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ค ำน ำ 

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีส่งผลกระทบอย่างมากต่อสังคมและ

เศรษฐกิจ ท าให้การใช้ชีวิตของคนในสังคมหรือผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป ประเทศไทยจ าเป็นต้องหา

แนวทาง ความร่วมมือในการบริหารภาครัฐ อันจะน าไปสู่การก ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง

ขีดความสามารถ และการให้บริการสาธารณะท่ีมุ่งเน้นวิธีการขับเคล่ือนด้วยข้อมูลและความต้องการ

ของประชาชน ด้วยเหตุน้ี การมีรปูแบบบรกิารสาธารณะท่ีปรับให้เหมาะสมกับประชาชนในยุคเทคโนโลยี

ท่ีมีความซับซ้อน ผลักดันให้รัฐบาลแสวงหาวิถีการก ากับดูแลแนวใหม่ รวมถึงแนวทางการปฏิสัมพันธ์

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้การตัดสินใจของภาครัฐมีความถูกต้อง สะท้อนเสียงความพึงพอใจ

ของประชาชน ด้วยเหตุน้ี การด าเนินงานต้องอาศัยความรว่มมือพลังความรว่มมือจากหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน จงึมีส่วนส าคัญในการบรหิารราชการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน เท่าเทียม และ

ท่ัวถึง 

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.) 

มีส่วนริเริ่มผลักดัน เพ่ือเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารราชการและท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่การเสริมอ านาจและศักยภาพของ

ประชาชนให้เข้มแข็ง สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน หรือผลักดัน

การด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการท่ีสามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ

รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมท่ีส านักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่หน่วยงานเพ่ือเป็นขวัญ

ก าลังใจในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร และยกระดับการให้บริการด้วยการมีส่วนร่วมให้มี

ความก้าวหน้า ทันสมัย มีการบริหารจดัการ การให้บริการท่ีเป็นเลิศย่ิงขึ้น และท างานร่วมกับภาคประชาชน

หรือผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง “ก้าวไปด้วยกันสร้างสังคมท่ีเป็นสุข” ส่ิงดี ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ในปี พ.ศ. 2565 สามารถเรยีนรูแ้ละขยายผลการด าเนินงานได้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มน้ี

ส านักงาน ก.พ.ร.

กันยายน 2565
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ตรำสัญลักษณ์และควำมหมำยรำงวัล

ตราสัญลกัษณ์รางวลัเลศิรฐั

รางวลัเลิศรฐั (Public Sector Excellence Award : PSEA)

รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครฐั เพื่อเป็นการยกย่องเชดิชู หน่วยงานท่ีได้มุ่งมั่น

ปฏิบัติราชการจนประสบความส าเรจ็มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครฐัท้ังปวง

เพชรล้อมรอบด้วยชอ่ชยัพฤกษ์ ต้ังอยู่บนแท่งหมายเลขหน่ึง หมายถึง หน่วยงาน

ท่ีได้รับรางวัลน้ีเปรียบเสมือนเพชรน้าเอกแห่งระบบราชการ (ช่อชัยพฤกษ์) 

ท่ีผ่านการเจยีระไนอย่างงดงามด้วยความมุ่งมั่นสรา้งสรรค์ผลงานจนเป็นท่ีประจกัษ์

เป็นเพชรน้าหน่ึงเป็นความภาคภมูิใจสูงสุดของราชการไทย

1 รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565



ความหมายของรางวลัการบรหิารราชการแบบมส่ีวนรว่ม 
(Participatory Governance Award)

เป็นรางวลัท่ีมอบใหกั้บหน่วยงานภาครฐั เพื่อสรา้งแรงจูงใจ และสรา้งขวญัก าลังใจ

ในการเชิดชูผลการปฏิบัติราชการจาการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่น

ท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนรว่มในการบรหิารราชการและท างานรว่มกันอย่างเป็นรูปธรรม  

โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ต้ังแต่การให้ข้อมูล

ข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (consult) การเข้ามาเก่ียวข้อง 

(Involve) ไปจนถึงการสรา้งความรว่มมือ (Collaboration) ซึ่งจะน าไปสู่การเสรมิ

อ านาจและศักยภาพประชาชนใหเ้ข้มแข็ง รวมท้ังสรา้งความภาคภูมิใจของผู้ท่ีเข้ามา

มีส่วนรว่มในการขบัเคลื่อนหรอืผลักดันการด าเนินงานใหป้ระสบความส าเรจ็ 

สัญลักษณ์

เพชรเหลี่ยมเกสร ส่องประกายสีทอง ประกอบไปด้วยความรว่มมือ

ของทกุภาคส่วนท่ีเขา้มามีส่วนรว่มกับภาครฐัด้วยหวัใจ

เพชรเหลี่ยมเกสร  ส่ือใหเ้หน็ถึง หน่วยงานท่ีได้รบัรางวลัน้ี คือ ต้นแบบแหง่การท างาน

แบบมีส่วนร่วมเชี่ยมโยงบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ เอกชน และ

ภาคประชาชน ด่ังเครอืข่ายเดียวกัน

ความหมาย

หวัใจ ส่ือใหเ้หน็ถึง การเปิดใจ เปิดระบบราชการ ท่ีใหทุ้กภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนรว่ม

มอื   ส่ือใหเ้หน็ถึง ความรว่มมือรว่มใจของทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนรว่ม

2รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565



กำรมอบรำงวัลในป ี2565

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติเห็นชอบการมอบรางวลั

เลิศรัฐ ประจ าปี 2565 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รางวลัเลิศรฐัยอดเยี่ยม 

มอบให้แก่หน่วยงานท่ีมีความมุ่งมั่น และต้ังใจในการพัฒนาองค์การ ท้ัง 3 มิติ 

คือ การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการอย่างมีระบบ การสร้างความ

ย่ังยืนโดยอาศัยกระบวนการการท างานแบบมีส่วนรว่มในการบรหิารราชการ และ

ต่อยอดไปสู่การพัฒนากระบวนการการบริการ เพื่อให้สามารถตอบสนอง

ต่อปัญหา ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึง

สรา้งใหเ้กิดความย่ังยืน อนัก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

โดยในปี 2565 มีหน่วยงานของรฐัท่ีผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 

ได้รับรางวัลระดับดีเด่นใน 3 ประเภทรางวัล ในปีเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย 

รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัล

การบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม 

รางวลัเลิศรฐั สาขาการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม 

(Best of the Best) มอบให้แก่หน่วยงานท่ีมีความโดดเด่น

สามารถส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนรว่มท่ีให้

ความส าคัญกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน 

3 รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565



4รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565

รำงวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม ประจ ำปี 2565

กรมสนับสนุนบรกิำรสุขภำพ 
กรมสุขภำพจติ



5 รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565



6รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565

ส าหรบัหน่วยงานท่ีมผีลงานโดดเด่น ในการขบัเคลื่อนเพื่อรบัมอืกับ

สภาวะวกิฤติโควดิ-19 จ านวน 3 รางวลั

รางวัลพิเศษ สานพลังรว่มใจ ต้านภัยโควิด 1

1 กรมการแพทย์  
The powerful collaborationพลงัความรว่มมือ

ท่ียิ่งใหญ่ รว่มฝ่าภัยวกิฤติโควดิ-19

2 กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ
อสม. กลไกการมีส่วนรว่มของชมุชนในการจดัการ

ปัญหาโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019

3 หอการค้าไทย

หน่วยความรว่มมือบรกิารวคัซนีป้องกันโรคโควดิ 

19กรงุเทพมหานคร (ไทยรว่มใจ กรงุเทพฯ 

ปลอดภัย)เสนอชื่อโดย กรงุเทพมหานคร 

ส านักอนามัย

ล าดับ               หน่วยงาน                                     ผลงาน

รางวัลการบรหิารราชการแบบมส่ีวนรว่ม “ระดับดีเด่น” 
จ านวน 26 ผลงาน

2

ประเภทเปิดใจใกล้ชดิประชาชน จ านวน 5 รางวลั 

1 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ DMSc Open Governance

2 กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ การเปิดระบบราชการ สบส. 4.0

3 กรมสรรพสามิต Excise เป็นมิตร ใกลช้ดิประชาชน

4 กรมสรรพากร บรกิารตรงใจจากการเปิดใจใกลช้ดิประชาชน

5 กรมสอบสวนคดีพเิศษ การมีส่วนรว่มของเครอืข่ายภาคประชาชน

ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพเิศษ

ล าดับ        หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล                            ผลงาน



ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมส่ีวนรว่ม จ านวน 9 รางวลั

1 กรมชลประทาน
ช าตาเรอืง สานพลงัคนรุน่ใหม่ 

ใชน้้าน้อย...แต่ (ได้ประโยชน์) มาก

2 กรมทรพัยากรน้า
โครงการพฒันาอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูระบบ

เครอืข่ายน้าหนองหวายแบบมีส่วนรว่ม

3 กรมพฒันาท่ีดิน

กุสุมาลย์โมเดล : การพฒันาสระน้าในไรน่า

แบบบูรณาการ พฒันาคุณภาพชวีติเกษตรกร

อย่างยั่งยืน

4 กรมสุขภาพจติ นาเดิมรว่มใจ ดูแลผู้สูงวยัอย่างภาคภูมิ

5
ส านักงานการปฏิรปูท่ีดิน

เพื่อเกษตรกรรม

สวมหมวกใหภู้เขา ใส่รองเท้าใหตี้นดอย : 

เกษตรบนฐานธรรม

6

ส านักงานปลดักระทรวง

การพฒันาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์

โมเดลท่าเสา...เราคนกาญจน์ไม่ท้ิงกัน

7 จงัหวดันครศรธีรรมราช

การบรหิารจดัการน้าท่วมเมืองทุ่งสง

แบบบูรณาการลุม่น้าตรงั...เรยีนรูสู้้ภัยพบิัติ

อย่างยั่งยืน

8
สถาบันวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง 

(องค์การมหาชน)

รว่มมือสรา้งรายได้ รว่มแรงใจใหท้้องอิม่ 

สรา้งรอยยิ้มชาวหว้ยโทน

9
สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน้า

(องค์การมหาชน)

ระบบสารสนเทศทรพัยากรน้า 

สู่ต้นแบบการจดัการอา่งเก็บน้าขนาดเลก็

ล าดับ        หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล                            ผลงาน

7 รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565



ประเภทผู้น าหุ้นส่วนความรว่มมือ จ านวน 6 รางวลั

1 นายแผง ใจปิง รว่มมือสรา้งรายได้ รว่มแรงใจใหท้้องอิม่ 

สรา้งรอยยิ้มชาวหว้ยโทน

เสนอชื่อโดย สถาบันวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง 

(องค์การมหาชน)

2 นายวทิยา กิติศรวีรพนัธ์ กุสุมาลย์โมเดล : การพฒันาสระน้าในไรน่า

แบบบูรณาการ พฒันาคุณภาพชวีติเกษตรกร

อย่างยั่งยืน

เสนอชื่อโดย กรมพฒันาท่ีดิน

3 พระครกิูตติธรีาภรณ์ 

เจา้อาวาสวดัสีโควนาราม

พระครกิูตติธรีาภรณ์กับการพฒันา

ศูนย์บรกิารเครื่องมือแพทย์ ต าบลกังแอน 

อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรนิทร ์

เพื่อผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ผู้สูงอายุ

เสนอชื่อโดย ส านักงานปลดักระทรวง

สาธารณสุข (โรงพยาบาลปราสาท) และ

จงัหวดัสุรนิทร์

4 พระครสุูจณิ นันทกิจ 

เจา้อาวาสวดัโป่งค า

สวมหมวกใหภู้เขา ใส่รองเท้าใหตี้นดอย : 

เกษตรบนฐานธรรม

เสนอชื่อโดย ส านักงานการปฏิรปูท่ีดิน

เพื่อเกษตรกรรม

5 กลุม่บรหิารการใชน้้าระบบท่อส่งน้า

บ้านช าตาเรอืง จงัหวดัจนัทบุรี

ช าตาเรอืง สานพลงัคนรุน่ใหม่ 

ใชน้้าน้อย...แต่ (ได้ประโยชน์) มาก

เสนอชื่อโดย กรมชลประทาน 

6 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านนา  

อ าเภอบ้านนาเดิม 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

นาเดิมรว่มใจ ดูแลผู้สูงวยัอย่างภาคภูมิ

เสนอชื่อโดย กรมสุขภาพจติ 

ล าดับ        หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล                            ผลงาน

8รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565



ประเภทเล่ืองลือขยายผล จ านวน 6 รางวลั

1 กรมสุขภาพจติ
ภาคีหุน้ส่วนรว่มใจ แก้ไขปัญหาสุขภาพจติ 

พฒันาคุณภาพชวีติครบวงจร

2 กรมประมง
“หว้ยถ้ามด - หนองพงั” แหลง่น้าฝ่ังโขง 

เชื่อมโยงเครอืข่าย ขยายผลธนาคารสัตวน์้าฯ

3
สถาบันวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง 

(องค์การมหาชน)

เลื่องลอืขยายงาน บ้านปางแดงใน ต้นแบบ

ต่อยอด Towards SDGs

4 กรมป่าไม้
โครงการ Our Khung BangKachao : 

พฒันาพื้นท่ีคุ้งบางกะเจา้สู่ความยั่งยืน

5
กรมสวสัดิการและคุ้มครอง

แรงงาน

นิคมอตุสาหกรรม GOOD LABOUR 

PRACTICES : GLP โดยผ่านกลไกการบรหิาร

แบบมีส่วนรว่ม

6 กรมสอบสวนคดีพเิศษ

การมีส่วนรว่มของเครอืข่ายภาคประชาชน

ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพเิศษ 

ขยายผล DSI Station

ล าดับ        หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล                            ผลงาน

9 รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565

รางวัลการบรหิารราชการแบบมส่ีวนรว่ม “ระดับดี” 
จ านวน 31 รางวัล

3

ประเภทเปิดใจใกล้ชดิประชาชน จ านวน 4 รางวลั 

1 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก หว่งใยเปิดใจใกลช้ดิประชาชน

2 กรมศุลกากร การสรา้งภาคีความรว่มมือเพื่อสกัดก้ันการลกัลอบ

ล าเลยีงยาเสพติดทางไปรษณีย์ และ Express 

Consignment

3 ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา

ระบบกลางทางกฎหมาย

4 ส านักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม

กองทุนส่ิงแวดลอ้มส่งเสรมิการมีส่วนรว่ม 

กลุม่ชาติพนัธุร์ว่มรกัษาส่ิงแวดล้อม

ล าดับ               หน่วยงาน                                     ผลงาน



10รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565

ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมส่ีวนรว่ม จ านวน 26 รางวลั 

1 กรมการพฒันาชมุชน
ส่งเสรมิชอ่งทางการตลาด OTOP 100 รา้น OTOP 

ไทยยิ้ม

2 กรมควบคุมมลพษิ ศูนย์ปฏิบัติการพทัิกษ์ส่ิงแวดล้อม : รปูแบบ

การแก้ไขปัญหามลพษิเชงิรกุอย่างบูรณาการ

3 กรมควบคุมโรค “สานพลงัชมุชน สรา้งพื้นท่ีสัตวป์ลอดโรค 

คนปลอดภัย หา่งไกลโรคพษิสุนัขบ้า”

4 กรมชลประทาน การแก้ปัญหาขาดแคลนน้าด้วย “ชลประทาน

เพื่อท้องถ่ิน” อา่งเก็บน้าแม่ตาชา้ง จงัหวดัเชยีงราย

5 กรมทรพัยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง

โครงการป่าในเมือง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้า 

อญัมณีหน่ึงเดียวในระยอง”

6 กรมทรพัยากรน้า กลุม่ผู้ใชน้้าฝายโพนเลา ฟันเฟืองขับเคลื่อน

การบรหิารจดัการน้าฝายโพนเลา จงัหวดัเลย

7 กรมพฒันาท่ีดิน รฐัราษฎรร์ว่มบูรณา หนัคาท านาลดต้นทุน 

เพิม่พูนผลผลติสู่การพฒันาท่ียั่งยืน

8 กรมพฒันาท่ีดิน เกษตรอนิทรยี์ PGS “ไผ่ตอง แหลง่ท่องเท่ียว

เชงิเกษตร อาหารปลอดภัย เมืองนครปฐม”

9 กรมพฒันาท่ีดิน บ้านถ่ิน ปรงุดิน สรา้งน้า ปลกูแก้วมังกร สรา้งรายได้

อย่างยั่งยืน

10 กรมพฒันาท่ีดิน อนุรกัษ์ดินดี ระบบน้าเด่น พฒันาท่ีดินแบบมี

ส่วนรว่มอย่างยั่งยืน สู่ชมุชนบ้านโป่งค า จงัหวดัน่าน

11 กรมพฒันาสังคม

และสวสัดิการ

โคราชโมเดล เราไม่ท้ิงกัน

12 กรมส่งเสรมิการเกษตร การพฒันาวสิาหกิจชมุชนแปลงใหญ่ขนุน

ต าบลหนองเหยีง อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุรี

ล าดับ               หน่วยงาน                                     ผลงาน



13 กรมส่งเสรมิการเกษตร โครงการส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม้ดอก

บ้านตาติด ต าบลโนนผ้ึง อ าเภอวารนิช าราบ 

จงัหวดัอบุลราชธานี

14 กรมส่งเสรมิการเกษตร การควบคุมหนอนหวัด ามะพรา้วแบบมีส่วนรว่ม 

ต าบลโรงเข้ อ าเภอบ้านแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร

15 กรมส่งเสรมิการเกษตร ศูนย์จดัการศัตรพูชืชมุชนต้นแบบการแก้ไขปัญหา

และพฒันาท่ียั่งยืน ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี ้

จงัหวดัล าพูน

16 กรมส่งเสรมิสหกรณ์ ความรว่มมือไทย - ญ่ีปุ่น พลกิโฉมกาแฟพรเีมี่ยม

ดอยสะเก็ด

17 กรมสุขภาพจติ โรงเรยีนตะวนัทอแสงเบิ่งแยงใจ ข้ามผ่านวกิฤติ

ท่ียิ่งใหญ่ ด้วยใจสามัคคี

18 ส านักงานปลดักระทรวง

สาธารณสุข

8 เซยีนสุขภาพ พชิติโรคภัยด้วยใจจติอาสา 

ชมุชนบ้านศรดีอนชยั

19 จงัหวดัตาก พื้นท่ีบูรณาการต้นแบบระบบส่งเสรมิการเกษตร

เชงิพื้นท่ี แปลงใหญ่อะโวคาโด อ าเภอพบพระ 

จงัหวดัตาก

20 จงัหวดันครนายก เพาะพนัธุป์ลาปลอ่ยคืนสู่แหลง่น้าธรรมชาติ

(ชมุชนประมงท้องถ่ินกลุม่เลี้ยงปลาในกระชงั

เข่ือนขุนด่าน)

21 จงัหวดัรอ้ยเอด็ หนองต่าย รว่มใจลดรายจา่ย สรา้งรายได้

จากธนาคารสัตวน์้าชมุชน

22 จงัหวดัสกลนคร การยกระดับอาชพีการเลีย้งแพะเน้ือ จงัหวดัสกลนครสู่

ความย่ังยืน ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19

23 สถาบันวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง 

(องค์การมหาชน)

จากต้นสู่แก้ว กาแฟดอยแม่สลองกับการพฒันา

พื้นท่ีสูงอย่างยั่งยืน

ล าดับ               หน่วยงาน                                     ผลงาน

11 รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565



12รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565

ประเภทเล่ืองลือขยายผล จ านวน 1 รางวลั

1 สถาบันพระปกเกลา้ โครงการปฏิบัติการเสรมิสรา้งพลังพลเมือง 

(Citizen Empowerment for Healthy 

Democracy)

ล าดับ               หน่วยงาน                                     ผลงาน

24 สถาบันวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง 

(องค์การมหาชน)

พฒันาอาชพีแก้จน ลดเขาหวัโลน้เมืองน่าน 

25 ส านักงานส่งเสรมิ

เศรษฐกิจดิจทัิล

โครงการยกระดับคุณภาพชวีติเกษตรกรสวนปาลม์ 

เพิม่ผลผลติตามมาตรฐานและสรา้งรายได้ใหย้ั่งยืน

26 สถาบันพระปกเกลา้ การสรา้งเครอืข่ายสันติภาพในชายแดนใต้

ล าดับ               หน่วยงาน                                     ผลงาน



13 รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565

รางวัลพิเศษ 

ต้านภัยโควิด 

สานพลังรว่มใจ 



14รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565

กรมการแพทย์  

ในการขับเคล่ือนเพ่ือรบัมอืกับสภาวะวิกฤติโควิด-19

ส าหรบัหน่วยงานท่ีมีผลงานโดดเด่น 

จ านวน 3 รางวัล

หอการค้าไทย

กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ



The powerful 
collaboration

พลังความรว่มมือท่ีย่ิงใหญ่ 
รว่มฝ่าภัยวกิฤติโควดิ-19

กรมการแพทย์
สถาบนัโรคผิวหนัง

รางวลัพิเศษ 
สานพลังรว่มใจ ต้านภัยโควดิ 

15 รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565



16

พลังรว่มเพ่ือทุกคน
ในแผ่นดินไทย

หรือความรุนแรงของปัญหาอยู่ ในระดับสูง เพราะ

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อให้เกิด

การติดเชื้อ เจ็บป่วย และการสูญเสียเป็นจ านวนมาก

จดัเป็นวิกฤติการณ์ (COVID-19 Pandemic Crisis)

และส่งผลกระทบไปทุกด้านและต่อทุกภาคส่วน 

หรือความรีบเร่งรวดเร็วของวิกฤติการณ์ ตลอดจน

ความจ าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างทันทีทันใด

เพ่ือลดความสูญเสียให้ได้มากท่ีสุด

หรือทักษะต่างๆ ท่ีต้องการเข้ามาร่วมแก้ปัญหาใน

การด าเนินการ ณ ศูนย์วัคซีนขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้ทักษะ

ท่ีจ าเป็นและหลากหลาย (Multiple skills) เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด

หรือขนาดของปัญหาท่ีใหญ่มากเพราะกลุ่มเป้าหมายคือ

ประชากรในกรุงเทพฯและปรมิณฑล มีจ านวน 7.7 ล้านคน 

และพบว่า การดูแลทางด้านสาธารณสุขให้กับประชากร

กลุ่ม น้ีจะ เป็นในลักษณะท่ีประชาชนต้องพ่ึงตนเอง 

ใช้บริการภาคเอกชนเป็นหลัก และไม่มีเจา้ภาพเชิงระบบท่ี

ชัดเจนในการดูแลสุขภาพเหมือนประชาชนในต่างจงัหวัด

ซึ่งระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีบทบาท

ท่ีส าคัญ ตลอดจนการมีประชากรแฝงอีก 2.9 ล้านคน 

รวมเป็นจ านวนประชากรท้ังส้ิน 10.6 ล้านคน ท าให้ปัญหา

ยิ่งขยายขนาดและมีความซบัซอ้นมากข้ึน

Severity Scale

Speed Skills

ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีได้ลุกลามและก่อให้ เกิดความสูญเสียไปท่ัวโลก

อย่างรวดเร็ว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นทางออกท่ีรัฐบาลก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติส าคัญยิ่ง 

(Vaccination is the important exit) ขณะท่ีกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อชีวิต

ของทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย จงึได้ประสานความรว่มมือจดัต้ัง The powerful collaboration @BangSue 

หรือศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ “พลังความร่วมมือท่ีย่ิงใหญ่ ร่วมฝ่าภัยวิกฤติโควิด-19”  เป็นศูนย์ฉีด

วคัซนีขนาดใหญ่ (Mass vaccination center) เพ่ือให้บรกิารฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในเขต

กรงุเทพฯและปรมิณฑล ภายใต้ความส าคัญ 4 ประการ (4S) คือ

รางวลัการบรหิารราชการแบบมส่ีวนรว่ม ประจ าป ี2565



จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ในการจดัต้ังศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แต่ปัญหาท่ีมีลักษณะ 

4S ดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับรูปแบบ

การบริหารราชการแบบปกติมาเป็นการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือฝ่าวิกฤติให้ได้โดยเรว็ท่ีสุด และด้วยความตระหนัก

ขององค์กร หน่วยนงาน บุคคลทุกภาคส่วนจงึให้ความร่วมมือ

เข้ามามีส่วนร่วมโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ เรง่ระดมฉีดวัคซีน

ป้องกันโควดิ-19 ให้ครอบคลุมประชาชนในเขกรงุเทพมหานคร 

ปริมณฑล ท้ังกลุ่มประชากรท่ีมีทะเบียนบ้านและกลุ่มประชากรแฝง

ได้อย่างรวดเร็ว ขณะท่ีเกิดผลข้างเคียงน้อยและมีประสิทธิภาพ

ในการป้ องกั นการเจ็ บป่ วยรุ นแรง และลดอั ตราการตาย

ท่ีไม่จ าเป็นหรอือัตราการตายส่วนเกิน                          

ส่งผลในทางบวกท้ังด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม 

ตลอดจนภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทยในสายตาวโลก

17 รางวลัการบรหิารราชการแบบมส่ีวนรว่ม ประจ าป ี2565

(Excess  mortality)กระท่ัง



กระบวนการมีส่วนร่วมรวมท้ังส้ิน 251 องค์กร ร่วมบูรณาการ

กันอย่างหลากหลายต้ังแต่ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร 

การปรึกษาหารือ การเข้ามามีบทบาท และให้ความร่วมมือ  

โดยในระดับให้ความร่วมมือ ที่ เป็น

หุ้นส่วนความร่วมมืออย่างแท้จริง มีบทบาทในการร่วมคิด 

ร่วมตัดสินใจในแต่ละทางเลือก ร่วมติดตามประเมินผล 

ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีถึง 65 องค์กร ถือได้ว่าเป็น 

“พลังความร่วมมือท่ียิ่งใหญ่ ร่วมฝ่าภัยวิกฤติโควิด-19”  

ท าให้สามารถขับเคล่ือนน านโยบาย วาระแห่งชาติท่ีส าคัญ

อย่างยิ่งน้ีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งการด าเนินงานมีวสัิยทัศน์และเป้าหมายรว่มท่ีชัดเจน 

ด้านการส่ือสารถ่ายทอดนโยบายมีท้ังแบบเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ ส าหรับการถ่ายทอดนโยบายแบบเป็นทางการ

ได้ด าเนินการผ่านรูปแบบคณะกรรมการและคณะท างาน

แต่ละด้าน (ด้านอ านวยการบริหาร ด้ านวิชาการแพทย์ 

การดูแลติดตามความปลอดภัยและข้อมูลของผู้มารับวัคซีน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการส่ือสารประชาสัมพันธ์) 

รวมท้ังหมด 5 คณะ ได้แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ และก าหนด 

“เจ้าภาพหลัก” ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน  มีการใช้ภูมิปัญญา 

ทักษะนวัตกรรมตลอดจนความช านาญเฉพาะด้านของ

แต่ละภาคส่วนมาช่วยเสริมการท างานในส่วนท่ีรับผิดชอบ

ให้มีประ สิทธิภาพมากขึ้ น  อาทิ  การให้ภาคีเครือข่ าย

ค่ายโทรศัพท์มือถือรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการคิว

ในการให้บริการ บริษัทซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จ ากัด 

และบริษัท เคบิน เทคโนโลยี จ ากัด รับผิดชอบด้านการพัฒนา

ระบบปฏิบัติการและการพัฒนา Application เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาของการการด าเนินงานมีความท้าทายและ

ปัญหาอุปสรรคเข้ามาเกือบตลอดเวลา แต่ด้วยการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วม และวัฒนธรรมการท างานท่ีเข้มแข็ง 

มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ทักษะท่ีโดดเด่นของแต่ละ

ภาคีเครือข่าย ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

และป้องกันการเกิดปัญหาซ้า  ปัญหาท่ีส าคัญท่ีเกิดขึ้น

จากการด าเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ คือ

เรื่ องความแออัดท่ีเกิดขึ้นในช่วงเปิดให้บริการแบบ 

Walk-in เพ่ือผู้สูงอายุช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 

แต่ด้วยความร่วมมือและการติดตามประเมินผล รวมถึง

การปรับการท างานอย่างรวดเร็วท าให้ปัญหาดังกล่าว

สามารถทุเลาได้อย่างรวดเร็วภายใน 4 วัน และท าให้

สามารถแก้ไขปัญหาความแออัดท่ีเกิดขึ้นในช่วงเปิดปีใหม่ 

2565 วนัแรก ซึ่งประชาชนเข้าใจผิดว่ามีการเปิดบรกิารแบบ

ได้ภายในวันเดียว หรือปัญหาทุจริตการจองคิว

ฉีดวัคซีนท่ีสามารถจบัตัวการรวมถึงขยายผลการจับกุม

ได้อย่างรวดเร็ว ท้ังกระบวนการ ท้ัง น้ี เพราะศูนย์ฯ 

มีการเฝ้าระวังติดตามการท างานในทุกมิติอย่างสม่าเสมอ

ส่วนงบประมาณค่าใช้จา่ยได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วน

ความร่วมมือเป็นหลักถึงร้อยละ 76 โดยสถาบันโรคผิวหนัง

ซึ่งเป็นแกนกลางสมทบทุนค่าใช้จ่ายเพียงร้อยละ 24

เท่าน้ัน

บูรณาการองค์ความรู้
ใชน้วัตกรรมสู่เป้าหมาย
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(To Collaborate)

walk-in
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ต่างชาติชไูทย
มีความม่ันคงทางสุขภาพ

ระยะเวลารอคอยท่ีส้ันลง

จ านวน 4.8 ล้านโดส จากผู้รบับรกิารท้ังหมด 2.3 ล้านคน

ซึ่งในจ านวนนี้เป็นการให้บรกิารกลุ่มประชากรแฝงถึง 1.5 ล้านคน คิดเป็นรอ้ยละ 51 

ของประชากรแฝงในเขตกรงุเทพฯ ท้ังหมดและประชากรตามทะเบียนบ้าน

ในเขตน้ี 8 แสนคน คิดเป็นรอ้ยละ 10.4 ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์หลักของโครงการ

จ านวนผู้รับบริการและจ านวนโดสท่ีให้บริการ ณ วนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565

พบวา่ค่าเฉล่ียเวลาในการให้บรกิารท้ังหมดรวมถึงการรอสังเกตอาการสามสิบนาที

หลังฉีดลดลงจากเฉล่ีย 75 นาทีในชว่งเดือน พ.ค. 2564 เหลือเพียง 44 นาที 

(ต้ังแต่ ตุลาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565)

ผลส ารวจพบวา่ประชาชนมคีวามพึงพอใจในระดับท่ีสูงมาก  

มีข้อรอ้งเรยีนอย่างเป็นทางการเพียง 23 เรื่องนับแต่จดัต้ังศูนย์ฯ และยังพบวา่

ประชาชนมีความรูสึ้กรว่มในการเป็นเจา้ของศูนย์ฯ (Sense of belonging) สูงมาก 

กล่าวคือประชาชนจะเข้ามาเป็นผู้ชว่ยในการให้ข้อมูลกับประชาชนด้วยกันเอง การชว่ย

ตอบโต้ ดราม่าหรอืข่าวเชงิลบ รวมท้ังความเข้าใจผิดต่าง ๆ  ท่ีมีต่อศูนย์ฯ จนมีผู้กล่าววา่ 

“เป็นศูนย์ฯ บางซื่อน้ีดีนะ ใครวา่อะไรก็มีประชาชนออกหน้ามารบัมือหรอืแก้ต่างให”้ 

อาการไมพึ่งประสงค์หลังได้รบัวคัซนี

มีน้อยมากเพียง 2,951 ครัง้จากการให้บรกิารท้ังหมด 4.8 ล้านโดส 

ซึ่งเป็นผลจากการเตรยีมการระบบให้บรกิารทางการแพทย์ท่ีได้มาตรฐาน

และมีระบบการแพทย์ฉกุเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจในการรบัการบรกิาร

จากการด าเนินงานได้ผลผลิตท่ีส าคัญ 4 ด้าน 

1

2

3

4
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รางวัลพิเศษ 
สานพลังรว่มใจ 
ต้านภัยโควิด 

ด้านผลลัพธ์ท่ีส าคัญ  นอกจากการส่งผลทางตรงในการลดอัตราการติดเชื้อ 

อัตราการป่วยรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิดอย่างมีนัยส าคัญแล้ว 

พบว่า ยังมีผลลัพธ์ด้านอ่ืน ๆ อาทิ การลดความเหล่ือมล้าและเพ่ิมการเข้าถึงบรกิาร

อย่างเสมอภาคและไม่ท้ิงใครไว้เบื้องหลัง (Left no one behind) โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในกลุ่มประชากรแฝง การพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

จากหุ้นส่วนภาคเอกชนโดยไม่ได้เรยีกรอ้งค่าตอบแทนแต่อย่างใด การสรา้งทัศนคติ 

(Mindset) ของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครอืข่าย และภาคเอกชนให้มีบทบาท

ในการเข้ามารว่มมือแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกัน จนกลายเป็นท่ีศึกษาดูงานและ

ต้นแบบในการด าเนินการของศูนย์อื่ น ๆ ตลอดจนมีการถอดบทเรียนจาก

การด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในการรับมือกับภาวะวิกฤติท่ีอาจจะเกิดขึ้น

ในวันข้างหน้า ซึ่งมั่นใจว่า แม้วันหน่ึงศูนย์ฯ จะหยุดด าเนินงานไปแล้ว แต่หาก

มีวิกฤติเกิดขึ้นอีก ก็จะใช้บทเรียนจากการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในครั้งน้ี 

มาประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาท่ีอาจจะเกิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

นับเป็นความย่ังยืนท่ีเกิดขึ้นภายใต้โครงการชัว่คราวอย่างแท้จรงิ 

ผลกระทบท่ีส าคัญจากการด าเนินการ นอกเหนือจากท่ีมีผลกระทบทางบวก

ต่อประชาชนผู้มารับบริการ และองค์กรต่าง ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินการแล้ว 

ยังพบว่า ในระดับนานาชาติ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้เป็นตัวอย่างการด าเนินงาน

ศูนย์ฉีดวคัซนีขนาดใหญ่แบบไม่มีการคิดค่าบรกิารท่ีใหญ่อันดับต้นของโลกซึ่งเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีท าให้ประเทศไทยได้รับการประเมินว่าเป็นประเทศท่ีมีความมั่นคง

ทางสุขภาพมี อยู่ในล าดับต้น ๆ  ของโลก (จากการประเมิน

ของ ซึ่งจะส่งผลให้ท้ังระดับกระทรวง

สาธารณสุข และประเทศไทยโดยรวม ให้มีภาพลักษณ์ท่ีดี เป็น

และจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นจากนานาชาติ ตลอดจนเป็นฐานท่ีส าคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวต่อไป 
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Health security index

John Hopkins University, USA 2021) 

Brand ท่ีเข้มแข็ง



อสม.

กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ

รางวลัพิเศษ 
สานพลังรว่มใจ ต้านภัยโควดิ 

21 รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565

กลไกการมส่ีวนรว่ม

ของชมุชน : ในการจดัการ

ปัญหาโรคติดเชื้อไวรสั

โคโรนา 2019
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อสม.นักรบในสมรภูมิ
สงครามโควิด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จงึได้น า

กลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

ท่ีได้พัฒนาเพ่ิมศักยภาพมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2521 ซึ่งใน

ปัจจุบันมี อสม.กวา่ 1.05 ล้านคน กระจายครอบคลุม

ทุกหมู่บ้าน ชุมชนท่ัวประเทศมาใช้ในการจัดการและ

รับมือกับปัญหาดังกล่าว เน่ืองจาก อสม. เป็นบุคคล

ท่ีได้รับการคัดเลือกและยอมรับจากชุมชน สามารถ

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหา 

เพ่ือสรา้งชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพ่ึงตนเองได้

อย่างย่ังยืน

22

โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควดิ เป็นโรคอุบัติ

ใหม่ท่ีมีการแพร่ระบาดไปท่ัวโลก ประเทศไทยพบ

ผู้ติดเชื้ อรายแรกในเดือนมกราคม 2563 ต่อมา

มีผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย และเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้น รฐับาลได้

มีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมโรค เช่น ประกาศใช้

พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน ส่ังปิดสถานท่ีสาธารณะและธุรกิจห้างร้าน 

ส่งผลกระทบท าให้ประชาชนจ านวนมากต้องตกงาน

และเดินทางกลับภูมิล าเนา ความชุลมุนท่ีเกิดขึ้น 

ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโควิด

ไปท่ัวทุกภมูิภาคของประเทศ 



1
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5 เส้นทางสรา้ง
กลไกมีส่วนรว่ม

ก าหนดกลยุทธ์ วางแผน ถ่ายทอดไปสู่

การปฏิบัติ 

จดัหาและระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน 

พัฒนาเทคโนโลยี ดิจิ ทั ลและนวัตกรรม

การลงปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 

การก ากับ ติดตามและประเมินผล 

กรม สบส.น าหลักการของการมีส่วนร่วมมาขับเคล่ือนแก้ไข

ปัญหา เริ่มต้ังแต่การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง เปิดโอกาสให้

รว่มแสดงความคิดเห็น รว่มตัดสินใจทุกข้ันตอน โดยมีวธีิการ ดังน้ี 

2

4

3

5
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กลยุทธ์
1.รณรงค์ป้องกันตนเอง (Big Cleaning / 
หน้ากากอนามัย / ให้ความรู)้
2. อสม. เคาะประตูบ้านต้านภัยโควดิ19
(เคาะประตูบ้าน ค้นหา คัดกรอง ให้ความรู)้
3.ค้นให้พบ จบใน 14 วนั
4.เชญิชวนคนไทยฉีดวศัชนีโควติ 19
5.สู่วถีิชวีติใหม่ ปลอดภัยโควดิ 19 (New normal)

1. EOC
2. หนังสือราชการ
3. Thaiphc.net
4. แบบส ารวจ IHPP
5. VDO 
conference
6. Facebook Live

1. ส่ือความรูแ้ละแนวทาง
2. จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ 18 ล้าน
3. ศูนย์ปันน้าใจ รบับรจิาค
4. กองทุนผู้ได้รบัผลกระทบ

Smart อสม, ไลน์กลุ่ม อสม.,
เพจ อสม. 4.0 , VDO conference,
Facebook Live, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

Best Practice โนนฆอ้ง Model

การส่ือสารให้ข้อมูลข่าวสาร
ท่ีถกูต้อง
- เคาะประตูบ้าน
- หอกระจายข่าว
- วทิยุกระจายเสียง เทศบาล

ระบบการสนับสนุนท่ีดี
- บรจิาคผ้าท าหน้ากากอนามยั
- ระดมทุนจดัซื้อ เครื่องวดัอณุหภูมิแบบอนึฟาเรด
- เอกชน บรจิาค ผ้า Face shield ชดุกันฝน หน้ากากผ้า
- เทศบาลจดัซื้อเจลแอลกอฮอล์และผ้าปิดจมูกให้ทกุ   
หลังคาเรอืนและด่านชมุชน

กลไกการขับเคล่ือน
ระบบดับชุมชน

การก าหนดมาตรการแบบมส่ีวนรว่ม 
(รว่มคิด รว่มตัดสินใจ รว่มท ารว่ม
ประเมินผล)
- คัดกรองและเฝา้ระวงั กลุ่มเส่ียงครบ 
14 วนั
- อสม. รว่มกับเครอืข่ายในการคัดกรอง 
และเฝ้าระวงัโศวติในชมุชน 

- ตลาดชมุชน
- งานบุญ
- ค่านชมุชน
- โรงเรยีน
- วดั

รายงานผลการด าเนินงาน
- Smart อสม.
- Thai phc.net
- ประชมุคณะท างาน

กลไกการ
ขับเคล่ือน

การก าหนดกลยุทธ์ itระบบการสนับสนุน

การก ากับติดตาม
และประเมินผล

itเทคโนโลยีการส่ือสารดิจทัิล
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เข้าถึง-เข้าใจ-ให้ความรู้
สู่ความส าเรจ็

อสม.ใหค้วามรูป้ระชาชน

ค้นหาคัดกรองกลุ่มเส่ียง 

เยีย่มติดตามกลุ่มเส่ียงท่ีบา้น 

จ านวน คน 

จ านวน หลงัคาเรอืน 14,074,193

จ านวน คน 1,035,203

จ านวน คน 1,016,711 (รอ้ยละ ) 98.2

พบอาการและส่งต่อเจา้หน้าท่ี 

3,287



จากการลงพ้ืนท่ีของ อสม.ไปสรา้งความรูค้วามเข้าใจส่งผลให้ประชาชน

ประชาชนมีพฤติกรรมใน
การป้องกันตนเองจาก
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

รอ้ยละ

ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

รอ้ยละ

กินอาหารรอ้นและใชช้อ้นกลาง

รอ้ยละ

ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่
หรอืเจลแอลกอฮอล์ 

รกัษาระยะห่าง
ไม่น้อยกวา่ 2 เมตร 

กลุ่มผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย 7กลุ่มโรค 
ได้รบัวคัซนีโควดิ 19

92.0 

90.0 

87.0 
รอ้ยละ 88.0 

รอ้ยละ 79.0 

จ านวน คน11,386,408
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หน่วยความรว่มมือบรกิาร

วัคซนีป้องกันโรคโควิด 19

กรุงเทพหานคร 

หอการค้าไทย

รางวลัพิเศษ 
สานพลังรว่มใจ ต้านภัยโควดิ 
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(ไทยรว่มใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย)
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โรคติดเชื้ อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เป็นโรคติดต่อท่ีอบุัติใหม่ท่ีเกิดจากเชื้อไวรสั SAR – Co – 2 

พบผู้ป่วยรายแรกท่ีเมอืงอูฮ่ั่น มณฑลหเูป่ย สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนจีน เมื่อปลายเดือนธันวาคม 

2562 หลังจากน้ันมีการรายงานการระบาดนอก

ประเทศจีนครั้งแรกโดยประเทศไทยเมื่ อวัน ท่ี  12

มกราคม 2563 ก่อนท่ีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะมี

การแพรร่ะบาดไปทุกทวปีท่ัวโลก โดยองค์การอนามัยโลกได้

ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา2019 

(COVID -19) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหวา่งประเทศ 

(Public Health Emergency of International Concern

หรอื PHEIC) ในวนัท่ี 30 มกราคม 2563 และประกาศ

ว่าเป็นการแพร่ระบาดกระจายในวงกว้าง (Pandemic) 

ในวันท่ี 19 มีนาคม 2563 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ

วรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปท่ัวโลกอย่างรวดเรว็

ได้ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจ และ

สังคมของทุกประเทศเป็นอยา่งมาก 

ประเทศไทยพบผู้ ติดเชื้ อรายแรกเมื่ อวันท่ี 12 

มกราคม 2562 โดยเป็นนักท่องเท่ียวหญิงจาก

เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และต่อมามี

การรายงานการติดเชื้อภายในประเทศรายแรก เมื่อ

วนัท่ี 31 มกราคม 2563 ก่อนท่ีจะมีการแพรร่ะบาด

เป็นวงกวา้งในเดือนมีนาคม 2563 จากเหตุการณ์

การแพรร่ะบาดท่ีสนามมวย สถานบันเทิง ถือเป็น

การแพร่ระบาดในประเทศรอบแรก หลังจากมี

การควบคุมโรคระลอกแรกสงบลง ต่อมาพบการแพร่

ระบาดระลอก 2 กลางเดือนธันวาคม 2563 

จากการตรวจพบการติดเชื้ อในกลุ่มแรงงาน

ชาวเมียนมาในจงัหวดัสมุทรสาคร และพบการแพร่

ระบาดสู่จังหวัดอื่ นๆตามมา โดยพื้น ท่ีระบาด

ท่ีส าคัญคือ จังหวดัสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี ชลบุร ีระยอง จันทบุร ีอ่างทอง สถานท่ี

แพรร่ะบาดส่วนใหญ่เป็นสถานท่ีปิด เชน่ บ่อนการพนัน 

สนามชนไก่ สถานบันเทิง สถานประกอบการ

โรงงาน 

เมืองหลวงระทมด้วยพิษโควิด-19



ส าหรับการแพร่ระบาดระลอก 3 เริ่มขึ้นในเดือนเมษายน 

2564 เป็นการระบาดในวงกวา้งในทุกจังหวดัของประเทศ

ไทย แต่พื้นท่ีการระบาดหนักคือกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล หลังจากควบคุมโรคได้ระดับหนึ่งท าให้แนวโน้ม

สถานการณ์ยังคงทรงตัว แต่หลังจากพบการติดเชื้อไวรสั

สายพันธุ์ โอมิครอนในหลายประเทศท าให้สถานการณ์

การแพร่ระบาดระลอก 4 ในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้ม

กลับมารุนแรงอีกครัง้ การติดเชื้อส่วนใหญ่กวา่รอ้ยละ 80 

เป็นผู้ติดเชื้อท่ีไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย ซึ่งการแพร่

ระบาดของเชื้อเกิดได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันการแพรร่ะบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในระดับ

ชุมชนและครอบครัว ซึ่งมีคนมีการป้องกันโรคน้อยกว่า 

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มกราคม 2565 ประเทศไทยมีผู้ป่วย

ยนืยนัสะสมต้ังแต่ปี 2563 จ านวน 2,316,408 คน เสียชวีติ

สะสม 21,916 คน (รอ้ยละ 0.95)

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงท่ีมีประชากร

จ านวนมาก มีความหนาแน่นของประชากรสูง การคมนาคม

มีความสะดวก มีการเคลื่ อนย้ายประชาชนในจังหวัด

ขา้มจงัหวดัแบบกระจดักระจายทุก ๆ  วนั และทุกพื้นท่ีมีความเส่ียง

ต่ อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19)การแพรร่ะบาดทุกระลอกอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ในช่วงท่ีมีการแพรร่ะบาดหนักเป็นวงกวา้งท่ัวประเทศท าให้

ประชาชนเสียชีวิตเพิ่มขึ้น เน่ืองจากโรงพยาบาลไม่เพียงพอท่ีจะ

รองรับผู้ป่วยเข้ารักษา ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่

ยงัไมไ่ด้รบัวคัซนีป้องกันโรคโควดิ 19 วคัซนี 
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กรงุเทพมหานคร จงึได้เรง่แก้ไขสถานการณ์และควบคมุการแพรร่ะบาดของโรค และเรง่รดัใหบ้รกิารฉีด

วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ควบคู่ กับการด าเนินมาตรการป้องกันอื่นๆ เพื่อลดอัตราป่วยรุนแรง 

การเสียชีวติรวมถึงลดค่าใชจ้่ายในการดูแลผู้ป่วยของภาครฐั พรอ้มกับการฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้

กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยมีเป้าหมายท่ีจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคท่ีจะท าให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่”

ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร จากประชากร

เป้าหมาย จ านวน 7,699,164 ภายในชว่งระยะเวลาที่จ ากัด 

หอการค้าไทย ตระหนักถึงผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว และได้เล็งเห็นความส าคัญของการสรา้ง

การมีส่วนรว่มในการแก้ไขสถานการณ์ ด้วยการเรง่ให้บรกิารฉีดวคัซนีให้รวดเรว็ ท่ัวถึง กระจายวคัซนีไป

ถึงประซาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างมีประสิทธภิาพ เพื่อควบคุมการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ให้ได้โดยเรว็ท่ีสุด 

ลดการสูญเสียชวีติและเศรษฐกิจของประเทศ จงึได้รวบรวมสถานประกอบการท่ีพรอ้มเป็นหน่วยบรกิาร

ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลและเข้ามาพบผู้บริหารกรุงเทพมหานครจนสร้างการมีส่วนร่วมต้ังหน่วย

ความรว่มมอืบรกิารวคัซนีป้องกันโรคโควดิ 19 กรงุเทพหานคร (ไทยรว่มใจ กรงุเทพฯปลอดภัย)

1430รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565

(herd immunity)
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หอการค้าไทย
ชธูงสานพลังต้านโรคร้าย

หอการค้าไทย เป็นองค์กรภาคเอกชนหลักท่ีส าคัญท่ีขอเข้าพบผู้บริหาร

กรุงเทพมหานครเพื่อปรกึษาหารอืหาถึงแนวทางการด าเนินการรว่มให้บรกิารฉีด

วคัซนี และประสานส านักอนามัยเพื่อรว่มวางแผนการจัดต้ังหน่วยบรกิารฉีดวคัซนี 

เตรยีมความพรอ้มด้านบุคลากร งบประมาณ การมอบหมายหน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

และการประสานโรงพยาบาลเพื่อให้บริการฉีดวัคซีน และเป็นหน่วยกลางใน

การประสานสถานประกอบการ ภาคธรุกิจเอกชน โดยขอความรว่มมือใชเ้ป็นสถานท่ี

รับบริการฉีดวัคซีนมุ่งหาสถานท่ีฉีดท่ีเหมาะสม เดินทางสะดวก สถานท่ีสบาย

ไมแ่ออดั พรอ้มสนับสนุนงบประมาณในการจดัซื้อวสัดุอปุกรณ์ เชน่ ตู้เย็นเก็บวคัซนี 

โน้ตบุค ปริ้นเตอร์ การจัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ เก้าอี้ อาหาร ฯลฯ และจัดบุคลากร

จิตอาสาร่วมให้บริการในหน่วยบริการฉีดวัคซีนร่วมกับโรงพยาบาลภายใต้ชื่อ 

ไทยรว่มใจ กรงุเทพปลอดภัย จ านวน 25 แหง่ ได้แก่ 

สยามพารากอน

ดิเอม็โพเรยีม

ไอคอนสยาม

เดอะมอลลบ์างกะปิ

เดอะมอลลบ์างแค

บิ๊กซบีางบอน

บิ๊กซรีม่เกล้า

เซน็ทรลัเวลิด์

Thai PBS

มหาวทิยาลยัศรปีทุม

สามยา่นมติรทาวน์

เอเชยีทีค เดอะ รเิวอรฟ์รอ้นท์

ทร ูดิจทิรลั

ธญัญาพารค์ ศรนีครนิทร์

โลตัสพระราม 4 

โลตัสมนีบุร ี

เซน็ทรลัลาดพรา้ว

เซน็ทรลัปิ่ นเกล้า

เซน็ทรลัอสีวลิล์

โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง

PTT Station พระราม 2

มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย

เดอะสตีท รชัดา

ธนาคารไทยพาณิชยส์ านักงานใหญ ่(SCB)

โดยกระจายครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อความอ านวยความสะดวกให้กับ

ประชาชน ให้ได้รบับรกิารท่ีสะดวกสบายและรวดเรว็ ลดความแออัดในสถานพยาบาล 

โดยสามารถเลอืกวนั เวลา และศูนยฉี์ดท่ีใกลบ้้านหรอืท่ีท างานได้ 



จากการมีส่วนร่วมท้ังภาครัฐเอกชนดังกล่าว สามารถ

ให้บริการฉีดวัคซีน แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ระหวา่งวนัท่ี 11 พ.ค.-15 พ.ย.64 จ านวน  3,089,060  โดส 

แบ่งการฉีดวคัซนีเป็น 2 ชว่ง ประกอบด้วย

ดอกไม้วัคซนี
แบ่งบานท่ัวกรุง 

เข็มท่ี 1 จ านวน 106,228 คน

ชว่งทดสอบระบบก่อนเปิดโครงการ 

"ไทยรว่มใจ กรงุเทพฯ ปลอดภัย" 
1

วคัซนี Sinovac (เดือน พ.ค.64)

บรกิารฉีดวคัซนีกับประชาชนกลุ่มเส่ียง 

จ านวนท้ังส้ิน 222,543 คน 

เข็มท่ี 2 จ านวน 116,315 คน

เข็มท่ี 1 Astrazeneca 1,377,797 คน 

ชว่งเปิดโครงการ 

"ไทยรว่มใจ กรงุเทพฯปลอดภัย" 
2

วคัซนี Astrazeneca และ Sinovac

บรกิารฉีดวคัซนีกับประชาชนท่ีลงทะเบียน

จ านวนท้ังส้ิน 2,866,517 คน 

และเข็มท่ี 1 Sinovac 85,023 คน 

(วนัท่ี 7 ม.ิย. - 15 พ.ย.64) 

โครงการไทยรว่มใจ

เข็มท่ี 2 Astrazeneca 1,327,766 คน 

เข็มท่ี 3 Astrazeneca 75,931 คน 

(เป็นการฉีดไขว ้เข็มท่ี 1 Sinovac 

และเข็มท่ี 2 Astrazeneca) 
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แสงสว่างปลายอุโมงค์
ทะลุเป้าหมาย

พลังการมีส่วนรว่มเป็นพลังอันย่ิงใหญ่ได้ผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจ

สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วย่ิงข้ึน เน่ืองจากการร่วมแรง

รว่มใจของภาครฐัและเอกชน ในการจดัท าระบบการให้บรกิารและ

ลงทะเบียนจองวัคซีน จดัหาสถานท่ีฉีดท่ีเหมาะสม สะดวกสบาย 

ทีมงานบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากโรงพยาบาล

ต่างๆ  พร้อมท้ังอาสาสมัครท่ีคอยช่วยเหลืออ านวยความสะดวก

แก่ประชาชนผู้มารับบริการด้วยความเต็มใจและเป็นมิตร ท าให้ 

“หน่วยความร่วมมือบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 

กรุง เทพมหานคร-หอการ ค้ า ไทย”  ไ ด้ ค า ชื่ นชมแล ะ

ความพึงพอใจจากผู้ใชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก
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มภีาคีเครอืขา่ยท่ีเขม้แขง็

มกีลไกการขบัเคล่ือน
การด าเนินงาน

มกีารประสาน
ความรว่มมอืต่อเน่ือง

ระหวา่งหน่วยงานภาคี

เครอืข่าย คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ และ

หน่วยงานของ

กรงุเทพมหานคร

ความส าเรจ็ท่ีเกิดขึ้นมาจากองค์ประกอบ ดังนี้

1

2

3

ได้แก่ โรงพยาบาลทกุสังกัด 

ภาครฐัอื่นๆ ภาคเอกชน 

ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม

ประกอบด้วย คณะกรรมการ

โรคติดต่อกรงุเทพมหานคร และ

คณะอนุกรรมการการบรหิาร

จดัการการให้วคัซนีป้องกันโรค

ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) กรงุเทพมหานคร 
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“ระดับดีเด่น” 
ประเภทเปิดใจใกล้ชดิประชำชน 

รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนรว่ม 



DMSc Open 
Governance

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
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รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทเปิดใจใกล้ชดิประชาชน 



ยกระดับคนไทยมีสุขภาวะ

และความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(DMSc) 

มีบทบาทภารกิจในการวิจัยและการตรวจชันสูตร

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศึกษา วิเคราะห์วิจัย

พัฒนาองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีด้านวทิยาศาสตร์

การแพทย์  การพัฒนาระบบประ กันคุณภาพ

ห้ อ งป ฏิบั ติ ก า ร  เพื่ อ ส ร้ า ง เส ริม สุ ขภ าพ ท่ี ดี

แก่ประชาชน สนับสนุนกระบวนการคุ้มครอง

ผู้บริโภค และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 

สู่การบรรลุวิสัยทัศน์  “ เป็นองค์การชั้นน าด้าน

วทิยาศาสตรก์ารแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของ

เอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2565“ ด าเนินการภายใต้

พนัธกิจท่ีส าคัญ ได้แก่  การส่ือสารสาธารณะในภาวะ

ท่ีต้องพึ่ งพาข้อมูลวิทยาศาสตร์การแพทย์และ

สาธารณสุขของประเทศและเอเชีย  ให้บรกิารตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบั ติการด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติการ

อ้างอิง  เฝ้าระวังประเมินส่ือสารแจ้งเตือนภัยและ

ก าหนดมาตรการการจัดการความเส่ียงจากโรค

และภัยสุขภาพ และศึกษาวจิยัและพฒันา เพื่อใหไ้ด้

องค์ความรูเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมด้านวทิยาศาสตร์

การแพทย์และสาธารณสุขท่ีสนองต่อการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรช์าติในประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ 2 การสรา้ง

ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้อย่าง

ยัง่ยนื

รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับ ท่ี  13 ให้บรรลุความส า เร็จ ได้ น้ัน DMSc

จึงถูกออกแบบแนวทางการด าเนินงานให้เอื้อต่อ

การเป็นองค์กรราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูล 

(Inform) และระดับการปรกึษาหารอื (Consult) 

อันเป็นหัวใจส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จและ

ตอบสนองความต้องการท่ีแท้จรงิของประชาชน

ไ ด้ ยั่ ง ยื น  ซึ่ ง ต้ อ งอา ศั ยค ว า มร่ ว มมื อ จ า ก

ภา คี เครือข่ ายทุกภาคส่วน ท้ังภายใน DMSc

เองและจากภายนอก
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ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ

ก าหนดมาตรฐานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และอาหาร สู่  safety Production และ Smart 

Product พัฒนาศักยภาพ อสม.นักวทิยาศาสตร์

การแพทย์ชุมชุนให้มีความรอบรู้ภัยสุขภาพใน

การคุ้มครองผู้บรโิภคทางการแพทย ์สามารถใชช้ดุ

ตรวจ ATK และ Test Kids ได้ ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข้อ มูล เ ฝ้ าระวังการกลายพันธุ์ เชื้ อ 

COVID-2019 ท่ีแพรร่ะในประเทศไทยเพื่อใหข้้อมูล

ท่ีถูกต้องแก่ส่ือมวลชนและสังคมไปในทิศทาง

เดียวกันลดความตระหนก รวมถึงการใชเ้ป็นข้อมูล

วางแผนออกมาตรการควบคุ้มป้องกันโรคและ

แผนการฉีดวคัซนีให้ประชาชนรวมถึงการปิด-เปิด

ประเทศ

โดยมีการด าเนินการท่ีส าคัญและมีการเปิดเผย

ข้อมูลใหแ้ก่ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภาครฐัและ

ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องผ่านการส่ือสารเผยแพร่

ขอ้มูลขา่วสารผ่านชอ่งทางต่าง ๆ เชน่ 

ผ่านเวบ็ไซต์ของ DMSc

(https://www3.dmsc.moph.go.th/) 

ชอ่งทางส่ือสารออนไลน์ 

https://www.facebook.com/DMScNews/

Facebook: 

https://www.facebook.com/DMSc.PR.Network

Line@ DMScNews

Tweets by @DMScNEWs/TV

E-mail : prdmsc@dmsc.mail.go.th

Youtube.com

Instagram.com

โทรศัพท์ 0-2589-9850 ถึง 8 โทรสาร 0-2591-5974 

หรอืการเข้าถึงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชนัต่าง ๆ เชน่  

กรมวทิย์ With You, 

https://patact.dmsc.moph.go.th/ ระบบสนับสนุน

พระราชบัญญัติพษิและเชื้อโรคจากสัตว ์iLab Plus 

ระบบรบัส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห ์E-petition 

ระบบรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
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โดยข้อมูลดังกล่าวจะท าให้ประชาชน หน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน สามารถน าข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ เชน่  การติดตามสถานการณ์การกลายพนัธุ์

โรคติดเชื้อ COVID-2019,องค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์

การแพทย์, ข้อมูลการน าเข้า ส่งออก ขาย น าผ่าน 

หรอืมีไวค้รอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวใ์นรูป

ของผลิตภัณฑ์ส าเรจ็รูป, สถานะห้องปฏิบัติการท่ี

ผ่านการรบัรองมาตรฐานสากล (ISO) ตัวอย่างการ

ด าเนินงานท่ีโดดเด่น ระบบ PATACT ONLINE สนับสนุน

พระราชบัญญัติพิษและเชื้อโรคจากสัตว์เชื่อมโยงกับ 

NSW ของกรมศุลกากร และห้องปฏิบัติการของ 

DMSc ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

อา้งอิง (OECD GLP) ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์

ช่วย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ใน

การส่งออกสินค้าของไทยไปต่างประเทศโดย

ไม่ต้องตรวจซ้า ณ ประเทศปลายทางช่วยลด

ต้นทุนค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถ

การแขง่ขนัและรายได้เศรษฐกิจของไทย 

นอกจากนี้ DMSc น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา

ระบบสารสนเทศ (Co-Lab2) งานตรวจวเิคราะห์

สารพนัธกุรรมของเชื้อ COVID- 2019 รว่มกับ 

ศทส. สป.สาธารณสุข เพื่ อบูรณาการข้อมูล

การตรวจทางห้องปฏิบัติการท้ังหมด ต้ังแต่เก็บ

ตัวอย่าง การส่ง-การรับตัวอย่าง รายงานผล 

รับรองผลการตรวจ เข้ากับระบบอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

อาทิ Co-finding, Co-Ward, Co-Link, DDC-Covid,

หมอพร้อม, H4U, Smartอสม., ThaiStopcovid, 

mhealth สปสช. ท าให้มีการเชื่อมโยงผลตรวจ

วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวมของ

ประเทศ สามารถดูข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโรค 

COVID-2019 ได้เป็นแบบ Real-Time เพื่อใชเ้ปน็

ข้อมูลประกอบการตัดสินเชิงนโยบายในการ

วางแผน ออกมาตรการควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อ 

COVID-2019 แผนการฉีดวคัซนีให้ประชาชน การปิด

เปิดประเทศ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผลการ

ถอดรหัสพันธุกรรมโรคติดเชื้ อ COVID-2019

แบ่งปันข้อมูลกับ WHOน าเผยแพรใ่นฐานข้อมูล

โลก (GSAID) เพื่อประเทศต่าง ๆ น าไปใชป้ระโยชน์

เปรยีบเทียบสายพนัธุ์
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รูเ้รื่องเล่า-เรา้พลัง-น าไปประยุกต์ใช้
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Big data

Unit (DMSc IU) 

DMSc Data Center   

(Key Control) 
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ส ารวจ ณ จุดบรกิาร 

ส ารวจทางไปรษณีย ์

ส ารวจออนไลน์ 

ส ารวจผ่านการอบรมสัมมนา 

ตัวอยา่งตรวจวเิคราะห์

ส ารวจผ่านระบบรบัส่ง

(iLab Plus) 

เม่ือผ่านข้ันตอนต่างๆ ข้างต้นแล้วจะน าไปถ่ายทอด

แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ มีถอดบทเรียน AAR แลกเปล่ียน

เรยีนรูเ้รื่องเล่าเรา้พลัง ให้บุคลากรน าไปประยุกต์ใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติงาน



ความส าเรจ็และรางวัล
การนัตีผลงาน 

ผลลพัธจ์ากการเปดิระบบราชการของ DMSc สามารถเหน็ผลเชงิประจกัษดั์งน้ี 

มหีอ้งปฏิบติัการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ท่ีได้รบัรองมาตรฐาน 

(ISO 15189 ISO 15190 ISO 22870 ISO/IEC 17025 และ ISO 17034) 

ในประเทศ 534 แหง่ ต่างประเทศ 8 แหง่ 

มหีน่วยงานศกึษาวจิยัพฒันาท่ีขึ้นทะเบียนตามหลกัการ OECD GLP 5 แหง่

มหีอ้งปฏิบติัการบรกิารท่ีได้รบัรองมาตรฐานระดับประเทศ 486 แหง่ 
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มตัีวอยา่งตรวจหาเชื้อ COVID - 2019 ด้วยวธิ ีReal-time RT-PCR 

พบติดเชื้อ 2,319,825 จาก 20,502,391 ตัวอยา่ง 

1

2

3

4

มตัีวอยา่งตรวจวเิคราะหห์าแอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 

ทางน้าเหลอืงวทิยา ชนิด IgG /IgM พบติดเชื้อ 11,157 จาก 17,945 ตัวอยา่ง 5



มหีอ้งปฏิบติัการเครอืขา่ยท่ีได้รบัรองตรวจ SARS-CoV-2019 ถึง 280 แหง่ 

สามารถผลติชดุทดสอบ COVID-19 ชนิด Ig M/Ig G Rapid test มาตรฐาน ISO 13485 

มคีวามไว 94.3% ความจ าเพาะ 99.2% ทราบผลภายในเวลา 15-30 นาที ซึ่งได้

จดอนุสิทธบิัตรไวแ้ลว้ เพื่อใชค้วบคมุการแพรร่ะบาดของโรคสนับสนุนมาตรการ 

Bubble and Seal ของกระทรวงสาธารณสุข 

ยกระดับผลติภัณฑ์ชมุชน OTOP ด้านอาหารใหม้คีณุภาพปลอดภัยต่อผูบ้รโิภค

ได้รบัการยอมรบัส่งจ าหน่ายเป็นสินค้าระดับ Premium ท่ีมคีณุภาพตามมาตรฐาน 

Safety Product 26 ผลติภัณฑ์ ตามมาตรฐาน Smart Product 17 ผลติภัณฑ์ 

6

7

8

สรา้งองค์ความรูท่ี้ได้จากการพฒันา 37 ผลติภัณฑ์พวกเครื่องส าอางสมุนไพร ท่ีมคีณุภาพมาตรฐาน 

Smart Product 16 ผลติภัณฑ์ มาตรฐาน Safety Product 36 ผลติภัณฑ์ 
9

สรา้งองค์ความรูท่ี้ได้จากการพฒันา 19 เรื่อง น ามาจดักลุ่มเพื่อท า Infographic เผยแพร ่10

มจี านวน อสม.หมอประจ าบา้น ท่ีเขา้อบรม 3,651 คน ผ่านการประเมินความรูเ้ป็น อสม.

วทิยาศาสตรก์ารแพทยช์มุชน 3,236 คน และคัดเลอืก อสม.วทิยาศาสตรก์ารแพทยช์มุชน

ดีเด่นในระดับภาคจ านวน 4 คน เขา้รบัรางวลัในงานวนัอาสาสมคัรสาธารณสุขแหง่ชาติ 

11

สรา้งความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ถึงรอ้ยละ 89.7912

ผลคะแนน ITA ป ี2564 ด้านการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ (OIT) รอ้ยละ 100

ด้านการรบัรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (IIT) รอ้ยละ 81.67 ด้านการรบัรูผู้้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (EIT) รอ้ยละ 93.53 ภาพรวมรอ้ยละ 92.56อนัดับท่ี 65 จาก 146 แหง่ และ

ได้รบับรางวลัองค์กรโปรง่ใส (NACC Integrity Award) ปี 2563

13

ท้ังน้ี ความส าเร็จมาจากวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ในการท างานได้อย่างชัดเจน 

เป็นต้นแบบการเรยีนรู ้เน้นส่ือสารให้เกิดความเข้าใจ สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติจรงิเป็นรูปธรรม  สรา้งบรรยากาศและ

ปลูกฝังวัฒนธรรมท่ีดีในการท างานให้แก่บุคลากร ผ่านค่านิยม “DMDC” และสร้างอัตราลักษณ์ “ซื่อสัตย์ สามัคคีมี

ความรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม” เป็นผู้น าด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบงานตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการ และจัดท าข้อตกลงความรว่มมือ (MOU) ท่ีเปิดกวา้งเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่งสถาบันการศึกษา หน่วยงาน

ภาครฐั ภาคเอกชน และถ่ายทอดสรา้งเทคโนโลยีนวตักรรมด้านวทิยาศาสตรก์ารแพทย์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและ

แก้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงเชิงพาณิชย์สนับสนุนอุตสหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร

เพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันใหกั้บประเทศ. รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565 44



การเปิดระบบราชการ 

สบส. 4.0

กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ

45 รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565

รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทเปิดใจใกล้ชดิประชาชน 



สมารท์ อสม.ป้อมปราการต้านโควิด

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ 19 ในรอบ 2 ท่ีได้

แพร่กระจายการติดเชื้อในวงกว้างท่ัวท้ังประเทศ 

พบว่ามีผู้ติดเชื้อ สัมผัสเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากและ

ขยายตัวอย่างรวดเร็วอีกท้ังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นอย่าง

ต่อเน่ืองโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ปรมิณฑลและ

จังหวัดใกล้ เ คียง โดยเฉลี่ยมี ผู้ ป่วยเพิ่มขึ้ นวันละกว่า 

300-400 คน และผู้ ท่ีเดินทางกลับจากพื้นท่ีติดเชื้ อ

สู่ภูมิล าเนามีการติดเชื้อสูงขึ้น ส่งผลให้เตียงผู้ป่วยประเภท

รับผู้ป่วยฉุกเฉิน มีอัตราครองเตียงสูงเกือบ 50% และ

ผู้ป่วยโควิด-19 อาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิต 

รฐับาลจึงได้ก าหนดยุทธศาสตรใ์นการแก้ไขปัญหา โดยใช้

ระบบการแพทย์และสาธารณสุขน าระบบเศรษฐกิจ 

ปร ะก าศ ใช้พร ะ ร าชก าหนด (พรก . )ฉุ ก เ ฉิน  ท่ี เน้ น

การเฝ้าระวังควบคุมโรคอย่างสูงสุด และจ ากัดสิทธิของ

ประชาชน เช่น การประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหะ

สถาน การระงับกิจการท่ีเส่ียงต่อการระบาดของโรค และ

มาตรการอื่นๆ พร้อมก าหนดให้มีคณะท างานควบคุม

ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับ

ผู้น าชุมชนในท้องถ่ิน แกนน าชุมชน และอาสาสมัครต่างๆ 

รวมท้ังอาสาสมคัรประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

ซึ่ ง สถ านก า ร ณ์ ดั งกล่ า ว ยั ง คง เ ป็ น ปัญหา วิก ฤ ติ

ร ะ ดับปร ะ เทศจนถึง ปั จจุ บั น  ส่ งผลกร ะทบทุกมิ ติ 

ท าให้ประชาชนต้องด าเนินชีวิตวิถีใหม่ 

ปรับ เปลี่ ยนรูปแบบวิ ถีชี วิต  สวมหน้ ากาก  ล้ างมือ

ด้วยแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงสถานท่ีแออัด เว้นระยะห่าง

ทาง สังคม  รวมถึงการปรับรูปแบบการ ให้บริก าร

เป็นแบบออนไลน์มากขึ้น 
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ในฐานะท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

มีภารกิจหลักในการคุ้มครองผู้บรโิภคด้าน

ระบบบรกิารสุขภาพและระบบสุขภาพภาค

ประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกลา่ว

จึงก าหนดนโยบายและยกระดับการบริหารจัดการภาวะ

ฉุกเฉินท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยปรับเปลี่ยน

รปูแบบการให้บรกิารและการท างานเชงิรกุ พฒันาและเพิ่ม

ช่องทางการส่ือสารข้อมูลข่าวสาร ประสานงาน ก ากับ 

ติดตามและพฒันาระบบการรายงานข้อมูลและการเฝ้าระวงั

ในการคุ้ มครอง ผู้บริ โภคด้านระบบบริการ สุขภาพ 

พัฒนาระบบ E-Service พัฒนาและจดัท า แพล็ตฟอรม์

การให้บริการ “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19” ในการ

ให้บรกิารและเตรยีมความพรอ้มสถานพยาบาลท้ังภาครฐั

และเอกชน สถานประกอบการเพื่ อสุขภาพ และระบบ

ลงทะเบียนท้ังสถานกักกันทางเลือกของรฐัประเภทต่างๆ 

“

“

รวมท้ังพัฒนาศักยภาพองอสม. และยุว อสม.ซึ่งในปัจจุบันมี

อสม. และยุวอาสาสมัครสาธารณสุข กว่า 1,040,000 คน 

ครอบคลุมทุกหมู่บ้านท่ัวประเทศ สู่การเป็น Smart อสม.

และ  อสม. หมอประจ าบ้าน ให้มีความรูด้้านสุขภาพ ทักษะ

ท่ีจ าเป็นด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น 

พร้อมดูแลและช่วยเหลือประชาชนและคัดกรอง สังเกต

อาการผู้ติดเชื้อท่ีพกัอาศัย กลุ่มผู้เดินทางกลับมาจากพื้นท่ี

เส่ียงระบาดของโรคโควดิ-19 และทักษะในการใชเ้ทคโนโลยี

การส่ือสาร ผ่านระบบออนไลน์  Application Smart อสม. 

ในการปฏิบัติงานในชมุชน และเป็นต้นแบบผู้น าด้านสุขภาพ 

(Change Agent) ตอบสนองต่อสถานการณ์ คาดการณ์

ผลลัพธแ์ก้ปัญหาอย่างทันท่วงที 

(New Normal)
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ใช้ IT ขับเคล่ือน
ในกระบวนงานสู่เป้าหมาย 

รปูแบบการด าเนินงานกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ จะให้ความส าคัญสูงสุดในเรื่องการส่ือสารทิศทาง

องค์การ นโยบาย แผนการด า เนินงานท่ีเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้ น การประชุมผ่านระบบ 

VDO Conference ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในทุกพื้นท่ี ตลอดจนเป็นเครื่องมือ

อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ไม่เสียเวลาเดินทาง เข้ารว่มประชุม ส่งผลดีต่อ

การให้บรกิารแก่ประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม ประหยัดทรพัยากรและงบประมาณ ซึ่งได้ก าหนด

กระบวนการส่ือสารไปยังบุคลากร ผู้รบับรกิาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ แบบ 2 ทาง 

ได้แก่ การประชมุกรมฯ ประชมุผู้บรหิาร Website บอรด์ประกาศ Mail Line Group หนังสือราชการ 

รวมท้ังค ารับรองการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล ส าหรับผู้รับบริการถ่ายทอด

ผ่านการประชุมสัมมนา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถ่ายทอดผ่านเวบ็ไซต์ส่ือ Social media ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น

Facebook YouTube Line ประชมุชีแ้จงนโยบายการขับเคลื่อนงานของ สบส. ประชมุวชิาการต่าง ๆ 

รวมท้ังการใช้ช่องทางออนไลน์ เช่น                                              ส่ือสารข่าวสาร การคุ้มครอง

ผู้บรโิภคด้านระบบบรกิารสุขภาพ สรา้งความเข้าใจและความผูกพัน โดยใช้หลักการมีส่วนรว่ม ได้แก่ 

การใหข้อ้มูลขา่วสารท่ีถูกต้อง เปิดโอกาสใหร้ว่มแสดงความคิดเหน็ และรว่มตัดสินใจในการด าเนินงาน ดังนี้

Youtube Facebook  Twitter
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ก าหนดกลยุทธ์ วางแผน ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ในรูปแบบต่าง ๆ 

ท้ังหนังสือราชการ จดัประชมุ ประชมุทางไกล แถลงข่าว ถ่ายทอดผ่านส่ือต่าง ๆ 

ในการด าเนินงาน ดังนี้

จดัหา ระดมทรพัยากรเพื่อสนับสนุน ได้แก่ แนวทาง/ส่ือความรู ้การ

สนับสนุนด้านต่าง ๆ ใหเ้กิดขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงาน 

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวตักรรมเป็นเครื่องมือปฏิบัติงาน ได้แก่ 

แอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” กลุ่มไลน์ ฐานข้อมูล www.thaiphc.net 

แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” แบบส ารวจออนไลน์ เพื่อส่ือสาร ถ่ายทอดความรู ้

ติดตามความก้าวหน้า รายงานประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบและต้องการขอรบั

ความชว่ยเหลอื เฝ้าระวงัพฤติกรรมของประชาชน 

ปฏิบัติการในพื้นท่ี โดย อสม. เป็นแกนน าหลัก ในการด าเนินงานตาม

กลยุทธ์ ได้แก่ รณรงค์ให้ประชาชนป้องกันตนเอง เคาะประตูบ้านให้

ความรู้  ร่วมกับชุมชนค้นหา คัดกรอง และติดตามกลุ่มเ ส่ียง 

เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด 19 และสร้างชุมชนวิถีชีวิตใหม ่

(New Normal) 

ก ากับ ติดตามและประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชัน 

ให้กับเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข จดัประชุมติดตามความก้าวหน้าผ่านระบบประชุม

ทางไกล จัดต้ังและจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) 

เพื่อติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินงาน และมีการวเิคราะห ์

ทบทวน พฒันาวธิกีารส่ือสาร และสรา้งความสัมพนัธกั์บบุคลากร ผู้รบับรกิาร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รบัรูข้้อมูลของ สบส. ท่ีตรงกัน น าไปสู่การแลกเปลี่ยน

เรยีนรู ้เกิดความรว่มมือเป็นเครอืข่ายในการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

รว่มกัน

1

2

3

4

5
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ปรบัเพ่ือเปล่ียน
ให้คนส ำรำญ งำนส ำเรจ็

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงระบบและกระบวนการบริการให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่ือสารคุ้มครองผู้บรโิภคด้านระบบบรกิารสุขภาพ ให้ประชาชนรบัรู้

และสามารถดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนได้ เช่น การพัฒนาการขออนุญาตและการขึ้นทะเบียน

ผ่าน Biz Portal อ านวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดต่อท าธุรกรรมต่าง ๆ ลดการยื่นเอกสาร

หลักฐานซ้าซ้อน ลดการขอเอกสารหลักฐานท่ีออกโดยราชการ สามารถเข้าถึงบรกิารต่าง ๆ ได้จาก

จุดเดียวผ่านทางออนไลน์  (https://biz.govchannel.go.th/)ต้ังแต่เปิดให้บริการประชาชน 

ผู้ประกอบการผ่านระบบ Biz Portal ซึ่งมีค าขอท้ังส้ิน 1,181 ราย และมีจ านวนค าขอมากท่ีสุดติด TOP10 จ านวน 3

กระบวนงาน ได้แก่

การช าระค่าธรรมเนียมคลนิิก 722 ราย

การขอต่ออายุประกอบกิจการคลนิิก 112 ราย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 ธ.ค. 64)

ระบบจองคิวออนไลน์ ผ่าน queue.hss.moph.go.th โดยผู้รบับรกิารสามารถเลือกวนัและเวลาท่ีต้องการเข้าใช้

บรกิารได้ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกท่ี ทุกเวลา สามารถท ารายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจองคิวล่วงหน้าได้ 

7 วนัท าการ 

การขอต่ออายุใบอนุญาตด าเนินการคลนิิก 149 ราย



นับแต่เปิดให้บรกิารมีผู้เข้าใช้งานท้ังหมด 198 ราย (ข้อมูล ณ วนัท่ี 21 ธ.ค. 64) งานสถานพยาบาล 114 ราย 

งานประกอบโรคศิลปะ 20 ราย และงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 64 ราย โดยมีความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการต่อระบบจองคิวออนไลน์ร้อยละ 94.46 และระบบกิจการผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 

สามารถออกใบอนุญาตอเิล็กทรอนิกส์ สามารถพมิพจ์ากระบบได้ด้วยตนเอง ท าให้ประหยัดค่าใชจ้า่ยได้

ถึง 2,739,000 บาท (3,000 บาทต่อราย/913 ราย) ในปี 2564 มีการยื่นท าธุรกรรมการช าระ

ค่าธรรมเนียมประจ าปีคลินิกมากท่ีสุด (357 ค าขอ) และให้บรกิาร ณ OSS จ านวน 44,978 ธุรกรรม 

และผลความพงึพอใจและความเชื่อมัน่ของผู้รบับรกิารท่ีเขา้มาใชบ้รกิารรอ้ยละ 95.75 

ส าหรบัผลจากการพัฒนาศักยภาพ อสม. ผ่าน App. Smart อสม. พบวา่ อสม.เคาะประตูบ้านใหค้วามรู้

ประชาชน จ านวน 14 ล้านหลังคาเรอืน ค้นหา คัดกรองกลุ่มเส่ียง จ านวน 1,035,203 คน และเยี่ยม

ติดตามกลุ่มเสี่ยงท่ีบ้าน จ านวน 1,016,711 คน (รอ้ยละ 98.2) ค้นพบกลุ่มเสี่ยงท่ีมีอาการส าคัญและ

ส่งต่อเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข จ านวน 3,566 คน พบวา่ ประชาชนมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจาก

โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 รอ้ยละ 87.0 และ อสม.เชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค 

(กลุ่ม 607) ได้รบัวคัซนีโควดิ 19 จ านวน  11,386,408 คน ผลจากการเปิดระบบราชการ ส่งผลท าให้

ผู้บรหิารเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกรม เครอืข่ายความรว่มมือเข้าใจทิศทางของ สบส. อย่างชดัเจน 

และมีความผูกพันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลการด าเนินการของกรมฯเป็นไปตามเป้าหมาย และสูงกว่า

ค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตรแ์ละยงัมผีลการด าเนินการท่ีดีขึ้นมาอยา่งต่อเนื่อง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จเกิดจากการก าหนดนโยบาย มีกลยุทธ์ แผนงานและโครงการระบบสุขภาพ

ภาคประชาชน และการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ท่ีชัดเจน เป็นรปูธรรม และสอดคล้องกับนโยบายของ

ประเทศไทย รวมท้ังความร่วมมือและความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่ายท้ังภาครฐั เอกชน 

โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี โดยเฉพาะ

ด้านความรูจ้ากบุคลากรสาธารณสุข และความรว่มมือในการเฝ้าระวงัป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 

2019 จาก ผู้น าชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อยา่งต่อเน่ือง.
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Excise 
เป็นมติรใกล้ชดิประชาชน

กรมสรรพสามิต
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รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทเปิดใจใกล้ชดิประชาชน 



กรมสรรพสามิต เป็นองค์กรท่ีมีวสัิยทัศน์ในการเป็นผู้น าการจดัเก็บภาษีเพื่อสังคม ส่ิงแวดล้อม

และพลังงาน โดยบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังของประเทศ

อย่างยั่งยืนและการขับเคลื่อนมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน ในการดูแลสังคม 

เช่น การจัดเก็บภาษีสินค้าบาป (สุรา ยาสูบ และไพ่) ภาษีความหวานเพื่อลดความเสี่ยงโรค NCDs 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เช่น มาตรการจัดเก็บภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ตามปริมาณ

การปล่อย  CO2 การลดอตัราภาษียานยนต์ไฟฟ้า และการสรา้งความม่ันคงทางพลังงาน ผ่านมาตรการ

ส่งเสรมิการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งจะเห็นได้วา่ การด าเนินการของกรมสรรพสามิตในการจัดเก็บ

ภาษี และการตัดสินใจในเชิงนโยบายภาษีมีผลกระทบต่อหลายภาคส่วนในวงกว้างท้ังประชาชน 

ธุรกิจ และประเทศ ดังน้ัน กรมสรรพสามิตจึงต้องมีการด าเนินงานในรูปแบบท่ีมุ่งเน้นการยึด

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการบูรณาการรว่มกับภาคีเครอืข่ายทุกภาคส่วน ท้ังการเปิดเวทีรบัฟัง

ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกัน การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหวา่งหน่วยงาน และการเปิดเผย

ข้อมูลของหน่วยงาน                                                                                    และเกิดข้อตกลงรว่มกันท่ีเป็น

ประโยชน์กับผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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ยังประโยน์ต่อทุกภาคส่วน

ภาษีสรรพสามิต

เพื่อมุง่สูก่ารเปน็ Excise Open Government



กรมสรรพสามิตได้ก าหนดนโยบายมุ่งเน้นการเปิดระบบราชการ ต้ังแต่ขั้นตอน

การก าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการทางภาษีสรรพสามิต โดยได้

ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของท้ังบุคลากรภายใน ผู้รับบริการ และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผ่านการรว่มประชุม

หารอื สัมมนา จัดเวทีเสวนา การส ารวจ การตอบแบบสอบถามหรอืการระดม

ความคิดเห็นผ่านช่องทางอื่น ๆ เพื่อก าหนดยุทธศาสตรท่ี์สามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการของทุกกลุม่ได้อยา่งเท่าเทียม 

ส าหรบัการด าเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ผู้บรหิารของกรมสรรพสามิตได้

มุ่งเน้นการท างานท่ีเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นและประสานความ

รว่มมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังการปลูกฝังวฒันธรรมองค์กร ส่ือสารผ่านใน

หน่วยงาน การมอบนโยบาย และการก าหนดเป็นตัวชี้วดั ได้แก่การสนับสนุนให้

บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องกับ

มาตรการทางภาษีท้ังในและต่างประเทศ และได้ก าหนดให้หน่วยงาน

ภายในทุกแห่งจัดโครงการ กิจกรรมการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมใน

การบริหารราชการ ด้วยการจัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม่าเสมอ 

รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานและมาตรการทางภาษีต่าง  ๆ

เพื่อน าข้อมูลท่ีได้รับจากทุกฝ่ายไปปรับปรุงโดยให้มาตรการของ

กรมสรรพสามิตเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเพื่อใหก้ารก าหนด

มาตรการทางภาษีเป็นไปโดยค านึงถึงการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดแก่

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและส่งเสรมิ

การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครฐัและเอกชน 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น ได้รบัข้อมูลท่ี

รวดเรว็ ถกูต้อง สอดคลอ้งกับความต้องการ และลดภาระของประชาชน

สรา้งความเท่าเทียม 
ลดผลกระทบ
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ส าหรับการจัดเตรียมข้อมูลเพื่ อติดต่อราชการ เช่น ระบบ NSW

กับกรมศุลกากร Linkage Center กับกรมการปกครอง ระบบ Tax SSO 

ร่วมกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากร ส่วนภาคเอกชนได้ร่วมกับ

ธนาคารกรงุไทยและ Counter Service 7-11 ท่ัวประเทศ เพื่อใหผู้้ต่อใบอนุญาต

ขายสุรา ยาสูบ และไพ ่สามารถช าระค่าต่อใบอนุญาต พรอ้มรบัใบอนุญาต

ได้ทันที เป็นต้น รวมถึงกรมสรรพสามิตได้มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล

ต่อสาธารณะ สร้างการรับรู้ต่อประชาชนเก่ียวกับกฎหมายสินค้า

สรรพสามิต และผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ผ่านการก าหนดเป็นตัวชีว้ดั

โดยให้ทุกหน่วยงานท่ัวประทศเปิดเผยข้อมูลและผลการด าเนินงานต่าง  ๆ

ตามเกณฑ์ OIT ของส านักงาน ป.ป.ช.ผ่านหน้าเวบ็ไซต์ของแต่ละหน่วยงาน 

โดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยต้องถกูต้องและเป็นปัจจุบัน 

นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานท่ีมี

ความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้  โดยได้รับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสการกระท าผิด ช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ท้ังในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น 

Facebook เวบ็ไซต์ Application การประชมุหารอื การต้ังคณะท างานรว่ม

ภาคประชาชน การออกสรรพสามติสัญจร เป็นต้น
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การสรา้งความรว่มมือในการปรบัรปูแบบการใหบ้รกิารเป็นดิจทัิล 

และการมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับท้ังหน่วยงานภาครฐัและเอกชนต่าง ๆ ส่งผลให้

ให้บรกิารไรวั้นหยุด 
สะดวก รวดเรว็ ประหยัด

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเรว็ ไม่ต้องด าเนินการ

ในวนัและเวลาราชการ

ลดระยะเวลา ลดต้นทุนการจัดเตรียมเอกสารและการเดินทางของประชาชน เช่น การช าระ

ค่าต่อใบอนุญาตพรอ้มรบัใบอนุญาตทันทีท่ี Counter Service ท่ัวประเทศ ท าใหผู้้ขอใบอนุญาต

ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดในประเทศไทย สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ได้รับใบอนุญาตทันที 

เอกสารไมสู่ญหาย และไมต้่องรอผลการพจิารณา เนื่องจากมกีารลงนามด้วย e-Signature

ลดปรมิาณงานเจา้หน้าท่ี ได้ประมาณรอ้ยละ 5

นวตักรรมตรวจสอบการช าระภาษีเบียรด้์วย Direct Coding ท่ีเกิดจากความรว่มมือกับเอกชน

ผู้ผลติเบียร ์ท าใหป้ระชาชนสามารถรว่มตรวจสอบการช าระภาษีเบียรด้์วยการสแกน QR Code 

การน านวตักรรม Block Chain มาใช ้ในการคืน ยกเวน้ ลดหยอ่นภาษีน้ามนั รว่มกับ

ธนาคารกรงุไทย และผู้ประกอบอตุสาหกรรมน้ามัน ท าใหผู้้รบับรกิารสามารถ Tracking ขอ้มูล

ได้งา่ย เพิม่ความโปรง่ใส และความรวดเรว็ในการด าเนินงาน

ระบบติดตามการขนส่งน้ ามันทางบก ทางเรือ  ร่วมกับต ารวจน้ าและกรมศุลกากร 

ท าใหก้ารป้องกันและปราบปรามการสินค้าหนีภาษีเป็นไปโดยงา่ยและมปีระสิทธภิาพ
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ด้านผลกระทบเชงิบวกจากการบูรณาการความรว่มมอืในการก าหนดมาตรการทางภาษ ี

รว่มกับหนว่ยงานภาครฐัต่าง ๆ เชน่ 

ภาษีความหวานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้ในปี 2564 สินค้าเครื่องด่ืมทุกประเภทมีปริมาณน้าตาล

เฉลี่ยลดลง เป็น 5.84 กรัม/100 มิลลิลิตร ซึ่งลดลงจากปี 2563 ท่ีมีปริมาณ 6.75 กรมั/100 มิลลิลิตร และมี

ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ” จ านวน 2,659 รายการ (ปี 2563 มี 2,154 

รายการ) เป็นการเพิม่ทางเลือกเครื่องด่ืมท่ีดีต่อสุขภาพในราคาท่ีเข้าถึงได้งา่ย ซึ่งชว่ยลดอตัราการเกิดโรค NCDs ของประชาชน

และมาตรการภาษีรถยนต์ตามปรมิาณการปล่อยCO2รว่มกับกระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน ส่งผลให้

ในปี 2564 มปีรมิาณการปล่อย CO2 ในภาคขนส่ง คิดเป็น 52.7 ล้านตันCo2 ซึ่งลดลงจากปี 2563 ท่ีมีปรมิาณ CO2 55.2 ล้านตัน

CO2 และมาตรการส่งเสรมิยานยนต์ไฟฟ้า โดยในปี 2564 จ านวนยานยนต์ไฟฟ้าเพิม่ขึ้นเป็นจ านวน 213,123 คัน จากปี 2563

มีจ านวน 180,909 คัน ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และปริมาณมลพิษในสภาพอากาศจากพลังงานสะอาด 

ลดความเส่ียงการเกิดโรคทางเดินหายใจของประชาชน

ส าหรับปัจจัยความส าเร็จในกระบวนการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมของกรมสรรพสามิตคือ 

มีการด าเนินงานท่ียืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียนวิธีการหรือแนวทางการด าเนินการภายใต้สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว พร้อมรับการเปล่ียนแปลง โดยส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านตัวชี้วดั

ท่ีก าหนดให้หน่วยงานส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาคทุกแห่งต้องด าเนินโครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิตเป็นประจ าทุกปี รวมท้ังก าหนดให้

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิตต้องด าเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ผ่านหน้าเวบ็ไซต์หลักของแต่ละหน่วยงาน โดยต้องปรบัปรงุข้อมูลท่ีเผยแพรบ่นเวบ็ไซต์ใหเ้ป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

เพื่ อยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงาน และสร้างการรับรู้ เก่ียวกับภารกิจของกรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่ อง 

ซึ่งกรมได้จดัให้มีชอ่งทางการรบัฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ท่ีหลากหลายและเข้าถึงงา่ย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

และช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับทุกกลุ่มเป้าหมาย ท้ังน้ี กรมได้คัดเลือกหน่วยงานต้นแบบท่ีเป็น Best 

Practice เพื่อเป็นหน่วยงานพีเ่ลี้ยง (Mentor) ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละน าไปใชไ้ด้อย่างเป็นรปูธรรม 

นอกจากนี้กรมสรรพสามิตได้ส่งเสรมิการสรา้งภาคีเครอืข่ายความรว่มมือ และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเผยแพร่

ข้อมูลกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยการร่วมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมในการให้บรกิารประชาชนในรูปแบบออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ ให้สามารถ

ด าเนินการได้สอดคล้องกับความต้องการของประชนชน มีความรวดเรว็ ลดขั้นตอนการติดต่อกับหน่วยงานราชการ

โดยตรง ณ สถานท่ีต้ัง ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางของประชาชน รวมถึงลดระยะเวลาการพิจารณา

เอกสารของหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปได้แบบเบ็ดเสรจ็ การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ

เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการใหทั้นต่อสถานการณ์ปัจจุบัน.
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บรกิารตรงใจ
จากการเปิดใจใกล้ชดิประชาชน

กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 

กรมสรรพากร
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รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทเปิดใจใกล้ชดิประชาชน 



กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อใช้เป็นรายได้ของประเทศ 

มีพนัธกิจหลัก 3 ประการ คือ 

“บรกิารตรงใจจากการเปิดใจ
ใกล้ชดิประชาชน”

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจ กรมฯ จึงให้ความส าคัญกับการเปิดระบบราชการ 

(Open Government) โดยใชเ้ป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย “บรกิารตรงใจ” 

ด้วยการยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง

บรกิารท่ีมีคุณภาพแก่ทุกภาคส่วน จนได้รบัรางวลัเปิดใจใกล้ชดิประชาชน (Open Governance)

อย่างต่อเน่ือง  ต้ังแต่ปี 2563 และรางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards 2020)

ในฐานะหน่วยงานภาครฐัท่ีมีความโดดเด่นด้านดิจทัิล และรางวลัหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐั (Data Governance)

เน้นผลลัพธ ์“3 ตรง” คือ จดัเก็บภาษตีรงเปา้หมาย นโยบายตรงกลุม่ บรกิารตรงใจ

จดัเก็บภาษีอากรใหไ้ด้ตามประมาณการ 

ยกระดับการใหบ้รกิารและสรา้งความสมัครใจในการเสียภาษี 

เสนอแนะนโยบายทางภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง
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3

(Tax payer Centric) เน้นการมีส่วนรว่มในภารกิจการให้



กรมสรรพากร ได้ขยายผลและ ต่อยอด

การให้บริการ โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช้งานเพื่อพัฒนาระบบราชการให้เป็น

มาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง ท้ังในมิติทางกวา้ง 

และทางลึก ครอบคลุมการบริการให้กับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ท้ังประชาชนท่ัวไป 

สถานประกอบการภาคเอกชน โดยในปี 2565

ได้ขยายผลการให้บริการ ด้วยการปรับปรุง

ระบบเดิมและพัฒนาระบบใหม่เพิ่มเติมอีก 

3 ระบบ ได้แก่ 

My tax account 

e-Withholding Tax 

e-Stamp Duty 

1

2

3

กรมสรรพากรบรรลุเป้าหมายในการเปิดระบบ

ราชการ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็น 2 

กลุ่ ม  พิ จ า รณาจ ากพันธ กิ จ  กฎหมาย 

ตลอดจนความต้องการ ได้แก่ ผู้รับบริการ

ในปัจจุบัน  ( ผู้ เ สียภาษีอากรทุกประเภท

มากกว่า  1 1  ล้ านคน)  และ ผู้รับบริก าร

ในอนาคต (เยาวชน และผู้ท่ียังไม่เข้าสู่ระบบ

ฐานภาษี) กับกลุ่มกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานรฐั สภาหอการค้า 

ฯลฯ) และด าเนินการเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

ในทุกข้ันตอน ต้ังแต่การมีส่วนรว่มในการก าหนด

นโยบาย ออกแบบ และให้ความเห็นในการพัฒนา

ระบบ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ท้ังภาครฐัและภาคเอกชน 
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ด้านกลไกการรบัฟังความคิดเหน็ ประกอบด้วย รปูแบบ Onsite ได้แก่ การใหบ้รกิารทาง

โทรศัพท์ผ่านเจา้หน้าท่ีของ RD Intelligence Center 1161, การตอบค าถามโดยเจา้หน้าท่ี

กรมฯ ท่ัวประเทศ (Brand Ambassador), การแถลงข่าวกับส่ือมวลชน เวทีการประชมุ

ต่างๆ การจดังาน TAX Talks รว่มกับเครอืข่ายภาครฐัและเอกชน ในรปูแบบ Online เชน่ 

เวบ็ไซต์ผ่านกระดานถาม-ตอบ, น้องอาร ีChat Bot. ระบบแจง้ข้อรอ้งเรยีนผ่าน RD Smart Tax 

Application, ระบบแจง้เบาะแสหลีกเลี่ยงภาษี การใช ้Sentiment Analysis ติดตาม

ความรูสึ้กของประชาชนท่ีมีต่อกรมฯ แบบ Real Time บน Social Media เชน่ Facebook เป็นต้น 

และหากพบข่าวเชิงลบท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ จะรวบรวมข้อมูลมาวเิคราะห์เพื่อสรุปและ

ด าเนินการแก้ไขโดยทันที 

ภายหลังรับทราบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้น ามาจัดท าเป็นฐานข้อมูลท่ีตรง

ตามความต้องการ และออกแบบพฒันาแนวทางการบรกิารโดยบูรณาการความรว่มมือกับ

ภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ ท้ังการท าบันทึกข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนหรอืเชื่อมโยง

ข้อมูล การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นๆ ด าเนินการแทน จนสามารถปรบัปรุงระบบเดิม

และพฒันาระบบใหม่เพิม่เติมอีก เป็นการเพิม่ความปลอดภัยท่ีสูงมากข้ึน สามารถป้องกัน

การแอบอา้งการท าธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงขยายขอบข่ายการบรหิารท่ีกวา้งขวาง และ

หลากหลาย ตอบสนองผู้ใช้งาน ท่ีส าคัญเป็นการยกระดับการบริการตามมาตรฐาน 

(Service Standard) ส าหรบัทุกหน่วยงานได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่

ระบบ e-stamp Duty 

เป็นบรกิารรบัช าระอากร

แสตมป์ส าหรบัตราสาร

อเิล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร

ระบบ My Tax Account 

ชว่ยใหผู้้เสียภาษีเงนิได้บุคคล

ธรรมดาสามารถตรวจสอบข้อ

มูลค่าลดหย่อนของตนเองทาง

อนิเทอรเ์น็ต ท าใหก้ารย่ืนแบบ

เป็นเรื่องงา่ย สะดวกและรวดเรว็ 

ระบบ e-Withholding Tax 

เป็นระบบแรกของโลกท่ีใหบ้รกิาร

ในการน าส่งภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย

พรอ้มกับการช าระค่าบรกิารทาง

อเิล็กทรอนิกส์ (e-payment) 

ผ่านสถาบันการเงนิ 
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การพฒันาและปรบัปรงุระบบการบรกิารของกรมสรรพากร เป็นการท างานท่ีสอดรบักับนโยบาย 

และทิศทางการบริหารงานของรัฐบาล และสอดคลัองกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ

กระทรวงการคลงั โดยบรรลเุปา้หมายท่ีสรา้งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รบับรกิาร ด้วยการน าเทคโนโลยี

ดิ จิ ทั ลมาประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบั ติ งาน เพื่ อนวัตกรรมบริการท่ีตรงใจผู้ เสี ยภาษ ี

ซึ่งภายหลังการเปิดให้บริการ สร้างความสะดวกในการให้บริการ และได้รับผลตอบลัพธ์

รวมถึงการประเมนิผลจากผูใ้ชบ้รกิารในระดับท่ีดีมาก เกิดผลส าเรจ็ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

และประโยชน์ต่อประชาชน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ ได้แก่

ด้านเศรษฐกิจ เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท้ังในเรื่องของ

การลดต้นทุนในการบริหารจัดการภาษี  หัก ณ ท่ีจ่ายของ

ภาคเอกชน ท าให้การด าเนินธุรกิจมีความสะดวก และคล่องตัว

ยิ่งขึ้น รวมถึงภาครัฐลดการตรวจสอบยืนยันข้อมูลการถูกหัก 

ณ ท่ีจ่าย ท าให้ได้รับเงินคืนภาษีได้เร็ว เพิ่มสภาพคล่องเม็ดเงิน

ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งพบวา่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารว่มโครงการ

และใชง้านในระบบเพิม่ขื้นอยา่งก้าวกระโดด

ขณะเดียวกัน สามารถประหยัดเวลาและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง ท าใหก้าร

ด าเนินธรุกิจเพื่อติดต่อกับหน่วยงานของกรมมีความสะดวก และ

คล่องตัวยิ่งขึ้น สามารถด าเนินการได้ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านเวบ็ไซต์

กรมสรรพากร ส าหรับกรมสรรพากร สามารถลดต้นทุนด้านเวลา

ในการในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลท่ีมีความถูกต้องแม่นย า 

และลดค่าใชจ้า่ยด้านงบประมาณเก่ียวกับเอกสาร และการจดัเก็บ

เอกสารกระดาษ 
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ด้านสังคม ส่งเสริมให้เกิดสังคมไร้เงินสดในโลกดิจิทัล 

ตอบสนองนโยบายสังคมไรเ้งนิสด อีกท้ังยกระดับการบรหิาร

ราชการตามนโยบายของรฐับาลให้การพัฒนาโครงสรา้ง และ

ระบบการบรหิารจัดการภาครฐัสมัยใหม่ ท่ีมีความโปรง่ใส และ

ยุติธรรม

ด้ านสาธารณสุข  และ ส่ิงแวดล้อม โดย เฉพา ะหากเกิด

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อโรค เชน่การแพรร่ะบาดโรค 

Covid-19 จะช่วยลดความเส่ียงและลดการแพร่กระจายของ

เชื้ อ โรค สร้างความปลอดภัยแก่สุขภาพของประชาชน 

ลดค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล เสรมิสรา้งชีวติความเป็นอยู่

ท่ีดีแก่ประชาชน

ส่ิงส าคัญ ส่งผลให้กรมสรรพากร จัดเก็บภาษีอากรได้เม็ดเงนิ

ภาษีตามเป้าหมายการประมาณการ ท้ังจัดเก็บได้ สูงขึ้ น

อย่างต่อเนื่องในทุกปี สร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการ

แก่ทุกภาคส่วน ท่ีมจี านวนเพิม่ขึ้นแบบก้าวกระโดด
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การมส่ีวนรว่มของเครอืข่าย

ภาคประชาชนในการปอ้งกัน

การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
กระทรวงยุติธรรม
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รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทเปิดใจใกล้ชดิประชาชน 
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม รบัผิดชอบในการด าเนินคดีเก่ียวกับ

ความผิดทางอาญาบางประเภทท่ีเป็นคดีพิเศษ ซึ่งมี

ความยุ่งยาก ซับซ้อน เกิดขึ้ นซ้ าๆ และเป็นปัญหา

ระดับชาติ เช่น คดีฉ้อโกงประชาชน คดีการค้ามนุษย ์

คดีบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

โดยมีกระบวนการหลัก คือ ปราบปราม สืบสวน สอบสวน

คดีพเิศษ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายตามอ านาจหน้าท่ี

ท่ีกฎหมายก าหนด 

ท้ังน้ีการจะด าเนินคดี ด้วยวิธีการปกติอาจไม่สามารถ

ด าเนินการได้อย่ างมีประสิทธิผล DSI จึงก าหนดให้มี

กระบวนงานป้องกันอาชญากรรมควบคู่กับงานปราบปรามฯ 

โดยมุ่งเน้นการเปิดระบบราชการท่ีเป็นการบูรณาการและ

ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

ท้ังภาครฐั เอกชน และประชาชนในการเข้ามามีส่วนรว่ม

ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษด้วย

การสร้างเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน โดยเฉพาะ

การจัดต้ังศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่าย

อาชญากรรมคดีพเิศษ (DSI Station)
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DSI มุ่งเน้นการเปิดระบบราชการ โดยสร้างกลไก

การมีส่วนร่วมของประชาชน และด าเนินการอย่างเป็น

ขั้นตอน ต้ังแต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และข้อมูล

สารสนเทศ เพื่ อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อ เสนอแนะ

จากประชาชน ด้วยช่องทางการส่ือสารท้ังออฟไลน์ 

และออนไลน์ ท่ีมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

อย่างเข้มข้น โดยใหค้วามส าคัญกับการเผยแพรข่้อมูล

สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ

ทันสมัย  ซึ่งจะถูกจดัในรปูแบบฐานข้อมูลภายใต้ระบบ

เว็บไซต์ Internet DSI มีการจ าแนกการเข้าใช้งาน

ระบบฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของทุกกลุ่ม

เป้าหมาย ในรูปแบบ e-Service ได้แก่ กลุ่มผู้รอ้งเรยีน

ร้องทุกข์ กลุ่มผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ เครือข่าย DSI 

ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานรฐั เจา้หน้าท่ี DSI องค์กร

ระหว่างรัฐบาล แต่ละกลุ่มสามารถค้นหา และใช้

ประโยชน์ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยด้าน ICT 

ท่ีมีมาตรฐานสากล นอกจากนี้ได้ พัฒนานวัตกรรม 

“Chatbot วานหน่อย” หรือ ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ 

(Smart Assistants)ส าหรับให้บริการประชาชนผ่านทาง

เ ว็บ ไซ ต์  www.dsi.go.th ซึ่ ง เ ป็ น ร ะบบน า ร่อ ง

ท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการ

ใหบ้รกิารขอ้มูลและเขา้ถึงบรกิารต่าง ๆ ของ DSI 



ด้านการรับฟังความคิดเห็น ท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส 

DSI เน้นรปูแบบการส่ือสารแบบสองทางในทุกชอ่งทางเชน่เดียวกัน เชน่ 

นอกจากน้ียังใช้ส่ือส่ิงพิมพ์/ป้าย/โปสเตอร์/แผ่นพับ/วารสาร 

ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวทิยุชมชน (สถานีวทิยุคนรกัยุติธรรม FM 107.25 

MHz) และ Mobile Application DSI / Application ROOTAN 

ระบบท่ีเชื่ อมโยงกับฐานข้อมูลทางเว็บไซต์ เพื่อการติดต่อกับ

เครอืขา่ย DSI ภาคประชาชน หรอื DSI Station

ในช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ จุดให้บรกิารประชาชน กรุงเทพฯ /ศูนย์

ปฏิบัติการคดีพเิศษภาค 10 แห่ง, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DSI, โทรศัพท์

สายด่วน 1202 และ 02 831 9888, การประชุม/สัมมนา เวทีแสดง

ความคิดเห็น และการจดัท าบันทึกข้อตกลงความรว่มมือ (MOU) กับ

ภาคีเครอืขา่ย 

ส่วนชอ่งทางออนไลน์ ได้แก่ เวบ็ไซต์ www.dsi.go.th ในรปูแบบ e-service 

และ Chatbot วานหน่อย, ชอ่งทางส่ือสังคมออนไลน์ เวบ็ไซต์ Facebook DSI 

/ Tok-tok /Instagram, ไลน์ขา่ว “กรมสอบสวนคดีพเิศษ”
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DSI ก าหนดแนวทางในการสรา้งความรว่มมือกับภาคีเครอืข่ายภาคประชาชน โดยสรา้งกลไกท่ี

เอื้อให้เครือข่าย (ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือท้องถ่ินจากองค์การภายนอก) เข้ามามีส่วนร่วม

ในการท างาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) เรื่องท่ี 4 บูรณาการ

ความรว่มมอืกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration) 

โดยมีการจัดต้ังเครอืข่ายดีเอสไอภาคประชาชน ท่ีเป็นจิตอาสาเข้ามาเป็นสมาชิก

ในการแจ้งเบาะแส รอ้งเรยีน รอ้งขอในภารกิจการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน 

สอบสวนอาชญากรรมพเิศษ มผีู้เป็นสมาชกิกวา่ 8,039 คน 

โดยมี “ศูนย์รบัข้อมูลและเผยแพรเ่ครอืข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ” หรอื “ DSI 

Station” จ านวน 9 แหง่ เป็นศูนยป์ระสานความรว่มมอืระหวา่งเครอืขา่ยฯ 

โดยมกีารจดัท าคู่มอืการปฏิบติังาน เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละเขา้ใจภารกิจ DSI 

อกีท้ังได้พฒันาเครอืขา่ยการท างานโดยการขอความรว่มมอืระหวา่งประเทศในเรื่อง

ทางอาญา 

นอกจากนี้ มีการจดักิจกรรม Smiling Eye - Smiling Hearth ภายใต้แนวคิด 

“ห่างไกล แต่ ใจเรา ไม่ห่ าง กัน ”  เพื่ อรับฟังปัญหาในพื้ น ท่ี และบูรณาการ

ด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี 
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ส่งผลให ้DSI สามารถปรบัปรงุพฒันาเวบ็ไซต์ (www.dsi.go.th) ท่ีมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ

ของกลุม่เปา้หมายเฉพาะกลุม่ในรปูแบบ e-Service (ปี 2562)

มกีารพฒันานวตักรรม Mobile Application ใหเ้ชื่อมโยงกับฐานขอ้มูลเวบ็ไซต์ DSI

มีการพัฒนานวัตกรรม DSI วานหน่อย : ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ (Smart Assistants) หรือ Chat bot 

ส าหรบัใหบ้รกิารประชาชนผ่านทางเวบ็ไซต์ DSI 

อกีท้ังมีการจดัท าเนื้อหาส่ือเผยแพรแ่ละใชส่ื้อสังคมออนไลน์มาใชใ้นการเปิดระบบราชการแบบเต็มรปูแบบ

ผ่านทาง Facebook DSI / Tik-tok DSI / YouTube / Line /Instagram 

ท่ีส าคัญสรา้งเครอืข่าย DSI ภาคประชาชน กวา่ 8 พนัคน เป็นความรว่มมือของเครอืข่ายภาคประชาชนใน

การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ซึ่งเป็นการด าเนินการภายใต้มาตรการ “รูจ้ัก มักคุ้น อุ่นใจ 

ไปด้วยกัน” 

อีกท้ังมีการจัดท าเน้ือหาส่ือเผยแพร่และใช้ส่ือสังคมออนไลน์มาใช้ในการเปิดระบบราชการแบบเต็ม ส่งผลให้

ประชาชนผู้รับบริการและกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ เกิดความรู ้

ความเขา้ใจในภารกิจของ DSI ส่งผลต่อความรว่มมอืในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพเิศษของ

ภาคประชาชน ต้ังแต่ขั้นตอนการเตือนภัย การเฝ้าระวังอาชญากรรม การภูมิคุ้มกันในการหลีกพ้น

จากอาชญากรรมต่างๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพของแกนน าเครอืข่ายภาคประชาชนและมีการจัดต้ัง

ศูนยร์บัขอ้มูลขา่วสารฯ ขึ้น 9 แหง่

นอกจากนี้ DSI ยังได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน (ITA) โดยมีผลคะแนน

เฉลี่ยสูงกวา่ค่าเป้าหมายมากกวา่รอ้ยละ 85  อย่างต่อเนื่อง 6 ปีติดต่อกัน และผ่านการประเมินองค์การ

ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2563 ของกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง ซึ่งสะท้อนถึงการด าเนินงานท่ีมีความโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังได้รบั

รางวลัเลศิรฐั สาขาการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม จากส านักงาน ก.พ.ร. นับต้ังแต่ปี 2559 เป็นต้นมา 

จ านวน 4 รางวลั และได้รบัคะแนนความพงึพอใจด้านการบรกิารจากเครอืข่ายภาคประชาชนในอตัราท่ีสูง

อย่างต่อเน่ืองเชน่กัน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายตัวชีว้ดัการพฒันาท่ียั่งยืน (SDG) ตัวชีว้ดัท่ี 16 ส่งเสรมิ

สังคมท่ีสงบสุขและครอบคลมุเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยนื ใหทุ้กคนเขา้ถึงความยุติธรรม

ผลของการด าเนินงานในการเปิดระบบราชการ

รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565 70





“ระดับดีเด่น” 
ประเภทสัมฤทธิผลประชำชนมีส่วนรว่ม 

รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนรว่ม 



“โครงการพัฒนา อนุรกัษ์

และฟื้ นฟูระบบเครอืข่ายน้า

หนองหวายแบบมส่ีวนรว่ม”

ส านักพัฒนาแหล่งน้า 

กรมทรพัยากรน้า

73 รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565

รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีส่วนรว่ม 



หนองหวาย-แก้มลิง

เป็นแหล่งน้าธรรมชาติ ในพื้นท่ี

ลุ่มต่าติดรมิล าน้าอูน ต้ังอยู่ในบ้านทุ่งมั่ง ต าบล

หนองลาด อ า เภอเมืองสกลนคร จังหวัด

สกลนคร มีพื้นท่ีกวา่ 1,000 ไร ่ท าหน้าท่ีเป็นแก้มลิง

เพื่อรองรับปริมาณน้าฝนในพื้นท่ีและบริเวณ

โดยรอบก่อนท่ีจะไหลลงสู่ล าน้าอูน ช่วยป้องกัน

ไม่ให้น้าในล าน้าอูนล้นตลิ่ง และสร้างความเสียหาย

แก่ประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบ แต่ในช่วงหลายปี

มานี้แหล่งน้าหนองหวายขาดการดูแลและพฒันา

อย่ า ง เหมา ะสม  ท า ใ ห้มี สภ าพ ต้ืน เขิ นแล ะ

ไมส่ามารถกักเก็บน้าได้เต็มศักยภาพ ประกอบกับ

ล าน้าอูนมีปรมิาณน้าหลากค่อนข้างมาก ส่งผล

โดยตรงต่อประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีโดยรอบ

หนองหวาย ต้องประสบปัญหาน้ า ท่ วมขั ง

เป็นประจ าทุกปี
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เส่ือมสภาพ

กรมทรพัยากรน้าในฐานะหน่วยงานรบัผิดชอบ

ด้านการอนุรกัษ์และพฒันาแหล่งน้าของประเทศ 

จึงได้เข้ามาด าเนินการส ารวจออกแบบและพัฒนา

ขุดลอกเพิ่มความจุ เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งน้าให้

สามารถรองรับปริมาณน้าหลากและช่วยหน่วงน้า

เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุทกภัย และเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชป้ระโยชน์แหล่งน้าด้วยการด าเนินโครงการ

ระบบเครอืข่ายน้าและการสรา้งระบบกระจายน้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งน้าเข้าสู่พื้นท่ี

การเกษตรของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งการด าเนิน

โครงการ ส่งผลให้ประชาชนต าบลหนองหวาย

มคีวามเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น มแีหล่งน้าใชเ้พื่อการเกษตร 

การอุปโภคบรโิภค รวมถึงเป็นแหล่งน้าเพื่อการ

ท่องเท่ียวท่ีส าคัญในพื้นท่ีอกีด้วย



สรา้งเครอืขา่ย

กรมทรพัยากรน้าได้ถ่ายทอดนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ

ให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม

พนัธกิจท่ี 1 ในการก ากับ ควบคุม อนุรกัษ์ และพฒันา

ทรัพยากรน้าสาธารณะและพื้ นท่ีชุ่มน้ า และพันธกิจ

ท่ี 2 พฒันา ฟื้ นฟู ปรบัปรงุ ซอ่มแซม บรหิารโครงการ

แหล่งน้าและระบบกระจายน้า ท่ีให้ความส าคัญกับการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยกรมฯ ได้ก าหนดให้ทุก

โครงการพัฒนาแหล่งน้าต้องผ่านกระบวนการรบัฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน และมีการยอมรับของ

ประชาชนในพื้นท่ีก่อนด าเนินการโครงการ

ในการด าเนินการได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อน

นโยบายอย่ าง เป็นระบบและมีแนวทางท่ีชัด เจน 

เน้นสรา้งการมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค

ส่วนทุกขั้นตอน ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตาม 

และร่วมแก้ไขปัญหาต้ังแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดการยอมรับ และท าให้

การด าเนินนโยบายเป็นไปอย่างราบรื่น เหมาะสม และ

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี  โดยก่อน

เริ่มการก่อสร้าง มีการให้ข้อมูลความรู้ รับฟัง และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในพื้ น ท่ี 

ซึ่งปัญหาหลักท่ีพบ คือการขอคืนพื้นท่ีท่ีประชาชน

ถือครอง และใชเ้ป็นพื้นท่ีท ากินมานาน ท าให้การด าเนิน

แผนงานระยะแรกเป็น ไปด้วยความยากล าบาก 

จากการต่อต้านและไม่ยอมคืนพื้นท่ีของประชาชน 

ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไข

ข้อพิพาท และการเจรจาขอคืนพื้นท่ี กระท่ังสามารถ

หารือ และสร้างความเข้าใจถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น และ

ขอคืนพื้นท่ีกวา่ 400 ไร ่น ามาพัฒนาเป็นท่ีกักเก็บน้า

ถาวร รวมถึงเสริมสร้างคันถนนล้อมรอบ ป้องกัน

การบุกรกุซ้า และป้องกันการทะเลาะกัน อนัเป็นต้นเหตุ

ของการแตกความสามคัคีกันของชมุชน

รากฐานระดับชมุชน
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ขณะเดียวกัน ระหวา่งการก่อสรา้ง ได้เกิดปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีเพาะปลูกของ

ประชาชนเนื่ องจากมีความจ าเป็นต้องพร่องน้า ส าหรับการขุดเปิดหน้าดินพื้นท่ี

การเกษตรเพื่อวางท่อ ท าให้ไม่สามารถใช้น้าจากแหล่งน้าได้ จึงต้องหารือร่วมกับ

ประชาชนเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบ และปรบัแผนการก่อสรา้ง จนสามารถด าเนิน

โครงการได้เป็นผลส าเรจ็ และเมื่อก่อสรา้งแล้วเสรจ็ ได้มีการจดัต้ังกลุ่มผู้ใชน้้าเครอืข่าย

หนองหวาย วางแผนการใช้น้าเพื่อใช้ประโยชน์ครอบคลุมระดับหมู่บ้าน ต าบล และต่าง

ต าบลในพื้นท่ีขา้งเคียง 

กลุ่มผู้ใช้น้าเครือข่ายหนองหวาย มีการแบ่งหน้าท่ีสมาชิกกลุ่มตามพื้นท่ีแหล่งน้า หรอื

การใช้น้าจากแหล่งหรือระบบท่อส่งน้าเดียวกัน เพื่อด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์

รว่มกันในหมู่สมาชกิ ท้ังการใช ้การวางแผนและพฒันาการเพาะปลูก การบรหิารจดัการ 

ก าหนดกติกาข้อบังคับ การจัดเก็บค่าใช้น้า การบ ารุงรกัษา การฟื้ นฟู การอนุรกัษ์ และ

การจัดต้ังกองทุนเพื่อบ ารุงรกัษาแหล่งน้าให้เกิดความยั่งยืน โดยสมาชิกกลุ่มรว่มกัน

เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกผู้เป็นกรรมการลุ่มน้า ท าหน้าท่ีรว่มกับหน่วยงานอื่น เพื่อไม่ให้เกิด

ผลกระทบกับโครงการระบบเครอืข่ายหนองหวาย ตลอดจนโครงการอื่นๆ ท่ีอยู่ในพื้นท่ี

ลุ่มน้าเดียวกัน ภายใต้วสัิยทัศน์กลุ่มท่ีก าหนดไวว้า่ “บรหิารจัดการทรพัยากรน้าอย่าง

ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ยึดกฎระเบียบบนพื้นฐาน

คณุธรรม มส่ีวนรว่มรบัผิดชอบ โปรง่ใสตรวจสอบได้” 

การจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้าเป็นกิจกรรมส าคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้น าและเครือข่ายมีส่วนร่วม 

รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันท่ีจะน าไปสู่การบริหารจัดการน้าอย่างย่ังยืน และเป็นไปตาม

คู่มือแนวทางการบรหิารจัดการน้า อีกท้ังมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีการพัฒนา

แหล่งน้าในพื้นท่ีเกษตรน้าฝน มาเอื้อประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา เชน่ นวตักรรมเชื่อมโยง

บูรณาการแหล่งน้าผิวดินและน้าใต้ดินในพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ การใชร้ะบบส่งน้าพลังงาน

แสงอาทิตย์เพื่อการกักเก็บน้า นวตักรรมการบรหิารจัดการน้าและการใช้ข้อมูล โดยใช้

กลไกการมีส่วนรว่ม สรา้งมูลค่าน้า แบ่งปันน้าท่ีเป็นธรรม และนวตักรรมด้านการติดตาม และ

บรหิารโครงการโดยผ่านระบบ Monitoring เพื่อตรวจสอบประสิทธภิาพการท างานของ

เครื่องสูบน้า แผงโซลาเซลล์ ปรมิาณน้า รวมถึงติดตามและประเมินผลของโครงการ 

เป็นต้น
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ส่งผลต่อรายได้ครวัเรอืน และมีชวีติความเปน็อยูท่ี่ดีข้ึน 

เน่ืองจากสามารถลดต้นทุนการสูบน้าของเกษตรกรรม 

ความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการ

ผ่านกลไกการมีส่วนรว่มคิด รว่มท า รว่มติดตาม และรว่มแก้ไข

สามารถเพิ่มศักยภาพแหล่งน้าให้สามารถรองรับปริมาณน้าหลากและช่วยหน่วงน้า

เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุทกภัย โดยเพิ่มความจุปริมาณน้าเก็บกักเป็น 4,380,000

ลกูบาศก์เมตร

จดัหาแหล่งน้า และระบบกระจายน้าเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร 

และการอปุโภคบรโิภคได้อย่างมีประสิทธภิาพ

สามารถแก้ไขการขาดแคลนน้าใหกั้บเกษตรกรในพื้นท่ี จ านวน 1,150 ไร่

สนบัสนนุน้าอปุโภค บรโิภคได้ถึง 600 ครวัเรอืน ประชากร 2,287 คน 

ด้วยการน าเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้

รวมถึงเพิม่ประสิทธภิาพการกระจายน้า ครอบคลมุพื้นท่ีอื่นๆ กวา่ 2,000 ไร่

ท้ังยังเป็นการรกัษาระบบนิเวศ อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้า

เชื่อมโยงวางระบบเครอืข่าย/ลุม่น้า ระบบกระจายน้า 

ท าใหป้ระชาชนในพื้นท่ีสามารถท าการเกษตรได้มากข้ึน 
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ส่งต่อมรดก
ความย่ังยืนใหล้กูหลาน
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นอกจากนี้ การต้ังกลุ่มผู้ใช้น้าตลอดแนวท่อส่งน้า สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้า 

และมีการใช้น้าร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน และต าบลข้างเคียง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างการมีส่วนร่วม 

และความสามัคคีในพ้ืนท่ี อีกท้ังส่งผลต่อการลดการย้ายถ่ินฐาน เมื่อคนรุน่ใหม่เห็นโอกาสในการสรา้งอาชพี 

เกิดเกษตรกรยุคใหม่ น านวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดในพื้นท่ีและผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบ

รฐัวสิาหกิจชุมชน ท่ีมีตรายี่ห้อเป็นของชุมชนเอง รวมถึงน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

ด้านน้าของจงัหวดั เพื่อประโยชน์ในการเรยีนรู ้ต่อยอด และสืบสานไวเ้ป็นมรดกของคนรุน่หลัง และพฒันา

กลายเป็นแหล่งน้าเพื่อการท่องเท่ียวท่ีส าคัญ และใช้เป็นสถานท่ีออกก าลังกายท่ามกลางบรรยากาศ

ท่ีสวยงาม ท่ีส าคัญสามารถขยายผลสู่การเป็นต้นแบบในการพัฒนาแหล่งน้าให้กับพื้นท่ีใกล้เคียง เช่น 

โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมอา่งเก็บน้ากุดนาแซง จงัหวดัขอนแก่น, โครงการปรบัปรงุซอ่มแซมอา่งเก็บน้า

ห้วยหนองหาร จังหวัดนครพนม, โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยเสียว จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น และ

เป็นโครงการต้นแบบส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบรหิารจดัการน้าใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป 



“โมเดลท่าเสา...เราคนกาญจน์

ไมท้ิ่งกัน”

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีส่วนรว่ม 
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การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ถูกด าเนินงานภายใต้

ขบวนการองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดรเิริม่จาก

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

สังกัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (พม.) โดยมุ่งเน้นสนับสนุนและ

พฒันาองค์กรชุมชนและเครอืข่ายองค์กรชุมชน 

ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน และมีหลักการ

ท างานท่ีส าคัญคือการพัฒนาโดยชุมชนเป็น

แกนหลักเพื่อเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

และไม่ท้ิงใครไวข้้างหลัง ด้วยความส าเรจ็ในการ

จัดท า “โมเดลท่าเสา...เราคนกาญจน์ไม่ท้ิงกัน” 

ของชุมชนต าบลท่าเสาเพียงต าบลเดียว และได้

ข ย า ย ผ ล สู่ ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม แ ล ะ จั ด ต้ั ง เ ป็ น

สภาองค์กรชมุชนครอบคลุม 99 ต าบลในจงัหวดั 

เพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัด

กาญจนบุรี

รวมพลังคนกาญจน์

จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดทางภาคตะวันตก

ของประเทศไทย มีพื้นท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ 

มีประชากร 891,976 คนจ านวนครัวเรือน 161,036 

ครัวเรือน แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ 

95 ต าบล 959 หมู่บ้าน และด้วยการพัฒนาประเทศ

ท่ีผ่านมาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ชุมชน

อนัเป็นสังคมฐานรากต้องมีการปรบัตัว แต่ด้วยขนาด

ของพื้นท่ีจังหวดักาญจนบุรปีระกอบกับประชาชนท่ีมี

ความหลากหลาย ท้ังด้านสังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 

ท าให้ชุมชนหลายแห่งต้องประสบกับปัญหาต่าง  ๆ

ท้ังด้านเศรษฐกิจ และสังคมท่ีมีความหลากหลายและ

แตกต่างกันไป ตามบริบทของแต่ละชุมชน การแก้ไข

ปัญหาท่ีถูกต้องจึงต้องเหมาะสมและตรงประเด็นกับ

ส่ิงท่ีชมุชนน้ัน ๆ  ต้องการ

สรา้งฐานชมุชนแขง็แกรง่
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ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนขับเคลื่อนงานในพื้นท่ี

ภายใต้ พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มีความสอดคล้องกับกรอบทิศทางส าคัญตามนโยบาย

ระดับประเทศ และนโยบายระดับจังหวดั ท่ีมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

รวมท้ังมีบทบาทส าคัญในการพฒันาท้องถ่ิน ตามความหลากหลายของวถีิชวีติ วฒันธรรม ขบวนองค์กร

ชุมชน จงึได้เข้ามามีส่วนรว่มในการพฒันาชุมชนท้องถ่ินอย่างมีประสิทธภิาพ ซึ่งจงัหวดักาญจนบุรไีด้ท า

การจดัต้ังสภาองค์กรชมุชนต าบลขึ้นครบทุกพื้นท่ีแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2562

โมเดลท่าเสา
ชมุชนแหง่การมส่ีวนรว่ม

“โมเดลท่าเสา” เป็นหนึ่งในรูปแบบการด าเนินงานภายใต้แนวคิดขบวนการองค์กรชุมชนท่ีประสบ

ความส าเร็จ และเป็นต้นแบบการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการจัดการตนเอง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในชุมชน โดยมีจุดเริ่มต้นจากการท่ีชุมชนในต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี

มีการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนต าบลท่าเสาขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ของชมุชน มีการจดัเวทีจุดประกายความคิด โดยใชข้้อมูลท่ีสภาองค์กรชมุชนต าบลจดัเก็บมาวเิคราะห ์และ

ประเมินสถานะชมุชนในการพฒันาและการวางแผนต้ังแต่ระดับชุมชน สู่แผนระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล

ตามล าดับ เพื่อจัดกลุ่มปัญหาท่ีสามารถแก้ไขร่วมกันได้ จนสามารถแบ่งปัญหาของต าบลออกได้เป็น 

5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากร ด้านสวัสดิการ และด้านวัฒนธรรม อีกท้ังจัดล าดับ

แนวทางแก้ไขปัญหา เป็นระดับปัญหาท่ีแก้ไขได้ด้วยชุมชนเอง และปัญหาท่ีต้องประสานหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความรว่มมือ

เพื่อการแก้ไข และเน้นใหค้นในชมุชนและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามส่ีวนรว่มทุกกระบวนการ
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ซึ่งจากการวเิคราะห์สภาพปัญหาภายในชุมชนต าบลท่าเสา พบวา่ การประกอบอาชพีส่วนใหญ่เป็นลักษณะ

ของการพึ่งพาตนเอง มีการปลูกพชืเชงิเด่ียวเพื่อจ าหน่วยในโรงงาน ประกอบกับปัญหาหนี้สินในครวัเรอืน 

การผลิตท่ีไม่สอดคล้องกับการบรโิภค รวมไปถึงการขาดต้นทุนปัจจยัการผลิต จงึได้มีการจดัท าแผนการ

พฒันาชุมชน แผนการพัฒนาธุรกิจชุมชน และเกิดการรวมกลุ่มกันในชื่อ “ศูนย์สาธติการเกษตรรา้นค้า

ชุมชนต าบลท่าเสา” หรอื “รา้นค้าชุมชน” ด าเนินงานในลักษณะของหุ้นส่วนกิจการของชุมชน เป็นแหล่ง

รว่มกิจกรรมเพื่อการส่งเสรมิอาชีพ ส่งเสรมิการออม  และเป็นแหล่งฝากขายสินค้าของสมาชิกในชุมชน 

โดยสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนราว 50,000-60,000 บาทต่อวัน หรือกว่า  2 ล้านบาท

ต่อเดือน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนซึ่งเป็นผู้ก าหนดกรอบการพฒันา

ด้วยตนเอง

ประชาชนสามารถรว่มกันก าหนดทิศทางการพัฒนา 

และการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน ภายใต้

สภาองค์กรชุมชนระดับต าบล รวมถึงการเปิดโอกาส

และชอ่งทางให้ประชาชนในชมุชนสามารถแลกเปลี่ยน

เรยีนรูป้ระสบการณ์รว่มกัน สามารถวเิคราะห์ปัญหา

ของตนเองและชุมชน เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหา 

น าไปสู่การก าหนดแนวทางการแก้ไขท่ีตรงประเด็นได้ 

นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้

ให้กับครอบครัวจากภูมิปัญญาและความสามารถ 

เพิ่มอัตราการต่อรองในตลาด มีศูนย์กระจายสินค้า

ของชุมชน เป็นหุ้นส่วนในกิจการของชุมชน ส่งเสรมิ

การออมเงนิ ลดการเป็นหนี้นอกระบบและหนี้พอกพูน 

ท้ังยังสามารถน าผลท่ีได้ไปสู่การพฒันาสังคม ชุมชน 

ท้องถ่ิน ในทุกมิติร่วมกัน โดยมีภาคีความร่วมมือ

เข้ามามีบทบาทตามภารกิจในลักษณะการหนุนเสรมิ

ทรพัยากรท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน กระท่ังสามารถ

เป็นต้นแบบขยายผลจัดต้ังเป็นสภาองค์กรชุมชน

ครอบคลมุ 99 ต าบลในจงัหวดักาญจนบุรี
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ท้ังน้ี ปัจจยัของความส าเรจ็ เกิดจากองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน ประกอบด้วย การมีส่วนรว่มของประชาชน 

ท่ีเกิดขึ้นจากคนในชุมชนรูจ้ักตนเอง สามารถวเิคราะห์ตนเอง และสามารถมองเห็นภาพรวมของชุมชน 

น าไปสู่การรวมกลุ่มทางสังคมเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ผ่านกลไกการพึ่งพา

กันเองของชุมชน และส่งเสริมการด าเนินงานในลักษณะของกลุ่ม เช่น สภาองค์กรชุมชน กองทุน

สวสัดิการชุมชน รา้นค้าชุมชน ซึ่งชว่ยให้ประชาชนมีพื้นท่ีในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการพฒันา

ต่าง ๆ ได้ และการได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย เป็นการหนุนเสริมการสร้างการมีส่วนร่วม 

ในการให้ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี และสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

ตลอดจนการเป็นโซข่อ้กลางในการประสานงานระหวา่งชมุชนกับระดับนโยบาย
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“โมเดลท่าเสา” เป็นการด าเนินการขับเคลื่อนชุมชนในจังหวดักาญจนบุร ีภายใต้ พ.ร.บ.สภาองค์กร

ชุมชน พ.ศ. 2551 ท่ีนับวา่ประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน และเป็นต้นแบบการพัฒนา

ท่ีมุ่งเน้นการจัดการตนเอง ผ่านกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชนในชุมชน ในการส่งเสรมิและพฒันา

ท้องถ่ินและชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีจุดเริม่ต้นจากการท่ีชุมชนสามารถวเิคราะห์สภาพปัญหา

และความต้องการของได้ด้วยตนเอง น ามาก าหนดแนวทาง และวิถีทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชน

รว่มกัน ชุมชนมีการระดมทุนผ่านกองทุนสวสัดิการสังคมต าบล เพื่อให้บรกิารทางด้านสวสัดิการสังคม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังในมิติสังคม การศึกษา ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และเสริมสร้างโอกาสให้กับ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมใหม้งีานท า มรีายได้ มอีาชพี สามารถพึ่งพาตนเองได้

หุน้ส่วนกิจการชมุชน
รายได้ 2 ล้านบาท/เดือน

ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนจากเดิมท่ีเน้นพ่ึงตนเอง และการปลูกพชื

เชิงเด่ียวเพื่อจ าหน่วยให้กับโรงงาน โดยไม่มีอ านาจในการต่อรองและก าหนดราคา มาเป็นแนวคิด 

“การพ่ึงพากัน” รว่มกันก าหนดทิศทางการพฒันา และแก้ไขปัญหาของชุมชน ภายใต้สภาองค์กรชุมชน

ระดับต าบล กระท่ังปัจจุบัน สามารถมียอดจ าหน่วยสินค้าภายใต้ศูนย์สาธติการเกษตรรา้นค้าชุมชนต าบล

ท่าเสา ไมต่่ากวา่ 50,000 – 60,000 บาทต่อวนั หรอืประมาณ 2 ลา้นบาทต่อเดือน

ในการด าเนินการเริ่ม ชุมชนมีการระดมทุนผ่านกองทุนสวัสดิการสังคมต าบล เพื่อให้บริการทางด้าน

สวสัดิการสังคม การพฒันาคณุภาพชวีติในหลากหลายมติิแก่สมาชกิ ในลักษณะหุน้จ านวน 800 หุน้ หุน้ละ 

100 บาท หรอืเป็นทุนต้ังต้นประมาณ 80,000 บาท จากสมาชกิเริม่แรกเพยีง 65 คน ภายหลังด าเนินงาน

ได้เพยีง 6 เดือน สามารถปันผลและสรา้งรายได้ให้กับสมาชกิได้เป็นท่ีน่าพงึพอใจ สรา้งความเชื่อมั่นให้กับ

คนในชุมชน เป็นผลให้มีผู้สนใจเป็นสมาชิกและเข้าซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นกวา่ 8,000 หุ้น ในเวลาต่อมา ปัจจุบันมี

จ านวนสมาชิกเข้ารว่มมากกวา่ 600 คน หรอืกวา่ 6 หมื่นหุ้น เป็นทุนหมุนเวยีนและเงนิหุ้นท่ีสมาชิกรว่ม

ลงทุนประมาณ 6 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปีท่ีจัดต้ังกวา่สิบเท่า ท้ังยังขยายความส าเรจ็ไปสู่การจดัต้ังขบวน

องค์กรชุมชนจังหวดักาญจนบุร ีซึ่งมีบทบาทส าคัญในการส่งเสรมิและพฒันาท้องถ่ินจ านวน 99 ต าบล 

เกิดการรวมกลุ่มกันในชื่อ “ศูนย์สาธิตการเกษตรรา้นค้าชุมชนต าบลท่าเสา” หรอื “รา้นค้าชุมชน”
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“การบรหิารจดัการน้าท่วม

เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการลุ่มน้าตรงั…

เรยีนรูสู้้ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน”

ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
จงัหวดันครศรธีรรมราช

รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีส่วนรว่ม 
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ทุ่งสงเป็นแหล่งต้นน้าของแม่น้าตรงัและเป็นแหล่งน้าประปา

ส าหรับชาวเทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช ต้ังอยู่บน

แนวน้าหลากเชิงเขา พื้นท่ีมีล าคลองไหลผ่านหลายสายจาก

ทิศเหนือ ความเอยีงลาดท าใหก้ระแสน้าไหลเรว็ขึ้น เมื่อระบาย

ไม่ทันจะท าให้น้าท่วมได้ง่าย (เกิดซ้าซาก) กลายเป็นปัญหา

พื้นฐานของชุมชนลุ่มน้าตรัง ท้ังน้าท่วมหนัก บนท่ีลุ่ม

ท่วมนาน ต้ังแต่ต้นน้าทุ่งสงถึงปลายน้าตรัง อีกท้ังทุ่งสง

เป็นศูนย์กลางการคมนาคมท่ีส า คัญหากเกิดอุทกภัย 

จะกระทบต่อการขนส่งภาคใต้ตอนล่างท้ังหมด การเกิดน้า

ท่วมซ้าซากกวา่ 10 ครัง้ต่อปี และการระบายน้าล่าชา้ ซึ่งต้อง

ใช้เวลา 2-3 วัน ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สร้างความเสียหาย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

โดยเฉพาะเทศบาลเมืองทุ่งสง  ความเสียหายในย่านการค้า

มูลค่าไม่น้อยกวา่ 250 ล้านบาท (ข้อมูลจากชมรมธนาคาร

อ าเภอทุ่งสง) 

น้าท่วมซ้าซาก
คนทุ่งสงช้าใจ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ไม่สามารถแก้ไขภัยพิบัติได้เพียงองค์กรเดียว ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

ซึ่งสูญเสียไปจ านวนมากแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ และมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจ านวนมาก 

เกินขอบเขตอ านาจการส่ังการของเทศบาล หากไม่เรง่ด าเนินการ จะส่งผลเสียต่อชีวติและทรพัย์สินของ

ประชากรเป็นจ านวนท่ีมากเพิม่ขึ้น แต่ด้วยความรว่มมือของภาคประชาชน และภาคีเครอืข่ายทุกภาคส่วน 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ งในกระบวนการแก้ไขปัญหาน้าท่วม เกิดการร่วมเสนอ แนะน า สู่การตัดสินใจ 

ด้วยการคิดค้นนวตักรรม “การบรหิารจดัการน้าท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการลุ่มน้าตรงั…เรยีนรูสู้้ภัย

พิบัติอย่างยั่งยืน” มาใช้แก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการเสริมพลังของบทบาทประชาชนให้เป็นผู้ตัดสินใจ

ด้วยตนเอง เชน่ การเสียสละท่ีดินเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของชาวบ้านรมิคลอง 23 ครวัเรอืนในการถอน

หลกัหมุดแนวเขตท่ีดิน
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5 ระดับการมส่ีวนรว่ม

พลิกเปน็เมืองของประชาชน

หน่วยงานกลางและเทศบาลเมืองทุ่งสง ก าหนดให้ปัญหาน้าท่วม

เป็นประเด็นสาธารณะ เป็นภัยพิบัติอันดับต้นของชุมชน ท่ีคุกคาม

ชวีติความเป็นอยู่ของประชาชน และฉุดรัง้ความเจรญิทางเศรษฐกิจ

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 และไม่เพยีงสรา้งความเสียหายในเขตเทศบาล

เ มื องทุ่ ง สง  แ ต่ยั งกร ะทบ ต่อปร ะช าชน ท้ั งลุ่ ม แ ม่ น้ าตรัง

กว่า 570,852 คน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ท่ีมีพื้นท่ี

ครอบคลุม 6 อ าเภอ 2 จงัหวดั คือ จ.นครศรธีรรมราช และ จ.ตรงั 

จงึมีความจ าเป็นต้องเรง่ “การบริหารจดัการน้าอย่างมีส่วนร่วมท้ัง

ระบบลุ่มน้าตรังแบบบูรณาการ”  โดยจัดแบ่งระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชน (Public Participation Spectrum) ใน 5 ระดับ 

โดยมีการคณะท างานเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน ได้แก่ 
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การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร “การบริหารจัดการน้าท่วม

เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการลุ่มน้าตรัง” เพื่อให้ประชาชนได้รบัทราบและ

ร่วมด าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ 

เชน่ www.tungsong.com,www.thungsongcity.go.th, กลุ่มไลน์, 

การจดัท า Mobile Application “Thai Water” เป็นคลังข้อมูลน้า

ระดับประเทศ เป็นต้น และน ามาเป็นข้อมูลส าหรบัศูนย์บรหิารจัดการน้า

ลุ่มน้าตรัง เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยเฉพาะ รวมถึงการสร้างเครือข่าย

ชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันน้าท่วม เช่น ทม.ทุ่งสง, อาสาพัฒนา

ปากแพรก โดยยังคงใชร้ปูแบบการประชาสัมพนัธอ์อฟไลน์ควบคู่ไปด้วย 

ได้แก่ รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ีเทศบาลเมืองทุ่งสง, สถานีจุดเรยีนรู้

วทิยุชมุชนเมืองทุ่งสง FM 105.5 Mhz หรอืจดหมายข่าวประชาสัมพนัธ ์

เอกสารคู่มอืน้าท่วมและแผ่นสต๊ิกเกอรเ์บอรโ์ทรสายด่วนในการชว่ยเหลอื

การให้ข้อมูลข่าวสาร 

(To Inform)

การปรึกษาหารือร่วมกันของทุกภาคี ท้ังหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 

ส่วนท้องถ่ิน รฐัวสิาหกิจ นักวชิาการ สถานศึกษา รวมถึงภาคประชาชน 

และภาคีอื่นท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กรมชลประทาน กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

สถาบันส่ิงแวดล้อมไทยฯลฯ ภายใต้การน าของนายอ าเภอทุ่งสง ประชุม

ห า รือ เพื่ อ แ ก้ ปัญหา  โดยก า หนด ให้ ปัญห าน้ า ท่ วมทุ่ ง ส ง เป็ น 

“วาระท้องถ่ิน” และได้ขยายความร่วมมือในการท างานสู่ระดับลุ่มน้า 

เกิดเป็นเครือข่ายอนุรักษ์คลองท้ัง 4 สายขึ้น มีการลงนามบันทึก

ข้อตกลงรว่มมือ (MOU) รว่มกันเพื่อบรหิารจัดการน้าแบบบูรณาการ 

รวมถึงมีการประชุมเพื่อรบัมือสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลน

ถล่ม การก าหนดจุดอพยพ ศูนย์อพยพ การช่วยเหลือประชาชน  

การชว่ยเหลอืกลุ่มเปราะบาง ในปี พ.ศ.2564 เป็นต้น

การปรกึษาหารอื 

(Consult) 

1

2
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การเข้ามาเก่ียวข้อง (Involve) ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

และภาคีเครอืข่ายทุกภาคส่วนในกระบวนการแก้ไขปัญหาน้าท่วม เกิดการรว่มเสนอ 

แนะน า สู่การตัดสินใจ จนถึงรว่มด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังการก าหนด

แผนยุทธศาสตร์เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ แผนงานการขับเคลื่อนสู่

การปฏิบัติ เชน่ โครงการก่อสรา้งอโุมงค์รว่มคลองท่าเลาเพื่อแก้ไขปัญหา

น้าท่วมระยะยาวแบบเป็นระบบและยั่งยืน รวมถึง ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม

ด้านการสร้างจิตส านึก สร้างองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการน้า 

ขณะเดียวกัน ร่วมกันในการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อขยายผล และ

การจัดต้ังชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง ชุมทางแห่งการเรียนรู้และปฏิบัติ 

เพื่ อความเข้า ใจเก่ียวกับภาวะโลกร้อน และการเตรียมการรับมือ

ภัยพบิัติ 

การเข้ามาเก่ียวข้อง 

(Involve) 

หน่วยงานและบุคคลส าคัญท่ีมีส่วนร่วมในการออกแบบ/น านวัตกรรมน้ี

ไปปฏิบัติ จ านวน 28 หน่วยงาน ท้ังในภาครฐัระดับจงัหวดั ซึ่งผู้วา่ราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี เช่น หัวหน้า

อุทยานแห่งชาติน้าตกโยง ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก 

สภากาชาติ เป็นต้น องค์กรพฒันาเอกชน ได้แก่ สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย, 

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า, มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ เทศบาลต าบลนาตาล่วง (กลางน้า) จังหวดั

ตรงั เทศบาลเมืองกันตัง (ปลายน้า) จงัหวดัตรงั เครอืข่ายเตือนภัยของ

มูลนิธีอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ภาคเอกชน 

และเครือข่ายประชาชนท่ีเข้าร่วมอย่างเข้มแข็ง เช่น ชุมชนต าบลนา

หลวงเสน – ถ้าใหญ่, ชมุชน 20 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง อกีท้ัง

ได้รบัการชว่ยเหลอืจากองค์กรระหวา่งประเทศอกีด้วย

ความรว่มมือ 

(Collaborate) 

3

4
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เสริมอ านาจให้ประชาชน (Empower) คือ เป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชน

เป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง  อาทิ การแก้ไขปัญหาใหญ่ในการจัดรูปท่ีดิน 

โดยเฉพาะกรณีท่ีประชาชนชุมชนท่าแพใต้ ได้เสียสละท่ีดิน โดยการถอน

หลักหมุดแนวเขตท่ีดินแนวริมคลองประมาณ 23 กว่าครัวเรือน  

เพื่อขยายคลองท่าแพให้กว้างขึ้น และร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์อนุรักษ์

คลองท่าแพและป้องกันบรรเทาน้าท่วม รวมท้ังการระดมความคิดเห็น

การจัดท าแผนการด าเนินการแก้ไขปัญหาน้าท่วม หรือกรณีประชาชน

ชุมชนบ้านในหวัง มีการรวมตัวกันแก้ไขปัญหาแอมโมเนียรั่วไหลของ

บรษิัทผลิตน้าลงล าคลองท่าแพ ซึ่งท าใหป้ระชาชนเกิดความการหวงแหน 

เกิดการรบัรู ้แก้ไข รว่มกัน และการตัดสินใจด้วยประชาชนเอง

เสรมิอ านาจ

ให้ประชาชน 

(Empower) 

5
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ความส าเร็จของพลังเครือข่ายประชาชน ส่งให้ผลต่อด้านเศรษฐกิจในพื้นท่ี ท่ีสามารถแก้ปัญหาน้าท่วม

ซ้าซากได้และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน สามารถลดความเสียหายท่ีเคยมี มูลค่า 

250,000,000 บาท ในปี 2549 จนในปี 2564 ไม่มีค่าใช้จ่ายความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากน้าท่วม 

ทางด้านสังคม เกิดความรว่มมือกันขับเคลื่อนโครงการ อย่างต่อเน่ือง ท้ังด้านกายภาพตามอ านาจหน้าท่ี 

(ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว) จากการท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้าร่วมกัน ประชาชน

เกิดจิตส านึก ชุมชนและเครอืข่ายเกิดการเรยีนรูสู้้ภัยพบิัติรว่มกัน  ด้านส่ิงแวดล้อม ได้รบัการดูแลท าให้

ไม่เกิดความเส่ือมโทรม สามารถน าทรพัยากรทางธรรมชาติมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบภูมินิเวศท่ีดี 

สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการสร้างฝายชะลอน้า 

ลดปัญหาการจัดการขยะในขณะน้าท่วม, การพงัทลายของดิน/ตลิ่ง, การจัดต้ังศูนย์เรยีนรูล้ดโลกรอ้น 

และพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินด้านส่ิงแวดล้อม จนนักเรยีนโรงเรยีนมัธยมเทศบาลวดัท่าแพได้รบัรางวลั

การประกวด New Gen สรา้งสรรค์นวตักรรมท้องถ่ิน ประจ าปี 2564 จากสถาบันพระปกเกล้า

ความเสียหายเปน็ศนูย์

ชมุชนเปน็สุข
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ด้านเทคโนโลยีดิจทัิล มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ท าให้มีข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือสามารถคาดการณ์

เตือนภัยได้ต้ังแต่วนัท่ีกรมอุตุนิยมวทิยาเตือนและเทศบาลสามารถเฝ้าระวงัได้อย่างทันท่วงที และเตือนภัยให้แก่

ประชาชนทราบอย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้นทุกวัน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้า 

เกิดเครอืข่ายการท างานรว่มกันระหวา่งองค์กร/หน่วยงานในระดับพื้นท่ี และระดับลุ่มน้า โดยในระดับ

พื้นท่ีได้เกิดเครอืข่ายอนุรกัษ์คลองท้ัง 4 สายขึ้น โดยได้ท าการลงนามบันทึกข้อตกลงรว่มมือ (MOU)  

มีการท างานรว่มกันระหวา่งเครอืข่ายระดับลุ่มน้าและท่ีเก่ียวข้องในการบรหิารจดัการน้าแบบบูรณาการ 

ขณะเดียวกัน ยังเกิดประโยชน์และการท ากิจกรรมสังคมอื่นๆ อีกหลายด้าน เช่น การจัดรูปท่ีดิน

อย่างง่ายเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์อนุรักษ์คลองท่าแพและป้องกันบรรเทาน้าท่วม โดยชุมชนมีส่วนร่วม , 

กิจกรรมปลูกป่าต้นน้า และปลกูหญา้แฝก, กิจกรรมท าฝาย, สรา้งวงัปลา 

ท่ีส าคัญ “การบรหิารจดัการน้าท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการลุ่มน้าตรงั…เรยีนรูสู้้ภัยพิบัติอย่างย่ังยืน” 

ของชาวเทศบาลเมืองทุ่งสงได้กลายเป็นต้นแบบการพัฒนาและ จัดการปัญหาน้าหลากต้ังแต่ต้นน้า 

กลางน้า จนถึงปลายน้าร่วมกันเป็นแห่งแรกของประเทศไทย จนท าให้ได้รับรางวัลอาเซียนด้าน

ส่ิงแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน พ.ศ. 2564 (ASEAN ESC Award 2021)  ด้านน้า (Clean Water) ซึ่งเป็น

การสะท้อนใหเ้หน็ถึงความส าเรจ็ของการมีส่วนรว่มจากภาคประชาชนอย่างเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหาของ

ชมุชนอยา่งชดัเจน
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รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 256593

“ระบบสารสนเทศทรพัยากรน้า 

สู่ต้นแบบการจดัการ

อา่งเก็บน้าขนาดเล็ก”

สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน้า 
(องค์การมหาชน)

รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทสัมฤทธิผล
ประชาชนมีส่วนรว่ม 
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สสน.เทอดพระราชด าริ
แก้ปญัหาน้าไวเ้หนือเกล้าฯ



หลังเกิดวกิฤตน้าท่วมใหญ่ ในปี พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพบวา่ข้อมูลน้าขาดการบูรณาการ จึงมีพระราชด ารใิห้ด าเนิน “โครงการ

ระบบเครือข่ายเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้าแห่งประเทศไทย” โดยได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การเชื่อมต่อและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้าลุ่มน้าเจ้าพระยาท้ังหมดจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมา

อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศไทย กระท่ังปี 2554 สถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้า  (องค์การมหาชน) หรือ สสน.ได้น้อมน าแนวพระราชด าริดังกล่าวมาเป็นหลัก

ในการด าเนินงาน รวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ และวเิคราะหข์้อมูลน้า ภูมิอากาศ เพื่อพฒันาใหเ้ป็นระบบ

คลังข้อมูลน้าแหง่ชาติ  จนปัจจุบัน ได้มีการรวบรวมข้อมูลน้าจากหน่วยงานราชการ จ านวน 51 หน่วยงาน 

ไวใ้นระบบคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ เพื่อใชป้ระมวลผลแบบจ าลองน้าและสภาพอากาศ น าไปสนับสนุนภาครฐั

และถ่ายทอดให้ชุมชนใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าท้ังในสภาวะปกติและ

การบรหิารจดัการน้าเพื่อบรรเทาปัญหาอทุกภัยและภัยแลง้ในสภาวะวกิฤต 
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ในการด าเนินงานของ สสน.ได้น าข้อมูลท่ีเกิดจากการบูรณาการร่วมกันมาถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้าให้กับจังหวัดและหน่วยงานท้องถ่ินในการติดตามสถานการณ์น้าและ

บริหารจดัการน้า เพื่อรว่มกันคิดวางแผน และสรปุแนวทางแก้ไขในการจดัการน้าของแต่ละพื้นท่ี แต่ละ

ชุมชน และได้ให้การสนับสนุน และร่วมบริหาร และปฏิบัติการกับเครือข่ายท้องถ่ิน เพื่อการฟ้ืนฟู 

ปรบัปรงุ และพฒันาโครงสรา้งน้าด้วยการประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีใน

การบรหิารจดัการอา่งเก็บน้าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับสถานการณ์น้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้า

ในพื้นท่ีได้ตรงสาเหตุ รวมถึงการติดตาม การสรปุผล 

ขณะเดียวกัน มีการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินและชุมชนให้สามารถส ารวจพ้ืนท่ี เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ปัญหา น าไปวางแผน ฟื้ นฟู และด าเนินงานพัฒนาแหล่งน้าตามภูมิสังคมในพ้ืนท่ีของตนเอง 

รวมท้ังติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และการสรุปองค์ความรู ้เพื่อการพฒันาต่อยอดการแก้ไข

ปัญหา โดยในการด าเนินงาน จะมีการประสานการท างานรว่มกับทุกภาคส่วน ท้ังภาครฐั ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนเพื่อผลักดัน และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย ต้ังแต่

ต้น-กลาง-ปลายน้า เกิดเป็นระบบพีเ่ลีย้งท่ีใหค้วามชว่ยเหลอืกันระหวา่งชมุชน เพื่อขยายผลความส าเรจ็

ใหเ้กิดความยัง่ยนืของระบบน้าท่ัวประเทศ
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ความส าเร็จของคลังข้อมูลน้าแห่งชาติ ได้มีการน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหา

ในระดับจังหวัดหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

“ศูนย์บริหารจัดการน้าจังหวัดแพร่” 

ศนูยน้์า จ.แพร่

ต้นแบบความส าเรจ็

รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 256597
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สรา้งคณุภาพชวีติคนแพร่
ด้วยระบบสารสนเทศน้า

รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 256599



ผลจากการด าเนินงานฟ้ืนฟูปา่ต้นน้า และปรบัปรงุโครงสรา้งแหล่งน้าของ

ศูนย์บริหารจัดการน้าจังหวัดแพร่ ต้ังแต่ปี 2560-2564 สามารถเพิ่ม

ปริมาณน้าได้ 3.78 ล้านลูกบาศก์เมตร ผู้ได้รับประโยชน์รวม 26,035

ครัวเรือน ประชากร 34,820 คน ครอบคลุมพื้นท่ีการเกษตร 48,264 ไร ่

เกิดกลุ่มเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ จ านวน 41 กลุ่ม เพิ่มรายได้ครัวเรือน 

(หลังหักค่าใช้จ่าย) 440,843 บาท ลดรายจ่ายครวัเรอืนได้ 574,866 บาท 

โดยในช่วงฤดูแล้ง ชุมชนยังมีรายได้จากการท าเกษตร 373,400 บาท และ

ชว่ยลดค่าใชจ้า่ยในครวัเรอืนได้ 213,200 บาท นอกจากนี้ ชุมชนเครอืข่ายได้

ด าเนินการบรหิารจดัการท่อส่งน้าพื้นท่ีสูงและระบบกระจายน้าสู่แปลงเกษตร 

มีความยาวรวม 3,832 เมตร ช่วยกันวางระบบท่อส่งน้าเพื่อกระจายน้า

สู่แปลงเกษตรพื้นท่ีสูง จ านวน 165 ไร ่เพื่อใหเ้พาะปลกูและมีน้าใชใ้นฤดูแลง้

ส าหรับการวางระบบท่อส่งน้าจากอ่างเก็บน้าห้วยแม่ปะยาง มีระยะทางยาว 

1,300 เมตร ช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านน้าในฤดูแล้ง ท าให้ชุมชนมีรายได้

เพิ่มขึ้ น มีการจ ากัดพื้น ท่ีการเลี้ยงโค โดยท ารั้วและต่อท่อส่งน้าให้โค 

เป็นการบริหารพื้นท่ีเลี้ยงโคท าให้มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ

จ านวนเพิม่มากขึ้น มีจ านวนโคถึง 550 ตัว ประโยชน์จากระบบส่งน้าด้วยท่อ

จากอ่างเก็บน้าห้วยแม่ปะยาง สามารถประเมินมูลค่าเป็นรายได้เท่ากับ 

2,547,800 บาท ประกอบด้วย การเติมน้าลงพื้นท่ีการเกษตรเพิม่ขึ้น 165 ไร ่

ได้ผลผลิตมูลค่า 725,000 บาทต่อปี,  การเลี้ยงโค และการจ าหน่าย

ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโค ได้ผลผลิตมูลค่า 730,000 บาทต่อปี, การประมงเลี้ยงปลา 

35 สระ ได้ผลผลิตมูลค่า 172,800 บาทต่อปี พื้นท่ีตอนบนของอา่งเก็บน้า 

มีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่เกิดตัวอย่างด าเนินงานท่ีส่งเสริมชุมชน 24 

ครวัเรอืน รายได้ 920,000 บาทต่อปี ขณะท่ีพื้นท่ีด้านล่างเสรมิระบบกระจาย

น้าท่ีเครือข่ายสร้างขึ้นท าให้เกิดความมั่นคงด้านน้าแก่ชุมชน 3 หมู่บ้าน 

จ านวน 3,000 ไร่
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ผลประโยชน์ทางด้านสังคม เกิดการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ผ่านกิจกรรมพฒันาแหล่งน้า ชว่ยลดปัญหาความขัดแย้ง สรา้งความสามัคคี

ในชุมชน และเป็นการเพิม่พูนองค์ความรู ้ เกิดเป็นเครอืข่ายในการบรหิารจัดการน้า

ในพื้น ได้สรา้งความเข็มแข็งในการรว่มมือกันแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการท่ีมี

ประสิทธิภาพ เกิดโครงสร้างทางสังคม ได้แก่ การจัดต้ังคณะกรรมการ

บรหิารจดัการน้า เพื่อก าหนดอ านาจและหน้าท่ี มีการจัดท าระเบียบ กฎกติกา

ของชุมชน เกิดกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้าจ านวน 13 กลุ่ม เกิดการรวมกลุ่มสมาชิก

แปลงเกษตร ปัจจุบันมีสมาชกิ 50 ราย ท่ีสามารถใช ้การติดตามข้อมูลสภาพ

อากาศและการแจ้งเตือนปรมิาณน้าฝนจากสถานีโทรมาตรจากศูนย์บรหิาร

จัดการน้าจังหวัดแพร่ โดยการแจ้งเตือนผ่านทางกลุ่มไลน์ และน าความรู้

จากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ไปปรบัใช้ในแปลงเกษตร ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน

ต้นแบบของการพฒันาในเรื่องการใชน้้าได้อยา่งเขม้แขง็และยัง่ยนื 

ด้ าน ส่ิงแวด ล้อม  ศูนย์บริห ารจัดการน้ าจังหวัดแพร่  เป็ น ต้นแบบ

การด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาพื้นท่ีอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดการพื้นท่ีป่าและ

ฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้า โดย ชุมชนและท้องถ่ิน มีการฟ้ืนป่าชุมชน 13,172 ไร่ ป่า

สงวนแหง่ชาติ 23,020 ไร ่อทุยานแหง่ชาติ 4,363 ไร ่รวมท้ังส้ิน 40,555 ไร ่

สรา้งฝายต้นน้าต้ังแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันจ านวน 2,548 แห่ง จากเดิม

อา่งเก็บน้าหว้ยแม่ปะยาง ความจุน้า 650,000 ลูกบาศก์เมตร บรหิารจดัการ

น้าได้ 3 รอบต่อปี ปัจจุบัน อา่งเก็บน้าห้วยแม่ปะยาง มีความจุน้า 959,000

ลูกบาศก์เมตร สรา้งฝายชะลอความชุ่มชื้นตามบริหารจัดการน้าได้ 6 รอบ

ต่อปี  มีปริมาณน้า เพิ่มขึ้ น  341,000 ลูกบาศก์เมตร มีน้ า เพียงพอ

ต่อความต้องการบรโิภค อปุโภคได้อยา่งท่ัวถึง
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นอกจากนี้ ชุมชนได้รว่มเป็นเครอืข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 

จัดท าแผนท่ีเตือนภัยพิบัติ ก าหนดจุดเฝ้าระวงั 24 จุด และจุดอพยพ 8 จุด 

ใน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลสรอย ต าบลป่าสัก และต าบลแม่พุง อ าเภอสรอย 

จังหวัดแพร่ และก าหนดพื้นท่ีเส่ียงภัยดินถล่ม 29 หมู่บ้านในอ าเภอวังชิ้น 

มีแผนการด าเนินงานท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤตลดความสูญเสีย

ท่ีจะเกิดขึ้น ปัจจุบันเกิดผลส าเรจ็ ไมม่ปีัญหาน้าหลาก ดินถลม่อกีเลย 

ส าหรบัการฟ้ืนฟูอา่งเก็บน้าห้วยแม่ปะยางท่ีผ่านมา ท าให้ชุมชนได้รบัรางวลั

ความส า เร็จจ านวนมาก ได้แก่ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ในโครงการรกัษ์ป่า ป่ารกัชมุชน ในปี 2562, รางวลั “สิงหท์อง” ประเภทกลุ่ม

อง ค์กรแกนหลักส า คัญในการพัฒนาห มู่ บ้ า น ดี เ ด่นร ะ ดับจังหวัด 

กระทรวงมหาดไทย ในปี  2564,  รางวัลศูนย์การเรียนรู้ โครงการ

อันเนื่ องมาจากพระราชด าริต้นแบบจังหวัดแพร่ กรมการปกครอง  

กระทรวงมหาดไทย ปี 2565 
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“โครงการ : ช าตาเรือง

สานพลังคนรุน่ใหม่ใชน้้าน้อย...

แต่ (ได้ประโยชน์) มาก”

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนรว่ม
และผู้น าหุ้นส่วนความรว่มมือ 



โครงการอ่างเก็บน้าศาลทราย

อันเน่ืองมากจากพระราชด าริ ต าบลคลองพลู 

อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จงัหวัดจนัทบุรี สร้างเสร็จเมื่อ

ปี พ.ศ.2540 เป็นโครงการท่ีส่งน้าให้เกษตรกร

ด้วยระบบแรงโน้มถ่วงท่ีช่วยเหลือเกษตรกรท่ี

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีความต้องการใช้

น้าสูงในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงท่ีไม้ผลก าลังออก

ดอกและออกผล โดยประชาชนในพ้ืนท่ีชลประทาน

ท้ายอ่างเก็บน้า 12,100 ไร่ ได้รับประโยชน์ ส่งผล

ให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงทางการเกษตร

และรายได้
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ขณะเดียวกัน ยังมีกลุ่มเกษตรกรบ้านช าตาเรืองท่ีอยู่ทางตอนบนของอ่างเก็บน้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ปลูกยางพาราและมันส าปะหลัง ท าเกษตรโดยพ่ึงพาน้าฝนเป็นหลัก หากช่วงใดราคาพืชผลตกต่า

จะส่งผลให้รายได้ลดลง ต่างจากกลุ่มเกษตรกรท่ีรับน้าอยู่ท้ายอ่างมีการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ได้รับประโยชน์

จากการบริหารจัดการน้าท่ีดี แต่ละครอบครัวและชุมชนมีรายได้ท่ีดีกว่า มีการเจริญเติบโตและมีความมั่นคง 

ท้ังท่ีกลุ่มเกษตรกรบ้านช าตาเรืองซึ่งอยู่ใกล้แหล่งน้า กลับไม่สามารถน าน้าจากอ่างมาใช้ประโยชน์ได้ 

กรมชลประทานจงึได้ให้ความช่วยเหลือในก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟา้ พร้อมระบบท่อส่งน้าบ้านช าตาเรือง 

ชว่ยให้เกษตรกรท่ีอยู่เหนืออ่างมีน้าใช ้ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 



กรมชลประทานให้ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

โดยก าหนดพันธกิจ “เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้า และ

การบริหารจัดการน้า” เป็น 1 ใน 4 พันธกิจภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ 4 “การสรา้งเครอืข่ายและการมีส่วนรว่ม (Networking and 

Participation) ของทุกภาคส่วนในการบรหิารจดัการน้าชลประทานในระดับพ้ืนท่ี (Networking 

Collaboration Participation)” มีเป้าประสงค์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการรว่มกับจงัหวัด

และท้องถ่ินในการบริหารจัดการน้า การสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุม และยกระดับ

การมีส่วนรว่มของประชาชนในการบรหิารจดัการชลประทาน เป็นการเสรมิอ านาจให้กับ

เกษตรกรและผู้ใช้น้าในระดับของการมีบทบาทและตัดสินใจ (Empowerment) ในรปูแบบ

ของคณะกรรมการจดัการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation 

หรอื JMC) อีกท้ังสอดคล้องกับแนวนโยบาย “RIDTEAM 4 ประเด็น 3 กลยุทธ์” ของ

กรมในการเพ่ิมคุณค่าการบรกิาร (Value to Service)

กรมฯ ได้ส่ือสารนโยบายการปฏิบัติงานผ่านส่ือต่าง  ๆมั่นคง และยังก าหนดค่านิยม "WATER 

for all“ประกอบด้วยค าว่า Work Smart-Accountability-Teamwork & Networking–

Expertise – Responsiveness เพ่ือสร้างวัฒนธรรม “เชี่ยวชาญเรื่องน้า ท างาน

มีมาตรฐาน บูรณาการเพ่ือประชาชน” ให้กับบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และได้มอบหมาย

ให้กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (กสช.) จัดท าคู่มือและหนังสือเผยแพร่

บนเวบ็ไซต์กรมฯ เพ่ือให้ประชาชนได้รบัทราบ 
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ท้ังน้ีการด าเนินงานของโครงการเพ่ือเกษตรกรบ้านซ าตาเรือง ให้ความส าคัญกับ

การบูรณาการสรา้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกข้ันตอน ต้ังแต่การส่ือสารแจง้ให้

กลุ่มเกษตรกรได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ พร้อมจัดการประชุม

ชี้แจง เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้างการการบริหารโครงการให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยมีเจา้หน้าท่ีชลประทานในพ้ืนท่ี ร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้า และให้

ค าปรกึษา รบัฟงัความคิดเห็น กลุ่มเกษตรกรรบัรูบ้ทบาทหน้าท่ีของตนเอง มีส่วนรว่มในการคิด 

และตัดสินใจ รวมถึงการออกระเบียบข้อบังคับการใช้น้า ท าให้มีความรูสึ้กเป็นเจา้ของโครงการ 

และมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าไฟฟ้า การดูแลซ่อมบ ารุง และแบ่งปันน้าท่ีมีจ ากัดร่วมกัน 

เพ่ือการบริหารการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ได้พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้

สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประหยัดน้า ถ่ายทอดภูมิปัญญา ต่อยอดเทคนิคผลผลิต

ในการสร้างความย่ังยืนให้กับชุมชนและมีส่วนรว่มรับผิดชอบค่าไฟฟา้ การดูแลซ่อมบ ารุง และ

แบ่งปันน้าท่ีมีจ ากัดรว่มกัน เพ่ือการบรหิารการใชน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นของโครงการ ได้แก่ สถานีสูบน้าด้วย

ไฟฟา้พร้อมระบบท่อส่งน้าบ้านช าตาเรือง มีความยาว 6.745 

กิโลเมตร ผู้รับประโยชน์ 118 ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

2,747 ไร ่มีจุดจา่ยน้า 15 จุด ขณะเดียวกันมีการน าเทคโนโลยี

มาใช้ในการบริหารจัดการน้า ใช้เครื่ องจักรแทนการใช้

แรงงานคน โดย “การส่งน้าแบบประณีต” เป็นเทคนิค

เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้น้าโดยให้น้าจะค่อยๆ ซึมลงดิน

เฉพาะตรงโคนต้น ไม่ไหลท้ิง ซึ่งช่วยประหยัดในการให้น้ากับ

พืชผลทางการเกษตร และมีการวางแผนการผลิตไม้ผลให้

ออกดอกท่ีมีการกระจายรุ่นเพ่ือลดความเส่ียงด้านราคา 

โดยการจัดต้ังกลุ่มบริหารการใช้น้าระบบท่อส่งน้าบ้านช าตาเรือง 

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นหุ้นส่วนบริหารจัดการน้า

กับกรมชลประทาน ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา และแบ่งเบา

ภาระภาครัฐ จนเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้าท่ีมีความเข้มแข็ง 

สามารถบริหารจัดการน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้

ประโยชน์จากโครงการท่ีมีความคุ้มค่าในการลงทุน ส่งผลให้

ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้าชลประทาน

ดีเด่น ประจ าปี 2565 
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ความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการน้า 

ส่งผลใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีมรีายได้ 

และมคีณุภาพชวีติท่ีดีขึ้น

“   “   
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ความส าเร็จในการบริหารจัดการน้า ส่งผลให้

ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ้น สามารถปรบัเปลี่ยนแนวทางการปลูกพืช

จากยางพารา มันส าปะหลัง เป็นการปลูกพืช

เศรษฐกิจ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ล าไย กล้วย 

สละ และอื่นๆ เป็นต้น โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้า

มีรายได้ในปี พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นรวมเป็นมูลค่า 

390.20 ล้านบาท หรอืมีรายได้สูงขึ้น 12.33 เท่า 

ส ร้ า ง ค ว า มมั่ น ค ง ใ นก า ร ป ร ะ ก อบ อ า ชี พ 

จากการปลูกไม้ผลท่ีให้มูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 

ซึ่ ง เป็ น ท่ี ต้ องการของตลาด ท้ั งภายในและ

ต่ างประ เทศอย่ าง ต่ อ เนื่ อง  เป็ น ส่ วนหนึ่ ง

ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

อกีท้ังมีการจดัต้ังกองทุนเพื่อบรหิารจดัการใชน้้า

ระบบท่อส่งน้าบ้านช าตาเรอืง ซึ่งปัจจุบันมีเงนิทุน 

1,953,416 บาท กลุ่มมีความมั่นคงและเข้มแข็ง 

สามารถซ่อมแซมเครื่องสูบน้าท่อส่งน้าได้อย่าง

ทัน ท่วง ที  เพิ่มความมั่นคงด้ าน น้ า ในพื้ น ท่ี 

ขณะเดียวกัน ได้ส่งผลต่อการลดการเคลื่อนย้าย

แรงงานในถ่ินฐานออกนอกพื้น ท่ี  ลูกหลาน

กลับ คืน สู่ ถ่ิน  และ ไ ด้ รับการพัฒนา ให้ เป็ น

เกษตรกรรุน่ใหม่ เพื่อรบัการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

และต่อยอดพฒันาเทคนิคด้านการเกษตรใหม่ ๆ 

ท่ี ไ ด้ผลผลิตมาก ลงทุนน้อย และเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง

สังคมของการช่วยเหลือเก้ือกูล สร้างความสามัคคี 

สร้ างความสุ ขของประชาชนในพื้ น ท่ี  และมี

ความภาคภูมใิจ 

นอกจากน้ี การรวมกลุ่มผู้ใชน้้า ซึ่งเป็นจุดเริม่ต้น

ของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคประชาชน จ านวน 15 กลุ่ม ไม่เพียงเกิด

ประโยชน์ต่อการบรหิารจัดการน้า ยังก่อให้เกิด

การวางแผนการตลาดรว่มกันของสมาชกิในการ

จั ด ซื้ อ ปั จ จั ย ก า รผลิ ต ท่ี ท า ใ ห้ ไ ด้ ร า ค าถู ก 

การรวม กันขายผลิตผลท า ให้ เ กิ ดอ าน า จ

ในการต่อรองราคา การวางแผนการผลิตรว่มกัน

ท าให้ผลผลิตไม่ออกสู่ตลาด พร้อมกับป้องกัน

ราคา สิน ค้ าตกต่ า  แล ะการ เพิ่ม มูล ค่ าแล ะ

การกระจายผลผลิตโดยการน าผลผลิตของ

สมาชิกไปขายตรงและขายส่งท่ีห้างสรรพสินค้า 

สหกรณ์ ตลาดระยอง ตลาดไท ท่ัวทุกภาคของ

ประเทศ 
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“กุสุมาลย์โมเดล : 

การพัฒนาสระน้าในไรน่า

แบบบูรณาการ พัฒนาคณุภาพชวิีต

เกษตรกร สู่การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน

อย่างยั่งยืน”

กรมพัฒนาท่ีดิน
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รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนรว่ม 
และผู้น าหุ้นส่วนความรว่มมือ



เชื่อผีสางส่งผล

สภาพพื้นท่ีแห้งแล้ง ขาดความอดุมสมบูรณ์ของ

พื้นท่ีในเขตอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

ซึ่งรอ้ยละ 87 เป็นพื้นท่ีดอน มีข้อจ ากัดในการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน ต้องอาศัยน้าฝนเพื่อการเกษตร

และอปุโภคบรโิภค ขณะเดียวกันการมีวถีิชวีติบน

ความเชื่อของชนเผ่าไทโส้ของชาวบ้านในพื้นท่ี

ท่ีนับถือผี ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 

เป็นอปุสรรคส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงส่ิงใหม่ๆ 

ท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงขาดความรู้

ด้านการเกษตร การจัดการดินและน้า ขาดการ

เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

อย่างไม่คุ้มค่า ยึดติดกับการปลูกพืชเชิงเด่ียว

ท่ีมีต้นทุนสูงแต่ให้ผลผลิตต่า เกษตรกรจึงมี

ฐานะยากจนแร้นแค้น มีความยากล าบาก 

ขาดความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร 

มีเด็กแรกเกิดถึงสามปีในหลายครัวเรือนจาก 

2 ต าบล 18 หมู่บ้าน ต้องประสบภาวะทุพโภชนาการ 

มีน้าหนักและส่วนสูงต่ากวา่เกณฑ์
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คณุภาพชวีติเด็กต่าเกณฑ์

กรมพัฒนาท่ีดินจึงเข้ามามีบทบาทในการให้

ความชว่ยเหลอื ภายใต้แนวคิดการบูรณาการงาน

แบบมีส่วนรว่มของกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงาน

ภาคีเครือข่าย ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ ์“มีน้า ฟื้ นฟูดิน ท าการเกษตร

ได้หลายอย่าง” ด้วยการน าเอาเทคโนโลยีและ

ข้อมูลองค์ความรู้ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 

การสนับสนุนงบประมาณ และปัจจัยพื้นฐาน

ด้านการเกษตรจากภาครฐั โดยเฉพาะการได้ผู้น า

ชุมชนเข้ ามา เป็นแกนหลัก ในการประสาน

การด าเนินงาน ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ น และมีแผนการพัฒนา

ชมุชนอยา่งต่อเนื่องสู่อนาคต



ดึงผู้น าชมุชนสรา้งการมส่ีวนรว่ม

การด าเนินงานโครงการของกรมพัฒนาท่ีดิน ได้ประสานและด าเนินการรว่มกับนายวทิยา กิติศรวีรพันธ ์

อดีตผู้อ านวยการโรงเรยีนในพื้นท่ีอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวดัสกลนคร และเป็นคนพื้นท่ี เคยด ารงต าแหน่ง

ประธานกลุ่มโรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ (กพด.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ 

ซึ่งได้รบัการยอมรบันับถือจากคนในชุมชน ภายใต้แนวคิดการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่มในทุกขั้นตอน 

โดยก าหนดเป้าหมายรว่มกัน ภายใต้แนวคิด “มีน้า ฟื้ นฟูดิน ท าการเกษตรได้หลายอย่าง” โดยเพิ่มแหล่ง

กักเก็บน้าในไรน่า เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และให้เกษตรมีน้าใช้เพื่อผลิตอาหาร สรา้งรายได้ ส่งเสรมิการท า

เกษตรแบบผสมผสาน ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีหลากหลาย มีคุณภาพทางโภขนาการ และน าไปสู่การมี

รายได้ มคีณุภาพชวีติท่ีดี ชนุชนมคีวามเขม้แขง็

เมื่อเริม่ต้นโครงการ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลชุดความรู้ต่างๆ ผ่านรูปแบบการประชุมชี้แจงและ

ประชาสัมพนัธ ์การจดัเวทีประชาคมเพื่อรบัฟังข้อเท็จจรงิของปัญหา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อรบัทราบ

ความต้องการ และหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระดับฐานราก รวมถึงขั้นตอนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 

กระท่ังน าไปสู่การจัดต้ังกลุ่ม การคัดเลือกตัวแทน การก าหนดแนวทาง ออกแบบวางแผนขับเคลื่อน

โครงการและวิธีการปฏิบัติงาน โดยเกษตรกรมีการรวมกลุ่มแบ่งโซนพื้นท่ีและคัดเลือกตัวแทนผู้น า

เกษตรกร เรยีกขานกันในนาม “ชุมชนชาวบ่อกุสุมาลย์” เกษตรกร เพื่อประสานหน่วยงานภาคีเครอืข่าย

ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องท้ังระดับจังหวดั ระดับอ าเภอ และท้องถ่ิน เพื่อรว่มบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ

ในรูปแบบคณะท างาน จัดท าแผนของบประมาณ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู ้และสามารถ

สรุปผลการด าเนินงาน ถอดแบบแนวทางปฏิบัติ เป็น “กุสุมาลย์โมเดล : การพัฒนาสระน้าในไร่นาแบบ

บูรณาการ พฒันาคุณภาพชวีติเกษตรกร สู่การใชป้ระโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรใน

ชมุชนอื่นๆ เพื่อการพฒันาแหลง่น้าต่อไป
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แนวทางการด าเนินงานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินเข้ารว่มกับชุมชน ด้วยความมุ่งมั่นท่ีต้องการแก้ไขปัญหาชีวติ 

และความเป็นอยูข่องชาวบ้านในพื้นท่ีอ าเภอกสุุมาลยใ์หพ้น้จากความยาก สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
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ด้านการพัฒนาโครงสร้าง การพัฒนาแหล่งน้า และปรับปรุงพื้นท่ีการเกษตร 

รว่มน าเสนอปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและภาวะทุพโภชนาการ

ของเด็กปฐมวัย โดยร่วมกับทางโรงเรียนในพื้นท่ีและสถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร 

ออกส ารวจร่วมกับหมอดินอาสา ผู้น าชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ประชาสัมพันธ์

รวบรวมความต้องการของเกษตรกรและคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

โครงการฯ รว่มจดัท าเวทีประชาคม ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ มีส่วนรว่มในการวาง

แผนการด าเนินงานในพื้นท่ี โดยเชื่อมโยงระหวา่งสระน้าในไรน่าและโรงเรยีน 

ด้านส่ิงแวดล้อม การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและอาหารโดยส่งเสริมให้เกษตรกร

ในชุมชนปรบัเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเด่ียวเป็นไรน่าสวนผสม โดยรว่มกับสถานีพัฒนา

ท่ีดินสกลนคร ในการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรชุมชนชาวบ่อในพื้นท่ี

ต าบลนาโพธิ์ เพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม (PGS) ทดแทนการใช้

สารเคมทีางการเกษตร มสีมาชกิชมุชนชาวบ่อเขา้รว่มจ านวน 12 ราย

ด้านการพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประสานและร่วมกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร

ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย และผลักดันให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ของ

เกษตรกรกลุ่มปลูกพรกิกุสุมาลย์ เพื่อผลิตเป็นพชืหลังนาท่ีสรา้งรายได้ และการพฒันา

แหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนด้านการผลิตพชืผักสวนครวัปลอดสารพษิเพื่อเป็นแหล่งอาหาร

กลางวนัของเด็กนักเรยีนท่ีมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง โดยการมีส่วนรว่ม

ของนักเรยีนและผู้ปกครองในชมุชน



“กสุุมาลยโ์มเดล”

ผลผลิต “กุสุมาลย์โมเดล” ส่งผลให้มีการพัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงพื้นท่ีการเกษตร

เพื่อให้สามารถกักเก็บน้า และใชเ้ป็นแหล่งน้าต้นทุนของเกษตรกรท่ีเข้ารว่มโครงการได้อย่างเพยีงพอ
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คืนสุขใหช้มุชน

ซึ่งได้รับการพัฒนาคุณภาพดินและสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินในการกิจกรรมทาง

การเกษตรเพิม่ขึ้น เชน่ ปลูกพชืหลังนา พรกิมะเขือเทศ ยาสูบ นอกเหนือไปจากการท านา

อยา่งเดียว รอ้ยละ 93.75

โดยขุดสระน้าในไรน่าขนาดนอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลกูบาศก์เมตร จ านวน 80 บ่อ 

สามารถสรา้งแหลง่กักเก็บน้ารวม 100,800 ลกูบาศก์เมตร

ครอบคลมุพื้นท่ีการท าเกษตรจ านวน 1,709 ไร่

ขณะเดียวกัน เกษตรกรในโครงการจ านวน 80 ราย (ครวัเรอืน) ได้รบัการพฒันาความรู้

ด้านการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งผลให้ เกษตรกร

ปรบัเปลี่ยนแนวทางท าการเกษตร โดยใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีนาท่ีวา่งเปล่าในการผลิตพชื

หลังฤดูท านาโดยใช้น้าจากสระ คิดเป็นพื้นท่ีจ านวน 276 ไร่ หรอืรอ้ยละ 28 ของพื้นท่ี

โครงการ
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จากการเก็บและวเิคราะหข์อ้มูลภายหลงัการด าเนินโครงการ พบวา่

เกษตรกรท่ีเข้ารว่มโครงการสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้เพิ่มขึ้นเป็น 350 กิโลกรมั

ต่อไร ่หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 16.67

ขณะเดียวกันเมื่อมกีารท าเกษตรผสมผสานในแปลงท่ีดิน ส่งผลให้เกษตรกรยัง

สามารถมีรายได้สุทธิเฉลี่ยจากเดิม 54,629.31 บาท/คน/ปี เพิ่มเป็น 58,437.18 

บาท/คน/ปี หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 6.97

สร้างรายได้เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 5,500 บาทต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.68 จากเดิม

ท่ีมรีายได้เฉลีย่เพยีง 3,280 บาทต่อไร ่

ส่งผลใหม้จี านวนผู้ออมเงนิเพิม่ข้ึนจาก 37 ครวัเรอืน เป็น 80 ครวัเรอืน จ านวนผู้ท่ีมี

หน้ีสินลดลงจากเดิม 69 ครัวเรือน เหลือจ านวน 53 ครัวเรือน หรือลดลง

รอ้ยละ 23.19 

นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ของกลุ่มผู้ปลูกพริกกุสุมาลย์ ต าบลโพธิไพศาล (พืชหลังนา)

มีสมาชิกกลุ่มสระน้าเข้ารว่มเริม่ต้นจ านวน 10 ราย เพื่อรว่มกันพฒันาแก้ไขปัญหาในการจดัหาเมล็ดพนัธุ์

ท่ีมีคุณภาพ จัดหาวสัดุอุปกรณ์แปรรูปผลผลิต จัดหาตลาดรบัซื้อผลผลิตท้ังผลสดและตากแห้ง โดยมี

รายได้สุทธิเฉลี่ยอยู่ท่ี  8,750 บาท/ไร่/ราย และจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 

ต าบลนาโพธิ ์มีสมาชกิกลุ่มสระน้าเข้ารว่ม จ านวน 12 ราย และมีการรณรงค์ส่งเสรมิและสาธติการไถกลบ

ตอซงัพชืเพื่อเพิ่มอินทรยีวตัถุในดิน ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและลดการเผาในพื้นท่ีการเกษตรท่ีเป็น

สาเหตุใหเ้กิดปัญหาภาวะโลกรอ้นได้

จากผลผลิตท่ีได้ ท าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีแหล่งน้าและแหล่งผลิตอาหารท่ีเพียงพอต่อ

การอปุโภค และบรโิภคท่ีถูกสุขลักษณะมีคุณภาพทางโภชนาการ ซึ่งจากข้อมูลตามตัวชีว้ดัของโรงเรยีน 

กพด. ในหมู่บ้านท่ีต้ังโครงการเปรยีบเทียบก่อนและหลัง พบวา่เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี มีส่วนสูงและน้าหนัก

ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 2,500 กรัมขึ้นไป จ านวนร้อยละ 66.67 เนื่ องจากครัวเรือนและชุมชนได้รับ

การพฒันาด้านโภชนาการท่ีดีขึ้น (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 1 ปี 2564) ขณะเดียวกัน 

เกิดการกลับคืนถ่ินของแรงงานภาคการเกษตรจ านวน 12 ครวัเรอืน หรอืรอ้ยละ 15 ท าให้ครวัเรอืนน้ัน

มแีรงงานท่ีเป็นก าลงัหลกัในการท าเกษตรมากขึ้น ส่งผลใหม้กิีจกรรมการเกษตรและรายได้ท่ีเพิม่ขึ้น



นาเดิมร่วมใจ 

ดูแลผู้สูงวัยอย่างภาคภูมิ

กรมสุขภาพจติ 
กระทรวงสาธารณสุข
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รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนรว่ม 
และผู้น าหุ้นส่วนความรว่มมือ



เช่นเดียวกับประชากรในพื้นท่ีอ าเภอบ้านนาเดิม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่ งปัจจุบันมีผู้ สูงอายุ

ท้ังหมด 3,864 เป็นอัตราส่วนของผู้ สูงอายุ

รอ้ยละ 17 ของประชากรท้ังหมดในอ าเภอ ซึ่งการดูแล 

และการให้บริการผู้ สูงอายุยังมี ไม่ เพียงพอ 

มีเจ้าหน้า ท่ี ท่ีมีความรู้ และทักษะในการดูแล

ผู้สูงอายุเพยีง 5 คน ประกอบกับ ญาติและผู้ดูแล

ผู้สูงอายุยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแล

ผู้สูงอายุท่ีบ้าน รวมถึงภาคีเครอืข่ายขาดความรู้

ความเข้า ใจ ในการประเมินสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของผู้ สูงอายุและทักษะการฟื้ นฟู

ในเบื้องต้น มีแนวโน้มของปัญหาการเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุในพื้นท่ีอยา่งรนุแรง
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ชมุชนบา้นนา

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 

(Aging Society) ซึ่งจากข้อมูลกรมการปกครอง 

กร ะทรวงมหาด ไทย  ปี  2563  ชี้ ใ ห้ เ ห็นว่ า 

ประชากรผู้สูงอายุไทยวัย 60 ปีขึ้นไปมีจ านวน

ประมาณ 11.14 ล้านคน จากประชากรท้ังหมด 

6 6 . 5 5  ล้ า น คน  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  1 6 . 7 3 

อีกท้ังยังพบว่าสัดส่วนประชากรสูงอายุยังมี

ทิศทางเพิม่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง คาดการณ์วา่จะ

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 หรือ 17.8 ล้านคนในปี 

พ.ศ.2573 ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้ นในอัตราท่ี

รวดเร็วกว่าท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตของประเทศท่ี

พฒันาแล้วท่ัวโลก และคาดวา่จะเป็น“สังคมสูงวยั

ระดับสุดยอด” ภายในปี 2578 (Super Aged Society) 

โดยประมาณการวา่จะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น

เป็นรอ้ยละ 30 ของจ านวนประชากรท้ังหมด

ต่ืนตัวรบัสังคมผู้สูงอายุ
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ด้วยความเข้มแข็งภาคประชาชนของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้านนา ท่ีได้ด าเนินงานโครงการ 

“นาเดิมร่วมใจ ดูแลผู้สูงวัยอย่างภาคภูมิ” ต้ังแต่ปี 2550 ซึ่งให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา

ของผู้สูงอายุในทุกมิติตลอดมา กรมสุขภาพจติโดยศูนย์สุขภาพจติท่ี 11 รว่มกับส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายท้ังท้องถ่ิน 

ภาครฐั ภาคเอกชน และองค์การมูลนิธขิองประเทศญี่ปุ่น ในการต่อยอดความเข้มแข็ง และขยายผล

การดูแลผู้สูงอายุโดยให้ชมรมเป็นแกนน า ซึ่งมีสมาชิกรวมตัวกันมากกว่า 300 คน และสร้าง

กระบวนการโดยใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนรว่ม และเทคนิคการสรา้งการมีส่วนรว่ม

แบบพหภุาคี (Technology Of Participation : TOP) มาประยุกต์ใชใ้นการขับเคลื่อนงานการดูแล

ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ต้ังแต่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน การปฏิบัติ ติดตามผล และ

การปรบัปรงุแก้ไข โดยมเีป้าหมายในการสรา้งคุณภาพชวีติท่ีดีขึ้นแก่ผู้สูงอายุทุกคน ผ่านการดูแลแบบ

บูรณาการทุกหน่วยงานท้ังด้านสาธารณสุขและสวสัดิการทางสังคม ด้วยการบรหิารจัดการจนท าให้

ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการการประเมินความสามารถในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน หรือการประเมิน ADL 

(Activities of Daily living) รอ้ยละ 90 มีสุขภาพจติดีรอ้ยละ 80 และได้รบับรกิารด้านสวสัดิการ

สังคมและส่งต่อการรกัษารอ้ยละ 80 ขึ้นไป

เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี (Technology Of Participation : TOP) ของกรมสุขภาพจิต 

เน้นให้ความส าคัญกับทุกภาคส่วนท่ีจะต้องรว่มรบัรูข้้อมูล สถานการณ์ปัญหา รว่มคิด รว่มพจิารณา

แนวทางการแก้ไขปัญหา รว่มกันด าเนินการจดักิจกรรม และโครงการต่างๆ ตลอดติดตามประเมินผล

การด าเนินในทุกกระบวนการ โดยมีกลไกและวิธีการท่ีใช้ในการขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือ

เชงิบูรณาการโดยใชห้ลกั 4 ส. เพื่อการสรา้งความส าเรจ็ ได้แก่ 

ส่วนรว่มแบบพหภุาคี

หลัก 4ส.สรา้งความส าเรจ็



ใส่ใจ ท้ังการรับฟังความต้องการของ

ผู้ สูงอายุและการดูแลผู้ สูงอายุอย่าง

สมภาคภูมิ โดยมีการจัดท าแผนการดูแล

ผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) มีการนัด

ประชุมครอบครัวและทีมดูแลเพื่อพิจารณา

ท าแผนการดูแลรายบุคคล 

สังเกตุหรือสอดส่อง มองหาผู้สูงอายุท่ีต้อง

ดูแลและให้การชว่ยเหลือ โดยชมรมผู้สูงอายุและ

อาสาสมัครดูแลผู้ สูงอายุร่วมกับบุคลากร

ทางการแพทย์รว่มกันสอดส่องมองหาผู้สูงอายุ

โดยมีการจัดท าสมุดทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ

ท่ีต้องได้รบัการดูแลและมีการพัฒนาระบบงาน

ฐานขอ้มูลผู้สูงอายุ 
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สร้างเสริม ฟ้ืนฟู ผู้ สูงอายุ ท้ัง 5 มิ ติ  คือ 

ด้ านสั งคมให้ ผู้ สู งอายุ ปลอดภั ยได้ รั บ

การช่วยเหลือ ด้านเศรษฐกิจเน้นส่งเสรมิอาชีพ 

ด้านสุขภาพดูแลท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

ด้านสภาพแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ

ผู้สูงอายุ ด้านวฒันธรรมให้ผู้สูงอายุถ่ายทอด

ภูมปิัญญาท้องถ่ินในด้านต่าง  ๆ

ส่งต่อ  เชื่อมโยงกับเครอืข่ายทุกภาคส่วน 

โดยมีการจดัท า Case Conference ในกรณี

ท่ี มี ความซับซ้อนในการดู แล หรือมี

ความจ าเป็นต้องให้หน่วยงานอื่นๆ ในภาคี

เครอืขา่ยเขา้มามส่ีวนรว่ม

กระบวนการ 4 ส. เริ่มต้ังแต่สร้างการรับรู้ให้กับชุมชนถึงปัญหาของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และ

การประสานงานขอความรว่มมือ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐัในการดูแลผู้สูงอายุ โดยชมรมผู้สูงอายุ

เทศบาลต าบลบ้านนา ซงีมีบทบาทเป็นกลไกหลัก (Key actor) ได้รว่มน าเสนอแนวทางการจดับรกิารท่ีผ่านการรบั

ฟังความคิดเห็นของผู้สูงอายุโดยตรง และน าเสนอผลการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเวที

การประชุมของภาครฐัหน่วยงานต่าง  ๆรวมถึง อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นท่ี 

มีการพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการ การประเมินคัดกรอง สร้างเจตคติองค์ความรู้ใหม่แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ และประชาชนในชมุชน สรา้งภาคีเครอืข่าย บูรณาการการมีส่วนรว่ม ให้บรกิารเชงิรกุเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

อย่างภาคภูมิ ตามฉันทามติภายใต้ค าขวญัด้านการดูแลผู้สูงอายุท่ีชุมชนต้ังรว่มกันคือ“ให้ความรกั พิทักษ์

อนามยั ผู้สูงวยัอายุยนื”
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ปัจจุบัน ผู้สูงอายุในอ าเภอนาเดิม ท้ังหมด 3,864 คน 

ได้รบัการติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด สามารถจัดแบ่งกลุ่ม

การดูแล ออกเป็น กลุม่ติดสังคม 3,586 คน ซึ่งได้เข้ารว่ม

เป็นสมาชิกของชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุร้อยละ 92 

กลุ่มติดบ้าน 63 คนได้เข้ารว่มการฟื้ นฟูทุกรปูแบบรอ้ยละ 

100 กลุ่มติดเตียง 28 คน ได้เข้ารว่มการฟื้ นฟูท่ีบ้านรอ้ยละ 

100 เชน่กัน โดยผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบบรกิารการ

ประเมินความสามารถในการด าเนินกิจวตัรประจ าวนั รอ้ยละ 

96.51 มี สุขภาพจิตดีร้อยละ 95 และได้รับบริการ

ด้านสวัสดิการสังคมและส่งต่อการรักษาร้อยละ 98 ภายใต้

ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยมี care worker และ care 

manager ในชุมชนท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแล

ผู้สูงอายุ

ผนึกความพรอ้มดูแล

ผู้สูงอายุอย่างย่ังยืน

นอกจากน้ี มีการรวมตัวร่วมกันในการจัดต้ังโครงการ

ต่างๆ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ครอบคลุม

ด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคม ปรับส่ิงแวดล้อมเอื้อกับ

ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นระบบ ได้แก่ โครงการเพื่อนช่วย

เพื่อนในชมรมและโรงเรยีนผู้สูงอายุ มปีรบัปรงุส่ิงแวดล้อม

ท่ีบ้าน (ทางลาด ราวจับ ห้องน้า) เพื่ออ านวยความสะดวก

กับผู้สูงอายุและผู้ดูแล เกิดเครอืข่ายจติอาสาดูแลผู้สูงอายุ

จากทุกกลุ่มวยั และได้ขยายเครอืข่ายบรกิารเคลื่อนท่ีแบบ

บูรณาการสู่ต าบลและอ าเภอด้านการฟ้ืนฟูแบบไรร้อยต่อ



ด้วยความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ท้ังภาคประชาชน 

ท้องถ่ิน ภาครฐั และภาคเอกชน ยังได้ขยายผลการด าเนินงาน

ในการจดัระบบการจดัการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการชว่ยเหลือกัน

เมื่อมีการเสียชีวิต หรือ “กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน” ตลอดจน

การพัฒนาจิตใจให้ผู้สูงอายุมีความสดชื่นเบิกบาน เป็นการลด

ภาระงานของภาครัฐและเพื่อสร้างความยั่งยืนในการดูแลผู้สูงอายุ

โดยชุมชน ซึ่งความส าเร็จท่ีเกิดขึ้น เป็นผลของการประสาน

ความร่วมมือทุกฝ่ายอย่างแนบแน่น มีการก าหนดแนวทาง

ท่ีชัดเจน และมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ มีความพร้อม

ด้านการปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง แม้ในอนาคต ประชากรในต าบลบ้านนา 

อ าเภอบ้านนาเดิมจะผู้สูงอายุจะมากขึ้น แต่ความพรอ้มของชมุชน

จะสามารถรบัมอืกับปัญหาน้ีได้อยา่งมั่นคงและยัง่ยนื

แก่ผู้สูงอายุ รวมถึงการมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชมุชน “Day Care” และ

ศูนย์การเรยีนรูค้รบวงจร เพื่อให้บรกิารกายภาพบ าบัด นวดหัตถการ

ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และข้างเคียง และ

เกิดระบบผู้ดูแลผู้สูงอายุ “เฉพาะราย” Care Manager ซึ่งเป็น

การประเมินท า  Care Plan ร่วมกันญาติ อาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าท่ี โดยจะมีรูปแบบการติดตาม และเยี่ยม 

เดือนละ 1 ครัง้ เพื่อประเมนิผลรว่มกันอยา่งสม่าเสมอ
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“สวมหมวกให้ภูเขา 

ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : 

เกษตรบนฐานธรรม”

ส านักงานการปฏิรปูท่ีดินจงัหวดัน่าน 
ส านักงานการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
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รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนรว่ม 
และผู้น าหุ้นส่วนความรว่มมือ



แต่เน่ืองจากเกษตรกรชมุชนวดัโป่งค า ยังท าไรข่้าวโพดเลี้ยงสัตวต์ามวถีิการเกษตรด้ังเดิม มีการบุกรกุ

ท าลายป่าเพื่อขยายพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเพิม่มากขึ้นทุกปี ส่งผลต่อป่าต้นน้าท่ีมีระบบนิเวศน์อุดมสมบูรณ์

ถกูท าลาย เป็นภูเขาหวัโลน้ ดินชะลา้งพงัทลาย ขาดความอดุมสมบูรณ์ ท าใหอ้ าเภอสันติสุขสูญเสียพื้นท่ี

ป่าไม้เป็นจ านวนมาก แต่ผลผลิตยังคงตกต่า เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน หน้ีสินเพิม่ขึ้น เกษตรกร

ขาดความรูแ้ละทักษะในการประกอบอาชพีท่ีเพยีงพอ มีการใชปุ้๋ยเคมี สารเคมี ยาฆ่าหญ้า และยาก าจัด

ศัตรูพืชเป็นจ านวนมาก ท าให้แหล่งน้าธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นท่ีต้นน้าน่านมีการปนเปื้ อน ท าลาย

ความสมดุลของระบบนิเวศน์ และส่งผลใหค้นในชมุชนเกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา

ระบบนิเวศน์ปา่ล่มคณุภาพชวีติตกต่า

ในอดีตอ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มีสภาพเป็นป่าท่ีคงความอุดมสมบูรณ์ 

เป็นแหล่งต้นน้าหลายสายท่ีไหลลงสู่แม่น้าน่าน ซึ่งร้อยละ 40 จะไหลลงสู่แม่น้า

เจา้พระยา แต่เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ ่โดยเฉพาะชมุชนวดัโป่งค า มีสภาพเป็นพื้นท่ีสูง 

มีพื้นท่ีราบเพื่อท าเกษตรน้อยมาก ซึ่งส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดน่าน 

(ส.ป.ก.น่าน) ได้เขา้ด าเนินการปฏิรปูท่ีดินในพื้นท่ีใหกั้บชมุชน และพื้นท่ีอ าเภอสันติสุข

ให้กับเกษตรกร จ านวน 2,417 ราย 3,088 แปลง เนื้อท่ี 16,049 ไร ่เพื่อแก้ปัญหา

สิทธทิ ากินมาโดยตลอดต้ังแต่ปี 2531 

จากปัญหาข้างต้น พระครสุูจณินันทกิจ หรอื พระอาจารย์สมคิด จรณธมัโม เจา้

อาวาสวัดโป่งค า ซึ่งเป็นผู้ท่ีเกิดและเติบโตในชุมชนวัดโป่งค า พบเห็นปัญหามา

ยาวนาน จึงได้จัดท าโครงการ “สวมหมวกให้ภู เขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : 

เกษตรบนฐานธรรม” น าหลักธรรมะมาใช้บริหารจัดการพื้นท่ีป่ า ร่วมกับ 

ส.ป.ก.น่าน ภายใต้การขับเคลื่ อนโดยมูลนิธิการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งค า) 

ประสานการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท้ังภายในและภายนอกชุมชน เพื่อแก้ปัญหา

การท าลายป่า ท าใหป้ระชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี มีอาชพีทางเลือก มีรายได้มั่นคง และ

ใชช้วีติรว่มกับธรรมชาติได้อยา่งสมดุลและยัง่ยนื
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วฒันธรรม ALRO Smart
ชปูราชญ์ท้องถ่ิน เน้นพัฒนา 3 ดี



ส.ป.ก.น่าน เริ่มภารกิจเพื่อฟ้ืนคืนชีวิตความเป็นอยู่ ให้กับเกษตรกรชุมชนวัดโป่งค า หลังการปฏิรูปท่ีดิน

ในพื้นท่ีอ าเภอสันติสุข โดยยดึแนวทาง ALRO Smart รว่มคิด และวางแผนการท างานรว่มกับพระอาจารยส์มคิด ซึ่งเปน็

คนท่ีได้รับการยอมรับจากชาวบ้านอย่างกว้างขวาง และเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจต่อสภาพปัญหา 

เข้าใจความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยพระอาจารย์สมคิดได้จัดต้ังมูลนิธิส่งเสริม

การเรยีนรูช้มุชน (วดัโป่งค า) และจดัท าโครงการ “สวมหมวกให้ผู้เขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐาน

ธรรม” ทางส.ป.ก.น่าน จงึได้รว่มยกระดับการขับเคลื่อน โดยน าโครงการ “นิคมเศรษฐกิจพอเพยีงในเขต

ปฏิรปูท่ีดิน” มาเชื่อมประสานในการพฒันา ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กษตรกร ด้วยการยดึหลกัของปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพยีง และการมส่ีวนรว่มของทกุภาคส่วนเปน็แนวทางในการพฒันา โดยใชว้ดัเปน็สถานท่ีท างาน

รว่มกับชมุชนจ านวน 200 ครวัเรอืน ครอบคลมุเนื้อท่ี 2,000 ไร่

ส าหรับโครงการ “สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม” ด าเนินงานด้วย

การผสมผสานกันระหว่างธรรมะกับการประกอบอาชีพเป็นฐานในการพัฒนาพ้ืนท่ี ภายใต้แนวคิด “ธรรมเป็นฐาน 

งานเป็นทุน บุญคือเป้าหมาย” ซึ่งขยายความเข้าใจอย่างง่ายให้เกษตรกร ว่า ธรรมเป็นฐาน หมายถึง 

ความยั่งยืนฐานธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ธรรมท่ีเป็นค าสอน จริยธรรมและวิถีวัฒนธรรม งานเป็นทุน 

คือ การร่วมกลุ่มกันท ากิจกรรม มีการสร้างเครือข่าย บูรณาการความคิดร่วมกัน และมีการวางแผน

อย่างเป็นระบบ และบุญคือเป้าหมาย คือ ความเพียรพยายาม ความขยันอดทน ความซื่อสัตย ์

ความเสียสละมจีติอาสา แบง่ปนั มคีวามรกัต่อถ่ินฐานบา้นเกิด 
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ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีนโยบายการบริหารงาน และการสร้าง

วัฒนธรรมให้เป็นองค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ ALRO Smart ในการพัฒนาพื้นท่ีการเกษตร และให้

ความชว่ยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิรปูท่ีดินอย่างมีส่วนรว่ม ภายใต้การบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน

ต่างๆ ท้ังภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเชิงการจดัการพื้นท่ี (Area Manager) มีพฒันาการ

ให้บรกิารอยู่เสมอ (Learning & Development) มีความรบัผิดชอบ โปรง่ใส ตรวจสอบการท างานได้ 

(Responsibility) สรา้งความผูกพนัต่อองค์กร (Organization Commitment) มีจติในการใหบ้รกิาร 

(Service Mind) มีคุณธรรม (Moral) ท างานอย่างมีความรู ้(Ability) ยอมรบัผู้คน (Respect) และ

ท างานเป็นทีม (Team) เพื่ออ านวยความสะดวกให้ทุกหน่วยงานเข้ามาส่งเสรมิพฒันาพื้นท่ีและเกษตรกร 

และใชท้รพัยากรอยา่งคุ้มค่า มส่ีวนรว่มในการพฒันาคณุภาพชวีติเกษตรกร 
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ในการเปลีย่นแนวคิดใหเ้ปน็การลงมอืท า พระอาจารย์สมคิดได้ออกแบบพ้ืนท่ีแปลงเกษตรเป็น 3 ส่วน คือ 50 : 30 

: 20  โดย 50 แรกปล่อยเป็นพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ หรือปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้พ้ืนถ่ิน ส่วนท่ีสอง 30 ปลูกพืช

เศรษฐกิจแบบผสมผสาน และส่วนท่ีสาม 20 ท าเกษตรประณีต เกษตรผสมผสาน มีปศุ สัตว ์

มีระบบน้าท่ีเหมาะสม ซึ่งในขั้นตอนการวางแผน เกษตรกรสามารถออกแบบพื้นท่ีตนเองได้ตามสัดส่วน 

และสามารถขยายขอบเขตด าเนินการใหก้วา้งขึ้นเพื่อสรา้งฐานธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหย้ั่งยืน โดยมี

พระอาจารย์สมคิดเป็นกลไกลหลัก ในการบูรณาการเชิงพื้ น ท่ี ท่ีสามารถดึงความร่วมมือ

ท้ังจากภาครฐั ภาคเอกชน เครอืขา่ยต่าง ๆ มารว่มในการท างาน 

ขณะเดียวกัน ทาง ส.ป.ก.น่าน ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ โดยยึดหลัก 3 ดี คือ 

ดินดี โดยการปรับพื้นท่ีในแปลงให้เหมาะสม ดินต้องน่ิง ต้องมีความชัดเจนในสิทธิท่ีดินของคน

ในชมุชนและท าใหดิ้นท ากินได้ตลอดป ีน้าดี มกีารใชน้้าอยา่งรูค่้า เก็บน้าไวแ้ละแบง่ใชใ้นแปลง เกษตรกร

สามารถน้าจากท่ีลุ่มขึ้นสูงและปล่อยลงแปลง มีการท าอา่งเก็บน้าขนาดเล็ก สามารถปลูกพชืได้ตลอด 

รวมถึงสรา้งปา่ต้นน้าเพื่อเติมน้าลงอา่ง และการจดัระบบท่อส่งน้าสู่แปลง และ คนดี คือ การจดัการคน 

โดยเสรมิใหค้นมจีติใจด้านการจดัการ ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 



จากการร่วมแรง ร่วมใจของคนในชุมชน น าไปสู่การ

จดัต้ังกลุ่มวสิาหกิจชมุชน เพ่ือเป็นกลไกในการท างาน 

ได้แก่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรปูไผ่ครบวงจรโป่งค า 

วสิาหกิจชมุชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านโป่งค า และ

ได้พฒันาต่อยอดเป็นการรวมกลุ่มเครอืข่ายวสิาหกิจ

ชมุชนผู้ผลิตสินค้า จ านวน 40 เครอืข่าย สรา้งอ านาจ

ในการต่อรองในการซื้อขายผลผลติกับเอกชน ท่ีเขา้มา

ส่งเสรมิการปลูกพืชผักและรบัซื้อผลผลิต สรา้งงาน

สรา้งรายได้ใหเ้กษตรกรได้อยา่งมัน่คง 

การเข้าถึงปัญหาของชุมชน โดยเฉพาะการน าของ

พระอาจารย์สมคิด ท่ีเข้าใจปัญหา สามารถก าหนด

แนวทางการแก้ไขร่วมกับชุมชนในแนวคิดเกษตร

บนฐ าน ธ ร รม ท่ี เข้ า ไ ด้ ง่ า ย แล ะ อย่ า ง ชั ด เจ น 

มีการก าหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมาย พื้นท่ีและรูปแบบ

การจัดการพื้นท่ีท่ีส าคัญ ได้ร่วมกันก าหนดทิศทาง 

เป้าหมาย แผนงาน จนสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

ด้วยการบูรณาการความรว่มมือรว่มกันทุกภาคส่วน

อยา่งเปน็ระบบ อกีท้ังมกีารส่ือสารการท างานท่ีชดัเจน

ท้ั งภายในและภายนอกชุ มชน สร้ างเครื อข่ าย

การท างาน รวมถึงร่วมกันฟื้ นฟูทรพัยากรธรมชาติ

ให้สมบูรณ์ สามารถบรหิารจดัการได้อย่างยั่งยืน และ

สรุปผลความส าเร็จของการด าเนินงาน ถอดเป็น

บทเรยีนเพื่อการปรบัปรงุและพฒันาต่อไป 
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อาชพีเกษตรม่ันคง

ชมุชนมัง่ค่ัง
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ผลส าเรจ็ของโครงการ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนวดัโป่งค ามีการปรับเปลี่ยนอาชีพจาก

การปลูกพืชเชิงเด่ียวเป็นแบบเกษตรผสมผสาน สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการประกอบอาชีพ

ท่ีหลากหลาย มีรายได้ต่อเน่ืองและมั่นคง มีกลุ่มวิสาหกิจเป็นกลไกในการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก 

เชน่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยบ้านโป่งค า มีสมาชกิจ านวน 193 ครวัเรอืน มีรายได้

เฉลี่ยมากกวา่ 50,000 บาท/ครวัเรอืน/ปี ผลผลิต เช่น ฟักทอง ผักกาดกวางตุ้ง พรกิ มะเขือเทศ ฯลฯ 

ของชุมชนมีตลาดรองรบัท่ีแน่นอน ส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดภาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิโครงการ

หลวง หา้ง Tops market MaxValue รวมปรมิาณผลผลิตเฉลี่ย 72 ตันต่อปี มูลค่ากวา่สาม

ล้านบาท และพฒันาต่อยอดเป็นการรวมกลุ่มเครอืข่ายวสิาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้า จ านวน 40 

เครอืข่าย นอกจากนี้ยังคืนพื้นท่ีให้กับป่า ท่ีเกิดจากการแผ้วถางท าไรห่มุนเวยีนเพื่อปลูกพืช

เชงิเด่ียว รวมพื้นท่ีกวา่ 2,000 ไร ่

จากผลส าเรจ็ดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรมีชวีติความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน สามารถใชช้วีติอยู่

รว่มกับป่าได้อย่างสมดุล มีรายได้ท่ีม่ันคงต่อเน่ือง มีสุขภาพดี เกิดความหลากหลายทางด้าน

อาชพีท่ีเปน็มิตรกับส่ิงแวดลอ้ม มีพชือาหาร และมีทรพัยากรธรรมชาติเพยีงพอต่อการ

ด ารงชีพอย่างยั่งยืน ดังความต้ังใจของพระอาจารย์สมคิดท่ีใช้ฐานธรรมะผสานกับ

การประกอบสัมมาอาชพี เพื่อแก้ปัญหาใหกั้บชมุชนวดัโป่งค าใหก้ลับมายิ้มแย้มแจม่ใส 

และครอบครวัอยู่กันอย่างมีความสุข
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“ร่วมมือสร้างรายได้ 

รว่มแรงใจให้ท้องอิม่ 

สรา้งรอยยิม้ชาวห้วยโทน”

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องค์การมหาชน)

รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนรว่ม 
และผู้น าหุ้นส่วนความรว่มมือ
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เขาหวัโล้นภาพจ า
คนเมอืงน่าน
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บ้านห้วยโทน อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน เป็นหมู่บ้านชนเผ่าลัวะติดชายแดนประเทศลาว

ท่ียากจน มีความหวาดกลัว ไม่เชื่อใจ และไม่ยอมรับหน่วยงานภาครัฐ ท าให้เข้าไม่ถึง

การพฒันา ยิ่งท าให้เกิดความเหลื่อมล้าซ้าซอ้น ท้ังการเป็นคนชายขอบ นิยามตนเองวา่

เป็นพลเมืองชั้นสอง อีกท้ังยังตกเป็นจ าเลยเรื่องการบุกรุกท าลายป่า ในขณะท่ีจงัหวดั

น่าน รวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (สวพส.) เป็นหน่ึงในหน่วยงานท่ีด าเนิน

โครงการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนบนพื้นท่ีสูง ถูกจับตามองจากสังคมภายนอกถึง

การบรหิารจดัการ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการบุกรกุท าลายป่า ซึ่งปรากฎภาพปัญหา

ภูเขาหวัโล้นผ่านส่ือต่างๆ จ านวนมาก แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้เป็นผลส าเรจ็ อกีท้ัง

จ านวนประชากรกลับมีรายได้อยู่ใต้เส้นความยากจน ท าใหห้น่วยงานต่างๆ ในจงัหวดัน่าน

จงึต้องเรง่ด าเนินการจดัการปัญหาใหเ้ป็นผลสัมฤทธิอ์ย่างเรง่ด่วนท่ีสุด
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รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565

สวพส. ซึ่งได้ด าเนินโครงการ ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง

บ่อเกลือ จังหวัดน่าน ต้ังแต่ปี 2555 ถูกคาดหวังให้เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวก่อนท่ีจะส่งผลกระทบรนุแรงในระดับประเทศมากยิ่งข้ึน จงึได้รว่มมือกับ

ชาวบ้านห้วยโทน ขับเคลื่อนโครงการ “ร่วมมือสร้างรายได้ ร่วมแรงใจให้ท้องอิ่ม 

สร้างรอยยิ้มชาวห้วยโทน” โดยใชก้ระบวนการมีส่วนรว่ม การให้ความรูแ้ละข้อมูลท่ีเป็น

ข้อเท็จจรงิเชงิประจกัษ์ รว่มด้วยแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจากกระบวนการมีส่วนรว่ม

ของชุมชนทุกหลังคาเรือนร่วมกันก าหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาและวางแผน

การปฏิบัติงานเป็น “แผนชุมชน” ท่ีสามารถสร้างอาชีพสรา้งรายได้แก้ไขความยากจน 

สรา้งคุณภาพชีวติชาวบ้านห้วยโทนดีข้ึนเป็นล าดับ ท้ังรว่มกันคืนพื้นท่ีป่าให้แก่อุทยาน

แหง่ชาติขุนน่านได้ถึง 200 ไร่
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ดึงผู้น าลดความขดัแยง้
สรา้งความไวว้างใจ

สวพส. มีภารกิจท่ีมุ่งพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงท่ีมี

มากกว่า 4,000 หมู่บ้านในประเทศไทย ในการสืบสาน 

รักษา ต่อยอด การพัฒนาพ้ืนท่ีสูงตามแนวทาง

โครงการหลวง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือให้ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงมีความอยู่ดีมีสุข 

ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เน้น “ความต้องการของ

คนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง” ตามแผนการวิจยัและ

พัฒนาพ้ืนท่ีสูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570) 

ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี ส่งเสริมและให้โอกาสแก่ชุมชนบน

พ้ื นท่ี สู ง ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่ มชนชาติ พั นธ์ุ 

ถือเป็นกลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับการบริการด้านการวิจัย

และการพัฒนาอย่างท่ัวถึงโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

เพ่ือให้การพัฒนาสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน 

สร้างความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ โดยส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนรว่มทุกขั้นตอน ประสานความรว่มมือ

ทุกภาคส่วน และสนับสนุนการสร้างเครือข่าย

การเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง 

ความแตกต่างของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ท้ังทาง

ด้ า น ช า ติ พั น ธ์ุ ท่ี ห ล า ก หล า ย  มี อั ต ลั ก ษ ณ์ 

วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่ อ ท่ีแตกต่างกัน 

การปฏิบัติหน้าท่ี สวพส.ในชุมชน จ าเป็นต้องมี

คนในพ้ืนท่ีเป็นผู้เบิกทาง  หรือผู้คอยสนับสนุน

ข้อมูล เพ่ือให้สามารถเข้าใจและเข้าถึงชุมชน

ได้จริง ๆ จึงจะท าให้การวิ เคราะห์ พ้ืนท่ีท าได้

อย่างถูกต้องแม่นย า  และน า ไป สู่การพัฒนา

ท่ีย่ังยืนได้ ซึ่งการด าเนินโครงการในบ้านห้วยโทน 

ได้รับการสนับสนุนจากนายแผง ใจปิง เป็นท้ัง

ก าลังหลักในการท างาน และเป็นก าลังใจส าคัญ

ในการพัฒนาบ้านห้วยโทนร่วมกันกับ เจ้าหน้าท่ี 

สวพส. ท้ังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

และปรับเปล่ียนตามแนวทางการพัฒนาของ 

สวพส. ได้เสียสละโดยอาสาเป็นแนวหน้าบุกเบิก

รว่มเป็นเกษตรกรนักวจิยัท้องถ่ิน ท าแปลงทดลอง

สาธิต เพ่ือศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันกับ

เจา้หน้าท่ี นักวชิาการ หน่วยงาน และภาคีเครอืข่าย 

และยังเป็นแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน
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ท่ีถ่ายทอดให้เจา้หน้าท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ

การท างานพัฒนาให้มีความสมดุล สอดคล้องกับ

วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน โดยได้รับ

การพัฒนาศักยภาพจาก สวพส. ให้ เป็นผู้น า

เกษตรกร (Smart Framer) เพ่ือยกระดับสู่การเป็น

ผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีช่วยขับเคล่ือนงานให้บรรลุ

เป้าหมาย

ขณะเดียวกัน ภายใต้ความร่วมมือท่ีได้รับ สวพส.

สามารถด าเนินการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน

ทุ กหลั งคาเรื อน โดยยึ ดคนเป็ นศู นย์ กลาง

ในการปฏิบั ติงาน ต้ังแต่การให้ความรู้และข้อมูล

ท่ีเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ สู่การจัดท าแผนท่ี

การใช้ประโยชน์ท่ีดินกับชุมชน ก าหนดทิศทาง

การแก้ไขปัญหาและวางแผนการปฏิบั ติงาน

เป็น “แผนชุมชน” เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ท่ีตรงปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง ให้คน

ในชุมชนเป็นผู้ขับเคล่ือน

นอกจากน้ี  มีการเสริมพลังให้ ผู้น าชุมชน/ผู้น า

เกษตรกร  คิดวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา ประสานงาน

กับหน่วยงานเพ่ือสร้างความไว้วางใจ และสร้าง

ความร่วมมือกันพัฒนาหมู่บ้านด้วยการบูรณาการ

ทุกภาคส่วน และทาง  สวพส . ใช้จุ ดแข็ง ท่ีมี

มาเสริมเติมเต็มงานพัฒนา โดยเฉพาะการให้

ความรู้ หลักคิด แนวปฏิบัติ เพ่ือวางแผนพัฒนา

อย่างเป็นระบบ สอดคล้องตามภูมิสังคม รวมถึง

การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ท้ังในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 

ท่ีเห็นถึงเป้าหมายการพัฒนา และได้ส่งมอบ

องค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน จนปัจจุบันชาวห้วยโทน

สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ส าเรจ็
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คืนผืนปา่ สรา้งรายได้
หลดุพ้นความยากจน

ผลส าเร็จของ สวพส.ในการท างานรว่มกับผู้น าอย่างไม่เป็นทางการ ท่ีมีความมุ่งม่ัน

อยากพัฒนาชุมชนให้ชาวบ้านทุกคนสามารถลืมตาอ้าปาก มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ซึ่งตรงกับนโยบายการท างานของ สวพส. คือการพัฒนาท่ียึดคนเป็นศูนย์กลาง 

น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีแท้จรงิส่งผลให้ชาวบ้านห้วยโทนมีความม่ันคงทางด้าน

อาหาร มีอาชีพสร้างรายได้ สามารถอยู่ร่วมกับเขตพื้นท่ีป่าไม้และอุทยานได้ภายใต้

ระเบียบกฎหมาย ชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน เกิดการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรม

ต่างๆ เชน่ กลุ่มวสิาหกิจชมุชนผู้ผลิตกาแฟบ้านหว้ยโทน กลุ่มนาข้ันบันได กลุ่มผู้ผลิต

ผักปลอดภัย กลุ่มท่องเท่ียวโฮมสเตย์ข้ึน 

นอกจากน้ี ยังได้ขจดัความขัดแย้งและความไม่ไวเ้น้ือเชื่อใจของชมุชนกับหน่วยงานได้ 

เกิดการสรา้งอาชีพสร้างรายได้แก้ไขความยากจน ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 

100,000 - 250,000 บาท/ครวัเรอืน/ปี มีอาชีพทางเลือกใหม่ท่ีสรา้งรายได้และ

ลดรายจา่ยได้ มีการปรบัเปลี่ยนแนวทางการปลูกพชืเศรษฐกิจหมุนเวยีนแบบด้ังเดิม 

มาเป็นระบบเกษตรท่ีสร้างมูลค่าตามแนวทางโครงการหลวง เช่น การปลูกกาแฟ

อราบิก้า การท าข้าวนาข้ันบันได ไม้ผล (เสาวรสหวาน สตรอวเ์บอรร์ี ่องุน่ อะโวคาโด 

พีช สาลี่) เลี้ยงปลา งานจักสานไม้ไผ่ โฮมสเตย์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร น าไปสู่การจดทะเบียน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟบ้านห้วยโทน สมาชิก 95 ราย โดยในปี 2564

กลุ่มมีรายได้รวม 3,110,490 บาท และเม่ือเกษตรกรรอ้ยละ 76 ของชุมชน มีรายได้

ท่ียั่งยืนจากการปลูกกาแฟอราบิก้าใต้รม่เงาไม้ป่า เม่ือมีรายได้จงึสามารถซื้อข้าวและ

ปัจจยัท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชวีติได้ ส่งลูกเรยีนหนังสือในเมืองได้ โดยไม่จ าเป็นต้องท า

ข้าวไรแ่บบเดิม ซึ่งเป็นการขจดัความอดอยากจากปัญหาข้าวไม่พอกิน 
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อีกท้ัง สามารถคืนพื้นท่ีป่าสีเขียวให้กับชุมชนกวา่ 1,350 ไร ่ชุมชนท้ัง 124 ครวัเรอืน 

มีการรวมกลุ่มจติอาสา ท าแนวกันไฟ บวชป่า ปลูกป่าคืนพื้นท่ีป่าให้แก่อุทยานแห่งชาติ

ขุนน่าน 200 ไร ่โดยรว่มดูแลป่าต้นน้า/ป้องกันไฟป่าพื้นท่ีรวม 10,645.96 ไร ่ปัจจุบัน

บ้านหว้ยโทนจงึเป็นตัวอย่างของการพฒันาแบบบูรณาการระหวา่งชมุชนและหน่วยงาน

อย่างแท้จรงิ และยังเป็นต้นแบบการพฒันาพื้นท่ีสูงอย่างยั่งยืนใหกั้บผู้ท่ีสนใจมาศึกษา

ดูงานอกีด้วย 
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“ระดับดีเด่น” 
ประเภทผู้น ำหุ้นส่วนควำมรว่มมือ 

รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนรว่ม 



“พระครูกิตติธีราภรณ์
กับการพัฒนาศูนย์บรกิารเครื่องมือ

แพทย์อ าเภอปราสาท  
วดัสีโควนาราม เพ่ือผู้ป่วยติดเตียง 

ติดบ้าน ผู้สูงอายุ”

โรงพยาบาลปราสาท 
ส านักงานสาธารณสุข จงัหวดัสุรนิทร์

รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทผู้น าหุ้นส่วนความรว่มมือ 
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ผู้สูงอายุเขา้ไมถึ่งโอกาส
ทางการแพทย์
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ปี 2564 อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรนิทร ์ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

(Aged Society) มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 23.39 ของประชากร

ในอ าเภอ 152,662 คน และมีผู้ป่วยจ านวนมาก ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการดูแล

รักษา โดยแบ่งออกได้เป็นผู้ป่วยติดบ้าน 678 ราย ผู้ป่วยติดเตียง 401 ราย 

ขณะท่ีโรงพยาบาลปราสาทเป็นโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดเล็ก (M1) ให้บริการ

ท้ังผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD) และการส่งต่อดูแลต่อเน่ืองในชุมชน 

มีจ านวนเตียง 150 เตียง แต่ปัจจุบันให้บริการจริงแล้วถึง 265 เตียง และ

จากข้อมูลระหว่างปี 2563-2565 พบว่า จ านวนผู้ป่วยติดเตียงมีเพ่ิมข้ึน 291, 

274, 100 ราย ตามล าดับ ส่งผลให้จ านวนผู้ป่วยติดเตียงสะสมมีมาก 

จนไม่สามารถให้บรกิารได้อย่างเพียงพอ 

นอกจากน้ี ผู้ป่วยติดบ้านบางรายมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ท่ีบ้าน 

เพ่ือบรรเทาอาการเจ็บป่วย ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ซึ่ งตามระเบียบ

พัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงพยาบาล ไม่อนุญาตให้ยืมเครื่องมือแพทย์ซึ่งมีราคาแพง

ออกนอกโรงพยาบาล รวมถึงการกระบวนการจัดซื้อเพ่ือเพ่ิมเติมเครื่องมือ

แพทย์ต้องใช้เวลานาน จงึมีเครื่องมือไม่เพียงพอ และไม่ทันต่อความต้องการ

ใชข้องผู้ป่วย 



ภายใต้สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น และ

มีความต้องการดูแลอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการขอใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

ท่ีบ้านเพ่ือการดูแลตัวเอง กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลปราสาท 

จงึได้แสวงหารูปแบบการด าเนินการศูนย์บรกิารเครื่องมือแพทย์ส าหรับผู้ป่วย

ในชุมชนรูปแบบใหม่ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วย

สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ โดยน าเรื่องหากับร่วมกับ พระครูกิตติธีราภรณ์ 

เจ้าอาวาสวัดสีโควนาราม ในฐานะพระนักพัฒนาช่วยเหลือกิจการทางสังคม 

น าไปสู่การจดัต้ังศูนย์บริการเครื่องมือแพทย์อ าเภอปราสาท วัดสีโควนาราม 

เพ่ือให้บริการยืมเครื่องมือแพทย์ท่ีจ าเป็นแก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

ยากจน ยากไร้ เขตอ าเภอปราสาท โดยมีการจดัระบบการบริหารงาน การดูแล

เครื่องมือแพทย์ การอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครชุมชน เพ่ือการบริหาร

จดัการด้วยตนเองในระยะยาว
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พระครกูิตติธีราภรณ์ เจา้อาวาสวัดสีโควนาราม เป็นพระนักพัฒนาช่วยเหลือกิจการทางสังคม สนับสนุน

หน่วยงานรัฐ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เป็นประจ า และเป็นท่ีศรัทธาของชุมชน ประชาชนท่ัวไป 

และมีความต้องการช่วยเหลือสังคมในด้านสาธารณสุขให้กว้างขวาง นอกเหนือจากการช่วยเหลือ

ในด้านอื่น ๆ และเห็นถึงความจ าเป็นของญาติผู้ป่วยผู้สูงอายุ รวมถึงผู้พิการท่ีมีความขัดสน

เรื่องค่าใชจ้า่ยในการจดัซื้ออปุกรณ์การแพทย์เพื่อมาดูแล โดยเริม่ต้นด้วยการใชทุ้นส่วนตัวในการจดัซื้อ

อุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ยากไร้ ในพื้นท่ีใกล้เคียง 

เมื่อมีผู้มาใช้บริการมากขึ้น จึงประสานความร่วมมือกับกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน รพ.ปราสาท 

เพื่อหารอืและขยายความรว่มมอืในการท างานรว่มกันในหลาย ๆ ภาคส่วน น าไปสู่การจดัต้ัง “ศูนย์บรกิาร

เครื่องมือแพทย์อ าเภอปราสาท วัดสีโควนาราม” เพื่อขยายการบริการให้ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังอ าเภอ

ปราสาท 

ขณะเดียวกัน เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน และสรา้งความรว่มมือกันของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ด้วยจิตสาธารณะ จึงมีแนวคิดจัดท าผ้าป่าสามัคคีเครื่องมือแพทย์ขึ้น เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 

2563 มีผู้มีจิตศรทัธารว่มบุญ จ านวนเงนิ 651,896 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องทางการแพทย์ท่ีจ าเป็นมา

ให้บริการ รวมถึงการขยายผลด้วยการระดมทุนผ่านกิจกรรมงานบุญต่างๆ เช่น การท าบุญวันเกิด 

การท าบุญให้ครอบครัว, บริษัทห้างร้าน, ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย ์

จัดสรา้งเตียงใช้เองโดยพระลูกวดัท่ีมีฝีมือช่าง เป็นการต้นทุนจากการซื้อ จนมีงบประมาณเพื่อจัดซื้อ

เครื่องมอืแพทยใ์นการใหบ้รกิารได้เพิม่เติมมากขึ้น

ผู้น า-ชาวบา้นรว่มดแูลชว่ยเหลือกัน
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ในด้านการบรหิารงาน กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลปราสาท ได้น าชุมชนเข้ามามีส่วนรว่ม

ในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน โดย อสม.บ้านสีโคทุกคนได้รับการจัดเวรแบ่งหน้าท่ี ซึ่งจะมีการปฏิบัติงาน

ทุกวนั ไม่เวน้วนัหยุด และการจัดวางระบบ และการอบรมให้ความรูใ้นการปฏิบัติงาน เช่น การทะเบียน

รับเข้า-จ าหน่าย เครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิด การให้บริการยืม–คืนเครื่องมือแก่ผู้ป่วยสูงอายุ 

การแนะน าวธิกีารสังเกตความผิดปกติขณะใช้งานของเครื่องมือแพทย์ การดูแลตรวจสอบความพรอ้ม

ก่อน-หลังการใช้งาน การดูแลท าความสะอาดเครื่องมือทุกชนิด โดยปฏิบัติตามหลักการควบคุม

การติดเชื้ออย่างเครง่ครดั และการให้ความรูแ้ก่ญาติท่ีมารบัเครื่องมือ เพื่อสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้

อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันชุมชนบ้านสีโคยังประสานความรว่มมืออย่างแข็งขัน รว่มคิดค้นหา

วธิกีาร ปรบัรปูแบบบรกิาร ใหม้ปีระสิทธภิาพ เหมาะสมตามบรบิทอยา่งต่อเนื่อง

ท้ังน้ี การให้บรกิารยืม–คืนเครื่องมือแก่ผู้ป่วยสูงอายุ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ค่ามัดจ า และค่าบ ารุงรกัษา 

โดยค่ามัดจ าก าหนดท่ี 25 % ของราคาเครื่องมือต่อหน่วย เมื่อคืนเครื่องมือจะได้รบัคืนเงนิเต็มจ านวน 

ยกเวน้เครื่องช ารดุจากการใชง้านไม่เหมาะสม และเรยีกเก็บค่าท าความสะอาดเครื่องมือชิน้ละ 200 บาท 

ส่งผลให้มีรายได้จากการบรหิารจัดการ น าไปรวมกับเงินบรจิาค และเงินงบประมาณ สามารถจัดซื้อ

เครื่องมอืแพทยไ์ด้เพิม่มากขึ้น จนสามารถขยายการบรกิารต่อเน่ืองใหกั้บโรงพยาบาลในอ าเภอข้างเคียง

ได้อกีด้วย 
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ลดเหล่ือมล้า
สรา้งคณุภาพชวีติ



“ศูนย์บริการเครื่ องมือแพทย์อ าเภอปราสาท วัดสีโควนาราม” เริ่มต้นมีเตียงให้บริการ 4 หลัง, 

เครื่ องผลิตออกซิเจน 4 เครื่ อง, ฟูกลม 4 ผืน, เครื่ องดูดเสมหะ 4 เครื่ อง และรถเข็น 2 คัน 

จากการบริหารจดัการ และการระดมทุน จในปี 2564 มีเครื่องมือแพทย์เพ่ิมขึ้น โดยมีเตียง 38 หลัง, 

เครื่องผลิตออกซิเจน 16 เครื่อง, ฟูกลม 28 หลัง, เครื่องดูดเสมหะ 18 เครื่อง และรถเข็นน่ัง 19 ตัว 

ชว่ยลดค่าใชจ้า่ยให้กับภาครฐัได้ถึง 1,000,000 บาท โดยประมาณ โดยมีอาคารศาลาชัน้เดียว ภายในวัด

เป็นท่ีต้ังของศูนย์ มีห้องเก็บเครื่องมือท่ีมิดชิด ด้วยระบบบริหารจดัการท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน โดยมี อสม.

บ้านสีโคเป็นผู้ดูแลรบัผิดชอบ จ านวนครัง้การยืมมีเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองในทุกปี 

“ในปี 2565 สามารถบริหารงานมีรายได้เพ่ิมเติมเพ่ือใช้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รวม 134,310 บาท 

เป็นเงินจากการบริจาค 108,640 บาท รายได้จากค่าท าความสะอาดเครื่ องมือ 25,670 บาท 

ขณะเดียวกัน พระลูกวัดสามารถลดค่าใช้จ่ายด้วยการจดัสร้าง และซ่อมแซมเตียงท่ีช ารุด เป็นการลด

ต้นทุนจากการจัดซื้อ ซึ่งมีราคาสูงถึง 12,000 -20,000 บาท/หลัง แต่สามารถจัดสร้างได้ในราคา

ประมาณ 8,000 บาท/หลัง 

การด าเนินการของศูนย์ โดยน าชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกขั้นตอน เชื่อมต่อการดูแล

ต่อเน่ืองผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ในชุมชนอย่างไร้รอยต่อ จนสามารถขยายผลการให้ความช่วยเหลือไปยัง

โรงพยาบาล และชุมชนใกล้เคียง ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติ ลดความเหล่ือมล้า 

ลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลปราสาท ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย โรงพยาบาลปราสาท

สามารถดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการจัดซื้อ

เครื่องมือแพทย์ส าหรับผู้ป่วยในชุมชน ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ ในการให้บริการโดยชุมชน ท้ัง อสม. 

ผู้น าชุมชน พระภิกษุ ลูกวัดมีส่วนรว่มอย่างเข้มแข็ง จนสามารถขยายการให้บรกิารไปสู่อ าเภอข้างเคียง 

ได้แก่ อ าเภอพนมดงรกั กาบเชิง และอ าเภอเมือง เป็นรปูแบบบรกิาร โรงพยาบาล–วัด–ชุมชน ท่ีรว่มมือ

กันอย่างมีประสิทธิผล เกิดสังคมแห่งการเก้ือกูล แบ่งปัน และให้โอกาสอย่างเท่าเทียมแก่คนในสังคม 

ตามท่ีพระครูกิตติธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสีโควนาราม มีความมุ่งมั่นในการสังคม และสร้างชุมชน

ท่ีมีคุณภาพ
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“ระดับดีเด่น” 
ประเภทเล่ืองลือขยำยผล 

รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนรว่ม 



ภาคีหุ้นส่วนรว่มใจ 

แก้ไขปัญหาสุขภาพจติ 

พัฒนาคณุภาพชวิีตครบวงจร

กรมสุขภาพจติ  
กระทรวงสาธารณสุข

รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทเล่ืองลือขยายผล 
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ชมุชนเขา้ใจผู้ปว่ยจติเวช

ลดการตีตรา
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การท่ีผู้ป่วยทางจิตเวชท่ีได้รับการรักษาให้หายแล้วแต่กลับมาเป็นซ้าอีกพบว่ามาจาก

หลายสาเหตุและหลายปัจจยัซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีส าคัญอกีด้านหน่ึง เพราะการดูแล

ผู้ป่วยจิตเวชท่ีบ้านมีความยุ่งยากและซบัซอ้นต้องอาศัยทักษะเฉพาะในการดูแล ดังน้ันผู้ดูแล

และครอบครัว รวมท้ังชุมชนต้องมีความพรอ้มและผู้ป่วยควรเข้าถึงการรกัษา การดูแลและ

ใหท้านยาอยา่งต่อเนื่อง

ท้ังน้ี การดูแลผู้ป่วยจ าเป็นต้องเฝ้าระวังอาการทางจิตเพื่อป้องกันการก าเริบซ้าท่ีอาจจะมี

ความรนุแรงในระยะเฉียบพลัน และตระหนักถึงผลกระทบจากการถูกตีตราจากสังคม ตลอดจน

การฟื้ นฟูผู้ป่วยเพื่อให้มีคุณภาพชวีติท่ีดีและครอบครวัมีความสุขไม่เครยีดกับภาระในการเลี้ยงดูด้วย 

และสามารถอยู่กันในชุมชนอย่างมีความสงบสุขซึ่งความพรอ้มในการดูแล ความรูค้วามเข้าใจ 

ทักษะในการจดัการกับอาการทางจติเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากจะต้องได้รบัการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
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ส าหรับการขยายผลได้ด าเนินการใน  2 พื้นท่ี ตามปีงบประมาณ 2563 - 2565 คือ ชุมชนต าบล

คลองเคียน อ าเภอตะก่ัวทุ่ง จงัหวดัพงังา และชมุชนต าบลคลองหนิ อ าเภออา่วลึก จงัหวดักระบี่ ขั้นตอน

การยายผลเริม่จากใชช้มุชนเป็นฐาน ผ่านกระบวนการวเิคราะหช์มุชน และการใหค้วามรูกั้บภาคีเครอืข่าย

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี จากน้ันมีการถ่ายทอดเทคนิค ทักษะ และฝึกปฏิบัติ การเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการ 

การฟื้ นฟูสมรรถภาพสู่การงานอาชีพ การศึกษาดูงาน การถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ในกระบวนการเหล่านี้เสรมิสรา้งให้ภาคีเครอืข่ายมีศักยภาพมากขึ้น โดยมีโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

เป็นพีเ่ลี้ยง ใชเ้ทคโนโลยี การส่ือสารเป็นชอ่งทางในการท างาน และมีทีมให้ค าปรกึษาแก้ไขปัญหา ท าให้

เกิดก าลังใจในการช่วยเหลือ ความเข้าใจ ใส่ใจของครอบครวั ชุมชน ท าให้ไม่มีอุบัติการณ์ความรุนแรง

ของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และสามารถลดการกลับมาเป็นซ้าได้ ประกอบกับทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน

สามารถชว่ยเหลอืได้ทันท่วงที 

จากสภาพการณ์ดังกล่าว กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต จึงมีนโยบาย

ให้การสนับสนุนเรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชท่ีกระท ารุนแรงต่อสังคม โดยมีโรงพยาบาลสวนสราญรมย ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานีน าโมเดลของชุมชนต้นแบบ “บ้านท าเนียบร่วมใจปฏิบัติการฉับไว ปลอดภัย 

ลดรุนแรง สร้างความแข็งแกร่งชุมชน” ท่ีประสบความส าเร็จ และได้รับรางวัลการบริหารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม ระดับดีเด่น ประจ าปี 2563 ไปขยายผลให้แก่เครอืข่ายสุขภาพในเขตท่ี 11 เพื่อประโยชน์

ต่อชุมชนและผู้รับบริการในพื้นท่ี และได้ผลักดันเข้าสู่นโยบายของแผนงานการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

กลุ่ม SMI-V (serious mental illness with violence) อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่ อนขยายผล

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 แม้จะมีความยากล าบาก แต่ก็ท าให้เกิดมิติใหม่ของ

การขับเคลื่อนงานในรูปแบบ Hybridge learning เป็นการสรา้งการเรยีนรูท้ั้งรูปแบบ online และ 

onsite แต่ผลลพัธท่ี์ได้คุ้มค่ามาก
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สรา้งภาคีเครอืขา่ยขยายผล

การขยายผลในพื้นท่ีชุมชนต าบลคลองเคียน อ าเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นชุมชนท่ี

มีความโดดเด่นด้านการท่องเท่ียว แต่ประสบปัญหาการมีผู้ป่วยจิตเวชมากถึง 58 ราย ส่วนใหญ่

จะเป็นจิตเวชสารเสพติด  พบปรากฏการณ์ความรุนแรง จ านวน 3 ราย เพราะชุมชนขาดความรู้

ความเข้าใจ และไม่รู้วิธีการจัดการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง อีกท้ังขาดการสนับสนุนจากภาคี

เครอืข่าย ส่งผลให้ผู้ป่วยจติเวชมีอาการก าเรบิ และไม่ได้รบัการรกัษา ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์

ของชุมชน ขณะท่ีผู้น าชุมชนมีความพยายามท่ีจะแก้ปัญหา แต่คนชุมชนขาดความเชื่อมั่น

ความไวเ้นื้อเชื่อใจ เน่ืองจากไมม่ผีู้เชีย่วชาญทางด้านสุขภาพจติ 
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ทางโรงพยาบาลตะก่ัวทุ่ง จึงเข้ามาช่วยเหลือ โดยปรึกษาหารือร่วมกันและร่วมกันขับเคลื่อนภายใต้

โครงการ “การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพจติ ฟื้ นฟูคุณภาพชีวิต ด้วยวิถีชุมชนอิสลามบ้านคลองเคียน” 

เมื่อปลายปี 2563 - เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนความรูสุ้ขภาพจิตและจิตเวช

แก่ชุมชน และพัฒนาระบบการเข้าถึงบรกิารรกัษา ฟื้ นฟู การดูแลคุณภาพชีวติผู้ป่วยทางจิตในชุมชน

อย่างต่อเนื่อง ด้วยพลังรว่มของกลุ่มภาคีท่ีเข้ามามีส่วนรว่ม โดยมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันคือ 

ลดการก าเริบซ้า ลดความรุนแรง ลดการตีตราจากสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิต และเพิ่มการมีส่วนร่วม

ของชมุชน ตามขัน้ตอนดังน้ี 

1

2

3

4

5

การประสานความรว่มมอื

พฒันาการฟื้ นฟูดูแลคณุภาพชวีติ 

สรา้งกระบวนการมส่ีวนรว่มภาคีเครอืข่ายชมุชน

พฒันาระบบส่งต่อ ทีมปฏิบัติการฉกุเฉิน 

พฒันาศักยภาพระบบการดูแลต่อเนื่อง 

ส่วนการขยายผลในพื้นท่ีต าบลคลองหิน อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  พบว่ามีผู้ป่วยจิตเวช 76 คน 

ส่วนใหญเ่ป็นผู้ป่วยโรคจติเภท และจติเวชสารเสพติด มีปรากฏการณ์การความรนุแรง 12 คน ประชาชน

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอสิลาม ท าให้มีข้อจ ากัดทางด้านภาษาและวฒันธรรม ส่งผลต่อการเข้าถึงบรกิาร

สาธารณสุข ท้ังน้ี ชมุชนคลองหนิ ได้รบัการพฒันาจากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

เพื่อแก้ปัญหาทางด้านสุภาพจิตต้ังแต่ปีพ.ศ. 2558 จนถึงปี 2562 ชุมชนจงึมีต้นทุนท่ีดีในการพฒันา

โดยเริม่จากผู้น าท่ีให้ความส าคัญ และได้บูรณาการการท างานรว่มกับภาคีในท้องถ่ิน ท าให้ผู้ป่วยจิตเวช

ได้รบัการดูแลต่อเน่ืองมีการจัดต้ังกลุ่ม “คลองหินรักษ์จิต”แต่ด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ

สารเสพติดส่งผลกระทบต่อชุมชน กล่าวคือในปี 2562 พบปัญหาสุขภาพจิต และยาเสพติด ท่ีมี

ความซับซ้อนของปัญหา เป็นความยากของพื้นท่ีในการแก้ไขปัญหา และด้วยระบบบริการสุขภาพ 

(service plan) ระบบส่งต่อเพื่อเขา้สู่กระบวนการรกัษาในโรงพยาบาลท่ีเหนือกวา่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูม ิ

มีการปรับเปลี่ยนนโยบายและเงื่อนไขการส่งต่อ และมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสุขภาพจิต 

(พ.ร.บ. สุขภาพจติ) ฉบับปรบัปรงุใหม ่ปี 2562 ด้วย 

รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565 154



ทางโรงพยาบาลสวนสราญรมย์เข้ามาต่อยอดการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพจิตเพื่อปิดช่องวา่งของ

ปัญหาสุขภาพจิตชุมชนให้ครอบคลุมครบวงจร โดยได้น าแนวคิด SMI-V CBR (Serious Mental 

Illness with Violence & Community-based rehabilitation) มา ใช้  และ ใช้ชุมชนเป็นฐาน

เพื่อการฟื้ นฟูดูแลผู้ป่วยจติเวชท่ีกระท ารนุแรงต่อสังคมภายใต้ “โครงการเพิม่ประสิทธภิาพระบบบรกิาร

สุขภาพจิต ฟื้ นฟูคุณภาพชีวติด้วยชมรมคลองหินรกัษ์จิต”เมื่อปลายปี 2563- 2565 เมื่อชุมชนได้รบั

การสนับสนุนองค์ความรูท้างด้านสุขภาพจิต และจิตเวช ท่ีครอบคลุมความรอบรูท้างด้านสุขภาพจิต 

ท าใหเ้กิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน มีแผนงานมีการบูรณาการรว่มกัน เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง

มากขึ้น มีความเข้าใจระบบการส่งต่อช่วยเหลือโดยเกิดทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของชุมชน การสร้าง

ฐานข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชชุมชน กลุ่มดูแลกันเอง มีบัดด้ีคู่ใจ  และเกิดระบบการติดตามดูแล

ต่อเน่ือง มีทีมเยี่ยมบ้านประสานเครอืข่าย เกิดการพฒันาการฟื้ นฟูผู้ป่วยจติเวชสู่การมีงานท า ผู้ป่วยจติ

เวชเข้าถึงบริการรักษา ป้องกันเหตุความรุนแรง มีการติดตามดูแลต่อเนื่อง ป้องกันการป่วยซ้า 

ลดความรนุแรง เพิม่ความรกัความเข้าใจทางสังคม เพิม่ประสิทธภิาพเครอืขา่ย 

สรา้งทีมปฏิบติัการฉกุเฉิน
ชมุชน-บดัด้ีคู่ใจ
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ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นมาจากพลังของการท างานท่ีเริ่มจากการท าด้วยหัวใจ การได้รับการคืนข้อมูล

สู่ชุมชนและสรา้งความตระหนักในปัญหารว่มกัน  กระบวนการมีส่วนรว่มของชุมชน และการบูรณาการ

เครอืขา่ยที่หลากหลายท างานรว่มกัน เกิดความรูส้ึกเป็นเจา้ของ การได้รบัการพฒันาองค์ความรูใ้หม่และ

เทคโนโลยีไปสู่ชุมชน ผู้น า ทีมงานทุกฝ่าย คณะกรรมการ อาสาสมัคร จิตอาสา มีภาวะความเป็นผู้น า 

มีการน าอย่างมีประสิทธภิาพของผู้น าชุมชน  ตลอดจนความสอดคล้องกับบรบิทชุมชน สังคม ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณี ทุนทางสังคม และ การใช้ทรัพยากรท้องถ่ินตามบริบทของพื้นท่ี กลยุทธ ์

กระบวนการ เทคนิค ทักษะ ในการขับเคลื่อน ภายใต้แนวคิด CBR ซึ่งมีแผนงานท่ีชดัเจน สรา้งกิจกรรม

ให้เกิดการด าเนินงานท่ีมีความต่อเนื่อง การสนับสนุน ส่งเสรมิจากองค์กรของภาครฐัท่ีเกี่ยวข้อง และ

องค์กรต่าง ๆ ในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนรว่ม จะเพิม่ศักยภาพให           มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น อนัจะน า

ไปสู่การปรบัปรงุคณุภาพชวีติ

ท างานด้วยใจสู่ความส าเรจ็
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"ห้วยถ้ามด - หนองพัง"  

แหล่งน้าฝ่ังโขง 

เชื่อมโยงเครอืข่าย 

ขยายผลธนาคารสัตวน์้าฯ

กรมประมง

รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทเล่ืองลือขยายผล 
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แหล่งน้าในชุมชนเป็นแหล่งน้าปิดท่ีสามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตสัตว์น้าภายใต้การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนเพ่ือการประมงอย่างย่ังยืนได้ กรมประมงจึงถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการประมงในแหล่งน้า

ชุมชนขนาดเล็กให้องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังแต่ปี 25646 แต่ในปัจจุบันพบว่า แหล่งน้าชุมชน

ส่วนใหญ่ไม่มีการบรหิารจดัการใชป้ระโยชน์ด้านการประมง และขาดการมีส่วนรว่มของชุมชน ท าให้แหล่ง

น้าอยู่ในสภาพท่ีเส่ือมโทรมมีปริมาณสัตว์น้าน้อยและบางครั้งเกิดความขัดแย้งในชุมชนเน่ืองจาก

การท าประมงผิดกฎหมาย 

ธนาคารสัตวน้์าแบบมส่ีวนรว่ม

“ซบัสมบูรณ์โมเดล”

กรมประมงจงึได้น าแนวทางการบริหารจดัการแหล่งน้าชุมชนแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการธนาคาร

ผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วม ท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน

ต้ังแต่ชุมชน “ร่วมคิดวางแผน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล” เพ่ือบริหาร

จัดการแหล่งน้าชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้าของชุมชน มีสัตว์น้าบริโภค และสร้างความมั่นคง

ด้านอาหาร ลดรายจา่ยเพ่ิมสรา้งรายได้ มีเงนิทุนหมุนเวยีนในชุมชน โดยเริม่ด าเนินการมาต้ังแต่ปี 2560

ในปัจจุบันมี 120 แห่งท่ัวประเทศ การด าเนินงานเห็นผลเชิงประจักษ์ และเป็นต้นแบบ (Best 

Practices) น าไปต่อยอดขยายผลด าเนินการในแหล่งน้าอื่นอีกหลายแห่ง จนท าให้กรมประมงได้รับ

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน 5 รางวัล ระดับดีและระดับ

ดีเด่น ท่ีหนองซบัสมบูรณ์ ต.ทุ่งจงัหัน อ.โนนสุวรรณ จ. บุรรีมัย์ เป็นหน่ึงในแหล่งน้าท่ีเข้ารว่มโครงการ

ธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วมในปีแรก (พ.ศ.2560) และสร้างเป็นต้นแบบหรือ “ซับสมบูรณ์

โมเดล”  ในปี 2564

กรมประมงได้น าโมเดลดังกล่าวมาเป็นต้นแบบขยายผลท่ี หนองพัง บ้านปากบัง ต าบลพิมาน อ าเภอ

นาแก จงัหวดันครพนม และ  ห้วยถ้ามด บ้านภผูาหอม ต าบลนาสะเม็ง อ าเภอดอนตาล จงัหวัดมุกดาหาร  

ณ ท่ีหนองพัง มีพ้ืนท่ี 67 ไร่ มีราษฎรในชุมชน 207 ครัวเรอืน จ านวนประชากร 842 คน ชาย 360 คน 

หญิง 482 คน ส่วนแหล่งน้าห้วยถ้ามด บ้านภูผาหอม ต าบลนาสะเม็ง อ าเภอดอนตาล จงัหวัดมุกดาหาร 

มีพ้ืนท่ี 49 ไร่ ราษฎรในชุมชน 187 ครัวเรือน ประชากร 667 คน ชาย 325 คน หญิง 342 คน ชุมชน

มีความต้องการใชแ้หล่งน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรหิารแหล่งน้าให้เป็นแหล่งผลิตสัตวน์้าของชุมชน 
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การมีส่วนรว่มของชุมชนอยู่ภายใต้แนวคิด "ไม่มีเรา เขาท าได้" สู่แนวคิด "สรา้ง เสริม เพ่ิม ยก พัฒนา" 

ซึ่งเป็นการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนท่ีมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้นและยั่งยืน ต้ังแต่วางแผนจัดต้ังกลไก

ความรว่มมือ การประสานงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ และแต่งต้ังคณะกรรมการ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ

กรม ระดับจังหวัด คณะกรรมการธนาคารฯ  จากน้ันจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและชี้แจงถ่ายทอด

"ซับสมบูรณ์โมเดล" ให้ชุมชนร่วมกันจัดท าแผนการพัฒนาแหล่งน้าท่ีใช้งบอุดหนุนของกรมประมง 

175,000 บาท เพื่อจดัท าแผนด าเนินงานก าหนดใหม้ีรายได้ต้ังแต่ปีแรกของการด าเนินงาน  โดยท่ีชมุชน

รว่มกันจัดต้ังกฎระเบียบของโครงการฯและรว่มมือกับเจา้หน้าท่ีจดัเก็บข้อมูล เสรมิสรา้งความเข้มแข็ง

ของเครอืขา่ย และด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีได้รบัการอนุมติั 

"สรา้ง เสรมิ เพ่ิม ยก พัฒนา"

ส่วนการขยายผลท าให้ครบวงจร ต้ังแต่ ต้นน้า เช่น การเพาะพันธุ์ปลา การเลี้ยงปลาผลิตลูกพันธุ ์

การอนุบาลลูกปลา การสรา้งอาหาร ระดักลางน้า มีการแปรรูปสัตวน์้า ปลูกผักผลไม้ การท่องเท่ียว

เชิงอนุรกัษ์ เปิดฟิชชิ่ง รา้นอาหาร ศึกษาดูงาน  และปลายน้า หาช่องทางการตลาด สรา้งแบรนด์ของ

ชุมชน มีศูนย์เรียนรู้ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายกลุ่มเครือข่าย มีกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากร

ประมง จดัต้ังเขตอนุรกัษ์สัตวน้์า จดัต้ังกลุม่แปรรปู และเป็นแหลง่การศึกษาดูงานแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ท้ังน้ี คณะกรรมการได้น าความรูแ้ละประสบการณ์ไปด าเนินงานโครงการ "ประมงอาสาพาปลากลับบ้าน

จากโขงสู่หนองหาร" โดยรว่มกับ 32 ชมุชนท่ีมกีารอนุรกัษ์เพาะพนัธุป์ลาพื้นถ่ินแม่น้าโขงแล้วน าไปปล่อย

คืนสู่ต้นน้าท่ีเป็นแหล่งก าเนิดคือล าน้าก่าและหนองหารเพื่อฟื้ นฟูทรัพยากรสัตวน์้า ด้านผลประโยชน์

ท่ีได้รบั ชุมชนจะรว่มกันก าหนดกฎระเบียบของเงนิกองทุน มีเกณฑ์การรบัสมัครสมาชิก การระดมหุ้น 

การจัดสรรรายได้ รวมท้ังประเมินผลผลิตสัตว์น้า ก่อนและหลังปล่อยพันธุ์ โดยมีการประชุม

คณะกรรมการฯ ผ่าน กลุ่มไลน์ เฟชบุ๊ก ลงไปตรวจเยี่ยมโครงการฯในพื้นท่ีจริง ช่วยประสัมพันธ์

กับแหลง่น้าอื่น 
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ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ มีดังน้ี ราษฎรในชุมชนท้ัง 2 แหล่งน้าเห็นความส าคัญ

และตระหนักถึงผลประโยชน์ท่ีได้รบัจากการด าเนินงานในรปูกลุ่มมากขึ้น ท าให้

เข้ามามีส่วนร่วม มากขึ้น ณ แหล่งน้าหนองพัง ปี 2564 มีสมาชิก 53 ราย 

ระดมหุน้ได้ 223 หุน้ คิดเป็นเงนิ 22,300 บาท  ในปี 2565 เพิม่เป็น 69 ราย มี 290 หุน้ 

มูลค่า 29,000 บาท ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือมากขึ้น

โดยเฉพาะท่ีแหล่งน้าห้วยถ้ามด ได้ร่วมกันบรจิาควสัดุอุปกรณ์ในการด าเนิน

กิจกรรม เชน่ ไมไ้ผ่ส าหรบัสรา้สะพาน จุดเชค็อนิ ท่ีใหอ้าหารปลา 

ชมุชนเขม้แขง็ มเีงนิ คณุภาพชวีติดีขึ้น

อกีท้ัง คณะกรรมการฯ และชุมชนมีความรูแ้ละทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตวน้์า จนสามารถผลิตสัตวน้์า

ได้เอง ท่ีแหล่งน้าหนองพัง จ.นครพนม ผลิตลูกพันธุ์ปลาและอนุบาลได้กวา่ 6 ชนิด น าไปปล่อยในแหล่งน้า

และจ าหน่ายกวา่ 10 ลา้นตัว ผลิตสัตวน์้าได้ 2.46 ตัน และผลิตลูกปลาวยัออ่นโดยใช ้Mobile Hatchery 

กว่า 30 ล้านตัว เพื่อปล่อยตามโครงการกรมประมงอาสาพาปลากลับบ้านจากโขงสู่หนองหารและ

ล าน้าก่า 30 ลา้นตัว 

และท่ีแหล่งน้าห้วยถ้ามด จังหวัดมุกดาหาร สามารถผลิตลูกพันธุ์ปลาและอนุบาลได้กว่า 7 ชนิด 

เพื่อปล่อยในแหล่งน้าและจ าหน่ายกวา่ 10 ล้านตัว ผลิตสัตว์น้าได้ 2.94 ตัน ยังประโยชน์ต่อชุมชนมี

สัตว์น้าบริโภคและสร้างรายในครัวเรือน มีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน มีความรักความสามัคคี

ท าใหค้ณุภาพชวีติของคนในชมุชนดีขึ้น 

อน่ึง ท่ีแหลง่น้าหนองพงั ชมุชนมผีลผลติสัตวน์้า 2.46 ตัน มรีายได้ 163,170 บาท ปันผลคืนสมาชกิแล้ว 

14,941 บาท และท่ีแหล่งน้าถ้าห้วยมด ชุมชนมีผลผลิตสัตวน์้า 2.94 ตัน มีรายได้ 219,663 บาท ปันผล

คืนสมาชกิแล้ว 13,260 บาท และจดัสรรให้สาธารณะประโยชน์ 30,234 บาท ท้ังสองแหล่งน้าข้างต้นได้

จดขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนท้องถ่ินกับกรมประมง และแหล่งน้าหนองพังได้จดทะเบียนเป็นกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มธนาคารผลผลิตสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วมบ้านปากบังกับกรมส่งเสริมการเกษตร 

ซึ่งจะได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากหลายหน่วยงาน และได้เรยีนรูกั้บองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน

อื่นอกี 37 ชมุชน.
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เล่ืองลือขยายงาน 

บ้านปางแดงใน

ต้นแบบต่อยอด 

Towards SDGs

สถาบันวจิยัและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องค์การมหาชน)

รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทเล่ืองลือขยายผล 

161 รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565



นวตักรรมพืชทางเลือกสู่ชวีติปลอดหน้ี

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน

ในพ้ืนท่ีบ้านปางแดงใน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและหน้ีสินของชาวบ้าน โดยการส่งเสรมิอาชีพ

เพ่ือสรา้งรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมตามแนวทางโครงการหลวง และ

ยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าผลงานนวตักรรมจากงานวจิยัปรบัวธีิการปลูกข้าวโพดเหล่ือม

ด้วยพืชตระกูลถ่ัว และจดัท าแผนท่ีดินรายแปลงรว่มกับการปรบัระบบเกษตรท่ีเหมาะสมให้กับเกษตรกร

จากพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด 

นอกจากน้ี ชุมชนบ้านปางแดงในไม่มีปัญหาการเผาเต็ม 100%ได้รางวลั “ต้นแบบหมู่บ้านปลอดการเผา” 

จากกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2555 จากรายงานระบบติดตามจุดความรอ้น (Hot Spot) ดาวเทียมของ

กรมป่าไม้ปี 2564 ในพ้ืนท่ีอ าเภอเชียงดาวจ านวน 765 จุด พบจุดความร้อนในพ้ืนท่ีการเกษตร

บ้านปางแดงในเพียง 2 จุด และในปัจจุบันเป็นแหล่งเรยีนรูก้ารปรบัระบบการปลูกพืชท่ีย่ังยืนมีเกษตรกร

ผู้น า 15 ราย ท าหน้าท่ีเป็นประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกพืชชนิดต่าง ๆ

ให้เกษตรกรรายอ่ืน ๆ น าไปปรบัใชแ้ละรว่มขับเคล่ือนงานพัฒนากับ สวพส.  

ในปี 2549 มีการปลูกข้าวโพดจ านวน 907.79 ไร ่รวม 164 แปลง เปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีปลูกพืชทางเลือกใหม่ 

รวม 816 ไร่ คิดเป็น 89.89% และเหลือพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดเพียง 97.79 ไร่ คิดเป็น 10.11% 

สร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549-2564 เกษตรกร

ท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้รวม 85.87 ล้านบาท และทุกครัวเรือนสามารถปลดหน้ีสินนอกระบบได้หมด

ในปี 2555
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จากวถีิท่ีแยกกันอยู่สู่กลุ่มนิติบุคคล 

การน าต้นแบบดังกล่าวไปขยายผลสู่พ้ืนท่ีด าเนินงานในอ าเภอพร้าว จงัหวัดเชียงใหม่ และต่อยอดงาน

ส่งเสรมิและพัฒนาสู่หมู่บ้านเครอืข่าย 4 ชุมชนในการแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวโพดในพ้ืนท่ีสูงอื่น ๆ ซึ่งมี

พ้ืนท่ีในอ าเภอแม่แจม่ จงัหวัดเชียงใหม่ อ าเภอแม่จริม จงัหวัดน่านสามารถลดการเผาและแก้ไขปัญหา

ฝุ่นควันในพ้ืนท่ีได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีการจัดต้ังสถาบัน

เกษตรกรท้ังภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรเป็นการยกระดับกลุ่มเกษตรกรจากกลุ่มพ่ึงพา

ตนเองสู่การเป็นกลุ่มนิติบุคคล ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านปางแดงใน และวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มหัตถกรรมย้อมสีธรรมชาติบ้านปางแดงใน ท่ีมีการบรหิารจดัการอย่างเข้มแข็งและย่ังยืน

วิถีใหม่เกษตรกรคือปรับการปลูกข้าวโพดเหล่ือมด้วยพืชตระกูลถ่ัวและน าเทคโนโลยีองค์ความรู้จาก

โครงการหลวงไปใช้เมื่อเห็นผลก็น าไปขยายเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวโพดในพ้ืนท่ีสูง

อื่น ๆ ท่ีมีบริบทและปัญหาคล้ายกับชุมชนบ้านปางแดงในท่ีมีการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์และบุกรุกพ้ืนท่ี

ป่าโดยมีเกษตรกร 582 รายท่ีได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมจากงานวิจยัปรับวิธีการปลูกข้าวโพดเหล่ือม

ด้วยพืชตระกูลถ่ัวและมีรายได้จากการปรับระบบเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมีรายได้เพ่ิมขึ้นดังน้ี 

ท่ีโครงการหลวงปางแดงในมีรายได้รวม 80.16 ล้านบาท บ้านแม่สายนาเลาโหล่งขอด อ.พร้าว 

จ.เชียงใหม่ มีรายได้ 34.93 ล้านบาท บ้านแม่มะลอ อ.แม่แจม่ จ.เชียงใหม่ มีรายได้ 8.89 ล้านบาท และ

ท่ีบ้านแม่จรมิ อ.แม่จรมิ จ.น่าน มีรายได้ 23.25 ล้านบาท

ผลจากการจดัต้ังสถาบันเกษตรกรในภาคการเกษตรท าให้สามารถซื้อปัจจยัการผลิตทางการเกษตรได้

ในราคาท่ีถูกกว่าท้องตลาด และต่อรองขายผลผลิตจากพ่อค้าคนกลางได้ราคาท่ีเพ่ิมขึ้น และผลดี

จากการจดัต้ังสถาบันเกษตรกรนอกภาคการเกษตร ท าให้เกษตรกรมีอาชีพเสรมิ สรา้งรายได้ให้กับกลุ่ม

แม่บ้านเกษตรกร ยกระดับกลุ่มเกษตรกรจากกลุ่มพ่ึงพาตนเองสู่การเป็นกลุ่มนิติบุคคล 2 กลุ่มคือ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านปางแดงใน และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมย้อมสีธรรมชาติบ้าน

ปางแดงใน มีสมาชิก 168 คน มีทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 1.13 ล้าน สรา้งความเข้มแข็งและย่ังยืน

ในการด าเนินงาน
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ชมุชนรว่มกันปกปอ้งผืนปา่

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนยังประโยน์ต่อการป้องการบุกรุกป่าเพ่ิม และท าการเกษตรในขอบเขตท่ี

ถูกต้องตามกฎหมาย มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากแผนท่ีดินรายแปลง ท ากิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม

แบบบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ร่วมกับกรมอุทยานสัตวป์่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม ้

ท าฝายชะลอน้าและจัดท าแนวกันไฟรอบแนวเขตป่าและชุมชน ร่วมมือกับสถานีพัฒนาท่ีดินจัดระบบ

อนุรักษ์ดินและน้าท าแนวคันคูรับน้ารอบขอบเขา (Contour) ปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินพัง เกษตร

ได้กลา้ไมผ้ลยนืต้น ลดการเผาเกิดหมอกควนัด้อยา่งเป็นรปูธรรม 

ส่วนผลลัพธ์จากการขยายผล ได้แก่ 

1. มีพ้ืนท่ีขยายผล 4 ชุมชน ท่ีโครงการหลวงปางแดงใน ปลูกข้าวโพดลดลงเหลือ 1,126.6 ไรห่รอื

20.68% มีพื้นท่ีสีเขียวจากการปลูกไม้ผลเพิม่ขึ้น 63.08% เกิดจุดความรอ้น (Hot Spot) จากรายงานของ

กรมป่าไม ้ปี 2564 จ านวน 34 จุด คิดเป็น 4.44%  

2. บ้านแม่สายนาเลา ลดการปลูกข้าวโพดได้ 100% มีพื้นท่ีสีเขียวจากการปลูกไม้ผลเพิม่ขึ้น 66.89% 

คืนพื้นท่ีป่าให้กับอทุยานแห่งชาติศรลีานนา 23.23% และเกิดจุด hot spot จ านวน 4 จุด คิดเป็น 

1.10%  

3. โครงการหลวงแม่มะลอ มีพื้นท่ีปลูกข้าวโพดลดลง 34.29% มีพื้นท่ีสีเขียวจากการปลูกไม้ผล

เพิม่ขึ้น 21.13% และเกิดจุด hot spot จ านวน 85 จุด คิดเป็น 6.86% 

4. โครงการหลวงแม่จริม มีพื้นท่ีปลูกข้าวโพดลดลง 37% มีพื้นท่ีสีเขียวจากการปลูกไม้ยืนต้น 

(สัก, ยางพารา) เพิม่ขึ้น 25.49% เกิดจุด hot spot 1 จุด คิดเป็น 2.08%  และยังมีผลลัพธจ์าก

การต่อยอดด้วยกล่าวคือ ความสามารถของกลุ่มผู้น าเยาวชนท่ีมีส่วนร่วมบริหารจัดการกลุ่ม

สถาบันเกษตรกร ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท าการตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์ช่องทาง

ต่าง ๆ ส่งผลใหม้รีายได้จากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ผ่านตลาดออนไลน์ เพิม่ขึ้นถึง 60.82% 

นอกจากน้ีสามารถลดความยากจนของชุมชนในพื้นท่ีขยายผลท้ังหมดรวม 59 ครวัเรอืน และพื้นท่ีต่อ

ยอดรวม 289 ครวัเรอืน สรา้งรายได้เฉลี่ย 34,651.90 บาท/ครวัเรอืน/ปี ซึ่งสูงกวา่เส้นความยากจน 

และรกัษาคุณค่าของภูมิปัญญาชนเผ่า สรา้งความเสมอภาคของกลุ่มชาติพนัธุแ์ละลดความเหลื่อมล้า

ในสังคมสอดคลอ้งและสนับสนุนเป้าหมาย SDGs ข้อ 5 และข้อ 10  เป็นศูนย์การเรยีนรูใ้หแ้ก่ชมุชนอื่นๆ 

และสรา้งความสัมพนัธท่ี์ดีระหวา่งชุมชนกับหน่วยงานภาครฐั ชุมชนเข้มแข็งมีสมาชกิเพิม่ขึ้น สามารถ

ขับเคลื่อนกิจกรรมการพฒันาได้ด้วยชุมชนเองลดภาระของภาครฐั และประชาชนท่ัวไป เพราะสัดส่วน

ของประชาชนใต้เส้นความยากจนลดลง ท าการเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ไม่บุกรุกเผาป่า 

ชว่ยรกัษาและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและป่าไม้ของประเทศใหค้งอยูอ่ยา่งสมบูรณ์ 
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ด้านปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ ประกอบบด้วย

1) การมีกลไกเชงินโยบายของ สวพส. ท่ีเอื้อต่อกระบวนการสรา้งการมีส่วนรว่ม

2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและใช้หลักกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยมีแผน

การพัฒนาจากการมีประชาคมของชุมชนท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด มีการสร้างเกษตรกรผู้น าเป็น

แบบอย่างและน าการขับเคล่ือนการพัฒนาแก่เกษตรกรด้วยกันเองท้ังภายในชุมชนต้นแบบ และชุมชน

ท่ีมีการต่อยอดขยายผล 

3)การยอมรับและเคารพกฎกติกาชุมชน ท าให้ เกิดความเข้มแข็งสามัคคี มีภูมิคุ้มกันรองรับ

การเปล่ียนแปลง

4)การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือและประสานทรพัยากรจากทุกภาคส่วน ท าให้เกิดการดึงศักยภาพของ

บุคลากรและสมรรถนะหลักของแต่ละหน่วยงาน มาขับเคล่ือนการพัฒนาในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5)การมีวัฒนธรรมองค์การท่ีเน้นให้บุคลากรเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมจากกระบวนการมีส่วนร่วมกับ

ผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อน่ึง ชุมชนบ้านปางแดงใน หมู่ 9 ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 62

ครัวเรือน 307 ราย ไม่มี ผู้น า ท่ีเป็นทางการ เน่ืองจากเป็นหย่อมบ้านบริวารของหมู่บ้านหลัก 

(บ้านทุ่งหลุก) อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมืองเชยีงใหม่ 76 กิโลเมตร มีระดับความสูงต้ังแต่ 500-900 เมตร 

จากน้าทะเลปานกลาง ชนเผ่าดาราอ้ัง หรือ ปะหล่อง จากอดีตท่ีล้ีภัยสงครามมาจากประเทศพม่า 

มาอาศัยอยู่บริเวณดอยอ่างขางและได้ย้ายถ่ินเข้ามาประกอบอาชีพ ซื้อท่ีดินด้วยเงิน 2,000 บาท 

เพ่ือจดัต้ังชุมชนอยู่ในพ้ืนท่ีบริเวณบ้านปางแดงใน ต้ังแต่ปี 2527 ท าให้ยากต่อการเข้ารบับรกิารของรัฐ 

ขาดปัจจยัพ้ืนฐานในการด ารงชีพ ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ จงึบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพ่ือปลูกข้าวโพด

ถึง907.79 ไร่  มีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช และเผาต้นข้าวโพดเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีปลูกต่อไป 

ขณะท่ีคุณภาพชีวิตแย่ลงมีหน้ีสินสะสมจากการสินเชื่อเมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย และสารเคมีจากนายทุนเพ่ือมาท า

การเกษตร ท้ังชุมชนมีหน้ีสินนอกระบบรวมสูงถึง 3,142,200 บาท 
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มีต้นแบบนวัตกรรมงานวิจัยวิธีการปลูกข้าวโพดเหล่ือมด้วยพืชตระกูลถ่ัว จัดท าแผนท่ีดิน

รายแปลงร่วมกับการปรับระบบเกษตรท่ีเหมาะสมให้กับเกษตรกร สร้างผลตอบแทนท่ีมั่นคงและ

ยั่งยืน นับแต่ปี 2549-2564 เกษตรกรท่ีเข้ารว่มโครงการมีรายได้จากการปรับระบบการปลูกพืช

รวม 85.87 ล้านบาท ในปี 2555 ปลดหน้ีสินนอกระบบได้ทุกครัวเรือน ปลอดการเผาเต็มร้อย 

สรา้งเกษตรกรผู้น า 15 ราย ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้และได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ไฟฟ้า ระบบท่อน้า น้าบาดาล ซึ่งความส าเร็จท้ังหมดเริ่มจากการเข้าด าเนินงาน

ในพ้ืนท่ีต้นแบบระยะแรกโดยเจา้หน้าท่ีของ สวพส. ต้องท างานหลายด้านในเวลาเดียวกันเพ่ือสรา้ง

ความศรทัธาและความไวว้างใจให้กับผู้น าและคนในชมุชนก่อนถึงจะมีวนัน้ี.

ความส าเรจ็คือความสุของแผ่นดินไทย
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โครงการ Our Khung

BangKachao : พัฒนา

พ้ืนท่ีคุ้งบางกะเจา้สู่ความยั่งยืน

กรมป่าไม้

รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทเล่ืองลือขยายผล 
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“คุ้ งบางกะเจ้า” เป็น พ้ืน ท่ี สี เขียวขนาดใหญ่ใกล้

กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนท่ีส าคัญ

ของประเทศไทย  ในปี พ.ศ. 2549

ได้ประกาศให้เป็น 

นอกจากน้ีพ้ืนท่ีดังกล่าว นับว่าเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต

เมืองท่ีมีความส าคัญอย่างย่ิงในด้านการเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพและพ้ืนท่ีอนุรกัษ์เกษตรกร

ด้ังเดิม อีกท้ังยังเป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีทรงคุณค่าซึ่งเต็ม

ไปด้วยอัตลักษณ์ ท้ังวถีิชมุชน ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม

คุ้งบางกะเจา้ต้นแบบพัฒนาชมุชนสีเขยีวในเมอืง

แต่ใน ปี 2554 พ้ืนท่ีสีเขียวคุ้งบางกะเจ้าประสบปัญหาค่อนข้างมากจากการขยายตัวของชุมชนเมือง รวมท้ังการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่งผลให้พ้ืนท่ีสีเขียวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง กรมป่าไม้และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องจงึได้น้อมน า "ศาสตร์พระราชา" แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักการด าเนินงาน เพ่ือช่วยอนุรักษ์และพัฒนาให้

คุ้งบางกะเจ้ากลับมาเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมท้ังพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของคนในท้องถ่ินให้ดียิ่งข้ึน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีท้ังจากชุมชนในพ้ืนท่ีและกลุ่มเครือข่าย

ท้ังภาครฐั และเอกชน

ต่อมาในปี 2562 กรมป่าไม้และกลุ่มภาคีเครอืข่ายทุกภาคส่วน มีแนวคิดรว่มกันในการต่อยอดและยกระดับการพัฒนา

พ้ืนท่ีบางกะเจา้ให้ครอบคลมุทุกมิติ ตลอดจนยกระดับการมีส่วนรว่มของชุมชน โดยการส่งเสรมิให้ชุมชนมีความพรอ้ม

ในการบรหิารจดัการตนเองอย่างยั่งยืน จงึได้มีการน าโมเดล Social Collaboration with Collective Impact 

มาเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือเชื่อมโยงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการก าหนดเป้าหมาย

และผลลัพธ์การด าเนินงานท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงร่วมกัน ภายใต้โครงการ 

“Our Khung BangKachao” : พัฒนาพ้ืนท่ีคุ้งบางกะเจา้สู่ความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายหลัก 2 ด้าน คือ พัฒนาพ้ืนท่ี

สีเขียวและชุมชนคุ้งบางกะเจา้ ให้เติบโต แข็งแรง เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth) ใน 3 ด้าน

หลักคือ ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และ สังคมวัฒนธรรม และ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมของชุมชนในพ้ืนท่ี

คุ้งบางกะเจา้ให้ดีขึ้น พรอ้มเป็นต้นแบบในการพัฒนาชมุชนสีเขียวในเมืองของชุมชนอย่างแท้จรงิรว่มกัน 
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จดัโครงสรา้งกระบวนการท างานท่ีเขม้แขง็

จากผลการด าเนินงานในระยะแรก กรมป่าไม้ และภาคีเครอืข่ายทุกภาคส่วน ได้มีมติรว่มกันในการท่ีจะยกระดับ

การพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวคุ้งบางกะเจ้านอกเหนือจากพื้นท่ีของรฐั โดยจะขยายผลการพัฒนาไปยังพื้นท่ีกรรมสิทธิ์

ของชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชวีติของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการอนุรกัษ์ การบรหิาร

จัดการและการใช้ประโยชน์พื้นท่ีสีเขียวและส่ิงแวดล้อมในคุ้มบางกะเจ้า ตลอดจนยกระดับการมีส่วนร่วม 

โดยการส่งเสรมิให้ชมุชนมีความพรอ้มในการบรหิารจดัการตนเองอย่างยั่งยืน ภายใต้โมเดล Social Collaboration 

with Collective Impact ท่ีเชื่อมโยงกระบวนการมีส่วนรว่มของชมุชน เพื่อตอบสนองความต้องการของชมุชนได้อย่างแท้จรงิ 

บนการท างานท่ีมีเป้าหมายร่วม เพื่ อสร้างผลลัพธ์ร่วมกันโดยยกระดับการด าเนินงานภายใต้โครงการ 

“Our  KhungBangKacho” ซึ่งภาคีเครอืข่ายและชมุชนมีอ านาจตัดสินใจด าเนินงานด้วยตนเองใน “ระดับ Empowerment”  โดยมี

ขอบเขตกาด าเนินงาน ดังน้ี ก าหนดเป้าหมายและผลลัพธร์ว่มกันระหวา่งชุมชนและภาคีเครอืข่ายทุกภาคส่วน และ

จัดต้ังคณะกรรมการ คณะท างาน  มีการก าหนดโครงสรา้งคณะกรรมการและคณะท างาน ประกอบด้วย ชุมชน

ในท้องท่ี และหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนจ านวน 107 องค์กร ออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี

ระดับท่ี 1 คณะกรรมการก ากับการด าเนินงานพฒันาพื้นท่ีคุ้งบางกะเจา้สู่ความยั่งยืน 

ระดับท่ี 2 ส านักบรหิารและก ากับการด าเนินงานโครงการ 

ระดับท่ี 3 คณะท างานและผู้แทนชุมชนแต่ละต าบล ท าหน้าท่ีเข้าไปมีส่วนรว่มในการด าเนินงานด้านต่างๆ โดยแบ่ง

การด าเนินงานออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย คณะท างานพัฒนาพื้นท่ีสีเขียว คณะท างานการจัดการน้า  

คณะท างานการจัดการขยะ คณะท างานส่งเสรมิอาชีพ  คณะท างานการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน และ  คณะท างาน

พฒันาเยาวชน การศึกษาและวฒันธรรม

ระดับท่ี 4 คณะกรรมการระดับชมุชน สภาชมุชนโครงการ Our Khung BangKachao แต่ละต าบลจะมีผู้แทนเข้า

ร่วมการด าเนินงานในระดับท่ี 3 ทุกๆ ด้าน โดยผู้แทนแต่ละด้าน จะมีการจัดต้ังคณะกรรมการระดับชุมชุน / 

สภาชุมชนโครงการฯ เพื่อท าหน้าท่ีในการส่ือสารประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับชุมชน 

ตลอดจนสามารถน าความคิดเห็นและสรา้งการมส่ีวนรว่มในระดับชมุชนอย่างมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
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การวางแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมโครงการ : คณะท างานและผู้แทนชุมชนแต่ละด้าน จัดประชุมเพื่อก าหนด

เป้าหมาย ตัวชีว้ดัแต่ละด้านใหช้ดัเจนและสอดคล้องกับวสัิยทัศน์และเป้าหมายหลักของโครงการฯ จากน้ันจะรว่มกัน

ก าหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณท่ีชมุชนต้องการ ใหส้อดคล้องกับเป้าหมายท่ีต้ังไว้

หลังจากการท างานต้องติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการและคณะท างานแต่ละระดับจะมีการจัดประชุม 

เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของสภาชุมชน เพื่อก าหนดและเสนอเป็น

แผนการด าเนินงานในระยะถัดไป 

มีการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละสรา้งความยั่งยืน มีการคัดเลือกและจัดท าแผนพัฒนาจุดเรยีนรู ้ให้สอดคล้องกับ

อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของแต่ละต าบล จ านวน 6 จุดเรยีนรู ้โดยแบ่งเป้าหมายจุดเรยีนรูอ้อกเป็น 4 มิติ คือ มิติด้าน

ทรัพยากรพื้นท่ีสีเขียว มิติด้านเนื้ อหา การจัดการเรียนรู้ มิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และมิติ

ด้านการพฒันาบุคลากรและการมส่ีวนรว่ม

อีกท้ังมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว 

แสดงผลข้อมูลการด าเนินงานในรปูแบบ Dashboard ผ่านทาง WebBase และ Mobile Application การใช้ข้อมูลภาพถ่าย

ดาวเทียมและการใช้โดรน เพื่อส ารวจและแปรผลพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า เพื่อน าข้อมูลไปจัดแบ่งประเภท

ใชป้ระโยชน์ท่ีดินออกแบบการรกัษาพื้นท่ีสีเขียวในอนาคต การน าแนวคิด Upcycling มาใชใ้นการเพิม่มูลค่าของขยะเชน่ การน าขยะ

มาท าเป็นจวีรพระ ผ้าหม่ เส้ือโปโล และรองเท้า เป็นต้น  
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แสงแหง่ความส าเรจ็เปล่งประกายสุกใส 

ความส าเรจ็ในการด าเนินงาน แบ่งเป็นมิติด้านส่ิงแวดล้อม  สามารถเพิม่และรกัษาพื้นท่ีสีเขียวคุ้งบางกะเจา้ จากการแปรภาพถ่าย

ดาวเทียมในปี 2564 พบวา่ มีพื้นท่ีสีเขียวเพิม่ขึ้นจ านวน 5,909 ไร ่ก่อให้เกิดการอนุรกัษ์และดูแลรกัษาพชืและสัตว์

ประจ าท้องถ่ินท่ีส าคัญ จ านวน 637 ชนิด นอกจากนี้ ยังช่วยเป็นปอดกลางเมืองให้กับคนกรุงเทพมหานครและ

สมุทรปราการ โดยพื้นท่ีดังกล่าว ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ยปีละประมาณ 53,401.13 ตัน

คารบ์อนไดออกไซด์ และผลิตออกซิเจนได้ถึง 40,913.39 ตันออกซิเจน  โดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี

คุ้งบางกะเจา้ถือเป็นแนวกรองอากาศเสียจากโรงงานอตุสาหกรรมท่ีอยู่โดยรอบ โดยลมมรสุมจากอา่วไทยจะพดัเอา

อากาศบริสุทธิ์ท่ีผลิตจากพื้นท่ีแห่งน้ี เข้าฟอกอากาศเสียในกรุงเทพฯ เป็นเวลากว่าปีละ 9 เดือน ดังน้ันหากน า

ผลส าเรจ็ของคุ้งบางกะเจา้ไปขยายผลในพื้นท่ีอื่นๆ จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายเพิม่พื้นท่ีป่าเศรษฐกิจรอ้ยละ 15 

ของพื้นท่ีประเทศตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากธรรมชาติอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

มิติด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสรมิอาชีพท่ีเป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ 

ยกระดับและเพิ่มมูลค่าของสินค้าท้องถ่ิน เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายพัฒนาเป็นตลาดสีเขียว 

ภายใต้แบรนด์คุ้งบางกะเจ้า ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวแบบ Green 

Tourism ท าใหช้มุชนมีรายได้เพิม่มากขึ้น และสามารถบรหิารจดัการพื้นท่ีของตนเองได้อย่างยั่งยืน

มิติด้านสังคมและวฒันธรรม  สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชน มีการจัดโครงการและอบรมเพื่อพัฒนา

ชุมชน และเยาวชนรุน่ใหม่ สรา้งจุดเรยีนรูต้้นแบบคุ้งบางกะเจา้ เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นด้านการรกัษาส่ิงแวดล้อม 

การฝึกอาชพี และการเผยแพรอ่ัตลักษณ์ท้องถ่ิน เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว ได้ถูกน ามาถ่ายทอดก าหนด

เป็นเป้าหมาย ทัศนคติ วฒันธรรม ค่านิยม จากรุน่สู่รุน่ สามารถรกัษาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมท้ัง

เผยแพรอ่งค์ความรูใ้หกั้บเยาวชนในพื้นท่ีมีความรกัภาคภูมใิจท้องถ่ิน
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(Green Market Place) 



ดวงใจคนไทยท้ังชาติคือแรงผลักดัน

ด้วยความรกัและศรทัธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงให้ความส าคัญและมีพระราชด าริ

ให้สงวนพื้น ท่ีคุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้น ท่ีสี เขียวและปอดของ

กรุงเทพฯ รวมท้ังมีพระราชประสงค์ให้ช่วยกันอนุรักษ์พื้นท่ี

สีเขียวด้ังเดิมไว้ โดยส่งเสริมให้ปลูกพืชเกษตรและไม้ป่าแบบ

ผสมผสาน และส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชงินิเวศ 

รวมท้ังความร่วมมือ ร่วมใจของชุมชนในพื้ น ท่ี  และภาคี

เครือข่ายต่างๆ ท้ังภาครัฐ และ ภาคเอกชน การได้ภาคี

เครือข่ายท่ีมีความเข้มแข็งและมีความหลากหลาย ท้ังในด้าน

องค์ความรู ้และ ทรพัยากร เชน่ ปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นบุคคล

ในชุมชนที่ได้รบัความเชื่อถือศรทัธาจากคนในพื้นที่ มูลนิธิชยัพัฒนา 

บรษิัท ปตท.ส ารวจและผลิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น และการมีวิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย ร่วมกันที่ชัดเจน ตลอดจนการมอบอ านาจให้ชุมชนในระดับ 

empowerment ชมุชนสามารถคิด ก าหนดแผนงานโครงการ

ได้อย่างสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน

อย่างแท้จรงิ 
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นิคมอตุสาหกรรม 

GOOD LABOUR 

PRACTICES : GLP 

โดยผ่านกลไกการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม

กรมสวสัดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 

รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทเล่ืองลือขยายผล 
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โควดิ-19 กระทบเศรษฐกิจ

นิคมอุตสาหกรรมรงัสิต พรอสเพอร์ เอสเตท อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี ซึ่งให้เชา่พื้นท่ีเพื่อประกอบ

กิจการอุตสาหกรรม 80 แห่ง และประกอบกิจการอื่นอีก 5 แห่ง และท่ีนิคมอุตสาหกรรม กู๊ด แลนด์ พรอ็พ

เพอรต้ี์  ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหนึ่ง จงัหวดัปทุมธานี ซึ่งให้เชา่พื้นท่ีในลักษณะเดียวกันจ านวน 30 แห่ง 

พบบว่ามีสถานประกอบกิจการ 10 แห่งเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างโดยร้องเรียนว่า

นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) ระหวา่งปี 2563- 2564

รวมท้ังความรว่มมือ รว่มใจของชุมชนในพื้นท่ี และภาคีเครอืข่ายต่างๆ ท้ังภาครฐั และ ภาคเอกชน การได้ภาคี

ลักษณะของปัญหาคือ บุคคลในครอบครวัลูกจา้งเกิดติดเชื้อโควดิ ลูกจา้งกลายเป็นกลุ่มเส่ียง นายจา้งให้หยุด

งานโดยให้ใช้สิทธิลาพักผ่อนหรอืลากิจ แต่ลูกจ้างไม่ต้องการใช้สิทธิหยุดงานเนื่องจากกระทบต่อรายได้ของ

ลูกจ้าง และในกรณีท่ีลูกจ้างติดเชื้อโควดิต้องลาป่วยเพื่อพักรักษาตัวก็ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 

เน่ืองจากนายจา้งไม่จา่ยค่าจา้งในวนัลาป่วยโดยอา้งวา่ลูกจา้งไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของนายจา้งท่ีไม่ให้เดินทางไป

ในสถานท่ีต่าง ๆ อนัเป็นเหตุใหลู้กจา้งติดเชื้อโควดิจากภายนอกสถานท่ีท างาน

เหตนุายจา้ง ลกูจา้งขดัแยง้

ในขณะเดียวกันจากสถานการณ์เกิดโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ด้านนายจา้งเจา้ของสถานประกอบกิจการ

ก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ีตกต่าท าให้ยอดส่ังซื้อลดลง จนขาดสภาพคล่องต้องเลิกการจ้างงาน 

ลดสวสัดิการท่ีเคยใหกั้บลูกจา้ง และผู้ประกอบการบางแห่งต้องหยุดกิจการลงเป็นการชัว่คราวจงึเป็นเหตุท าให้

ลูกจา้งไมพ่งึพอใจน าไปสู่ความขัดแย้งและข้อเรยีกรอ้งระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งหรอืองค์กรลูกจา้ง

รางวลัการบรหิารราชการแบบมีส่วนรว่ม ประจ าปี 2565 174



GLP ส านึกดี สานรอยรา้ว
เพื่อสรา้งความตระหนักและภาพลักษณ์ท่ีดีของสถานประกอบการ ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวดัปทุมธานีได้น าบางกะดีโมเดลท่ีได้รว่มกับสวนอุตสาหกรรมบางกะดีจัดท าโครงการนิคมอุตสาหกรรม

ต้นแบบมาขยายผลท่ีรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท และท่ี กู๊ด แลนด์ พร็อพเพอร์ต้ี โดยน าแนวปฏิบัติการใช้

แรงงานท่ีดี (GOOD LABOUR PRACTICES : GLP) มาใชใ้นการบรหิารจดัการซึ่งประกอบด้วยหลักการ 

“4 ไม ่6 ม”ี คือ ไมม่กีารใชแ้รงงานเด็ก ไมม่กีารใชแ้รงงานบังคับ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่มีการค้ามนุษย์ มีระบบ

การจัดการและบรหิารแรงงาน มีเสรภีาพในการสมาคม สรา้งเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งลูกจ้างกับ

นายจ้าง จัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย มีระบบการจัดการสุขอนามัยและของเสีย 

และมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการความร่วมมือ 5 ขั้นตอน คือ  สร้างความเข้าใจ และ

ประสานความร่วมมือ  ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่สถานประกอบกิจการ ร่วมพัฒนาสร้างเป้าหมาย 

พฒันาเพื่อยกระดับสู่การเป็นต้นแบบ และ การด ารงรกัษาและน าไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก

ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ 
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

ไม่มีการค้ามนุษย์

มีสภาพแวดล้อม
การท างานที่ปลอดภัย 

มีเสรีภาพในการสมาคม
มีการจัดการ

สุขอนามัยและของเสีย 

มีสวัสดิการ
ที่เหมาะสม 

มีระบบการจดัการ
และบริหารแรงงาน
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นายจา้งลกูจา้งชื่นมื่นมภีาพลักษณ์ท่ีดี

จากการท่ีสถานประกอบกิจการในพื้นท่ีรงัสิต พรอสเพอร ์เอสเตท จ านวน 

60 แห่ง มีลูกจ้างประมาณ 3,000 คน และในพื้นท่ี กู๊ด แลนด์ พร็อพเพอร์ต้ี 

จ านวน 30 แหง่ ลูกจา้ง ประมาณ 1,500 คนได้น าแนวปฏิบัติการใชแ้รงงาน

ท่ีดี GLP ไปใช้ ส่งผลให้นายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และลูกจ้าง

ได้รบัสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย สถานการณ์ความขัดแย้งระหวา่งลูกจ้าง

และนายจ้างของสถานประกอบกิจการในโครงการท้ังสองแห่งลดลง 

นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าในประเด็นการใช้

แรงงานเด็ก แรงงานบังคับด้วย สร้าง ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสถานประกอบ

กิจการในการบรหิารจดัการแรงงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสังคม

ภาคีเครอืขา่ยหนุนน าประสานการรบัรูส้รา้งความใจ

ความส าเรจ็ในการขยายผลจากโครงการนิคมอตุสาหกรรมต้นแบบ GOOD LABOUR PRACTICES : GLP 

โดยผ่านกลไกลการบริหารแบบมีส่วนร่วม หรือบางกะดีโมเดล เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างส านักงาน

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี  กับบริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จ ากัด และบริษัท 

กู๊ด แลนด์ พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากัด โดยมีผู้บรหิารของท้ังสองโครงการเป็นผู้ประสานงาน และน าแนวปฏิบัติการใช้

แรงงานท่ีดี (GOOD LABOUR PRACTICES : GLP) ไปปฏิบัติ และมีภาคีเครอืข่ายเชน่ ชมรมบรหิารงาน

บุคคลนวนคร ชมรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานนวนครให้การสนับสนุนด้วยการให้ความรูข้้อมูล

ข่าวสารด้านแรงงานให้กับสมาชิก ผ่านสังคมออนไลน์ แต่ผู้ท่ีเป็นสมาชิกต้องช าระค่าสมาชิกให้กับชมรมปีละ 

1 ครัง้ ซึ่งก่อต้ังมานาน 20 ปี ซึ่งจดัใหม้กีารประชมุระหวา่งสมาชกิ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และ

ใหค้วามรูใ้นด้านต่าง ๆ เดือนละ 1 ครัง้

อนึ่ง เมื่อสถานประกอบการได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ของ GLP ทางกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจะอนุญาต

ให้ใช้ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดีติดในสถานประกอบการ และจะตรวจติดตามก ากับดูแล

อย่างต่อเน่ือง ด้านคณะกรรมการสวสัดิการแรงงานของสถานประกอบกิจการท่ีได้เข้ารว่มเป็นสมาชิกของ

ชมรมบรหิารงานบุคคลนวนคร จะน าความรูด้้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่น ๆ ท่ีได้รบัจากการอบรม ประชุม

รว่มกันระหวา่งสมาชกิชมรมเดือนละ 1 ครัง้ และน าโครงการ หรอืกิจกรรมท่ีชมรมบรหิารงานบุคคลนวนครจดั

ขึ้นไปน าเสนอนายจ้างเพื่อพิจารณาและด าเนินการตามหลักการใชแ้รงงานท่ีดี นอกจากนี้ กรมสวสัดิการและ

คุ้มครองแรงงานได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพื้นท่ี รงัสิต พรอสเพอร ์เอสเตท และพื้นท่ี กู้ด แลนด์ 

พรอ็พเพอรต้ี์ สมัครเข้ารว่มโครงการโรงงานสีขาว จงึท าให้ไม่มีปัญหาในการอยู่รว่มกันระหวา่งสถานประกอบ

กิจการกับชมุชนท่ีอยู่โดยรอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักการ 4 ไม ่6 ม ีด้วย
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การมส่ีวนรว่มของเครอืข่าย

ภาคประชาชนในการปอ้งกัน

การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 

ขยายผล DSI Station

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
กระทรวงยุติธรรม   

รางวลัการบรหิารราชการ

แบบมีส่วนรว่ม “ระดับดีเด่น” 

ประเภทเล่ืองลือขยายผล 
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DSI เสรมิอ านาจใหป้ระชาชน 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนรว่มในภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีเป็นหน่วยงาน

บังคับใชก้ฎหมาย ตามหลักธรรมาภิบาลวา่ด้วยหลักการมีส่วนรว่มต้ังแต่ “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ 

รว่มรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล” แต่จะมีข้อจ ากัดในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวน 

เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญาและระเบียบท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้ปฏิบัติ

ต้องเป็นเจา้หน้าท่ีผู้มีอ านาจและมีหน้าท่ีตามกฎหมายมเิชน่น้ันอาจเกิดความเสียหายต่อการด าเนินคดีได้ 

อย่างไรก็ตาม กรมสอบสวนคดีพเิศษตระหนักดีวา่การมส่ีวนรว่มของเครอืข่ายภาคประชาชนในภารกิจการป้องกัน 

เฝ้าระวงั แจง้เบาะแส และเตือนภัยการเกิดอาชญากรรมคดีพเิศษในระดับพื้นท่ีน้ัน เครอืข่ายภาคประชาชนสามารถ

เข้ามามส่ีวนรว่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกรมสอบสวนคดีพเิศษในการป้องกัน ปราบปรามการกระท า

ความผิดท่ีเก่ียวข้องกับอาชญากรรมท่ีเป็นลักษณะคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ อีกท้ังยังเป็นการเสรมิ

อ านาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอ านวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน และลดความเหลื่อมล้า

ในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อกีทางหนึ่ง

ท่ีผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษให้เครอืข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในรูปแบบของคณะท างานส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเป็นเครือข่ายภาคประชาชน

กรมสอบสวนคดีพิ เศษ (เครือข่ าย DSI) ภายใต้ ตั วแบบระดับการมี ส่ วนร่วมของประชาชนของสมาคม

การมีส่วนรว่มสากล (IAP2) ท่ีเรยีกวา่ Public Participation Spectrum ต้ังแต่ To Inform To Consult To 

Involve To Collaborate To Empower เป็นกรอบป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพเิศษในระดับพื้นท่ี 

ต่อมามีการยกระดับการมีส่วนรว่มของเครอืข่ายภาคประชาชนจาก “เครือข่ายบุคคล เป็นระดับบุคคล และเป็น

ชุมชนเข้มแข็ง” ในรูปแบบของ “ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI 

Station)” ท่ีจงัหวดัเลยเป็นท่ีแรก ในปี 2559 ต่อมามีการขยายพื้นท่ีท่ีจงัหวดัตราด สระแก้ว ประจวบคีรขีันธ ์

และน่าน (ปี 2560)  และเป็นต้นแบบส าคัญโครงการการมีส่วนรว่มของเครอืข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน

การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษท่ีได้รบัรางวลัเลิศรฐัประเภทรางวลัสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนรว่ม (Effective 

Change) ประจ าปี พ.ศ. 2561 และประธานคณะกรรมการศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่าย

อาชญากรรมคดีพเิศษ (DSI Station) จงัหวดัเลย ได้รบัรางวลัผู้น าหุ้นส่วนความรว่มมือ (Engaged Citizen)  

ประจ าปี พ.ศ. 2562

ผดงุยุติธรรมชมุชน     
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รูจ้กั มกัคุน้ อุน่ใจ ไปด้วยกัน ปันอ านาจ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้น าตัวแบบระดับการมีส่วนรว่มของประชาชนของสมาคมการมีส่วนรว่มสากล (IAP2)  

มาปรับขยาย และประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการท างานของเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อ

การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  ในระดับพื้นท่ี ภายใต้แนวคิด “รูจ้ัก มักคุ้น อุ่นใจ ไปด้วยกัน 

ปันอ านาจ” และยกระดับการมีส่วนรว่มของเครอืข่ายเป็น 3 ระดับ จากระดับบุคคล เป็นระดับแกนน า และชุมชน

เข้มแข็งเชงิโครงสรา้งและการบรหิารจดัการ โดยมกีระบวนการขยายผล ประยุกต์ การต่อยอด ดังน้ี 

เริ่มจาก  “รู้จัก” เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องเก่ียวกับกฎหมาย การสมัครเป็นเครือข่าย DSI ตามด้วย

ขั้นตอน “มักคุ้น” ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจรงิ แสดงความคิดเห็น รวมท้ังข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับการปฏิบัติงาน มีกระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของเครอืข่าย และเสนอแนะการปรบัปรุงนโยบายหรอื

พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ขั้นตอน “อุ่นใจ” ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 

การก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการด้านเครอืข่าย  ขั้นตอน “ไปด้วยกัน” เป็นหุ้นส่วนกับประชาชน

ทุกขั้นตอน มีบทบาทเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรม เป็นคณะกรรมการรว่มกับ DSI และขั้นตอน “ปันอ านาจ” 

เครอืข่ายท่ีเป็นหุ้นส่วนตัดสินในภารกิจส าคัญ โดยการรบัมอบอ านาจท่ีสามารถด าเนินการได้ตามกฎหมาย
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อย่างไรก็ตาม การจดัต้ังศูนย์ฯ บนพ้ืนฐาน “สมัครใจ มีความพรอ้ม ฉันทามติรว่มกัน จุดเน้นตามปัญหาของพ้ืนท่ี 

พัฒนารูปแบบอย่างต่อเน่ือง” โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนรว่มของคณะท างานส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของ

เครอืข่ายภาคประชาชนฯ ในการก าหนดพื้นท่ี ซึ่งการจดัต้ังม ี8 ขั้นตอน คือ   

1. พื้นท่ีเสนอตัวขอจดัต้ังศูนย์ฯ 

2. ประเมนิศักยภาพแกนน าเครอืข่ายฯในพื้นท่ี 

3. พจิารณาความเหมาะสมจากคณะท างานฯ  

4. ด าเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ฯ  

5. จดัต้ังศูนย์ฯ (DSI Station) 

6. ด าเนินภารกิจของศูนย์ฯ 

7. ติดตามและรายงานผลงานของศูนย์ฯ ต้ังแต่เฝ้าระวงัอาชญากรรม แจ้งเบาะแสอาชญากรรม รับข้อมูล

ข่าวสาร การเตือนภัยอาชญากรรมใหกั้บประชาชนสมาชกิเครอืข่ายในพื้นท่ีผ่านชอ่งทางท่ีก าหนด 

8. ทบทวนรูปแบบ วิธีการ การบริหารจัดการศูนย์ฯ และรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

คณะท างานของศูนย์ฯ

ท้ังน้ี ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า (COVID-19) เมื่อปี 2563-2564 ได้น าเทคโนโลยี

การส่ือสารสมัยใหม่มาใช้เ ป็นช่องทางในการส่ือสาร เช่น Facebook DSI Network ,YouTube : DSI 

NETWORK, INSTRAGRAM : DSI THAILAND, เวบ็ไซต์ Page : DSI Station, QR Code พรอ้มปรบักล

ยุทธ์การท างานเป็นแบบ “ปรับวิกฤติ เป็นโอกาส เปล่ียนภาระ เป็นพลัง เสริมสายใยเครือญาติ เป็นระบบ

โครงสร้าง และลดการสูญเสีย เป็นยั่งยืน” โดยฝึกอบรมและจดักิจกรรมให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ และ สมาชกิ

เครอืข่าย DSI อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านระบบออนไลน์ และกิจกรรม “Smiling Eye & Smiling Heart” และ

ลงพื้นท่ีเพื่อติดตามการด าเนินงาน เยี่ยมศูนย์ฯ แกนน าเครอืข่าย และสมาชิกเครอืข่ายภาคประชาชนถึงพื้นท่ี

ชมุชน พรอ้มมอบอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการป้องกัน COVID-19 
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การขยายผลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 

ได้ผลสัมฤทธิท้ั์งเชงิปรมิาณและคุณภาพ รบัเรื่องรอ้งทุกข์ และแจง้เบาะแสการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ เครอืข่าย

ภาคประชาชน DSI ท่ัวประเทศมีการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสผ่านเครอืข่ายภาคประชาชนท้ังส้ิน 267 เรื่อง  ในจ านวนนี้ เป็นการรอ้งเรยีน

ผ่านศูนย์ฯ ท้ัง 9 ศูนย์ จ านวน 233  เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 87.26 และเฉพาะผ่านศูนย์ท่ีขยายผล DSI Station เกาะชา้ง ชมุพร ระนอง 

ราชบุร ีมี122 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 52.36 ในจ านวนนี้ได้พิจารณาให้เสนอเป็นเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ จ านวน 

3 เรื่อง เรื่องสืบสวน จ านวน 105 เรื่อง และคดีพิเศษ จ านวน 1 เรื่องและมีเครอืข่ายภาคประชาชนรายงานการเฝ้า

ระวงัการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ีโดยจ าแนกตามประเภทของเรื่องแต่ละปี รวม 3 ปี มี 564 เรื่อง เป็นเรื่องเก่ียวกับ

ยาเสพติดสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 34.05 และรองลงมาเป็นเรื่องหน้ีนอกระบบ และบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม คิดเป็นรอ้ยละ 22.58 และ 8.29 ตามล าดับ

ผลส ารวจความพึงพอใจของเครอืข่ายท่ีเข้ารว่มกิจกรรมและผู้รบับรกิารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพิ่มขึ้นทุกปี

ระหวา่งปี 2562-2564 คิดเป็นรอ้ยละ 90.77, 93.22 และ 93.28 ตามล าดับ ด้านความเชื่อมั่นในปีงบประมาณ 

2562-2564 รอ้ยละ 84.00 ,77.80 และ 71.91 ตามล าดับ สาเหตุท่ีลดลง เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้

การบรกิารภาครฐัไม่สามารถเข้าไปจัดการได้อย่างเด็ดขาดและท่ัวถึงเมื่อเกิดคดีการฉ้อโกงประชาชน และปัญหา

หน้ีนอกระบบในพื้นท่ีซึ่งมีเป็นจ านวนมาก 

ส่วนประโยชน์ ท่ีประชาชนได้รับจากการเปิดระบบราชการให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ ได้รับ

การบรกิารของรฐัถึงพื้นท่ี ชมุชนมคีวามเข้มแข็งปกป้อง ดูแล เตือนภัยอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีได้  และการท่ี

คณะกรรมการศูนย์ฯรบัเรื่องรอ้งเรยีนของประชาชนในพื้นท่ีแทนเจา้หน้าท่ี DSI จ านวน 233 เรื่อง ท าให้ผู้เสียหาย

ไม่ต้องเดินทางมารอ้งทุกข์ท่ีกรมสอบสวนคดีพเิศษ ลดระยะเวลา ลดค่าใชจ้า่ยของผู้เสียหาย ประชาชนผู้เดือดรอ้น 

โดยเฉพาะผู้เสียหายท่ีด้อยโอกาส หรอืผู้ท่ีมีรายได้น้อยระดับรากหญ้ามีข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

และการบรกิารของรฐัได้อย่างเท่าเทียมกัน 

เอื้อรากหญา้เขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม
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มีการน าเทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้ใน

สถานการณ์ COVID-19 แกนน าเครือข่ ายภาคประชาชน

มีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นในการด าเนินการของกรม

สอบสวนคดีพิเศษ และส่วนราชการมีความมุ่งมั่นในการแก้ไข

ปัญหาของประชาชนอย่างจริงจังและจริงใจ มีการบูรณาการ

การท างานร่วมกันท้ังภาครัฐ แกนน าเครือข่ายภาคประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี และเจ้าหน้าท่ีมี MindSet และทักษะ (Skill) 

การท างานกับเครอืข่ายภาคประชาชน  โมเดลท่ีส าเรจ็น้ีจะน าไปใช้

ในทุกพ้ืนท่ี ในลักษณะ “รูจ้กั มักคุ้น อุ่นใจ ไปด้วยกัน”.

ก้าวแหง่ความส าเรจ็
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