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          จากสถานการณวิกฤตสุขภาพโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่มีการขยายวงลุกลามไปทั่วโลก

มีผูติดเชื้อไมต่ำกวา 20 ลานคนและเสียชีวิต กวา 800,000 คน ประเทศไทยก็ตองเผชิญกับปญหาดังกลาว

เชนกัน แตดวยพลังความรวมมือของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) กระทรวงสาธารณสุข 

ฝายปกครอง และภาคประชาชนทุกคน ที่ ไดแสดงใหเห็นถึงเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแล

สุขภาพและควบคุมปองกันโรคใหกับประชาชนในพื้นที่ ความรวมมือรวมใจของทุกภาคสวนนับเปนกุญแจสำคัญ

ในการยับยั้งการแพรระบาดของเชื้อไวรัสฯ สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยไดรับการยอมรับในระดับโลก 

และเปนตนแบบที่เปนเลิศใหแกนานาประเทศ 

          การแก ไขปญหาดวยวิธีดังกลาว เปนหลักการสำคัญของการบริหารราชการแบบมีสวนรวมที ่

สำนักงานณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได ใหความสำคัญและรวมขับเคลื ่อนในการเปด

ระบบราชการใหประชาชนและภาคสวนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเขามาทำงานรวมกันอยางเปนรูปธรรม รางวัลการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวมที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบใหแกหนวยงาน เพื่อเปนขวัญกำลังใจในการพัฒนาศักยภาพ

ขององคกร พรอมคิดคนนวัตกรรมการบริหารงานใหมีความกาวหนา ทันสมัย มีการบริหารจัดการ การให

บริการที่เปนเลิศยิ่งขึ้น และทำงานรวมกับภาคประชาชนหรือผูที่มีสวนไดสวนเสีย โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง 

“กาวไปดวยกันสรางสังคมที่เปนสุข” สิ่งดีๆ ที ่เกิดขึ ้นในป พ.ศ. 2563 สามารถเรียนรูและขยายผล

การดำเนินงานไดจากรายงานเลมนี้ และยังคง “กาวตอไป” เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

 สำนักงาน ก.พ.ร.

         กันยายน 2563
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ส�วนที่ 1 ที่มา
ความเป�นมา
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                    • กรมสรรพากร  
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          เปนรางวัลท่ีมอบใหกับหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสราง

แรงจูงใจ และสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ

จากการเปดระบบราชการใหประชาชนและภาคสวนอื ่น

ท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการบริหารราชและทำงานรวมกัน

อยางเปนรูปธรรม โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด

กระบวนการมีสวนรวม ตั ้งแตการใหขอมูลขาวสาร 

(Inform), การรับฟงความคิดเห็น (Consult), 

การเขามาเกี่ยวของ (Involve) ไปจนถึงการสราง

ความรวมมือ (Collaboration) ซึ่งจะนำไปสูการเสริม

อำนาจและศักยภาพประชาชนใหเขมแข็ง รวมทั ้งสราง

ความภาคภูมิ ใจของผูที่เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน

หรือผลักดันการดำเนินงานใหประสบความสำเร็จ อันนำไปสู

การเพิ ่มประส ิทธ ิภาพการบริหารราชการที ่สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง

           สำนักงาน ก.พ.ร. สรางแรงจูงใจดวยการมอบ

รางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

เพ่ือเปนกลไกในการกระตุนใหสวนราชการระดับกรม/เทียบเทา 

และจังหวัด มีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ในการบริหารราชการ ซึ ่งนำไปสูการปรับเปลี ่ยนระบบ 

วิธีการทำงาน วัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรภาครัฐ 

และไดกรณีตัวอยาง กรณีศึกษาที่ดีของการดำเนินงาน 

ดำเนินโครงการที่มีการบูรณาการ การทำงานรวมกันของ

หนวยงานภาครัฐ และการทำงานรวมกับภาคประชาชน 

ชุมชนในพื ้นที ่ ในลักษณะเครือขายหุนสวนการพัฒนา 

ที ่นำไปใช ในการเผยแพรและขยายผลความสำเร็จของ

การเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ

ใหกวางขวางออกไป โดยไดมีการพัฒนาหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินเพื่อมอบรางวัล ซึ่งใชเปนเครื่องมือที่จะเปน

แนวทางในการยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน
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ในการบริหารราชการ และจัดใหมีการมอบรางวัลฯ มาต้ังแตป พ.ศ. 2552 เปนตนมา โดยในระยะแรกเร่ิมในระดับจังหวัดกอน และ

ขยายผลไปยังสวนราชการระดับกรม/เทียบเทาในป พ.ศ. 2556 และในป พ.ศ. 2557 ไดมีการพัฒนาหลักเกณฑและ

เพิ่มประเภทรางวัลเพื่อใหเปนแนวทางในการสงเสริมและยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการใหเกิดผลเปน

รูปธรรมและตอเนื่องยิ่งขึ้น

          ในป พ.ศ. 2559 เพื่อเปนการสงเสริมการบริหารราชการใหมีระบบหรือ

วิธีการทำงานที ่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสวนรวมของประชาชนใน

การบริหารราชการ และเพ่ือใหเกิดการทำงานรวมกันในลักษณะหุนสวนความรวมมือ 

รวมทั้งเกิดการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ อันจะนำไปสู

การเปนแนวปฏิบัติหรือตนแบบที่ดี (Best Practices) ที่เปนการเรียนรูจาก

การปฏิบัติจริง (Action Learning) และเกิดผลกระทบที ่สำคัญตอการปรับ

กระบวนทัศน คานิยม และวัฒนธรรมการทำงานของขาราชการหรือเจาหนาที่รัฐและ

ภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ หนวยงานอื่นๆ สามารถนำไปประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนา

การบริหารราชการของหนวยงานใหดียิ่งขึ้นตอไปได สำนักงาน ก.พ.ร. จึงกำหนดประเภทรางวัล

ใหสอดคลองและเหมาะสมกับทิศทางการยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการ

แบบหุ นสวนความรวมมือ โดยแบงรางวัลเปน 4 ประเภทรางวัล และในป  พ.ศ. 2560 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีดำริ

มอบหมายให สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณารวมชื ่อรางวัลที ่มอบใหแกหนวยงานภาครัฐ

เปนประจำทุกป โดยใชชื่อวา รางวัลเลิศรัฐ โดยแบงเปน 3 สาขา 

          ในป พ.ศ. 2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) 

เกี ่ยวกับการพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ไดกำหนด

หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ

แบบมีสวนรวม ประจำป พ.ศ. 2561 เพื่อสงเสริมการเปดระบบราชการใหประชาชน

และภาคสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ ซ่ึงจะสรางความเช่ือม่ัน 

ศรัทธาตอภาพลักษณองคกรและสรางการยอมรับโดยเขามามีบทบาทเกี่ยวของและ

ทำงานรวมกันกับภาครัฐแบบหุนสวนความรวมมือที่เปนรูปธรรมและตอเนื่องยิ่งขึ้น 

โดยกำหนดออกเปน 3 ประเภทรางวัล ไดแก

1

2

3

เปดใจใกลชิดประชาชน

(Open Governance)

สัมฤทธิผลประชาชน

มีสวนรวม

(Effective Change)

ผูนำหุนสวนความรวมมือ

(Engaged Citizen)
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IAP2 Spectrum of Public Participation

          ในป พ.ศ. 2562 ไดขยายประเภทรางวัลฯ เพิ ่มขึ ้น 1 รางวัล ไดแก  รางวัลประเภทเลื ่องลือขยายผล

(Participation Expanded) ในป พ.ศ. 2563 ไดขยายประเภทรางวัลฯ เพ่ิมข้ึนอีก 1 ประเภทรางวัล ไดแก ประเภทรวมใจแกจน 

และไดขยายกลุมเปาหมายในการสงผลงานเพื่อขอรับรางวัลใหกวางขึ้น ไดแก สวนราชการระดับกรม/เทียบเทา จังหวัด 

องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน องคการบริหารสวนจังหวัด 

และภาคประชาสังคม ชุมชน ภาคเอกชน 

¡ÒÃãË¢ÍÁÙÅ (Inform) คือ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน

ภาครัฐ ซึ่งเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานของภาครัฐ โดยหนวยงาน

ภาครัฐมีหนาที่ ในการนำเสนอขอมูลที่เปนจริง ถูกตอง ทันสมัย และประชาชนสามารถเขาถึงได เปนระดับ

ที่ประชาชนเขามามีสวนรวมนอยที่สุด

¡ÒÃ»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Í (Consult)  คือ การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น รวมทั้งขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การดำเนินการ/การปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ อยางอิสระและเปนระบบ โดยหนวยงานภาครัฐจัดให

มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ และนำขอเสนอแนะ ความคิดเห็น และ

ประเด็นที่ประชาชนเปนหวงไปเปนแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหนวยงาน

และประกอบการตัดสินใจ

Inform
¡ÒÃãË¢ÍÁÙÅ

Consult
¡ÒÃ»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Í

Involve
¡ÒÃà¢ÒÁÒà¡ÕèÂÇ¢Í§

Empower
àÊÃÔÁÍÓ¹Ò¨»ÃÐªÒª¹

Collaborate
¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í

Level of Public Impact
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¡ÒÃà¢ÒÁÒà¡ÕèÂÇ¢Í§ (Involve) คือ การมีสวนรวมหรือเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจ มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลระหวางรัฐกับประชาชนอยางจริงจัง และมีจุดมุงหมายชัดเจน โดยมี

สวนรวมในการกำหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน โดยภาครัฐมีหนาที่จัด

ระบบอำนวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะ และการตัดสินใจรวมกับภาคประชาชน ในระดับนี้มัก

ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขารวม 

¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í (Collaborate) คือ การมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ ต้ังแตระบุปญหา 

พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก ไข รวมทั้งการเปนภาคี ในการดำเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ 

การรวมงานกับประชาชนจนไดแนวคิดใหม การนำขอเสนอแนะของประชาชนมาเปนสวนหนึ ่งของ

การตัดสินใจเทาที่จะทำได รูปแบบการมีสวนรวมระดับนี้ ไดแก คกก.รวมภาครัฐและเอกชน  คณะที่ปรึกษา

ภาคประชาชน เปนตน 

àÊÃÔÁÍÓ¹Ò¨»ÃÐªÒª¹ (Empower) คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทในการเปนผูตัดสินใจ 

โดยหนวยงานภาครัฐจะตองดำเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน เนนใหประชาชนมีบทบาท

ในการบริหารจัดการ โดยเปนผูดำเนินภารกิจและภาครัฐมีหนาที ่ ในการสงเสริมสนับสนุนเทานั ้น 

รูปแบบการมีสวนรวมในระดับนี้ ไดแก การลงประชามติ หรือสภาการเมือง
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µÃÒÊÑญÅÑ¡É³áÅÐ
¤ÇÒÁËÁÒÂÃÒ§ÇÑÅ
µÃÒÊÑญÅÑ¡É³áÅÐ
¤ÇÒÁËÁÒÂÃÒ§ÇÑÅ

µÃÒÊÑญÅÑ¡É³ÃÒ§ÇÑÅàÅÔÈÃÑ°

ÃÒ§ÇÑÅàÅÔÈÃÑ° (Public Sector Excellence Award : PSEA)

¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃáººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ
(Participatory Governance Award)

ÊÑญÅÑ¡É³

รางวัลเลิศรัฐ เปนรางวัลแหงเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

มอบใหหนวยงานภาครัฐ เพื่อเปนการยกยองเชิดชู หนวยงานที่ ไดมุงมั่นปฏิบัติราชการจน

ประสบความสำเร็จมีความเปนเลิศแหงหนวยงานภาครัฐทั้งปวง เพชรลอมรอบดวยชอ

ชัยพฤกษ ตั้งอยูบนแทงหมายเลขหนึ่ง หมายถึง หนวยงานที่ ไดรับรางวัลนี้เปรียบเสมือน

เพชรน้ำเอกแหงระบบราชการ (ชอชัยพฤกษ) ที่ผานการเจียระไนอยางงดงามดวยความมุงมั่น

สรางสรรคผลงาน จนเปนท่ีประจักษเปนเพชรน้ำหน่ึงเปนความภาคภูมิใจสูงสุดของราชการไทย

ÊÑญÅÑ¡É³
เพชรเหลี่ยมเกสร สองประกายสีทอง ประกอบไปดวยความรวมมือของทุกภาคสวน

ที่เขามามีสวนรวมกับภาครัฐดวยหัวใจ

¤ÇÒÁËÁÒÂ
เพชรเหล่ียมเกสร  ส่ือใหเห็นถึง หนวยงานท่ีไดรับรางวัลน้ี คือ ตนแบบแหงการทำงานแบบมีสวนรวมเช่ียมโยง

                                 บูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ด่ังเครือขายเดียวกัน

มือ    สื่อใหเห็นถึง ความรวมมือรวมใจของทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวม

หัวใจ  สื่อใหเห็นถึง การเปดใจ เปดระบบราชการ ที่ ใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวม
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á¹Ç·Ò§áÅÐËÅÑ¡à¡³±
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÒ§ÇÑÅ
á¹Ç·Ò§áÅÐËÅÑ¡à¡³±
¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÒ§ÇÑÅ

»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃáººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ 

áÂ¡ÍÍ¡à»¹ 5 »ÃÐàÀ· Ñ́§¹Õé01
à»´ã¨ã¡ÅªÔ´»ÃÐªÒª¹
Open Governance

          หมายถึง รางวัลที ่มอบใหกับหนวยงานของรัฐ เพื ่อกระตุนและสรางแรงจูงใจในการสราง

การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการบริหารราชการที่เปนการสงเสริมการเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในระดับการใหขอมูล (Inform) และรับฟงความคิดเห็น (Consult) ที่แสดงใหเห็นถึง

กระบวนการที่มีคุณคาที่สำคัญอยางแทจริง (Core Process) โดยประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล

ดังกลาวไดอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการจัดการขอมูลและความคิดเห็นของประชาชน

บนฐานความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได (Accountability) ที่นำไปสูการมีสวนรวม (Engaged) 

เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลสำเร็จในการบริหารราชการขององคกรอยางเปนรูปธรรม

1

¤ÇÒÁËÁÒÂ
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à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃÊÁÑ¤Ã

à¡³±¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 

ÁÔµÔ·Õè 1 ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§Í§¤¡Ã

เปนผลการดำเน ินงานในภาพรวมขององคกร ท ี ่แสดงให เห ็นถึงการเปดระบบราชการในระดับ

การใหขอมูล (Inform) และระดับการปรึกษาหารือ (Consult) โดยการดำเนินงานตองสอดคลอง

หรือเปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุมจังหวัด หรือเปนอำนาจ

หนาที่ ภารกิจหลักขององคกร 

หนวยงานของรัฐ สมัครขอรับรางวัลในประเภทนี้ ไดเพียง 1 ผลงาน และหนวยงานที่เคยไดรับรางวัลในระดับดี

หรือชมเชย สามารถสมัครขอรับรางวัลนี้ ไดอีก

ผลสำเร็จของการเปดระบบราชการตองเกิดจากการเปดเผยขอมูลและการรับฟงความคิดเห็น และ

นำประชาชนเขามามีสวนรวม (Engaged) โดยมีการดำเนินการมาแลวไมนอยกวา 1 ป และปจจุบันยังมี

การดำเนินงานอยูอยางตอเนื่อง

1

2
3

กำหนดเปน 3 มิติ ไดแก

¤Ðá¹¹
50

¤Ðá¹¹
20

¤Ðá¹¹
30

1. การสรางกลไกภายในองคกร เพื่อรองรับ

การขับเคลื่อนการมีสวนรวมของประชาชนไป

สูการปฏิบัติ

1.1 มีการกำหนดนโยบายหรือทิศทาง หรือแผนงาน 

     หรือมาตรการ

1.2 มีการสรางวัฒนธรรม คานิยม

1.3 มีการมอบหมายผูปฏิบัติงาน หรือหนวยงาน

1.4 การจัดกาหรือสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ

ÁÔµÔ·Õè 3¡ÒÃºÃÃÅØ¼ÅÊÓàÃç¨
4. ความสำเร็จท่ีไดรับจากการเปดระบบราชการ

ใหประชาชนเขามามีสวนรวม

4.1 การนำขอมูลสารสนเทศที่ตรงกับภารกิจขององคกรที่ผูมี

     สวนไดสวนเสียตองการ (Advance Requirement)

4.2 มีฐานขอมูลภารกิจหลัก/นโยบายถูกตอง เปนปจจุบัน นำไปใชได 

     และบูรณาการหนวยงานภาครัฐอื่น

4.3 ผลสำเร็จ/ประโยชน แสดงใหเห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดสงผลตอ

     องคกร หรือชุมชน หรือสังคม หรือประเทศ

ÁÔµÔ·Õè 2 ¡ÒÃà»´ÃÐººÃÒª¡ÒÃ
2. การเปดเผยขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ

2.1 อธิบายใหเห็นถึงกระบวนการ/วิธีการจัดทำ

      ขอมูลใหเห็นวาขอมูลเปดเผยมีความถูกตอง   

      ครบถวน โปรงใส ทันเวลา และประชาชน   

     สามารถนำขอมูลไปใชประโยชนตอได

2.2 มีขอมูลสารสนเทศท่ีตรงกับภารกิจของ

     หนวยงาน และประชาชนตองการ  

3. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   

    /ผูมีสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.1 อธิบายใหระบบ หรือวิธีการ

3.2 แสดงผลการนำความคิดเห็นไปใช
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ÊÑÁÄ·¸Ô¼Å»ÃÐªÒª¹ÁÕÊÇ¹ÃÇÁ
Effective Change

          หมายถึง รางวัลที ่มอบใหกับหนวยงานของรัฐ เพื ่อกระตุนและสรางแรงจูงใจในการเปด

ระบบราชการท่ีมีการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและภาคสวนตางๆ เขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ

ในระดับความรวมมือ (Collaborate) ซึ ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่มี

นัยสำคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact) กับชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ ที่นำไป

สูความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชน

2

¤ÇÒÁËÁÒÂ

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃÊÁÑ¤Ã

หนวยงานของรัฐที่สมัครขอรับรางวัลจะตองเสนอโครงการหรือผลงาน ที่เปนการทำงานแบบมีสวนรวมในระดับ

ความรวมมือ (Collaboration) และมีผลสำเร็จที่เปนรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป ซึ่ง

ตองไมเปนโครงการหรือผลงาน ที ่เคยไดรับรางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือรางวัล

ความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวมมากอน

โครงการหรือผลงานที่เสนอตองเปนการดำเนินงานตามอำนาจหนาที ่หรือภารกิจหลักขององคกรและ

ผลการดำเนินงานตองสะทอนถึงการบริหารราชการแบบมีสวนรวม เพื่อแก ไขปญหาอยางโดดเดน รวมถึง

ความจำเปนที่ตองใชกระบวนการมีสวนรวมและกลไกการขับเคลื่อนของทุกภาคสวนที่ชัดเจน

กรณีของจังหวัด โครงการหรือผลงานที่เสนอตองเปนการดำเนินงานที่สอดคลองตามแผนพัฒนาจังหวัด

หรือกลุมจังหวัด และผลการดำเนินงานตองสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอ

คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น และสงผลกระทบ (Impact) ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ

1

2

3
การเสนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลมากกวา 1 รางวัล ตองเปนโครงการหรือผลงาน 

ที่ ไมซ้ำกัน หรือไมเปนการดำเนินงานในพื้นที่เดียวกัน4
กรณีที่หนวยงานในพื้นที่เปนผูสงสมัครขอรับรางวัลฯ หนวยงานสวนกลาง ควรเปนผูพิจารณา กลั่นกรอง 

คัดเลือกกอนจัดสงใหสำนักงาน ก.พ.ร. โดยเฉพาะมิติที่ 15
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à¡³±¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 

ÁÔµÔ·Õè 1 ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§Í§¤¡Ã

กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะตองผานการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

(สพม.) ซึ่งแตละเขตพื้นที่ฯ สามารถสมัครได ไมเกิน 1 โรงเรียน และสงสมัครขอรับรางวัลฯ โดยสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
6

กำหนดเปน 3 มิติ ไดแก

¤Ðá¹¹
45

¤Ðá¹¹
15

¤Ðá¹¹
40

1. การสรางกลไกภายในองคกร เพื่อรองรับ

การขับเคลื่อนการมีสวนรวมของประชาชนไปสู

การปฏิบัติ

1.1 มีการกำหนดนโยบายหรือทิศทาง หรือแผนงาน 

     หรือมาตรการที่แสดงวาใหความสำคัญกับการมี

     สวนรวมของประชาชน

1.2 มีการสรางวัฒนธรรมหรือคานิยมที ่เอื ้อตอ

     การสรางการมีสวนรวมของประชาชน

1.3 มีการมอบหมายผูปฏิบัติงาน หรือหนวยงาน

     เพื่อรับผิดชอบการสงเสริมการมีสวนรวมของ

     ประชาชน

ÁÔµÔ·Õè 3¡ÒÃºÃÃÅØ¼ÅÊÓàÃç¨

3.1 สรุปผลสำเร็จเชิงประจักษ ที่สงผลตอองคกรหรือชุมชนหรือสังคมหรือประเทศ

     (เนนผลกระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน)

3.2 ผลสำเร็จของโครงการที่สามารถนำไปเปนตนแบบ หรือปจจัยความสำเร็จของ

     การดำเนินโครงการ

ÁÔµÔ·Õè 2 ¡ÒÃ·Ó§Ò¹áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

ÍÂÒ§à»¹ÃÙ»¸ÃÃÁ

2. การสงเสริมการทำงานแบบมีสวนรวมใน

การดำเนินโครงการหรือผลงาน

2.1 ที ่มาหรือความสำคัญของสภาพปญหา 

     วัตถุประสงค

2.2 รูปแบบหรือขั ้นตอนหรือวิธ ีการที ่ ใช ใน

     การดำเนินโครงการหรือผลงานในพื้นที ่   

     ตั้งแตการริเริ่มไปจนถึงการกำหนดแนวทาง  

     และดำเนินการเพื่อแกปญหาหรือการพัฒนา

2.3 บทบาทของแตละภาคสวนที่เขามามีสวนรวม 

     ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการหรือ

     ผลงานในพื้นที่

2.4 การถายทอดความรู เพื่อสรางกระบวนการ   

     แลกเปลี่ยนเรียนรู
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¼Ù¹ÓËØ¹ÊÇ¹¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í
Engaged Citizen

          เปนรางวัลที่มอบใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคล เพื่อสรางความภูมิ ใจในการเขามาเปนผูนำ 

หรือเปนกลไกสำคัญ (Key Actor) ท่ีมีบทบาทสำคัญในการสรางใหเกิดการเปล่ียนแปลงหรือขับเคล่ือนหรือ

ผลักดันการดำเนินงานหรือการพัฒนาบนฐานการทำงานแบบมีสวนรวมระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่นที่

เกี่ยวของแบบหุนสวนความรวมมือ (Collaborate) ซึ่งนำไปสูผลสำเร็จของการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม

3

¤ÇÒÁËÁÒÂ

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃÊÁÑ¤Ã

หนวยงานของรัฐ ภาคสวนตางๆ หรือผูที่เกี่ยวของ เปนผูเสนอชื่อบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีสวนรวมหลัก

ในการขับเคลื่อน ผลักดัน และสนับสนุนในโครงการที่เสนอขอรับรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม 

(Effective Change) ในปนั้น ๆ

บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ ไดรับการเสนอชื่อตองไมใชเจาหนาที่ของรัฐผูซึ่งมีหนาที่ ในการดำเนินงานนั้นอยูแลว

การเสนอชื่อบุคคล/กลุมบุคคลขอรับรางวัลไดเพียง 1 คน/กลุมบุคคล เทานั้น

1

2
3
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¤Ðá¹¹
30

¤Ðá¹¹
40

à¡³±¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 

ÁÔµÔ·Õè 1 ÀÒÇÐ¼Ù¹Ó

กำหนดเปน 3 มิติ ไดแก

¤Ðá¹¹
30

1. เปนผูนำในการเขารวมกิจกรรม/กระบวนการมีสวนรวมในพื้นที่/ชุมชน

2. เปนผูอุทิศตน เสียสละ และใหความสำคัญกับประโยชนสวนรวม (ชุมชนหรือสังคม)

3. เปนผูสรางใหเกิดความรวมมือในชุมชน เกิดการเปล่ียนแปลง (Change Agent) / มีอิทธิพลทางความคิดตอ

    ชุมชนหรือสังคม เปนผูไกลเกลี่ยหรือเจรจาตอรองเพื่อลดปญหาความขัดแยง

4. ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน

1. เปนกลไกหลัก (Key Actor) ในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการดำเนินงานใหสำเร็จ

2. สรางแรงจูงใจ (Mobilization) ใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน พื้นที่ และหนวยงานภาครัฐ และ

    บริหารจัดการใหสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน

3. นำไปสูการสรางรายได แกปญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ÁÔµÔ·Õè 3 ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õè»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÍÂÒ§ªÑ´à¨¹àªÔ§»ÃÐ¨Ñ¡É

พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีแสดงใหเห็นถึงความสำเร็จหรือประโยชนท่ีไดรับ

จากการดำเนินงานที่เปนเชิงประจักษ สงผลเชิงบวกตอชุมชนหรือพื้นที่ ใหนำความสำเร็จมาจากโครงการที่

สมัครรางวัลประเภทสัมฤทธิิผลประชาชนมีสวนรวม (Effective Change)

ÁÔµÔ·Õè 2 ¡ÒÃà»¹¡Åä¡ËÅÑ¡ (Key Actor) ã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ËÃ×Í¼ÅÑ¡´Ñ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹

áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁã¹â¤Ã§¡ÒÃËÃ×Í¼Å§Ò¹
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àÅ×èÍ§Å×Í¢ÂÒÂ¼Å
Participation Expanded

          หมายถึง รางวัลที่มอบใหกับหนวยงานของรัฐ ที่นำตนแบบ (Best Practice) โครงการหรือ

ผลงานที่เคยไดรับรางวัลไปขยายผลหรือตอยอดการดำเนินงานในพื้นที่อื่น ๆ แลวเกิดการเปลี่ยนแปลง

หรือการพัฒนาที่มีนัยสำคัญและมีผลกระทบสูง (High Impact) กับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

นั้น ๆ เชนเดียวกับผลงานตนแบบ

4

¤ÇÒÁËÁÒÂ

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃÊÁÑ¤Ã

โครงการหรือผลงานที่เสนอขอรับรางวัลตองเปนการทำงานแบบมีสวนรวมในระดับหุนสวนความรวมมือ 

(Collaborate) ที ่ม ีผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป และมี

การดำเนินการอยูอยางตอเนื่อง

1
โครงการหรือผลงานที่เสนอมา ตองเปนการดำเนินงานตามอำนาจหนาที ่หรือภารกิจหลักขององคกร 

หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดตองเปนการดำเนินงานที ่

สอดคลองตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุมจังหวัด และผลการดำเนินงานตองสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนา

หรือการเปลี ่ยนแปลงที ่ส งผลตอคุณภาพชีว ิตของประชาชนที ่ด ีข ึ ้น และสงผลกระทบ (Impact) 

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ

2

โครงการหรือผลงานที่เสนอขอรับรางวัลตองเปนการนำตนแบบจากโครงการ/ผลงานที่เคยไดรับรางวัล

การบริหารราชการแบบมีสวนรวม (ไดรับรางวัลฯ ยอนหลังไมเกิน 5 ป) ในประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม 

(Effective Change) ในระดับดีเดน หรือประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีสวนรวมดีเยี่ยม

มาประยุกต ใชเปนแนวทางในการดำเนินการเพื่อขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ ใหม ใหประสบความสำเร็จ

อยางนอย 1 พื้นที่

3

พื้นที่ที่ขยายผลตองเปนหนวยงานหรือพื้นที่ ที่มีขอบเขตการดำเนินการเชนเดียวกันหรือมากกวาผลงาน

ที่เคยไดรับรางวัล 4
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¤Ðá¹¹
40

¤Ðá¹¹
50

à¡³±¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 

ÁÔµÔ·Õè 1 ¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§¹âÂºÒÂä»ÊÙ¡ÒÃ¯ÔºÑµÔ¢Í§Í§¤¡Ã

กำหนดเปน 3 มิติ ไดแก

¤Ðá¹¹
10

1. การกำหนดและสื ่อสารนโยบายหรือทิศทางของผูบริหารองคกร ที ่ ใหความสำคัญกับการขยายผล

    การดำเนินงานอยางชัดเจน

2. วิธีการหรือขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อนำตนแบบ (Best Practice) ที่เคยไดรับรางวัลฯ ไปขยายผล

    หรือตอยอดการดำเนินงานในพื้นที่อื่น (อยางนอย 1 พื้นที่)

3. การสงเสริมการทำงานแบบมีสวนรวม

ในการดำเนินโครงการหรือผลงาน

    3.1 ท่ีมาสภาพปญหา วัตถุประสงคในแตละที่

    3.2 รูปแบบ/ข้ันตอน/วิธีการท่ีใช ในการดำเนิน

         โครงการ/ผลงานในพ้ืนท่ี ต้ังแตการริเร่ิม    

         ไปจนถึงการกำหนดแนวทางและดำเนินการ

         เพื่อแกปญหาหรือการพัฒนา

     3.3 บทบาทของหนวยงานสวนกลางในการ

         ผลักดันใหเกิดการขยายผลของโครงการ  

         /ผลงานในแตละพื้นที่

     3.4 บทบาทของแตละภาคสวน

4. การสร ุปบทเร ียนความสำเร ็จหร ือ

ผลประโยชนที่ ไดรับจากการบรรลุเปาหมาย

ของการพัฒนา

     4.1 สรุปผลสำเร็จเชิงประจักษ และสงผลตอ      

          องคกรหรือชุมชนหรือสังคมหรือประเทศ 

          (เนนผลกระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          ของประชาชน และแสดงถึงความยั่งยืน    

          และสงผลกระทบเชิงบวกตอคนรุนตอไป)

     4.2 ผลงานที่เปนการพัฒนาตอยอดจาก   

          ตนแบบ(Best Practice)

ÁÔµÔ·Õè 3 ¡ÒÃºÃÃÅØ¼ÅÊÓàÃç¨ÁÔµÔ·Õè 2 ¡ÒÃ¢ÂÒÂ¼Å¡ÒÃ·Ó§Ò¹

áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ
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ÃÇÁã¨á¡¨¹
Antipoverty Empowered

          หมายถึง รางวัลท่ีมอบใหกับหนวยงานของรัฐ หนวยงานภาคเอกชน สถานศึกษา และภาคประชาชน 

ท่ีมีผลงานหรือโครงการเปนท่ีประจักษ ซ่ึงไดดำเนินการแกไขปญหาความยากจนอยางตอเน่ือง รวมท้ังสามารถ

เปนตนแบบเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ สามารถนำไปปรับใช ในการแกไขปญหาความยากจนในพื้นที่ โดยเนนการ

มีสวนรวมของชุมชนและสังคมในการแกไขปญหาความยากจนเปนสำคัญ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการแกไข

ปญหาและการพัฒนาในระดับตอไป

5

¤ÇÒÁËÁÒÂ

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃÊÁÑ¤Ã

การเชิญชวนแกหนวยงาน/องคกรที่มีผลงานหรือโครงการในการแก ไขปญหาความยากจนเปนที่ประจักษ 1
การประกาศรับสมัครเปนการทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกใหเหลือจำนวนไมเกิน 10 ผลงาน/โครงการ สำหรับ

การพิจารณาในขั้นตอไป โดยแผนงาน/โครงการที่เสนอจะตองดำเนินการเพื่อแกไขปญหาความยากจนที่เกิดขึ้น

ภายในพื้นที่ ซึ่งอาจเปนระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมูบาน ชุมชน หรือพื้นที่เฉพาะก็ ได การดำเนินงานและ

กระบวนการของแผนงาน/โครงการในการแก ไขปญหาความยากจนมีการบูรณาการความรวมมือรวมกับ

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และมีรูปแบบการแกไขปญหาฯ ที่เกิดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม

2
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¤Ðá¹¹
40

¤Ðá¹¹
40

à¡³±¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 

ÁÔµÔ·Õè 1 ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§Í§¤¡Ã

กำหนดเปน 3 มิติ ไดแก

¤Ðá¹¹
20

1. การกำหนดนโยบายหรือทิศทางหรือแผลงานขององคกร

2. บทบาทนำของผูบริหารองคกร

3. การสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินโครงการเพื่อแกไขปญหา

4. องคประกอบและวิธีการตรวจสอบการมีสวนรวม

1. การบูรณาการในการทำงานของหนวยงาน

    ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

2. กระบวนการทำงานขององคกรมีขั้นตอน

    ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

3. การใชนวัตกรรมในการดำเนินโครงการ

4. การใชสื่อในการประชาสัมพันธและสราง

    เครือขายที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน

1. ผลงาน/โครงการเปนที่ประจักษ

2. ขอตกลงรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

    โดยมีนโยบายที่มุงเนนการมีสวนรวม

    ใหเกิดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม

3. การขยายผลและความยั่งยืน

ÁÔµÔ·Õè 3 ¼ÅÊÓàÃç¨ÁÔµÔ·Õè 2 ¡ÒÃ·ÕÊÇ¹ÃÇÁ
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ÃÐ Ñ́ºÃÒ§ÇÑÅ02

ÃÐ´Ñº´Õà´¹ ÃÐ´Ñº´Õ
Excellent Good

เปนระดับรางวัลที่แสดงใหเห็นวามี

ผลการดำเนินการเปนที ่ประจักษ 

ชัดเจน ผลสำเร็จของงานมีความ

โดดเดน และเปนที่ยอมรับ รวมทั้ง

สามารถเปนตัวอยางหรือแนวปฏิบัติ

ที ่ดี ใหกับหนวยงานอื ่นได ทั ้งนี ้

ตองมีคะแนนจากการประเมินตั้งแต

โดยมีคะแนนจากการประเมินตั้งแต 

75 คะแนนขึ้นไป

แตไมถึง 90 คะแนน

**กรณีที่จะไดรับการพิจารณาผาน

   การประเมินใหไดรับรางวัลฯ 

   ตองมีคะแนนในแตละมิติไมนอยกวา

   รอยละ 50

90 คะแนนขึ้นไป
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¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃµÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹03

¡ÒÃµÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹¨Ò¡ãºÊÁÑ¤Ã

เปนการตรวจประเมินการดำเนินการเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การบริหารราชการของหนวยงาน จากเอกสารใบสมัคร โดยผูตรวจประเมินของ

สำนักงาน ก.พ.ร. ตามหลักเกณฑการพิจารณารางวัลฯ โดยหนวยงานตองมีผล

การประเมินตั้งแต 75 คะแนนขึ้นไป

¢Ñé¹µÍ¹·Õè 1

¡ÒÃµÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¨ÃÔ§

³ ¾×é¹·Õè»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
เปนการตรวจประเมินผลงานที่ผานการประเมินในขั ้นตอนที่ 1 และมีผลคะแนน

ตั้งแต 90 คะแนนขึ้นไปเพื่อสอบทาน ความครบถวน สมบูรณของขอมูลหรือ

ขอเท็จจริงของการดำเนินงานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือผลสำเร็จท่ีเกิดข้ึนจาก

การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยผูแทน อ.ก.พ.ร. เกี ่ยวกับ

การพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวมและคณะทำงานตรวจประเมิน 

¢Ñé¹µÍ¹·Õè 2

ขั้นตอนการตรวจประเมิน มี 2 ขั้นตอนหลัก  ไดแก

**กรณีรางวัลประเภทรวมใจแกจน (Antipoverty Empowered) ตรวจประเมินโดย สำนักงานขับเคล่ือน

   การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง(สำนักงาน ป.ย.ป.)
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ÀÒ¾áÊ´§¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÃÒ§ÇÑÅ

ใบสมัคร

ขอรับรางวัล

เลื่องลือขยายผล (Participitation Expanded)

ไมผาน
นา่ผผาน

กลั่นกรอง/ตรวจใบสมัครและเอกสารประกอบ

ขั้นตอนที่ 1

ÇÔ̧ Õ¡ÒÃÊÁÑ¤Ã04
สมัครขอรับรางวัลฯ : สงใบสมัครพรอมแนบเอกสารเพ่ิมเติม 

ซึ่งตองดำเนินการสมัครใหแลวเสร็จภายในวันที่ปดรับสมัคร 

ผานทางระบบออนไลน ท่ี

 https://awards.opdc.go.th/awardsregister/

ขั้นตอนที่ 2

< 70 คะแนน ≥ 70 คะแนนขึ้นไป

ตรวจประเมินโดย
ผูตรวจประเมิน
(สงเอกสารเพิ่มเติม/
สัมภาษณ)
70-89.99 คะแนน

ตรวจประเมินโดย อ.ก.พ.ร.
≥ 90 คะแนน

ตรวจประเมินใบสมัคร

และเอกสารประกอบ

ตรวจประเมิน

การดำเนินงานจริง

ในพื้นที่

อ.ก.พ.ร.

พิจารณา

ตัดสินการไดรับรางวัล ระดับดีเดน ≥ 90 คะแนน
ระดับดี 75-89.99 คะแนน

ประกาศผลรางวัล
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¡ÒÃÁÍºÃÒ§Ç ÑÅ
ã¹» ¾.È. 2563
¡ÒÃÁÍºÃÒ§Ç ÑÅ
ã¹» ¾.È. 2563

¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã

          คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดมีมติ

เห็นชอบการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำป พ.ศ. 2563 แบงเปน 3 ระดับ 

ไดแก รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม มอบใหแกหนวยงานที่มีความมุงมั่น 

และตั้งใจในการพัฒนาองคการ ทั้ง 3 มิติ คือ การพัฒนาระบบ

คุณภาพการบริหารจัดการอยางมีระบบ การสรางความยั่งยืนโดย

อาศัยกระบวนการการทำงานแบบมีสวนรวมในการบริหารราชการ และ

ตอยอดไปสูการพัฒนากระบวนการการบริการ เพื่อใหสามารถตอบสนอง

ตอปญหา ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมไปถึง

สรางใหเกิดความยั่งยืน อันกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยในป พ.ศ. 2563 

มีหนวยงานของรัฐที่ผานการพิจารณาตามเกณฑที่กำหนด คือ ไดรับรางวัลระดับดีเดน

ใน 3 ประเภทรางวัล ในปเดียวกัน ซึ่งประกอบดวย รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

          รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม (Best of the Best) 

มอบใหแกหนวยงานที่มีความโดดเดนสามารถสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม

ที่ ใหความสำคัญกับทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคประชาชน 

          รางวัลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม มอบใหแกหนวยงานที่มี

ความมุงม่ัน ต้ังใจในการสรางการมีสวนรวม เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ÃÒ§ÇÑÅàÅÔÈÃÑ° ÂÍ´àÂÕèÂÁ »ÃÐ¨Ó» ¾.È. 2563
ในป พ.ศ. 2563 มีหนวยงานไดรับรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม 1 หนวยงาน ไดแก

รางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 1 ผลงาน

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 2 ผลงาน

รางวัลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม จำนวน 1 ผลงาน
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          จากการประเมินผลการดำเนินการเปดโอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมในการบริหาร

ราชการ มีหนวยงานและบุคคล/กลุมบุคคล ไดรับรางวัลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

ประจำป พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 71 รางวัล

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ

áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ»ÃÐ¨Ó» ¾.È. 2563

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ

áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ»ÃÐ¨Ó» ¾.È. 2563

ÃÒ§ÇÑÅàÅÔÈÃÑ° ÊÒ¢Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃáººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ§ÇÑÅ1

ÅÓ´Ñº Ë¹ÇÂ§Ò¹ / ºØ¤¤Å / ¡ÅØÁºØ¤¤Å ¼Å§Ò¹

1. กองบัญชาการกองทัพไทย โหลงขอดโมเดล : รูปแบบการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอยางยั่งยืน

ÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃáººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ ÃÐ´Ñº´Õà´¹ ¨Ó¹Ç¹ 12 ÃÒ§ÇÑÅ2

ÅÓ´Ñº Ë¹ÇÂ§Ò¹ / ºØ¤¤Å / ¡ÅØÁºØ¤¤Å ¼Å§Ò¹

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

กรมสรรพากร

»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅà»´ã¨ã¡ÅªÔ´»ÃÐªÒª¹ (Open Governance) ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ§ÇÑÅ

»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅÊÑÁÄ·¸Ô¼Å»ÃÐªÒª¹ÁÕÊÇ¹ÃÇÁ (Effective Change) ¨Ó¹Ç¹ 6 ÃÒ§ÇÑÅ

กรมการแพทย

กรมปาไม

กรมสุขภาพจิต

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จังหวัดรอยเอ็ด

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องคการมหาชน)

รวมพลัง เยียวยา ผูติดฝน สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

สานพลังเครือขาย เพื่อสรางปาอยางยั่งยืน พื้นที่อำเภอนาแหว จังหวัดเลย

บานทำเนียบรวมใจ ปฏิบัติการฉุกเฉินฉับไว ปลอดภัย ลดรุนแรงสรางความแข็งแกรงชุมชน

หมูบานสีขาวชุมชนบำบัดยาเสพติด ครอบครัวรวมรักษ ฮักเวียงหนองลองอยางย่ังยืน

รอยเอ็ดรวมใจอนุรักษปาดงทำเลดอนใหญ

คูวิถีคนอยูรวมกับปา ลดพื้นที่ทำไรหมุนเวียน
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ÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃáººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ ÃÐ´Ñº´Õ ¨Ó¹Ç¹ 42 ÃÒ§ÇÑÅ3

ÅÓ´Ñº Ë¹ÇÂ§Ò¹ / ºØ¤¤Å / ¡ÅØÁºØ¤¤Å ¼Å§Ò¹

1.

2.

3.

4.

»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅ¼Ù¹ÓËØ¹ÊÇ¹¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í (Engaged Citizen) ¨Ó¹Ç¹ 4 ÃÒ§ÇÑÅ

»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅàÅ×èÍ§Å×Í¢ÂÒÂ¼Å (Participation Expanded) ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ§ÇÑÅ

กลุมเครือขายจิตอาสาพิทักษปาดงทำเลดอนใหญ

นายจรูญ  ฤทธิ์เรือนคำ 

ผู ใหญบาน วังสะแกงใต อำเภอเวียงหนองลอง 

จังหวัดลำพูน

นายสุจิน นาคบำรุง 

หัวหนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินจิตเวชบานทำเนียบ

และกำนันตำบลบานทำเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม 

จังหวัดสุราษฎรธานี

พระครูวรวรรณวิวัฒน ดร. 

เจาอาวาสวัดบานหลวง

และเจาคณะตำบลโหลงขอด

รอยเอ็ดรวมใจอนุรักษปาดงทำเลดอนใหญ

หมูบานสีขาวชุมชนบำบัดยาเสพติด ครอบครัวรวมรักษ 

ฮักเวียงหนองลองอยางยั่งยืน

บานทำเนียบรวมใจ ปฏิบัติการฉุกเฉินฉับไว ปลอดภัย 

ลดรุนแรงสรางความแข็งแกรงชุมชน

โหลงขอดโมเดล : รูปแบบการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอยางยั่งยืน

1. กรมชลประทาน การบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืน : ณ ฝายแมลาวฝงขวา จังหวัดเชียงราย

(ตนแบบดอยงู)

ÅÓ´Ñº Ë¹ÇÂ§Ò¹ / ºØ¤¤Å / ¡ÅØÁºØ¤¤Å ¼Å§Ò¹

1.

2.

3.

4.

5.

กรมบังคับคดี   

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅà»´ã¨ã¡ÅªÔ´»ÃÐªÒª¹ (Open Governance) ¨Ó¹Ç¹ 5 ÃÒ§ÇÑÅ
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ÅÓ´Ñº Ë¹ÇÂ§Ò¹ / ºØ¤¤Å / ¡ÅØÁºØ¤¤Å ¼Å§Ò¹

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅÊÑÁÄ·¸Ô¼Å»ÃÐªÒª¹ÁÕÊÇ¹ÃÇÁ (Effective Change) ¨Ó¹Ç¹ 32 ÃÒ§ÇÑÅ

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมควบคุมโรค

กรมชลประทาน

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมประมง

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมวิชาการเกษตร

กรมสงเสริมการเกษตร

กรมสุขภาพจิต

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

กองทัพเรือ

การขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%) 

UD network (เครือขายอุดร สรางสุข) 

เด็กสกล ฮูฮัก ฮูปอง บตองทอดทิ้งกันไวขางหลัง 

สานพลังเครือขาย รวมใจจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตเบาหวานความดัน 

ชุมชนหมื่นไวย 

การบริหารจัดการน้ำแบบมีสวนรวมของสถานีสูบน้ำแกงคอย-บานหมอ

การบริหารจัดการน้ำแบบมีสวนรวมโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ำพาน

พรอมระบบกระจายน้ำ เพื่อการทองเที่ยว อำเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี

ลูกออดเงินลาน…เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรหนองแต 

การพัฒนาโครงสรางดินกอกำเนิดสมโอทับทิมสยาม GI อัตลักษณลุมน้ำปากพนัง 

ชุมชนรวมสราง ฟนฟูนาราง สูความยั่งยืน 

ดานชางโมเดล : การจัดการดินเค็มโดยเกษตรกรมีสวนรวมเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง

และทรัพยากรดินที่ยั่งยืน

พลิกวิกฤตการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพิ่มโอกาสการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน

ยกระดับถั่วหลังนาประชารัฐ สูกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลืองหนองวัวซอ 

ชุมชนบางตลาดรวมใจ บริหารจัดการผลผลิตมะพราวออนแบบบูรณาการ 

รักษกระบุรี เริ่มที่กาย…เปาหมาย คือ “ใจ” 

การจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดินปาไม โดยชุมชนมีสวนรวม กรณีตำบลภูฟา 

อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน

โครงการพัฒนาคูดักรถถัง เปนแหลงเก็บน้ำตามแนวประชารัฐ
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ÅÓ´Ñº Ë¹ÇÂ§Ò¹ / ºØ¤¤Å / ¡ÅØÁºØ¤¤Å ¼Å§Ò¹

»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅÊÑÁÄ·¸Ô¼Å»ÃÐªÒª¹ÁÕÊÇ¹ÃÇÁ (Effective Change) ¨Ó¹Ç¹ 32 ÃÒ§ÇÑÅ

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สพม. เขต 10 (โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย)

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จังหวัดปตตานี

จังหวัดลำพูน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)

โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (ขาว) ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ตำบลบานแกง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมในเขตปฏิรูปที่ดิน กลุมเกษตรกร

เครือขายเกษตรอินทรียตำบลโนนสำราญ-บึงมะลู จังหวัดศรีสะเกษ 

สานพลังเครือขาย อย.นอย สรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพดีสูวิถีชุมชน 

คลิก…ยิ้ม 

ลำปางสรางสรรคปนสุข 

โนนเขวา โมเดล 

การสงเสริมการมีสวนรวม “บ-ว-ร” สูตนแบบการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่

ฟนฟูแมน้ำพิจิตร คืนชีวิตใหชุมชน 

โครงการสงเสริมการใชพลังงานแสงอาทิตยในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร

ภายใตโครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองดานพลังงาน ป 2560 

โครงการสามกอนเสา เขยามูลสัตวและแสงแดด เปนอาหารและเงินตรา @คำแคน 

รวมคิด รวมสราง เสนทางสู Krabi Goes Green ดานพลังงาน 

ฮอมบุญ & ฮอมเฮลท (Health) 

การบริหารจัดการขยะ 

อัตลักษณผาลำพูน ดวยวิถีการมีสวนรวมของคนลำพูน 

บอน้ำรวมแบงปน : ระบบน้ำเพื่อการเกษตรยั่งยืน 

ปางแดงใน “จากภูเขาสีทองสูภูเขาสีเขียว” 
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ÅÓ´Ñº Ë¹ÇÂ§Ò¹ / ºØ¤¤Å / ¡ÅØÁºØ¤¤Å ¼Å§Ò¹

»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅ¼Ù¹ÓËØ¹ÊÇ¹¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í (Engaged Citizen) ¨Ó¹Ç¹ 2 ÃÒ§ÇÑÅ

»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅàÅ×èÍ§Å×Í¢ÂÒÂ¼Å (Participation Expanded) ¨Ó¹Ç¹ 3 ÃÒ§ÇÑÅ

1.

2.

คณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน

แกงคอย-บานหมอ (JMC)

นายรักกี้ สุขประเสริฐ ผู ใหญบาน หมู 4 

ตำบลยานยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

การบริหารจัดการน้ำแบบมีสวนรวมของสถานีสูบน้ำแกงคอย-บานหมอ

ฟนฟูแมน้ำพิจิตร คืนชีวิตใหชุมชน

1.

2.

3.

กรมควบคุมโรค

กรมประมง

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

การดูแลสุขภาพของชุมชนที่เกิดจากปญหาหมอกควัน : อำเภอบานโฮง 

จังหวัดลำพูน 

โครงการธนาคารผลผลิตสัตวน้ำแบบมีสวนรวมแหลงน้ำชุมชนหนองอีเริง ชัยภูมิ 

และแหลงน้ำหนองกาน-สุขสำราญ หนองบัวลำภู 

กลไก Moc Biz Club ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่น สรางรายได

ใหชุมชน (ผาฝายยกดอกทอมือ ผาหมักโคลนหนองสูง และแปจอเขียวแมสอด) 
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¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÃÐ´Ñº´Õà´¹

ÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ
áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ
»ÃÐ¨Ó» ¾.È. 2563
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ÊÒ¢Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃáººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ 
ÃÐ´ÑºÂÍ´àÂÕèÂÁ

Best of the Best

ÊÒ¢Ò¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃáººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ 
ÃÐ´ÑºÂÍ´àÂÕèÂÁ

Best of the Best

»ÃÐàÀ·ÊÑÁÄ·¸Ô¼Å»ÃÐªÒª¹ÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

Effective Change

»ÃÐàÀ·ÊÑÁÄ·¸Ô¼Å»ÃÐªÒª¹ÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

Effective Change

ÃÒ§ÇÑÅàÅÔÈÃÑ°ÃÒ§ÇÑÅàÅÔÈÃÑ°
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â¤Ã§¡ÒÃ
âËÅ§¢Í´
âÁà´Å

          พื้นที่บานหลวง ตำบลโหลงขอด อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ประสบ

ปญหาภัยแลงและอุทกภัย น้ำปาไหลหลากทวมบานเรือนทำลายชีวิตและทรัพยสิน

ของชาวบาน ปญหาเหลาน้ีเกิดข้ึนซ้ำแลวซ้ำเลาโดยเฉพาะในป 2553 เกิดน้ำปาไหลหลาก

ทวมบานเรือนอยางรุนแรง สงผลใหชาวบานขาดแคลนทรัพยากรในการดำรงชีวิต

จึงไดบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานเพื่อนำทรัพยากรมาใช จนเกิดความขัดแยงระหวาง

เจาหนาที่หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบกับชาวบานในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนขาด

ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของเจาหนาท่ีและนโยบายจากภาครัฐ จึงไมใหความรวมมือ

ในการแกปญหาและความไมเขาใจดังกลาวไดพัฒนารุนแรงมากขึ้น

         แนวทางการแกไขปญหาในระยะเริ่มตนโครงการ ไดนอมนำทฤษฎีการพัฒนา 

ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เริ่มจากเขาใจ เขาถึง พัฒนา และพระปฐมบรม

ราชโองการ รักษา สืบสาน ตอยอด ตามพระราชปธิทาน ร.10 เปนกลไกหลัก 

(Key Actor) ในการแกปญหาภัยพิบัติ โดยมี 5 ภาคีเครือขาย ที่เขามารวมแรง

รวมใจประกอบดวย

    1. พระสงฆทุกวัดทุกรูป  

    2. กำนันผูใหญบานในตำบลโหลงขอดทุกหมูบาน           

    3. องคการบริหารสวนตำบล(อบต.)โหลงขอด  

    4. ชมรมผูสูงวัยในตำบลโหลงขอดทุกหมูบาน และยังมีกลุมแมบาน เด็ก   

        เยาวชน 

    5. หนวยงานราชการในตำบลโหลงขอดทุกหนวยงาน อาทิ โรงเรียน 

        ตำรวจ อุทยานแหงชาติศรีลานนา 

ÃÒ§ÇÑÅàÅÔÈÃÑ°ÃÒ§ÇÑÅàÅÔÈÃÑ°

ÃÙ»áºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓ
áºººÙÃ³Ò¡ÒÃÍÂÒ§ÂÑè§Â×¹

¡Í§ºÑญªÒ¡ÒÃ
¡Í§·Ñ¾ä·Â

¨Ò¡á¼¹´Ô¹¹éÓµÒ¹Í§Ë¹Ò ÊÙ´Ô¹á´¹áË§ÃÍÂÂÔéÁ
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เริ่มจากการสำรวจสภาพปญหา คนหาสาเหตุขอเท็จริง ในการหารือในครั้งแรกจัดเปนเวทีสภากาแฟกับแกนนำชุมชนทุกหมูบาน

รวมกับเจาคณะตำบลโหลงขอดเพื่อตกลงเปนสัญญาใจรวมฟนฝาแกปญหารวมกันอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบในทุกมิติ 

กอนจะนำไปสูการกำหนดการเปดเวทีชุมชนระดับตำบลเพื่อเขาถึง สูการพัฒนา  สรางความเขาใจ รวมคิดพิจารณากำหนดทาง

เลือกในการแกปญหา และรวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ และรวมรับผลประโยชนที่แตกตางดวยความเทาเทียมกัน  บนทางสายกลาง 

ฐานความสัมพันธแนนแฟนแบบเครือญาติ ซ่ึงทุกฝายพรอมเปดใจพูดคุยกันระหวางคนในชุมชนกับภาครัฐเพ่ือรับฟงความตองการ

จากชุมชน โดยมีหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

(นพค.32 สนภ.3)  นำโดย พ.อ.สุพจน มาลานิยม  ผบ.นพค.32 (ยศ และตำแหนง ขณะนั้น) ไดรวมกับพระครู วรวรรณวิวัฒน 

ดร. เจาคณะตำบลโหลงขอด  และภาคีเครือขาย หาแนวทางแกปญหาแบบบูรณาการอยางยั่งยืน จนเกิด “โหลงขอดโมเดล”

     การดำเนินงานมีการคนหา “แกน้ำและแกฝาย” ปราชญชาวบานผูที่มีความรู

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับน้ำเพื่อใหขอมูลชี้นำการสำรวจการใชน้ำตามลักษณะพื้นที่หรือ

ภูมิประเทศ โดยชุมชนเขามารวมสำรวจลักษณะการใชน้ำ การบริหารจัดการน้ำในแตละ

พื้นที่ทุกหมูบานเพื่อเปนขอมูลจัดทำแผนแกปญหา จากนั้นไดมีการรางพันธะสัญญาที่

เปนฉันทามติรวมกันเปนกฎกติกาชุมชนในการดูแลปาแตอยูภายใตกฎหมาย เพื่อดูแล

ปาอยางยั่งยืน จากหลักการปฏิบัติ  9 ประการ  ดังนี้ 

5. ปลูกฝงจิตสำนึกการอนุรักษ

    ทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน 

6. รวมกันปองกันดูแลรักษาปา 

7. ขุดลอกแหลงน้ำ 

8. จัดทำแกมลิง 

9. ขุดคลองไสไก 

1. สรางฝายทดน้ำเพิ่มเติม 

2. สรางองคความรูดานการอนุรักษ  

    ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมแกชุมชน 

3. สรางฝายชะลอความชุมชื้นตามแนว

    พระราชดำริในพื้นที่ปาตนน้ำ 

4. การปลูกปาเพิ่มเติม
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¼ÙºØ¡ÃØ¡ à»¹ ¼Ù¾Ô·Ñ¡É»Ò

      นอกจากนี้การดำเนินการยังครอบคลุมในเรื่องการอนุรักษ ปองกันและปรามปราบ และการสงเสริมอาชีพ โดยมี

ออกสำรวจขอมูลและจัดทำขอมูลพื้นที่เพื่อลดการบุกรุกปา จัดชุดลาดตระเวนปารวมกันระหวางเจาหนาที่อุทยานฯ กับ

ชุมชนและเปดใหชุมชนเปนอาสาสมัครพิทักษปาเพื่อแจงขาวสารเกี่ยวกับการปองกันทรัพยากรปาไม ในเขตอุทยานแหงชาติ 

มีการจัดใหประชาอาสาอนุรักษปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) ทุกหมูบาน 

การปลูกจิตสำนึกโดยประชาสัมพันธและทำกิจกรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฯ ในที่ตาง ๆ 

และสรางจิตสำนึกที่ดี ใหกับชุมชน โรงเรียนทุกแหงจนเกิดโครงการลูกเสือพิทักษปา และมีการรวมกลุมจัดตั้งสหกรณและ

สงเสริมความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพระราชา 

ÊÃÒ§àÍ¡ÀÒ¾ ¾ÔªÔµÀÑÂ¸ÃÃÁªÒµÔ

ÍÂÒ§ÂÑè§Â×¹

     จากความรวมมือเปนหนึ ่งเดียวของชุมชนในตำบลโหลงขอดและ

การสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ โดยมีเจาคณะตำบลโหลงขอดเปน

ผูผลักดันนำไปสูความสำเร็จของโหลงขอดโมเดล และไดมีการขยาย

เปนตนแบบใหหนวยงานภาครัฐไปตอยอดเปนโครงการคนพราวรักปารวม

ดูแลผืนปา 878,558 ไร ครอบคลุม 109 หมูบาน 11 ตำบลในเขตอำเภอพราว 

และขยายไปยังอำเภอและจังหวัดใกลเคียงเชนแมฮองสอน โดยมีการเปล่ียนจาก
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      ผลสำเร็จจากโหลงขอดโมแดลทำใหชวยแกไขปญหาความขัดแยงระหวางเจาหนาที่หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบกับ

ชาวบานในพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีบานหลวง หมู 6 และหมูบานอ่ืนๆ ในตำบลโหลงขอดไมเกิดอุทกภัยและภัยแลง มีความอุดมสมบูรณ 

ราษฎรในพื้นที่มีน้ำเพียงพอตอการทำการเกษตรตลอดทั้งป ชาวบานกวา 4,644 คน ไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการ

น้ำอยางเทาเทียมและทั่วถึง ไดปาคืนใหประเทศผืนแรกจำนวน 187,500 ไร และสถิติการบุกรุกปาเพิ่มเปน 0 เนื่องจากไดกัน

พ้ืนท่ีปาไมใหบุกรุกตอ นอกจากน้ีชาวบานยังรวมกันจัดต้ังสถาบันการเงินชุมชนบานหลวงหรือสหกรณออมทรัพยโหลงขอด 

มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 45 ลานบาท จากทุนประเดิมเพียง 1 ลานบาทเทานั้น ทำใหชาวบานมีเงินออมเพิ่มขึ้น โดย

สหกรณออมทรัพยโหลงขอดเปนแหลงเงินทุนของชาวโหลงขอดที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึงรอยละ 80 รวมทั้งยังมี

แหลงเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนแบบเพียงพอ และแหลงเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่น จนไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

“อยูเย็น เปนสุข” ดีเดนระดับจังหวัด  ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและพัฒนาหมูบาน และ

ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการ หมูบานตัวอยางตามรอยเทาพอ ประเภทโครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ ประจำปงบประมาณ 2558 
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»ญËÒ

พ้ืนท่ีโลงขอดเกิดปญหาภัยแลง 

และอุทกภัยน้ำปาไหลหลากทวม

บานเรือนประชาชนและดหอกไฟ

ปามาหลายป จนกลายเปนภัย

พิบัติซ้ำซาก

¼ÅÊÓàÃç̈  / ¼ÅÅÑ¾¸

ผลตอองคกรและชุมชน

1. ตำบลโหลงขอดไมเกิดอุทกภัยและ

ภัยแลง และมีนำใชเพื่อนการอุปโภค

บริโภค และการเกษตรทั้งป

2. ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี

ผลตอประเทศ

1. เปนตำบลนำรองแหงแรกของ

ประเทศไทยปองกันการบุกรุกปาได

แบบยั่งยืนและขยายไปยังอำเภอและ

จังหวัดใกลเคียง

2. เปนตนแบบใหหนวยงานภาครัฐไป

ตอยอด

¼Å¡ÃÐ·º

ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น เกิดการออมของชุมชน จน

สถาบันการเงินชุชมชนบานหลวงมีเงิน

ทุนหมุนเวียนปประมาณ 45 ลานบาท 

จากทุนประเดิม 1  ลานบาท

»¨ Ñ̈Â¤ÇÒÁÊÓàÃç̈

พระบารมีของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน ต. โหลงขอด

ภาวะผูนำ การเปดใจ และความสามัคคี

ของทุกฝาย

ความชำนาญ และองคความรูของทหาร

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

เพ่ือแกปญหาภัยพิบัติซ้ำซากให

กับชุมชนโหลงขอดอยางย่ังยืน

à»ÒËÁÒÂ

 การจัดการน้ำอยางเปนระบบให

ชุมชนมีน้ำใชตลอดไป

âËÅ§¢Í´âÁà´Å :

ÃÙ»áºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓ

áºººÙÃ³Ò¡ÒÃÍÂÒ§ÂÑè§Â×è¹

¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

รวมปฏิบัติ

ร
ม
ร
ับ
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ล
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ร
ะ
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ย
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น

ร
ว
ม
ว
ิเค

ร
าะ
หร

ว
ม
ว
าง

แ
ผ

น

ร
ว
ม
ต

ัด
ส
ิน
ใ
จ

กำนันผูใหญบาน

ในตำบลโหลงขอด

พระสงฆชมรมผูสูงอายุ

ในตำบลโหลงขอด

กลุมแมบาน เด็ก

เยาวชน

หนวยงานราชการ

ในตำบลโหลงขอด

อบต.โหลงขอด

5 ÀÒ¤Õ
à¤Ã×Í¢ÒÂ

»ญËÒ

พ้ืนท่ีโลงขอดเกิดปญหาภัยแลง 

และอุทกภัยน้ำปาไหลหลากทวม

บานเรือนประชาชนและดหอกไฟ

ปามาหลายป จนกลายเปนภัย

พิบัติซ้ำซาก

¼ÅÊÓàÃç̈  / ¼ÅÅÑ¾¸

ผลตอองคกรและชุมชน

1. ตำบลโหลงขอดไมเกิดอุทกภัยและ

ภัยแลง และมีนำใชเพื่อนการอุปโภค

บริโภค และการเกษตรทั้งป

2. ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี

ผลตอประเทศ

1. เปนตำบลนำรองแหงแรกของ

ประเทศไทยปองกันการบุกรุกปาได

แบบยั่งยืนและขยายไปยังอำเภอและ

จังหวัดใกลเคียง

2. เปนตนแบบใหหนวยงานภาครัฐไป

ตอยอด

¼Å¡ÃÐ·º

ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น เกิดการออมของชุมชน จน

สถาบันการเงินชุชมชนบานหลวงมีเงิน

ทุนหมุนเวียนปประมาณ 45 ลานบาท 

จากทุนประเดิม 1  ลานบาท

»¨ Ñ̈Â¤ÇÒÁÊÓàÃç̈

พระบารมีของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน ต. โหลงขอด

ภาวะผูนำ การเปดใจ และความสามัคคี

ของทุกฝาย

ความชำนาญ และองคความรูของทหาร

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

เพ่ือแกปญหาภัยพิบัติซ้ำซากให

กับชุมชนโหลงขอดอยางย่ังยืน

à»ÒËÁÒÂ

 การจัดการน้ำอยางเปนระบบให

ชุมชนมีน้ำใชตลอดไป

âËÅ§¢Í´âÁà´Å :

ÃÙ»áºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓ

áºººÙÃ³Ò¡ÒÃÍÂÒ§ÂÑè§Â×è¹

¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

รวมปฏิบัติ

ร
ม
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าะ
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ม
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ใ
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กำนันผูใหญบาน

ในตำบลโหลงขอด

พระสงฆชมรมผูสูงอายุ

ในตำบลโหลงขอด

กลุมแมบาน เด็ก

เยาวชน

หนวยงานราชการ

ในตำบลโหลงขอด

อบต.โหลงขอด

5 ÀÒ¤Õ
à¤Ã×Í¢ÒÂ
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วิเคราะหผูมีสวนได

สวนเสีย

เวทีชุมชน

 แนวทาง

การแกปญหา

ผูนำชุมชน

การพบปะหารือ

หลักการปฏิบัติ

9 ประการ

กติกาชุมชน

สำรวจสภาพปญหา/

ขอเท็จจริง

กำนันผูใหญบาน

ในตำบลโหลงขอด

พระสงฆชมรมผูสูงอายุ

ในตำบลโหลงขอด

กลุมแมบาน เด็ก

เยาวชน

หนวยงานราชการ

ในตำบลโหลงขอด

อบต.โหลงขอด

แนวทางพระราชดำริ

การบิหารจัดการทรัพยากรน้ำ

âËÅ§¢Í´âÁà´Å

ใหขอมูลและทำความเขาใจเกี่ยวกับ

ปญหา สาเหตุ แลกเปลี่ยนขอมูล

รับฟงความคิดเห็นแลกเปลี ่ยน

แนวค ิดและนำ เสนอแนวทาง

การแก ไขป ญหาของพื ้นท ี ่และ

แนวทางการพัฒนาตามแนวทาง

พระราชดำริ

5 ÀÒ¤Õ

à¤Ã×Í¢ÒÂ
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âËÅ§¢Í´âÁà´Å

ËÅÑ¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ
»ÃÐ¡ÒÃ9 ¢ØÁ¢¹ÃÑ¡ÉÒáÅÐËÇ§áË¹

¾×é¹·Õè»Ò·Õèà»¹µ¹¡Óà¹Ô´

¢Í§áËÅ§µ¹¹éÓ

สรางองคความรู

ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมแกชุมชน

สรางฝายทดน้ำเพิ่มเติม

สรางฝายชะลอ

ความชุมชื้น

ตามแนวพระราชดำริ 

ในพื้นที่ปาตนน้ำ

ปลูกปาเพิ่มเติม
ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน

รวมกันปองกันดูแลรักษาปา

ขุุดคลองใสไก

จัดทำแกมลิง ขุดลอกแหลงน้ำ
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ÃÒ§ÇÑÅ
¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ
áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

»ÃÐàÀ·¼Ù¹ÓËØ¹ÊÇ¹
¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í 
Engaged Citizen

ÃÐ´Ñº´Õà´¹

¾ÃÐ¤ÃÙÇÃÇÃÃ³ÇÔÇÑ²¹ ´Ã.
à¨ÒÍÒÇÒÊÇÑ´ºÒ¹ËÅÇ§

áÅÐà¨Ò¤³ÐµÓºÅâËÅ§¢Í´

â¤Ã§¡ÒÃâËÅ§¢Í´âÁà´Å : 

ÃÙ»áºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓ

áºººÙÃ³Ò¡ÒÃÍÂÒ§ÂÑè§Â×¹

      พระครูวรวรรณวิวัฒน ดร. เจาอาวาสวัด

บานหลวงและเจ าคณะตำบลโหลงขอด 

อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เปนพระ

นักพัฒนา รวมดำเนินโครงการโหลงขอด

โมเดล กับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 

32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หนวย

บ ัญชาการทหารพัฒนา 

กองบ ัญชาการกองท ัพไทย 

(นพค.32 สนภ.3)  ในการชวย

หยุดการบุกรุกปา ดูแลทรัพยากร

ธรรมชาติและพัฒนาชุมชนโหลงขอด

ใหพนจากภัยธรรมชาติ  เนื ่องจาก

พื้นที่โหลงขอดประสบปญหาภัยแลง

และอุทกภัย มีน ้ำป าไหลหลากทวม

บานเรือนประชาชนทุกป นอกจากนี้ยัง

ประสบปญหามีผูบุกรุกทำลายปาและ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน รวมทั้ง

ชุมชนขาดความเขาใจตอบทบาทและ

นโยบายของเจาหนาที่จากรัฐ สงผลให

เกิดความไมเขาใจกันระหวางภาครัฐและ

ประชาชน ชาวบานจึงไมใหความรวมมือ

ในการแกปญหา
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         พระคุณเจ าท านพระครูวรรณวิว ัฒน ไดชวย

ประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการตางๆ โดยสาน

พลัง บวร (บาน วัด โรงเรียน) และชวยสรางจิตสำนึกให

ชุมชนชวยกันรักษาปา ตนน้ำ ใหสามารถทำมาหากิน

เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ เปนผูนำใหชาวบานเขารวมสราง 

“โหลงขอดโมเดล” โดยพระครูไดเสนอ 5 ภาคีเครือขายใน 

ต.โหลงขอด ประกอบดวย พระสงฆทุกวัดทุกรูป  กำนัน

ผู ใหญบานในตำบลโหลงขอดทุกหมูบาน  อบต.โหลงขอด  

ชมรมผูสูงอายุในตำบลโหลงขอดทุกหมูบาน กลุมแมบาน 

เด็ก เยาวชน หนวยงานราชการในตำบลโหลงขอดทุกหนวย

งาน เพื่อเปนตัวแทนของชุมชนในการแก ไขปญหาความ

ขัดแยงในพื้นที่แบบมีสวนรวม จูงใจโดยใชหลักธรรมทาง

พุทธศาสนาใหสมาชิกในกลุมมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ 

รวมปฏิบัติ รวมรับประโยชน รวมตรวจสอบและประเมินผล 

เพ ื ่อสนับสนุนซ ึ ่งก ันและก ัน ม ุ งเนนความมีศร ัทธา 

ความไววางใจซึ ่งกันและกัน พรอมเผยแพรและบำรุง

พระพุทธศาสนา โดยใช หล ักธรรมอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมทุกระดับ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุมชนแบบพึ่งตนเองและยั่งยืน รวมทั้งมีการสรางศูนย

ฝกอาชีพประจำตำบลโหลงขอด เพื่อสรางงานและรายได

แกผูสูงอายุกลุมแมบาน เยาวชน ทั้งการแปรรูปการเกษตร 

เพ ื ่อเพิ ่มม ูลค าผลิตภัณฑ  งานหัตถกรรมพื ้นบ าน 

ซึ่งศูนยดังกลาวเปนสวนหนึ่งของโครงการโหลงขอดโมเดล 

เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและเสริมสราง

บทบาทการมีสวนรวมของชุมชนในการแกปญหา มีการเปดเผย

ขอมูลความเปนจริงแสดงให เห็นถึงความเทาเทียมกัน

บนทางสายกลางบนฐานความสัมพันธแบบเครือญาติ จนมี

ฉันทามติรวมกันในการตั ้งกฎกติกาชุมชนในการดูแลปา

ภายใตกฎหมาย นอกจากนี ้พระครูยังเปนผูรวมจัดตั ้ง

โครงการหมูบานตัวอยางตามรอยเทาพอกับ นพค.32 สนภ.3  

ศูนยการเรียนรูปาชุมชนและศูนยการเรียนรูของชุมชน

เครือขายมหาวิทยาลัยชีวิตพราวเพื่อเปดโอกาสใหชุมชนมี

ที่เรียนใกลบาน ดวยเห็นวาการศึกษาเปนรากฐานของการ

พัฒนาทุกดาน เปนผูจัดตั ้งกองทุนใหความชวยเหลือ

นักศึกษาโดยการใหกูยืมจายคาเทอม  และเปนผูกอตั้ง

กองทุนชวยเหลือกิจกรรมที ่เปนประโยชนแกชุมชนและ

หนวยงานราชการ  รวมทั้งเปนผู ใหการสนับสนุนกิจกรรม

ตางๆ ของชุมชน จนไดรับเกียรติบัตรและโลเกียรติคุณ

มากมายทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ
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          ผลจากการขับเคลื่อนโหลงขอดโมเดลของพระครู

ทำให เกิดการพูดคุยกันระหวางคนในชุมชนกับภาครัฐ 

เกิดความเขาใจกันมากขึ้น มองเห็นปญหารวมกันและพรอม

ที่จะแก ไขปญหาไปดวยกัน ชุมชนยินยอมคืนพื้นที่ปาดวย

ความสมัครใจ มีการพัฒนาแหลงน้ำเพื่อเกษตรกรรม เปน

เกษตรอินทรียตนแบบ รวมทั้งมีการจัดทำผังเมืองรวมหรือ

พื ้นที ่สีเขียว 100%  โหลงขอดกลายเปนชุมชนตนแบบ

การสรางจิตสำนึกใหคนอยูรวมกับปา การอนุรักษทรัพยากร

ปาไมและปาตนน้ำ ความสำเร็จของโหลงขอดโมเดลเปนที่

ประจักษ ในการแก ไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง น้ำมีพอที่จะ

ทำการเกษตรไดอยางตอเนื ่องจนปจจุบัน ประชาชนกวา 

4,644 คน ไดประโยชน  ชุมชนบานหลวงสามารถทำการเกษตร

ไดทั้งป เปนแหลงเรียนรูตนแบบที่นำศาสตรพระราชามาปฏิบัติ

ตามคำสอนพอ พลิกฟนผืนปา สรางแหลงผลิตเกษตรอินทรีย

ที ่ปลอดภัยตอผูบริโภค เพิ ่มมูลคาผลผลิต ตอบโจทย

ความตองการของตลาด   การมีสวนรวมของประชาชนเปน

พลังชุมชนในการพัฒนาแหลงเรียนรูตางๆ ภายในหมูบาน 

เชน ศูนยการเรียนรูเดินตามรอยเทาพอ การบริหารจัดการน้ำ

อยางยั่งยืน  ศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสานตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งไดปาคืนใหประเทศผืนแรกจำนวน 

187,500 ไร  สถิติบุกรุกปาทำลายปาเปน 0 เนื่องจากไดกัน

พื้นที่ปาไม ใหบุกรุกตอ  และเปนตำบลนำรองแหงแรกของ

ประเทศไทยปองกันการบุกรุกปาไดแบบยั่งยืน  จนเปนตนแบบ

ใหหนวยงานภาครัฐไปตอยอดเปนโครงการคนพราวรักปาใน

การดูแลผืนปา 878,558 ไร ครอบคลุม 109 หมูบาน 11 

ตำบลในเขต อ.พราว และขยายไปยังอำเภอและจังหวัดใกลเคียง 

โดยเปลี่ยนจาก 

¼ÙºØ¡ÃØ¡ à»¹ ¼Ù¾Ô·Ñ¡É»Ò
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Open Governance
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¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã

          ดวยบทบาทหนาท่ีในการจัดเก็บภาษีเพ่ือนำมาเปนรายไดในการพัฒนาประเทศ 

กรมสรรพากรจึงมีความจำเปนในการพัฒนา และยกระดับการจัดเก็บภาษี ใหมี

ประสิทธิภาพสูงมากย่ิงข้ึน โดยไดกำหนดยุทธศาสตร D drive เพ่ือขับเคล่ือนองคกร

ไปสู Open Governance ดวยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต และปรับใชเปน

เครื่องมือปฏิบัติงาน ที่เนนใหความสำคัญตอการปรับปรุงบริการโดยยึดผูเสียภาษี

เปนศูนยกลาง (Taxpayer Centric) และมีการบูรณาการทำงานรวมกันในทุกภาคสวน 

เพ่ือเช่ือมโยงฐานขอมูล (Big Data) ใหประชาชนเขาถึงการบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ภายใตหัวใจหลักในการปฏิบัติงาน ที่เนนสรางความพึงพอใจและความผูกพันของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดังน้ัน การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือ

ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนำมาใช ในการวิเคราะห และพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน

ใหมีความคลองตัว รวดเร็ว มีความโปรงใส และทันตอสถานการณ จึงเปนส่ิงท่ีตอง

ดำเนินการอยางตอเน่ืองตลอดเวลา รวมถึงการใหความสำคัญตอขอมูลสารสนเทศ 

และชองทางการสื่อสาร ที่มีความถูกตอง แมนยำ เที่ยงตรง และครอบคลุมไดอยาง

ทั่วถึง ทั้งขอมูลสารสนเทศที่สอดรับกับภารกิจภายใน และภายนอกองคกร และ

ขอมูลสารสนเทศที่ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียตองการ 
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และกำหนดจุดใหบริการที ่ผ ู เส ียภาษีม ีปฏ ิส ัมพันธกับ

กรมสรรพากร (Citizen Touch Point) ผานหนวยใหบริการ 

ไดแก สำนักงานสรรพากรภาค  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 

และสำนักงานสรรพากรพื ้นท ี ่สาขา หนังส ือราชการที ่

กรมสรรพากรใช ในการติดตอ เชน หนังสือออกตรวจแนะนำ 

หนังสือแจงขอคืนภาษี และชองทางการใหบริการอื่น เชน 

เว็บไซตกรมสรรพากร การประชุมรวมกับหนวยงานอื่นๆ 

การจัดอบรม/สัมมนาความรูทางภาษี เพ่ือไดรับขอมูลท่ีเท่ียงตรง

          กรมสรรพากรมีการเปดเผยขอมูลขาวสารดานภาษีอากร

ผานชองทางสื่อสารออนไลนที่หลากหลาย เชน Facebook 

Twitter Line@ เว็บไซต รวมถึงการสราง Tax Ambassador 

ในการเผยแพรขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับภาษี และสราง

ทัศนคติที่ดี ในการเสียภาษี  มีกระบวนการออกแบบขอมูล

สารสนเทศอยางเปนระบบ โดยใช Big Data และ Citizen 

Feedback ภายใตแนวคิด User Experience Design 

คือ การเก ็บขอมูลจากประสบการณของผู ใช งานจริง 

ผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือ

ขอรองเรียน เพื่อใหไดขอมูลปฐมภูมิในการนำมาใชพัฒนาการ

บริการ โดยมีการจำแนกขอมูลท่ีไดรับจากกลุมผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจออกเปน 3 กลุมหลัก ไดแก  

¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÊÍ§·Ò§
¼ÊÒ¹ÃÐººäÍ·Õ

1

2

3 ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ประชาชน หนวยงานภาครัฐ
/รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา

ผูรับบริการปจจุบัน คือ ผูเสียภาษีอากรทุกประเภท
ภาษีรัฐบาล กระทรวงการคลัง

ผูรับบริการในอนาคต คือ กลุมเยาวชน นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ผูเสียภาษีท่ียังไมเขาสูระบบฐานภาษี
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    จากขอมูลตอบกลับท้ังหมดท่ีไดรับ กรมสรรพากร

ไดจัดทำรายงานสรุปความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือ

ขอรองเรียนเสนอกรมสรรพากรภายในเวลที่กำหนด 

(Real Time,รายวัน/เดือน/ไตรมาส/6 เดือน/ป)

และกำหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทำแผนงาน

/โครงการทุกปงบประมาณ เพื ่อออกแบบและ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการใหบริการใหตรงตาม

ความตองการของแตละกลุ มผู ร ับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

          ในกระบวนออกแบบแนวทางดำเนินงานเพื่อรับฟง

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียน ไดกำหนด

หนวยงานผูรับผิดชอบ วิธีการ และระยะเวลาดำเนินการ ผาน

กระบวนการส่ือสารแบบ Two-way Communication โดย

เนนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนเพ่ือรับขาวสารตอบกลับ 

เปนการอำนวยความสะดวกใหแกผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย เชน ใชระบบสำรวจความพึงพอใจ Citizen Feedback 

ผาน QR Code บน Smartphone/Tablet ณ จุดใหบริการ

ท่ี สส., การนำ AI มาใชพัฒนา Chat Bot นองอารี บนเว็บไซต

กรมสรรพากร, การนำเครื่องมือ Sentiment Analysis มา

ใชติดตามความรูสึกที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร บน Social 

Media, ระบบแจงขอรองเร ียนผาน RD Smart Tax 

Application, ระบบแจงเบาะแสแหลงภาษีบนเว ็บไซต

กรมสรรพากร, การโทรศัพทผานระบบถาม-ตอบโดยตรง

กับเจาหนาที่ RD Intelligence Center 1161 และการจัด

โครงการ RD go Campus เพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากกลุม

นักเรียน นิสิต นักศึกษา
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          ผลดำเนินการดังกลาวทำใหสามารถนำขอมูลมาปรับปรุง

การบริการดานจัดเก็บภาษี ไดตรงเปาหมาย ชวยสราง

ความม่ันคงทางรายไดของประเทศ สรางนวัตกรรมเชิงนโยบาย

ที ่ตรงกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 

บริการตรงใจและตรงกับความตองการของประชาชน ดวยการ

มีสวนรวมของทุกภาคสวน (Co-Operation) และการยึด

ลูกคาเปนศูนยกลางในการพัฒนาระบบ (Customer Centric) 

ผานการประยุกต ใชเทคโนโลยี ในการปรับปรุงกระบวนงาน 

(Digital Transformation) 

          ทั้งนี้ การประเมินในดานตาง ๆ มีตัวเลขแสดงผล 

ได แก  ผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร งใสใน

การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับดีมาก

โดยไดคะแนนถึงรอยละ 86.29 รวมถึงผลความพึงพอใจ

ของผูรับบริการท่ีมีตอกรมสรรพากรสูงเกินกวารอยละ 90 

ทั้งยังทำใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความเชื่อมั่น

ต อการบร ิหารราชการของกรมสรรพากรภาย ใต

หลักธรรมาภิบาล โดยไดคะแนนอยูท่ีรอยละ 94.56 ซ่ึงสูงกวา

ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 และผลความพึงพอใจของผูรับ

บริการที่ ไดทำการผานระบบ Citizen Feedback สูงเกิน

กวารอยละ 90 ขณะที่ผลการประเมิน ทางกรมฯ ไดนำมา

ตอยอดเพื่อการปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลมากข้ึน อาทิ การดำเนินการท่ีโดดเดนของกรมฯ 

ในการนำความคิดเห็นของผูประกอบการ SMEs มาปรับปรุง

การบริการ เชน การจัดทำมาตรการบัญชีชุดเดียวและ

งบการเงินใหถูกตองและสอดคลองกับสภาพที่แทจริงของ

กิจการ จนนำมาสูแนวทางรวมกับหนวยงานตางๆ กำหนด

เปนพระราชบัญญัติยกเวนเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรและ

ความรับผิดทางอาญา เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับ

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 และระบบบริจาค

อิเล็กทรอนิกส (e-Donation) ดวยการเชื่อมโยงขอมูล

การบริจาคผานสถาบันการเงินและสถาบันศาสนา เปนตน
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DIGITAL
TRANFORMATION

การนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาปรับปรุง

/ปรับใชกับกระบวน

การงานที่

รับผิดชอบ

DATA
ANALYTICS

การจัดการและ

นำขอมูลมา

วิเคราะห

ในงานที่

รับผิดชอบ

REVENUE
COLLECTION

กลยุทธในการจัดเก็บ

/สงเสริมจัดเก็บให

เปนไปตามเปาหมาย

INNOVATION

การสรางและสง

เสริมวัฒนธรรม

องคกรใน

การสราง

นวัตกรรม

VALUES

การขับเคลื่อน

สรรพากร

คุณธรรม

- I AM RD

- HAS

EFFICIENCY

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพคน 

(Smart People)

และประสิทธิภาพ

งาน (Smart 

Office)

¨Ñ´à¡çºÀÒÉÕ·Ñ¹ÊÁÑ ãÊã¨ºÃÔ¡ÒÃ

ÂÖ´ÁÑè¹¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Áä·Â

TAX COLLECTION

à¡çºÀÒÉÕµÃ§à»ÒËÁÒÂ

TAX SERVICES

ºÃÔ¡ÒÃµÃ§ã¨

TAX POLICIES

¹âÂºÒÂµÃ§¡ÅØÁ
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ÊÒ¹¾ÅÑ§
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
à¾×èÍ¿¹¿ÙªÕÇÔµ·Õè´Õ

¢Í§ªØÁª¹

ÊÒ¹¾ÅÑ§
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
à¾×èÍ¿¹¿ÙªÕÇÔµ·Õè´Õ

¢Í§ªØÁª¹

- 53 -



ÃÒ§ÇÑÅ
¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ
áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

â¤Ã§¡ÒÃÃÇÁ¾ÅÑ§

àÂÕÂÇÂÒ ¼ÙµÔ´½¹

ÊÙ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

»ÃÐàÀ·ÊÑÁÄ·¸Ô¼Å
»ÃÐªÒª¹ÁÕÊÇ¹ÃÇÁ
Effective Change

ÃÐ´Ñº´Õà´¹

¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Â

          การเสพติดฝนของประชากรกลุมชาติพันธุ ที่อาศัยอยูในพื้นที่สูงตาม

แนวตะเข็บชายแดนไทยทางภาคเหนือ ยังคงเปนปญหาเรื้อรังที่มีตอเนื่องจนถึง

ปจจุบัน โดยประมาณการเมื่อป 2555 วามีผูเสพติดฝนจำนวน 15-20 ราย/

กลุมบาน และจากสถิติของโรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม ท่ีรวบรวมไว เปนขอมูลท่ียืนยันถึงแนวโนมการเสพติดท่ีมากข้ึน 

โดยพบวา จากป 2550-2555 มีจำนวนผูติดฝนเขารับการบำบัดรักษากับทาง

โรงพยาบาลเฉลี่ยปละ 40 ราย ในป 2556 เพิ่มเปน 90 ราย และยิ่งเพิ่มสูงขึ้น

เปน 310 รายในป 2562 และหากรวมตัวเลขจาก 7 อำเภอ 3 เขตจังหวัด 

ไดแก เชียงใหม แมฮองสอน และตาก มีมากถึง 2,288 คน ประกอบกับ

ความสามารถในการจัดบริการการบำบัดรักษาที ่เนนรูปแบบการตั ้งรับ 

ไมสามารถครอบคลุมไดทุกพื้นที่ อันเนื่องมาจากขอจำกัดดานทรัพยากร และ

การดำเนินงานแบบแยกสวนของหนวยงานตางๆ ที่เกี ่ยวของ ไมเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน สงผลใหผูปวยกลับไปติดซ้ำทำให ไมหลุดพนจากการเปน

ผูดอยโอกาส และยากไร ผูหญิงตองรับภาระลี้ยงดูครอบครัว ชุมชนไมนาอยู 

ขาดความปลอดภัย ไมสามารถพึ่งตนเองได
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          ในระยะตอมา ไดขยายการบำบัดในระดับอำเภอ มีการ

แตงตั้งคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ

อำเภอ ครอบคลุมทุกภาคสวน กำหนดบทบาทหนาที่ และรวม

กันดำเนินการในทุกข้ันตอนการบำบัด ไดแก การคนหาและจูงใจ

เพ่ือเขาสูการบำบัด การคัดกรองและจำแนกความผิดปกติของ

การใชยาและสารเสพติด การบำบัดและฟนฟูสมรรถภาพ และ

การติดตามผล โดยจะดำเนินการในชุมชนที่มีความปลอดภัย

และใหความรวมมือกอน มีการประชุมของคณะกรรมการฯ 

ระดับอำเภอ เพื่อสรุปผลการดำเนินการ และรวมกันแก ไข

ปญหาอุปสรรคตางๆ เปนประจำทุกเดือน สวนทีม สบยช. 

จะใหคำปรึกษา ประสานการแก ไขปญหาในระดับนโยบาย 

บริหารจัดการงบประมาณ นิเทศติดตาม และถอดบทเรียน

การดำเนินงานและวิจัยทุกป จนสามารถจัดวางระบบไดคงที่ 

และทีมผูบำบัดสามารถดำเนินการดวยตนเองได

          จากนั้น ไดขยายผลการดำเนินการ และการพัฒนาสู

ความยั่งยืน โดยผลักดันการบำบัดผูติดฝนเขาสูระบบการ

ทำงานปกติ สามารถนำรูปแบบและแนวทางดำเนินการประยุกต

ใช ในพื ้นที ่อื ่นๆ อีก 25 ชุมชน ใน 7 อำเภอของจังหวัด

แมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดตาก เพื่อใหบริการ

ดูแลสุขภาพแบบองครวมทั้งยาเสพติดและการเจ็บปวยอื่นๆ 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี ชวยใหผูปวยเขาถึงบริการไดอยางท่ัวถึง อีกท้ัง

สามารถนำองคความรู ไปขยายผลในพื้นที่อื่นใน 10 จังหวัด

ภาคเหนือของประเทศไทยที่มีบริบทในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร

อีกดวย
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          กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบัน

บำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 

(สบยช). จึงไดปรับกลยุทธการบำบัดผูติดยาเสพติดดวยการ

บูรณาการดูแลแบบองครวมทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม

อยางตอเน่ือง โดยกำหนดวัตถุประสงคของโครงการในการลด

การติดฝน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูยากไรและดอยโอกาส

ที ่ติดฝน และครอบครัวใหดีขึ ้น ผูติดฝนและครอบครัว

สามารถพึ่งพาตนเองได มีอาชีพ มีรายไดเพียงพอในการ

ดำเนินชีวิต สามารถเขาถึงบริการของภาครัฐ มีสิทธิเสรีภาพขั้น

พื้นฐานในการดำเนินชีวิต และไดรับสิทธิการดูแลรักษาสุขภาพ

อยางเทาเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน และสงตอใหชุมชนซ่ึงเปน

เจาของพื้นที่ ไดรวมคิด รวมวางแผน รวมทำ รวมประเมินเพื่อ

พัฒนาแกปญหาในพื้นที่อยางยั่งยืน ผานความรวมมือของ

สาธารณสุขและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

ฝายปกครองทองถิ่น ตำรวจ ทหาร ผูนำ แกนนำในชุมชน 

อาสาสมัคสาธารณสุขหมูบาน และ NGO

»ÃÐÊÒ¹¾ÅÑ§á¹ÇÃÇÁ

ºÃÔ¡ÒÃ¶Ö§¾×é¹·Õè

          ท้ังน้ี กำหนดแนวคิดการบริการโดยใหถือวาผูเสพเปน

ผูปวย และตองใหบริการเชิงรุก บำบัดรักษาในพื้นที่โดยใช

ชุมชนเปนฐาน และสรางการมีสวนรวมของชุมชน โดยแบง

การดำเนินการออก 2 ทีม ไดแก ทีม สบยช. เปนทีมบริหาร

และวิชาการ และทีมในพื้นที่ ไดแก ทีมเจาหนาที่โรงพยาบาล

ไชยปราการเปนทีมผูบำบัด

          การดำเนินงานในระยะเริ ่มตน ทีมสบยช.จะพัฒนา

ศักยภาพผูปฏิบัติงาน ปรับทัศนคติ และสรางเครือขาย

ความรวมมือในชุมชนใหรวมดำเนินการไปพรอมกัน ทั ้ง

เจาหนาที่สาธารณสุข ฝายปกครองทองถิ่น ตำรวจ ทหาร 

ผูนำ แกนนำในชุมชน อาสาสมัคสาธารณสุขหมูบาน และ NGO 

โดยชี้แจง เผยแพรแนวคิด เพื่อสรางความเขาใจในการดูแล

ผูติดฝน รับฟงความคิดเห็น และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให

ความรู  รวมคิด วิเคราะห กำหนดเปาหมาย และวางแผน

ดำเนินการรวมกันในการสรางรูปแบบการดูแลผูติดฝนในชุมชน

โดยชุมชน ดวย Mobile clinic และศูนยลดอันตรายจากการ

ใชยาเสพติด (Drop in center) ซึ่งเปนการบำบัดรักษาและ

ฟนฟูผูติดยาเสพติดแบบบูรณาการหนวยงานเครือขายจาก

หลายภาคสวน ท่ีมีการผสานองคความรูท่ีหลากหลายเขามาชวย

ใหเกิดการบริการครอบคลุมทุกมิติ 
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          ผลสำเร็จที่ ไดรับจากการดำเนินงานในพื้นที่ ไมเพียง

สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ

ผูติดฝนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอไชยปราการ 

แตสามารถสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาฝน

ในชุมชน และกิจกรรมตางๆ ของชุมชน กำหนดทีมการบำบัด

รักษาผู เสพติดฝนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 

พรอมบทบาทหนาที่ ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน โดยสามารถ

จัดต้ังศูนย Drop-in center รวมเปน 4 แหง ในพ้ืนท่ีอำเภอ

ไชยปราการ และขยายผลเปน 25 แหง ใน 7 อำเภอของจังหวัด

แมฮองสอน เชียงใหม และตาก มีจำนวนผูติดฝนในชุมชนที่

เขารับการบำบัดจาก 90 คนในป 2556 เพิ่มขึ้นเปน 310 คน

ในป2562 และขยายผลเปน 2,288 คน โดยมีอัตราการคงอยูใน

ระบบการบำบัดรอยละ 94.1 ในอำเภอไชยปราการ และรอยละ 

82.6 ใน 7 อำเภอของจังหวัดแมฮองสอน และทำใหผูเลิก

เสพฝนและหยุดกินเมทาโดนไดรอยละ 6.1 และยกระดับ

คุณภาพชีวิตโดยรวมของผูติดฝน และชุมชนใหสูงมากขึ้น 

รวมถึงสามารถลดพื้นที ่การปลูกไรฝนไดมากขึ ้นตลอด

การดำเนินการ เหลือเพียง 229.64 ไร จากเดิม 1,800 ไร

ในชวงของการเริ่มโครงการ 

µÑÇáºº¼ÅÊÓàÃç¨

ÃÐËÇÒ§»ÃÐà·È

          นอกจากน ี ้ ได นำผลงานไปเป นตัวอย างในเวท ี

มอบนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดของ ปปส. เปนหัวขอ

บรรยายและแลกเปล่ียนในกลุม 10 ประเทศ ASEAN ท่ีเขารวม

ประชุมวิชาการยาเสพติดแหงชาติ และการประชุมวิชาการ

พยาบาลยาเสพติดแหงชาติ เปนแหลงศึกษาดูงานของ

พื้นที่อื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

เวียดนาม ออสเตรเลีย และเครือขายวิชาการยาเสพติด 

ATTC (6 ชาติ) 
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ÃÙ»áºº¡ÒÃ´ÙáÅ¼ÙµÔ´½¹º¹¾×é¹·ÕèÊÙ§
â´Â¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁ¢Í§ªØÁª¹

พื้นที่สูงการคมนาคมยากลำบาก

เปนชนเผาฐานะยากจน การศึกษานอย

เขาไมถึงบริการของรัฐ ใชฝนเปนยา 

ลักลอบปลูกฝน 

1 ÊÀÒ¾»ญËÒ

2 ¡Åä¡ã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹

สถาบันบำบัดรักษา

และฟนฟูผูติดยาเสพติด

แหงชาติฯ (สบยช.)

ป.ป.ส.

อย. สปสช.

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูง

ชุมชน

สบยช.

รพธ.เชียงใหม

รพ.แมระมาด

รพ.แมแตง

รพ.เชียงดาว

รพ.ไชยปราการ

รพ.เวียงแหง

รพ.อมกอย

อบต.

ทหาร ตำรวจ

ฝายปกครอง

หนวยงาน

การศึกษา

สสช.

รพ.สต.

สสอ.

รพช.

อสม.

ผูนำชุมชน

ภาคประชาสังคม
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- ปรับทัศนคติของภาคีเครือขาย

- พัฒนาบุคลากรทุกภาคสวน

- สรางรูปแบบการดูแลโดยการมี

  สวนรวมในทุกมิติ

  (Community Participation)  

- คุณภาพชีวิตผูติดฝนอยูในระดับมาก

- จำนวน Drop In มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

- จำนวนผูเขารับการบำบัด มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

- คนหา คัดกรอง นำสูการบำบัด

- จัดตั้ง Drop-in Center โดยการมี

  สวนรวมของชุมชน

- ติดตามดูแลตอเนื่อง 

  (Life long follow up)

- พัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมอาชีพ

- มีกลไกในการดำเนินงานแบบมีสวนรวม  

  ของภาคีเครือขาย

- ผลักดันการบริการผูเสพติดฝนเขาสู

  ระบบปกติของทุกหนวยงาน

- ขยายผลการดำเนินงานเปน 27 แหง

  ใน 6 อำเภอ และพื้นที่ที่มีผูติดฝน

ÃÙ»áºº¡ÒÃ´ÙáÅ¼ÙµÔ´½¹º¹¾×é¹·ÕèÊÙ§
â´Â¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁ¢Í§ªØÁª¹

3 ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

4 »¨¨ÑÂáË§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

5 ¼ÅÊÓàÃç¨

ปรับกระบวนทัศน บำบัดฟนฟู สูความยั่งยืน

ภาคีเครือขาย

ทุกภาคสวนพรอมท่ี

จะปรับทัศนคติ

แกไขปญหาโดยยึด

ประชาชนเปน

ศูนยกลาง

ผูบริหารทุกระดับใน

พ้ืนท่ีใหความสำคัญ

กับงานยาเสพติดและ

ใหการสนับสนุน

การมีทีมงานที่ดีและ

เขมแข็งทีมงานทุกคน

มีความมุงม่ัน

ไมยอทอ

ตอความยากลำบาก 

ความพรอม

ของชุมชนและผูนำ

ชุมชนท่ีมีความจริงใจ

ในการแกปญหา

ทำในจุดเล็ก ๆ 

ท่ีมีความพรอม

ใหมีคุณภาพ

นำไปสูการขยายผล

การมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน

ตอการดำเนิน

โครงการ
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ÃÒ§ÇÑÅ
¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ
áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

â¤Ã§¡ÒÃºÒ¹·Óà¹ÕÂºÃÇÁã¨ 

»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ©Ø¡à©Ô¹©ÑºäÇ »ÅÍ´ÀÑÂ 

Å´ÃØ¹áÃ§ÊÃÒ§¤ÇÒÁá¢ç§á¡Ã§ªØÁª¹

»ÃÐàÀ·ÊÑÁÄ·¸Ô¼Å
»ÃÐªÒª¹ÁÕÊÇ¹ÃÇÁ
Effective Change

ÃÐ´Ñº´Õà´¹

          ตำบลบานทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี หางไกลจาก

เขตเมือง มีผูปวยจิตเวชมากเปนอันดับหนึ่งของจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมี

จำนวนมากถึง 186 ราย โดยพบผูปวยจิตเวชที่เกิดจากการเสพสารเสพติด

มากที ่ส ุด (ขอมูลสถิติผูปวยนอก ร.พ. สวนสราญรมย 2560) และมี

เหตุการณรุนแรงเกิดขึ้น อาทิ การแทงเด็กวัย 3 ขวบ การจุดไฟเผาปมน้ำมัน 

การทำรายตนเองและผูอ่ืน สงผลกระทบตอชุมชน ประชาชนเกิดความหวาดกลัว 

ไมยอมรับผูปวยจิตเวช ขาดการรวมมือกันในชุมชน และยังพบวา ผูปวยจิตเวช

ในชุมชนมีการกลับมารักษาซ้ำสูง ซึ ่งเกิดจากผูปวยขาดยา ใชสารเสพติด 

ครอบครัวขาดศักยภาพ ผูนำแก ไขปญหาตามลำพัง หนวยงานรัฐทำงาน

แยกสวน ระบบการสงตอมีความซับซอน และมีการแพรระบาดของสารเสพติด 

สงผลใหชุมชนเกิดความยุงยากตอการดูแลและจัดการปญหา

¡ÃÁÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ
เทศบาลทาขนอน

ตำบลถ้ำสิงขร

ตำบลตาปาน
อำเภอเคียนขา

อำเภอบานตาขุน

ตำบลยานยาว
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          การดำเนินงานแบบมีสวนรวม : ร.พ. สวนสราญรมย 

รวมกับภาคีเครือขายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขรวมกัน

วิเคราะหสถานการณปญหาความตองการ โดยใชชุมชนเปน

ฐานการฟนฟูดูแลผูปวยจิตเวช ดวยกระบวนการ CBR 

(community-based rehabilitation) มีหลักการสำคัญ

คือ การสรางความตระหนักในปญหา ประสานความรวมมือ 

สรางการมีสวนรวม และพัฒนาทักษะความรูดานจิตเวช 

เพื่อบูรณาการการทำงานรวมกับเครือขาย โดยเปดโอกาส

ใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขเขามา

มีสวนรวม ใชเทคนิคการมีสวนรวม AIC (Appreciation, 

Influence, Control) การม ีส วนร วมแบบพหุภาค ี 

(Technology of Part ic ipat ion :Top) และ ใช  

Mind-mapping เปนแนวทางในการดำเนินงาน

          ซึ่งตลอดทั้งกระบวนการ ไดสรางการมีสวนรวม 

และความเปนเจาของโครงการรวมกัน โดยการวิเคราะหปญหา 

และวางแผนการดำเนินงานรวมกับคนในชุมชน การสราง

แผนงานสุขภาพจิตชุมชน จัดต้ังคณะกรรมการกลุมทำเนียบ

จิตอาสา มีการอบรมใหความรู พัฒนาระบบสงตอ พัฒนา

ศักยภาพแกนนำ รวมกันติดตามดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง 

ถอดประสบการณการดูแล และรวมกำหนดแนวทางปฏิบัติ

การดูแลทางสังคมจิตใจ โดยทำขอตกลงรวมกันระหวาง

หนวยงานทองที่ ทองถิ่น ภาครัฐ และภาคประชาชน

á¼¹§Ò¹ 3 ÃÐÂÐ

ÊÃÒ§¡ÒÃÂÍÁÃÑºã¹ªØÁª¹

การเตรียมความพรอมในการดูแลผูปวยกอน

กระทำความรุนแรง ซึ่งรวมถึงการจัดทำฐานขอมูล

ผูปวย การใหองคความรูเบื้องตนดานสุขภาพจิต

/จิตเวช การจัดเตรียมครอบครัวผูปวยใหปรับ

ทัศนคติ และใหการยอมรับผูปวย รวมถึงการสังเกตุ

สัญญาณเตือน และทักษะการดูแล

การดูแลตอเนื่อง ซึ่งไดแก การสงตอขอมูลผูปวย

ใหกับชุมชน และผูดูแล การติดตามและฟนฟูผูปวย

อยางตอเนื่อง

การจัดการเหตุความรุนแรง ท้ังในการจัดการผูปวย

ที่กระทำเหตุความรุนแรง และการดูแลเหยื่อ หรือ

ผูเสียหาย

ÃÐÂÐ·Õè

1

ÃÐÂÐ·Õè

2

ÃÐÂÐ·Õè

3

แผนการดำเนินงานไดจัดแบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก
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          ทั้งนี ้ การดำเนินโครงการ มีนายสุจิน นาคบำรุง 

กำนันตำบลบานทำเนียบ (หัวหนาทีมปฎิบัติการฉุกเฉิน

จิตเวชบานทำเนียบ) ซึ่งเปนผูที่มีความอดทน เสียสละทั้ง

เวลาสวนตัวและทุนทรัพยปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง เปนผูนำ

ที ่ความมุงมั ่น ทุมเท และจริงใจ ตอการแกปญหาชุมชน 

ไดสรางความศรัทธาแกทีมงาน ดวยการพูดจริง ทำจริง 

นำบุคคลที่เจ็บปวยทางจิตและมีการใชสารเสพติดรวมดวย 

ซึ่งอยูในภาวะวิกฤติ กาวราว รุนแรง ใหไดรับการบำบัดรักษา 

โดยไม ไดมีความยอทอตออุปสรรค และการปลูกฝง

การยอมรับจากคนในชุมชนวาคนเสพยาคือคนปวย สามารถ

รักษาใหหายได และคนในชุมชนควรใหการชวยเหลือกัน 

อีกทั้งไดรวมทีมผูที่มีความสมัครใจ มีอุดมการณรวมกัน 

มารวมพูดคุยส่ือสารปญหาและความตองการของชุมชนรวมกัน 

จึงเกิดเปนความรวมมือที่ดี เปนที่ยอมรับและเคารพรักของ

คนในชุมชน “เปนที่พึ ่งได ไววางใจได มีสัจจะ โดยการ

แสดงใหเห็นวาการกระทำสำคัญกวาคำพูด” และทำใหชุมชน

เกิดความไววางใจตอทีม จนใหฉายาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินวา 

         ตลอดระยะเวลา 2 ป (2561-2562) ในการดำเนินงาน

โครงการ พบวาไมมีอุบัติการณของความรุนแรงของผูปวย

จิตเวชในชุมชน สามารถลดการกลับมาเปนซ้ำของผูปวย

จิตเวชในตำบล รอยละ 80 และมีทีมปฏิบัติการฉุกเฉินจิตเวช

ท่ีสามารถชวยเหลืออยางทันทวงที และนำเขาสูกระบวนการรักษา 

ลดคาใชจายของครอบครัวผูปวย ชุมชนเกิดการมีสวนรวม

และมีความพึงพอใจตอการชวยเหลือและรวมกันดูแลผูปวย

จิตเวชในระดับมากถึงมากที่สุด ผูปวยจิตเวชในชุมชนไดรับ

การยอมรับ ลดการตีตราจากสังคม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

โดยมีการจางงานผูปวยภายในชุมชน

ÃÇ´àÃçÇ ©ÑºäÇ 

»ÅÍ´ÀÑÂ ã¨¶Ö§

¾Öè§ä´
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¡ÒÃãªªØÁª¹à»¹°Ò¹¡ÒÃ¿¹¿Ù´ÙáÅ¼Ù»ÇÂ¨ÔµàÇª

·Õè¡ÃÐ·Ó¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§µÍÊÑ§¤ÁÍÂÒ§ÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

¡Åä¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ “บานทำเนียบรวมใจ ปฏิบัติการฉุกเฉินฉับไว ปลอดภัย ลดรุนแรง สรางความแข็งแกรงชุมชน”

SMIV-CBR Model
รพ.สวนสราญรมย กรมสุขภาพจิต

มีเหตุการณ

สะเทือนขวัญ

ชุมชนหวาดกลัว

ตีตราไมยอมรับ

ผูปวยจิตเวช

ผูปวยจิตเวช

186 ราย

ใน 1 ตำบล

ขาดยา ปวยซ้ำ

รักษาไมตอเน่ือง

ทีมงาน/ผูดูแล

ทอกับการจัดการ

ปญหาซ้ำซาก

เหน่ือยกับภาระงาน

สับสนในบทบาท

ชุมชนทำงาน

แยกสวน

ขาดความรู

ความเขาใจ

ขาดการมีสวนรวม

ระบบสงตอซับซอน

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»ญËÒã¹¾×é¹·Õè

OUTPUT OUTCOME

·Ø¡¢

GOAL

1. ลดการกอความรุนแรงตอคนอ่ืน/ผูอ่ืน

2. ลดการปวยซ้ำ

3. เพ่ิมคุณภาพชีวิตผูปวย ครอบครับ ประชาชน

4. ลดการตีตราจากสังคม

1. สนับสนุนความรู มีพ่ีเล้ียง
   เปนท่ีปรึกษา
2. เกิดระบบดูแลแบบบูรณาการ
   ความรวมมือภาคีเครือขาย
3. เครือขายในทองถ่ินประชาชน
   เขาใจระบบสงตอ
4. ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินจิตเวช
   อยางมืออาชีพ
5. ผูปวยจิตเวชเขาถึงบริการรักษา
6. ชุมชนเห็นความสำคัญของ
   การฟนฟู
7. ผูนำชุมชน นำไดอยางมี
   ประสิทธิภาพ
8. มีชองทางส่ือสารฉับไว ทันสมัย
9. แกนนำไดรับการพัฒนาให
   สามารถทำงานเปนระบบ

1. ลดการปวยซ้ำ รอยละ 80
2. ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินชวยเหลือ
   อยางทันทวงทีและนำเขาสู  
   กระบวนการรักษา 50,75 คร้ัง/ป
   (2561,2562)
3. ลดอุบัติการณความรุนแรงของ
   ผูปวยจิตเวช ระยะเวลา 1 ป
4. ผูปวยจิตเวช มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
   มีการจางงานในชุมชน 3 ราย
   รอยละ 80 ทำงานของครอบครัวได
5. ลดการตัตราจากสังคม ชุมชนเขาใจ
   ใหการยอมรับ มีสวนรวมดูแลตอเน่ือง
6. ลดคาใชจายของครอบครัว สงตอ
   เขาถึงบริการ
7. สงตอถูกตองถูกขั้นตอน 100%
8. เพิ่มความเปนอยูที่ดีขึ้น
9. เพิ่มประสิทธิภาพของเครือขาย    
   บริการในพื้นที่
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¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ´ÙáÅ
·Ò§ÊÑ§¤Á¨Ôµã¨

1. เยียวยาจิตใจ
2. ประชุมอยางมีสวนรวม
3. อบรมใหความรูสุขภาพจิต
   กฏหมายสุขภาพจิต
   คาตอบแทนผูเสียหาย
4. ถอดประสบการณ แนวทาง   
   ปฏิบัติ การดูแลทางสังคม   
   จิตใจของชุมชน

¼Ù¹Ó

ตระหนักปญหารวม
การนำที่มีประสิทธิภาพ
ของผูนำ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

สรางการมีสวนรวม 
ประชุม ขับเคลื่อน 
ทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่ ไว
ฝกอบรมความรูเฉพาะทาง

KEY SUCCESS

เห็นเปาหมายรวมกัน
รูสึกเปนเจาของทุกข้ันตอน
ชุมชนมีความสามัคคี
วัฒนธรรมที่ดี ใหเกียรติ
เคารพ แบงปน
กัลยาณมิตร

¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃ´ÙáÅ
¼Ù»ÇÂ¨ÔµàÇª ( 6 ¡Ô¨¡ÃÃÁ)

Participation

1. กิจกรรม คืนขอมูล วิเคราะห
   สรางแผนสุขภาพจิตชุมชน
2. กิจกรรมการศึกษาดูงาน

Accute Refer

3. ประชุม พัฒนาทักษะทีมการ   
   สงตอปฏิบัติการฉุเฉิน
4. สื่อสารระบบ รพ. ตติยภูมิสู
   ปฐมภูมิ เปดใจคุย ปดชองวาง  
   เปดทาง

Recovery Care

5. กิจกรรมการใหความรู พัฒนา
   ทักษะการฟ นฟูทางสังคม 
   การงานอาชีพ ไมแยกเขาแยกเรา

Empowerment

& Continuous Care

6. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ   
   ผูนำระบบติดตามดูแลตอเน่ือง

SMI-V CBR Facilitator
โรงพยาบาลสวนสราญรมย/อปท.

Partnership
ภาคีเครือขายการมีสวนรวม

ภายในชุมชนบานทำเนียบ

กำนันผู ใหญบาน

เครือขายชุมชน
ดูแลผูปวยจิตเวช

บานทำเนียบ

ตำรวจสายตรวจวัด/พระ

อบต.อปพร.
กูภัย

ที่วาการอำเภอศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง

กลุมการขาวชุมชน
Group line

ชปพ.ฉก. จิตเวช
กลุมราชสีห

สสอ.รพช.
รพสต./จนท.สธ.

อสม.

โรงเรียน/ครู

ธนาคารออมสิน

SMI-V

Serious Mental Illness with
High Risk to Violance

CBR

Community-based
rehabilitation

AIC+Mind Mapping

การไฟฟาฝายผลิต

พมจ.สุราษฎรธานี

กูภัย
ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน

Network
Manager

รพช./สสอ.

Key Actor
รพสต.

ปกครองทองที่

กลุมทำเนียบจิตอาสา

ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน
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â¤Ã§¡ÒÃºÒ¹·Óà¹ÕÂºÃÇÁã¨ 
» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ©Ø¡à©Ô¹©ÑºäÇ »ÅÍ´ÀÑÂ 
Å´ÃØ¹áÃ§ÊÃÒ§¤ÇÒÁá¢ç§á¡Ã§ªØÁª¹

          ตำบลบานทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี หางไกล

จากเขตเมือง มีผูปวยจิตเวชมากเปนอันดับหนึ่งของจังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยมีจำนวนมากถึง 186 ราย โดยพบผูปวยจิตเวชที่เกิดจากการเสพ

สารเสพติดมากที่สุด(ขอมูลสถิติผูปวยนอก 

ร.พ. สวนสราญรมย 2560) และมีเหตุการณ

รุนแรงเกิดขึ้น อาทิ การแทงเด็กวัย 3 ขวบ 

การจุดไฟเผาปมน้ำมัน การทำรายตนเอง

และผูอื่น สงผลกระทบตอชุมชน ประชาชน

เกิดความหวาดกลัว ไมยอมรับ

ผูปวยจิตเวช ขาดการรวมมือกัน

ในชุมชน และยังพบวา ผูปวยจิตเวช

ในชุมชนมีการกลับมารักษาซ้ำสูง 

ซึ ่งเกิดจากผูปวยขาดยา ใช

สารเสพติด ครอบครัวขาด

ศักยภาพ ผูนำแก ไขปญหา

ตามลำพัง หนวยงานรัฐทำงาน

แยกส วน ระบบการส งต อ

มีความซับซอน และมีการแพร

ระบาดของสารเสพติด สงผล

ใหชุมชนเกิดความยุงยากตอ

การดูแลและจัดการปญหา

ÃÒ§ÇÑÅ
¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ
áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

»ÃÐàÀ·¼Ù¹ÓËØ¹ÊÇ¹
¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í 
Engaged Citizen

ÃÐ´Ñº´Õà´¹

¹ÒÂÊØ̈ Ô¹ ¹Ò¤ºÓÃØ§

ËÑÇË¹Ò·ÕÁ» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ©Ø¡à©Ô¹

Ô̈µàÇªºÒ¹·Óà¹ÕÂºáÅÐ

¡Ó¹Ñ¹µÓºÅºÒ¹·Óà¹ÕÂº 

ÍíÒàÀÍ¤ÕÃÕÃÑ°¹Ô¤Á 

Ñ̈§ËÇÑ́ ÊØÃÒÉ®Ã¸Ò¹Õ
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          ดวยแนวทางการนำของทีมปฏิบัติการ และสรางการมี

สวนรวมในชุมชนอยางไมยอทอตออุปสรรค โดยเฉพาะ

ปญหาการนำผูปวยจิตเวชเขาสูกระบวนการรักษา ซึ่งเปน

ภารกิจที่ยุงยาก ซับซอน แตดวยแนวคิดและความเชื่อที่วา 

หากผูท่ีเจ็บปวยและใชสารเสพติดไมไดรับการรักษา จะกลาย

เปนคนปวยทางจิตเวชไปในที่สุด อันเปนแนวคิดที่ถายทอด 

และสื ่อสารสูทีมงาน ทำใหการดำเนินงานไดพัฒนาและ

กาวหนาขึ้นเปนลำดับ รวมถึงการใหความรู ความเขาใจแก

สมาชิกภายในหมูบาน ประกอบกับการนำดวย “ใจ” และใช 

“ปญญา” ในการบริหารจัดการ ที่มิ ใชการนำโดยใชอำนาจ

ในเชิงโครงสราง รวมถึงบุคลิกภาพของนายสุจินที่เนน

การสรางความสัมพันธ สรางความเปนพวก ดวยการเขาถึง 

และรูจักนิสัยใจคอของลูกบานแตละคน อีกทั้งยินดีรับฟง

เสียงสะทอน ขอคิดเห็นอยางเปดใจ แมในสถานการณท่ีตอง

เผชิญกับขอขัดแยง จะใช ใจที่นิ่ง และสงบ ปราศจากอคติ 

เพื่อคนหาทางแกไขอยางมีสวนรวมตลอดทั้งกระบวนการ 

เชน การเตรียมความพรอมของชุมชนในการรับผูปวยจิตเวช

กลับมาดูแลที่บานหลังรับการรักษาและการดูแลตอเนื่อง 

จนกระท่ังสมาชิกในทีม และชาวบานเกิดความศรัทธา ยอมรับ 

และเชื ่อมั่นตอผูนำชุมชนของตน พรอมใหความรวมมือ

รวมใจอยางเต็มที่ 

 

          ภายใตความมุงมั่น ทุมเท จริงใจ และตั้งใจ นายสุจิน 

นาคบำรุง กำนันตำบลบานทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด

สุราษฎรธานี จึงไดปวราณาตัวที่จะแก ไขปญหาผูปวยจิตเวช 

ซึ่งเปนสมาชิกในชุมชน แตเสมือนลูกหลานของตนใหพนจาก

ปญหายาเสพติด ใหไดรับการดูแล รักษาดานจิตเวชอยางใกลชิด 

และทันทวงที จนสามารถกลับมาใชชีวิตไดอยางเปนสุข ครอบครัว 

และชุมชนรวมกันในการใหความชวยเหลือดูแล และรักษา 

เพื่อลดปญหาความรุนแรง ชุมชนไรซึ่งปญหาดานยาเสพติด 

และสรางสังคมที่เปนสุขใหเกิดขึ้น โดยริเริ่มดวยการจัดตั้ง

ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินจิตเวชบานทำเนียบ และสวมบทบาท

หัวหนาทีม มีสมาชิกในชุมชนเขารวมปฏิบัติงานดวยความสมัครใจ 

มีอุดมการณ และเปาหมายในการแกไขปญหา มารวมพูดคุย

สื่อสารปญหาและความตองการของชุมชนรวมกัน โดยยินดี

ใชทุนทรัพย และเสียสละชีวิตความเปนสวนตัว
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การดำเนินการ สรางความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมถึง

สงเสริมความปลอดภัยในชุมชนดวยการใหความชวยเหลือ

แกลูกบานท่ีติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการรักษา โดยการนำ

บุคคลที่เจ็บปวยทางจิต และมีการใชสารเสพติดรวมดวย 

ที่อยูในภาวะวิกฤติ กาวราว รุนแรง ใหไดรับการบำบัดรักษา

ไดอยางทันที ซึ่งในบางสถานการณตองมีการเจรจาตอรอง 

การจับตัวผูปวย สามารถดำเนินการไดสำเร็จอยางเปนระบบ 

และเปนมิตร โดยการแกไขวิกฤติทุกครั้ง จะมีการนำแนวทาง

แก ไขมาคิดทบทวน เพื่อปรับปรุงการใหความชวยเหลือ

ผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น

ดานโครงสรางทีมปฏิบัติการฉุกเฉินฯ นายสุจินไดบริหารใน

รูปของคณะกรรมการ ทุกคนมีสวนรวมในการคิดวิเคราะห

ปญหา และวางแผนแกปญหารวมกันทั้งชุมชน ซึ่งเปนการนำ

รูปแบบการทำงานแนวใหมเขาสูชุมชน สรางการเปล่ียนแปลงตอ

ชุมชนที่หลากหลาย โดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉินฯ จะทำหนาที่

ในการใหความชวยเหลือผูปวยจิตเวชในพื้นที่ ใหสามารถเขาสู

กระบวนการรักษาไดอยางรวดเร็ว มีทีมเฝาระวัง ติดตาม รวมท้ัง

ขยายผลในการสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายทองถิ่น 

เครือขายภาครัฐ ภาคประชาชน ทั้งภายในและภายนอก รวมถึง

การปรับเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกตอแนวคิดที่มีตอผูปวย

จิตเวช ภายใตการใหขอคิด ขอแนะนำจาก รพ.สวนสราญรมย 

หนวยงานสาธารณสุขภาครัฐ และการบูรณาการความรวมมือ

ภาคีเครือขาย ที่ ไดออกแบบองคความรู “รูทัน เขาใจ ปองกัน

ภัยความรุนแรง” จนเกิดการประสานงาน ลดชองวาง
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จนมีการตั้งฉายาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินวา 

  

          

           ขณะเดียวกัน สามารถยกระดับการดูแลผูปวย

จิตเวช สูการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย และใชเทคโนโลยี

สื่อสารสนับสนุนที่ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ประชาชน

เขาใจระบบสงตอ ปฏิบัติ ไดถูกตอง ถูกขั ้นตอน ชุมชน

สามารถใหการติดตามอยางเปนระบบมากขึ ้น เฝาระวัง 

ชวยเหลือ สงตอ อยูตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ผูปวยจิตเวช

ในชุมชนไดรับการยอมรับ ลดการตีตรา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ไดรับสนับสนุนการจางงานในชุมชน 3 ราย ทำงานประจำ

ที่อบต.บานทำเนียบ 1 ราย จิตอาสากูภัย 1 ราย และทำงาน

ที่ปกครองทองที่ 1 ราย และสวนใหญทำงานชวยเหลือ

ครอบครัวของตนเองรอยละ 80 รูปแบบการดำเนินงาน

ของทีมปฏิบัติการฉุกเฉินฯ สรางผลสัมฤทธิ ์จนไดรับ

การยอมรับจากกรมสุขภาพจิตใหเปนแหลงศึกษาดูงาน 

เผยแพรแนวคิดการดูแลผูปวย SMI-V การปฏิบัติการ

ฉุกเฉินจิตเวช และเปน Best Practice ที่เปนตนแบบใหกับ

ช ุมชนอ ื ่นๆ รวมถ ึง เป นแบบอย างของการนำของ

ผูนำฝายปกครองทองที่ ภายใตหลักการทำงานดวยใจและ

ปญญา สรางการมีสวนรวม

ÃÇ´àÃçÇ ©ÑºäÇ 

»ÅÍ´ÀÑÂ ã¨¶Ö§

¾Öè§ä´

          ภาวะ “ผูนำ” อยางมีประสิทธิภาพของนายสุจินที่มี

ความเขมแข็ง เสียสละ ใส ใจ พูดจริงทำจริงอยางเปนธรรม 

และมีมนุษยธรรม เห็นแกประโยชนของสวนรวมเปนลำดับตน 

ถือเปนแบบอยางในการสรางวัฒนธรรมการนำที่ดี ปราศจาก

อคติ สงผลใหผูนำชุมชนทุกระดับมีความจริงจังตอการแกไข

ปญหา และรวมสรางการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในสังคม รวมถึง

การปลูกฝงคานิยมรักบานเกิด มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ

ตอชุมชน ปลูกฝงความคิด “ไมมีใครทำบานเราใหดีไดเทาตัวเรา”

สรางวัฒนธรรมของความรักความสามัคคีภายในชุมชน 

เกิดความรวมมือ เปดใจ ยอมรับในการชวยเหลือและดูแล

ผูปวยจิตเวช โดยใชระบบสื ่อสารเพื ่อการประสานงานที ่

รวดเร็วในการใหความชวยเหลืออยางทันทวงที จนความศรัทธา

ในตัวผูนำมีมากกวาการตองเชื ่อฟง และปฏิบัติตามเพราะ

ตำแหนงหนาที่

          จากขอมูลสถิติผูปวยบานทำเนียบ รพ.สวนสราญรมย 

พบวา มีผูปวยจิตเวชในตำบลลดการกลับมาเปนซ้ำสูงถึง

รอยละ 80 ขณะที่ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินฯ สามารถใหความ

ชวยเหลืออยางทันทวงทีและนำเขาสูกระบวนการรักษาได

อยางรวดเร็ว ทำใหชุมชนมีความปลอดภัย ไมมีอุบัติการณ

ความรุนแรงของผูปวยจิตเวชในชุมชน ตลอดระยะเวลาของ

ป 2561-2562 ครอบครัวผูปวยสามารถลดภาระคาใชจายใน

การดูแลไดประมาณ 12,000 บาทตอครอบครัวตอป จากการ

ทุมเทในการปฏิบัติงานของนายสุจิน และทีม ชุมชนเกิด

การมีส วนรวม มีความพึงพอใจตอการชวยเหลือและ

รวมกันดูแลผูปวยจิตเวชในระดับมากถึงมากที ่สุด และมี

ทัศนคติที่ดี เขาใจ ยอมรับผูปวยจิตเวชได ในระดับมากที่สุด 
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ÃÒ§ÇÑÅ
¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ
áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

â¤Ã§¡ÒÃËÁÙºÒ¹ÊÕ¢ÒÇ

ªØÁª¹ºÓºÑ´ÂÒàÊ¾µÔ´ 

¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÇÁÃÑ¡É 

ÎÑ¡àÇÕÂ§Ë¹Í§ÅÍ§ÍÂÒ§ÂÑè§Â×¹ 

¨Ñ§ËÇÑ´ÅÓ¾Ù¹

»ÃÐàÀ·ÊÑÁÄ·¸Ô¼Å
»ÃÐªÒª¹ÁÕÊÇ¹ÃÇÁ
Effective Change

ÃÐ´Ñº´Õà´¹

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´

¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

          เสนทางลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือสู กรุงเทพฯ มีพื ้นที ่

อำเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลำพูน เปนพื้นที่พาดผานของการลำเลียง 

ซ่ึงในอดีตเม่ือ 8 ปท่ีผานมา มีประชาชนในชุมชนเขาไปเก่ียวของ และมีระดับผูนำ

ชุมชนตองเสียชีวิตจำนวน 2 คน จากเหตุการณถูกยิงและถูกแทงอันเน่ืองมาจาก

การเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการคายาเสพติด สงผลกระทบทางจิตใจ

และความรูสึกของคนในพื้นที่ กอใหเกิดความหวาดกลัว ไม ใหความรวมมือ

ในการทำงานดานสาธารณสุขกับทางโรงพยาบาลเวียงหนองลอง อัตราผูเสพ

ยาเสพติดเพ่ือสูงมากข้ึน ขณะท่ีมีผูติดยาเพียงรอยละ 50 ท่ีเขามารับการบำบัด

กับทางโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังพบวามีผูปวยโรคจิตที่เกิดจากการเสพ

สารเสพติดรายใหมเพิ่มขึ้นทุกป รวมทั้งผูปวยโรคจิตจากสารเสพติดรายเกา

มีอาการกำเริบบอยครั้ง  
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          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ไดใหการสนับสนุนเพ่ือการบริหารจัดการ

แกไขปญหายาเสพติดในหมูบานวังสะแกงใต อำเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลำพูน 

อยางครบวงจร และเนนการมีสวนรวมของชุมชน ดวยการใหคำแนะนำเริ่มตนใน

การสรางสรางตน อันเปนทีมงานหมูบานสีขาว มีนายจรูญ ฤทธิ์เรือนคำ ผู ใหญบาน

วังสะแกงใต เปนแกนนำ และไดรวมคัดเลือกทีมงานประกอบดวยตำรวจ ฝายปกครอง 

เครือขายเจาหนาที ่สาธารณสุข จำนวน 14 คน ไปศึกษาดูงานหมูบานตนแบบกับ 

ทีมนางฟาทาฉนวน จังหวัดสุโขทัย ภายหลังการดูงานไดจัดประชุมระดมความคิดเห็นเสนอ

ทางออกในการแกปญหา และรวมกันวางแผน กำหนดรูปแบบกิจกรรม และกำหนดบทบาท

หนาที่ ในลักษณะรวมคิด รวมทำ รวมถึงคัดเลือกพื้นที่นำรองในการดำเนินการ และการจัดเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะห เพื่อเปนฐานขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภายใตชื่อโครงการ

¾ÅÑ§ªØÁª¹ÃÇÁã¨ ËÒ§ä¡ÅÂÒàÊ¾µÔ´

ËÁÙºÒ¹ÊÕ¢ÒÇªØÁª¹ºÓºÑ´ÂÒàÊ¾µÔ´

¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÇÁÃÑ¡É ÎÑ¡àÇÕÂ§Ë¹Í§ÅÍ§ÍÂÒ§ÂÑè§Â×¹

- 70 -



แกนนำชุมชน การตรวจปสสาวะหาสารเสพติด ซ่ึงหากพบเจอ

สามารถสงตอเจาหนาที่โรงพยาบาลเวียงหนองลอง เพื่อ

ช้ีแจง ทำขอตกลงข้ันตอนการบำบัด และการทำกิจกรรมชุมชน

บำบัดไดโดยทันที โดยออกแบบโปรแกรมกระบวนการบำบัด

เปนระยะเวลารวม 4 เดือน และมีการติดตามอยางตอเนื่อง

หลังครบโปรแกรม 7 คร้ังใน 1 ป ซ่ึงการบำบัดเปนการประยุกต

โปรแกรมจิตสังคมบำบัด การเสริมสรางแรงจูงใจ เสริมสราง

ศักยภาพ ใหชุมชนมีสวนรวมในการบำบัดทุกครั้ง และให

ครอบครัวเขาใจ ดูแลชวยเหลือ สงตอในกรณีจำเปน รวมทั้ง

สรางมาตรการดานยาเสพติดในชุมชนอีกดวย จนสามารถ

ขยายดำเนินการในพื ้นที ่นำรองได ใน 4 หมูบาน ไดแก 

บานเหลาดู บานดงใตพัฒนา บานแพะใต และบานวังสะแกงใต 

 

          จากนั้นไดเริ่มปฏิบัติตามแผนงานในการชักจูงชาวบาน

เพื่อเขามามีสวนรวม มีการจัดเวทีประชาคมในหมูบาน และเชิญ

หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงตัวแทนจากโรงพยาบาล

เวียงหนองลอง มาใหความรู พูดคุยถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด 

และแลกเปล่ียนขอคิดเห็น เพ่ือทบทวนสภาพปญหา สรางความ

ตระหนัก แรงจูงใจ และการมีสวนรวมในการรวมเพื่อปองกัน 

และการบำบัดรักษาผูปวย ในครั้งแรกที่ดำเนินการมีชาวบาน

เขารวมนอยมาก เพราะความหวาดกลัวขบวนการคายาเสพติด

ที่จะเขามาทำรายรางกาย และอาจสงผลถึงการเสียชีวิต แตดวย

ความมุงมั่นของทีมงานหมูบานสีขาว สงผลใหแตละครอบครัว

มีตัวแทนเขารวมรับฟงมากกวารอยละ 80 ของคนในหมูบาน 

รวมทั้งยินดีรวมกันคนหาผู ใช/ผูเสพยาเสพติดโดยมีการ

ใสชื่อลงในกลองรับความคิดเห็น

          นอกจากนี้ มีการบูรณาการความรวมมือ โดยกำหนด

บทบาทหนาที่ของทีมงาน และผูมีสวนเกี่ยวของในเครือขาย 

รวมถึงการซักซอมผานการจำลองสถานการณ ใหผูเกี่ยวของ

ไดแสดงบทบาทเหมือนการแสดงหนัง หรือละคร เพื่อสราง

ความเขาใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานหากพบเจอผูท่ีติดยาเสพติด 

เพ่ือใหผูเสพยารูสึกถึงปลอดภัย และใหความรวมมือในการเขารับ

การบำบัดอยางตอเนื่อง และยินดี ใหขอมูลในการติดตามผล

อยางตอเนื่อง มีการจัดทีมลงพื้นที่เพื่อชี้แจง และใหขอมูล
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ติดตามการปราบปรามยาเสพติด สงผลใหชาวบานมีความเขาใจ 

และใหความรวมมือชวยเหลือเปนอยางดี

          ภายหลังจากการบำบัด มีการจัดเวทีคืนคนดีกลับ

ชุมชน เพื่อสรางการมีสวนรวม ใหชุมชนเขาใจและยอมรับ 

ผู ใช ผูเสพติด ใหสามารถอยูรวมกับชุมชนได โครงการมี

การสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนอยางตอเนื่อง 

ในการคนหา คัดกรอง ดูแลชวยเหลือ สงตอในกรณีจำเปน 

รวมทั้งสรางมาตรการดานยาเสพติดในชุมชน

          ผลจากการบำบัด และติดตามผูปวยท่ีอยางตอเน่ือง

ในป 2561 -2562 พบวา ผูปวยที ่ ไดรับการบำบัดทาง

ความคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavioral therapy 

: CBTx) มีอัตราคงอยูรอยละ 90 และครบตามกำหนดรอยละ 

78.26 ซึ่งมากกวาการบำบัดในสถานพยาบาล และจากการ

ติดตามดูแลตอเนื่อง 3 เดือน พบวา ผูปวย CBTx มีอัตรา

การหยุดเสพตอเน่ืองมากกวาการบำบัดในสถานพยาบาลรอยละ 

94.44  (ขอมูลป 2562) และผูท่ีไดรับการบำบัดสามารถกลับ

มาใชชีวิตในชุมชนเหมือนคนปกติ สามารถทำงานประกอบ

อาชีพได  เปนที ่ยอมรับของชุมชน อาทิ ร ับจ างซักผา 

ชางเสริมสวย เลี้ยงไก  ซึ่งสรางความพึงพอใจของผูที่ ไดรับ

บำบัด หรือของประชาชนชุมชน รอยละ 98.65

          ตัวอยางการจำลองสถานการณ เพ่ือซักซอมการทำงาน 

เชน ฝายตำรวจ มีบทบาทบังคับใชกฎหมาย เปนหัวหนาทีม 

เสริมสรางศักยภาพใหชุมชนตระหนักถึงปญหายาเสพติด เชน 

“ผมตองขอโทษพอหลวงและคณะกรรมการหมูบานทุกทาน

ที่จำเปนตองโกหกวา วันนี้จะมาตั้งดาน แตมาใหทานนำพา

เจ าหน าท ี ่ ไปนำต ัวกล ุ มเส ี ่ยงมาตรวจป สสาวะ”  หร ือ 

“ผมใหทุกทานเลือก 2 ทาง ทางแรกไปกับตำรวจเพื่อดำเนิน  

คดีเสพยาเสพติด ทางสองอยูกับพอหลวงเขารับการบำบัด

ในชุมชน” เปนตน สวนฝายความมั่นคง ไดแก ปลัดอำเภอ

เวียงหนองลอง/เทศบาลตำบลเวียงหนองลอง มีบทบาทเปน

ผูสนับสนุน (Facilitator) เชน “ในเม่ือพอหลวงรับรองลูกบาน

ของทานไว ตองทำหนาที่คอยติดตาม ใหมารับการบำบัด ดูแล

ชวยเหลือใหดีขึ ้น แลวผมจะรายงานทานนายอำเภอตอไป” 

ขณะที่นายอำเภอเมือเวียงหนองลอง มีบทบาทเปนผูจัดการ

เครือขาย (Network Management) ในการสั่งการควบคุม
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          ขณะเดียวกันมีชุมชนโดยรอบเขารวมโครงการจนปจจุบันมีรวม 15 ชุมชน เกิดเปนชุมชนตนแบบ 2 ชุมชน ไดแก 

บานวังสะแกงใต และบานหนองลอง และมีชุมชนเปนสถานที่ศึกษาดูงานชุมชนบำบัด ใหแก อำเภอบานธิ สถานบำบัดรักษาและ

ฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี โรงพยาบาลธัญญารักษภูมิภาค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

การกอคดีอาชญากรรมลดลงเปนศูนย สามารถลดการสูญเสียงบประมาณที่ ใช ในการบำบัดรักษาฟนฟูผูปวยยาเสพติด 

เฉลี่ย 3,000 บาทตอราย ป 2561-2562 จำนวน 73 คน เปนจำนวนเงิน 219,000 บาท 

ÃÙ»áºº : ËÁÙºÒ¹ÊÕ¢ÒÇªØÁª¹ºÓºÑ´ÂÒàÊ¾µÔ´ ¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÇÁÃÑ¡É ÎÑ¡àÇÕÂ§Ë¹Í§ÅÍ§ÍÂÒ§ÂÑè§Â×¹

»ญËÒ
à»¹¾×é¹·ÕèÅÓàÅÕÂ§ÂÒàÊ¾µÔ´

ªØÁª¹ËÇÒ´¡ÅÑÇ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤ÒÂÒàÊ¾µÔ´
ªØÁª¹»ÅÍ´ÂÒàÊ¾µÔ´ ¡Ô¹ÍÔèÁ ¹Í¹ÍØ¹ ½¹´Õà»ÒËÁÒÂ

¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁã¹¾×é¹·Õè

1. ทีมสรางตน สงเสริมให เกิดการรวมกลุมภาค

ประชาชนในพื้นที่ โดยมีผูนำชุมชนเปนแกนนำในการคัด

เลือกและจัดตั้งทีมงาน

2. เวทีประชาคม สงเสริมการทำประชาคมหมูบานรวม

วางแผนดำเนินงาน ทบทวนสภาพปญหา สรางการ

รับรูถึงโทษพิษภัยและวิธีการบำบัดยาเสพติด คนหา

ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด แบบมีสวนรวม

3. สรางบทลดดรามา ทีมงานรวมกันจัดทำขอตกลง

และกำหนดบทบาทในการทำงานตามขั้นตอนการบำบัด

ฟนฟู โดยใชชุมชนเปนศูนยกลาง (CBTx)

4. กระบวนการบำบัด สงเสริมชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการบำบัดผผูเสพ/ผูติดยาเสพติด วิธีบำบัดกิจกรรม

ทางจิตสังคม 8 ครั้ง รวมเวลา 4 เดือน และติดตาม

ดูแลไมกลับมาเสพติดซ้ำหลังบำบัด 7 ครั้ง ใน 1 ป

5. คืนคนดีสูชุมชน สงเสริมชุมชนและทีมงานจัดกิจกรรม

ตอนรับผูเสพ/ผูติดยาเสพติดที่ ไดรับการบำบัดครบ

ตามโปรแกรมและหายเปนปกติกลับมาใชชีวิตในสังคมชุมชน

¼ÅÊÓàÃç¨/»ÃÐâÂª¹·Õèä´ÃÑº

1. จากชุมชนตนแบบบำบัดยาเสพติด 

CBTx เปนอำเภอตนแบบแหลงเรียนรู

ของเครือขาย

2. พบอัตราคงอยูและบำบัดครบกำหนด

และหยุดเสพซ้ำมากกวาการบำบัดใน

สถานพยาบาล

3. รอยละผูเสพ/ผูติดยาเสพติดเขารับ

การบำบ ัดและฟ นฟูครบกำหนด 

ป 2561-2562 รอยละ 90 และ 78.26

4. ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดหยุดเสพ

ตอเนื่องรอยละ 94.44

5. จำนวนคดีอาชญากรรมลดลงเปนศูนย

6. เกิดชุมชนตนแบบเพิ่ม 2 แหงจาก

เดิม 4 แหง ไดแกบานหนองยวง และ

บานหนองลอง

7. ประหยัดงบประมาณในการบำบัด 

3,000 บาท/ราย

8. ผู เสพ/ผูติดยาเสพติดมีความ

พึงพอใจตอการบำบัดรอยละ 98.65

9. ผูนำชุมชนไดรับการยกยองเปน

ตนแบบเครือขาย

»¨¨ÑÂ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ 1. ÁÕ¼Ù¹ÓªØÁª¹·Õè¡ÅÒËÒญ
Â×¹ËÂÑ´µÍÊÙ

2. ªØÁª¹ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤Õ
ÃÇÁã¨à»¹Ë¹Öè§

3. ÁÕÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢ÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
·Õèà¢Áá¢ç§

- 73 -



- 74 -



ÃÒ§ÇÑÅ
¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ
áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

»ÃÐàÀ·¼Ù¹ÓËØ¹ÊÇ¹
¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í 
Engaged Citizen

ÃÐ´Ñº´Õà´¹

¹ÒÂ¨ÃÙญ Ä· Ô̧ìàÃ×Í¹¤Ó

¼ÙãËญºÒ¹ ºÒ¹ÇÑ§ÊÐá¡§ãµ 

ÍÓàÀÍàÇÕÂ§Ë¹Í§ÅÍ§ 

Ñ̈§ËÇÑ́ ÅÓ¾Ù¹

â¤Ã§¡ÒÃËÁÙºÒ¹ÊÕ¢ÒÇ
ªØÁª¹ºÓºÑ́ ÂÒàÊ¾µỐ  
¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÇÁÃÑ¡É 
ÎÑ¡àÇÕÂ§Ë¹Í§ÅÍ§ÍÂÒ§ÂÑè§Â×¹ 
Ñ̈§ËÇÑ́ ÅÓ¾Ù¹

          นายจรูญ ฤทธิ์เรือนคำ ผู ใหญบาน

บานวังสะแกงใต อำเภอเวียงหนองลอง จังหวัด

ลำพูน เปนผูนำหุนสวนความรวมมือท่ีสำคัญ

ในการขับเคล่ือนใหพ้ืนท่ีในหมูบานจากพ้ืนท่ีเส่ียง

ดานยาเสพติด กลับกลายเปน “หมูบานสีขาว” 

และ เปน “หมูบานกินอิ่ม นอนอุน” 

ลดความหวาดกลัวของชาวบาน

จากกลุมอิทธิพลขบวนการคายา

เสพติด จนเปนชุมชนที ่ม ี

ความรวมมือเพื่อปองกัน

ปญหายาเสพติดอยาง

เขมแข็ง ดวยการลง

แรงกาย แรงใจ ทุมเทให

กับชาวบานอยางเต็มที่ ทา

ประกาศเอาตำแหนงหนาที่

ผูใหญบานเปนหลักประกัน ใน

การสรางความรวมมือ 

รวมใจในชุมชน
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          ผู ใหญจรูญชวยสรางศรัทธาและความเชื่อมั่นใหกับ

ชาวบาน ดวยการเปนแกนนำ “ทีมสรางคน” จัดกิจกรรม

ชุมชนบำบัดผูเสพยาทุกสัปดาห และคนหาผูเสพยารายใหม

เขารับการบำบัด นอกจากน้ี ยังชวยเฝาระวังภัยจากขบวนการ

คายาเสพติด และผูเสพท่ีมีพฤติกรรมไมพึงประสงคลักขโมย

ของชาวบานในยามวิกาลใหกับชุมชนจนสามารถจัดตั้งให

หมูบานบานวังสะแกงใต เปน “หมูบานสีขาว” ทั ้งยังให

การชวยเหลือ และพัฒนาบานหนองลอง ใหไดรับการยอมรับ

เปนชุมชนตนแบบโครงการควบคูอีกพื้นที่หนึ่ง

          นอกจากนี้เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และ

สรางสังคมการอยูรวมกันอยางมีความสุข ยังไดออกมาตรการ

ชุมชุนกรณีที่ผูเสพยาที่ ไดรับการบาบัดแลวกลับมาเสพยาซ้ำ 

หากตรวจปสสาวะแลวพบเปนสีมวงข้ันแรกจะถูกตักเตือนกอน 

หากยังไมมีการแกไข มีการเสพซ้ำ และตรวจปสสาวะพบสีมวง

อีกบานท่ีพักอาศัยจะถูกตัดน้ำตัดไฟ เปนมาตรการทางสังคม

เพื่อสรางความตระหนักรู และคิดรวมกัน รวมถึงการสราง

มาตรการการอยูอาศัยรวมกันใหกับชาวบานในชุมชนที่ ไดรับ

การบำบัด และสามารถกลับมาใชชีวิตในชุมชนเหมือนคนปกติ 

รวมถึงการสรางอาชีพใหสามารถดำรงชีวิตเชนชาวบานทั่วได

          ผลจากการทำงานดวยความเสียสละและทุมเทของ

ผูใหญจรูญ ทำใหไดรับการคัดเลือกเปนอาสาสมัครสาธารณสุข

สาขายาเสพติด เปนตัวแทนในการสรางชื่อเสียงใหกับทาง

จังหวัดลำพูน ระดับภาค และระดับประเทศ ทั้งนี้ผู ใหญจรูญ

ยังม ี เป าหมายสำคัญที ่ต องการสร างใหหมู บ านเปน

 

เกิดขึ้นเปนโครงการตอไป

          ผู ใหญบานจรูญแสดงความเปนผูนำ กลาตัดสินใจ

นำลูกบานเขารวมโครงการหมูบานสีขาวเปนหมูบานแรกของ

จังหวัดลำพูน โดยไมเกรงกลัวขบวนการคายาเสพติด 

ทามกลางความหวาดกลัวของลูกบานอันเนื ่องมาจาก

การเสียชีวิตของชาวบานในพื้นที่จำนวน 2 คน โดยแรกเริ่ม

โครงการ ผูใหญบานจรูญไดชักจูงชาวบานและเชิญหนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของมารวมมือในการจัดเวทีประชาคมหมูบาน 

ซึ่งในครั้งแรกมีชาวบานเขารวมเปนจำนวนที่นอยมาก เพราะ

มีความหวาดกลัวตออิทธิพลขบวนการคายาเสพติด แต

ผู ใหญจรูญยืนหยัดดวยการใชวิธีเดินเคาะประตูบานทุกหลัง 

เพื่อหวานลอม และเชิญชวนใหเขารวมในการดำเนินกิจกรรม 

ถึงข้ันกลาประกาศท่ีจะลาออกจากตำแหนงผูใหญบาน หากมี

ชาวบานมาเขารวมจำนวนนอยเชนเดิม เพราะถือวาไมไดรับ

ความไววางใจจากชาวบานในการปฏิบัติหนาที่ จนสุดทาย

ผู ใหญจรูญทำไดสำเร็จ มีชาวบานเขารวมมากกวารอยละ 

80 ของคนในหมูบาน

ËÁÙºÒ¹¡Ô¹ÍÔèÁ ¹Í¹ÍØ¹
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Green
Economy

ÊÃÒ§ÊØ¢·ÕèÂÑè§Â×¹
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ÃÒ§ÇÑÅ
¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ
áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

â¤Ã§¡ÒÃÊÒ¹¾ÅÑ§à¤Ã×Í¢ÒÂ 

à¾×èÍÊÃÒ§»Ò ÍÂÒ§ÂÑè§Â×¹ 

¾×é¹·ÕèÍÓàÀÍ¹ÒáËÇ ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ

»ÃÐàÀ·ÊÑÁÄ·¸Ô¼Å
»ÃÐªÒª¹ÁÕÊÇ¹ÃÇÁ
Effective Change

ÃÐ´Ñº´Õà´¹

          พื้นที ่อำเภอนาแหว จังหวัดเลย มีทรัพยากรปาไมที ่มีความอุดม

สมบูรณในเขตพื้นที่ปาสงวนมากกวา 311,290 ไร ทั้งยังเปนแหลงตนน้ำ และ

เปนท่ีพ่ึงพิงในการดำรงชีวิตท้ังชุมชนและสัตวปา แตเน่ืองดวยจำนวนประชากร

ที่เพิ่มขึ้น ทำใหมีความตองการใชทรัพยากรปาไม และพื้นที่เพื่อทำการเกษตร

มากขึ้น จึงมีการบุกรุกแผวถางปา เปลี่ยนพื้นที่ปาไมเปนที่ดินทำการเกษตรที่

เนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาทิ ขาวโพด สับปะรด และขิง ทำใหสูญเสียปาไม

อยางถาวรไปมากกวา 35.64% สงผลตอการขาดแหลงตนน้ำ ดินขาด

ความอุดมสมบูรณ สรางผลกระทบตอเน่ืองอยางเปนวัฎจักรทางดานการเกษตร 

ไมวาผลผลิตท่ีไดตกต่ำลง ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาตินอยลง 

คุณภาพชีวิตของประชากรตกต่ำลง อีกทั้งยังประสบปญหาความขัดแยง

รุนแรงระหวางเจาหนาที่ของรัฐที่ตองปฏิบัติงานตามกฎหมาย กับราษฎรที่

ตองอาศัยทรัพยากรปาไม ในการดำรงชีวิต

¡ÃÁ»ÒäÁ
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          ดวยแนวพระราชดำริ เร่ือง “สรางปา สรางรายได” 

ของสมเด ็จพระกน ิษฐาธ ิราชเจ ากรมสมเด ็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับไดวาเปนแนวความคิด

หลักที่ ใชเปนแนวทางในการแกปญหา โดยทางกรมปาไมรวม

กับราษฎรในพื้นที่ ดำเนินการรวมกับกระบวนการมีสวนรวม

ของชุมชนในการบริหารจัดการปาและการบูรณาการการ

ทำงานของทุกภาคสวนที่เกี ่ยวของ ไดกำหนดรูปแบบการ

ทำงาน แบงออกเปน 3 ระยะ เร่ิมตนดวยการแกไขปญหาความ

ขัดแยงระหวางเจาหนาที่รัฐและชุมชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

ในเรื่องที่ดินทำกิน และความขัดแยงกับชุมชนในพื้นที่ปา โดย

การออกหนังสือรับรองตามมาตรการแก ไขปญหาการอยู

อาศัยและทำกินในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ เพ่ือใหชุมชนสามารถ

เขามาใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติไดถูกตองตามกฎหมาย และ

ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

          จากน้ันทางกรมปาไมรวมกับอำเภอนาแหว และราษฎร

ในพื้นที่ จัดประชาคมหมูบาน สำรวจสภาพทาง และวิเคราะห

สภาพชุมชนทั้งในเชิงกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม สภาพปญหา วิเคราะหความตองการของชุมชน 

เพ่ือประกอบการปฏิบัติงาน กอใหเกิดการสรางความรูจักคุนเคย

และความไว เนื ้อเช ื ่อใจ จนสามารถคัดเลือกผูนำชุมชน 

ในการสรางการรับรู ความเขาใจ และสรางจิตสำนึกใหแกผูนำ 

ในการแกไขปญหาชุมชน และนำไปชักจูง ถายทอดใหกับคนใน

ชุมชนเกิดความตระหนักรับรูรวมกัน และสมัครเขารวมเปน

สมาชิกเครือขาย

ÊÃÒ§»Ò ÊÃÒ§ÃÒÂä´

ÊÃÒ§¨ÔµÊÓ¹Ö¡ 

áÅÐÊÃÒ§ªØÁª¹
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          เมื ่อความรวมมือรวมใจในการดำเนินตามแนว

พระราชดำริเปนไปอยางเขมแข็ง การดำเนินงานในระยะที่ 3 

ไดสรางกลุมเครือขายและพัฒนาอาชีพดานปาไม โดยมีการจัดต้ัง

คณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อรวมกันระดมความคิด 

นำขอมูลพ้ืนฐาน และความตองการของชุมชน มาจัดทำรูปแบบ

สรางปา สรางรายไดใหเหมาะสมกับลักษณะพ้ืนฐานของชุมชน 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนองคความรูและแกไขปญหาเบื้องตน

ใหกับกลุมสมาชิก ฟนฟูปาตนน้ำ ลดรายจาย สรางรายได ให

กับประชาชนในพื ้นที ่ สรางจิตสำนึกในการดูแลรักษาปา 

รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือขาย ท้ังทางตรง

และทางออม เชน การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ระหวางกลุมเครือขาย การทัศนศึกษา การจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ และจัดทำสื ่อการเรียนรูตางๆ เพื ่อใหชุมชน

ตระหนักถึงความสำคัญของปาไม การนำแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช ในการดำรงชีวิต และการพัฒนาดานการฝก

อาชีพ ปลูกพืช และแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคา เชน 

ผลิตภัณฑการแปรรูปแมคคาเดเมียในซองสุญญากาศ 

สมุนไพรแกอาการกรดไหลยอน กลวยตากพลังงาน

แสงอาทิตย เปนตน 

          การดำเนินกิจกรรมตางๆ ไดมีการขยายขอบเขต และ

ยกระดับการดำเนินงาน โดยสงเสริมใหจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจ

ชุมชน/สหกรณ เพื่อเปนองคกรที่สามารถเก็บหาผลผลิต 

แปรรูป และจำหนายเปนไปตามระเบียบกฎหมาย เชน วิสาหกิจ

ชุมชนกาแฟ วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวนาแหวใหม และ

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรนาแหว เปนตน โดยผลิตภัณฑของ

วิสาหกิจชุมชนที่ ไดรับความนิยม คือ กาแฟ แมคคาเดเมีย 

มันเทศญ่ีปุน กลวยอบน้ำผ้ึง น้ำพริกผักสะทอน พริกไทยดำแหง 

และน้ำมะขามปอม
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          ผลสำเร ็จจากการดำเน ินโครงการ นอกเหนือ

เปนการสรางความมีสวนรวมในการดูแล รักษา และฟนฟู

พื้นที่ปา จนสามารถพลิกเปลี่ยนรูปแบบสรางปาสรางรายได

จากพื ้นที ่ 11,106 ไร รวมถึงการบุกรุกพื ้นที ่ปาในเขต

อำเภอนาแหวลดลงเปน 0% แลว ความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ี

ของรัฐ และชุมชนลดลง เกิดความสามัคคีในการดำเนินกิจกรรม

กลุมรวมกัน จนนำไปสูการรวมแรงรวมใจสรางอาชีพท่ีม่ันคง

และยั ่งยืน มีแปลงเกษตรรวมที ่ชุมชนรวมกันดูแลรักษา 

มีคณะทำงานในแปลงเกษตรรวม และรับผลประโยชนรวมกัน

จากผลผลิตที่ ได โดยนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา รวมถึง

การสงเสริมและพัฒนาการรวมกลุมจัดต้ังเปนวิสาหกิจชุมชน 

หรือกลุมสหกรณ ในการจัดจำหนายผลผลิตท่ีไดจากโครงการ 

เชน กาแฟเฉยเลย กลวยตากพลังงานแสงอาทิตย ยาสมุนไพร

แก กรดไหลย อน น ้ำมะขามป ูอมผสมน้ำผ ึ ้ง เด ือนห า 

แมคคาเดเมียอบเกลือ เปนตน อีกทั้งสงเสริมการกิจกรรม 

“ลองแพบานหวยน้ำไพร” ใหเปนแหลงทองเที่ยว สงผลให

ประชาชนในพื้นที่มีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกวา 265,000 บาท / 

ครัวเรือน / ป ขณะเดียวกันองคความรูที่มีเพิ่มขึ้นในแตละ

ครัวเรือน ยังสงผลใหเกิดการลดรายจายภาคครัวเรือนจาก

การเก็บผลผลิตจากพืชที่ปลูกภายในชุมชนอีกดวย 

- 83 -



¡ÃÍºá¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´ËÅÑ¡

ã¹¡ÒÃá¡ä¢»ญËÒ

ดานเศรษฐกิจ 

1. ลดรายจาย เพิ่มรายได ชุมชนมีอาชีพที่

มั ่นคงและยั่งยืน มีการจัดตั้งกลุมสหกรณ

และวิสาหกิจชุมชน

2.  มีการรวมกลุมจำหนายผลผลิตที่ ไดจาก

โครงการมีการแปรรูปผลผลิต เชน กาแฟเฉย

เลย กลวยตากพลังงานแสงอาทิตย ยาสมุนไพร

แกกรดไหลยอน น้ำมะขามปอมผสมน้ำผึ้ง

เดือนหา แมคคาเดเมียอบเกลือ เปนตน

3. ชุมชนมีรายไดเพิ ่มขึ ้น 265,000 บาท/

ครัวเรือน/ป

ดานสังคม

ลดความขัดแยงระวางเจาหนาท่ีของรัฐ และชุมชน 

กอใหเกิดการรวมกลุมทำกิจกรรมตางๆ รวมกัน 

เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน

ดานสิ่งแวดลอม

1. ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลพื้นที ่ปา 

200,287 ไร และฟนฟูปาในรูปแบบสรางปา

สรางรายไดจำนวน 11,106 ไร

2. การบุกรุกปาในพื้นที่อำเภอนาแหวลดลง

เปน 0% มีอัตราการปลอย O
2
 90,000 - 

112,500 ลานลิตร/ป ดูดซับ CO
2
 450,000 

- 765,000 ตันคารบอน/ป และดักจับอนุภาค

มลพิษได 630,000 กิโลกรัม/ป

¼Å¼ÅÔµ/¼ÅÅÑ¾¸

1. การสรางความตระหนักรู และแกไขปญหา

การอยูอาศัยและทำกินในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ

โดยการเอกสารรับรองใหสามารถอยูอาศัย

และทำกินไดอยางถูกกฎหมายภายใตมาตรการ

การอนุรักษดินและน้ำ ทำใหชุมชนเกิดความรูสึก

เปนเจาของ และหวงเหนทรัพยากรปาไม

2. แนวทางในการแกปญหามีความเหมาะสมกับ

ภูมิสังคม และตรงตามความตองการของชุมชน

3. การมีสวนรวมจากชุมชน และการสนับสนุน

ความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ และ

ภาคเอกชน

4. เจาหนาที่ ในทองที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

มีความมุงม่ันและต้ังใจ และยึดถือประชาชนเปน

ศูนยกลางในการปฏิบัติงานสงผลใหโครงการ

ประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน

»¨¨ÑÂ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

1. จัดสรรท่ีดินทำกินตามมาตรการ

แกไขปญหาการอยูอาศัยและทำกิน

ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

สงเสริมและฟนฟูปาตนน้ำโดยประชาชนมีสวน

รวมในทุกขั้นตอน

จัดสรรที่ดินทำกิน สงเสริมและพัฒนาอาชีพ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3. คัดเลือกผูนำชุมชน และสรางการรับรู ความเขาใจ และสรางจิตสำนึก

ใหผูนำ เกิดพลังในการแกไขปญหาชุมชน เพ่ือไปถายทอดและชักจูงสมาชิก

ในชุมชนใหเขามามีสวนรวม

2. รวมกับชุมชนและภาคสวนที ่

เกี่ยวของวิเคราะหสภาพภูมิสังคม 

ปญหา ความตองการของชุมชน

6. รวมกันติดตามและปรับปรุงผล

การดำเนินงาน

7. ขยายผลการดำเนินงาน

4. แตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

3 ระดับ จากทุกภาคสวน เพื่อรวม

คิด รวมทำ รวมแก ไขปญหา และ

วางแผนการดำเนินงาน

5. จัดตั้งกลุมพัฒนาอาชีพตาม

ความตองการของเครือขาย และ

พัฒนาศักนภาพเครือขายดวย

กระบวนการเรียนรู

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

à»ÒËÁÒÂ
¤×¹¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙÃ³¢Í§»Òµ¹¹éÓ ¤¹ áÅÐ»ÒÊÒÁÒÃ¶ÍÂÙÃÇÁ¡Ñ¹ä´áºº¾Öè§¾Ô§ÍÒÈÑÂ

ªØÁª¹ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´Õ¢Öé¹ áÅÐ´ÓÃ§ªÕ¾ÀÒÂãµËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
¿¹¿Ù»Òµ¹¹éÓ Å´ÃÒÂ¨ÒÂ ÊÃÒ§ÃÒÂä´ãË¡Ñº»ÃÐªÒª¹ã¹¾×é¹·Õè

ÊÃÒ§¨ÔµÊÓ¹Ö¡ã¹¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ»Ò áÅÐÊÃÒ§ªØÁª¹à¢Áá¢ç§

ªØÁª¹

ÀÒ¤ÃÑ° áÅÐàÍ¡ª¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§

 ¡ÃÁ»ÒäÁ

สรางจิตสำนึกในการดูแลรักษาปา ดวย

กระบวนการเรียนรู

ปญหา : ประชาชนไมมีที่ดินทำกิน

/ความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ีกรม

ปาไมกับชุมชนในพ้ืนท่ี/ปาสงวนถูก

บุกรุกทำลายมากกวา 35.64%

ผลกระทบ : เกิดอุทกภัยดินโคลน

ถลมในฤดูฝน ขาดแคลนน้ำในฤดูแลง 

ดินขาดความอุดมสมบูรณพืชผล

ทางการเกษตรเสียหาย ราษฎรขาด

แหลงพ่ึงพิงตามธรรมชาติ คุณภาพ

ชีวิตตกต่ำ เกิดความขัดแยงระหวาง

ชุมชน และเจาหนาที่ของรัฐ
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ÃÒ§ÇÑÅ
¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ
áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

â¤Ã§¡ÒÃ¤ÙÇÔ¶Õ¤¹ÍÂÙÃÇÁ¡Ñº»Ò 

Å´¾×é¹·Õè·ÓäÃËÁØ¹àÇÕÂ¹ 

»ÃÐàÀ·ÊÑÁÄ·¸Ô¼Å
»ÃÐªÒª¹ÁÕÊÇ¹ÃÇÁ
Effective Change

ÃÐ´Ñº´Õà´¹

          ชาวเขาเผาปกากะญอ (กะเหรี่ยง) จำนวน 86 ครัวเรือน อาศัยอยู ใน

บานหวยน้ำใส หมู 9 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงอยูใน

พื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ 8,490 ไร ประชากรมีการทำไรหมุนเวียน 

(ปลูกขาวไร และพริกกะเหรี่ยง) จำนวนมากถึง 1,903 ไร เปนสาเหตุสำคัญ

ทำใหมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาขยายพ้ืนท่ีทำกินในลักษณะการทำไรหมุนเวียน มีการเผา

เศษพืชเกิดปญหาไฟปาและหมอกควัน และการชะลางพังทลายของหนาดิน 

สงผลกระทบตอประชาชนท้ังตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอยางตอเน่ือง

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò

¾×é¹·ÕèÊÙ§
(Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
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          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ดำเนินงาน

โดยยึดหลักการโครงการหลวง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

มุงเนนใหชุมชนเปนจุดศูนยกลางการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ ่ง

แนวทางเริ่มตนไดจัดสงเจาหนาที่เขาพื้นที่ ดำเนินการคนหา

ปญหาและความตองการของชุมชน และจัดเวทีชุมชนเพ่ือสราง

ความเขาใจถึงแนวทางการดำเนินโครงการ การระดมความคิดเห็น 

ซึ่งในระยะเริ่มแรกการทำงานมีความยากลำบาก เนื่องมาจาก

ชาวบานยังมีความไมไววางใจ ไมใหความรวมมือ รวมไปถึง

ปญหาทางการสื่อสารและการใชภาษา

          ภายหลังชาวบานในชุมชนใหความรวมมือกับทาง

เจาหนาที่ สวพส.เปนอยางดี มีการระดมความคิดเห็นรวมกัน

เพื่อจัดทำแผนชุมชน โดยชาวบานนำทางเจาหนาที่ สวพส. 

เพื่อสำรวจพื้นที่ ทำใหเกิดแผนที่ชุมชนขึ้น สามารถจัดตั้ง

คณะกรรมการชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ สรางระเบียบ

ขอตกลง และขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามแผน กำหนด

เขตการพัฒนาเปนโซน A, B, C และ D เพื่อสรางตนแบบ

และขยายการพัฒนาไปสูแตละโซน จนกระจายการพัฒนาให

ครอบคลุมท้ังชุมชน และไดรวมกันบูรณาการแผนงานรวมกับ

หนวยงานตาง ๆ 20 หนวยงาน ดำเนินกิจกรรมตามแผน

ของโครงการตาง ๆ อยางตอเนื ่อง โดยทุกหนวยงาน

ขับเคลื่อนการพัฒนาในแตละโซนตามที่กำหนด ใหมีเกิดผล

อยางเปนรูปธรรม มีการนำความรูทางเทคโนโลยีดิจิทัล

เขามาสนับสนุนและรวบรวมขอมูล ประมวลผล จัดทำแผนที่ 

และมีการคืนขอมูลสำคัญตางๆ ใหชุมชน ชุมชนไดตระหนักถึง

ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การแกไข

ปญหารวมกันเพื่อสิ่งแวดลอมและประเทศ 

         

         

¡ÓË¹´â«¹¾Ñ²¹Ò

ÊÃÒ§¡ÒÃÁÕÊÇ¹ÃÇÁ
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          ผลสำเร็จของโครงการคูวิถีคนอยูรวมกับปา ไมเพียง

ชวยแกไขปญหาความขัดแยงของประชาชนกับหนวยงานรัฐ

ในดานการบุกรุกพื้นที่ปา สามารถลดพื้นที่ทำไรหมุนเวียน 

กลับคืนเปนพื้นที่ปาใหกับสังคมและประเทศ จำนวน 966 ไร 

สรางการอนุรักษฟนฟูความอุดมสมบูรณของปา เพิ ่ม

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และแหลงอาหาร

ของชุมชน (Food bank) เชน บุก เรว พลู และสมุนไพร สงเสริม

ใหชุมชนมีความมั่นคงดานอาหาร มีอาชีพที่หลากหลาย โดย

สนับสนุนการสรางเกษตรกรตัวอยาง (smart farmer) และ

สงเสริมเกษตรกร 44 ราย พื้นที่ 113 ไร รวมถึงการสราง

ตลาดรองรับ สามารถสรางรายไดเพียงพอตอการดำรงชีวิต 

เชน เกษตรกรมีรายไดจากการปลูกเสาวรส 1 ไร ประมาณ 

100,000 บาท เทียบเทากับการใชพื้นที่ปลูกขาวไร 25 ไร โดย

การจัดการเนนความสำคัญของระบบเกษตรที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ใชพื้นที่และน้ำอยางจำกัด  โดยปรับเปลี่ยนจาก

การทำไรหมุนเวียน เปนระบบเกษตรผสมผสานที่ ไดรับรอง

มาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) เชน อะโวกาโด มะมวง 

กาแฟ เสาวรส บุก ขาว พืชผัก และปศุสัตว จนเกิดการรวม

เปนกลุมเตรียมสหกรณ (สหกรณการเกษตรโครงการ

ขยายผลโครงการหลวงสบเมย จำกัด)  

          

          นอกจากนี้บานหวยน้ำใสไดรับการพัฒนาใหหมูบาน

ตัวอยาง และเปนแหลงเรียนรูดานพัฒนาอยางย่ังยืน ท่ีเหมาะ

สมกับภูมิสังคมของชุมชนชาวกะเหรี่ยง ในเขตพื้นที่สูงของ

ประเทศไทย เพื่อการสรางสังคมที่เปนสุข ลดความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคม ขจัดปญหาความยากจน สงเสริมการเปนเศรษฐกิจ

สีเขียว มีการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอีกดวย 
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ÃÒ§ÇÑÅ
¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ
áººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

â¤Ã§¡ÒÃÃÍÂàÍç´ÃÇÁã¨

Í¹ØÃÑ¡É»Ò´§·ÓàÅ´Í¹ãËญ

»ÃÐàÀ·ÊÑÁÄ·¸Ô¼Å
»ÃÐªÒª¹ÁÕÊÇ¹ÃÇÁ
Effective Change

ÃÐ´Ñº´Õà´¹

          เมื่อตนกรุงรัตนโกสินทรมีกลุมชาติพันธุ ไทย-ลาวไดกอรางสราง

ชุมชนเล็กในปาใหญขึ้นมา ปจจุบันคือบานหนองบั่วดงทำเลดอนใหญ หมูที่ 5 

ตำบลชางเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด  มีระบบนิเวศนที่อุดม

สมบูรณบนพื้นที ่ประมาณ 1,200 ไร มีประชากร 966 คนมีวิถีชีวิตตาม

บรรพบุรุษตัดไมมาใชสอยเก็บของปาดำรงชีพไดตลอดป มีพืชพรรณที่หลาก

หลาย อาทิ พืชสมุนไพร เห็ดนานาชนิด และไมพะยูง เปนตน ชาวบานจะไมตัดไม

พะยูงมาใชดวยเชื่อวาเปนพญาไม ใครนำมาใชจะแพภัยหากนำมาใชทำไดเฉพาะ

จั่วอยูบนที่สูงเทานั้นไมเหยียบย่ำอยูเบื้องลาง ตอมาในปพ.ศ. 2554 – 2556

มีการบุกรุกจากขบวนการจากเครือขายนอกหมูบานลักลอบตัดไมพะยูง

เปนจำนวนมากซ่ึงไมเคยปรากฏมากอนและกระทำอยางไมเกรงกลัวตอกฎหมาย

ชาวบานจึงรวมตัวกันปกปองทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาอยางหวงแหน 

¨Ñ§ËÇÑ´ÃÍÂàÍç´
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          ในเบื้องตนชาวบานรวมกลุมกันออกลาดตระเวน 

ผลัดเปลี่ยนเวรยามสรางปอมเฝาระวังสกัดกั้นการลักลอบ

ตัดไมพะยูง เมื ่อวัด บาน โรงเรียน องคการบริหารสวน

ตำบลช างเผือกผนึกกำล ังก ัน   จ ึงได เก ิดโครงการ

ปลูกปา-บวชปาชุมชนทำเลดอนใหญ เฉลิมพระเกียรติ 

ในป 2556 พรอมตั้งกลุมจิตอาสาพิทักษปาชุมชนดงทำเล

ดอนใหญขึ้น ตอมาจังหวัดรอยเอ็ดยื่นมือมาชวยเหลืออยาง

เปนรูปธรรมโดยจัดทำแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัด เพ่ือ

การอนุรักษปาแบบบูรณาการ ม ีการตั้งคณะทำงานเพื่อ

สำรวจพ้ืนท่ีปา  คนหาสภาพความเปนจริง  และสรางความรู

ความเขาใจใหกับชุมชนผานกลุมจิตอาสาฯท้ังในรูปแบบการ

พูดคุย การจัดเสวนาแลกเปล่ียน และระดมความคิดเห็น เพ่ือ

เลือกสรรแนวทางเหมาะสม และเห็นชอบรวมกันในการจัดตั้ง

โครงการรอยเอ็ดรวมใจอนุรักษปาชุมชนดงทำเลดอนใหญ 

ปจจุบันสมาชิกกลุมจิตอาสาพิทักษปาชุมชนดงทำเลดอนใหญ

มีจำนวน199คน จิตอาสาทุกคนลวนแตมีเปาหมายท่ีชัดเจนใน

การรวมกันรักษาผืนปาแหงนี้ ใหอุดมสมบูรณ สืบสานเพื่อ

ประโยชนของชุมชน และทองถ่ินรวมกันโดยไดรับการสนับสนุน

เงินทุน อุปกรณสิ ่งของจากจังหวัด พลังของชาวบาน 

องคการบริหารสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

รวมสนับสนุนกลุมจิตอาสาฯที่จัดแบงออกเปนทีม 6 ทีม

เฝาเวรยามผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เพื่อเปนจุดสกัด มีการ

ประสานงานเพื่อจัดการปญหาจากอันเกิดจากผูบุกรุกผาน

ศูนยวิทยุส่ือสาร รวมถึงใชเปนชองทางในการกระจายขาวสาร

ÊÓ¹Ö¡ÃÇÁ

»¡»Í§»Ò-ÃÑ¡É¾ÐÂÙ§
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ใหชาวบานไดรับทราบกันอยางท่ัวถึง อีกท้ัง ไดจัดทำขอมูลสำรวจและจดทะเบียนไมพะยูง 

พรอมทั้งจัดตั้ง กฎ ระเบียบในการรักษาปา การเก็บของปา และขุดคลองรอบปาเพื่อเปน

แนวกันไฟและแนวเขตพื้นที่ปาอีกดวย หลักการสำคัญสำหรับการจัดการปาชุมชน จะตอง

ปรับเปลี่ยน ความคิดพฤติกรรมจากการทำลายปากลับมาใชประโยชนจากทรัพยากร

ธรรมชาติอยางมีจิตสำนึกนำไปสูการแกปญหาตามบริบทของชุมชน โดยจังหวัดและ

เครือขายไดจัดกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมปลูกปาและบวชปา เพื่อสงเสริม

การอนุรักษปาชุมชนปลูกจิตสำนึกประชาชน เยาวชนและสรางขวัญกำลังใจแกกลุมจิตอาสาฯ

อยางตอเนื่องในการอนุรักษพื้นที่ปาชุมชน โดยเฉพาะในกิจกรรม “ครูปาไม" เพื่อสืบทอด

การรักษาปาสงตอใหกับเด็ก และไดรวมกันจัดตั้งศูนยการเรียนรูตนแบบชุมชน โดยการ

ระดมทุนและการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด สราง “ศูนยเรียนรูการอนุรักษปาชุมชน

ดงทำเลดอนใหญ” เปนที่ศึกษาดูงานใหกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และโรงเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากร

ธรรมชาติอยางยั่งยืน

»ÒÊÁºÙÃ³ªØºªÕÇÔµËÅÍàÅÕéÂ§ªØÁª¹
ชุมชนไดอนุรักษไมพะยูงและพันธุพืชพ้ืนถ่ินภาคอีสาน มีตนพะยูงขนาดใหญเสนรอบวงมากกวา 80 ซม. เพ่ิมจำนวนตนพะยูง

จาก 1,376 ตน เปน 1,426 ตน และมีไมขนาดใหญชนิดตางๆ เพิ่มขึ้น เชน ยางนา กระบาก กระบก มีอายุมากกวา 100 ป ฯลฯ

สามารถแกปญหาภัยแลง มีการขุดบอน้ำบาดาล 2 บอ ใชประโยชนเพื่อการเกษตร และใชการอุปโภคบริโภคในชุมชน

สรางงานสรางรายได ใหชาวชุมชนจากการผลผลิตจากปา ที่อาศัยอยู 200 ครัวเรือนๆละ 5,000 บาท/ป รวมทั้งป

คิดเปนรายไดของชุมชน 1,000,000 บาท/ป

มีการตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยจิตอาสา เพื่อออมเงินและสมาชิกสามารถฝากกูยืมเงินได อีกทั้งมีเงินปนผลจากการออม 

ปจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 400,000 บาท

เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ผสานพลังรวม “บวร” คือ บาน วัด โรงเรียน ตนแบบในการอนุรักษปา

ชุมชนของจังหวัดรอยเอ็ด 

เปนแหลงศึกษาเรียนรูธรรมชาตินอกหองเรียนที่สำคัญและเปนที่ศึกษาดูงานและวิจัยของหนวยงานตาง ๆ 

ขยายผลไปอีก 2 พื้นที่ ปาชุมชนบานน้ำคำและบานโนนสวาง จังหวัดรอยเอ็ด  
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ÃÍÂàÍç´ÃÇÁã¨Í¹ØÃÑ¡É

»Ò´§·ÓàÅ´Í¹ãËญ
วัด

โรงเรียน

บาน

ภาครัฐ

คณะสงฆ

สถาบันการศึกษา

ชุมชน

เอกชน ภาคเครือขาย

กลุมจิตอาสา

à»ÒËÁÒÂ
- การลักลอบตัดไมพะยูงลดลงและเปน 0  

  ภายใน 5 ป

- มีภาคีเครือขายประชาชนบริการจัดการและ

  ปกปองปาชุมชน

- เปนศูนยการเรียนรูตนแบบการอนุรักษปา

  ชุมชน

¢Ñé¹µÍ¹ 2 » 3 ª
ปกปก = ปกปกรักษาผืนปา

ปราบปราม = รวมกันตรวจสอบ ปองกันและ

จับกุมผูกระทำความผิด

เชิญชวน = เชิญชวนเขารวมภาคีเครือขาย

จิตอาสาฯรวมดำเนินการ

ชวย = พัฒนาศักยภาพ/ใหขอมูลและฝกอบรม

และสรางจิตสำนึก

เชิดชู = ประกาศเกียรติคุณ

5 ¢Ñé¹ÊÙ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨
1. รับฟงปญหา วิเคราะหปญหารวมกัน

2. สำรวจสภาพปญหาจริงและจัดเวทีประชาคม

3. การสรางเครือขายความรวมมือปองกันและ

   แกไขปญหาการบุกรุกปา 

4. การจัดกิจกรรมรวมใจอนุรักษปาชุมชน

   ดงทำเลดอนใหญใหยั่งยืน 

5. จัดตั้งศูนยการเรียนรูตนแบบ 

 

¼ÅÊÓàÃç¨
ดานสังคม = กลุมจิตฯอาสาฯเขมแข็ง

- สมาชิกกลุมจิตอาสาฯเพิ่มขึ้น

- เกิดความรักความสามัคคี ในชุมชนและภาคเครือขาย เกิดเปนชุมชน 

  “บวร” บาน วัด โรงเรียน

- ปญหาบุกรุกปาลดลงปจจุบันไมปญหาบุกรุกปา

- พะยูงขนาดใหญเพิ่มขึ้น จากจำนวน 1,376 ตน ในป 2558 เปน  

  1,426 ตนในปจจุบัน

ดานเศรษฐกิจ

ประชาชนมีรายไดจากผลผลิตจากปา 200 ครัวเรือน ๆ ละ 5,000 บาท/ป

ดานสิ่งแวดลอม

- การอนุรักษปาดงทำเลดอนใหญพื้นที่ 1,200 ไร

- ไมพะยูงขนาดใหญเสนรอบวงมากกวา 80 ซม. เพิ่มจาก 1,376 ตัน 

  เปน1,426 ตน

ดานการศึกษา

เปนแหลงศึกษาเรียนรูธรรมชาตินอกหองเรียนที่สำคัญ และเปนแหลง

ศึกษาอบรม ศึกษาดูงานและศึกษาวิจัยของหนวยงานตางๆ 

  

¢ÂÒÂ¼Å -ปาชุมชนบานบานน้ำคำ -ปาชุมชนบานโนนสวาง

INPUT

OUTPUT
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Í¹ØÃÑ¡É»Ò´§·ÓàÅ´Í¹ãËญ

          กลุมเครือขายจิตอาสาพิทักษปาดงทำเลดอนใหญ เขตบาน

หนองบั่ว หมูที่ 5 ตำบลชางเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ เปนกลุมเครือขาย

ผูนำหุนสวนความรวมมือ ในการบริหารจัดการปาชุมชนดงทำเลดอนใหญ

รวมกับภาคีเครือขายภายในชุมชนและนอกชุมชน มีบทบาทในการเจรจา

ตอรองเพ่ือลดปญหาความขัดแยง และการแกปญหาการตัดไมทำลายปา

ของพื้นที่ โดยเขารวมกับหนวยงานภาครัฐ และเปนคณะอนุกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปา (คปป.) ของจังหวัด 

ในการประสาน  และเจรจาหาขอตกลงเพื ่อการจัดทำถนนรอบปา

รวมกับ อบต.ชางเผือก เพื่อลดปญหาการขัดแยงการบุกรุกปาของ

ประชาชน ฯลฯ  ทั ้งเปนผูนำในการจัดเวทีสาธารณะ  จัดกิจกรรม 

เพื่อสงเสริมความรู และสรางการมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหา

การบุกรุกทำลายปาและอนุรักษปาจัดกิจกรรมอบรมสรางจิตสำนึกให

เยาวชนและประชาชน ทั้งยังเปนวิทยากรใหความรูนสถานที่ตางๆ และ

ประพฤติตนเปนแบบอยางแกชุมชน ทำใหเปนที่ยอมรับจากชุมชน และ

ภาคประชาสังคมในพื้นที่
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          กลุมเครือขายจิตอาสาฯ สามารถประสานความรวมมือ

กับคณะสงฆบานหนองบั่ว ชุมชนบานหนองบั่ว โรงเรียน

บานหนองบั่ว เปนชุมชน “บวร” รวมกันขับเคลื่อนงานโดย

การระดมทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี ระดมความคิดเห็น ขอมูลแนวทาง

การพัฒนารวมกันในการแก ไขปญหาในพื้นที ่ โดยนำวิถี

ทางพุทธศาสนามาสรางใหเกิดการเสียสละแรงกาย ใจ ทุนทรัพย 

จัดกิจกรรมอนุร ักษป าโดยการมีส วนรวมของชุมชน 

ผลลัพธการดำเนินกิจกรรม  สามารถปลูกจิตสำนึกให

ประชาชนไดเห็นคุณคาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รูจัก

สรางทัศนคติ คานิยม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารวมกัน

รักษาปาดงทำเลดอนใหญโดยกจากอดีตเริ่มตนมีสมาชิก 

42 คน ปจจุบันมีสมาชิกจำนวน 199 คน ดำเนินกิจกรรม

ตางๆ ไดแก (1) กลุมบริหารจัดการน้ำบาดาล (2) กลุมเลี้ยง

วัวจิตอาสา (3) กลุมจิตอาสาทานา (4) กลุมถั่วลิสงจิตอาสา 

(5) กลุมสัจจะออมทรัพยจิตอาสา (6) กลุมรวมใจชวยเหลือ

ยามยาก (7) กลุมรานคาชุมชนรวมใจ (8) กลุมสมุนไพรจิต

อาสาฯ จนสามารถเพิ่มรายได ใหกับคนในชุมชน เปนตนแบบ

ของจังหวัดรอยเอ็ด โดยชุมชนและหนวยงานภาครัฐจัดทำ

ผาปาสามัคคีสมทบทุนสรางศาลาศูนยเรียนรู ศาลาโรงครัว 

หองน้ำ ฐานเรียนรู และเสนทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศ

ปาดงทำเลดอนใหญ 4 จุด

          เครือขายจิตอาสาฯ เปนกลุมคนตนแบบในการทำความดี

ดวยหัวใจ ที่มุงพัฒนาสังคม และบุคคลใหคุณภาพการดำรง

ชีวิตที่ดี จนไดรับรางวัลจากหลากหลายหนวยงาน เชน 

(1) รางวัลราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.)   

    “ธงพิทักษปา เพื่อรักษาชีวิต” ป 2560 

(2) รางวัลเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ 

     และสิ ่งแวดลอม (ทสม.) ประเภทรางวัลดาวรุงดีเดน   

     ประจำป 2561 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

     สิ่งแวดลอม  

(3) รางวัลโครงการตนไมทรงคุณคา "รุกขมรดกของแผนดิน

     ใตรมพระบารมี"
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Participation Expanded
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¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹

          ณ ดินแดนภาคเหนือจังหวัดเชียงรายมีเทือกเขาเหยียดยาว กอกำเนิด

แหลงตนน้ำลำธารและเปนที่มาของโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาแมลาวซึ่งเปน

โครงการขนาดใหญท่ีหลายภาคสวนไดรับประโยชนจากอางเก็บน้ำซ่ึงมีอางเก็บน้ำ

แมสรวยเปนแหลงน้ำตนทุนผันน้ำมายังฝายแมลาว จากฝายแมลาวจะมีระบบ

สงน้ำคลองฝงขวาความยาว 49.48 กิโลเมตร แบงผูรับน้ำเปน 3 กลุม คือ

กลุมที่อาศัยอยูตนน้ำ กลางน้ำ และทายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ 113,136 ไร 

ดวยความกวางใหญของพื้นที่ทำใหกลุมทายน้ำขาดแคลนไมเพียงพอตอความ

ตองการใช และอีกหลายภาคสวนขอใชน้ำเพื่อปลูกพืชในฤดูแลงมากกวาแผนที่

วางไวเปนจำนวนมากกวาเทาตัว จึงเกิดการแยงชิงน้ำของมวลชนถึงขั้นทำราย

รางกายไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตก็มีใหเห็น รอยราวแหงความแตกแยกระหวาง

ชุมชนกับชุมชนจากปญหาการแยงน้ำใชที่เกิดขึ้นนำไปสูการประกาศภัยแลง

ในพ้ืนท่ีชลประทาน เม่ือขาดแคลนน้ำอยางรุนแรงทำใหตางฝายตางแยงชิงผันน้ำ

เขาสูพื้นที่ของตนเองไมเคารพกติกาที่กำหนดไว มีการทำมีทอผีลักลอบสูบน้ำ 

จากคลองสงน้ำมองเห็นทอในลักษณะที่รกรุงรัง อีกทั้งมีการบุกรุกปลูก

ขาวโพดในคลองและคันคลอง และมีการกั้นฝายชั่วคราวเพื่อกักน้ำในลำน้ำ

นับสิบฝาย ตางคนตางมุงเอาน้ำโดยไมคิดวาคนอ่ืนจะขาดน้ำและไดรับผลกระทบ 

ปญหาที่เกิดขึ้นหากปลอยใหยืดเยื้อตอไปจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น      เพื่อเยียวยา

ปญหาดังกลาวทางชลประทานเชียงราย จึงไดนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำ

แบบมีสวนรวม ที่ ไดปรับรูปแบบมาจากงานวิจัยเพื่อทองถิ่นของสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาใชดำเนินการแกไขปญหาการแยงชิงน้ำใน

พื้นที ่โครงการอางเก็บน้ำดอยงู และสรางเปนตนแบบ หรือดอยงูโมเดล
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สามารถลดความขัดแยงเรื่องการใชน้ำระหวางกลุมผู ใชน้ำใน

พ้ืนท่ี 13,899 ไร เปนผลสำเร็จมาแลวและไดรับรางวัลสัมฤทธิผล

ประชาชนมีสวนรวม (Effective Change) เม่ือป พ.ศ. 2561 

ดังนั้นกรมชลประทานเชียงราย โดยโครงการสงน้ำและบำรุง

รักษาแมลาว จึงไดนำรูปแบบการดำเนินงานของดอยงู มาขยาย

ผลในพื้นที่กลุมผู ใชน้ำฝายแมลาวฝงขวาซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 

113,136 ไร และมีปริมาณน้ำตนทุนนอยมากในฤดูแลงสามารถ

ใชน้ำไดอยางเพียงพอสำหรับพื้นที่ 32,000 ไร เทานั้น นับวา

เปนโครงการที่มีความทาทายและสงผลกระทบตอประชาชนใน

วงกวางกวาที่อางเก็บน้ำดอยงูหลายเทาตัว       

ÊÒÂ¹éÓÊÁÒ¹©Ñ¹·Å´¤ÇÒÁÃØÁÃÍ¹

ÊÙ¤ÇÒÁà»¹¸ÃÃÁ

          จากกรณีศึกษาของดอยงูโมเดลที่ ไดนำมาปรับใช

เพื่อแก ไขปญหาดังกลาวขางตน ประกอบดวยการพัฒนา

ทักษะการทำงานดานการมีสวนรวมใหเครือขายสงเสริมการ

มีสวนรวมของประชาชน (คสป.) ซึ่งประกอบดวยผูนำชุมชน

และผูมีจิตอาสา มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับอาสาสมัคร

ชลประทาน และเจาหนาที่ชลประทานกอน เพื่อปรับเปลี่ยน

วิธีคิดและวิธีการทำงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในการ

ประสานความรวมมือและสรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นใน

กระบวนการบริหารจัดการน้ำ จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ

ที่สามารถพัฒนาองคกรภาคีเครือขายผู ใชน้ำใหเขมแข็งและ

ยั่งยืน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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         พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและสรางเครือขาย เปนข้ันตอนท่ีเรียบงาย

เริ่มจากการจัดพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยน รับฟงสถานการณ สภาพความเปนจริง

ที่เกิดขึ้น เพื่อคนหาปญหาที่แทจริง และคนหาสาเหตุของปญหาความขัดแยง 

โดยคัดเลือกผูนำชุมชนหรือผูมีจิตอาสาประมาณ 30 คน มาสรางความรู

ความเขาใจกระบวนการมีสวนรวมดวยการทำกิจกรรมในหลักสูตรวิทยากร

กระบวนการเพื่อการมีสวนรวม ประกอบดวย 

- กิจกรรมกลุมสัมพันธ (สรางความคุนเคยและฝกแนวคิด)  

- กิจกรรมแบงกลุมยอยเพ่ือเรียนรูรวมกัน (เติมพลังศรัทธาและความความเช่ือม่ัน) 

- กิจกรรมฝกแนวคิดเชิงบวก - สุนทรียสนทนา - กิจกรรม Walk Rally 

- กิจกรรมฝกจับประเด็น - กิจกรรมฝกตั้งคำถามในเวทีประชาคม 

- กงลอสี่ทิศ - การจำลองเวทีประชาคม 

- การออกแบบเวทีเพื่อทำงานจริง - กิจกรรมกลุมสัมพันธ รวมถึงวิธีการทำ

แผนที่ทำมือ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อสรางความเขาใจในหลักการบริหาร

จัดการน้ำของกรมชลประทาน ผูนำและจิตอาสาในชุมชนไดเรียนรูวิธีคิดและฝก

ปฏิบัติ และนำไปถายทอดใหชุมชนของตนไดเขาใจ เปนการเตรียมความพรอม

สำหรับการเปดเวทีชุมชนในขั้นตอนตอไป 

¢Ñé¹µÍ¹·Õè 1
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          รวมมือรวมใจเพื่อคลี่คลายความขัดแยง โดยจัดเวทีชุมชน ชวนเชิญ 

ใหทุกภาคสวนเขารวมพูดคุยกันสรางความเขาใจท่ีตรงกัน เห็นใจกัน เพ่ือชวยกัน

วิเคราะหคนหาปญหาที่แทจริงของความขัดแยงนั้นๆพรอมหาสาเหตุของปญหา 

สรางความไววางใจระหวางชุมชนผู ใชน้ำฝายแมลาวฝงขวาเพ่ือนำมาซ่ึงการสราง

เปาหมายรวมตามหลักแหงความ “เทาเทียม ท่ัวถึง และเปนธรรม” โดยมีเจาหนาท่ี

ของชลประทานในพ้ืนท่ีเปนพ่ีเล้ียง แนะนำการต้ังคำถามท่ีชวนใหคิด การใหขอมูล

ถึงสถานการณน้ำสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและวิธี

การสงน้ำ เปล่ียนจากอำนาจส่ังการเปนมติรวม เพ่ือสนับสนุนใหเกิดกระบวนการ

รวมกลุมและจัดตั้งกลุมเครือขาย คสป. ประกอบดวยเกษตรกรและผู ใชน้ำใน

ชุมชน เมื่อทุกภาคสวนมีความเขาใจและมี ใจที่จะใหความรวมมือที่ดีแลว คสป. 

จะเปนแกนกลางในการเปดเวทีชุมชนดวยตนเอง สวนมีเจาหนาท่ีของกรมชลประทาน

จะเปนโคชให

          เพื่อใหเขาถึงปญหาทางเครือขาย คสป. และผูเกี่ยวของทุกภาคสวนจะออกเดินสำรวจไปตามความยาวของ

ลำคลองสงน้ำ แลวรวมกันจัดทำแผนที่ทำมือเพื่อใหเห็นและเขาใจสภาพปญหาไปพรอมๆกัน จากนั้นเปดเวทีชุมชนให

ผูท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวม ตรวจสอบความถูกตอง แลวรวมคิด รวมทำ และรวมรับประโยชน บนฐานขอมูลท่ีรวมกัน

คนหาและจัดเก็บไว จากนั้นรวมกันคนหาแนวทางในการแก ไขปญหาและหาทางเลือกในการจัดการน้ำใหตรงตาม

ความตองการน้ำของกลุมผู ใชน้ำ กอนที่จะนำไปสูการวางกติกาการรับน้ำรวมกัน เมื่อทดลองใชแผนการสงน้ำแลวมา

หารือทบทวนแกไขจุดออนเพ่ือใหไดผลอยางแทจริง แลวรวมกันถอดบทเรียน ทดลองใชบทเรียน เรียนรูและพัฒนารวม

กันระหวางคนในชุมชนเองและเจาหนาท่ีทองถ่ิน ส่ิงเหลาน้ีเร่ิมนำมาใชต้ังแตเร่ิมโครงการเม่ือป พ.ศ. 2561 จนถึงปจจุบัน

สามารถเปดเวทีชุมชนไดมากกวา 90 ครั้ง 

¢Ñé¹µÍ¹·Õè 2
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          เปนการคลี่คลายความขัดแยงอยางยั่งยืน ดวยการวางพื้นฐานองคกร

ภาคีเครือขายที่เขมแข็ง มีพลังเปนเอกภาพ และมีความสามารถในการบริหาร

จัดการน้ำจนเปนอัตลักษณการบริหารจัดการน้ำเฉพาะทองถ่ิน ดวยทัศนคติใหม

คือการแบงปนน้ำดวยความ “เทาเทียม ท่ัวถึง และเปนธรรม” มีความเปนเจาของ

รวมกัน มีความภาคภูมิใจ มีเกียรติ ไดรับการยกยอง เกิดความเชื่อมั่น และกลา

ตัดสินใจรับผิดชอบ สรางความไววางใจในการเปนคูหูรวมทุกขรวมสุขระหวาง

กลุมผู ใชน้ำและเจาหนาที่ชลประทานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 

          ท้ังน้ี เครือขาย คสป. ฝายแมลาวฝงขวา มีบทบาทในการบริหารจัดการ

น้ำรวมกับเจาหนาที่ชลประทานอยางกัลยาณมิตร สงผลใหสามารถบริหาร

จัดการน้ำไดตามเปาหมายที่รวมกันกำหนดไว ซึ ่งในปจจุบันมีกลุมผู ใชน้ำ

ชลประทานที ่เรียกวากลุมพื ้นฐาน 594 กลุม และมีกลุมบริหารการใชน้ำ

ชลประทาน 13 กลุม ทางกรมชลประทานยังคงเดินหนาสรางความเขมแข็งใหแก

กลุมผู ใชน้ำอื่นๆ ที่ ไดรับน้ำจากอางเก็บน้ำแมสรวยเพื่อบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบเปนองครวม และเพื่อยกระดับ

การมีสวนรวมในระดับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ท่ีใหอำนาจเต็ม (Empowerment) แกผูมีสวนไดสวน

เสียทุกภาคสวนโดยในเบื้องตนมีภาคีเครือขายที่รวมดำเนินงานอยางตอเนื่องประกอบดวย ประธานหรือหัวหนาหรือ

สมาชิกกลุมผู ใชน้ำชลประทาน สภาเกษตรกรอำเภอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพ่ือทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) เจาหนาท่ีชลประทาน 

และผูมีจิตอาสาและมีบทบาทสำคัญในพื้นที่ โดยมี คสป. ผูแทนกลุมผู ใชน้ำ หรือเกษตรกร และเจาหนาที่ชลประทาน 

รวมกันติดตามควบคุมใหทุกภาคสวนปฏิบัติตามขอตกลงท่ีเห็นชอบรวมกัน เพ่ือใหพ้ืนท่ีทุกแปลงไดรับน้ำตามท่ีกำหนดไว 

ลดความขัดแยงระหวางชุมชนและชุมชนกับภาครัฐไดอยางเปนรูปธรรม 
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ตามบริบทและกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนที่รวมคนหาปญหา ตั้งขอสมมุติฐาน

ของปญหา พรอมแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหา แบบรวมคิด รวมทำ รวมรับผลประโยชน 

เห็นผลที่เปนรูปธรรมดังนี้

มีคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน (JMC) ซึ่งเปนองคกรบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ประกอบดวยกลุมผู ใชน้ำ

กลุมพื้นฐาน 594 กลุม และกลุมบริหาร 13 กลุม และผูเกี่ยวของครบทุกภาคสวน สามารถกำหนดขอตกลงรวมกัน

เพื่อบรรลุเปาหมายการบริหารจัดการน้ำอยาง “เทาเทียม ทั่วถึง และเปนธรรม” โดยรวมกันกำหนดปริมาณน้ำจัดสรร 

ปรับแผนการสงน้ำใหเหมาะสมกับปริมาณน้ำและพื ้นที ่  จากเดิมกลุมที ่ 1–3  ไดรับน้ำรอบเวรละ 5 วันเทากัน 

เปนกลุม 1 รับน้ำ 3 วัน กลุม 2 รับน้ำ 1 วันครึ่ง กลุม 3 รับน้ำ 1 วันครึ่ง และหยุดสงน้ำ 5 วัน ขณะที่หยุดสงน้ำให

กลุมพ้ืนท่ีตางๆจะมีการผันสงน้ำใหกับการประปาและรักษาระบบนิเวศใหอุดมสมบรูณ และกำหนดพ้ืนท่ีรับน้ำดวยธงเขียว 

ธงเหลือง และธงแดง เพื่อควบคุมมิใหมีผูกระทำผิดขอตกลง

ในฤดูการเพาะปลูก ผู ใชน้ำทุกกลุมไดรับน้ำตามเวลาและปริมาณที่ตกลงกันไว ้ ทำใหเกษตรกรไดผลผลิตตอไร

เพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถปลูกพืชไดหลากหลายชนิดมากขึ้น และมีรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,000 บาท/ไร  

ในฤดูแลงสามารถสงน้ำใหพื ้นที ่ฝายแมลาวฝงขวาทั ้งหมด เพิ ่มมากขึ ้นจากแผนที ่ตั ้งไวถึงเกือบ 4 เทา 

จาก 32,000 ไร ตามแผน สามารถเพาะปลูกไดจริงถึงเกือบ 120,000 ไร       

สามารถลดปญหาความขัดแยงท่ีรุนแรงในการแยงชิงน้ำลงไดอยางย่ังยืน ดวยการมีองคกรภาคีเครือขายท่ีเขมแข็ง 

มีพลัง และเปนเอกภาพ       

1

2

3

4
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ผู ใชน้ำทุกภาคสวนมีความพึงพอใจท่ีสามารถบริหารน้ำเพ่ือการผลิตภาคเกษตร อุปโภค-บริโภค การผลิตน้ำประปา ฯลฯ 

ของตนเองไดอยางชัดเจนจากการไดรับทราบขอมูลปริมาณน้ำที่ ไดรับการจัดสรร รอบเวรที่แนนอน และไดรับปริมาณน้ำ

แตละรอบเวรอยางถูกตอง ทำใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตและการสูญเสียน้ำจากระบบนอยมาก กรมชลประทาน

สามารถบริหารจัดการน้ำที่มีจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ดวยความรวมมือรวมใจของทุกฝาย

ผลจากกิจกรรมการมีสวนรวม ทำใหทุกฝายรวมกันเปนหนึ่งเดียวมีเอกภาพ มีสิทธิเทาเทียม ไดรับน้ำอยางทั่วถึง 

และเปนธรรม ชุมชนรูจักแบงปน เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนและระหวางชุมชน ซึ่งสามารถพัฒนาสูการผลิต

สินคารวมกันจนเกิดเปนอัตลักษณชุมชนขึ้นได ในอนาคต       

เครือขาย คสป. และผู ใชน้ำทุกภาคสวนรวมบริหารจัดการน้ำรวมกับเจาหนาที ่ชลประทานอยางกัลยาณมิตร 

ลดภาระปญหาความขัดแยงระหวางภาครัฐและประชาชน       สำหรับภาพที่ปรากฏชัดในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

คือประชาชนมีความสุขมากขึ้นจากความมั่นใจวาจะมีน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคตลอดทั้งป และมีความมั่นคงใน

อาชีพ เชน การเพาะปลูกและเลี้ยงปลา กรมชลประทานประหยัดงบประมาณในการซอมบำรุงอาคารและคลองชลประทาน 

เพราะไมมีการทำลายอาคารชลประทานเพื่อแยงชิงน้ำ อีกและคณะกรรมการฯ ยังมีการเก็บคาบำรุงรักษารวมกันเพื่อ

ใชขุดลอกคลองและซอมแซมอาคารชลประทานเองในกรณีนอกแผนงานกรมชลประทาน เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน

ทำการเกษตรแบบใชน้ำนอย เชน ทำนาแบบเปยกสลับแหงแกลงขาว เพื่อแบงปนน้ำใหเพียงพอสำหรับพื้นที่กวาแสนไร 

และกรมชลประทานสามารถยืนยันความสำเร็จของการนำตัวแบบการบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืนของโครงการอาง

เก็บน้ำดอยงู (ดอยงูโมเดล) มาประยุกต ใช ใหเห็นผลสำเร็จอยางชัดเจนเปนรูปธรรม แมจะใชระยะเวลาดำเนินการใน

พื้นที่เพียง 2 ป (ระหวางป 2561–2562) แตสามารถขยายผลเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้นไดถึง 12

1

2

3
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Ñ̈§ËÇÑ́ àªÕÂ§ÃÒÂ

GOAL
ความสามารถในการ

บริหารจัดการน้ำอยางย่ังยืน

เปนธรรม และท่ัวถึง

องคกร

ผูใชน้ำ

โครงการ

ชลประทาน

หนวยงาน

อ่ืนๆ

อบต.

ในพ้ืนท่ี

คณะกรรมการ

จัดการชลประทาน

(JMC)

ตัวแทน ตัวแทน

ตัวแทน ตัวแทน

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ

ปญหาภัยแลงซ้ำซากใน 4 ตำบล

การใชน้ำเพ่ือการเกษตรลดลงจาก

๑,๔๐๐ ลบม./ไร เหลือเพียง ๘๐๐ ลบม./ไร

รายไดตอครัวเรือนและ

ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน

ลดความขัดแยง และเกิดความสามัคคี

เปนพลังความรวมมือทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ

เกิดตนแบบของการรวมกลุมเกษตร

ท่ีมีศักยภาพในการจัดการน้ำ

นโยบายและยุทธศาสตร        การใชเครือขายสารสนเทศในการปฎิบัติงาน   

การมีสวนรวมทุกภาคสวน     การเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง

»¨ Ñ̈Â¤ÇÒÁÊÓàÃç̈

ยุทธศาสตร

20 ป 

กรมชลประทาน

ยุทธศาสตร

การมีสวนรวม

ป 2558-2561

กลยุทธ

บันได 5 ข้ัน

งานวิจัย

ทองถ่ิน

นวัตกรรม/

เทคโนโลยี

พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนและสรางเครือขาย

สนับสนุนกระบวนการรวมกลุมและจัดต้ังเปนกลุมเครือขาย

สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ผานกระบวนการจัดทำแผนท่ีทำมือ

รวมกันกำหนดแนวทางปฎิบัติในการบริหารจัดการน้ำ และบูรณาการความรวมมือ

รวมกันติดตามควบคุมการปฎิบัติตามขอตกลงการบริหารจัดการน้ำ
และเปดเวทีเพ่ือสรุปบทเรียนรวมกัน

คณะกรรมการ

สาย 2
(ฝงซาย)

ฝาย
พอขุน

ฝาย
หนองหอย

ภาษี

เครือขาย

เกษตรกร

ปกครอง

เกษตร

สมาชิก

กลุมผูใชน้ำ

เอกชน

ประปา

ทองถ่ิน

ชป.

คสป. ฝาย
โปงนก
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ÅÓ´Ñº Ë¹ÇÂ§Ò¹ ¼Å§Ò¹

1. กรมบังคับคดี มีการดำเนินการพัฒนาระบบและชองทางในการตรวจสอบบุคคลลมละลาย

ใหตอบสนองความตองการของประชาชน ผาน Mobile Application LED ABC 

ซึ่งสามารถตรวจสอบไดภายหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษทรัพย ไมเกิน 3 วัน 

ในสวนของการบังคับคดีแพง กรมบังคับคดีมีการปรับปรุงกระบวนการนำสง

เงินอายัดทางอิเล็กทรอนิกส และสามารถตรวจสอบขอมูลสถานะคดีผานระบบ

ตรวจสอบสถานะคดีในเว็บไซตพรอมท้ังอนุญาตใหบุคคลในคดีสามารถตรวจสอบ

ขอมูลเพื่อใช ในเชิงปองกันและลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจหรือปฏิบัติงาน

ตามอำนาจหนาที่ ไดดวย

2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยกระดับพัฒนาคลังความรูสุขภาพ ผานทางระบบออนไลน CRM แจงเตือน

ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขและใหขอมูลกับผูรองเรียนอยางทันทวงที 

และมีระบบติดตาม ขั ้นตอน ความคืบหนาของเรื ่องรองเรียน (tracking) 

ใหประชาชนสามารถติดตามสถานะของการจัดการขอรองเรียน และรายงานผล

การจัดการขอรองเรียนใหกรมฯ ทราบทุกเดือน โดยบูรณาการขอมูลระหวาง

หนวยงาน ให ใชประโยชนรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เชน การจัดทำบัตร 

DebitSMART Card เพื่อใหภาครัฐสามารถจายเงินชวยเหลือและสวัสดิการให

แกประชาชนไดโดยตรง

3. สำนักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด

ไดพัฒนา Mobile Application สำหรับใหบริการประชาชน “ป.ป.ส. I lert U”  

เพื่อใหประชาชนสามารถแจงขอความชวยเหลือ แจงเบาะแส และเรื่องรองเรียน

ยาเสพติด ที ่สามารถแนบภาพถาย เวลาเกิดเหตุ ตำแหนงที่เกิดเหตุ มายัง 

war room ซึ่งมีเจาหนาที่รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง ทำใหประสานงานไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางรวดเร็ว  นำมาสูการถอดบทเรียนรวมกับหนวยงาน

ภาคี เพื ่อจ ัดทำมาตรการดำเนินงานปองกันและแก ไขปญหายาเสพติด

ในสถานบริการพื้นที ่กรุงเทพมหานคร เพื่อใหการปฏิบัติงานมีแนวทางและ

มาตรฐานที่ชัดเจน

ÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃáººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ ÃÐ´Ñº´Õ ¨Ó¹Ç¹ 42 ÃÒ§ÇÑÅ

¼Å§Ò¹ã¹ÃÐ´Ñº´Õ 

ÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃáººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

¼Å§Ò¹ã¹ÃÐ´Ñº´Õ 

ÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃáººÁÕÊÇ¹ÃÇÁ

»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅà»´ã¨ã¡ÅªÔ´»ÃÐªÒª¹ (Open Governance) ¨Ó¹Ç¹ 5 ¼Å§Ò¹
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ÅÓ´Ñº Ë¹ÇÂ§Ò¹ â¤Ã§¡ÒÃ ¼Å§Ò¹

4. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีการพัฒนา Mobile application : Justice Care ยุติธรรมใส ใจ และ 

Mobile application รูหมดกฎหมาย เพื่อใช ในการใหบริการขอมูลสารสนเทศ

ดานกฎหมายแกประชาชน ผานการจัดต้ังคลีนิกยุติธรรมทุกจังหวัด และเม่ือมีขาว

อาชญากรรมเกิดขึ ้น จะมีการลงพื ้นที ่ ใหความชวยเหลือผู เส ียหายและ

การใหคำปรึกษาทางกฎหมาย ภายใน 24 ชม. (Justice Care ยุติธรรมใสใจ) 

โดยทำงานรวมกับเครือขายยุติธรรมชุมชน กำนัน ผู ใหญบาน

5. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดตั้ง ศูนยขอมูลแรงงานแหงชาตินำเทคโนโลยี Business Intelligence (BI) 

มาสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บ วิเคราะห ประมวลผล รวมถึงแสดงผลขอมูลใน

หลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) เชน ระบบเตือนภัยดานแรงงาน 

อุปสงคอุปทานแรงงาน เปนตน รวมท้ังสถิติและขอมูลดานแรงงานของหนวยงาน

ในสังกัด กระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใหบริการผานเว็บไซต 

http://nlic.mol.go.th พัฒนาระบบบริการประชาชน ณ จุดเดียวทาง

อิเล็กทรอนิกส กระทรวงแรงงาน

1. กรมการพัฒนาชุมชน ยกระดับเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ครบทั้ง 2,066 หมูบาน 

ในจังหวัดเชียวใหมในรูปแบบ “ประชารัฐ” สรางกลไกการขับเคล่ือน

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับหมูบาน ระดับตำบล ระดับอำเภอและ

ระดับจังหวัด ประชาชนเสนอโครงการ/กิจกรรม ตามแนวทาง

การจัดทำแผนชุมชน จะมีแกนนำหรือปราชญชุมชนที ่ ใหความรู  

และสงเสริม สนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมชองทาง

การตลาดจัดใหมีตลาดชุมชน สรางครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียง 

25 อำเภอ 109,707 ครัวเรือนและมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน

เรียบรอย  คิดเปนรอยละ 30.42 (360,727 ครัวเร ือน) 

เกิดโครงการสงเสริมอาชีพ จำนวน 2,811 โครงการ และบรรจุ

เขาแผนของทองถ่ิน จำนวน 1,105 โครงการ มีกลุมอาชีพเกิดข้ึน 

4,217 กลุม ยอดจำหนายผลิตภัณฑชุมชน OTOP ในปงบประมาณ

พ.ศ. 2562 16,443,022,051 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 26.08

การขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบาน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงจังหวัดเชียงใหม 

(เชียงใหม 100%)

»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅÊÑÁÄ·¸Ô¼Å»ÃÐªÒª¹ÁÕÊÇ¹ÃÇÁ (Effective Change) ¨Ó¹Ç¹ 32 ¼Å§Ò¹
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2. กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน

ทางองคการยูนิเชฟ ประเทศไทย มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 

รวมกับบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เขามาแกไขปญหา

การตั้งครรภซ้ำในพื้นที่ของตนเอง รูปแบบเปนการประชุมของ

ชาวบานและหนวยงานในพื้นที่รวมกัน ซึ่งเปนการขยายผลมาจาก

กระบวนการ “การสรางเครือขายตำบลคุมครองเด็ก” ท่ีดำเนินการ

มาแลวตั้งแต ป 2558 มีแนวทางการปฏิบัติงานแก ไขปญหา 

ในรูปแบบ UD network (เครือขายอุดร สรางสุข) ความรวมมือ

รวมใจของชาวบานในชุมชน และหนวยงานในระดับทองถิ่น ระดับ

อำเภอ และระดับจังหวัดเพื่อหาแนวทางในการปองกันและแกไข

ปญหา สงผลใหอัตราการตั ้งครรภซ้ำในหญิงอายุ 15-19 

ป 2559 ลดลง 2.4 % เมื่อเทียบขอมูลจากป 2560

UD network

(เครือขายอุดร สรางสุข)

3. กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน

จังหวัดสกลนครมีอัตราการคลอดของหญิง อายุ 15 – 19 ป 

จำนวน 1,726 คน หรือรอยละ 0.26 ของการคลอดทั้งหมด 

เฉลี่ย 4 คนตอวัน บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี 

แกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุนเกิดเปน “โครงการเด็กสกล ฮูฮัก 

ฮูปอง บตองทอดท้ิงกันไวขางหลัง” ภายใต “โครงการเสริมสราง

เครือขายคุมครองเด็กในระดับตำบล” ผลสำเร็จจากโครงการ

สรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหเกิดขึ้นเพื่อเปนประสาน

ตอยอดไปสูพื้นที่อื่นอยางเปนรูปธรรม และขยายผลการพัฒนา

ตอยอดไปสูพื้นที่อื่น ไดแก 1) ตำบลตองโขบ 2) ตำบลเตางอย 

3) ตำบลเชียงคาน

เด็กสกล ฮูฮัก ฮูปอง บตอง

ทอดทิ้งกันไวขางหลัง

4. กรมควบคุมโรค โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงเปนภัยรายของสุขภาพ 

เปนเหตุใหผูนำทองถิ่น แกนนำชุมชน และตัวแทนครัวเรือน 

ตำบลหม่ืนโวย จังหวัดนครราชสีมา รวมกันขับเคล่ือนตำบลสุขภาวะ

ขึ้นโดยนำกลไกการมีสวนรวมจากภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

ไดแก จิตอาสา อบต. รพ.สต. วัด โรงเรียน หางสรรพสินคา และ

ผูนำชุมชน ตำบลหมื่นไวย เปนพื้นที่เดียวในจังหวัดนครราชสีมา

ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานปองกันควบคุมโรค โดยมีจิตอาสา 

“ชมรม จิตอาสาฯหมื่นไวย”  เปนแกนนำหลัก จัดทำแผนงาน

ดวยตนเอง จนประสบผลสำเร็จสรางศักยภาพ และความเขมแข็ง

ใหชุมชนอยางยั่งยืน และขยายไปยังโครงการอื่น ๆ สงผลตอ

คุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้นของคนในชุมชน มีผลลัพธการปองกัน

ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงดีกวาพ้ืนท่ีอ่ืน 

สานพลังเครือขาย รวมใจจิต

อาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต 

พิชิตเบาหวานความดัน 

ชุมชนหมื่นไวย
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5. กรมชลประทาน เพื่อใหการสงน้ำในพื้นที่ชลประทาน 86,700 ไร ของสถานีสูบน้ำ

แกงคอย–บานหมอ เปนไปอยางท่ัวถึงดวยกระบวนการมีสวนรวม

ของประชาชน และพื่อสรางความเขมแข็งขององคกรผู ใชน้ำนำไป

สูการบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืน จัดตั้งกลุมผู ใชน้ำในพื้นที่ 

กำหนดรอบเวรการใชน้ำ กำหนดขอตกลง กฎ กติกา การควบคุม 

มีการประชุมหารือแกไขปญหารวมกันอยางตอเนื่อง คิดคนวิธี

การใชน้ำที ่มีจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยการทำคลอง

หมุนเวียนน้ำทิ้งที่ระบายออกจากแปลงรับน้ำตามรอบเวร ไปให

แปลงถัดไปนำไปใชเตรียมแปลงตอ รายไดตอครัวเรือนของผู ใช

น้ำเพิ่มขึ้น/ผลผลิตพืชหลักที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน

การบริหารจัดการน้ำ

แบบมีสวนรวม

ของสถานีสูบน้ำ

แกงคอย-บานหมอ

6. กรมทรัพยากรน้ำ บริเวณอางเก็บน้ำน้ำพาน อำเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี 

ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล พื้นที่ 4,300 ไร เปนแหลงน้ำที่สำคัญ

ของอำเภอสรางคอม แตเน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบแองกระทะ 

การนำน้ำมาใชประโยชนเปนไปดวยความยากลำบาก นำกระบวนการ

มีสวนรวมในการการดำเนินงาน เชน การศึกษา ตรวจสอบสภาพ

พื้นที่ ความเหมาะสมในการดำเนินการโครงการพัฒนาแหลงน้ำ 

เปนตน ผลสำเร็จสามารถจัดตั้งศูนยการเรียนรู มีนักทองเที่ยว

ประมาณ 250,000 คนตอป รายไดหมุนเวียนในพื้นที ่เฉลี ่ย 

30-40 ลานบาท/ป จัดเก็บภาษี ในป 2562 ได 300,000 บาท 

เปนงบประมาณที่นำกลับมาพัฒนาทองถิ่น มีแผนในการพัฒนา

ขยายผลการดำเนินการของศูนยเรียนรูฯ และกระจายไปยังพื้นที่

อื่น ๆ ในภูมิภาค

การบริหารจัดการน้ำ

แบบมีสวนรวมโครงการอนุรักษ

ฟนฟูแหลงน้ำพานพรอมระบบ

กระจายน้ำ เพื่อการทองเที่ยว 

อำเภอสรางคอม 

จังหวัดอุดรธานี 

7. กรมประมง ลูกออดเปนหนึ่งในชนิดสัตวน้ำที่กรมประมงผลักดันสงเสริมให

มีการผลิต ตลาดในทองถ่ินมีความตองการสูง ราคาดี ใชพ้ืนท่ีใน

การเลี ้ยงนอย มีการดำเนินงาน 4 ขั ้นตอน 1) สนับสนุน

การรวมกลุมและรวมพิจารณาปญหา กำหนดแนวทางและ

วิธีแกไขปญหาไปพรอม ๆ กัน 2) กิจกรรมสนับสนุนการลดตนทุน

การผลิต : ใหความรูแกสมาชิก 3) กิจกรรมสนับสนุนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต : ตั ้งผูจัดการแปลง 4) การบูรณา

การพัฒนาการผลิต แลกเปลี ่ยนความรู และประสบการณ 

ผลการดำเนินงานสามารถ ลดตนทุน รอยละ 5 และ เพ่ิมผลผลิต

ลูกออดขึ้นตอไรไดรอยละ 13 

ลูกออดเงินลาน…เพ่ิมคุณภาพชีวิต

เกษตรกรหนองแต
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8. กรมพัฒนาที่ดิน โครงการนี ้เกิดการกลุมเกษตรกรผูปลูกสมโอ มีเกษตรกร

เขารวมโครงการ 90 ราย พื้นที่ดำเนินการประมาณ 300 ไร 

ในพื้นที่ปากแมน้ำซึ่งไดรับอิทธิพลของน้ำทะเลสงผลใหสมโอ

ทับทิมสยามมีรสชาติหวานหอมและเน้ือกุงเปนสีแดงทับทิมสวยงาม 

เกษตรกรมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับอาชีพทำนาแบบเดิม 

กลุมเกษตรกรไดปรึกษาหารือกับเจาหนาที ่ของรัฐนำเสนอ

โครงการขอความชวยเหลือจากสำนักงาน กปร. การมีสวนรวม

ของเกษตรกรในทุกขั้นตอน เพิ่มมูลคาจากเดิมที่ทำนาไดรายได

สุทธิ ไรละ 750 บาท ปลูกสมโอพันธุทองดีไดรายไดสุทธิ ไรละ 

27,500 บาท  พัฒนาสูพืช GI ของพื้นที่ 

การพัฒนาโครงสรางดินกอกำเนิด

สมโอทับทิมสยาม GI อัตลักษณ

ลุมน้ำปากพนัง

9. กรมพัฒนาที่ดิน เกิดจากการรวมกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี ไดแก การจัดต้ังกลุมทำนา 

กลุมกองทุนปุยสำหรับนาขาว กลุมผูใชน้ำ กลุมแปรรูปขาวซอมมือ 

กลุมทอผาฝาย เปนตน โดยในการดำเนินการจะมีสำนักงาน กปร. 

ซ่ึงเปนผูสนับสนุนงบประมาณ เกษตรกรไดมีการหารือกันในชุมชน 

เพ่ือนำขอมูลการบริโภคขาวของแตละครัวเรือน มาบริหารจัดการ

ผลผลิตขาวท่ีไดของชุมชน ผลสำเร็จของโครงการทำใหพ้ืนท่ีดิน

เปรี้ยวจัดสามารถนำมาใชทำประโยชนทางการเกษตรไดดังนี้ 

พื้นที่นาขาว 778ไร พืชผัก 68 ไร ยางพารา 1,019 ไร ปาลม

น้ำมัน 822 ไร มะพราว 6 ไร แปลงทฤษฎีใหม 11 ไร แหลงน้ำ 

96 ไร สรางงาน สรางรายไดในครัวเรือน เกษตรกรมีรายไดเฉล่ีย 

83,200.14 บาท/คน/ป

ชุมชนรวมสราง ฟนฟูนาราง สูความ

ยั่งยืน

10. กรมพัฒนาที่ดิน เปนโครงการท่ีแกปญหาดินเค็ม ในพ้ืนท่ีตำบลดานชาง อำเภอบัวใหญ 

จังหวัดนครราชสีมา มีการจัดทำแปลงสาธิตในพ้ืนท่ีของเกษตรกร 

จัดต้ังศูนยเรียนรูการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเค็ม และถายทอดเทคโนโลยี

ทางดานพัฒนาที่ดินสูเกษตรกรอยางตอเนื่อง การจัดตั้งกลุม

เกษตรกรสงเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได เกษตรกรเขามามีสวน

รวมในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกับหนวยงานรัฐ และเอกชน 

โดยใชการสรางการมีสวนรวม เชน การจัดเวทีประชาคม การจัด

เวทีเสวนา การสรางเครือขาย และการสำรวจความพึงพอใจหลัง

เกษตรกรเขารวมโครงการ 6 ป เกษตรกรไดกำไรเฉล่ียไร 832 บาท 

มีตนทุนจากการใชปุยเคมีลดลงรอยละ 36.5 มีมูลคาผลผลิต

ขาวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 38.3

ดานชาง โมเดล : การจัดการดินเค็ม

โดยเกษตรกรมีสวนรวมเพื่อสราง

ชุมชนเขมแข็งและทรัพยากรดิน

ที่ยั่งยืน
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11. กรมพัฒนาที่ดิน เริ่มจากการรับฟงสภาพปญหาของแตละคน รวบรวมเปนฐาน

ขอมูลความตองการของชุมชน จัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยี

ดานการพัฒนาที่ดิน เพื่อเปนตนแบบของการเรียนรูของคนใน

ชุมชน เชน กำหนดเงื่อนไขของสมาชิกศูนยฯ ตองปรับลดพื้นที่ 

1 ไรจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว โดยมีหมอดินอาสา ซ่ึงเปนเครือขาย

ภาคประชาชน ที่ทำงานรวมกับ พด.อยางเขมแข็ง ผลสำเร็จจาก

โครงการ สามารถลดตนทุนจากการใชปุยเคมี ตนทุนเฉลี ่ย 

9,000 บาทตอไร เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนจาก 6,100 บาทตอไร 

เปน 100,000 บาทตอไร  เกษตรกรผานการรับรอง GAP 

จำนวน 10 ราย ตอยอดเครือขายกลุมผลิตเครื่องแกง

พลิกวิกฤตการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

เพิ ่มโอกาสการใชประโยชนที ่ดิน

อยางยั่งยืน

12 กรมวิชาการเกษตร เมื่อเกิดความขาดแคลนเมล็ดถั่วเหลืองพันธุดี ไมเพียงพอกับ

ความตองการของประเทศ กรมวิชาการเกษตรจึงไดสราง

เกษตรตนแบบ และพัฒนากลุมเกษตรกรในการปลูกถั่วเหลือง

เพ่ือผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุใหเกิดความย่ังยืนในรูปแบบประชารัฐ 

ผลสำเร็จทำใหเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองจากเดิม 145 กก. ตอไร 

เปน 245 กก.ตอไร คิดเปนรอยละ 68.5 ลดตนทุนการซ้ือเมล็ดพันธุ 

กลุมเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน เกิดเครือขายกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุ

ถ่ัวเหลือง และมีสวนในรวมในศูนยผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองชุมชน 

ของสำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ

ยกระดับถั่วหลังนาประชารัฐ สูกลุม

ผูผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลือง

หนองวัวซอ

13. กรมสงเสริมการเกษตร ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จ. ฉะเชิงเทรา ประสบปญหา

ตนทุนในการผลิตคอนขางสูง และเศษวัสดุเหลือใชจากการ

แปรรูปมะพราวกอใหเกิดมลพิษในชุมชน จึงแกปญหาโดย

วิเคราะหขอมูลของพื้นที่อยางรอบดานเพื่อคนหาศักยภาพและ

ปญหาที่แทจริง สรางกระบวนการมีสวนรวม ตลอดจนจัดทำ

แผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนจัดเวทีชุมชนเพื่อใหเปนพื้นที่

พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรูอีกทั้งบูรณาการการทำงาน โดยมี 

Young Smart Farmer และกลุมเกษตรกรตาง ๆ เปนผูขับ

เคลื่อนกระบวนการพัฒนา ทำใหสามารถลดตนทุนการผลิต 

ชุมชนสามารถลดปริมาณขยะเปลือกมะพราว ลดการเผาเปลือก

มะพราว ลดการสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช ชุมชนมีรายได

เพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มมูลคาผลผลิต และขยายผลไปยังตำบล

หนองไมแกน อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ชุมชนบางตลาดรวมใจ บริหาร

จัดการผลผลิตมะพราวออนแบบ

บูรณาการ
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14. กรมสุขภาพจิต พ้ืนท่ีอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เปนท่ีราบสูง หางไกลตัวเมือง 

ทำใหผูปวยโรคจิตเขาถึงบริการยาก ในป 2560-2561 เขาถึง

บริการเพียงรอยละ 41.54 และ 57.78 ดังน้ัน ศูนยสุขภาพจิตท่ี 11

ซึ่งเปนหนวยงานวิชาการในพื้นที่ ไดสงเสริมการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการแกไขปญหาสุขภาพจิตรวมกับชุมชน โดยมีภาคประชาชน 

และโรงพยาบาลกระบุรี เปนแกนนำในการขับเคล่ือนโครงการ โดย

เริ่มจากการวิเคราะหสถานการณในพื้นที่อำเภอกระบุรี รวมคิด 

รวมแสดงความคิดเห็น ในการแก ไขปญหา รวมกันเพื่อแก ไข

ปญหาสถานการณของสุขภาพจิตในชุมชน ผลการดำเนินงานมี

อัตราการเขาถึงบริการผูปวยโรคจิต เพิ่มขึ้น จากรอยละ 41.54 

ในป 2560 และ รอยละ 57.78 ในป 2561 เปนรอยละ 91.85 

ในป 2562 

รักษกระบุรี เริ่มที่กาย…

เปาหมาย คือ “ใจ”

15. กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช

เม่ือ 20 ปท่ีผานมาประชาชนไดบุกรุกปาเพ่ือทําการเกษตรมากข้ึน 

ทําใหประเทศชาติตองสูญเสียปาตนน้ำเปนจํานวนมาก จนสง

ผลกระทบตอระบบนิเวศนและคุณภาพของลุมน้ำกลายเปนภาวะ

วิกฤตที่ตองเรงแกไขปญหาโดยเร็วสําหรับแนวทางในการแกไข

ปญหาจะทําอยางไรใหคนอยูรวมกับปาไดอยางเกื้อกูลและยั่งยืน

ในระยะยาว ภาครัฐจึงรวมมือกับชุมชนสรางแกนนําของคนใน

ชุมชนเพ่ือทําความเขาใจของปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยยังคงใหประชาชน

อยูรวมกับปา กระบวนการในการรวมกันแก ไขปญหาเริ่มจาก

จัดเวทีระดมความคิดเห็นของคนใน ชุมชน จัดต้ัง คณะกรรมการ

จัดระเบียบท่ีดิน โดยใชตัวแทน แกนนําชุมชนผานประชาคมหมูบาน 

จัดทําระเบียบการใช ประโยชนที่ดินหมูบาน ผลลัพธทําใหไดพื้นที่

ปาตนน้ำคืน 11,096 ไร มีการปลูกและฟนฟูสภาพปา 3,590 ไร 

และจัดทําฐานขอมูล เพื่อบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดิน

การจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดิน

ปาไม โดยชุมชนมีสวนรวม กรณี 

ตำบลภูฟา อำเภอบอเกลือ 

จังหวัดนาน
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16 กองทัพเรือ ประชาชนจำนวน 899 ครัวเรือน ไดรับความเดือนรอนจากปญหา

ภัยแลง และฤดูฝนท้ิงชวงในพ้ืนท่ี กองบัญชาการปองกันชายแดน

จันทบุรีและตราด ไดเล็งเห็นและตระหนักถึงปญหา จึงมีแนวความคิด

จะใชทรัพยากรที่มีอยู คือคูดักรถถังทางยุทธวิธีความยาว 13 

กิโลเมตร ซึ่งมีลักษณะคลายกับคลองสงน้ำชลประทาน สามารถ

ใชเปนแหลงเก็บกักน้ำไว ใช ในฤดูแลง สนับสนุนใหประชาชนสราง

สังคมแหงการเรียนรูเขามารวมปรึกษา หารือ การแกปญหา 

ในการประชุมในระดับหมูบาน ตำบล ปลูกฝงการรวมคิด 

รวมตัดสินใจในประเด็นปญหาตางๆ ผลการดำเนินงาน ได ใช

รูปแบบการดำเนินการไปพัฒนาและตอยอด จัดทำโครงการใหม 

ภายใตชื่อ โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ 

ชวงบานคลองใหญ – เขาหนองบัว ทำใหชุมชนมีรายไดตอ

ครัวเรือน กอนทำโครงการมีรายได 250,690 บาท ตอครัว

เรือน หลังทำโครงการ เพิ่มขึ้นเปน 421,329บาท ตอครัวเรือน

โครงการพัฒนาคูดักรถถัง 

เปนแหลงเก็บน้ำตามแนวประชารัฐ

17. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม

เกษตรกรรายยอยมีลักษณะการผลิตแบบดั้งเดิม ตางคนตาง 

ขาดโอกาสในการนำนวัตกรมและเทคโนโลยี สำนักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงทำหนาที่เปนผูประสานจัดเวทีประชาคม 

สรางการรับรู และชี ้แจงแนวทางการดำเนินของโครงการฯ

การสนับสนุนและพัฒนา สนับสนุนองคความรู เทคโนโลยี 

การเชื ่อมโยงตลาด ดานการรวมกลุมเกษตรกร การพัฒนา

การผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการตลาด 

พัฒนาตอยอดและขยายผล เกษตรกรในกลุมมีองคความรู ใน

ดานตาง ๆ หลังจากนั้นใหเกษตรกรเปนผูขับเคลื่อนหลักของ

โครงการในฐานะผูจัดการแปลง แกนนำเกษตรกรไดรวมจัดเวที

ชุมชนเปนประจำและตอเนื่อง เพื่อสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยน

ขอมูล ประสบการณ ปญหาและแนวทางแกไขระหวางเจาหนาท่ีกับ

เกษตรกรและเกษตรกรกับเกษตรกร

โครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ (ขาว) ในเขตปฏิรูป

ที่ดินตำบลบานแกง อำเภอนาแก 

จังหวัดนครพนม

18. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม

เจาหนาท่ีสำนักงานปฏิรูปท่ีเดินเพ่ือเกษตรกรรม จังหวัดศรีสะเกษ 

รวมกับแกนนำเกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลโนนสำราญ ทำการวิเคราะห

สภาพปญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ และลดการใชปุยเคมี

ทางการเกษตร ซึ่งเปนปจจัยสำคัญของตนทุนการผลิต สงผล

ใหเกิดการขยายเปนกลุมเคลือขายเกษตรกรเกษตรอินทรีย 

จำนวน 40 ราย ใน 3 หมูบาน สรางระบบการมีสวนรวมของชุมชน

โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียแบบ

มีสวนรวมในเขตปฏิรูปที่ดิน 

กลุมเกษตรกรเครือขายเกษตร

อินทรียตำบลโนนสำราญ-บึงมะลู 

จังหวัดศรีสะเกษ
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19. สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สพม. เขต 10

(โรงเรียนสมุทรสาคร

วิทยาลัย)

ส ําน ักงานคณะกรรมการการศึกษาข ั ้นพื ้นฐาน ร วมกับ

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จัดตั ้งชมรม อย.นอยภายใน

โรงเรียน รณรงคกิจกรรมสงเสริมการสรางสุขภาวะที่ดีของ

ทุกคนภายในโรงเรียนไดเปนผลสําเร็จ และสามารถขยายเครือขาย

สูภายนอก โดยมีภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุน มีการทํางาน

แบบบูรณาการเพื่อสรางสุขภาวะและชีวิตความเปนอยูที่ดีของ

คนทั้งชุมชนและสามารถขยายผลสูชุมชนอื่น ๆ โดยมีนักเรียน

เปนสื่อกลางใหความรู ในการบริโภคอยางเหมาะสม

สานพลังเครือขาย อย.นอย 

สรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพดี

สูวิถีชุมชน

20. สำนักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

พมจ. เพชรบูรณจัดทำโครงการ “คลิก…ยิ้ม” (คลิก: การมี

สวนรวมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, ยิ้ม: สวัสดิการ

ความสุข) เพื่อแกไขปญหาดานการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่อยู 

อาศัยของคนพิการ ซึ ่งสวนใหญเปนผูสูงอายุที ่พิการทาง

การเคลื่อนไหวและการมองเห็น สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สามารถพึ่งพาการใชชีวิตไดดวยตนเอง มีการปรับสภาแวดลอม 

และที่อยูอาศัยใหเหมาะสม และสามารถเขาถึงสิทธิ และสวัสดิการ

ไดอยางทั่วถึงจนไดรางวัลอันดับ 1 ของประเทศ 3 ป ซอน

คลิก…ยิ้ม

21. สำนักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคง

ของมนุษยสรางระบบสวัสดิการชวยเหลือทางสังคม ตามนโยบาย 

รัฐบาลในการยกระดับดานสวัสดิการชุมชนเปนวาระแหงชาติ 

โดยสราง “ชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง” ดวยการนําเงินกองทุน

สวัสดิการชุมชนมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาอยางสรางสรรค

เช่ือมโยงกับกิจกรรม และกลุมองคกรอ่ืน ๆ ในชุมชนจนสามารถ

จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล 103 ตำบล / กองทุน

ประชาชนไดรับการจัดสวัสดิการอยางทั่วถึงถวนหนา มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น รอยละ 97 และเปนโครงการตนแบบในการจัดตั้ง

ศูนยเรียนรูสวัสดิการชุมชน ระดับอําเภอ

ลำปางสรางสรรคปนสุข
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22. สำนักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับกลุมเกษตรกร จัดเวที

ประชาคมในสํารวจความเห็นเพื ่อแก ไขปญหาการใชสารเคมี

ทางการเกษตร และไดรวมกันจัดทําแผนพัฒนาอาชีพการเกษตร 

และสหกรณ ครบกระบวนการจากตนน้ำ / กลางน้ำ / ปลายน้ำ 

ผลการดําเนินงาน เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก 

มีการใชสารเคมีลดลงเฉลี่ยรอยละ 10 จากปริมาณเดิมที่เคยใช 

และเกษตรกรในโครงการมีระดับรายไดเพิ่มสูงขึ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดกิจกรรมสราง

การมีสวนรวมของชุมชน โรงเรียน และวัด ในการจัดการดาน

ส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีอยางย่ังยืน โดยเฉพาะการแกไขปญหาดานขยะ 

สงผลใหสามารถจัดการปริมาณขยะเพื่อนํากลับมาใชประโยชน 

1,044.32 ตันตอป ประหยัดงบประมาณในการกําจัดขยะไมนอยกวา 

515,007 บาทตอป ลดการปลอยกาซเรือนกระจกปละ 3,219,957 

กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด ประชาชนในพ้ืนท่ีรวม 2,219 ครัวเรือน 

13,545 คน มีความรู ความเขาใจ และดำเนินนการลด คัดแยก 

และนำขยะกลับมาใชประโยชนใหมในครัวเรือน

โนนเขวา โมเดล

23. สำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

การสงเสริมการมีสวนรวม 

“บ-ว-ร” สูตนแบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่ 

24. สำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

แมน้ำพิจิตรเกิดปญหาความตื้นเขิน และปริมาณน้ำนอย เพราะ

ตองอาศัยการผันน้ำจากแมน้ำนานเขาระบบคลองสง และเกิดความ

หนาแนนของลำน้ำ การรุกล้ำแมน้ำ สงผลตอความสมดุลของระบบ

นิเวศนและความเสื่อมโทรมของแหลงน้ำ แมน้ำพิจิตรเกิดปญหา

ความต้ืนเขิน และปริมาณน้ำนอย เพราะตองอาศัยการผันน้ำจาก

แมน้ำนานเขาระบบคลองสง และเกิดความหนาแนนของลำน้ำ 

การรุกล้ำแมน้ำ สงผลตอความสมดุลของระบบนิเวศนและ

ความเสื ่อมโทรมของแหลงน้ำ  เปนผลงานที ่ ใช เครือขาย

ภาคประชาสังคมการเฝาระวังและดำเนินกิจกรรมใหน้ำในแมน้ำ

พิจิตรคุณภาพน้ำดีขึ้น

ฟนฟูแมน้ำพิจิตร คืนชีวิตใหชุมชน

25 สำนักงานปลัดกระทรวง

พลังงาน

จากปญหาการสงเสริมการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย เพื่อลด

ตนทุนการใชพลังงานเดิมไมประสบผลสำเร็จเทาที่ควร จึงดำเนิน

การสรางการมีสวนรวมกับชุมชน โดยมี อปท. เขารวม 22 แหง 

เพื่อกำหนดปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเพื่อใชงาน นำไปสู

การพัฒนาเคร่ืองสูบน้ำพลังงานแสดงอาทิตยท่ีติดต้ังบนรถสาล่ี

(รถลาก) ใหสามารถเคล่ือนท่ีไปใชงานไดสะดวกมากย่ิงข้ึน มีการถอด

บทเรียน ผลสำเร็จ มีระบบสูบน้ำรองรับพื้นที่ และลดปริมาณ

กาซเรือนกระจก

โครงการสงเสริมการใชพลังงานแสง

อาทิตยในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร  

ภายใต โครงการพลังงานชุมชน

เพ่ือชุมชนจัดการตนเองดานพลังงาน 

ป 2560
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กระทรวงพลังงานรวมกับภาคประชาชนในพื้นที่ ในการจัดหา

แหลงพลังงานแสงอาทิตยมาใช ในการพัฒนาเครื ่องสูบน้ำ

พลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนรถสาลี่ (รถลาก) ใหสามารถ 

เคล่ือนท่ีเพ่ือใชงานไดสะดวกมากย่ิงข้ึน โดยมี อปท. เขารวม 22 แหง

และขยายผลโครงการจนมีระบบสูบน้ำรองรับทั่วพื้นที่ สามารถ

ลดตนทุนการใชพลังงาน และลดปริมาณกาซเรือนกระจก

26. สำนักงานปลัดกระทรวง

พลังงาน

โครงการสามกอนเสา เขยามูลสัตว

และแสงแดด เปนอาหารและ

เงินตรา @คำแคน

จังหวัดกระบี่มีการใชพลังงงานไฟฟาเพิ่มขึ้น จึงจำเปนตองหา

เเหลงพลังงานทดเเทน  โดยกระทรวงพลังงานมีพันธกิจ 

“Concept energy for all” สรางความเปนมืออาชีพใหกับ

บุคลากรและการมีสวนรวมกับประชาชนในประเด็นสิ่งแวดลอม 

โดยมีโครงการนำรอง ตั้งกลุมอาสา กระบี่เอ็นเนอยี่ แอคชั่น 

จากประชาชนและเอกชนรวมดำเนินการ โดยมีโรงเเรมประกาสัยพิศร

เปนตนเเบบ (นำขยะเหลือใชมาแปรสภาพ)

27. สำนักงานปลัดกระทรวง

พลังงาน

รวมคิด รวมสราง เสนทางสู Krabi 

Goes Green ดานพลังงาน

28. สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการจัดตั ้ง “ศูนยมิตรภาพ 

บําบัด-จิตอาสา เครือขายสุขภาพอําเภอบานโฮง" เพื่อชวยเหลือ

ผูปวยโดยไม ใชงบประมาณของทางราชการ ผานกิจกรรม 

“Be star banana ทําดีได งายนิดเดียว” จนสามารถมีรายได

จากการจําหนายของเหลือใชผาน “รานฮอมบุญ” และจาก

ผูมีจ ิตศรัทธาบริจาคเพื ่อใชจัดหาเครื ่องผลิตออกซิเจน 

จนปจจุบันมีแลว รวม 66 เคร่ือง ใหความชวยเหลือผูปวย 271 คน 

และทำใหลดปริมาณขยะได 10,000-20,000 กิโลกรัมตอป และ

สามารถขยายความชวยเหลือไปยังผูปวยโรคอื่น เชน โรคไต 

โรคหัวใจ โรคมะเร็ง รวมทั้งผูปวยที่อยูในชวงสุดทายของชีวิต

ฮอมบุญ & ฮอมเฮลท (Health)

29. จังหวัดปตตานี องค การบร ิหารส วนตำบลนาเกต ุ จ ังหว ัดป ตตาน ี และ

กลุมประชาคมในพ้ืนท่ีรวมกันดำเนินโครงการ “ขยะแลกภาษี” โดย

ประชาชนสามารถนำขยะมาใชทดแทนเงินสดในการชําระภาษี 

เพ่ือแกไขปญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี 

ภาษีปายจากประชาชน อันเนื่องมาจากสถานการณความไมสงบ

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และ

ประชาชนมีรายได ไมเพียงพอตอรายจาย ประกอบกับในชุมชนมี

ปริมาณขยะสาธารณะจํานวนมาก จนสามารถจัดเก็บ ภาษีไดตาม

ที่ตั้งประมาณการไว

การบริหารจัดการขยะ
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ประชาชนจังหวัดลำพูนรวมกับทางจังหวัดในการจัดกิจกรรม

สงเสริม และอนุรักษภูมิปญญาการทอผา/งานหัตถกรรมทองถ่ิน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางการคาของผูประกอบการ

ธุรกิจ รวมถึงการสรางอัตลักษณผาลำพูนใหมีความโดดเดน 

อาทิ ผาไหมทอ ยกดอกลำ พูน โดยมีลาย เชน ลายดอกแกว 

ลายดอกพิกุล จนเปนผาไทยที่ ไดรับความนิยม และมีการนําไปใช

เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีตาง ๆ

30. จังหวัดลำพูน อัตลักษณผาลำพูน ดวยวิถีการ

มีสวนรวมของคนลำพูน

31. สถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง 

(องคการมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมกับผูนำชุมชนและองคการ

บริหารสวนตำบลแมนาจร สํารวจ และรับฟงความคิดเห็นเกษตรกร

ในพ้ืนท่ี เพ่ือคนหาความตองการท่ีแทจริงของชุมชนในการพัฒนา

เกษตรกรรม และรวมกันแกไขปญหาแหลงตนน้ำ การหาแนวทาง

เพื่อการปลูก พืชทางเลือก จนเปนที่มาของ “แมวาก โมเดล” 

ในการสรางแหลงตนน้ำรวม 7 บอ และการจัดระบบสงน้ำ

เปนของตนเอง รวมถึงการจัดทำแผนชุมชนในการใชประโยชน

ที ่ดินรายแปลง เพื ่อสรางระบบการพัฒนาเกษตรในพื ้นที ่

ใหมีความยั่งยืนในพื้นที่กวา 624.42 ไร

บอน้ำรวมแบงปน : ระบบน้ำ

เพื่อการเกษตรยั่งยืน

32. สถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง 

(องคการมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดทําประชาคมและแผนชุมชน 

เพื ่อสรางการเร ียนรู ท ี ่ เหมาะสมใหกับชุมชนบานปางแดง 

ในการปลูกขาวโพด และลดปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา รวมทั้ง

จัดต้ังกลุมเตรียมสหกรณเพ่ือบริหารจัดการผลผลิตทางเกษตร 

สงเสริมและตอยอดอาชีพนอกภาคการเกษตรกร ยกระดับ

การพัฒนาสูการเปนแหลงเรียนรู โดยการสรางเกษตรกรผูนำ 

จนสามารถเกิดการรวมสถาบันเกษตรกรเปนนิติบุคคล ขยายผล

สูหมูบานเครือขาย นํานวัต กรรมจากงานวิจัยปรับวิธีการปลูก 

ขาวโพดเหล่ือมดวยพืชตระกูลถ่ัว และเปนตนแบบการแกไขปญหา

การปลูกขาวโพดในพื้นที่สูง ชาวบานสามารถปลดหนี้ ได 100%

ปางแดงใน 

“จากภูเขาสีทองสูภูเขาสีเขียว”
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1. คณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน

แกงคอย-บานหมอ (JMC)

กรมชลประทาน

คณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานแกงคอย-บานหมอ 

(JMC) กอตั้งขึ้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2552 ประกอบ

ดวยแกนนำกลุมผู ใชน้ำครอบคลุมพื้นที่ 22 ตำบล 

6 อำเภอ ของจังหวัดสระบุรี มีพ้ืนท่ีชลประทาน 86,700 ไร 

เสียสละเวลาและกำลังกายเพ่ือทำหนาท่ีบริหารจัดการน้ำ

และแก ไขปญหาเรื ่องน้ำใหกับพี่นองเกษตรกรดวย

ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ตลอดความยาว

คลองสงน้ำสายหลัก 34.15 กิโลเมตร คลองซอย 

30 สาย ความยาว 139 กิโลเมตร และคูสงน้ำ 142 สาย 

ความยาว 142.27 กิโลเมตร รวมกับสถานีสูบน้ำ

แกงคอย-บานหมอ โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาปาสัก

ชลสิทธ์ิ ในระยะเวลา 10 ป ท่ีผานมา เพ่ือชวยลดปญหา

ความขัดแยงเรื่องการใชน้ำที่มีจำกัด และกอใหเกิด

การบริหารจัดการน้ำรวมกันระหวางผู ใชน้ำ เกษตรกร 

และชาวบาน เจาหนาท่ีชลประทาน และผูท่ีเก่ียวของ เชน 

ประปาชุมชน องคการบริหารสวนทองถ่ิน เกษตรอำเภอ 

และโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เปนตน จนสามารถ

เปนกลุมตนแบบในการบริหารจัดการน้ำดวยความสามัคคี

การบริหารจัดการน้ำ

แบบมีสวนรวมของ

สถานีสูบน้ำ

แกงคอย-บานหมอ

2. นายรักกี้ สุขประเสริฐ ผู ใหญบาน 

หมู 4 ตำบลยานยาว อำเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตร

สำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

เปนผูนำกระตุนใหชาวบานเห็นความสำคัญของการ

ฟนฟูแมน้ำพิจิตรและสรางความรวมมือของคนใน

ชุมชนในการทำกิจกรรมตางๆ รวมกัน อาทิ การขุด

ลอกผักตบชวาและการรณรงคใหเกษตรกรชาวสวน

สมโอใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมีเพื่อลดการปนเปอนสาร

เคมีทางการเกษตรสูแหลงน้ำ เปนผูประสานงานสิบทิศ 

สามารถดึงหนวยงานตางๆเขามาชวยแก ไขปญหาใน

พ้ืนท่ีของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดึง

เอาอัตลักษณของพื้นที่ของตนเองมาเปนจุดขายเพื่อ

สรางอาชีพใหกับชาวบาน

ฟนฟูแมน้ำพิจิตร 

คืนชีวิตใหชุมชน

»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅ¼Ù¹ÓËØ¹ÊÇ¹¤ÇÒÁÃÇÁÁ×Í (Engaged Citizen) ¨Ó¹Ç¹ 2 ¼Å§Ò¹ 
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»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅàÅ×èÍ§Å×Í¢ÂÒÂ¼Å (Participation Expanded) ¨Ó¹Ç¹ 3 ¼Å§Ò¹

ÅÓ´Ñº Ë¹ÇÂ§Ò¹ â¤Ã§¡ÒÃ ¼Å§Ò¹

1. กรมควบคุมโรค ป 2546 – 2548 แนวโนมผูปวยเปนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของ

อำเภอบานโฮง จังหวัดลำพูน เพิ่มขึ้นตอเนื่อง และกลับมาการ

รักษาซ้ำ เน่ืองจากสูดดมควันไฟจากการเผาขยะและวัชพืชในชุมชน 

ป พ.ศ. 2554 โรงพยาบาลบานโฮง ไดจัดตั้ง “ศูนยมิตรภาพ

บำบัด-จิตอาสา เครือขายสุขภาพอำเภอบานโฮง" องคกรอิสระ 

มีภารกิจชวยเหลือผูปวยในดานตางๆ โดยเฉพาะ สนับสนุนผูปวย

ท่ีใชออกซิเจนท่ีบาน ไมใชงบประมาณของทางราชการ และหารายได

เขาสูกองทุนฯ โดยผาน “รานฮอมบุญ” ผลการดำเนินงานมีผูปวย

ที่ ไดรับความชวยเหลือทั้งหมด 271 คน ลดคาใชจายของผูปวย

และญาติ 2,000-3,000 บาทตอเดือน ศูนยมิตรภาพบำบัด - จิตอาสา 

เปนศูนย ครู ก ใหกับหมูบานและตำบลใกลเคียงมาเรียนรูและนำไป

ปรับใช ลดปริมาณขยะ ไดประมาณ 10,000-20,000 กิโลกรัมตอป 

ขยายการชวยเหลือกลุมผูปวยโรคอื่น 

การดูแลสุขภาพของชุมชนที่เกิดจาก

ปญหาหมอกควัน : อำเภอบานโฮง 

จังหวัดลำพูน

2. กรมประมง โครงการการบริหารจัดการแหลงน้ำชุมชนหนองอีเริง 

ตำบลบานหัน  อำเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ 

โดยการมีสวนรวมของชุมชนในรูปแบบธนาคารผลผลิต

สัตวน้ำแบบมีสวนรวม

ผูนำชุมชนและประชาชนในชุมชนมีแนวคิดตองการใชแหลงน้ำให

เกิดประโยชนสูงสุดดานการประมง แตยังขาดความรูดาน

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ผูนำชุมชนเขาปรึกษาเจาหนาที่ประมง และ

ไดประชุมชาวบานมีมติเขารวมโครงการธนาคารผลผลิตสัตวน้ำ

แบบมีสวนรวม โดยการใชแหลงน้ำและชุมชนเปนศูนยกลาง

การพัฒนา บริหารจัดการแหลงน้ำภายใตกระบวนการมีสวน

รวม ใหเปนแหลงผลิตสัตวน้ำของชุมชนเปนธนาคารสัตวน้ำของ

ชุมชน สามารถลดรายจายและเพิ่มรายในครัวเรือน กรมประมง

มีการกำหนดความมีสวนรวมของประชาชน ในมาตราของพระราช

กำหนดการประมง และมีระบุในยุทธศาสตรของกรมประมง และ

เปนกรอบแนวคิดในการดำเนินงาน มีผลสำเร็จเปนตัวเลขเชิง

ประจักษ มีรายไดจากการจำหนายผลผลิตสัตวน้ำ จำนวนเงิน 

178,915 บาท และผลผลิตสัตวน้ำเปนอาหารครอบคลุมกวา

ในชุมชน 450 ครัวเรือน และชุมชนใหลเคียง ไมนอยกวา 400 

ครัวเรือน

โครงการธนาคารผลผลิตสัตวน้ำ

แบบมีสวนรวมแหลงน้ำ

ชุมชนหนองอีเริง ชัยภูมิ และ

แหลงน้ำหนองกาน-สุขสำราญ 

หนองบัวลำภู
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โครงการธนาคารผลผลิตสัตวน้ำแบบมีสวนรวมแหลงน้ำ

หนองกาน-สุขสำราญ จังหวัดหนองบัวลำภู

กรมประมงคัดเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือเขาโครงการ และ ตองไดรับความเห็น

ชอบจากชุมชนที่ ใชประโยชนในแหลงน้ำชุมชนที่จะเขารวมโครงการ 

โดยผานมติประชาคมของหมูบานในพ้ืนท่ีเปาหมาย ชุมชนมีสวนรวม

ในการดำเนินงานโครงการฯ ทุกข้ันตอน อาทิ ประเมินความตองการ

พัฒนาแหลงน้ำเหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน หาแหลงเงินทุน 

รวมกันวางแผนกำหนดเปาหมาย กิจกรรม แผนการดำเนินงาน 

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แก ไขปญหาและอุปสรรค

ตางๆ แลกเปลี่ยนบทเรียน และสรางความเขมแข็งของเครือขาย

ธนาคารผลผลิตสัตวน้ำแบบมีสวนรวม เกษตรกรมีรายไดจากการ

จำหนายผลผลิตสัตวน้ำ จำนวนเงิน 178,915 บาท และจากการ

จำหนายลูกพันธุปลาท่ีเพาะพันธุของธนาคารฯ จำนวน 1,910 บาท

3. สำนักงานปลัด

กระทรวงพาณิชย

โครงการสงเสริมอาชีพผาฝายยกดอกทอมือจากสี

ธรรมชาติกลุมผูสูงอายุบานกอทุง จังหวัดลำพูน     

ชุมชนกอทุง จังหวัดลำพูน มีประชากรรอยละ 19 มีอายุมากกวา 

60 ป จึงรวมตัวกันเปนกลุมผูสูงอายุเพื่อผลิตสินคาหัตถกรรม

และการประดิษฐสิ่งของจากภูมิปญญาพื้นบาน แตยังจำหนายได

ไมมากเนื่องจากสินคาไมมีความนาสนใจและยังไมมีคุณภาพที่ดี 

จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มมูลคาใหสินคาหัตถกรรมผาทอยกดอก

ปรับเปลี่ยนจากการทอไหมประดิษฐมาเปนการทอผาจากฝาย 

ริเริ่มกอตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพผูสูงอายุบาน

กอทุงขึ้น เมื่อป 2558 สำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน ไดนำ

แนวทางของกระทรวงพาณิชยในการสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

(Local Economy) คือการสรางความเขมแข็งใหชุมชนสามารถ

พึ่งพิงตนเองได โดยใหความสำคัญกับการสงเสริมการใชงาน

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในการผลิตสินคา และการสราง

เครือขายใหเกิดการชวยเหลือและสงเสริมการคา มาขับเคลื่อน

การดำเนินงาน โดยวิเคราะหปญหารวมกัน ทำใหเพิ่มมูลคาให

ผลิตภัณฑจากเดิม สามารถตั้งราคาจำหนายได สมาชิกในกลุม

มีรายไดเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี สงเสริมการเรียนรูในชุมชนโดยจัดต้ัง 

“ศูนยผญาภูมิปญญาชุมชนบานกอทุง” เพื่อเปนแหลงเรียนรู

อนุรักษและสนับสนุนภูมิปญญาเกี่ยวกับกระบวนการทอผา และ

สามารถสรางความรูสึกภาคภูมิใจใหแกผูสูงอายุ 

กลไก Moc Biz Club 

ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ

ทองถิ่น สรางรายได ใหชุมชน 

(ผาฝายยกดอกทอมือ ผาหมักโคลน

หนองสูง และแปจอเขียวแมสอด)

ÅÓ´Ñº Ë¹ÇÂ§Ò¹ â¤Ã§¡ÒÃ ¼Å§Ò¹
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โครงการการพัฒนาเพื ่อยกระดับการผลิตสินคาให ได

มาตรฐาน GI “ผาหมักโคลนหนองสูง” 

การยกระดับการผลิตสินคา “ผาหมักโคลนหนองสูง” ให ได

รับรองมาตรฐาน GI เพื่อสรางความมั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพ

มาตรฐานของสินคาผาหมักโคลนหนองสูงใหกับผูบริโภค และเปน

โอกาสในการสงเสริมผูผลิต สรางโอกาส รายได เครือขายและ

ชองทางจำหนาย มีการกำหนดใหมีกลุมงานสรางการมีสวนรวม

ขององคกรและเครือขาย และจัดใหมีกลไกการมีสวนรวมกับเครือขาย

ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและสวนกลาง และมีการติดตามผล

อยางตอเน่ือง สำนักงานพาณิชยจังหวัดเปนหลักในการขับเคล่ือน

ให ไดรับรองมาตรฐาน GI และสงเสริมองคความรูการผลิตแก

ผูประกอบการใหมีศักยภาพและสินคาไดคุณภาพ ผูผลิตผาหมัก

โคลนหนองสูง จำนวน 284 คน  ปจจุบันมีผู ไดรับอนุญาตให ใช

ตรา GI รวมท้ังส้ิน 21 ราย (เพ่ิมมูลคาดวยนวัตกรรมนาโน) กอน

การสงเสริมสินคา GI ยอดขาย จำหนาย 2,349,100 บาท / หลัง

การสงเสริมสินคา GI  มูลคาในตลาดท้ังผูผลิตและผูประกอบการ

ป พ.ศ.2561 จำนวน 3,838,000 บาท และในป พ.ศ.2562 เพ่ิมข้ึน

คิดเปนจำนวน 6,308,000 บาท 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนสรางรายได 

“แปจอเขียวแมสอด” จังหวัดตาก 

การผลักดันและขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากใหเติบโตอยางตอเน่ือง 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรและระบบงานดวย

นวัตกรรม  ภายในจังหวัดตากพบวา ประชาชนในชุมชนหันมาปลูก

พื้นทองถิ่น แปจี มากขึ้นจนเกิดปญหาผลิตผลลนตลาด เกิด

แนวคิดชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑ“แปจอเขียวแมสอด”

และการเพาะปลูกเพ่ือสรางงานสรางรายไดใหกับชุมชน พัฒนาเปน

ผลิตภัณฑชุมชน ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

(GI) การขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล การเชื่อมโยงตลาดและ

การขยายการตลาด โดยการนำผลิตภัณฑขึ้นไปขายบนเที่ยวบิน 

ตางๆ บริษัท การบินไทย เพ่ือใหผลิตภัณฑเปนท่ีรูจักในระดับสากล

ÅÓ´Ñº Ë¹ÇÂ§Ò¹ â¤Ã§¡ÒÃ ¼Å§Ò¹
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ÀÒ¤¼¹Ç¡ÀÒ¤¼¹Ç¡
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๒ 
 

๑๑) นางนงลักษณ เจริญจงสุข   คณะทำงาน 
๑๒) นางสาวนภนง ขวัญยืน   คณะทำงาน 
๑๓) นายนีรนาท นักดนตรี   คณะทำงาน 
๑๔) นายปรเมศวร วารีวะนิช   คณะทำงาน 
๑๕)  นายประยุทธ  นามสุบิน   คณะทำงาน 
๑๖)  นางสาววัชรวี  จันทรประกายกุล  คณะทำงาน 
๑๗)  นายวิทยา ติยะวงศ    คณะทำงาน 
๑๘)  นายวรพงษ ตั้งพิมลจิตต   คณะทำงาน 
๑๙)  นางสาววิริยา เนตรนอย   คณะทำงาน 
๒๐)  นางสาวศรีประภา ถมกระจาง   คณะทำงาน 
๒๑)  นางสาวสลิลาทิพย ทิพยไกรศร   คณะทำงาน 
๒๒)  นางสาวสุวิมล คงสมทอง   คณะทำงาน 
๒๓)  นางสาวอนรรฆิยา ชูคลาย   คณะทำงาน 
๒๔)  นางสาวอรพิน         ทรงประสิทธิ์       คณะทำงาน 
๒๕)  นางสาวนวลจันทร  แสงมณ ี   คณะทำงานและเลขานุการ 
๒๖)  นางสาวอักสรณ ทองศรี   คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 
๒๗)  นางสาวสุปรียา กลิ่นสุวรรณ   คณะทำงานและผูชวยเลขานุการ 

๑.๒ อำนาจหนาที่  

๑) พิจารณากลั่นกรองผลการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ ที่เสนอขอรับรางวัล
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประจำป พ.ศ. ๒๕๖3 

๒) พิจารณาผลการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐที่เห็นควรไดรับรางวัลเสนอตอ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม  
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

๓) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการพัฒนา
และสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม มอบหมาย 

  ๒. คณะทำงานตรวจประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีสวนรวมในพื้นที่  

๒.๑ องคประกอบ 
๑)  นางสาวทิพวรรณ   หลอสุวรรณรัตน  ที่ปรึกษา 
๒) นางสาวอรพินท สพโชคชัย  ที่ปรึกษา 
๓) นางอารียพันธ   เจริญสุข  ประธานคณะทำงาน 

๔) นางขนิษฐา งามวงศสถิต       คณะทำงาน 

๕) นางฉวีวรรณ  เกียรติโชคชัยกุล  คณะทำงาน 

๖) นางชุติมา บูรณะรัชดา  คณะทำงาน 

๗) นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล  คณะทำงาน 

๘) นางสาวนภนง ขวัญยืน  คณะทำงาน 

๙) นายณรงค บุญโญ  คณะทำงาน 

๑๐) นาง... 
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