บ้านทัพไทยและเกษตรกรบ้านโคกวัด-โคปทุม จังหวัดสุรินทร์ได้รวมตัว

กันท�าเกษตรอินทรีย์ โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 15 คน จัดตั้งกลุ่มขึ้นในนาม 

“กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอำชีพทำงเลือกบ้ำนทัพไท” และ

ขอรบัรองมาตรฐานจากส�านกังานมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี (มกท.) จนสมาชกิกลุม่ได้รบัมาตรฐานและกลุม่

ได้พัฒนามาตรฐานเพือ่การส่งออกไปยงัตลาดยโุรป ดงันัน้เพือ่ให้เป็นโมเดลของการขบัเคลือ่นหมู่บ้านเกษตร

อินทรีย์ทัพไทย เกิดรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ การตลาด ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ได้สนับสนุนในด้านองค์ความรู้ การตรวจรับรอง งบ

ประมาณ เกิดความมั่นใจของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างจังหวัด และต่างประเทศ และสามารถน�าไปขยาย

ผลให้กลุ่มอื่นๆ ในจังหวัดสามารถน�าไปพัฒนาเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ได้ด้วย ประกอบกับ

ได้แนวทางในการด�าเนนิการของโครงการต้นแบบมาเป็น

แนวทางในการขบัเคลือ่นด้านการตลาดสเีขยีวในพืน้ทีใ่ห้

มปีระสิทธภิาพ มุง่เน้นการวางต�าแหน่งทางการตลาดทีม่ี

ก�าลังซื้อสูง และใส่ใจด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ ห้างสรรพ

สินค้า ร้านอาหาร โรงแรม และส่งออกไปต่างประเทศ 

พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้ชมุชนมคีณุภาพชวีติทีด่ ีมรีายได้เพิม่

ขึ้น โดยการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์  การยกระดับสินค้า

เกษตรอนิทรย์ีให้ได้มาตรฐาน  จงึผลกัดนัให้เกดิ “หมูบ้่ำน

อนิทรีย ์เช่ือมโยงแหลง่ทอ่งเที่ยวตำมวถิชุีมชน และสนองตอบตอ่ใหป้ระชำชนในชุมชนมคีณุภำพ

ชีวิตที่ดี มีรำยได้เพิ่มขึ้น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกได้อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น” โดย

ใช้กลไกกำรมีส่วนร่วมโดยกำรจัดตัง้เป็นสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย ที่ได้รับมาตรฐาน GMP 

และ HACCP เพื่อเป็นการการันตีว่าอาหารมีความปลอดภัย 
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ผลส�ำเร็จจำกกำรขยำยผล ช่วยให้ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จ�านวนสมาชิก

เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นจนปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 239 คน และท�าให้เกิด MOU ร่วมกับบริษัทต่างๆ เช่น 

บริษัทสีฟ้า จ�ากัด และโรงแรมในเครือ  นอกจากนี้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น และเกิดความเข้มแข็งใน

ชุมชน โดยพบว่าผลตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดประชากรในหมู่บ้าน เป็น 0% ในปี 2562  ปัจจุบัน

สหกรณ์การเกษตรทัพไทย กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบในการศึกษา ต่อยอด ขยายผลไปยัง

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป
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สรุปความส�าเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ

การประเมินผลการด�าเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
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ผลการด�าเนินการหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์

การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจากการตรวจ

ประเมินพบว่า หน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ ในระดับดีเด่น จะเป็นหน่วยงานที่มีการเปิดระบบราชการให้

ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมท�างานอย่างชัดเจน สรุปแยกตามประเภทรางวัลได้ดังนี้ 
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 รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)

หน่วยงานภาครัฐให้ความส�าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และเปิดระบบ

ราชการในระดับการให้ข้อมูล (Inform)  และระดับการรับฟังความคิดเห็น/การปรึกษาหารือ (Consult) 

อย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถแสดงให้เห็นว่า เป็นองค์กรที่มีการสื่อสารสองทาง (Two-way Communi-

cation) สรุปดังนี้ 

1. การใหขอมูลขาวสาร

องค์กรมีการให้ข้อมูล/ข่าวสารที่จ�าเป็นท่ีเก่ียวข้องและ

สอดคล้องตามบทบาทภารกจิขององค์กรผ่านช่องทางต่างๆ ที่

หลากหลาย  เช่น เว็บไซต์ขององค์กร Youtube Facebook 

และการสร้างความรูค้วามเข้าใจในเวทอีบรม/สัมมนา/เวทีแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ฯลฯ และได้พัฒนาหรือน�านวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ

สื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  โดยประชาชน

สามารถน�าข้อมลูทีเ่ผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะข้อมลู

ท่ีสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/ส่ือดิจิทัล สามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ในการประมวลผล หรือวิเคราะห์แนวโน้ม/

สถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัการพฒันาคณุภาพชีวติ ความ

เป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างดียิ่ง

2. การรับฟงความคิดเห็น/การปรึกษาหารือ 

องค์กรมีช่องทางที่ใช้ในการรับฟังความคิดเห็น /ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย/กลุ่มเป้าหมาย และในเชิงพื้นท่ีอย่างกว้างขวางชัดเจน โดยก�าหนดให้มีระบบ/การจัดการเก่ียว

กับความคิดเห็น /ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม  มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

และมีระบบ/เจ้าหน้าที่ที่สรุปและน�าความเห็นไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน  รวมทั้งรายงาน/เสนอ

ต่อผู้บังคับบัญชา นอกจากน้ี มีการพัฒนาหรือน�านวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบดิจิทัลสมัย

ใหม่ มาประยกุต์ใช้ในการรบัฟังความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรยีน ท�าให้ประชาชน/ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

ได้รับการแก้ปัญหาที่รวดเร็วขึ้น หรือได้รับการบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
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3. การพัฒนาหรือการประยุกตใชองคความรู หรือนวัตกรรม หรือ

เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการเปดเผย

ขอมูลและรับฟงความคิดเห็น และการจัดทําระบบฐานขอมูลและการ

เชื่อมโยงหรือการบูรณาการระหวางหนวยงานเพื่อใชประโยชนรวมกัน

องค์กรได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�า

อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์มาใช้ในการปฎิบัติงานและให้บริการประชาชน

อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สู่

รัฐบาลดิจิทัล (Digital transformation of the public sector) นั่นคือ 

การน�าดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการยกระดับการท�างาน

ภาครัฐให้มีความทันสมัยเพื่อสร้างบริการท่ีมีคุณค่าสู่ประชาชนด้วยการ

ท�างานอย่างเป็นระบบและพึง่พาทุกภาคส่วน ทัง้หน่วยงานภาครฐั หน่วยงาน

อิสระ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และปัจเจกบุคคลที่มีบทบาทในฐานะผู้ให้

และผู้ใช้ข้อมูล รวมถึงร่วมสรรค์สร้างสาระที่จ�าเป็นและส�าคัญต่อการให้

บริการของภาครัฐ 

โดยเฉพาะการให้บริการทางออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่สะท้อนให้

เห็นถึงความพยายามที่จะยกระดับอินเทอร์เน็ตและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของภาครัฐ  เช่น การให้บรกิารช่องทางออนไลน์ใหม่ ๆ  ผ่านอปุกรณ์เคล่ือนที่ 

เช่น แอปพลเิคชนั ทีมุ่ง่เน้นการให้บรกิารข้อมลูสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ 

และเป็นการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ท่ีกว้างข้ึนเกีย่วกบัการด�าเนนิการตาม 

ไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงครอบคลุมรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในการก�าหนดรูปแบบการให้บริการและการประเมิน 

การด�าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับบริบทท่ี สะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง

ที่ชัดเจนในการประสานกันระหว่างนวัตกรรมและการท�างานเชิงบูรณา

ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดท�าฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อน�าไปสู่การเป็นภาค

รฐัทีเ่ปิดกว้าง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยยดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง ใน

รปูแบบดิจทิลัเพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชน อีกทัง้ยงัออกแบบให้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองกับความต้องการประชาชน
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สรุปได้ว่า หน่วยงานที่ได้รางวัลในระดับดีเด่น ในประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิด

ประชาชน (Open Governance) จะเป็นองค์กรที่มีการเปิดระบบราชการโดยการให้

ข้อมลูและรบัฟังความคดิเหน็อย่างกว้างขวาง สอดคล้องการด�าเนนิการตาม ไทยแลนด์ 

4.0 และภารกิจหลักขององค์กร ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเป้าหมายของ

องค์กรอย่างกว้างขวางและชดัเจน และมรีะบบ/การจดัการทีส่ะท้อน Accountability 

ขององค์กร  ท่ีมีการน�าความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การท�างาน หรือมีการแจ้งผลตอบกลับ รวมทั้ง สะท้อนถึงการท�างานที่มีประสิทธิภาพ

ขององค์กร และการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา/ความต้องการของประชาชนได้อย่าง

เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากขึ้น  ตลอดจนประชาชน/ผู้รับบริการ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ ที่น�าไปสู่ความเชื่อมั่น/ศรัทธาต่อภาพลักษณ์องค์กร และการเปิดระบบ

ราชการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
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         รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)

หน่วยงานภาครัฐให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 

โดยเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง 

(Involve) และระดับความร่วมมือ (Collaborate) อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหน่วยงานที่ผ่าน

มาตรฐานการประเมินให้ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น จะมีการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในระดับความร่วมมือ และมีความส�าเร็จที่แสดงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบที่จะน�า

ไปสู่การพัฒนา/ต่อยอดการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน/พื้นที่ การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่เป็น

หุ้นส่วนความร่วมมือชัดเจน โดยสามารถสรุปภาพรวมได้ดังนี้

มีการด�าเนินงานท่ีสะท้อนการท�างานแบบภาคีเครือข่าย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง

เข้ามาร่วมท�างานในลักษณะพหุภาคี/ภาคีเครือข่ายและภาคีที่เข้ามาร่วมท�างานมีการ

เชื่อมโยง และท�างานร่วมกันอย่างชัดเจน

การเข้ามามบีทบาทร่วมด�าเนนิการของภาคประชาชน/ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้อง/

เครือข่ายที่ชัดเจน โดยในการท�างานมีภาคประชาชน/สมาชิกเครือข่าย/ภาคีที่เกี่ยวข้อง

เข้ามีบทบาท ร่วมในการด�าเนินงานในภารกิจ เป็นหุ้นส่วนและร่วม รวมทั้งมีการประสาน

ความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น เช่น ภาคประชาสังคม  ภาควิชาการ  ภาคเอกชน ฯลฯ  

และบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐอื่นในพื้นที่ 

บทบาทของหน่วยงานท่ีแสดงให้เห็นการให้ความส�าคัญกับการเปิดระบบราชการและ

ท�างานแบบมีส่วนร่วม โดยในระยะเริ่มด�าเนินการหน่วยงานจะเป็นกลไกหลัก (Key actor) 

ในการประสานและเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมและเกิดการ

รวมกลุ่มเป็นเครอืข่ายความร่วมมือทีเ่ข้มแขง็ ซึง่หน่วยงานจะมบีทบาทในการสร้างความร่วม

มือและบริหารเครือข่าย (Network Manager) ซึ่งการด�าเนินงานในระยะต่อมา หน่วยงาน

จะมีบทบาทเป็นเพียงผู้ส่งเสริม สนับสนุน และอ�านวยความสะดวก (Facilitator) รวมทั้ง 

ประสาน/เชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือในการท�างาน และท�างานร่วมกันแบบหุ้นส่วน  

ความร่วมมือ (Partnership)
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ผลส�าเร็จที่ได้รับจากการด�าเนินโครงการ/ด�าเนินงาน สะท้อนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์

กับคนในชุมชน ทั้งในเรื่องของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น คุณภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลส�าเร็จที่เกิดขึ้น 

ยังก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีขึ้นต่อสังคม/ประเทศโดยรวม

แนวโน้มของการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการท�างานร่วมกันแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ 

ในพื้นที่ของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง  โดยเห็นได้จากมีการสรุปหรือถอดบทเรียน/การ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเชื่อมโยงประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเครือข่าย และความ

ส�าเร็จของการด�าเนินงานสามารถเป็นต้นแบบ หรือศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ ส�าหรับชุมชน

ในการเรียนรู้ หรือเป็นแหล่งในการศึกษา/ดูงานของผู้สนใจ ซึ่งจะน�าไปสู่การขยายผลตาม

แนวทางการพัฒนาทีใ่ห้ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนต่อไป รวมทัง้การด�าเนนิ

งานสะท้อนการพัฒนา และการขยายผล/ต่อยอด ความมั่นคงในอาชีพหรือรายได้และ

คุณภาพชีวิตของชุมชน/เครือข่ายในพื้นที่อย่างยั่งยืน ตลอดจนเกิดความไว้วางใจ เชื่อม่ัน 

และศรัทธา รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคี/เครือข่ายที่เข้ามาท�างานร่วมกัน 

แบบกัลยาณมิตรอย่างชัดเจน

 โดยมีข้อค้นพบที่เป็นปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จ ดังนี้

1  ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความส�าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเป็นผู้มี

บทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย และการสื่อสารนโยบาย เพื่อเป็นทิศทางน�าไปสู่การปฏิบัติ 

ของเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจน 

2  ผู้น�า เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการเอื้อหรือส่งเสริมให้เกิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

และเป็นผู้สร้างให้เกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้น�าที่เป็นทางการ

หรือผู้น�าที่ไม่เป็นทางการ เช่น ผู้บริหารของส่วนราชการ ผู้น�าชุมชน/ท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้าน 

เป็นต้น โดยเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ 
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(Facilitator) เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดกิจกรรม (Advocator) เป็นผู้ไกล่เกลี่ยกรณีเกิดปัญหา (Mediator) 

และเป็นผู้เสริมสร้างพลัง (Empower) ที่จะช่วยให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมบรรลุผลอย่าง

แท้จริง

3   เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสามารถเป็นผู้บริหารจัดการเครือข่าย (Network  

Manager) หรือมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพ/ 

กลไกหลัก (Key Actor) ตลอดจนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการท�างานร่วมกับประชาชน 

รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

4   ความเข้มแข็งของภาคประชาชน ท่ีมีจิตสาธารณะ มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการที่จะ 

เข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาและแก้ไขปัญหา ซึง่การมส่ีวนร่วมท่ีเกดิจากภาคประชาชนท่ีเข้มแขง็ 

พบว่า ประชาชนมกีารรวมตวักนัเป็นกลุม่/องค์กร เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุม่วสิาหกจิชมุชน 

เป็นต้น เพื่อท�างานกับหน่วยงานของรัฐแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ มีบรรยากาศของการท�างาน 

แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะท�าให้แก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีได้ตรงประเด็น/ความต้องการของประชาชน 

อย่างแท้จริง

5   การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม/องค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร (NGOs) เช่น มูลนิธิ  

สมาคมต่างๆ ท่ีเป็นแกนกลางในการเช่ือมโยงและประสานระหว่างภาครัฐกับชุมชน จะได้รับ 

การยอมรับและสนบัสนนุจากภาคประชาชนในการขบัเคล่ือนโครงการหรอืการแก้ไขปัญหาในพืน้ที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

6   การท�างานแบบพหุภาคี/ภาคีเครือข่าย ที่ประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายที่มาจากหลายๆ  

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการท�างานร่วมกัน ช่วยให้เกิดความรู้สึก

7   เป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) และเป็นหุ้นส่วนในการท�างานร่วมกัน ท�าให้เกิดการ 

เชื่อมประสานการท�างานในพื้นท่ี และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ 

เกิดการท�างานแบบหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างยั่งยืน 
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8   ความไว้วางใจ ความเช่ือมัน่ศรัทธา และการยอมรับซ่ึงกันและกัน เป็นเงื่อนไข

ส�าคัญของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่ภาครัฐจะต้องแสดงให้ภาคประชาชน

เหน็ถงึความจรงิใจ และการให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั รวมถงึความเสมอภาคในการเข้า

มามส่ีวนร่วมหรอืมบีทบาทร่วมกบัภาครฐั จะส่งผลให้เกดิการท�างานร่วมกนัระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนมีประสิทธิภาพ และเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ

มากยิ่งขึ้น

9   การใช้ช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่มปีระสทิธภิาพ มกีารสือ่สารสองทาง เพือ่ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สื่อสารข้อมูล หรือประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็น 

หรือข้อเสนอแนะ ซ่ึงจะเป็นช่องทางที่จะท�าให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่าง 

หน่วยงานภาครัฐและสมาชิกเครือข่าย หรือประชาชนในพื้นที่ในการรับรู้ข้อมูล 

ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันการณ์ ซึ่งน�าไปสู่ความเข้าใจในการท�างานร่วมกัน 

10  ระบบฐานข้อมูลที่ดี ซ่ึงอาจเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐหรือของชุมชน  

ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีความทันสมัย น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์

ใช้ในการจัดการข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ สามารถใช้วิเคราะห์ 

อ้างอิง และประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาของพื้นที่/ชุมชนได้อย่างถูกต้อง 

ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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11  ระบบการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานหรือโครงการแบบมีส่วนร่วม โดยเปิด

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล ซ่ึงจะช่วยให้โครงการเกิดความโปร่งใส และเกิดความเชื่อมั่นในการใช ้

งบประมาณแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ 

12  การจัดการความรู้ จากการถอดบทเรียนจากการด�าเนินงานในพื้นที่ที่จะท�าให้ทราบ

ถงึรปูแบบหรอืวธิกีารด�าเนนิงาน ปัญหา/อปุสรรค และผลส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ปัจจยั 

ที่มีผลต่อความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการหรือประเด็นการพัฒนาในพื้นที่นั้นๆ โดย

มีต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่าย ซึ่งสามารถ

น�าไปขยายผลหรอืการน�าไปประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิการในพืน้ทีอ่ืน่ หรอืโครงการอืน่ๆ 

ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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