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               ค าน า 
การบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

และภาคส่วนต่างๆ โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน 
เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับและความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง  
มั่งคั่ง และยั่งยืน  

ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ  
ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมและด าเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการมาอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2561 นี้ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เก่ียวกับการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการมอบรางวัล เลิศรัฐ  
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ให้กับส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน เพื่อสร้าง
ขวัญ ก าลังใจ และเชิดชูผลงานของส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน ที่มีการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการโดยมีการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
ตลอดจนเพ่ือเป็นการส่งเสริมและผลักดันการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมไปสู่  
การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม  

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวทางและวิธีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดท า  “สรุปบทเรียนการท างานแบบ 
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2561” ข้ึน โดยน าเสนอผลการด าเนินงานเปิด
ระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล  
ในระดับดีเด่น เพื่อให้เห็นแนวปฏิบัติหรือต้นแบบที่ดี (Best Practices) น าไปสู่การขยายผลให้กับ
หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน 

ส านักงาน ก.พ.ร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “สรุปบทเรียนการท างานแบบมีส่วนร่วมใน 
การบริหารราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2561” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ จังหวัด  
และองค์การมหาชน รวมทั้งผู้ที่สนใจ ในการน าไปสร้างแรงบันดาลใจและประยุกต์ใช้เพื่อร่วมกัน
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน  
อันจะส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

กันยายน 2561 

คำ�นำ�
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   สารบัญ 
                                                                                                    
1.  บทน า 7 
2.  สรุปผลการพิจารณารางวัล   19 
3.  ผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร      

ราชการ 
29 

3.1 ประเภทรางวัลเปดิใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 
 ระดับดีเด่น 

- กรมการขนส่งทางบก 
- กรมชลประทาน 
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
- กรมบัญชีกลาง 
- กรมศุลกากร 

 ระดับดีและชมเชย 

31 

3.2 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมสี่วนร่วม (Effective Change) 
 ระดับดีเด่น 

- กรมควบคุมโรค 
- กรมพัฒนาที่ดนิ 
- กรมปศุสัตว์ 
- กรมชลประทาน 
- กองบัญชาการกองทัพไทย 
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช 

 ระดับดีและชมเชย 

67 

3.3 ประเภทรางวัลผู้น าหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) 145 
4.  สรุปความส าเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร    

ราชการ 
151 

  

ส�รบัญ
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บทนำา บทน ำ 
รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่มอบให้กับ

หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจในการเชิดชูผลการปฏิบัติ
ราชการจากการเปิดระบบราชการจากการให้ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการและท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม  โดยการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟัง
ความคิดเห็น (consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ 
(Collaboration) ซึ่งจะน าไปสู่การเสริมอ านาจและศักยภาพประชาชนให้เข้มแข็ง รวมทั้ง
สร้างความภาคภูมิใจของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการด าเนินงาน
ให้ประสบความส าเร็จ อันน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและ
ภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยเข้ามามีบทบาท
เกี่ยวข้องและท างานร่วมกันกับภาครัฐแบบหุ้นส่วนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่องยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อภาพลักษณ์องค์กรและสร้างการยอมรับ
ในการบริหารราชการหรือการจัดบริการสาธารณะของภาครัฐ  โดยก าหนดออกเป็น  
3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 

 
 

 
 

 
 

 

1. เปิดใจใกล้ชิดประชำชน (Open Governance) 

2. สัมฤทธิผลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
Governance) 

3. ผู้น ำหุ้นส่วนควำมร่วมมือ (Engaged Citizen) 
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โดยในแต่ละประเภทรางวัลมีรำยละเอียดเกี่ยวกับความหมาย วิธีการ/เงื่อนไข

การสมัครขอรับรางวัล ระดับรางวัล และขั้นตอนการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 

1. เปิดใจใกล้ชิดประชำชน (Open Governance)  
รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา 

การบริหารราชการให้เป็นราชการระบบเปิด ส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับการให้ข้อมูล ( Inform) และรับฟังความคิดเห็น 
(Consult) โดยมีการสื่อสารสองทาง (Two - way communication) ทั่วทั้งองค์กร และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการจัดการข้อมูลและ
ความคิดเห็นของประชาชนบนฐานความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้  
(Accountability) อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือผลส าเร็จในการบริหารราชการของ
องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

1.1  กำรสมัคร 
1) ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร

ประกอบ เพ่ือเสนอผลงานของหน่วยงานของตนเองสมัครขอรับรางวัล 
หรือ 

2) บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง) เสนอชื่อและผลงานของหน่วยงาน
ที่เห็นควรได้รับรางวัล และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ เพ่ือสมัคร
ขอรับรางวัล  

1.2  เงื่อนไขกำรเสนอผลงำนเพื่อสมัครรับรำงวัล 
1) เสนอผลการด าเนินงานที่สะท้อนการเปิดระบบราชการในภาพรวมของ

องค์กร 
2)  เสนอผลการด าเนินงานที่ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลหรือมติ

คณะรัฐมนตรีหรือเป็นอ านาจหน้าที่/ภารกิจหลักขององค์กร หรือ
สอดคล้องตามแผนพัฒนาจั งหวัดหรือกลุ่ มจั งหวัด ที่ก่อให้ เกิด/ 
มีผลกระทบ ( Impact) ต่อการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการหรือการจัดบริการสาธารณะขององค์กร 
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3)   เป็นผลการด าเนินงานที่เกิดจากการเปิดระบบราชการให้ประชาชนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูล 
(Inform) และระดับการปรึกษาหรือ (Consult)  

4)  ผลการด าเนินงานตัวอย่างที่เสนอมา ต้องมีการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนโดยด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันยัง 
มีการด าเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลการด าเนินงานดังกล่าว  
ไม่ควรย้อนหลังเกิน 3 ปี  

1.3  ระดับรำงวัล  เป็นระดับรางวัลส าหรับองค์กร ที่มีการเปิดระบบราชการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 
 
 
 

1.4  เกณฑ์กำรประเมิน  ก าหนดเป็น 3 มิต ิได้แก่ 

มิติที่ 1    ความสามารถขององค์กร (10 คะแนน) ประกอบด้วย  
- การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ  
- การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบริหารราชการ 
มิติที่ 2    การเปิดระบบราชการ (60 คะแนน) ประกอบด้วย  

- การส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ 
- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย 

ที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
- การพัฒนาหรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน  

- การสร้างระบบฐานข้อมูลหรือบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

1)  ระดับดีเด่น มีคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป 

2) ระดับดี มีคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่ 80.00 – 89.99 
คะแนน 

3) ระดับชมเชย มีคะแนนจากการประเมิน ตั้งแต่ 70.00 - 79.99 คะแนน 
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มิติที่ 3    การบรรลุผลส าเร็จ (30 คะแนน) ประกอบด้วย  
- ความส าเร็จที่ได้รับจากการเปิดระบบราชการให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วม  
- ความพึงพอใจและการรับรู้ของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย   

 
1.5  ขั้นตอนกำรประเมิน  มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1  กำรตรวจประเมินจำกใบสมัครและเอกสำรประกอบ 

เป็นการตรวจประเมินผลโดยผู้ตรวจประเมินของส านักงาน ก.พ.ร.  เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของการด าเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ 
การพิจารณารางวัล และประเมินให้ค่าคะแนนผลการด าเนินการดังกล่าว  ทั้งนี้ ต้องมี 
ผลประเมิน ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในขั้นตอนนี้   

ขั้นตอนที่ 2  กำรตรวจประเมินเพื่อยืนยันผล 

เพ่ือสอบทานความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงการด าเนินงาน
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือค้นหาหรือประมวลผลการด าเนินงาน และประโยชน์
หรือผลส าเร็จที่เกิดขึ้น รวมทั้งภาพลักษณ์องค์กรเกี่ยวกับการเปิดระบบราชการเพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แบ่งเป็น 2 กรณีคือ 

1) การตรวจประเมินผลเพ่ิมเติม โดยผู้ตรวจประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. 
ซึ่งจะตรวจประเมินหน่วยงานที่มีผลประเมิน 70 - 89.99 คะแนน   

2) การตรวจประเมินผลเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันผล โดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ 
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือผู้ตรวจ
ประเมินที่ อ.ก.พ.ร.ฯ มอบหมาย หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน ก.พ.ร. 
ซึ่งจะตรวจประเมินหน่วยงานที่มีผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล 
ในระดับดีเด่น (ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป)  
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ภำพแสดงข้ันตอนกำรประเมินรำงวัล 

 
 

2. สัมฤทธิผลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเปิด
ระบบราชการที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับการเข้ามา
เกี่ ยวข้อง  ( Involve) ไปจนถึ งระดับความร่ วมมือ  (Collaborate) ซึ่ งก่อ ให้ เกิด 
การเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาที่มีนัยส าคัญหรือผลกระทบสูง (High Impact) กับชีวิต 
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ อันจะน าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เป็นรูปธรรม  

2.1  กำรสมัคร 

1) ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน เป็นผู้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
ประกอบ เพ่ือเสนอผลงานของหน่วยงานของตนเองในการสมัครขอรับ
รางวัล หรือ 
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2) บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง) เป็นผู้ เสนอชื่อและผลงานของ
หน่วยงานที่เห็นควรได้รับรางวัล และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ 
เพ่ือสมัครขอรับรางวัล  

2.2  เงื่อนไขกำรเสนอผลงำนเพื่อสมัครรับรำงวัล 

1) การสมัครขอรับรางวัลสามารถเสนอผลการด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน 
ได้มากกว่า 1 โครงการ/การด าเนินงาน 

2) โครงการ/การด าเนินงานที่เสนอมา ต้องเป็นภารกิจหลัก/นโยบายส าคัญ
ของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือเป็นอ านาจหน้าที่/ภารกิจหลักของ
องค์กรหรือสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งสะท้อน
การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
ประเทศ 

3)  โครงการ/การด าเนินงานที่เสนอมา ควรมีการด าเนินงานมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี   
4)  กรณีเสนอโครงการ/การด าเนินงาน เพ่ือสมัครขอรับรางวัลมากกว่า  

1 โครงการ/การด าเนินงาน ต้องเป็นโครงการ/การด าเนินงานที่ไม่ซ้ ากัน 
หรือไม่ใช่ในพ้ืนที่ เดียวกัน หรือไม่ซ้ ากับพ้ืนที่เดิมที่ เคยได้รับรางวัล 
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาแล้ว 

5) โครงการ/การด าเนินงานที่เสนอมา ต้องเป็นการท างานแบบมีส่วนร่วมใน
ระดับการ เข้ ามา เกี่ ย วข้ อ ง  ( Involve) หรื อระดับคว ามร่ วมมื อ 
(Collaborative) 

 
2.3 ระดับรำงวัล แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

1) ระดับดี เด่น (Excellent)  เป็นระดับรางวัลส าหรับหน่วยงานที่มี 
การด าเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยแสดงให้เห็นว่ามีผล 
การด าเนินงาน/การด าเนินโครงการดีเด่นในทุกมิติเป็นที่ประจักษ์   
มีความโดดเด่น และน่าสนใจ รวมทั้งผลการด าเนินงานสามารถเป็น
ตัวอย่ างหรือแนวปฏิบัติที่ดี ให้กับหน่วยงานอ่ืนได้  ทั้ งนี้  ต้องมีผล 
การประเมิน ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป 
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2) ระดับดี (Good) เป็นระดับรางวัลส าหรับหน่วยงานที่มีการด าเนินการ
เปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
แบบหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินงานที่ดีใน
ทุกมิติ และเป็นผลการด าเนินงานที่สูงกว่ามาตรฐาน แต่ไม่ถึงระดับดีเด่น 
ทั้งนี้ ต้องมีผลประเมิน ตั้งแต่ 80.00 – 89.99 

3) ระดับชมเชย (Honorable mention)  เป็นระดับรางวัลส าหรับ
หน่วยงาน ที่มีการด าเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการในลักษณะของการเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) หรือใน
ลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยแสดงให้เห็นว่ามีผลการด าเนินงาน 
ในระดับมาตรฐานในทุกมิติ และเป็นผลการด าเนินงานที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ 
ต้องมีผลประเมิน ตั้งแต่ 70.00 - 79.99 

2.4  เกณฑ์กำรประเมิน  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลเป็น 3 มิติ ได้แก ่
มิติที่ 1    ความสามารถขององค์กร (15 คะแนน) ประกอบด้วย  

- การสร้างกลไกภายในองค์กร เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ 

- การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ 

- การให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ 

มิติที่ 2    เปิดระบบราชการ/ท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม 
                 (50 คะแนน)                 

- การส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการ/ด าเนินงาน 

- การพัฒนาหรือการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีในการด าเนินงานโครงการ 

มิติที่ 3    การบรรลุผลส าเร็จ (35 คะแนน)  
-  การสรุปบทเรียนความส าเร็จหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจาก

การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา 



สรุปบทเรียนก�รทำ�ง�นแบบมีส่วนร่วมในก�รบริห�รร�ชก�ร ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

Participation14
-8- 

 

- ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ในบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 

2.5  ขั้นตอนกำรประเมิน  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  กำรตรวจประเมินจำกใบสมัครและเอกสำรประกอบ 

เป็นการตรวจประเมินผลโดยผู้ตรวจประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์การด าเนินงาน รวมทั้งประเมินให้ค่าคะแนน 
ทั้งนี้ จะถือว่าผ่านการประเมินในขั้นตอนนี้ต้องมีผลการประเมิน ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป 

ขั้นตอนที่ 2   กำรตรวจประเมินผลกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ 

เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินงานจริงในพ้ืนที่ของหน่วยงานที่ผ่าน 
การประเมินในขั้นตอนที่ 1 โดยผู้ตรวจประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือสอบทานข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงการด าเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการในพ้ืนที่เพ่ิมเติม และเพ่ือประเมินความครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นการประเมิน
ทั้งเชิงปริมาณตามตัวชี้วัดและในเชิงคุณภาพ โดยจะถือว่าผ่านการประเมินให้ได้รับรางวัล 
ต้องมีผลการประเมิน ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป  

ขั้นตอนที่ 3   กำรตรวจประเมินเพื่อยืนยันผล 

เป็นการตรวจประเมินเพ่ือยืนยันผลส าเร็จในการด าเนินการ โดย อ.ก.พ.ร. 
เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือสอบทานข้อมูลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ เฉพาะหน่วยงานที่มี  
ผลคะแนนจากการประเมินในขั้นตอนที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น (ตั้งแต่ 90 
คะแนนขึ้นไป) ซึ่งเป็นการประเมินเชิงคุณภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารราชการ ที่แสดงให้เห็นการพัฒนาการท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
และมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมในวงกว้างอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปผลการด าเนินงานที่สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีหรือบทเรียนที่ดี  
หรือนวัตกรรมที่จะพัฒนาเป็นองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่และขยายผลต่อไป 
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ภำพแสดงข้ันตอนกำรประเมินรำงวัล 

 

3. รำงวัลผู้น ำหุ้นส่วนควำมร่วมมือ (Engaged Citizen)     

เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพ่ือสร้างความภูมิใจในการ 
เข้ามาเป็นผู้น า หรือเป็นกลไกส าคัญ (Key Actor) ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลง หรือขับเคลื่อน/ผลักดันการด าเนินงาน หรือการพัฒนาบนฐาน 
การท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องแบบหุ้นส่วน 
ความร่วมมือ ซึ่งน าไปสู่ผลส าเร็จของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

3.1  กำรสมัคร 

1)  ส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน ที่สมัครขอรับรางวัลประเภท 
Effective Change เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและยื่นสมัคร
ขอรับรางวัล หรือ 
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2)   อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
หรือผู้ตรวจประเมิน/ผู้ทรงคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้เสนอชื่อ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพ่ือสมัครขอรับรางวัล หรือ 

3) บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน (แมวมอง) เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
และยื่นสมัครขอรับรางวัล  

3.2  เงื่อนไขกำรเสนอผลงำนเพื่อสมัครรับรำงวัล 

1)  ผู้ที่ เสนอชื่อต้องจัดท ารายละเอียดข้อมูลที่แสดงให้เห็นบทบาทและ 
การท างานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพ่ือประกอบการสมัครขอรับรางวัล 

2) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ต้องเป็นผู้ที่มีความโดดเด่น 
ในการผู้น าหรือเป็นกลไกหลัก (Key Actor) ในการขับเคลื่อน ผลักดัน 
หรือสนับสนุนให้การด าเนินงานบนพ้ืนฐานการท างานแบบมีส่วนร่วม 
ในระดับความร่วมมือ (Collaboration) ไปสู่การบรรลุเป้าหมายหรือ
ประสบความส าเร็จ 

3) ในแต่ละการด าเนินโครงการ/การด าเนินงาน สามารถเสนอชื่อบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเพื่อขอรับรางวัลได้เพียง 1 คน/กลุ่มบุคคลเท่านั้น 

3.3) ระดับรำงวัล  แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่  

1)  ระดับดีเด่น       ได้คะแนนจากการประเมินผล ตั้งแต่ 90 คะแนน ขึ้นไป 
2)  ระดับชมเชย     ได้คะแนนจากการประเมินผล ตั้งแต่ 80 – 89.99 คะแนน  
 

3.4  เกณฑ์กำรประเมิน  ก าหนดองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  

1. การมีจิตส านึกสาธารณะ (20 คะแนน) 
2. ภาวะผู้น า (20 คะแนน) 
3.  การเป็นกลไกหลัก/กลไกส าคัญ (Key actor) ในการขับเคลื่อน/ผลักดัน

การด าเนินงานในพ้ืนที่ (20 คะแนน) 
4. ผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จอย่างชัดเจนเชิงประจักษ์  

(20 คะแนน) 
5. การเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยอมรับเชิงประจักษ์    

(20 คะแนน) 
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3.5  ขั้นตอนกำรประเมิน  ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 กำรกลั่นกรอง/ตรวจสอบและสรุปผลกำรด ำเนินงำนบุคคล/
กลุ่มบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 

เป็นการตรวจสอบและสอบทานความครบถ้วนหรือสมบูรณ์ของข้อมูลจาก
เอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
โดยคณะผู้ตรวจประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. 

ขั้นตอนที่ 2  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบุคคล/กลุ่มบุคคล 

เป็นการประเมินให้ค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ตรวจประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือจัด
ระดับการได้รับรางวัลในเบื้องต้น 

ภำพแสดงข้ันตอนกำรประเมินรำงวัล 
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สรุปผลกำรพิจำรณำรำงวัล 
 
จากการเปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 มีส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า  จังหวัด องค์การมหาชน  
สมัครขอรับรางวัล จ ำนวน 62 หน่วยงำน ใน 124 รำงวัล โดยมีบางหน่วยงานสมัคร
ขอรับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล สรุปดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 

ประเภทรำงวัล หน่วยงำน จ ำนวน
หน่วยงำน 

จ ำนวน 
ผลงำน 

Open governance 1. ส่วนราชการ 15 16 
2. จังหวัด 3 3 
3. องค์การมหาชน 3 3 

รวม 21 22 
Effective Change 1. ส่วนราชการ 37 57 

2. จังหวัด 9 12 
3. องค์การมหาชน 4 5 

รวม 50 74 
Engaged Citizen 
 

 

1. ส่วนราชการ 16 23 
2. จังหวัด 2 2 
3. องค์การมหาชน 1 1 
4. อื่น ๆ  2 2 

รวม 21 28 
รวมทั้งสิ้น 62   124 
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จากการประเมินผลการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ มีหน่วยงานและบุคคล/กลุ่มบุคคล ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น 65 รางวัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รำงวัลเปิดใจใกล้ชิดประชำชน (Open Governance) จ านวน 12 รางวัล   

หน่วยงำน 
ระดับดีเด่น (จ ำนวน 5 หน่วยงำน) 
1 กรมการขนส่งทางบก    
2 กรมชลประทาน 
3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
4 กรมบัญชีกลาง 
5 กรมศุลกากร 

ระดับดี (จ ำนวน 5 หน่วยงำน) 
1 กรมอุตุนิยมวิทยา 
2 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
3 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
4 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  

ระดับชมเชย (จ ำนวน 2 หน่วยงำน) 
1 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
2 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
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2. รำงวัลสัมฤทธิผลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จ านวน 38 รางวัล 

หน่วยงำน ผลงำน 
ระดับดีเด่น (จ านวน 7 ผลงาน) 

1 กรมควบคุมโรค โครงการดูแลสุขภาพของชุมชนที่เกิดจากปัญหา
หมอกควัน: อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 

2 กรมพัฒนาที่ดิน โครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์  
วิถียโสธร 

3 กรมปศุสัตว์ โครงการยกระดับเครือข่ายเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
จังหวัดเพชรบุรี 

4 กรมชลประทาน โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน:  
ณ โครงการอ่างเก็บน้ าดอยงูจังหวัดเชียงราย 

5 กองบัญชาการกองทัพไทย โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน: ณ แม่น้ าลี้และล าน้ าแม่ทา  

6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค
ประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรม 
คดีพิเศษ 

7 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์: ป่าต้นน้ าขุนลาว 
อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย 

ระดับดี (จ านวน 19 ผลงาน) 
1 กรมประมง โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

บ้านซับสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
2 กรมประมง โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

ประมง: กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือเล็กหนองแฟบ 
จังหวัดระยอง 
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หน่วยงำน ผลงำน 
3 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โครงการถนนสายวัฒนธรรม: อ าเภอตะพานหิน 

จังหวัดพิจิตร 
4 กรมการพัฒนาชุมชน โครงการจัดการปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน: 

ชุมชนบ้านโป่ง อ าเภอป่าแดด และอ าเภอ 
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย  

5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และที่ดินของรัฐ:อุทยาน
แห่งชาติสิรินาถ  จังหวัดภูเก็ต 

6 กรมป่าไม้ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า  
(ป่าในเมือง) จังหวัดสมุทรปราการ  

7 กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

โครงการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กลุ่มอนุรักษ์ชุมชน
คลองเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

8 กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

โครงการส่งเสริมความร่วมมือประมงพ้ืนบ้าน  
เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง: 
กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ต าบลคุระบุรี จังหวัดพังงา 

9 ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการวิถีแห่งศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน: การจัดการคุณภาพน้ าแม่น้ าพอง  
จังหวัดขอนแก่น 

10 ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้างความรว่มมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นท่ีเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดสุโขทัย 

11 ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

โครงการโรงพยาบาลประชารัฐ ราษฎร์ – รัฐ 
ร่วมใจในการดูแลผู้สูงอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยติดบ้าน 
ติดเตียงและระยะท้ายในชุมชนแบบบูรณาการ  
จังหวัดขอนแก่น 
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หน่วยงำน ผลงำน 
12 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเด็กและ
เยาวชน และติดตามหลังปล่อย: สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ 

13 ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 

14 กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

โครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติ 
ภาคประชาชน 

15 กรมพัฒนาที่ดิน โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สร้างชุมชนเข้มแข็ง
และยั่งยืน จังหวัดสตูล 

16 กรมส่งเสริมการเกษตร โครงการพุนพิน 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่ม
บารมี เพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน :  
ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

17 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการสานพลังในการแก้ไขปัญหาสถานะ
บุคคล เพ่ือคืนความสุขอย่างยั่งยืน  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

18 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

19 จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคนและ
สังคมระดับจุลภาค (คนดีศรีสุพรรณ) 

ระดับชมเชย (จ านวน 12 ผลงาน) 
1 กรมพัฒนาที่ดิน  โครงการแหล่งน้ า…สร้างดิน สู่การพัฒนาที่ดิน

แบบมีส่วนร่วม    
2 กรมกิจการผู้สูงอายุ โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (อาคารเจริญ  
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) 
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หน่วยงำน ผลงำน 
3 กรมวิชาการเกษตร โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม: ต าบลร าแดง 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

4 กองทัพบก  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพ 
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5 กรมราชทัณฑ์ โครงการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพของ
ผู้ต้องขัง: เรือนจ ากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

6 กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่:  
จังหวัดจันทบุรี 

7 ส านักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ 
ในชุมชน: ต าบลท่าดินด า อ าเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี 

8 กรมประมง โครงการการมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการ 
ปิดอ่าวไทยตอนกลาง 

9 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ:  
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

10 จังหวัดสกลนคร  โครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร: จังหวัดสกลนคร 

11 ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 
(องค์การมหาชน) 

โครงการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง
ในการงดเหล้าของชุมชน: อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ  

12 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (องค์การ
มหาชน)  

โครงการพัฒนาชุมชนหัตถกรรมต้นแบบผ้าทอ
กะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว: อ าเภอดอยเต่า  
จังหวัดเชียงใหม่ 
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3. รำงวัลผู้น ำหุ้นส่วนควำมร่วมมือ (Engaged Citizen) จ านวน 15 รางวัล 

บุคคล/กลุ่มบุคคล ผลงำน 
ระดับดีเด่น (จ านวน 4 ราย) 
1 เครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง 

ดอยสุเทพ-ปุย 12 หมู่บ้าน 
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวัง
ไฟป่า ลดหมอกควัน พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  
ดอยสุเทพ-ปุย และพ้ืนที่โดยรอบ 

2 นายบันเทิง  นวมภักดี โครงการยกระดับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
จังหวัดเพชรบุรี  

3 นายชิษณุพงศ์  สุขสวัสดิ์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน: ณ แม่น้ าลี้และล าน้ าแม่ทา 

4 นายเสถียร  ชัยนาม 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์: ป่าต้นน้ าขุนลาว  
อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย 

ระดับชมเชย (จ านวน 11 ราย) 
1 นายวันชัย  สวสัด์แดง 

 
การบริหารการใช้น้ าของชลประทานมหาสวัสดิ์ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2 กลุ่มผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ า 
ห้วยสงสัย อ าเภอท่ายาง  
จังหวัดเพชรบุรี 

การบริหารจัดการน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยสงสัย 

3 นางเปรมปรีย์  ไตรรัตน์  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า  
(ป่าในเมือง) จังหวัดสมุทรปราการ 

4 นายเทียนชัย  โตะเตบ โครงการส่งเสริมความร่วมมือประมงพ้ืนบ้าน  
เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง:  
กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ต าบลคุระบุรี จังหวัดพังงา 

5 นายบรรเจิด  อุดมสมุทรหิรัญ โครงการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:กลุ่มอนุรักษ์ชุมชน
คลองเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

6 นายสมศักดิ์  เครือวัลย์ โครงการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง  
ต าบลสองสลึง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

๗ นายสุทธิ... 
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บุคคล/กลุ่มบุคคล ผลงำน 
7 นายสุทธิ  มะหะเลา  การด าเนินงานของสมาคมเพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย 

8 กลุ่มเครือข่ายชุมชนหัวใจ
สีเขียว 

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 

9 นายธงชัย  แซ่เถา โครงการส่งเสริมการตลาดกรีนมาร์เก็ตแบบ 
บูรณาการโดยใช้การตลาดน า: เพชรบูรณ์ 

10 นางสาวเนาวรัตน์  บุญมี โครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากผลิตภัณฑ์มังคุดสดบรรจุกล่องตาม 
โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี 

11 เครือข่ายหมอดินอาสา 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

โครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์  
วิถียโสธร 
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ผลการดำาเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
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ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

(Open Governance)

ระดับดีเด่น
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กรมการขนส่งทางบก  
 

กรมการขนส่งทางบก มีภารกิจเก่ียวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนส่งทางบก 
โดยการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสาน
และวางแผนให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอ่ืนๆ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกเกิด  
ความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย โดยกรมฯ มีกลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ซึ่งเป็นวิธีด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย : คนขับข่ีอย่าง
ปลอดภัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มี  
ความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2559 – 
2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2560) โดยผู้บริหารให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วม โดยก าหนดเป็นค่านิยม “ONE DLT” 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  O ( Objective)  เ ป้ า ห ม า ย ชั ด เ จ น  
N (Network) มีการบูรณาการ E (Eminence) งานโดดเด่น  
D (Digital Economy)  เน้นนวัตกรรม  L (Legitimacy) 
ก ากับตามกฎหมาย T (Transparency) โปร่งใส เป็นธรรม โดย N (Network) นั้น จะเป็น
การบูรณาการเป็นเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

ในการเปิดระบบราชการ กรมฯ ได้ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
ผ่านช่องทางต่างๆ หลากหลายช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เช่น เว็บไซต์กรมการ
ขนส่งทางบก www.dlt.go.th ซึ่งจะมีข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และมีการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น ข้อมูลการด าเนินการทางทะเบียนรถ ข้อมูลการด าเนินการด้าน
ใบอนุญาตขับรถ การรับช าระภาษีรถ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ของหน่วยงานของกรมฯ 
และเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการเฉพาะ เช่น เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วย
รถบรรทุก (Truck Data Service Center : TDSC) ที่สามารถเข้าผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่ง
ทางบกได้อีกด้วย  
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 กรมฯ มีช่องทางที่ เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication)  
ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นได้ในขณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น Facebook 
Fanpage กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.NEWS โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบทั้งหมด 14 คน 
เพื่อท าหน้าที่ดูแลเพจและตอบค าถามของประชาชน มีช่องทางศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับ
เรื่องร้องเรียน 1584 ซึ่งเชื่อมโยงกับ Facebook และ Line ที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น เร่ืองร้องเรียนต่างๆ จากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเมื่อ
ได้รับข้อร้องเรียนก็จะท าการแจ้งความคืบหน้าการด าเนินการกับผู้เก่ียวข้องและกลุ่มเป้าหมาย 
รวมถึงมีการก าหนด KPI การด าเนินการ  
นวัตกรรมอ านวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัย  
 กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เช่น 
 

  

 

 

 

  
 

แอพพลิเคชั่น DLT GPS ได้เปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบติดตามการเดินรถ 
การให้บริการ และพฤติกรรมของ
พนักงานขับรถได้ตลอดเวลา หากพบ
เห็นการขับรถเร็วประมาท ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร มี พฤติ กรรมที่ 
ไม่เหมาะสม สามารถร้องเรียนหรือ
แจ้งเหตุผ่านแอพลิเคชั่น DLT GPS 
บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่ได้ทั้งระบบ 
iOS และระบบ Android  

Application : DLT GPS   
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ก าหนดให้รถแท็กซี่ต้องติดตั้ง GPS Tracking พร้อมเครื่องบ่งชี้ตัวคนขับ , กล้อง 

CCTV, ปุ่มฉุกเฉินเตือนภัย และจอแสดงข้อมูล Digital และมีการพัฒนาระบบเรียกแท็กซี่ผ่าน
แอพพลิเคชั่นทางมือถือ (DLT TAXI OK) เพื่อให้ผู้โดยสารเข้าถึงการให้บริการ เพิ่มความสะดวก 
ป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมาตรค่าโดยสารและสามารถร้องเรียนและแจ้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในรถได้ด้วย ปัจจุบัน (ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2561) มีจ านวนรถแท็กซี่
ตามโครงการจ านวนทั้งสิ้น 7,241 คัน 

ส าหรับโครงการ TAXI VIP เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน โดยใช้รถที่มี
มาตรฐานและสมรรถนะสูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป เพิ่มอุปกรณ์ส่วนควบส าหรับให้บริการที่มี 
ความสะดวกสบายมากขึ้นปัจจุบัน (ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561) มีจ านวนรถแท็กซี่ตาม
โครงการจ านวนทั้งสิ้น 15 คัน โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2561 จะมี TAXI VIP ที่จดทะเบียนไม่
น้อยกว่า 500 คัน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ความส าเร็จจากการด าเนินงาน 

• สามารถพัฒนาการบริการมีการใช้นวัตกรรมในการต่อยอดและมีการช่วยเหลือสังคม
และประชาชนในการลดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริง 

• สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจากไตรมาสที่ 3/2560 
เฉลี่ย 50.00 ครั้งต่อเดือน ลดลงมาในไตรมาสที่ 4/2560 เฉลี่ย 39.67 ครั้งต่อเดือน 
และลดลงมาในไตรมาสที่ 1/2561 เฉลี่ย 37.33 คร้ังต่อเดือน จากศูนย์บริหารจัดการ
เดินรถระบบ GPS 

• มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 1584 มีความพึงพอใจร้อยละ 94.45   

TAXI OK/TAXI VIP 
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กรมชลประทาน 

 
 กรมชลประทาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ าตามศักยภาพของลุ่มน้ าให้
เพียงพอ และจัดสรรน้ าให้กับผู้ ใช้น้ าทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ าได้รับน้ าอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ า โดยก าหนดเป็นแนวทางการน าไปสู่  
การปฏิบัติไว้ในแผนยุทธศาสตร์กรมฯ พ.ศ.2560 - 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริมอ านาจ
ประชาชนในระดับพื้นที่ การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารจัดการ
น้ าชลประทาน และในพันธกิจที่ 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ า 
และบริหารจัดการน้ า ทั้งนี้ผู้บริหารได้เน้นย้ ากับผู้ปฏิบัติงานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้งสื่อสารนโยบายทั่วทั้งองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ของกรม 
และเพื่อให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มี
ค าสั่งจัดตั้งกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหน่วยงานภายใน เพื่อสนับสนุน  
การด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบของการประชุมเวทีประชาคม การฝึกอบรม 
การสัมมนา และการศึกษาดูงาน รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายและภาคประชาน
ที่เก่ียวข้อง 

 
การเปิดระบบราชการในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และระดับการปรึกษาหารือ 
(Consult)  

 กรมชลประทานให้
ความส าคัญกับประชาชนในการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
โดยการเปิดช่องทางการให้ข้อมูล
ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น 
ที่หลากหลาย ได้แก่ 1) เว็บไซด์ 
www.rid.go.th/ 2 )  เ ว็ บ ไซต์
ศูนย์ปฏิบัติ การน้ า อัจฉริยะ 
wmsc.rid.go.th/ 3) โทรศัพท์สายด่วน 1460  4) แอพพลิเคชั่น WMSC แสดงสถานการณ์น้ า
และพื้นที่เพาะปลูก 5) Facebook  6) Twitter  และ 7) การเปิดเวทีประชาคม ส่วนช่องทาง
การรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ 1) สายด่วน 1460  2) ตู้ ปณ. 1460  3) ตู้รับฟังความคิดเห็น   
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4) เวทีประชาคม  5) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  6) การติดต่อด้วยตัวเอง  ช่องทางดังกล่าวกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม ทุกช่องทางมีการมอบหมายหน่วยงาน/ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ และก าหนดเป็นขั้นตอนกระบวนการในการเผยแพร่ข้อมูล/ รับฟังความคิดเห็น และ
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลไว้อย่างชัดเจน ท าให้ข้อมูลมีความถูกต้อง 

นอกจากนี้ได้มีการสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน โดยรวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุปเสนอความเห็นต่อผู้บริหารสั่งการ โดยกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จะตอบกลับข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะเบื้องต้น และตอบกลับอีกคร้ังเมื่อได้ข้อสรุป
จากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนผู้ มี ส่ วนได้   
ส่ วน เสี ย  กรมชลประทานมีการน าข้ อ
ร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะของประชาชนมาใช้
ใ น ก า รป รั บ ป รุ ง /  เ พิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ า พ 
การท างาน เช่น มีการน าข้อเสนอแนะของ
ประชาชนเร่ืองแบบประตูบานระบายที่
ค านึงถึงสภาพน้ าขึ้น/ น้ าลง เพื่อให้เกิด
ประ โยชน์ สู ง สุ ดกั บสภาพพื้ นที่  ไ ป ใช้
ประกอบการออกแบบ และน าไปใช้เป็นแบบ
มาตรฐานของกรม เพิ่ ม เติ มจากแบบ
มาตรฐานปกติที่มีเฉพาะประตูบานระบาย
ส าหรับน้ าไหลจากที่สูงลงต่ าทางเดียว 
นวัตกรรมการสื่อสารด้วยแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ WMSC 
 กรมชลประทานยังได้มีการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
โดยมีแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ WMSC เพื่อใช้ในการสื่อสาร/ ให้ข้อมูลข่าวสาร  
เป็นโปรแกรมส าหรับแสดงสถานการณ์น้ า และพื้นที่เพาะปลูก โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่มี
ความส าคัญ ได้แก่ ฐานข้อมูลน้ าในอ่าง ฐานข้อมูลน้ าจากระบบโทรมาตรฐานข้อมูลการตรวจวัด
คุณภาพน้ า ข้อมูลน้ าฝน ระดับน้ าท่า ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม น้ าแล้ง ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการน้ า ติดตามสถานการณ์น้ า และการเตือนภัยด้านน้ า โดยฐานข้อมูลของกรมฯ  
มีการปรับปรุงตลอดเวลาที่ เปลี่ยนแปลง บางฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ า
ชลประทานเป็นระบบออนไลน์ มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยแบบ Real time ทั้งนี้   
มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมฝนหลวง 
กรมส่งเสริมการเกษตร GISTDA ฯลฯ 
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ความส าเร็จจากการด าเนินงาน 
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งในเรื่องปริมาณน้ า พื้นที่เพาะปลูก  

มีผลให้การร้องเรียน ร้องทุกข์ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 30)  
• โครงการทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีผลส าเร็จในระดับชุมชน/ สังคม เช่น ในโครงการ 

บางระก าโมเดล 60 สามารถลดพื้นที่ภัยพิบัติจาก 265,000 ไร่ เหลือเพียง 10,400 ไร่ 
ได้พื้นที่ทุ่งหน่วงน้ า สามารถชะลอการระบายน้ า 400 ล้านลูกบาศก์เมตร และ  
ช่วงหลังว่างเว้นการท านาปีเกษตรกรมีรายได้เสริมจากการท าอาชีพประมง วันละ 
300 - 500 บาท ต่อครัวเรือน 
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทยและเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงฯ  
ข้อ 6. สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง พ.ศ.2558 ก าหนดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนชุมชนในเรื่องต่างๆ อาทิ ให้ค าปรึกษาแก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการการปลูก การบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการหรือ
กิจกรรมของชุมชนในเร่ืองดังกล่าว 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยกระดับในเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงาน โดยจัดตั้งหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มขึ้นตรง คือ กลุ่มส่งเสริมและ
ประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรับผิดชอบในการผลักดันหรือ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีการระบุชื่อบุคคลและอ านาจหน้าที่การ
ท างานด้านการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ได้แก่ ค าสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายข้าราชการและ
พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสค.)   

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบของ 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ส าหรับด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของกรมฯ  
ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี และมีหน่วยงานในภูมิภาค 
ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการส่งเสริมสนับสนุน  
การปฏิบัติงานร่วมกัน ของทุกภาคส่วนของสังคมในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 
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การเปิดระบบราชการในระดับการให้ข้อมูล (Inform)  
และระดับการปรึกษาหารือ (Consult)  

 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารหรือสนับสนุน

ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของภาคประชาชน หรือภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และรับฟังความคิดเห็นหลายช่องทาง เช่น  

 เว็บไซต์กรมฯ www.dmcr.go.th  โดยมีหัวข้อ “กระดานสนทนา”  
ที่เปิดให้บุคคลภายใน/ภายนอก เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยสามารถตั้ง
กระทู้พูดคุย/ถาม-ตอบ ได้ตามหัวข้อที่ก าหนด ภายใต้กฎ กติกา มารยาท  
ที่ใช้ร่วมกัน มีการ Link ข้อมูลไปยังช่องทางอื่นๆได้ นอกจากนีย้ังมี 
การอัพเดทข้อมูลสถานการณ์เก่ียวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
รายวัน และจัดท าในรูปแบบ One page เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย 

 เฟซบุ๊ก (Facebook) เช่น เฟซบุ๊กกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่  
เฟซบุ๊กส่วนสง่เสริมและพฒันาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น  
โดยสามารถพูดคุยไดผ้่านทาง “ข้อความ” 

 อินสตราแกรมของกรมฯ (DMCRTH) โดยบุคคลภายนอก/ภายในสามารถ 
“แสดงความคิดเห็น” (Comment) ได้อย่างเสร ี

 เวทีการประชุมเครือข่ายการมีสว่นร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 ทางแอปพลิเคชนั Line ของกลุ่มเครือข่ายฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ 

 สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาพพาโนรามา  
คู่มือต่างๆ 

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มปีระสิทธิภาพ (ผา่นโทรทัศน์ หนงัสอืพิมพ์) 



สรุปบทเรียนก�รทำ�ง�นแบบมีส่วนร่วมในก�รบริห�รร�ชก�ร ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

Participation40

-11- 
 

  นอกจากนี้ ยังได้จัดท าแผนการด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนการสร้างความรับรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ผ่านสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ซึ่งตามแผนดังกล่าว
ได้ก าหนดจ านวนของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ จ านวน 15 ครั้ง และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านหนังสือพิมพ์ ในการน าข้อมูลที่
เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ พบว่าใช้กลุ่มไลน์ IA-CHAT กรมฯ เป็นช่องทางในการให้ข้อมูล/ชี้แจง/
ประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มไลน์ IA-CHAT  เช่น 

 โฆษณารองเท้าทรีบอร์ดเหยียบปะการัง 
 พบซากวาฬขนากใหญ่ บริเวณอุทยานเขาสามร้อยยอด 
 เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญระบาด ซักฟอกไหลลงทะเล 
 การขุดล่องน้ าบริเวณปากคลองบ้านหัวดอน เขาตะเกียบ 
 ปะการังทีป่ลูกไว้ที่เกาะจาน จงัหวัดชลบุรี หายไป 

 



สรุปบทเรียนการทำางานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำาปี พ.ศ. 2561

ParticipationParticipation 41

-12- 
 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ด าเนินการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
และรับเรื่อง/ข้อร้องเรียน ซึ่งมีช่องทางต่างๆ เช่น  
 - เว็บไซต์ เป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อแนะน า ข้อคิดเห็น ซึ่งเป็นช่องทางที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงง่าย โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่
กรมรับผิดชอบอยู่ได้อีกด้วย 
 - Facebook ของกรมเป็นช่องทางการเข้าแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อแนะน า ข้อคิดเห็นซึ่ง
เป็นช่องทางสารสนเทศ ที่สามารถรับส่งข้อมูลแบบ Real Time ซึ่งผู้เข้าไปดูสามารถดูถึงข้อมูลและ
ส่งข้อมูลร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ 
 - Mobile Application ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่  เพื่อให้เกิด 
การสื่อสาร 2 ทาง ทั้งการส่งข้อมูลข่าวสาร และรับข้อมูลข่าวสาร โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่อง
ร้องเรียน 
 - Application Line เป็นช่องทางการเข้าแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อแนะน า ข้อคิดเห็นเป็น
ระบบ Application ที่ใช้กันทั่วถึงซึ่งผู้ใช้สามารถใช้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   
 การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

 ลงทะเบียนรับเรื่องโดยจ าแนกมาจากส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรใดและระบุ
ชื่อผู้ร้อง ผู้ถูกร้องเรียน และเรื่องที่ร้องเรียน 

 วิเคราะห์เรื่องว่าผู้ร้องเรียนบุคคล/หน่วยงาน/เกี่ยวกับเรื่องใด และอยู่ใน 
ความรับผิดชอบส่วนราชการ/หน่วยงานใด 
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 จัดท าบันทึกเพื่อเสนอผู้มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ/ลงนามในหนังสือแจ้ง 
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เงื่อนไขตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. 2546) 

 ลงทะเบียนส่งเรื่อง 
 เก็บรวบรวมส าเนาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์กรณีเรื่องสิ้นสุด 

  
นวัตกรรรมระบบแผนที่ออนไลน์ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้พัฒนาระบบแผนท่ีออนไลน์ข้ึน โดยให้บริการบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://marinegiscenter.dmcr.go.th/gis แต่เนื่องจากการเข้าถึง
ต้องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก และปัจจุบันการใช้งาน Smart Phone มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น  
ซ่ึงสะดวกในการใช้งานในพื้นที่มากกว่า ดังนั้น กรมฯ จึงได้พัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์ให้บริการ
ผ่านโมบายแอปพลิเคชันขึ้น (DMCR) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงขอบเขตและแหล่ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน  ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ทั้งระบบ 
IOS  และ Andriod 
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 เพิ่มจ านวนกลุ่มเครือข่าย เนื่องจากการให้ข้อมูลข่าวสารและการรับฟังความคิดเห็น
ของหน่วยงานในพื้นที่เกิดประสิทธิภาพระหว่างกัน  เช่น มีการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร 
และองค์ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว  การแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ทันเหตุการณ์ มีการส่งข้อมูล
ข่าวสารจากเครือข่ายฯ มากขึ้น ท าให้ปัจจุบันมีการเพิ่มของจ านวนกลุ่มเครือข่ายที่มี
การจดทะเบียนจากปี 2559 จ านวน 4,416 คน จนในปี 2560 มีการจดทะเบียนเป็น
จ านวน 10,782 คน 

 มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้น โดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียมของกรมฯ ปี พ.ศ. 2560 
มีป่าชายเลน 1.6 ล้านไร่ 

 สามารถทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนจ านวน 15,000 ไร่ 
 ด าเนินการตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีรายชื่อและผังแปลง

ที่ดินของราษฎรเข้าร่วม โครงการฯ ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมรับรอง
การจัดที่ดินภายใต้การด าเนินงานของอนุกรรมการจัดที่ดิน ได้แล้วเสร็จรวมเนื้อที่ 
5,045.66 ไร ่

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าเร็จของการเปิดระบบราชการ 
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กรมบัญชีกลาง 

กรมบัญชีกลางมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล และให้บริการทางด้านการเงินการคลัง 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ก ากับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด”  
โดยได้ก าหนดทิศทางขององค์กร และให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของผู้ รับบริการ  
เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนงาน ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงผลผลิตและบริการให้ตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในอดีต ภารกิจของ
กรมบัญชีกลางด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการเป็นส าคัญ ไม่ได้เชื่อมโยง กับประชาชน 
มากนัก แต่ในปัจจุบัน รัฐบาลได้มีนโยบายและมอบหมายภารกิจส าคัญ ที่ส่งผลให้กรมบัญชีกลาง 
มีภารกิจที่หลากหลายมากกว่าเดิม มีความเชื่อมโยงกับประชาชนมากขึ้น  

อธิบดีกรมบัญชีกลางได้มอบนโยบายให้ยึดหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม  
เน้นย้ าให้บุคลากรในองค์กรสื่อสารท าความเข้าใจกันอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงานให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ข้อมูลการด าเนินภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน   
 
การเปิดระบบราชการในระดับการให้ข้อมูล (Inform)  
และระดับการปรึกษาหารือ (Consult)  

 
กรมบัญชีกลางได้สนับสนุนให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง กระบวนการท างาน ตลอดจนการให้บริการของกรมผ่าน
ช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

WebsiteWebsite
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 เว็บไซต ์: กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) ส านักงานคลังเขต 9 เขต และส านักงาน
คลังจังหวดั 76 จังหวัด 

 Call Center โทร. 0-2270-6400 
 หนังสือสอบถาม สง่ไปที่ กรมบญัชีกลาง ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กทม. 10400 
 ติดต่อด้วยตนเอง ณ กรมบัญชีกลาง หรือส่วนภูมิภาค ณ ส านักงานคลังจังหวดั 
 Social Media : Facebook กรมบัญชีกลาง, Youtube 
 การประชุมชี้แจง 
 การให้ความรู้ผา่นโครงการฝึกอบรมต่างๆ  
 โมบายคลินิก/คลินิกให้ค าปรึกษา 
โดยได้ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้อง สมบูรณ์ 

ครบถ้วนของข้อมูล พร้อมทั้งอัพเดทข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และตอบสนองข้อมูลที่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องขอได้อย่างทันท่วงที   

ส าหรับโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นนโยบายจากภาครัฐ จะมีช่องทางการให้ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลางได้มี 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ โดยได้
มอบหมายให้ทีมส านักงานคลังจังหวัด 76 ทีม ใช้ช่องทางของโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
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ของชุมชนในการให้ข้อมูลแก่ประชาชน โดยเป็นรายการท่ีให้ความรู้และตอบข้อสงสัย รวมท้ัง
รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ส่วนในจังหวัดห่างไกล การสื่อสารอาจเข้าไปไม่ทั่วถึง ดังนั้น ส านักงาน
คลังจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับ
นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสื่อสารกับประชาชนที่อยู่ในความดูแล
ให้ได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook ข่าวแจกเพื่อตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของส านักข่าว นอกจากนี้ ได้จัดท าเอกสารเผยแพร่ ( Infographic) 
เพื่อประชาสัมพันธ์ที่หน่วยรับลงทะเบียน เช่น ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร  
ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศ ส านักงานคลัง
จังหวัด 76 จังหวัด และส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน รวมทั้งหน่วยงานหรือร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมบัญชีกลางได้ก าหนดผู้ รับผิดชอบการจัดท าข้อมูล  การจัด เก็บข้อมูล  
การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ  โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ และกรมบัญชีกลางมีวิธีการในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีความ
แม่นย า ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล ใช้งานง่าย ปลอดภัย และเป็นความลับ และมีศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาดูแลระบบงานต่าง  ๆ และบริหาร Hardware, 
Software และเครือข่ายข้อมูล  (Network) ให้ข้อมูลและสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของ 
Electronics มีความพร้อมในการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูล คือ ผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลจาก 
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Username และ Password ส าหรับคู่มือ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้จาก Internet ของกรมบัญชีกลาง  

กรมบัญชีกลางมีแนวทางการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/กระบวนการ และกรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจน เริ่มตั้งแต่การก าหนดช่องทางการรับฟังความต้องการที่มีความหลากหลาย 
จ านวน 8 ช่องทาง และในปัจจุบันได้ เพิ่มช่องทางการ รับฟังผ่าน Social Media เพื่อ 
ความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ จ านวน 3 ช่องทาง ได้แก่ Facebook Line และโมบาย
คลินิก เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงการให้บริการที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการและความคาดหวังอย่างทันท่วงที  

กรมบัญชีกลางมีการก าหนดให้ส านักงานเลขานุการกรม เป็นผู้รับผิดชอบสรุปผล 
การติดตามเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ ที่องค์กรก าหนดให้มีขึ้น โดยแบ่งประเภท  
ข้อร้องเรียนเป็น 4 ประเภทคือ 1) บุลากร/เจ้าหน้าที่ 2) กระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3) การติดต่อสื่อสาร และ 4) คุณภาพสินค้าและบริการ ส าหรับเรื่องที่จะต้องแจ้งผล 
การพิจารณาให้ผู้ร้องทราบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการด าเนินการภายใน 15 วัน  
โดยข้อมูลที่ได้จากการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังในแต่ละช่องทาง 
กรมบัญชีกลางได้น ามาใช้ในการปรับปรุงการท างานและพัฒนาสู่นวัตกรรม  
 
นวัตกรรมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

กรมบัญชีกลางได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ CoST Thailand ในรูปแบบ Web 
Application ซึ่งเป็นระบบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(Construction Sector Transparency Initiative: CoST) ในทุกๆ ระยะของการด าเนินการ 
อีกทั้ ง ได้ ส ร้ า ง  Facebook CoST Thailand  เพื่ อ เป็ นช่ องทางการสื่ อส าร ใ ห้ เข้ าถึ ง 
ภาคประชาชนให้มากข้ึนและสามารถโต้ตอบกับผู้ดูแลระบบได้  
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นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นมา กรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้จัดประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งจัดหาหน่วยงานและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้บริการแก่ผู้ถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยังได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย  
ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งมีจ านวนผู้ลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้
น้อยมากถึง 11.67 ล้านคน ถือเป็นภารกิจใหม่ (New Business) ที่กรมบัญชีกลางไม่เคย
ด าเนินการมาก่อนและเป็นโครงการขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องขับเคลื่อนการปฏิบัติลงสู่ในระดับ
พื้นที่ อธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารโครงการ (Project 
Manager) ได้บริหารจัดการภารกิจดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่จ ากัดและบุคลากรที่มีอยู่ 
โดยกระบวนการสร้างทีมงานในการขับเคลื่อนภารกิจ โดยใช้หลักการท างานแบบทีมข้ามสาย
งาน (Cross Function) ได้แบ่งการท างานออกเป็นทีมทั้งหมด 77 ทีม (ทีมส่วนกลาง 1 ทีม 
และทีมส่วนภูมิภาค หรือทีมคลังจังหวัด 76 ทีม) ท างานแบบบูรณาการร่วมกันทุกทีม  
ดังแผนภาพ ใช้การสื่อสารแบบ 2 ทางผ่าน Application Line โดยการสร้างกลุ่มไลน์ทีม
ลงทะเบียน บก. เพื่อการสื่อสารข้อมูลระหว่างทุกทีม โดยได้มอบหมายให้ทีมส่วนกลางเป็นผู้
ประสานงานเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกลางเพื่อจัดเตรียมเอกสาร แนวทางปฏิบัติ 
และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ส านักงานคลังจังหวัดใช้ชี้แจงท าความเข้าใจให้แก่ประชาชน  
ในจังหวัดต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  
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ความส าเร็จจากการเปิดระบบราชการ 

 
 คุณภาพในการให้บริการดีขึ้นจากความสะดวกและการเข้าถึงได้ง่ายที่ผู้รับบริการ

ได้รับ ซึ่งจากผลส ารวจความพึงพอใจของกองแผนงาน กรมบัญชีกลางในปี 2560 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 79.00 ซึ่งเป็นร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการปฏิบัติงาน
ภารกิจ 16 ด้านของกรมบัญชีกลาง  

 ดั ชนี ความ เชื่ อมั่ นอนาคต เศรษฐ กิจภูมิ ภ าค  (Thai Regional Economic 
Sentiment Index : RSI) ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 (คาดการณ์ 6 เดือน
ข้างหน้า) จากค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค 6 ตัว ชี้ได้ว่าแนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจดีขึ้นทุก
ภูมิภาค น าโดยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นส าคัญ 

ความส าเร็จของการเปิดระบบราชการ 
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ที่มา: จัดท าโดยความร่วมมือของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง ส านักงานคลังจังหวัด 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผลส ารวจที่จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
http://www.mof.go.th/home/Press_release/News2018/088.pdf ค้นเมื่อ 31 
พฤษภาคม 2561)  

 ภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดีขึ้น จากการจัดอันดับของ
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ปี พ.ศ. 2560  
โดยพิจารณาจากค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI 2017) ผลปรากฏว่า ประเทศ
ไทย ได้ 37 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 96 จาก 180 ประเทศ ดีขึ้น 5 อันดับจากปี  
พ.ศ. 2559 ที่อยู่ในอันดับที่ 101 ได้คะแนน 35 จากคะแนนเต็ม 100   
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กรมศุลกากร 

กรมศุลกากร ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการเพิ่มการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าแก่ผู้ประกอบการทั้งก่อน ระหว่างและภายหลังการน าเข้า/ส่งออก โดยเน้นย้ าถึง  
การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน  และเพื่อก้าวเข้าสู่ Customs 4.0 ที่รองรับระบบ
ราชการ 4.0 กรมศุลกากรได้ก าหนดแนวทางด าเนินการ 12 มิติ โดยมิติที่ 1 : ศุลกากรคุณธรรม 
ด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์ขององค์การ มุ่งเน้นความโปร่งใส  
สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ  ทั้งนี้ ได้น านโยบายมาปรับให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-
2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
อ านวยความสะดวกทางการค้า ด้วยกลยุทธ์ข้อที่ 1.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร ประกอบด้วย 6 โครงการ หนึ่งในนั้นคือ โครงการพันธมิตร
ศุลกากร (Customs Alliances) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กรมศุลกากร เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 - 
2563 โดยมอบหมายให้ส านักบริหารกลางเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนิน
โครงการ มีการก าหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย ภาคเอกชนกลุ่มเป้าหมายที่จะ
ด าเนินการ กรอบระยะเวลา และกิจกรรมการด าเนินงาน 

ผู้บริหารของกรมศุลกากร มีการสื่อสารนโยบาย/ทิศทางในการปฏิบัติราชการที่ให้
ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร หลายช่องทาง อาทิ 1) การมอบนโยบายแนวทางการด าเนินงานให้แก่
ผู้บริหารกรมศุลกากร หัวหน้าส่วนราชการทุกระดับและผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบ
ติดตามการด าเนินงานของกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 2) Line (กลุ่มไลน์ผู้บริหาร
ระดับสูง :Thai Customs มีสมาชิกจ านวน 121 ราย , กลุ่มไลน์ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหาร : 
Customs Think Thank มีสมาชิกจ านวน 147 ราย, กลุ่มไลน์คณะท างานพันธมิตรศุลกากร 
(CA) มีสมาชิก 29 ราย, กลุ่มไลน์คณะท างานย่อย AOC CA มีสมาชิก 52 ราย)  3) เวทีการประชุม
คณะกรรมการ/คณะท างาน/สัมมนา เป็นต้น 

กรมฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliance Team : CA) 
โดยมีอธิบดีกรมศุลกากรเป็นหัวหน้าคณะท างาน ที่ปรึกษา/รองอธิบดี ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดศุลกากร ราคาสินค้า พิธีการศุลกากร กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์  
การสืบสวนและปราบปราม และเจ้าหน้าที่ เป็นองค์ประกอบคณะท างาน รวม 22 คน  
มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทางและด าเนินการในการเข้าพบหรือเชิญผู้บริหารภาคเอกชนและ
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ตัวแทนสมาคม สมาพันธ์ต่างๆ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดให้มีช่องทาง 
การติดต่อสื่อสารและจัดกิจกรรมเชิญภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกพันธมิตรศุลกากร โดยมี
การลงนามเป็นสมาชิกและการเห็นชอบร่วมกัน (Memorandum of Agreement: MOA) และ
เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวขยายครอบคลุมทุกพื้นที่การปฏิบัติงาน จึงได้แต่งตั้งคณะท างาน
ย่อยพันธมิตรศุลกากร (Account Officer Center : AOC) จ านวน 39 คน ในการเป็น
คณะท างานกลางที่คอยประสานงานกับภาคเอกชนที่เป็นสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหา และ
ประสานงานระหว่างภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญระดับช านาญการพิ เศษขึ้นไป ของส านัก 
ส านักงานศุลกากร และด่านศุลกากรต่างๆ (Account Officer Expert: AOX) จ านวน 67 คน   

 
การเปิดระบบราชการในระดับการให้ข้อมูล (Inform)  
และระดับการปรึกษาหารือ (Consult)  
 

กรมศุลกากรมีการก าหนดช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารหรือสนับสนุนข้อมูลท่ีจ าเป็น
ตามภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ 

1. email : 1164@customs.go.th   
2. หนังสือสอบถามสง่ไปที่ ศูนยบ์รกิารศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษาชัน้ 1 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 10110   
3. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนยบ์ริการศุลกากร (Customs Care Center) ตั้งอยู่

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชัน้ 1 กรมศุลกากร  
4. เว็บไซต์ www.customs.go.th ซึ่งมีคณะท างานปรับปรุงข้อมูลและรูปแบบ

เว็บไซต์ของกรมศุลกากร โดยมีที่ปรึกษาเป็นหัวหน้าคณะท างานและผู้แทนจากส่วนราชการเป็น
คณะท างาน มีหน้าที่ปรับปรุงรูปแบบและข้อมูลเว็บไซต์ของกรมศุลกากรให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ทันสมัยและทันเวลากับสถานการณ์ โดยส่วนราชการจะเป็นผู้ด าเนินการจัดท า ตรวจสอบ
ข้อมูลและน าเสนอคณะท างานฯ เพื่อกลั่นกรองและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
โดยข้อมูลที่เผยแพร่ อาทิ  

1) ข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว/บุคคลทั่วไป/ผู้ประกอบการ 
2) เร่ืองน่ารู้และกฎหมาย อาทิ พิกัดศุลกากร ราคาศุลกากร พิธีการศุลกากร  

สิทธิพิเศษทางการค้า สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การน าเข้า-ส่งออก 

3) ประกาศกรมศุลกากร ประกาศกระทรวงการคลัง ขายทอดตลาด การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง  

4) คู่มือส าหรับประชาชน ฯลฯ 
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5. จุลสารศุลกากร ออกเป็นรายเดือนเผยแพร่ ในรูปเอกสารจัดส่ งไปยั ง 
ส่วนราชการและสถาบันที่เกี่ยวข้องและสนใจ และเผยแพร่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบเว็บไซต์
ของกรมศุลกากร  

 

ทั้งนี้ในเว็บไซต์มีการจัดท าสถิติการน าเข้า - ส่งออกเผยแพร่ในรูปแบบ Real Time 
ให้กับประชาชน/ผู้สนใจที่สามารถดาวน์โหลดข้อมูล www.customs.go.th ในหัวข้อ รายงาน
สถิติภาพรวมตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้บริการก าหนด และให้บริการข้อมูลสถิติการน าเข้าและส่งออก 

ในรายละเอียดให้กับส่ วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
อาทิ กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม 
ฯลฯ ผ่านระบบ IT Center ของกระทรวงการคลัง 
โดยหน่วยงานและสถาบันสามารถขอรหัส
ขอเข้าใช้บริการได้ตลอดระยะเวลา  
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กรมศุลกากรมีระบบในการจัดการขอมูลที่เผยแพรใหมีความถูกตอง สมบูรณ์ ครบถ้วน 
ทันแวลาโดยมีการแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงข้อมูลและรูปแบบเว็บไซต์ (Web Site) ของกรม
ศุลกากร มีที่ปรึกษาเป็นหัวหน้าคณะท างาน มีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลและรูปแบบ (Web Site) 
ของกรมศุลกากรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและ 
การปฏิบัติงานของกรมศุลกากร ให้ด าเนินการติดตามและพัฒนา รวมทั้งกลั่นกรองเนื้อหา
ข้อมูลก่อนน าเสนอบนเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมศุลกากร โดยมีกรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินการเพื่อให้ทันเวลาในการใชงานหรืออยูในเวลาที่เหมาะสม และมีระบบการตรวจสอบ 
ขอมูลใหมีความถูกต้อง ครบถวน  

1) จัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง (ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในอดีต ประเภทสินค้า แหล่งก าเนิด
ต้นทางและปลายทางของสินค้าและตัวแปรอ่ืนที่เก่ียวข้อง) เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเป็นระยะเวลานาน  
หากพบข้อมูลที่น่าสงสัยจะส่งให้ผู้ประกอบการเจ้าของข้อมูลและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตรวจสอบและแจ้งกลับ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่  

2) ทุกรอบ 6 เดือน จะมีการทบทวนข้อมูลสถิติที่เผยแพร่ว่ามีความไม่ถูกต้องหรือไม่ 
รวมถึงความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่มีผู้แจ้งเข้ามาเพื่อด าเนินการตรวจสอบ และส่งให้เจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกตรวจสอบอีกครั้ง แล้วจึงท าการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
สถิติลงใน www.customs.go.th และ IT Center ของกระทรวงการคลัง พร้อมมีการแจ้ง 
การปรับปรุงไปยังผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบต่อไป 

 
มีระบบจัดการในการรับฟังความคิดเห็นอย่างชัดเจน 
 

กรมศุลกากรมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นที่เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-
way communication) ที่หลากหลายที่สามารถรับฟังประเด็นปัญหา ความเห็นและข้อเสนอแนะ
พร้อมสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาและน ามาก าหนดนโยบายและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยแจ้ง
ผลการด าเนินป้อนกลับให้ผู้ประกอบการทราบ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เช่น  

1) การเข้าพบปะผู้ประกอบการในโครงการพันธมิตรศุลกากร การให้บริการผ่าน
ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center: CCC) ซึ่ งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ และฝ่าย
วิเคราะห์และพัฒนา 

2) สายด่วนบริการทางศุลกากร (Customs Care Call Center : 1164) ตลอด 24 ชั่วโมง  
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3) www.customs.go.th หัวข้อ "ศูนย์บริการศุลกากร Customs Care Center"  
และหัวข้อ “พันธมิตรศุลกากร” (Customs Alliance : CA)   

4) email : 1164@customs.go.th หรือ ca.teamsth@gmail.com  
5) หนังสือสอบถามสง่ไปที่ ศูนยบ์ริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ

ชนมพรรษา ชั้น 1 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย 10110   
6) Contact Point Telephone (063-904-2492-94, 063-904-2518)  และ

เจ้าหน้าที่ AOC พร้อมอุปกรณ์การสื่อสารตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมงผ่าน Mobile จ านวน 24 ราย  
(ดูแลสมาชิกพันธมติรศุลกากร 20 รายต่อคน)   

7) แอปพลิเคชัน : CA..Line Group/ Facebook : กรมศุลกากร : The Customs 
Department  

 
นวัตกรรมเพิ่มความสะดวกในการค้นหาข้อมูล 

กรมศุลกากร ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่ออ านวย 
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าว ล้วนเกิดขึ้นจากการประชุมหารือและ
ร่วมกันสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างกรมศุลกากรกับผู้ประกอบการ เช่น ระบบ
สืบค้นผลค าวินิจฉัยประเภทพิกัดศุลกากร (Tariff e-Service) และการแนะน าพิกัดของสินค้าที่มีผลต่อ
การวินิจฉัยใหม่ (HS Check) ผ่าน Application HS Check ของ App Store & Google Play โดย
ขณะนี้มีประชาชนขอติดตั้งระบบ (HS Check) จ านวน 10,131 ราย และใช้บริการสืบค้นพิกัด  
25,000 ครั้ง เป็นต้น 

 
ระบบฐานข้อมูลหรือการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 กรมศุลกากรมีการจัดท าฐานข้อมูลที่มีความส าคัญ/เก่ียวข้องกับภารกิจหลักของกรม 
รวมถึงงานนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทัง้มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันในหน่วยงาน
และระหว่างหน่วยงานภาครัฐอืน่ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- ระบบ Reference File เพื่อใช้ในการประกอบการจัดท าข้อมูลเพื่อยื่นพิธีการน า
สินค้าเข้าและส่งสินค้าออก อาทิ พิกัดอัตราศุลกากร อัตราแลกเปลี่ยน (ธปท.) รายงานเรือเข้า 
(ผู้ขนส่งทางเรือ/อากาศ)  ใบอนุญาต/ใบรับรอง (ส่วนราชการที่ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง) และ
อ่ืนๆ  
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- ระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO)  เป็นระบบการให้บริการ 3 กรม
ภาษี (กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต) แก่ผู้ประกอบการท่ัวประเทศผ่านระบบ 
Tax Single Sign On (Tax SSO) ณ จุดเดียวบนเว็บไซต์ www.customs.go.th โดยได้มีการพัฒนา
ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบลงทะเบียน ระบบบริหารงานรายชื่อผู้ใช้งาน รวมถึงปรับปรุง
ระบบงาน ให้สามารถรองรับการใช้งานระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax SSO) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- ระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window 
:NSW) หรือระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลของประเทศ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ 

ทั้ ง ภ า ย ในประ เทศและ ระหว่ า ง ป ระ เทศ  ร วม ท้ั ง
ผู้ประกอบการน าเข้าส่งออก และพร้อมรองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับ ASEAN Single Window (ASW)  แล้ว  ตั้ งแต่
ปลายปี 2554 ปัจจุบัน ระบบ  NSW ให้บริการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนประมาณเดือนละ 
7.5 ล้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหน่วยงานเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านระบบ NSW ทั้งหมด 38 หน่วยงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (Stakeholders) เช่น ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทน
ออกของ ผู้ รั บขนส่ งสินค้ า  ผู้ ใ ห้บริการรับส่ งข้อมู ล 
(VAN/VAS)   
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นอกจากนี้ ประเทศไทยโดยกรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศได้ด าเนินการ 
เชื่อมโยงข้อมูล ATIGA FORM D ควบคู่กับการออก ATIGA Form D แบบกระดาษ ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้เชื่อมโยงข้อมูล ATIGA Form D ในลักษณะดังกล่าว กับ
ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เร่ิมเชื่อมโยงข้อมูล ATIGA Form D 
เพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 รวมถึงอาเซียน
อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนเอกสารอ่ืนๆ 

  
 

 การด าเนินงานของศูนย์บริการศุลกากร ในการให้บริการทุกช่องทางในแต่ละเดือน  
ไม่น้อยกว่า 15,000 ราย ทั้งนี้ ในช่วงปี 2558-2560 มีจ านวนผู้ใช้บริการเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีจ านวนผู้ใช้บริการ 183,009 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มี
ผู้ใช้บริการ 165,931 ราย  

 ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประชาชนต่อกรมศุลกากรดีขึ้น โดยจะเห็นได้จาก
ผลการจัดอันดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมศุ ลกากร  
โดย ปปท. โดยมีพัฒนาการที่ดีอย่างก้าวกระโดด กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2560 อยู่ใน
อันดับที่ 31 (ค่าคะแนน 86.25) ดีขึ้นจากปี 2559 และ 2558 ที่อยู่ในอันดับ 88  
(ค่าคะแนน 79.09)  และ 119 (ค่าคะแนน 75.37) ตามล าดับ จาก 223 หน่วยงาน 

 ผลส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการพันธมิตรศุลกากร ปี 2561 พบว่า 
สมาชิกจ านวน 183 ราย มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งผลการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็วชัดเจนที่ร้อยละ 87.60 สมาชิกสามารถด าเนินพิธีการทาง
ศุลกากรได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 82.80 และท าให้เกิด
ความโปร่งใสในการด าเนินพิธีการทางศุลกากรที่ร้อยละ 86.40 ทั้งนี้ เนื่องจาก
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการบริการทางศุลกากรที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสามารถส าแดงและขอรับบริการได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น ท าให้ลดปัญหาการโต้แย้งกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งส่งผลให้ไม่ต้องเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการรอผลรับการบริการ หรือติดตามผลการรับบริการกรณีมีการโต้แย้ง 

 

 

ความส าเร็จของการเปิดระบบราชการ 
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ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

(Open Governance)

ระดับดีและชมเชย
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ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน  
(Open Governance) 
ระดับดี 

 

กรมอุตุนิยมวทิยา 
 

 กรมอุตุนิยมวิทยาได้ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย
และเข้าถึงได้สะดวก ข้อมูลที่เผยแพร่นั้นมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ทันเวลาและใช้
ประโยชน์ได้ และมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการ และมีการประยุกต์ความรู้ด้านนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมาใช้ โดยจัดท าแอพพลิเคชั่น TMD Smart Sim เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลข่าวอากาศ
แบบลงลึกพื้นที่ถึงระดับต าบล สามารถคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าได้ 10 วัน และได้

พัฒนาแอพพลิเคชั่น  Cloud Keeper และ Rush Rain TH เพื่อให้ความรู้
ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่ประชาชน รวมถึงจัดท าระบบฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
และแผ่นดินไหวบนระบบเปิ ด (API) http://data.tmd.go.th//api แ ล ะ มี 
การปรับปรุงฐานข้อมูลแบบ Real time ซึ่ง
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

สามารถเข้าถึงและบูรณาการข้อมูลระหว่างกันได้ จากการให้
ความส าคัญกับความคิด เห็นของประชาชนได้น ามาซึ่ ง 
การปรับปรุงการท างานในตัวอย่างความส าเร็จในการด าเนินงาน
การสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อการวางแผน
ท าเกษตรกรรม 
ผลลัทธ์จากการพัฒนา 
 ประชาชน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาได้ 
อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ เกษตรกร  
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้จากผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้นโดยใช้ต้นทุนที่ลดลง ประชาชน  
มีความเชื่อถือ ศรัทธาในข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา  
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 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้การสนับสนุนและเป็นกลไกส าคัญในการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและสามารถ
เข้าถึงได้สะดวก นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการจัดสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ที่รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นส าคัญทางการศึกษาที่มีผลกระทบและ
เป็นที่สนใจของสังคมรวมไปถึงการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนาใน
มิติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเดินสายเปิดเวทีสัมมนา ทั่วประเทศ  มีฐานข้อมูลส าคัญด้าน
การศึกษาที่บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คะแนนสอบ ONET เป็นต้น 
ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย มีนวัตกรรมฐานข้อมูลการวิจัย 

ทางการศึกษา ThaiEDResearch ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล
งานวิจัยที่เปิดเผยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ และนักวิจัย  
มาศึกษาค้นคว้าน าไปสู่การต่อยอดประยุกต์ใช้ ท าให้เกิด
องค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนและเกิดข้อเสนอแนะที่
น่าสนใจต่อประเด็นทางการศึกษา และนวัตกรรม
คลังข้อมูลสารสนเทศที่ ให้บริการข้อมูลสภาวการณ์ 
ด้านการศึกษา สถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาครอบคลุม
ข้อมูลทั่วประเทศ 

ผลลัพธ์จากการพัฒนา 
 ท าให้นักวิจัยและผู้สนใจด้านการศึกษา ได้มีแหล่งข้อมูลในการศึกษาและวิจัยที่มี
ความถูกต้อง น่าเชื่อถือได้ ส่งผลเกิดการต่อยอดและพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษา  ผู้ปกครอง 
ผู้เรียน และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึก๋ษา และมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข และผลักดันจนท าให้เกิดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง 
การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ  และเกิดนโยบายและแผนงานด้านการศึกษาแห่งชาติที่มี
ประสิทธิภาพ ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง
ดั้งเดิมและผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นใหม่จากการเปิดเผยข้อมูลด้านการศึกษาของหน่วยงาน 
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ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 

 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่
หลากหลายและประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก โดยได้พัฒนาระบบบริการข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตามภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e - Service) ผ่านทาง Web Portal 
โดยรวมสินค้า (Product) และบริการ (Service) เข้าไว้รวมกัน เช่น ด้านเศรษฐกิจ การค้า  
การลงทุน สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า เป็นต้น  ประชาชนสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
หรือประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังให้ความส าคัญและ
ส่งเสริมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
ระบบ Chat Online  เป็นต้น  ซึ่งท าให้กระทรวงฯ สามารถให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
แบบ Real time โดยมีระบบการจัดการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและน าความคิดเห็นนั้นมา
พัฒนางานของกระทรวงฯ  ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ทั้ งนี้ ได้มีการประยุกต์ความรู้   
ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการเปิดระบบราชการอย่างเป็นรูปธรรม  
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เช่น การพัฒนา
ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงพาณิชย์ 
(MOC e - Service) ซึ่งรวมศูนย์ข้อมูลของทุกหน่วยงาน
ในกระทรวงพาณิชย์ ไว้ ในจุดเดียวจากทุกสถานที่ 
ทุกเวลา ในลักษณะ "สินค้าและบริการเป็นตัวน า"  
ท าให้การค้นหาข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว โดยมีช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นที่
หลากหลายและได้พัฒนาการให้บริการในรูปแบบ 
Mobile Application จ านวน 4 รูปแบบ ได้แก่ MOC 
life, MOC Search,  MOC Statistic และ MOC Tracking  
ผลลัทธ์จากการพัฒนา 
ท าให้ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูล และสามารถให้ข้อคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนผ่านระบบ Chat Online 
และ Application ได้อย่าง Real time ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์สามารถน าความคิดเห็นจาก
ประชาชนมาพัฒนางานของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับ
ความร่วมมือและความไว้วางใจจากประชาชนในการบริหารราชการเป็นอย่างดี 
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 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีการส่งเสริม
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ เว็บไซต์  
แอปพลิเคชัน เป็นต้น โดยช่องทางดังกล่าวนั้นมีขั้นตอน/ วิธีการในการเข้าถึงข้อมูลหรือใช้งาน
ได้สะดวกไม่ยุ่งยาก/ ซับซ้อน เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกต้อง 
สมบูรณ์ ครบถ้วน ทันเวลาและใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีช่องทางในการรับฟัง 
ความคิดเห็นที่เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ที่หลากหลาย เช่น 
การจัดท า Focus Group สายด่วน 1310 เป็นต้น มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/ วิธีการ 
และกรอบระยะเวลาด าเนินงานชัดเจนในการรับฟังความคิดเห็นท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งนี้ด้วยภารกิจของ สผ . และนโยบายด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชนและ
ประชาชน จึงให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  เพื่อน ามาทบทวนและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน นอกจากนี้มี 
การประยุกต์ความรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อในการเปิด
ระบบราชการอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้พัฒนา Application Smart 
EIA เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่จัดท ารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูล 
ติดตามสถานภาพของโครงการ และการร้องเรียน 
ผลลัพธ์จากการพัฒนา 
 ประชาชน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายในการ
ร่วมปกป้อง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและอัตลักษณ์ให้แก่
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสาธารณะชน 
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สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  
ได้สนับสนุนความรู้และการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน 
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ที่ ว่า วิทยาศาสตร์ ใกล้ชิด
ประชาชนและประชาชนสามารถเข้าถึงงานวิทยาศาสตร์
ได้ในชีวิตประจ าวัน โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่ม
นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และประชาชนท่ัวไป 
เป็นต้น สามารถเข้าถึงได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน  
ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
ครบถ้วน ทันเวลาและใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังให้
ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการก าหนดผู้ รับผิดชอบ 
ขั้นตอน/วิธีการ และกรอบระยะเวลาการด าเนินการไว้
อย่างชัดเจน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบร้องเรียนออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีฐานข้อมูล
ส าคัญด้านแสงซินโครตรอนที่มีการอัพเดทให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านระบบ
ล าเลียงแสง เป็นต้น รวมถึงมีการบูรณาการข้อมูลส าคัญด้านวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
Large Nuclear and Synchrotron Facility Network (LNSN) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ
ระดับอาเซียนด้านนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ 
 ผลลัพธ์จากการพัฒนา 

จากการเปิดระบบราชการ การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการให้บริการฐานข้อมูล
ส าคัญด้านแสงซินโครตรอน ท าให้ผู้ใช้บริการแสงฯ เพิ่มข้ึน จาก 996 ราย ในปี พ.ศ. 2559 
เป็น 1,118 รายในปี พ.ศ. 2560 และมีผลงานวิจัย Int. Journals เพิ่มขึ้น จาก 116 เรื่อง ในปี 
พ.ศ. 2559 เป็น 153 เรื่องในปี พ.ศ. 2560 รวมทั้ง มีการเผยแพร่บทความวารสารระดับ
นานาชาติจากผู้ใช้บริการในอาเซียน เช่น โปรตีนสกัดจากดักแด้ไหมในการรักษาโรคมะเร็ง 
เต้านมด้วยแสงฯ, คุณภาพเนื้อสุกรด้วยเทคนิคซินโครตรอน IRM icrospectroscopy เป็นต้น 
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และท าให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งกระตุ้น
ให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ประเทศ 
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ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน  
(Open Governance) 
ระดับชมเชย 

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการเจรจา
ของกรมฯ และให้ความรู้ในพันธกรณีทางการค้าระหว่างประเทศแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงได้สะดวก เช่น FTA Center  เป็นต้น นอกจากนี้
ได้ส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่าง 
มีประสิทธิภาพ เช่น การสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นต้น โดยมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละช่องทางไว้ชัดเจน กรมฯ ให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของประชาชนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยน าผลสรุปและรายงานผลการประชาพิจารณ์ ลงเผยแพร่เว็บไซต์ 
และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ และน าความเห็นและ
ข้อเสนอแนะนั้น ปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น การเปลี่ยนศูนย์ AIC เป็น FTA Center เนื่องจากประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต้องการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี (FTA) 
มากกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการประยุกต์ความรู้ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้โดยจัดท าแอปพลิเคชัน DTN Drive Application เป็น
ต้น และมีการจัดท าฐานข้อมูลและให้บริการฐานข้อมูลอัตราภาษี (ค้นหา
ตามรหัส Harmonize) ใน FTA Center ซึ่งมีแผนจะพัฒนาเป็น Web 
service ต่อไป 
ผลลัพธ์จากการพัฒนา 
 ท าให้ประชาชน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศและการตกลงการค้าเสรี โดยการสร้างพันธมิตรเครือข่ายกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อร่วมกันการเสริมสร้างความรู้แก่ภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งพัฒนาความพร้อมทางการค้าให้มีความสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดการค้าเสรีได้ 
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ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
และให้ความรู้เรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและ
ทันเวลา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น สายด่วน สปสช 1330 เป็นต้น และส่งเสริมให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  
การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) จากผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย มีการพัฒนาแอปพลิเคชันสิทธิหลักประกันสุขภาพ เพื่อประสานรับและตอบประเด็น 
ข้อร้องเรียน และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึง
รองรับนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย National 
Ben  eficiary Registration Center  สปสช. มีระบบงานที่
ส าคัญที่เป็นระบบหลัก เช่น ระบบตรวจสอบสิทธิ ระบบชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์ เป็นต้น สปสช. จึงได้บริหารจัดการ
ฐานข้อมูลกลางและดูแลระบบโครงสร้างข้อมูล รวมถึง
ประสานงานด้ านข้ อมู ลกั บหน่ วยงานภาครั ฐ เช่ น 
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เพื่อใช้ฐานข้อมูลร่วมกันและ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลกันอย่างเป็นระบบ ท าให้ฐานข้อมูล
ประชาชนไทยทุกคน ทุกสิทธิ์ เป็นปัจจุบัน 
ผลลัทธ์จากการพัฒนา 
 ท าให้ประชาชน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าถึงข้อมูลและผลักดันเพื่อให้เกิด
การขยายขอบเขตสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนให้มีความครอบคลุม  
มากขึ้น เช่น การขยายสิทธิประโยชน์ด้านการคลอด ขยายสิทธิประโยชน์การเข้าถึงด้านยา  
เป็นต้น รวมถึงเกิดความรับผิดชอบด้านความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ของสปสช. หน่วยบริการ (โรงพยาบาล) และประชาชนผู้มีสิทธิ์ฯ  โดยมีผลกระทบครอบคลุม
ระดับประเทศ 
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ระดับดีเด่น
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กรมควบคุมโรค  
                                        โครงการดูแลสุขภาพของชุมชนที่เกิดจากปญัหาหมอกควัน  

: อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
 

 
 กรมควบคุมโรค มีวิสัยทัศน์“ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2579” โดยกรมฯ มีภารกิจด้านการพัฒนาวิชาการ การศึกษา 
วิจัย พัฒนา รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม 
วินิจฉัย และรักษาโรค รวมถึงภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน รวมถึงมีพันธกิจและปฏิบัติ
ภารกิจด้วยวิธีการส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและระหว่าง
ประเทศในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ และการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจน
พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบกลไกของเครือข่ายการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ  
สู่การสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม 

 กรมฯ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคี
เครือข่ายในประเทศ มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย หรือทิศทาง 
การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
เพื่อการลดโรคและภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุน 
การพัฒนางานด้านสุขภาพให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง และภายใต้เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ที่ 1.1 
มีเครือข่ายเข้าร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนงานสาธารณสุขด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม กรมฯ ได้จัดตั้งส านักโรคจาก 
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
กลไก และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจาก 
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยได้พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ให้มีความรู้
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนสนับสนุน และเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง
ของภาคประชาชน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ได้แก่ สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แผ่นพับ : พิทักษ์
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สุขภาพประชาชน PM2.5 ส าหรับประชาชน, แผ่นพับ : บทบาท อสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชน : 
กรณีหมอกควัน เป็นต้น  
ชุมชนบ้านโฮ่ง ร่วมใจ ต้านภัยหมอกควัน ต้นแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  หมอกควัน คือ  ฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ก พบได้ตั้งแต่
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 
ไมครอน ถึง 10 ไมครอน เป็น
โมเลกุลที่ อันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์ ระดับของ
การสัมผัสฝุ่นละออง ในอากาศ
ของประชาชนมีความสัมพันธ์
กับการเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร 
และการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง หมู่ 2  เป็น

ชุมชนหนึ่งในต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูน เป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
อย่างต่อเนื่องจากมลพิษหมอกควัน โดยเฉพาะ
ในด้านสุขภาพของประชาชน กลุ่มผู้ที่เสี่ยง
ได้แก่ เด็ก และ ผู้สูงอายุ โรคที่พบบ่อยได้แก่ 
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง โรคปอด 
โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะการหายใจ

ล าบากเฉียบพลัน หรือหอบหืดอย่างเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังพบว่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีผล
ท าให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองและโรคมะเร็งปอด  
 กรมควบคุมโรค โดยส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยวิชาการ
ในพื้นที่ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน เป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาหมอกควันที่มีประสิทธิภาพ โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ ชุมชนบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน  
ซึ่งนอกจากเป็นพื้นที่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีลักษณะโดดเด่น
แล้ว ยังมีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะกลุ่มคนในท้องถิ่นที่มีความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานทุกภาคส่วน 
และมีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  1 เชียงใหม่  ประสานและสนับสนุนการท างานแบบ 
มีส่วนร่วมกับภาคี/เครือข่าย และบูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ได้แก่ เครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กรมการปกครอง โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
กรมป่าไม้ ทหาร เทศบาล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งผู้น าชุมชนในพื้นที่ในการจัดการ
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เก่ียวกับปัญหาหมอกควันไฟป่าและเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบทางสุขภาพต่อภาวะหมอกควัน
ไฟของประชาชนชุมชนบ้านโฮ่งหลวง  โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
1) ระยะป้องกันและเตรียมรับสถานการณ์  2) ระยะรับมือกับสถานการณ์  และ 3) ระยะฟื้นฟู
เยียวยา  ดังต่อไปนี้ 
  1) ระยะป้องกันและเตรียมรับสถานการณ์   

เตรียมความพร้อมชุมชน โดยการจัดประชุมผู้น าและตัวแทนจากชุมชน เทศบาลฯ 
อ าเภอ สาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ กองบังคับการฯที่ 2 
และทีมวิจัย น ากระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมก าหนดกิจกรรมที่ด าเนินการในพื้นที่ทั้ง 3 
ระยะ  

   
 2) ระยะรับมือกับสถานการณ์   

รวบรวมข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลุ่ม
เสี่ยงในชุมชนโดยส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 
เชียงใหม่ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่
และโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง รวมถึงส ารวจสุขภาพทุก
ครัวเรือน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารความเสี่ยง 
แจ้งเตือน เผยแพร่ข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้าง
องค์ความรู้  ความตระหนัก  นอกจากนี้ ยั ง มี 
การก าหนดกิจกรรมกลุ่มแกนน า/อาสาสมัคร และ
รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควัน “ไม่เผา  
(ยั้งไหม้) ไม่เสี่ยง (ใจ๋มั่น) ไม่ป่วย (กุ๊วันแข็งแรง)” 
มีการจัดประชุมการท าแผนชุมชนที่มีรูปแบบ 
การจัดการปัญหาหมอกควัน พร้อมทั้งติดตั้งเครื่อง
ตรวจวัด PM10 ในชุ มชน  ด า เนิ นการบั นทึ กข้ อมู ล  และแจ้ ง เตื อนระดั บ  PM10  
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ในชุมชน โดยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยมีการจัดท าคู่มือ “แนวทางในการปฏิบัติตัวเพื่อ
ป้องกัน/รับมือภัยสุขภาพ จากผลกระทบปัญหาหมอกควันในพื้นที่ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง”  
  3) ระยะฟื้นฟูเยียวยา   
  ส ารวจความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ธรรมนูญชุมชน บ้านโฮ่งหลวง หมู่ 2 เพื่อก าหนด
เป็นธรรมนูญชุมชน บ้านโฮ่งหลวง หมู่ 2  และอสม. ติดตามภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง 
ประสานแจ้งผลการติดตามไปยังโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน วางแผน 
การท างานและการแก้ไขปัญหาในปีต่อไป  
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คนบ้านโฮ่งสุขภาพดี ลดปัญหาหมอกควัน สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การด าเนินการเพื่อการดูแลสุขภาพของชุมชนที่เกิดจากหมอกควันในพื้นที่อ าเภอ 

บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน มีผลส าเร็จจากการด าเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
สรุปดังนี้ 

 แนวโน้มของสถานการณ์โรคที่อาจเกิดจากผลกระทบจากหมอกควัน ได้แก่ 
1. โรคหัวใจและหลอดเลือด  2. โรคระบบทางเดินหายใจ 3. โรคตา และ 
4. โรคผิวหนัง ที่อาจเกิดจากผลกระทบจากหมอกควัน  มีแนวโน้มลดลง  

 คนในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการก าเริบในช่วงวิกฤตหมอกควัน
มีจ านวนลดลง  

 คนในชุมชนน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  
ความเป็นอยู่ดีขึ้น เกิดความรักสามัคคีในชุมชน  

 เกิดชุมชนต้นแบบในการจัดการปัญหาหมอกควัน (HCG โมเดล) ที่มี
เครื่องวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ เพื่อทราบและแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหา
หมอกควัน 

  
      ตัวแบบ (Model) ของการขับเคลื่อนการท างานแบบมสี่วนร่วม 
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กรมพัฒนาที่ดิน  
                               โครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร 

 

กรมพัฒนาที่ดิน มีวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศ
ทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” และมีภารกิจเก่ียวกับการส ารวจดิน 
วิเคราะห์และวิจัยดิน และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน ติดตามสถานการณ์การใช้ที่ดิน เพื่อประเมิน
ศักยภาพ การผลิตพืชและเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมกับสมรรถนะของดิน  
วิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดินทั้งในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน การแก้ไขดินที่มี
ปัญหาในการท าการเกษตร และให้บริการวิเคราะห์ดินและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน บริการวัสดุ
ปรับปรุงบ ารุงดิน พันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 

กรมฯ ให้ความส าคัญกับการเปิดระบบราชการและท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับ
ความร่วมมือ (Collaborative) โดยได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบ 
มีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective 
Change) จากผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นการด าเนินงาน  
ในโครงการ “ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร" 
จากนโยบายสู่การสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม 

กรมพัฒนาที่ดินให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
โดยก าหนดยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง
ให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย  และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม  และผู้บริหารสื่อสารถึงบุคลากรผาน 
ชองทาง 1) การมอบนโยบายในที่ประชุมหัวหนาสวนราชการ ที่จัดเปนประจ าทุกเดือน   
2) การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  3) ค าสั่ง 4) สื่อโทรทัศน และ 5) สื่อสิ่งพิมพ เชน คูมือ/ยุทธศาสตร์  
รวมทั้ง ก าหนดให้กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน รับผิดชอบศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และ
พัฒนาหมอดินอาสา รวมทั้งสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็งเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและการถ่ายทอดเทคโนโลยี   

และเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม กรมฯ ได้พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่/บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
โดยอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม หลักสูตร 
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม  หลักสูตรเทคนิคการตรวจ
เยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วมร่วม (PGS Peer Review Process) 
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ฯลฯ  รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณและให้ใช้สถานที่/พื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดต่างๆ  
รวมทั้ง จัดท าหนังสือคู่มือการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS หนังสือคู่มือการพัฒนา
ที่ดินส าหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร และการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ  กับเครือข่าย
หมอดินอาสา  นอกจากนี้ กรมฯ มีกลไกให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางเว็บไซต์
กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th  call center 1760  กระดานสนทนา (web board)  Facebook   
กลุ่ม line ฯลฯ  เช่น ระบบการจัดการฐานข้อมูลทะเบียนหมอดินอาสาทั่วประเทศ โดยสามารถดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่  mordin.ldd.go.th  และจัดท าเว็บไซต์ http://www.pgs-organic.org/  เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร PGS การติดตาม ตรวจสอบ รายชื่อกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และ
รายชื่อผู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าดูและใช้ประโยชน์ข้อมูลได้  
 
ต้นแบบความส าเร็จของการพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 

การเกษตรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจากเดิม ที่ในกระบวนการผลิตเคยใช้
แรงงานคนและสัตว์เป็นการเกษตรที่ใช้เครื่องจักรกล และใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
มากขึ้น  ท าให้เกิดสารเคมีตกค้างและสะสมในดิน น้ า และผลผลิต ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของเกษตรกร ครอบครัว และคนในพื้นที่ รวมทั้ง สุขภาพของผู้บริโภคอ่ืนๆ  ซึ่งจาก
รายงานของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ที่ระบุว่าระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2555 มีผู้ป่วย
ที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรได้รับพิษจากสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืช เฉลี่ยปีละ 
1,734 ราย และพบว่าผลเลือดของเกษตรกรในพื้นที่ 48 จังหวัด จ านวน 3 แสนกว่าคน ในปี  
พ.ศ. 2556 มีสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัยถึงร้อยละ 30 นอกจากนี้ 
สารตกค้างดังกล่าวยังส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นสินค้าส่งออก ซึ่งมีโอกาสที่จะถูกประเทศ
คู่ค้าส่งคืนกลับ และเป็นสาเหตุให้ถูกกีดกันทางการค้า ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้ 
รวมทั้ง พื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มที่เสื่อมโทรมลง เนื่องจากการใช้ที่ดินท าการเกษตรติดต่อกันเป็น
เวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน แต่ใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีทางการเกษตร จ านวนมาก ท าให้ดิน
เสื่อมโทรม ส่งผลให้สมรรถนะของดินในการผลิตพืชลดลง ปลูกพืชไม่ได้หรือมีผลผลิตต่ า   

จังหวัดยโสธรเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องของดิน เป็นดินปนทราย 306,899 ไร่ 
หรือร้อยละ 11.79 ของพื้นที่จังหวัด มีดินเค็ม (ปานกลางและน้อย) 140 ,255 ไร่ หรือ ร้อยละ 
5.39 เป็นดินตื้นปนกรวดและดินภูเขา 68,117 ไร่ หรือร้อยละ 2.62  คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดินไม่ดี ดินไม่อุ้มน้ า กักเก็บน้ าไม่อยู่ ในฤดูแล้งดินจะแห้งจัด พื้นที่มีความแห้งแล้ง 
ขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูกสามารถใช้ประโยชน์ในการท านาได้ปีละครั้ง  นอกจากนี้  
ยังมีปัญหาเรื่องปริมาณน้ าเสียที่เกิดจากการทิ้งขยะเศษวัสดุเหลือใช้ลงสู่แหล่งน้ า และเมื่อฝน
ตกชะล้างผิวดินที่มีสารพิษ/สารเคมีตกค้างลงสู่แหล่งน้ า ท าให้แหล่งน้ าใน ไร่นามีสารพิษ 
จากสารเคมีซึ่งมาจากการเพาะปลูกข้าว พืชไร่ และพืชผัก   
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เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) เป็นระบบการเกษตรที่มีหลักการเพื่อให้คง
สภาพความสมบูรณ์และการมีสุขภาพที่ดีของดิน ระบบนิเวศ และมนุษย์  ด้วยการจัดการระบบ
นิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการหมุนเวียนของวงจรชีวภาพในสภาพของท้องถิ่น
นั้นๆ มากกว่าการพึ่งปัจจัยการผลิตจากภายนอก โดยเชื่อมโยงกับวิธีการปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น ร่วมกับการพัฒนาประยุกต์ใช้ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์ในการสร้าง
ความสมดุลที่เป็นธรรมต่อทุกสรรพสิ่ง  ซึ่ง FAO IFOAM และ UNCTAD ได้ร่วมกันก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ร่วมของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในการเทียบเคียงมาตรฐานของแต่ละประเทศ 

 

 
เพื่อการพัฒนาที่ดินในการท าเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน กรมพัฒนาที่ดิน โดยกองวิจัยและ

พัฒนาการจัดการที่ดิน  และเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินในจังหวัดยโสธร ปรับวิธีการท างานที่เน้น 
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรผ่านเครือข่าย “หมอดินอาสา” โดยเป็นผู้สนับสนุนในการเป็นพีเ่ลีย้งและ
ให้ค าปรึกษา รวมทั้งพัฒนา/อบรมให้ความรู้ด้านวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินในด้านต่างๆ กับ 
หมอดินอาสา ที่สามารถน าไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาการผลิตของพื้นท่ีเกษตรในชุมชนของตนเองได้   
ซึ่งหมอดินอาสาจะเป็นแกนน าในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร  
และพัฒนาจนเกิดกระบวนการรวมเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ซึ่งน าไปสู่การท างานแบบมีส่วนร่วมใน
ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory  Guarantee Systems = PGS)   
โดยสรุปการท างานแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง บ ารุงดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
สนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย  และบูรณาการความรู้ระหว่างหมอดินอาสา นักวิชาการ 
เพื่อพัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาดิน  โดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินได้
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สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรเก่ียวกับการท า
เกษตรอินทรีย์ ด้วยการน าตัวอย่างความส าเร็จ  คือ นายประยงค์ พิมพ์ทอง หมอดินอาสา
ประจ าต าบลลุมพุก  และนายธวัชชัย ไชยนา หมอดินอาสาประจ าอ าเภอค าเขื่อนแก้ว ที่ประสบ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ และได้รับยกย่องเป็นเกษตรกรต้นแบบการท าเกษตรอินทรีย์ การใช้
ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินถ่ายทอดเกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่ให้ทราบเกี่ยวกับการใช้สารอินทรีย์
เพื่อลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ ที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ 
นอกจากเป็นตัวอย่างความส าเร็จ หมอดินอาสายังมีบทบาทในการร่วมพัฒนาพื้นที่ของชุมชน 
และเป็นตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุน และ
เป็นกลไกส าคัญในการกระตุ้นให้ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม เช่นนาย
เนาว์ พันเดช หมอดินอาสาประจ าหมู่ 9 ต าบลกู่จาน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว ที่เปิดพื้นที่บ้านของตน
เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของจังหวัด  ซึ่งน าไปสู่การรวมกลุ่มของเกษตรกร เช่น 
กลุ่มผู้ผลิตแตงโมปลูกฮัก   

2. เชื่อมโยงเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง น าเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินถ่ายทอดกับภาคี
เครือข่าย และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  รวมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในระบบรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับมาตรฐานเกษตรสู่ความยั่งยืน และ
เพิ่มโอกาสทางการค้าและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกที่เน้นคุณภาพมาตรฐานของ
สินค้า ไปสู่ “การผลิตตามมาตฐานเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิค (organic)” โดยเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตทางเกษตรอินทรีย์ที่จ าเป็น
ส าหรับการผลิต  และประสานความร่วมมือในการท างานร่วมกันกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย  
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท าระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
ซึ่งระบบ PGS นี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาส าหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์รายย่อย ที่ไม่สามารถเข้าถึง
หน่วยตรวจรับรองได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในตรวจรับรองสูงและไม่คุ้มกับผลผลิตที่มีน้อย และใน
การรับประกันคุณภาพต้องจดบันทึกรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารเป็นจ านวนมาก ที่ต้อง
ท าสอดคล้องกันทั้งตั้งแต่เริ่มผลิต หรือจากแปลงปลูกจนถึงการจัดจ าหน่ายสู่ตลาด สินค้าจึงเป็น
ที่ยอมรับของคู่ค้าและผู้บริโภค โดยกรมพัฒนาที่ดินมีการฝึกอบรมด้านเกษตรอินทรีย์ จ านวน  
3 หลักสูตร  คือ  (1) หลักสูตร “รอบรู้เกษตรอินทรีย์” (2) หลักสูตร “การขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม”  และ (3) หลักสูตร “เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์ม
เพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม” โดยมีหลักการการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์
โดยชุมชน ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ-สังคม คือการระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ได้แก่ 
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 1) การมีส่วนร่วม  ร่วมกันสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มวางแผน ตัดสินใจร่วมกัน
ในการด าเนินกิจกรรม ก าหนดกฎระเบียบต่างๆ เช่น ก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม 
ก าหนดบทลงโทษ ก าหนดกระบวนการตรวจเยี่ยมเพื่อน ก าหนดการประชุมโดยผู้ผลิตต้องเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การฝึกอบรม การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และ การไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน  

2) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นจุดแข็งของกระบวนการ เช่น การจัดให้มีการประชุม
กลุ่มประจ าเดือน เพื่อให้มีเวทีรวบรวมข้อคิดเห็น แนวคิด เป้าหมายการท าเกษตรอินทรีย์ของผู้ผลิต 
ก าหนดกรอบมาตรฐานและแนวทางพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ จากเวทีท าให้ทราบว่าผู้ผลิตจะต้อง
พัฒนาเรื่องอะไรบ้าง อย่างไร และสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจการผลิตไปพร้อมๆกัน รวมทั้ง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการผลิตระหว่างสมาชิก 

3) ความโปร่งใส หมายถึง กลุ่มต้องก าหนดระบบการรับประกันการผลิตร่วมกัน เช่น การมี
เอกสารที่ชัดเจน ได้แก่ มาตรฐานข้อก าหนดการผลิต ระบบการตรวจประเมินภายใน บทลงโทษหาก
ไม่ปฏิบัติตาม รายชื่อ ที่อยู่สมาชิกผู้ผลิต และรายละเอียดการปฏิบัติในฟาร์มของสมาชิกแต่ละราย 
หรืออาจท าเป็นแบบสอบถาม หรือการน าข้อมูลผู้ได้รับการรับรองจัดท าเป็นฐานข้อมูลในเว็บไซต์
ส่วนกลาง หรือสามารถเข้าถึงผ่าน SMS  หากเป็นกลุ่มระดับฐานรากอาจใช้กระบวนการจัดเวทีให้
สมาชิกมาน าเสนอวิธีการปฏิบัติเทียบเคียงกับมาตรฐานและการตัดสินใจร่วมกัน  

4) ความไว้วางใจ เป็นกระบวนการที่ท าตั้งแต่ ข้อ 1-3 เพื่อเป็นกระบวนการที่มั่นใจว่าผู้ผลิต
แต่ละคนร่วมกันปกป้องธรรมชาติ และสุขภาพของผู้บริโภคด้วยการผลิตตามหลักการเกษตรอินทรีย์ 
ซึ่งความไว้วางใจและเชื่อมั่น (trust) สร้างขึ้นได้โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ให้ผู้บริโภคสามารถ
ตรวจสอบเข้าถึงสมาชิกผู้ผลิตได้ทุกราย  

5) ความสัมพันธ์แบบแนวราบ โครงสร้างกลุ่มเป็นแนวราบเป็นองค์กรของชุมชนในท้องถิ่น
ใช้ระบบประชาธิปไตย ด้วยการแลกเปลี่ยน หมุนเวียน ความรับผิดชอบ ยินยอมให้คณะตรวจสอบ
ตรวจฟาร์มและยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการกลุ่ม 

6) กระบวนการเรียนรู้ เป็นการประเมินในลักษณะเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นการตรวจสอบ
ความเข้าใจในมาตรฐาน ทวนสอบวิธีปฏิบัติในฟาร์ม และให้ค าแนะน า เสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันถงึแนวทางการปฏิบัติที่ดีของเกษตรอินทรีย์ 

7) การด าเนินงานในรูปเครือข่าย การขับเคลื่อนระบบนี้อยู่ภายใต้การด าเนินงานของ
เครือข่ายที่หลากหลาย การท าให้ระบบมีความโปร่งใส และเข้าถึงได้ทั้งจากผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคนั้น องค์กรจัดท าระบบต้องพัฒนากลุ่ม และเชื่อมโยงเครือข่าย ให้มีกิจกรรมร่วมกัน และ
สามารถท าฐานข้อมูลสมาชิกทั้งหมดรวมทั้งกระบวนการผลิตขึ้นเว็บไซต์ของระบบ PGS รวมทั้ง 
มีการตรวจติดตามกลุ่มสลับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
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 โดยในกระบวนการรวมกลุ่มของชุมชน/เกษตรกร  ที่จัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน เกิดจาก 1) มีการร่วมกลุ่มผู้ผลิตที่มีลักษณะการผลิตเกษตร
อินทรีย์ที่คล้ายกันหรืออยู่หมู่บ้านเดียวกัน 5 รายขึ้นไป และพื้นที่การผลิตเหมาะสมกับระบบเกษตร
อินทรีย์  2) ผู้ผลิตต้องมีแนวคิดมุ่งมั่นที่จะท าเกษตรอินทรีย์ ไม่เปลี่ยนกลับไปกลับมากับการผลิต
ปกติ  เพื่อพัฒนาคุณภาพที่ดี  มีความซื่อสัตย์  และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ต่อทรัพยากร และ
ต่อสิ่งแวดล้อม  3) กลุ่มผู้ผลิตมีความสมัครใจ และประสงค์จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และขยายฐานการตลาด  4) กลุ่มมี 
ความเข้มแข็งด้านศักยภาพของคนในชุมชน การบริหารจัดการกลุ่ม เช่น  การรวมกลุ่มผลิตและ
จัดการด้านการตลาด  ซึ่งเป็นหลักประกันในความส าเร็จของโครงการ  และ 5) มีภาคีเครือข่ายจาก
ภาครัฐ  สถาบันการศึกษา  องค์กรท้องถิ่น  เอกชน เป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้สนับสนุน หรือส่งเสริม 
การเรียนรู้ หรือจัดหาช่องทางตลาด 

ทั้งนี้ กรมฯ ร่วมกับคณะท างานมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยจัดท าโครงสร้างองค์กร 
การบริหารกลุ่ม  และจัดท าคู่มือ PGS ประจ ากลุ่ม  รวมทั้ง ระบบเอกสารที่จ าเป็น ก าหนดกฎ กติกา 
บทลงโทษ  นอกจากนี้ มีการต่งตั้งผู้ตรวจประเมินประจ ากลุ่ ม และผู้ตัดสินให้การรับรอง  
โดยกระบวนการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถเข้าใจในระบบเกษตรอินทรีย์ เช่น นักวิชาการ นักพัฒนา 
ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าและจัดท าระบบเอกสาร  โดยกลุ่มร่วมกันจัด
ประชุมส่งเสริมการเรียนรู้ให้สมาชิกอย่างน้อย 1-2 เดือนต่อครั้ง  ซึ่งการบริหารจัดการของแต่ละกลุ่ม
จะยืดหยุ่นตามสภาพภูมิประเทศ  ความรู้ของสมาชิกในกลุ่ม แต่อยู่ภายใต้หลักการในคู่มือ PGS  
นอกจากนี้ กรมฯ  สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นส าหรับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ในระยะ
เริ่มต้นในช่วงของการปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสด  
ถังหมัก กากน้ าตาล ผลิตภัณฑ์สารเร่ง ฯลฯ  ตามความเหมาะสมและความต้องการของกลุ่มเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งช่วยเหลือด้านการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความเหมาะสมกับการผลิตใน
ระบบเกษตรอินทรีย ์ ให้ค าปรึกษาแนะน า อบรม ตรวจเยี่ยม และติดตามการด าเนินงานกระบวนการ 
PGS ของกลุ่มเกษตรกร  ซึ่งเมื่อกลุ่มเกษตรกรร่วมด าเนินการท าตามขั้นตอนกระบวนการ PGS  และตรวจ
ฟาร์มสมาชิกเสร็จเรียบร้อย  ผู้ประสานงานกลุ่มส่งข้อมูลผลตัดสินการรับรองให้กับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์
ไทย  ซึ่งมูลนิธิฯ ตรวจสอบข้อมูลและออกใบรับรองให้กับเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง  

กรมพัฒนาที่ดิน มีหมอดินอาสา และกลุ่มผู้ผลิตแตงโมอินทรีย์ปลูกฮัก เป็นเครือข่ายที่
เป็นกลไกหลัก (Key actor) ในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ/การด าเนินงานไปสู่
ความส าเร็จ ที่มีการเชื่อมโยงในเรื่องของการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเกษตรกร  
ประกอบกับการบูรณาการและประสานความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
จังหวัดยโสธร มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
(มกอช. )  กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ยโสธร 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)  องค์การบริหารราชการส่วนต าบล ซึ่งเข้ามาท างาน
ร่วมกันในรูปแบบภาคีเครือข่าย และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่  โดยปัจจัยที่มีผล
ต่อความส าเร็จ คือบุคลากรควรได้รับการปลูกฝั งค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรในการ
ด าเนินการเปิดระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับทุกกลุ่ม  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

สัมฤทธิผลของการพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วม 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  
 เกษตรกรมีอ านาจในการตัดสินใจ (Empowerment) โดยสามารถก าหนด

ราคาผลผลิตได้เองและท าสัญญาขายต่อเนื่องกับผู้บริโภคได้  รวมทั้ง เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรอินทรีย์ จากการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ PGS 

 ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตจากภายนอก (ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช  ยาฆ่าหญ้า 
เมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์) ท าให้เกษตรกรเลิกใช้ปุ๋ยเคมีและยาก าจัดศัตรูพืช 
โดยการใช้ปุ๋ยที่ผลิต เอง ส่งผลให้ลดต้นทุนซื้อปุ๋ยเคมีและสารเคมีทาง 
การเกษตรเพียง 720 บาทต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 400,000 บาทต่อปี 
(เกษตรกร 220 ราย 573 ไร่)   
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 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสมาชิกในกลุ่มผู้ผลิตแตงโมอินทรีย์ปลูกฮักมี
รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 10,000 บาท/ไร่ ได้ก าไรมากกว่าการปลูกข้าวสองเท่า 
จากข้อมูลจังหวัดยโสธร ที่ท าเกษตรอินทรีย์ กลุ่มที่เป็นสมาชิกในระบบอินทรีย์
มีรายจ่ายน้อยกว่า เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า คือ มีรายได้ 20,156 
บาท/ครอบครัว/เดือน แต่มีรายจ่ายเพียง 3,229 บาท แต่กลุ่มที่อยู่ในระบบ
การผลิตแบบเคมี  คือ มีรายได้เฉลี่ย 20,444 บาท/ครอบครัว/เดือน และมี
รายจ่ายเฉลี่ย 22,227 บาท/ครอบครัว/เดือน  

 เกษตรกรความเข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสามัคคี เช่น เกิดกลุ่ม
ผู้ผลิตแตงโมอินทรีย์ปลูกฮัก  โดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 220 ราย และมีพื้นที่
เกษตรอินทรีย์เพิ่มเป็น 573 ไร่ มีชนิดพืชอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองเกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึ้นอีก 6 ชนิด นอกจาก ข้าว และแตงโม คือ อินทผาลัม มันแกว 
มันเทศ มะนาว  ไผ่ตงอินโด แก้วมังกร   

 การพัฒนาที่ดินด้วยการท าเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน 
 ลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในไร่นา โดยเกษตรในจังหวัดยโสธร

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้เองและจ าหน่าย 
จ านวน 1,870 ครัวเรือน และการใช้พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร จ านวน 1,500 ไร่ โดยการไถกลบจะได้อินทรียวัตถุ 
จ านวน 475 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าจ านวน 940 บาทต่อไร่ 

 ลดการสร้างมลภาวะทางอากาศ จากการลดการเผาท้ิงเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ซึ่งท าให้ดินต้องสูญเสียธาตุอาหารหลักที่มีไนโตรเจนในปริมาณ  
6-9 กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัส 0.8 กิโลกรัมต่อไร่ และโพแทสเซียม 15.6 
กิโลกรัมต่อไร่ มาเป็นการไถกลบตอซังในพื้นที่ปลูกข้าวร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์
น้ าหมักชีวภาพ  

 เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่ดีขึ้นพบว่า ผลการตรวจสารพิษ
ตกค้างในเลือดสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนด มีจ านวนลดลงร้อยละ 78.57-100 

 เกิดแบรนด์ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพผ่านการรับรอง PGS  
ซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับ และมีความพึงพอใจ  เช่น แตงโมของกลุ่มปลูกฮัก 
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 เกิดการพัฒนาต่อยอด จากการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ค าเขื่อนแก้ว ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องระบบการรับรอง
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems, (PGS) 
และการท าเกษตรอินทรีย์ 

 ระบบนิเวศ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู จากการพบ ปูนา ไส้เดือน แมงมุม แมลงปอ 
ในแปลงปลูกแตงโม ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความสมดุลของระบบนิเวศ   

 การบรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน คือ การเพิ่มพื้นที่
การเกษตรอินทรีย์ให้ได้จ านวน 250,000 ไร่ ในปี 2564  ท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดยโสธร ซึ่งถือว่าเป็นการ
ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการท า
เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแบบ (Model) ของการขับเคลื่อนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
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กรมปศุสัตว ์
โครงการยกระดับเครือข่ายเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเพชรบุรี 

 

กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเก่ียวกับการก าหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การก ากับ 
การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุ สัตว์ 
รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ 
เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสาร
ปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การที่น าและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนในตลาดโลก”   

หลักการท างานของกรมปศุสัตว์อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม ภายใต้ปรัชญา 3 มี คือ  
“มีความต้องการร่วม มีความสนใจร่วม และมีผลประโยชน์ร่วม” และกลไกของกระบวนการ 5ช 
คือ  

 
 
 
 
 
 
1) ชี้: ชี้แจงท าความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ทราบถึงสิทธิและโอกาส 

ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศ  
2) ชวน: ชักชวนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้สิทธิและโอกาสที่พึงมี เข้ามา 

มีส่วนร่วมการพัฒนากับกรมปศุสัตว์  
3) เชิญ: เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีศักยภาพ โดยการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามที่ก าหนด เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากับกรมปศุสัตว์  
4) ช่วย: ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกรมปศุสัตว์ ให้มีความรู้

ความสามารถด้านต่างๆ ด้านปศุสัตว์ และช่วยผู้อ่ืนโดยท าให้เป็นตัวอย่าง พร้อมถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์การด้านปศุสัตว์ที่ถูกหลักวิชาการให้แก่ผู้อื่น  

5) เชิดชู: ยกย่อง เชิดชู ผู้ที่มีความโดดเด่นในการมีส่วนร่วมการพัฒนาการปศุสัตว์ 
และประสบความส าเร็จ  
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เพื่อส่งเสริมผลักดันการท างานแบบมีส่วนร่วมเห็นผลเป็นรูปธรรม กรมฯ ได้ก าหนดให้
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ 
ภาคประชาชนและภาคอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ มีบทบาท
ส าคัญในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ ซึ่งส านัก/กองที่เก่ียวข้องจะคัดเลือกและ
น าไปพัฒนาเป็นเครือข่ายเฉพาะทาง เช่น อาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์ต าบล เครือข่ายผสมเทียม 
เครือข่ายผลิตสัตว์ เครือข่ายผลิตพืชอาหารสัตว์ เป็นต้น ในแต่ละปีจะมีแผนงานโครงการและ
งบประมาณส าหรับการด าเนินงานอย่างชัดเจน  

 

 
  เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับเกษตรกร และพัฒนาประเทศไทยให้เป็น “ศูนย์กลาง
การผลิตโคเนื้อที่เพียงพอต่อการบริโภคและส่งออกในภูมิภาคอาเซียน” กรมปศุสัตว์  
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้เป็นผู้น าในอุตสาหกรรมโคเนื้ออย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยในยุทธศาสตร์ที่ 2  
ได้มีการก าหนดแนวทางในการการสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร ภายใต้การบูรณาการระหว่างกรมปศุสัตว์ กับหน่วยงานองค์กรส่วนปกครอง  
ในท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ หน่วยงานภาคเอกชน  เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์  
ในการสนับสนุนการรวมกลุ่ม การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนและการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า   เพื่อเพิ่ม
ปริมาณโคมีชีวิตในระบบเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกิดอ านาจต่อรองในการสั่งซื้อ  
การขาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงร่วมกันกับการพัฒนาขับเคลื่อนเครือข่ายโคเนื้อทั้งระบบ”  
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ในฐานะเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่อยู่ใน
ส่วนภูมิภาค ได้มองเห็นโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อในจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจาก

สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
มีความเหมาะสมกับการเลี้ยงโคเนื้อ 
ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีมีปริมาณโค
เนื้อมากอยู่ ใน 10 อันดับแรกของ
ประเทศ แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อยังมี
ปัญหาในเรื่องรายได้ที่ไม่แน่นอนจาก
ผลผลิต เนื่องจากการเลี้ยงเป็นลักษณะ

ต่างคนต่างเลี้ยงไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม จึงขาดอ านาจการต่อรองในเรื่องราคาผลผลิต 
ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการวางแผนการผลิต การตลาด และการปรับ
รูปแบบการเลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  

ยกระดับเกษตรกร ในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจร 
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 ปี พ.ศ. 2558 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด จึงได้ปรับแนวทางในการบริหารจัดการ
เครือข่ายใหม่ โดยให้ “เกษตรกรลงมือท าเอง ร่วมกันคิด ร่วมกันท า” ใช้การตลาดน าการผลิต
และ นายชวพันธุ์ อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดในขณะนั้น (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษา
เครือข่ายฯ) ได้แนะน าให้กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการวางแผนการผลิตและ
แผนธุรกิจร่วมกัน  

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้รับงบประมาณจากกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ให้มีการพัฒนาโคเนื้อแบบครบวงจร ทั้งต้นน้ า  (โคพ่อแม่พันธุ์ )  
กลางน้ า (โคขุน ) และปลายน้ าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น
และมีเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี จึงได้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  
มีนายบรรเทิง นวมภักดี เป็นประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรี ซึ่งถือเป็น
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแรกของจังหวัดเพชรบุรี จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรี ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยกัน และร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรีขึ้น โดยมี
เป้าหมายส าคัญเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันหรือผลิตภาพของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
Cluster ทั้งหมด เป็นการเพิ่มผลผลิตโคเนื้อให้มากขึ้น มีผลิตภัณฑ์แปรรูปของตนเอง มีการ
บริหารจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศให้สูงขึ้นในที่สุด 
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โดยกลุม่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรี ภายใต้ชื่อ “7 Beef” – เซเว่นบีฟประกอบด้วย  
7 วิสาหกิจ ได้แก่ 

 
1. วิสาหกิจชุมชนพุสวรรค์โคเนื้อเพชรบุรี เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ

พ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกโคพันธุ์ดี (ต้นน้ า) และเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ มีนายบรรเทิง นวมภักดี 
เป็นประธานวิสาหกิจฯ มีจ านวนสมาชิก 20 ราย 

2. วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหญ้าโคเนื้อเพชรบุรี  เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
หญ้าเนเปียร์หมัก ไซเลช ทีเอมอาร์ จ าหน่ายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโค มีนางผ่องศรี เปี่ยมทอง เป็น
ประธานวิสาหกิจฯ มีจ านวนสมาชิก 34 ราย      
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3. วิสาหกิจชุมชนหนองโสนรวมใจ เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนปลอดสาร 
โรงเก็บฟาง โรงสีชุมชน และท าแกงหัวตาลเนื้อย่าง มีนายชะลอ ด านิล เป็นประธานวิสาหกิจฯ 
มีสมาชิก จ านวน 20 ราย 

4. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี เป็นกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เนื้อโค อาทิ เนื้อแดดเดียว เนื้อฝอยสมุนไพร ลูกชิ้นเนื้อ บาร์บีคิวเนื้อ ข้าวเกรียบเนื้อ 
ต้มพุงเนื้อเพชรบุรี แกงมัสมั่น แกงกุรุหม่าเนื้อ มีนายโชคชัย แช่มช้อย เป็นประธานวิสาหกิจฯ 
มีสมาชิก จ านวน 63 ราย 

5. วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไส้เดือนเพชรบุรี เป็นกลุ่มผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ า
หมักมูลไส้เดือน ผักปลอดสาร อาทิ ต้นอ่อนทานตะวัน ผักสลัด โดยน ามูลโคมาเป็นวัตถุดิบใน
การเลี้ยงไส้เดือน มีนายณัฐพงศ์ เพชรพันธุ์ช่าง เป็นประธานวิสาหกิจฯ มีสมาชิก จ านวน 9 ราย 

6. วิสาหกิจชุมชนเตาตาลบ้านหม้อ เป็นกลุ่มผู้ผลิตน้ าตาลโตนดแท้  น้ าตาล
มะพร้าว และน าเปลือกลูกตาลมาเป็นอาหารโคเพื่อลดต้นทุนอาหารโค มีนายจ ารัส  มิลี  เป็น
ประธานวิสาหกิจฯ มีสมาชิก จ านวน 21 ราย    

7. วิสาหกิจชุมชนเห็ดถั่งเช่าเพชรบุรี เป็นกลุ่มผู้ผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองชนิด
แคปซูล ชาเห็ดถั่งเช่าสีทอง และเมนูโคขุนตุ๋นยาจีน มีนายสุเมธ กนกคีขรินทร์ เป็นประธาน
วิสาหกิจฯ มีสมาชิก จ านวน 20 ราย   
  นอกจากนี้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ได้เชิญบริษัท สยามบีฟ จ ากัด ซึ่ งเป็น
ภาคเอกชน ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อช าแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เข้า
ร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงในการเป็นภาคีเครือข่ายการช่วยเหลือกันขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนปศุ
สัตว์เพชรบุรี โดยจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์
เพชรบุรี บริษัทสยามบีฟจ ากัด และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี  
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 การด าเนินการของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมขนปศุสัตว์เพชรบุรี จะแบ่งเป็น  
2 ระดับ ได้แก่ 

1. ภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 7 วิสาหกิจ จะมีประธานและคณะกรรมการบริหารที่
ได้รับคัดเลือกจากสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารกลุ่มของตนเอง และ
ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโคเนื้อ โดยผลผลิตที่ได้จะส่งมอบให้กลุ่ม
วิสาหกิจอ่ืนภายในเครือข่าย เพื่อน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า  

2. กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมขนปศุสัตว์เพชรบุรี ประธานเครือข่ายจะเป็นผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกจาก และคณะกรรมการบริหารท่ีได้รับคัดเลือกจากสมาชิกภายในกลุ่มและ
ประธานในแต่ละกลุ่ม ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการผลผลิตในแต่ละกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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โครงการยกระดับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพชรบุรี มีพื้นที่ด าเนินงาน
ครอบคลุมตั้งแต่ระดับต าบล/อ าเภอ ขึ้นไป (7 ต าบล 3 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมือง – 
ต าบลหนองโสน/ ท่าราบ/ บางจาน/ บ้านหม้อ อ าเภอแก่งกระจาน – ต าบลแก่งกระจาน/  
พุสวรรค์ อ าเภอบ้านแหลม – ต าบลท่าแร้งออก) เกิดผลส าเร็จดังนี้ 
 1. เกิดการรวมกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง 

 การรวมกลุ่มและด าเนินการในลักษณะเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงทั้ง Supply Chain ที่เป็นการรวมกันของ 7 วิสาหกิจชุมชน  
มีจ านวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มเพิ่มมากขึ้น และมีจ านวนสมาชิกรวมของ
เครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 108 คน เป็น 197 คน เกิดระบบการผลิตที่เข้มแข็ง 

 สมาชิกมีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้สมาชิกภายในกลุ่ม 
มีมุมมองต่อสมาชิกด้วยกันดีขึ้น เกิดความสามัคคีเพิ่มมากข้ึน  

 2. สร้างรายได้ที่ยั่งยืน 
 กลุ่มเกษตรกรสามารถขายผลผลิตของตนเองให้กับเพื่อนสมาชิกภายใน

กลุ่มตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า สามารถน าไปสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น การน าเนื้อโคขุน
คุณภาพที่ราคา 300 บาท/กิโลกรัม มาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นเมนู
ต่างๆ ได้แก่ มัสมั่น กุรุม่า และเนื้อตุ๋นยาจีน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจาก 
300 บาท เป็น 1,000 บาท ท าให้สมาชิกของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรี มีรายได้ที่มั่นคง  โดยรายได้รวมของเครือข่าย
เพิ่มข้ึนจาก 2,400,000 บาทเป็น 4,240,000 บาทต่อปี 

 มีการเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สามารถเกื้อกูลประโยชน์ร่วมกัน
จากการใช้ผลผลิตหรือของเสียที่เกิดจากระบบการผลิตได้อย่างลงตัว  

 3. เกิดการต่อยอดขยายผล 
 มีการสรุปบทเรียนความส าเร็จที่มีผลต่อการต่อยอดและขยายผลต่อไป 

เช่น มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เฉพาะทางด้านการเลี้ยงโคเนื้อ ต าบลพุสวรรค์ 
อ าเภอแก่งกระจาน และศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปเนื้อสัตว์ฮาลาล ต าบลท่าแร้งออก อ าเภอบ้านแหลม เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรและผู้ที่สนใจที่มาเรียมฟาร์ม นอกจากนี้ยังมีการถอดบทเรียน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพุสวรรค์โคเนื้อเพชรบุรีอีกด้วย 

     

สัมฤทธิผลของการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
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ตัวแบบ (Model) ของการขับเคลื่อนการท างานแบบมีส่วนร่วม 



สรุปบทเรียนก�รทำ�ง�นแบบมีส่วนร่วมในก�รบริห�รร�ชก�ร ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

Participation90

-61- 
 

กรมชลประทาน 
โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน:  

ณ โครงการอ่างเก็บน้ าดอยงู จังหวัดเชียงราย 
 

กรมชลประทาน มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ า 
(Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579” และมีพันธกิจเกี่ยวกับ 
การพัฒนาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ าให้เกิดความสมดุล บริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม ด าเนินการป้องกันและบรรเทาภัย 
อันเกิดจากน้ าตามภารกิจอย่างเหมาะสม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
แหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ า 

กรมชลประทานให้ความส าคัญกับการเปิดระบบราชการและท างานแบบมีส่วนร่วมใน
ระดับความร่วมมือ (Collaborative)  โดยได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2561  ในประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
(Effective Change)  จากผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน  
ณ โครงการอ่างเก็บน้ าดอยงู  อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย" 
จากนโยบายสู่การสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม 

กรมชลประทานให้ความส าคัญกับการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ โดยก าหนดเป็นนโยบายหรือทิศทางการท างานของกรมฯ ซ่ึงปรากฏในแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  ที่ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ 
การเสริมอ านาจประชาชนในระดับพื้นที่ การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการน้ าชลประทาน รวมทั้ง ก าหนดแผนกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน 
พ.ศ. 2558 – 2561 เพื่อเป็นกรอบการท างานแบบมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน นอกจากนี้ กรมฯ  
ได้จัดตั้งกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (เป็นหน่วยงานภายใน) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 
เพื่ อรับผิดชอบส่ ง เสริมการมีส่ วนร่วมของประชาชน แบ่งหน่วยงานภายใน ได้แก่   
ส่วนยุทธศาสตร์  ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ า  ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านบริหารจัดการน้ า  ส่วนจัดการข้อร้องเรียน และฝ่ายบริหารทั่วไป   รวมทั้งการบริหาร
จัดการน้ าในระดับพื้นที่ได้ก าหนดให้มีการท างานแบบมีส่วนร่วม  

และเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม กรมฯ ได้พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่/บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  โดยมีการอบรม/เวที เพื่อสร้างทักษะของ
บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ ให้มีความสามารถเป็น
วิทยากรกระบวนการ หรือเป็น Facilitator ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรผู้ใช้
น้ าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีการสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกที่หลากหลาย เช่น Website Facebook ตู้รับฟัง 
ความคิดเห็น สายด่วน 1460 เวทีประชาคมกลุ่มแกนน าผู้ใช้น้ า ฯลฯ นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบ 
Mobile Application เพื่อใช้เป็นระบบจัดการข้อร้องเรียน และจัดท าคู่มือการจัดการข้อ
ร้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางการท างานของเจ้าหน้าที่ของกรมฯ  รวมท้ังมีการน าความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับพื้นที่
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ต้นแบบความส าเร็จการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการจัดการน้ าของ
ชุมชน: โครงการอ่างเก็บน้ าดอยงู อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

อ่างเก็บน้ าดอยงูมีความจุอ่างเก็บน้ า 7.366 ล้านลูกบาศก์เมตร ท้ายอ่างเก็บน้ าฯ  
มีล าน้ าแม่เจดีย์และล าน้ าแม่ลาว มีฝายเป็นระยะ ๆ จ านวน 4 ฝาย ต้นน้ าจะเป็นฝายบ้านชุ่ม
เมืองเย็น ส่วนปลายน้ าที่ไหลไปสมทบกับล าน้ าแม่ลาวจะเป็นฝายหนองหอย  ฝายพ่อขุน และ
ฝายโป่งนก ตามล าดับ 

อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่เพาะปลูกซึ่งอยู่บนที่ราบและมีความสูง 
ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชหลายชนิด  ดังนั้น จึงมีความต้องการน้ าในพื้นที่ดังกล่าวใน
ปริมาณสูงส าหรับใช้ในการเพาะปลูก โดยเฉพาะในฤดูแล้ง พื้นที่เพาะปลูกต้องการน้ ามากถึง 
11,000 ไร่  แต่ ในพื้นที่ อ่ืน ๆ จะใช้น้ า ได้ เพียง 6,000 – 7,000 ไร่ เท่านั้น จึงท าให้เกิด 
การเปรียบเทียบถึงสิทธิในการใช้น้ าที่ไม่เท่าเทียมกัน เกิดความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมในการจัดการ
น้ า และเป็นการสร้างเงื่อนไขหรือปัญหาในการบริหารงานภาครัฐ ท่ีไม่สามารถจัดหาน้ าเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและผู้ใช้น้ าได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ใช้น้ าที่มีการแย่งชิงน้ าถึงขั้นท ารายร่างกายจนมีกรณีการเสียชีวิต  เกิดความแตกแยกระหว่าง
ชุมชนกับชุมชนจากปัญหาการแย่งน้ าใช้ จนน าไปสู่การประกาศภัยแล้งในพื้นที่ชลประทาน  
และยังพบสภาพปัญหา คือ พื้นที่กลางน้ าอย่างฝายหนองหอยและฝายพ่อขุน ต่างก็แย่งน้ าจาก
ฝายโป่งนก ซึ่งอยู่ท้ายน้ าท าให้ไม่เคยได้รับน้ า การใช้น้ าที่ไม่เคารพกติกา มีท่อผีลักลอบสูบน้ า 
คลองส่งน้ ามีสภาพรกรุงรังและมีการปลูกข้าวโพดในคลองและคันคลอง และมีการกั้นฝาย
ชั่วคราวกักน้ าในล าน้ านับสิบฝาย เรียกว่าต่างคนต่างมุ่งเอาน้ าโดยไม่คิดว่าคนอ่ืนจะขาดน้ าและ
ได้รับผลกระทบ  ซึ่งหากปล่อยให้เกิดปัญหาเช่นนี้ต่อไป ในอนาคตอาจเกิดการแย่งชิงน้ าที่
ดุเดือดในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ าดอยงูอย่างแน่นอน   
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แผนที่แสดงขอบเขตการส่งน้ า 
 

เพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือ ที่มีความเอื้ออาทรต่อกันของชุมชนใน
พื้นที่ กรมชลประทาน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ า 
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   
ซึ่งเน้นการพัฒนาคนก่อน จึงพัฒนาการบริหารจัดการน้ า ที่มีหลักการ 4 ประการ ได้แก่   
1) โจทย์วิจัยต้องมาจากปัญหาความต้องการของชุมชน 2) โจทย์วิจัยนั้นต้องมีความเป็นไปได้ที่จะ
ประสบผลส าเร็จ  3) โจทย์วิจัยต้องยกระดับทักษะการแก้ปัญหาของชาวบ้านผ่านการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล  และ 4) ทุกคนที่เข้าร่วมมีความเข้าใจต่อโจทย์วิจัยอย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มจากการเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งของภาคประชาชน คือ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้ าด้วยการ
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ยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า ที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้
ชาวบ้านสามารถหันมาพูดคุยกัน ลดความขัดแย้งเรื่องน้ า และรวมตัวกันเป็นเครือข่าย รวมทั้ง 
เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายโดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยวิเคราะห์เพื่อค้นหา
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกันจัดท าแผนที่การส่งน้ า  
เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารน้ าในพื้นที่  ตลอดจนการประสานเพื่อสร้างความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐอ่ืน  และภาคเอกชน เข้ามาท างานร่วมกันแบบภาคีเครือข่าย ซึ่งเครือข่าย 
คสป. เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการน้ าร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการอ่างเก็บน้ าดอยงูอย่าง
กัลยาณมิตร ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการน้ าได้อย่างทั่วถึง  และเกษตรกรสามารถปลูกพืชได้
หลากหลายชนิดมากขึ้น  ปัญหาที่ชาวบ้านเคยขัดแย้งกันเรื่องน้ าอย่างรุนแรงถึงกับใช้ปืน  
เอาชีวิตกันก็คลี่คลายลง เพราะมีน้ าใช้ในการท าการเกษตรได้อย่างทั่วถึง  ซึ่งสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และเป็นตัวแบบการบริหารจัดการน้ าที่สร้างความเป็นธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน   
ที่ทุกฝ่ายร่วมมือกัน  ชุมชนรู้จักแบ่งปันและมีความสามัคคีกันมากขึ้น ลดภาระภาครัฐ รวมทั้ง 
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ย่างแท้จรงิ 
ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อขยายผลต่อไป  สรุปการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.  พัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนและสร้างเครือข่าย  โดยคัดเลือกผู้น าหรือผู้มีจิตอาสา
ประมาณ 30 คน และสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยการอบรม
หลักสูตร "การฝึกฟัง"  การเป็นวิทยากรกระบวนการ  การเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี การคิดหรือ 
การค้นหาสาเหตุโดยการตั้งค าถามแบบอริยสัจ 4 และการท าแผนที่ท ามือ รวมทั้งเรียนรู้ 
การบริหารจัดการน้ าในฝายแม่ยม เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ า  

2.  สนับสนุนให้เกิดกระบวนการรวมกลุ่มและจัดจั้งเป็นกลุ่มเครือข่าย  ซึ่งกรมฯ 
เรียกเครือข่ายนี้ว่า “เครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.)” ซ่ึงสมาชิกมาจาก
เกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้ าในชุมชนของพ้ืนที่รับผิดชอบอ่างเก็บน้ าดอยงู  โดย คสป. เป็นแกนกลาง 
ในการเปิดเวทีชุมชนด้วยตนเอง  และมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเป็นโค้ชเท่านั้น เพื่อรับฟังรับ 
(Consult) สภาพปัญหาและสาเหตุของการบริหารจัดการน้ าอ่างเก็บน้ าดอยงูที่ผ่านมา พร้อมร่วมกัน
ค้นหาแนวทางแก้ไข  
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แผนที่ท ามือ 
3.  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านกระบวนการจัดท าแผนที่ท ามือ  

ที่แสดงแนวอ่างเก็บน้ า คลองส่งน้ า ฝายทดน้ าต่างๆ ในล าแม่เจดีย์ และล าน้ าแม่ลาว ข้อมูลน้ า  
การปลูกพืช และเส้นทางการไหลของน้ า โดยจะมีการเปิดเวทีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบความถูกต้อง และเห็นภาพรวมทั้งลุ่มน้ า  ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในเวทีชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับประโยชน์ บนฐานข้อมูลที่ร่วมกันเก็บ
รวบรวมกันเอง  และร่วมในการค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา/ทางเลือกในการจัดการน้ าให้ตรงตาม
ความต้องการน้ าของกลุ่มผู้ใช้น้ า เพื่อน าไปสู่การวางกติกาการรับน้ าร่วมกัน    

4.  ร่วมกันบริหารจัดการน้ า  โดยมีตัวแทนของฝายบ้านชุ่มเมืองเย็น ฝายหนองหอย  
ฝายพ่อขุน และฝายโป่งนก ฯลฯ  มาร่วมกันก าหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ า ผ่านการประชุม 
ในเวทีชุมชน และร่วมกันก าหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการน้ า และบูรณาการความรว่มมอื
กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาชุมชน ในการให้ค าปรึกษาด้านเกษตร  
ชนิดดินที่เหมาะสมกับพืช และการพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ าชลประทานให้เข้มแข็ง และประสาน 
ความร่วมมือจากภาคเอกชน เช่น บริษัทลานนา จ ากัด  บริษัทซีเอ็ม จ ากัด  บริษัทล าปาง 
ฟู้ดโปรดักส์ จ ากัด  ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจิราภรณ์  เข้ามาท างานร่วมกันแบบภาคีเครือข่ายในการ
สนับสนุนและส่งเสริมกลไกการตลาด เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมให้กับเกษตรกร
อย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้ลดความขัดแย้งในชุมชน/สังคม   

5. ติดตามการบริหารจัดการน้ าที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกัน โดยมีตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ า/
เกษตรกรที่เกี่ยวข้อง คสป. และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมกันติดตามควบคุมการปฏิบัติ
ตามข้อตกลงให้ทุกแปลงได้รับน้ าตามที่ก าหนด และเปิดเวทีเพื่อสรุปบทเรียนการแก้ปัญหาเพื่อ
ปรับให้เหมาะสม และน าไปใช้ต่อไป  ส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมและได้รับน้ าทั่วถึงทุกแปลงนา  
และลดความขัดแย้งของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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กรมฯ แก้ปัญหาในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะรุนแรง โดยสนับสนุนและ "เสริมพลัง" 
(empowerment) การด าเนินงานของ ชาวบ้าน ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น 
ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น้ าได้เข้าใจถึงสิทธิของตนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยกลุ่มผู้ ใช้น้ า ได้ปรับความคิดและพฤติกรรมของตนในการใช้น้ า ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ มีความร่วมมือในระดับพื้นที่ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและสามัคคี  
มีความเอ้ืออาทรกันมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการเสริมศักยภาพให้ชาวบ้านเป็นผู้บริหารจัดการน้ า
และตัดสินใจเอง  และนี่คือตัวแบบการสร้างความเป็นธรรมในบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน    
ดังค าพูดที่มาจากใจและความเชื่อมั่นในบทบาทของตัวเอง จากตัวแทนชาวบ้านว่า "ถามหาใจ 
ถามหาน้ าก่อน ต้องมาด้วยใจ แล้วน้ าก็จะตามมา" โดยปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ คือ  
การมีนโยบายและยุทธศาสตร์กรมชลประทานที่ชัดเจน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การใช้
เครือข่ายสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
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สัมฤทธิผลของการสร้างความเป็นธรรมในการจัดการน้ าของชุมชนอย่างยั่งยืน 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปญัหาภัยแล้งซ้ าซากในเขต  ต าบลเวียง  ต าบล
สันสล ี ต าบลป่างิ้ว  และต าบลเวียงกาหลง  สง่ผลให้สามารถขยายพื้นที่
เพาะปลูกพชืฤดูแล้ง จากแผนการจัดสรรน้ า  6,000 ไร่  เป็น 11,971 ไร่  
ส่งผลท าให้เพิ่มการเพาะปลูกพชืในฤดูแล้ง ให้มีความหลากหลาย  เช่น 
ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี  ขา้วโพดหวาน และขิง   

 การใช้น าเพื่อการเกษตรลดลง จาก 1,400 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ เหลือเพียง 800 
ลูกบาศก์เมตร/ไร่ 

 รายได้ต่อครัวเรือนของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่า 3 เท่า เนื่องจาก
ผลผลติทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เช่น ผลผลติข้าวนาปีเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยเดิม
เป็น 943 กิโลกรัม/ไร่ 

 ชุมชนมีความผูกพนั อะลุ่มอล่วย และแบ่งปัน  รวมทั้งมีความรกัและสามัคคี
กันมากข้ึน 

2. ความเป็นธรรมในการจัดการน้ า 
 ลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหนา้ที่ชลประทานกับชุมชนในพืน้ที่ ความขัดแย้ง

ระหว่างชุมชนด้วยกนัเอง 
 ผู้ใช้น้ าเข้าใจบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของตนเอง  และมสี่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาข้อขัดแย้งในการแย่งชิงน้ าร่วมกัน  
 เกิดการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ าย่อยเปน็เครือข่าย และเข้าร่วมจัดการการใช้น้ า  

อ่างเก็บน้ าดอยงูร่วมกัน  
 ประหยัดงบประมาณของราชการ ซึ่งเกิดจากกลุ่มผู้ใช้น้ าสนบัสนุนและจัดตั้ง

กองทุนของกลุ่มเครือข่าย และด าเนินการซ่อมแซมอาคารชลประทานเอง 
โดยไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ 

 เกิดต้นแบบของการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ า ที่มีการเชื่อมโยงและ
ท างานร่วมกันแบบคณะกรรมการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 
ในเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ าดอยงูอย่างยั่งยืน  
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ตัวแบบ (Model) ของการขับเคลื่อนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
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กองบัญชาการกองทัพไทย 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: 

ณ แม่น้ าลี้ และล าน้ าแม่ทา 
 

 กองบัญชาการกองทัพไทย มีพันธกิจหลักประการหนึ่ง คือ การสนับสนุนรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหาส าคัญของชาติ พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน  ซึ่งได้ก าหนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้แก่ การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน โดยได้
จัดท า "นโยบายด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน"  และน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุยเดช (รัชกาลที่ 9) "เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา" เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ “นโยบายประชารัฐ" ของรัฐบาล ที่เน้นการแก้ไขปัญหา 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ยุทธศาสตร์ทหารนักพัฒนา ผสานค่านิยม สู่วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม  
 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดตั้งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วย
ปฏิบัติการเก่ียวกับการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
จิตวิทยาของประเทศในระดับท้องถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ที่ก าหนด ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ 
“เป็นหน่วยงานชั้นเยี่ยมของกองทัพไทย ในด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง” และก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ 4 ประเด็น คือ 1. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.พัฒนาศักยภาพ
ของคน ชุมชน พื้นที่ ให้เก้ือกูลต่อการผนึกก าลังป้องกันประเทศ 3. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่
ส าคัญเร่งด่วนของชาติ 4. การพัฒนาองค์กร  ทั้งนี้ก าลังพลของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ปฏิบัติงานบนค่านิยมหลัก 4 ประการ คือ ทหารอาชีพ จงรักภักดี กล้าหาญ และท างานเป็นทีม 
โดยมีปณิธาน ชัยชนะ หมายถึง ชนะความยากจนและความขาดแคลนในหมู่พี่น้องประชาชนใน
ท้องถิ่นทุรกันดาร ดังนั้น ทหารพัฒนาจึงได้รับสมญานามว่า นักรบสีน้ าเงิน หมายถึง ทหาร
ของพระราชาที่ต่อสู้กับความยากจน เพราะสีน้ าเงินบนธงชาติไทย คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป็นนักรบที่ไม่มีปืน มีแต่จอบและเสียม  ปลูกผัก ท าสวนครัว เลี้ยงสัตว์  

คนล าพูนร่วมใจ สร้างฝายถวายพ่อ ต้นแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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  จากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ในปี 2559 โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ าปิง 
จังหวัดล าพูน ท าให้น้ าในล าน้ าแม่น้ าปิงและลุ่มน้ าสาขาแห้งขอด เหลือแต่โขดหินและเนินทราย
ที่ตกตะกอนตลอดล าน้ า  เกิดการขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
ท าให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าปิง แก้ไขปัญหาด้วยการขุดร่องน้ าและหลุมทรายเพื่อดักน้ าเข้า
สถานีสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า ส่งผลลุกลามท าให้เกิดปัญหาแย่งชิงน้ า   
 กองบัญชาการกองทัพไทยตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในปัญหาภัยแล้ง
ที่เกิดขึ้น จึงได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยส านักงานพัฒนาภาค 3 ซ่ึง เป็น
หน่วยรับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานในภาคเหนือ ท าหน้าที่เป็นกลไกหลัก (Key Actor) ในการ
แก้ปัญหาภัยแล้ง และเป็นผู้น ากระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเครือข่ายนักพัฒนา อีกทั้งยังให้การ
สนับสนุนเครื่องจักรกลและงบประมาณในการขุดลอกแม่น้ าลี้และล าน้ าแม่ทาซึ่งเป็นล าน้ าสาขา
แม่น้ าปิง พร้อมทั้งให้ข้อมูลข่าวสาร วิธีการสร้างฝายประชารัฐ การสร้างความตระหนัก รักและ
หวงแหนแหล่งน้ า และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เป็นโครงการหมู่บ้านตัวอย่าง 
ตามรอยเท้าพ่อด้านการพัฒนาแหล่งน้ า โดยมีแนวทางการด าเนินการ คือ 

 
  1. ส ารวจสภาพปัญหาและสภาพพ้ืนที่และบูรณาการการท างานร่วมกัน  
 กองบัญชาการกองทัพไทยมอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยส านักงาน
พัฒนาภาค 3 ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานในภาคเหนือ เข้าท าการส ารวจสภาพ
ปัญหาและสภาพพื้นที่ร่วมกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดล าพูน และได้ท า
รายงานถึงกองบัญชาการกองทัพไทย และได้ส่งรายงานดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อมา  
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พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในขณะนั้น  
ได้มีการประชุมกับส่วนราชการต่างๆ ในการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม 
และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการบูรณาการขุดลอกแหล่งน้ าดังกล่าว โดยจัดท าเป็น
โครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 
สิงหาคม 2559 โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย เข้าด าเนินการ 
การพัฒนาแหล่งน้ าควบคู่กันทั้งล าน้ าสายหลัก ล าน้ าสายรอง เพื่อกระจายน้ าให้ทั่วถึงเข้าพื้นที่
ชุมชนและพื้นที่การเกษตรให้ทันการรองรับน้ าในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง 

ส านักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ด าเนินการตามนโยบาย  
โดยประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน เพื่อจัดการประชุมกับ
ส่วนราชการในจังหวัดล าพูน อาทิ ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด/ส านักงานประมงจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ/สถานีพัฒนาที่ดิน  
องค์การบริหารส่วนต าบลในท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น/ผู้น าชุมชนที่เข้าไปด าเนินการ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้น าชุมชน) เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติโดยการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และท าความเข้าใจร่วมกัน 
เพื่อให้ผู้น าท้องถิ่นน าข้อมูลเหล่านั้นแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ และท างานร่วมกันกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  

2. รวบรวมองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาเป็น
การบริหารจัดการน้ าในโครงการฯ  โดยจัดท าเป็น ลี้ ทา โมเดล ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการน้ า
อย่างยั่งยืนที่ได้น าศาสตร์พระราชาเรื่องการบริหารจัดการน้ าด้วยการสร้างฝายชะลอน้ ามาใช้ และ
แนวทางการท าฝายของโครงการหมู่บ้ านตามรอยเท้าพ่อบ้านแม่กึ๊ดหลวง จั งหวัดตาก  
มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการน าแนวทางการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่ประสบอุทกภัยของโครงการโหล่ง
ขอดโมเดล ที่ประสบความส าเร็จและปรากฏผลงานในเชิงประจักษ์มาแล้วเป็นต้นแบบ   
 สามารถก าหนดแนวทางการด าเนินการ เป็น 3 ระยะ คือ (1) ระยะสั้น  ลักษณะงานอุทกภัย/
ภัยแล้ง ได้แก่ กิจกรรมการขุดลอกล าน้ า  ฝายชะลอน้ าในล าน้ า  (2) ระยะกลาง ลักษณะงานจัดการ
น้ าเพ่ืออุปโภค ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นท่ีเขตชลประทาน และการเกษตรอย่าง 
มีประสิทธิภาพ พัฒนาแหล่งน้ านอกพื้นที่เขตชลประทาน  สระเก็บขนาดเล็กในพื้นที่การเกษตร   
เพิ่มระบบการกระจายน้ า (คลองส่งน้ า) การใช้น้ าบาดาลเสริมน้ าผิวดิน  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการจัดการสินค้าเกษตร และการจัดหาน้ าสะอาดเพื่อการบริโภค (อาคารน้ าดื่ม) และ 
(3) ระยะยาว ลักษณะงานฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ า ได้แก่ กิจกรรมการอบรมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
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ธรรมชาติ  การก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและกักเก็บน้ า  การปลูกป่าเสริมแนวล าห้วย  
และการปลูกจิตส านึกอนุรักษ์ด้วยประเพณีการบวชป่า 

 3. ปรึกษาหารือผ่านเวทีประชาคมระดับชุมชน  กองบัญชาการกองทัพไทย  
โดยส านักงานพัฒนาภาค 3 ท าหน้าที่เป็นกลไกหลัก (Key Actor) ในการรับฟังความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยน าปราชญ์ชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่นที่เรียกว่า แก่ฝาย เป็นภาคีเข้ามาร่วม
แสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมค้นหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม โดยจัดชุดมวลชนสัมพันธ์เข้าไปมีส่วน
ร่วมกับชุมชน และการหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม จนน าไปสู่การท าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
ระหว่างหน่วยงานกับชุมชนทุกหมู่บ้านที่แม่น้ าลี้และล าน้ าแม่ทาไหลผ่าน ท าให้ได้แนวทางการ
ปฏิบัติตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 2 แนวทาง คือ (1) แนวทางขุดลอกแม่น้ าลี้ เป็น
การบริหารจัดการน้ าแบบหลุมขนมครก กว้าง 25 เมตร ยาว 200 เมตร ตลอดแม่น้ าและงาน
ขุดลอกหน้าฝายชลประทานขนาดใหญ่ที่มีดินทรายทับถมจ านวนมาก เพื่อเพิ่มปริมาณ 
การกักเก็บน้ า 2) แนวทางการพัฒนาล าน้ าแม่ทา เป็นการบริหารจัดการน้ าโดยสร้างฝายชะลอ
น้ า และยกระดับน้ าเพื่อกักเก็บน้ าให้มากขึ้น โดยในระหว่างปฏิบัติงานได้มีการท าประชาคมกับ
ประชาชน/ชุมชนในพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็น สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 
 4. ด าเนินการการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ โดยส านักงานพัฒนาภาค 3 ได้เปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการท างานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  
ในลักษณะภาคีเครือข่าย หุ้นส่วนความร่วมมือในกิจกรรมการคืนชีวิตให้กับแม่น้ าลี้ ล าน้ าแม่ทา 
ผ่านการท างานแบบประชารัฐ  
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 โดยส านักงานพัฒนาภาค 3 สนับสนุนงบประมาณและเครื่องจักรในการขุดลอกแม่น้ าลี้  
ล าน้ าแม่ทา ส่วนหนึ่งใช้งบประมาณของชุมชนในการสร้างฝายชะลอน้ า และได้รับการสนับสนุน
วัสดุในการด าเนินงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่ รวมทั้งบริษัทเอกชน ร้านค้าในพื้นที่ ส าหรับนายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าท้องถิ่น 
ต ารวจ ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนในชุมชน สนับสนุน
แรงงาน ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ า ด้วยวิธี "กด ตัด โยง ยึด ผูก มัด รัด ตรึง"  และกิจกรรมการ
กรอกกระสอบทรายและขนกระสอบทรายวาง เพื่อ
เป็นชั้นพนังหรือบังเกอร์ป้องกันตลิ่งพังทลาย และ
กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก ได้รับการสนับสนุนจาก
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดล าพูนเพื่อป้องกันการกัด
เซาะตลิ่งพัง กิจกรรมปลูกต้นไม้ ได้รับการสนับสนุน
จากส านักงานเกษตรอ าเภอลี้และอ าเภอแม่ทา 
เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน กิจกรรมโครงการ
ร่วมใจปล่อยพันธ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานประมงจังหวัดล าพูน และฐานการผลิตพันธุ์ปลา  
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ส านักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.32 
สนภ.3 นทพ.) เพื่อสืบสานแนวพระราชด าริในการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ าจืดของ
ไทยให้เป็นแหล่งโปรตีนกับราษฎรและสร้างระบบนิเวศน์ในแม่น้ าลี้และล าน้ าแม่ทา  
 5. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานสรุปผล
พร้อมส่งมอบโครงการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการพัฒนาแหล่งน้ า โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการติดตามและประเมินผลจากระดับส านักงาน
ภาค  ระดับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ระดับกองบัญชาการกองทัพไทย  ระดับกระทรวงกลาโหม 
ระดับรัฐบาลและจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ส านักงานพัฒนาภาค 3 ได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนจัดผู้แทนเข้าร่วม
ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมประชารัฐระดับท้องถิ่น เช่น กลุ่มผู้ใช้น้ าเพื่อ
การเกษตรแม่น้ าลี้  กลุ่มผู้ใช้น้ าเหมืองฝายแม่น้ าลี้ และเครือข่ายผู้ใช้น้ าล าน้ าแม่ทา รวมทั้ง 
มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน และจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานและส่งมอบโครงการ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ดูแลต่อไป 
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ขยายผล ต่อยอด เพื่อผลส าเร็จที่ยั่งยืน 
 ด้วยปัจจัยความส าเร็จดังกล่าว และความรักสามัคคี พลังของความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
ที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาแม่น้ าลี้และล าน้ าแม่ทา ในเขตพื้นที่จังหวัดล าพูน จึงมีผลส าเร็จอย่าง
ยั่งยืน สรุปได้ดังนี้   

1) การเพิ่มรายได้ 
 ประชาชนที่อาศัยตลอด

แนวริมฝั่งน้ ามีรายได้มาก
ขึ้น เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง โดยมีพื้นที่ทาง 
การเกษตรได้รับประโยชน์ 
262,500 ไร่ (แม่น้ าลี้ 
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150,000 ไร่ ล าน้ าแม่ทา 112,500 ไร่) ปัจจุบันสามารถผลิตล าไยนอกฤดูได้ 
สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากเดิมปลูกล าใยได้ในฤดูกาลเท่านั้น   

2) การป้องกันปัญหาอุทกภัย  
 การมีหลุมขนมครก  

หน้าฝายชลประทานเพื่อใช้
กักเก็บน้ าและมีฝายชะลอ
น้ าตามแนวทางประชารัฐ 
พื้นที่ล าน้ าแม่ทาและ 
น้ าสาขา จ านวน 11 ฝาย  
เก็บน้ าได้ 277,751 
ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 2.58 ล้านบาท (งบประมาณชุมชน)  และน าไปสู่การ
สร้างฝายเพิ่มอีก  42 ฝาย ท าให้แม่น้ าลี้และล าน้ าแม่ทามีน้ าไหลตลอดทั้งปี 
เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ าในห้วงฤดูน้ าไหลหลาก  

3) การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ 
 การส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ

ให้แก่ผู้น าชุมชน และสมาชิกในชุมชน 
ในการบริหารจัดการน้ าของชุมชน 
เกิดการพัฒนาศักยภาพด้าน 
การอนุรักษ์ให้แก่ประชาชนในชุมชน  
ท าให้ระบบนิเวศน์กลับมามี 
ความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถอนุรักษ์พันธุ์ปลา รวมทั้งพัฒนาเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย  

4) ชุมชนเข้มแข็ง 
 ประชาชนในพื้นที่มีความรักความสามัคคี มีความสุข วัฒนธรรมท้องถิ่น

กลับคืนมา  
 เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน หน่วยงานราชการ และกองทัพ   
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 เกิดศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ  
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าที่บ้านดง หมู่ที่ 13 ต าบลทาสบเส้า อ าเภอแม่ทา   
และเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับประชาชนในพื้นที่/
ชุมชนอ่ืน ๆ  ปัจจุบันมีเครือข่ายนักพัฒนาจ านวน 47 คน จ านวนผู้
ประสานงานเครือข่าย 26 คน 

 
 
 
 

              
 
 

 

ตัวแบบ (Model) ของการขับเคลื่อนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน 

ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรรมคดีพิเศษ 
 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีวิสัยทัศน์ คือ  “เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการป้องกัน 
ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย  
ด้วยความเป็นธรรม”  และมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนและ 
การสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องด าเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 

กรมฯ ให้ความส าคัญกับการเปิดระบบราชการและท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับ
ความร่วมมือ (Collaborative)  โดยได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2561  ในประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective 
Change) จากผลการด าเนินงานเก่ียวกับ “การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ" 
จากนโยบายสู่การสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยก าหนด
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2560 – 2564  ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “พัฒนากลไกในการ
ป้องกันการกระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ”  เป้าประสงค์ที่ 2.1 การบริหารราชการ 
แบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน (หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/NGO/ภาคประชาชน) และพัฒนา
เครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นในหลักการการมีส่วนร่วม  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
โดยผู้บริหารของกรมฯ มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมสัมมนา  เว็บไซต์ 
www.dsi.go.th ฯลฯ  รวมทั้ง จัดตั้งส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
สังกัดกองนโยบายและยุทธศาสตร์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการด าเนินการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ   

และเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม กรมฯ ได้พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
และจัดท าคู่มือให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการ เช่น คู่มือเครือข่าย 
ดีเอชไอภาคประชาชน รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วมของพันธมิตรและเครือข่ายในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
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ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปีละจ านวน 1,414,000 บาท  นอกจากนี้ มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย เช่น  วารสาร 
“เครือข่ายดี เอสไอ” วิทยุชุมชนคนรักยุติธรรม 107.25 MHz เว็บไซต์  www.dsi.go.th  
สายด่วน1202 Facebook และแอปพลิเคชัน คือ DSI Application  เพื่อใช้ส าหรับแจ้งเบาะแส 
ร้องเรียน ร้องทุกข์ และร้องเรียนเจ้าหน้าที่  และตรวจสอบสถานะเร่ืองร้องเรียน ฯลฯ โดยสรุป
ข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนหรือความเห็นไปยังผู้รับผิดชอบ/เสนอผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงหรือ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานต่อไป 
ต้นแบบความส าเร็จการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน 
ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 

อาชญากรรมในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการกระท าผิดมากขึ้น  โดยจาก
การรับเรื่องเป็นคดีพิเศษ เรื่องสืบสวน และเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า กลุ่มคดีอาญาที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ (อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การเงินการธนาคาร  ภาษีอากร  
ฟอกเงิน  กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน แชร์ลูกโซ่) และคดีด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม (อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค สิ่ งแวดล้อมการบุกรุกที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) มีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน  และเป็น
คดีที่ประชาชนในระดับฐานรากหรือผู้ที่ มีฐานะยากจนถึงปานกลางตกเป็นเหยื่อของ
อาชญากรรม รวมทั้งมีผู้เสียหายเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2559 -2560 ที่ผ่านมา  
นอกจากนี้ การเคลื่อนย้ายคน/แรงงานอาจน าไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์  การเพิ่มข้ึนของประชากร  
การไม่สมดุลของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อาจน ามาซ่ึงขบวนการอาชญากรรม
ระหว่างประเทศ ซึ่งองค์กรอาชญากรรมจะไม่ใช่เพียง Organized Crime แต่อาจอยู่ในรูป
กลุ่มธุรกิจ หรือกลุ่มผลประโยชน์ที่ด าเนินธุรกิจปกติ  และการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือธุรกิจ
การท่องเที่ยว ที่ท าให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือพื้นที่สงวนของรัฐจากกลุ่มนายทุนชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศเพื่อปลูกสร้างโรงแรม รีสอร์ท หรือบ้านพัก ส่งผลกระทบกับการเกิดอาชญากรรม
กลุ่มคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด้วยการแสวงหา ความร่วมมือจากประชาชน  
โดยให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
เป็นการป้องกันที่เป็นที่ยอมรับว่า มีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า และสามารถลดอาชญากรรมอย่าง
ยั่งยืน  โดยด าเนินการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามด้วย  และกรมสอบสวนคดี
พิเศษเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายพิเศษ โดยเป็นองค์กรขนาดกลางที่มีอ า นาจสอบสวน 
ทั่วราชอาณาจักร  แต่ไม่มีหน่วยงานปฏิบัติงานในระดับพื้นที่หรือในส่วนภูมิภาค ด้วยเหตุผล 
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ดังกล่าว กรมฯ  จึงสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การท างาน 
ด้านการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษอย่างยั่งยืน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรับระบบและวิธีการท างาน ที่เน้น 
การเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดี
พิเศษ โดยส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  กองนโยบายและยุทธศาสตร์  
ส่งเสริมให้ภาคประขาชนที่มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการ  “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ”   
บนฐานแนวคิดในการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  คือ “เสริมสร้าง พัฒนา รักษา 
ยกระดับ เชิดชู” และกรมฯ เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยง/บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน  
ที่เกี่ยวข้องเข้ามา มีส่วนร่วมสนับสนุนและเป็นหุ้นส่วน (Partnership)  เช่น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ การสังเกตพฤติการณ์บุคคล  
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ เกี่ยวกับการข่าว การวิเคราะห์ข่าว การตรวจสอบ/ทานข่าว และ 
การให้ข่าว การหาข่าวเชิงลึก ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยใน
พื้นที่ การกระท าความผิดรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม  และกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้ แนวเขต
อุทยานแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับแกนน าเครือข่ายภาคประชาชนเกี่ยวกับ 
การให้ข่าว การเขียนข่าวและการรายงานข่าวภาคประชาชน ฯลฯ  รวมท้ัง ประยุกต์ใช้ตัวแบบ
การมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล (Public Participation Spectrum) ของ 
IAP2 (International Association Public Participation) ได้แก่  ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) 
คือ “ระดับรู้จัก” ระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) คือ “ระดับมักคุ้น” ระดับการเข้ามามี
บทบาท (To Involve)  คือ “ระดับอุ่นใจ” และระดับความร่วมมือ (To Collaborate) คือ “ระดับไป
ด้วยกัน”  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส การป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษในพื้นที่ และเป็นผู้แทนในการประสานงานรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ สรุปขั้นตอนการท างานแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  
“ระดับรู้จัก” โดยกรมฯ เปิดรับสมัครผู้ที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมด้วยความสมัครใจ  ไม่มีการเกณฑ์/ 
การบังคับ เป็นไปด้วยความเป็นอิสระที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ซึ่งกรมฯ 
มีการตรวจสอบข้อมูลจาก เลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก ประวัติที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรม 
ยาเสพติด และไม่เป็นผู้ต้องหาในคดีความทางอาญา และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน มีประชาชนจิต
อาสาที่มาด้วยใจเป็นสมาชิกเครือข่ายที่ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น จ านวน 7,527 คน 
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2.  เสริมสร้างศักยภาพของภาคประชาชน  โดยในระยะเริ่มแรกตั้งแต่ปี 2550 กรมฯ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ให้กับเครือข่ายที่เป็นแกนน า จ านวน 250 คน  “ระดับมักคุ้น  ผ่านกลไก 
การฝึกอบรม ซึ่งเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะเครือข่าย แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

 ระดับเบื้องต้น  เป็นการอบรมให้ความรู้พื้นฐานทั่วไปแก่เครือข่ายที่เข้ามา 
มีส่วนร่วมครั้งแรก เพื่อสร้างเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจและหน้าที่ของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ  และบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชน หลักการเขียน
ค าร้อง การเฝ้าระวังคดีพิเศษ  การรายงานการเฝ้าระวังพื้นที่  รวมถึงช่องทาง 
การติดต่อกับกรมฯ 

 ระดับแกนน า  เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมระดับต้น
มาแล้ว มีการพัฒนาและท างานเป็นเครือข่ายกับกรมฯ และมีผลการด าเนินการ 
ที่ชัดเจน โดยจะคัดเลือกเข้าพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการรวบรวมพยานหลักฐาน หลักการรวบรวมพยานหลักฐาน
เบื้องต้น และการมอบหมายภารกิจที่เป็นเป้าประสงค์หลักของการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชน เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกัน  
แจ้งเบาะแส รายงานการเกิดอาชญากรรมในระดับพื้นที่ 

 ระดับการสร้างชุมชนเข้มแข็ง  เป็นการยกระดับเพื่อพัฒนาศักยภาพของแกน
น าระดับชุมชนที่มีความเข้มแข็งให้มีการท างานในเชิงโครงสร้าง โดยให้
ความรู้ ทักษะกับภาคประชาชนระดับชุมชนในการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรม
ระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบ และเทคนิคในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

3.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมโดยจัดให้มี เวทีที่เปิดให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข/ด าเนินการ รวมทั้ง เข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการตัดสินใจ ผ่านกลไกการส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายภาคประชาชน 
ในการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ “ระดับอุ่นใจ”  ซึ่งเป็นการสร้างความไว้วางใจและเปิดให้
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม ในรูปแบบของ “คณะท างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ”  ซึ่งมาจากผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน  และตัวแทนของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ  ผู้แทนเครือข่ายภาคเอกชน  โดยคณะท างานส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมฯ มีบทบาทในการเข้ามาร่วมก าหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ  เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการ  คณะท างานฯ ยังมีบทบาทในการเสนอแนะในการก าหนดนโยบาย ทิศทาง
แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน  



สรุปบทเรียนก�รทำ�ง�นแบบมีส่วนร่วมในก�รบริห�รร�ชก�ร ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

Participation110

-81- 
 

4. สร้างความร่วมมือในการท างานเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ “ระดับ 
ไปด้วยกัน” โดยส่งเสริมบทบาทเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนการท างาน ได้แก่   

 บทบาทเป็นกลไกส าคัญในพื้นที่ในการรายงาน/เฝ้าระวัง  แจ้งเบาะแส ที่เป็นเรื่อง
การป้องกันปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษ รายงานความเคลื่อนไหว  ท่ีคาดว่าจะเป็นภัยต่อประเทศ 
ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม  เช่น พื้นที่เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา ที่เครือข่ายร่วมกันเฝ้าระวังและหาข่าวในพื้นที่ โดยการตรวจสอบเบื้องต้นว่าเป็น
การบุกรุกในพื้นที่สาธารณประโยชน์หรือป่าสงวน เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ของประชาชน
หรือไม่ และจะแจ้งข่าวพร้อมพฤติกรรมบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  รวมทั้งช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นที่ก่อนและหลังการบุกรุกที่ดิน เพื่อประกอบการด าเนินคดี ตลอดจนเป็นพยานในศาล  
ช่วยให้การด าเนินคดีมีข้อมูลหลักฐานที่ถูกต้อง ชัดเจน รวมถึงจ านวนของผู้มีส่วนร่วมในคดี 
ส านวนคดีมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถลงโทษผู้กระท าความผิด และคืน
พื้นที่ให้ประชาชนและสังคม  รวมทั้งยังช่วยยับยั้งผู้บุกรุกรายใหม่ให้ลดน้อยลง 

 บทบาทร่วมด าเนินงานในลักษณะเป็นตัวแทนของกรมฯ  เกี่ยวกับการรับค าร้อง 
และประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของประชาชนในระดับพื้นที่กับกรมฯ 

 บทบาทเป็นเครือข่ายเป็นผู้กระจายข่าว แจ้งเตือนภัยที่เกี่ยวข้อง และเป็นวิทยากร 
ตัวคูณให้ความรู้ กับประชาชนทั่วไปได้รู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ  และอาชญากรรมคดพีเิศษ  
รวมทั้ง ภัยของอาชญากรรมอ่ืนที่มีผลกระทบต่อประชาชน   

จากการเข้ามาท างานร่วมกันแบบหุ้นส่วนของเครือข่ายที่มีจิตอาสาและมีจิตส านึก
สาธารณะ ดังปรากฏจากค ากล่าวของผู้แทนเครือข่ายที่ว่า “หมวกไม่มี เสื้อไม่มี มาด้วยใจ” 
ส่งผลให้แกนน าเครือข่ายภาคประชาชน ในระดับพื้นที่ร่วมกันจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่
อาชญากรรมคดีพิเศษ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายความรู้ การรับรู้และการเตือนภัยของ
ประชาชนในพื้นที่ และเป็นศูนย์ที่แกนน าเครือข่ายก าหนดเป็นสถานที่ในการรับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ของเครือข่ายภาคประชาชน ประชาชนในพื้นท่ีเพื่อรวบรวมส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้งแล้ว จ านวน 6 ศูนย์  ประกอบด้วย ศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่อาชญากรรมคดี
พิเศษจังหวัดตราด  จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดน่าน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเลย (2 ศูนย์)  
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นอกจากนี้  กรมฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการเข้าใช้บริการ การติดต่อ สอบถามสถานภาพความคืบหน้าของ
เรื่องสืบสวนและคดีพิเศษ และให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด
และง่ายต่อการเข้าถึง ได้พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยี  ได้แก่  1) Application “แจ้งเบาะแส 
ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งออนไลน์”  2) DSI MAP คือ ระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่สามารถใช้งานได้อยู่บนระบบ Web Browser ทั่วไปที่ใช้งาน
ได้บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ Notebook 3) DSI MAP EXTEND คือ Application เพื่อใช้ 
ในการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งพัฒนาอยู่บนโทรศัพท์มือถือ ระบบแอนดรอยด์ 
(Android) ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผ่านโทรศัพท์ได้ทันที (Real Time) และสามารถส่ง
รายละเอียดร้องเรียนโดยแนบภาพถ่ายพื้นที่เกิดเหตุมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทันที  
นอกจากนี้ กรมฯ มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการท างาน รวมทั้งเชิดชู
เครือข่ายที่มีผลงานประจักษ์ และจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ เช่น เอกสาร “เครือข่ายต้นแบบดี
เอชไอ ประจ าปี พ.ศ. 2559”  ทั้งนี้ จากการท างานแบบมีส่วนร่วมของกรมฯ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จ ได้แก่  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ความมุ่งมั่น
และความเป็นจิตอาสาของเครือข่าย  และการสร้างแรงจูงใจ/รางวัลยกย่องเชิดชูเครือข่ายที่มี
ผลงานอย่างเป็นธรรม 
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สัมฤทธิผลจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 
 มีข้อมูลค าร้องที่เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 

การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551–2561 ส่งมายังกรมฯ ซึ่ง
ใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 25 เรื่อง (ส่งมาทั้งหมด  
599 เรื่อง) และรายงานการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ในพื้นท่ี 
ที่เก่ียวกับยาเสพติด 452 เร่ือง การค้ามนุษย์ 100 เร่ือง การฉ้อโกงประชาชน 
112 เรื่อง การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 154 เรื่อง  
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 79 เรื่อง การทุจริตคอรัปชั่น 125 เรื่อง   
ผู้มีอิทธิพล 159 เร่ือง  

 การด าเนินการคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เกิดจากเครือข่ายแจ้งเบาะแส  
รายงานการเฝ้าระวังหรือให้ข้อมูล และประสานความร่วมมือกับกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ จนกรมฯ สามารถเข้าสืบสวนในพื้นที่ และเสนอผู้บริหารเป็นคดี
พิเศษ ตัวอย่างเช่น คดีพิเศษที่ 264/2553 เรื่องกรณีนายทุนบุกรุกที่ดินป่า
สงวนแห่งชาติและลักลอบการขุดแร่ในพื้นที่อ าเภอเชียงคาน และอ าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย หรือเรื่องการลักลอบขุดแร่เหล็กบริเวณป่าสงวน
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แห่งชาติภูเขาแก้วและป่าดงปากชม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และคดี
พิเศษที่ 8/2555 เรื่องการท าเหมืองแร่โดยมิได้รับประทานบัตรเหมืองแร่
ชั่วคราว หรือประทานบัตรบริเวณพื้นที่บ้านป่าเป้า ต าบลวังสะพุง จังหวัดเลย  

 ลดการเกิดอาชญากรรมพิเศษ และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการมาติดต่อ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

2. การพัฒนาอย่างยั่งยืนในการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
 ต้นแบบชุมชนที่เข้มแข็งในการปกป้องและดูและชุมชนตนเอง และบังคับใช้

กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลงโทษผู้กระท าความผิดได้ และ
เรียกคืนที่ดินของรัฐ โดยเรียกคืนที่ดินของรัฐ 500 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 
1,000 ล้านบาท  รวมทั้งประชาชนตรวจสอบ ส.ค. 1 จากทั้งหมด 972 แปลง 
ตรวจสอบได้ 729 แปลง 

 เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ ที่มาจากประชาชนที่
มีจิตอาสา ที่มีพลังบริสุทธิ์ ซึ่งมีการเชื่อมโยง/ประสานความร่วมมือกัน และเข้า
มามีส่วนร่วมในการป้องกันการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน   

 เกิดศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่อาชญากรรมคดีพิเศษ ที่เป็นศูนย์กลางในการ
กระจายความรู้ การรับรู้ และเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ และเป็นศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ของเครือข่ายภาคประชาชนและประชาชนในพื้นที่ 
โดยเครือข่ายจะท าหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ในการอ านวยความ
ยุติธรรมและป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน 
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ตัวแบบ (Model) ของการขับเคลื่อนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์: ป่าต้นน้ าขุนลาว อุทยานแห่งชาติขุนแจจังหวัดเชียงราย 
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีวิสัยทัศน์ คือ  “เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้
ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศไทย ภายในปี 2569”  และมีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการ
ควบคุม ป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์
การส่งเสริม กระตุ้น และปลุก จิตส านึกให้ชุมชนมีความหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน  
ความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  
แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน 

กรมอุทยานฯ ให้ความส าคัญกับการเปิดระบบราชการและท างานแบบมีส่วนร่วม 
ในระดับความร่วมมือ (Collaborative)  โดยได้สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2561  ในประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม 
(Effective Change) จากผลการด าเนินงานเก่ียวกับ “การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน" 
 
จากนโยบายสู่การสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม 

กรมอุทยานฯ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: อนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ าเพื่อรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ กลยุทธ์ 1: ส่งเสริมการปลูกป่า โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และในพันธกิจของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และในพันธกิจข้อ 3: บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่ เหมาะสม รวมทั้งค่านิยมองค์กรคือ  
“PROTECT” หมายถึง “คุ้มครองรักษา” ซึ่ง P = Participation หมายถึง ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และอธิบดีกรมฯ  
มีแนวนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการ 
มีส่วนร่วมของชุมชน ที่ให้เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของ
ตนเอง  โดยมีการสื่อสารผ่านข้อสั่งการ/การประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทั่ว
ประเทศ และเว็บไซต์ www.dnp.co.th และ www.park.dnp.go.th  รวมท้ัง กรมฯ ได้จัดตั้ง
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ฝ่ายพัฒนาการมีส่วนร่วมและเครือข่าย  ในส านักอุทยานแห่งชาติ ขึ้นมารับผิดชอบการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน  

และเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม กรมฯ ได้พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่/บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  และจัดท าคู่มือให้หน่วยงานในสังกัดที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่  เช่น คู่มือ “เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับ จปส.” ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (จปส.) รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น เงินอุดหนุนชุมชนผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์หมู่บ้านละ 50,000 บาท นอกจากนี้ 
มีการเผยแพร่/ให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
ได้แก่ เว็ปไซต์ www.dnp.co.th ,www.facebook.com/DNP1362,  www.facebook.com/ 
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ า  โทรศัพท์สายด่วน 1362  เวทีการประชุมสัมมนา และน า
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  
และประกอบการจัดท าแผนงาน/ โครงการ/ งบประมาณด้วย 
ต้นแบบความส าเร็จจากการท างานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์: ป่าต้นน้ า
ขุนลาว อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย  

ลุ่มน้ าขุนลาว ตั้งอยู่เขตอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  มีพื้นที่ 269,817 ไร่ (431 
ตารางกิโลเมตร) มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 580 เมตร ไปจนถึง 2,031 เมตร 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงมีความลาดชัน มีพื้นที่ราบลุ่มในหุบเขาบริ เวณล าน้ าไหลผ่าน
ประมาณร้อยละ 10 มีพื้นที่ที่มีสภาพป่าจ านวน 217,342 ไร่ (ร้อยละ 80.55 ของพื้นที่ลุ่มน้ า)  
น้ าลาวไหลจากภูเขาสูงทางทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือ แล้วไหลลงสู่ล าน้ ากก และล าน้ าโขงในที่สุด    

ป่าต้นน้ าขุนลาว คลอบคลุมบริเวณภูเขาสูงทางทิศใต้ของลุ่มน้ าขุนลาวทั้งหมด ได้แก่ 
ดอยลังกา ดอยนางแก้ว  ดอยมด และดอยผาโง้ม ที่ก่อเกิดห้วยส าคัญหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ า
ลาวมีล าห้วยหลายสาย และมีความหลากหลายของป่าชนิดต่าง ๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ  
ป่าเต็งรัง  ป่าดิบชื้น ฯลฯ รวมทั้งเป็นพื้นที่รองรับน้ าและส่งน้ าหล่อเลี้ยงชุมชนจ านวน 24 
หมู่บ้าน ใน 3 ต าบล ของอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ต าบลแม่เจดีย์ใหม่ ต าบล
แม่เจดีย์ และต าบลป่างิ้ว   

จากการที่พื้นที่ป่าต้นน้ าล าธาร เป็นพื้นที่ที่ก าหนดให้อนุรักษ์เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพ  
ลุ่มน้ าชั้น 1 หรือชั้น 2 ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ป่าไม้เป็นรูปแบบอ่ืนอย่างเด็ดขาด 
ทุกกรณี เพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ า  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528  
เรื่องการก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ า และเมื่อปี 2538 กรมอุทยานฯ ได้ประกาศจัดตั้งอุทยาน
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แห่งชาติขุนแจ ซึ่งครอบคลุมบริเวณป่าต้นน้ าขุนลาวทั้งหมด ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นผืนป่าที่ 
อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าลาว และมีเอกลักษณ์  
ทางธรรมชาติที่สวยงาม โดยกันพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชุมชนออกจากพื้นที่อุทยาน แต่ไม่ได้กัน
พื้นที่ท ากินออกด้วย  ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานกับชุมชนต้นน้ าขุนลาว 
ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยและท ากิน ตั้งแต่ปี 2524 ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินในการท าการเกษตร ซึ่งเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งเกิดการเพิ่มหรือขยายพื้นที่
ท าการเกษตรมากขึ้ น  และมีการใช้สารเคมีและปุ๋ ย ในการปลูกพื ชมากขึ้ น  ท า ใ ห้ 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ าเสื่อมสภาพลง รวมทั้งเกิดปัญหาขาดแคลนน้ า  
และปัญหาไฟป่าตามมา โดยหากไม่เร่งแก้ไข ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ าขุนลาว 
ก็จะเสื่อมสภาพลง ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าป่าไหลหลากในฤดูฝน การชะล้างพังทลายหน้าดิน
เนื่องจากขาดต้นไม้และพืชคลุมดิน ปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง เกษตรกรเดือดร้อน  
จากปัญหาน้ าไม่เพียงพอใช้ในการเกษตร เกิดผลกระทบกับรายได้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในพื้นที่ต้นน้ าและปลายน้ า รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
ในภาพรวม  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนที่เครือข่ายชุมชนในพ้ืนที่ป่าต้นน้้าขุนลาว 
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เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน กรมอุทยานฯ ปรับบทบาทจาก 
ผู้บังคับใช้กฎหมายมาเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน (Facilitator) และสร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยหน่วยจัดการต้นน้ าขุนลาว ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 
(เชียงราย)  สังกัดส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมา
พูดคุยกันถึงต้นเหตุและความต้องการของชุมชน ค้นหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมในการคุ้มครอง ป้องกัน และฟื้นฟูพื้นที่ป่าขึ้นมาตามสภาพ
พื้นที่และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  โดย ในการขับเคลื่อนกระบวนการท างานแบบ 
มีส่วนร่วม กรมอุทยานฯ ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจและใช้กลไกการส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการรวมกลุ่มของชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือหมู่บ้านโดยรอบที่มีผลกระทบ
ต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ผ่านการคัดเลือก “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ของหมู่บ้าน” และประสานสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
ที่เก่ียวข้องในพื้นที่ ได้แก่ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน  เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าน้ าลาว (NGO ท้องถิ่น)  
มูลนิธิ โครงการหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน เช่น  
กรมการปกครอง กรมการท่องเที่ยว ฯลฯ  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลและชาวบ้าน/ชุมชน
ที่อยู่ในพื้นที่  เพื่อเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ การท างานร่วมกันในการรักษาผืนป่า
ต้นน้ าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และคนในขุมชนอยู่กับป่าโดยไม่ท าลายป่าอย่างยั่งยืน สรุป
ขั้นตอนการท างานแบบมีส่วนร่วม ดังนี้  

1. ส่งเสริมการจัดเวทีชาวบ้าน เพื่อส ามะโนปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยอุทยาน
แห่งชาติขุนแจ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิสายใย
แผ่นดิน และเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าน้ าลาว (NGO ท้องถิ่น) เข้ามาร่วมพูดคุยปรึกษาร่วมกัน 
กับชุมชน เกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ในชุมชนของตนเอง และร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของปัญหา แสวงหาวิธี
ป้องกันและแนวทางแก้ไข ซึ่งพบประเด็นปัญหาส าคัญของชุมชนในพื้นที่ต้นน้ าขุนลาว ได้แก่ 
ปัญหาความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่อุทยาน ภัยคุกคามจากไฟป่า การบุกรุกป่าเนื่องจากการขยาย
พื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว การขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง การใช้สารเคมีทางการเกษตรบนพื้นที่ต้นน้ า   

2. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการรวมกลุ่ม โดยให้ชุมชนคัดเลือกและจัดตั้งคณะกรรมการ 
สสอ. ของหมู่บ้าน ที่ชุมชนคัดเลือกกันขึ้นมาเอง เพื่อให้มีบทบาทในการบริหารจัดการเงิน
อุดหนุนที่กรมอุทยานฯ สนับสนุนหมู่บ้านละ 50,000 บาท ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการท่ี
เกิดจากมติของคณะกรรมการ สสอ. ของชุมชน 
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3. ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติขุนแจ  หน่วยจัดการต้นน้ าขุนลาว โครงการ  
พระราชด าริฯ  มูลนิธิสายใยแผ่นดิน และสมาชิกชุมชน ร่วมกันส ารวจข้อมูลชุมชน จัดท าแผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของชุมชนทุกหมู่บ้าน รวมทั้ง เก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ดิน น้ า ชนิดพืชที่ปลูก และท าประวัติการใช้ที่ดินของเกษตรกร ซึ่งน าไปสู่การค้นพบ
ทางออกของการแก้ปัญหาร่วมกัน คือ การส่งเสริมการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ที่เป็นป่าต้นน้ า 

4. ชุมชนร่วมกันก าหนดกฎ ระเบียบในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชน  โดยผ่าน
กลไกเวทีประชุมชาวบ้าน  ซึ่งได้ก าหนดกฎ ระเบียบในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชนใน
แต่ละหมู่บ้าน และน าไปสู่การท าบันทึกข้อตกลงในการ “ไม่ซื้อไม่ขายที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์” 
กับอุทยานแห่งชาติขุนแจ  ซึ่งหากมีผู้ฝ่าฝืนจะใช้กติกาทางสังคมในการจัดการก่อน แต่หาก 
ไม่ยุติจะส่งให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

5. ชุมชนร่วมกันวางแผนงาน/กิจกรรม และร่วมด าเนินงานที่ก าหนดไว้ตามแผนที่เกิด
จากมติของสมาชิกในชุมชน โดยคณะกรรมการ สสอ . จะเป็นกลไกหลักในการรวมรวม
ข้อเสนอแนะหรือมติที่ประชุมมาจัดท าแผนงานกิจกรรม เช่น แผนการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
แผนการแก้ไขปัญหาการขยายพื้นที่ท าการเกษตร การสร้างฝายต้นน้ าแบบผสมผสาน การปลูก
พืชอาหาร สมุนไพรเสริมในพื้นที่ป่า ฯลฯ และวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อุดหนุนมา และหน่วยจัดการต้นน้ าขุนลาวเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนคอยให้ค าปรึกษาแนะน า 
เนื่องจากกิจกรรมที่จะด าเนินการต้องไม่ขัดกับกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติขุนแจด้วย  
ตัวอย่างเช่น การป้องกันและควบคุมไฟป่า ที่ชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อร่วมกันท าแนวกันไฟตาม
สันปันน้ าขุนลาว ท าให้สามารถระดมพลในการร่วมกับเจ้าหน้าที่รั ฐในการดับไฟป่าได้อย่าง
รวดเร็วและผลส าเร็จดีเยี่ยม หรือแผนการแก้ไขปัญหาการตัดไม้และเปิดป่าเพื่อขยายพื้นที่ท า
การเกษตร ก็มีภาคีเครือข่าย เช่น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งเข้ามาร่วมในการลดพื้นที่
เพาะปลูกเสาวรสลงและรับซื้อผลผลิตชาจากชาวบ้าน  และมูลนิธิสายใยแผ่นดินเข้ามาส่งเสริม
และสนับสนุนการปลูกกาแฟในรูปแบบวนเกษตรอินทรีย์ ท่ีพัฒนาต่อยอดให้เป็น Signature 
ผลผลิตจากป่าต้นน้ าขุนลาว  หรือเครือข่ายชุมชนรักษ์น้ าลาวเข้ามามีส่วนร่วมในการหาแหล่ง
ทุนสนับสนุนและร่วมด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างฝาย การสร้างถังเก็บน้ าและประปาภูเข า  
นอกจากนี้ ภาคีเครือข่ายยังมีส่วนร่วมในการร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่ด าเนินการตามแผนงานของชุมชน  โดยรายงานคณะกรรมการบริหาร สสอ.  
และคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติขุนแจ (PAC) ซึ่งมีผู้แทนจากหลายภาคส่วน  
(เช่น ผู้แทนมูลนิธิสายใยแผ่นดิน  และผู้แทนชุมชนในพื้นที่) ด้วย 
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จากการท างานแบบมีส่วนร่วมของกรมอุทยานฯ ในพื้นที่ป่าลุ่มน้ าส่งผลให้เกิด 
การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายชุมชนต้นน้ า   โดยปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ คือ 1) ชุมชนมี 
ความมั่นใจและไว้วางใจหน่วยงานภาครัฐ และเปิดใจเข้าหากัน หันหน้าเข้ามาปรึกษาหารือกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ  2) ความร่วมมือของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
และเข้ามาเป็นเครือข่ายชุมชนต้นน้ า ที่มีส่วนร่วมด าเนินงานในทุกมิติ และ 3) องค์กรภาคประชาสังคม 
ที่มีความช านาญการในงานด้านการอนุรักษ์บนพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต(เกษตรอินทรีย์) 
ที่สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับชาวบ้านข้ามาร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่  เช่น มูลนิธิ
สายใยแผ่นดิน  
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สัมฤทธิผลของการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ าอย่างยั่งยืน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ าขุนลาวแบบมีส่วนร่วม ครอบคลุมพื้นที่ 3 

ต าบลในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า จ านวน 168,750 ไร่ (270 ตารางกิโลเมตร) มีผลส าเร็จของ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  
 ชุมชนในพื้นที่ต้นน้ าขุนลาว ใช้น้ าจากล าห้วยท าเป็นระบบประปาภูเขา ซึ่งเป็นน้ า

สะอาด และ ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
 ชุมชนมีรายได้การขายผลผลิต ได้แก่ ใบชา กาแฟ กล้วยไม้ สับปะรดสี และน้ าผึ้ง

ป่า กว่า 28,000,000 บาท/ ปี โดยไม่ตัดไม้ท าลายป่า  และช่วยอนุรักษ์ให้พื้นป่า 
มีความอุดมสมบูรณ์ 

 ชุมชน/เครือข่ายภาคประชาชนดูแลตนเองได้ มีการจัดตั้งกฎ กติกา และข้อบังคับ
เครือข่ายรักษ์ป่าต้นน้ าขุนลาว เพื่อการปกครองชุมชน ดูแลป่าและสัตว์ป่า และ
การใช้ประโยชน์จากป่า 

 ความยั่งยืนในการด าเนินชีวิต ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ จากการมีอาชีพที่มั่นคง 
เช่น มีโรงงานแปรรูปผลผลิต มีระบบอบแห้งผลผลิตชา กาแฟ  เครื่องสีเปลือกกาแฟ 
เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ   

 เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีย์รักษ์ป่า
บ้านขุนลาว และสร้างแบรนด์กาแฟระดับพรีเมียม “มีวนา (Mivana)” กาแฟ
รักษาป่าภายใต้วิถีเกษตรอินทรีย์ และกองทุนเงินรายได้จากการขายผลผลิตจาก
ระบบการค้าที่เป็นธรรม ส าหรับใช้ในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน 

2. การอนุรักษ์ป่าต้นน้ าอยา่งยั่งยนื 
 กรมฯ สามารถเจรจาได้พื้นที่ป่ากลับคืน จ านวน 667.62 ไร่ สืบเนื่องมาจากชุมชน 

มีความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ที่เกิด
จากหลักการร่วมกันด้วยหัวใจของชา 5 สี ที่ว่า “ชาจะดี  ต้องมีป่า  ชามีราคา  
เพราะป่าเขียว  ทั้งชาทั้งป่า รวมเป็นหนึ่งเดียว โลกจะสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง  
มั่งค่ัง และยั่งยืน”  

 ประหยัดงบประมาณในการดูแล/ ฟื้นฟูป่าต้นน้ าขุนลาวในเรื่องการลาดตระเวน
การจัดท าแนวกันไฟ การปลูกฟื้นฟูป่า การจัดท าและซ่อมแซมฝายต้นน้ าได้ ประมาณ 
5,894,750 บาท/ ปี 
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 เกิดหมู่บ้านต้นแบบ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า ร่วมกับการท า
เกษตรอินทรีย์แบบรักษาป่าอย่างยั่งยืน การเลี้ยงผึ้งโพรง และการจัดการโฮมสเตย์ 
ได้แก่ บ้านขุนลาว บ้านปางมะกาด บ้านห้วยคุณพระ บ้านห้วยทราย และ 
บ้านห้วยน้ ากืน และเกิด “เครือข่ายรกัษ์ป่าต้นน้ าขุนลาว” เป็นการรวมกลุ่มชุมชน
ในพื้นที่ต้นน้ าขุนลาวทั้ง 8 หมู่บ้าน เพื่อร่วมกันท ากิจกรรมด้านการอนุรักษ์แหล่ง
น้ าและป่าต้นน้ าในพื้นที่  

 พื้นที่ป่าต้นน้ าขุนลาว 168,750 ไร่ (270 ตารางกิโลเมตร) มีความอุดมสมบูรณ์ 
โดยตัวชี้วัดทางธรรมชาติ ได้แก่ ซาลาแมนเดอร์ หรือ กะท่าง หรือ จิ้งจกน้ า ซึ่งเป็น
สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้ าที่หาพบได้ในล าห้วยที่ใสสะอาดบนยอดภูเขาสูงเท่านั้น ส่งผลให้
น้ าในล าน้ าลาวมีคุณภาพน้ าที่สะอาดมีน้ าไหลตลอดปี 

  
            ตัวแบบ (Model) ของการขับเคลื่อนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
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ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

(Effective Change)

ระดับดีและชมเชย
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ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม  
(Effective Change) 
ระดับดี 

กรมประมง 
โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 

บ้านซบัสมบูรณ ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
พื้นที่หนองซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  

เป็นแหล่งน้ าในชุมชนขนาดเล็กและมีลักษณะเป็นแหล่งน้ าปิดที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ปริมาณ
สัตว์น้ ามีน้อย ปริมาณปลาไม่เพียงพอต่อการบริโภคของชุมชน ชาวบ้านต้องซื้อปลาจากที่อ่ืนใน

ราคาสูง กรมฯ จึงได้สนับสนุนให้ด าเนินการโครงการ
ธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมงบ้านหนองซับ
สมบูรณ์ ต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสมบูรณ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยการแต่งตั้ งคณะกรรมการธนาคารฯ 
ประจ าแหล่งน้ า เพื่อให้สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ า
ชุมชน ตลอดจนให้

ความรู้แก่ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและมีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ าและบริหารจัดการ
รายได้ที่เกิดขึ้นผ่านระบบกลุ่มหรือธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านการประมง 

กรมประมง 
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง:  
กลุ่มประมงพืน้บา้นเรือเล็กหนองแฟบ จังหวัดระยอง 

 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทรัพยากรสัตว์น้ าในพื้นที่จังหวัดระยองได้ลดลงอย่างมาก ในขณะที่มี
เรือท าประมงมากขึ้น กรมประมงจึงได้สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มชุมชนชาวประมงพื้นบ้านเรือเล็ก
หนองแฟบ ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร หรือการรวมกลุ่มมีความเอ้ืออาทรต่อกัน  

มีการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการ เพื่อให้ทรัพยากรประมงและทรัพยากรสัตว์น้ า
ของชุมชนท้องถิ่น โดยกลุ่มฯ ร่วมกับกรมประมง และ
ภาคอุตสาหกรรมได้ร่วมกันก าหนดแนวเขตประมง 
ตามแนวทางอนุรักษ์ และได้น าความรู้ทางวิชาการมา 
ลงมือปฏิบัติเพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน   
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กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
โครงการถนนสายวฒันธรรม: อ าเภอตะพานหิน จงัหวัดพิจิตร 

 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ด าเนินโครงการ “ถนนสายวัฒนธรรม” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยร่วมกั บชุมชนในพื้นที่ที่มีความพร้อม มี เอกลักษณ์และ 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นโดดเด่นอย่างเป็น
รูปธรรม โดยพื้นที่ตัวอย่างอ าเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรือง เกิดจากนักธุรกิจที่ เกิด
อ าเภอตะพานหินต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่บ้านเกิด  
น าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้กลับมาเป็นจุดเด่นเป็นที่รู้จัก
อีกครั้ง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน/ชุมชน/

เครือข่ายต่างๆ  ในพื้นที่ เช่น เทศบาลเมืองตะพานหิน 
มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิ จิตร ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดพิจิตร ก านันผู้ ใหญ่บ้าน กลุ่มอาชีพ
สัมมาชีพชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP เป็น
ต้น ได้ร่วมกันค้นหาความต้องการ วิเคราะห์
จุดเด่นในวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยชุมชน/เครือข่ายในพื้นที่มีการจัดประชุม 
รวมทั้งการค้นหาที่มา/ปัญหา น ามาสู่การจัดถนนสายวัฒนธรรมตะพานหิน ที่สะท้อนเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
 

กรมการพัฒนาชุมชน 
โครงการจัดการปัญหาหนีส้ินของคนในชุมชน:  

ชุมชนบ้านโป่ง อ าเภอป่าแดด และอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
 ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนได้ก าหนด
นโยบายการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยการศึกษารูปแบบการบูรณาการ
กองทุนชุมชนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน และจัดเวทีวิพากษ์เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสม 
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (ธนาคาร
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ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 
โดยการหาวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชน การเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้แก่

คณะกรรมการสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชน 
รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือ
ในการด าเนินงานฯ ในพื้นที่ พร้อมทั้ง ติดตามประเมินผล และถอด
บทเรียนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนท่ีประสบผลส าเร็จ ในการ

บริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ให้เป็นแบบอย่างและเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน 
การจัดการเงินทุนชุมชนอีกหลายแห่งที่ยังไม่สามารถหาทางออกในการบริหารจัดการหนี้ของตัวเองได้ 

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
โครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และที่ดินของรัฐ:  

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ  จังหวัดภูเก็ต 
 จากปัญหาการบุกรุกยึดถือครอบครอง
ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ 
ป่ า เ ข า ร ว ก  
ป่ า เ ข า เ มื อ ง 
อ า เภอถลา ง 
จังหวัดภูเก็ต มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากราคาที่ดินใน

บริเวณดังกล่าวมีราคาสูง ลักษณะของเอกสารสิทธิที่ออกมานั้นขัดต่อหลักของกฎหมายหลาย
แปลง โดยผู้บุกรุกที่ดินได้น า ส.ค. 1 ของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่อ่ืน กรมฯ จึงได้ลงไปในพื้นที่เพื่อ
รับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หาแนวทางในการป้องกันการบุกรุกอุทยาน โดยมีก านัน 
ผู้ ใหญ่บ้าน ปลัดอ า เภอเมืองถลาง และผู้แทนอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ร่ วมวางแผน 
การด าเนินการและก าหนดพื้นที่เป้าหมาย พร้อมทั้งให้เครือข่ายเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวัง 
แจ้งเบาะแสการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในพื้นที่  และเป็นผู้แทนในการ
ประสานงานรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 



สรุปบทเรียนการทำางานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำาปี พ.ศ. 2561

ParticipationParticipation 127

-98- 
 

กรมป่าไม ้
โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า (ป่าในเมือง)  

จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้ามีจ านวน 11,818 ไร่ เป็นพื้นที่ใน
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้จ านวน 1,276 ไร่ มีปัญหาเรื่อง 
การบริหารจัดการ มีสภาพเสื่อมโทรม บางแปลงเป็นแหล่งทิ้งขยะ
และสิ่งปฏิกูลท าให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย ปัญหาการขยายตัวของ

ชุมชนเมือง กรมฯ  จึงได้บูรณาการระหว่าง 
หน่วยงานราชการ และประสานความร่วมมือ
กับภาคเอกชนสถาบันการศึกษา และ ชุมชน
ในท้องถิ่น ปรึกษาหารือร่วมกันในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อก าหนดกลไกการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น
พื้นที่สีเขียว และเป็นป่าในเมืองที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งให้การสนับสนุน

ทรัพยากร ทั้งในเร่ืองของงบประมาณและการท ากิจกรรมในลักษณะกิจกรรมเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) ปัจจุบัน กรมป่าไม้ได้ร่วมกับองค์การภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่
ราชพัสดุในลักษณะนี้ไปแล้ว รวม 60 แปลง พื้นที่ 178-3-20 ไร ่

 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

โครงการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ โดยการมีส่วนรว่มของชุมชน:  
กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

 ในอดีตที่ผ่านมามีปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ทรัพยากรสัตว์น้ าลดน้อยลง ส่งผล
ต่อรายได้ของชาวประมง เกิดการย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพอ่ืน กลุ่มอนุรักษ์บ้านคลองเสาธง  

ต าบลบางปู อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ร่วมมือ
กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่หน้าบ้านตัวเองในนามเครือข่าย
รักษ์อ่าวไทยตอนบน ประกอบด้วยสมาชิกจากชุมชนชายฝั่งที่
มีสภาพทางภูมิศาสตร์คล้ ายคลึ งกัน 6 จังหวั ด ได้แก่  
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ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ซึ่งกลุ่มฯ ได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน ร่วมเสนอแผนงานโครงการต่างๆ รวมถึง 
การติดตามประเมินผล ในทุกกิจกรรมของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร 
สัตว์น้ าอย่างยั่งยืน 
 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โครงการส่งเสริมความร่วมมือประมงพื้นบา้น เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั่ง: กลุ่มประมงพืน้บา้น ต าบลคุระบุร ีจังหวัดพังงา 

 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก าลังประสบ
ปัญหาความเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโต
ของกิจกรรมต่างๆ บริเวณชายฝั่ง และการใช้ประโยชน์
ของทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งจึงเข้าไปสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประมง
พื้นบ้าน ต าบลคุระบุรี อ าเภอคุระบุรี จังหวั ดพังงา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มฯ เข้าร่วมเป็น กลุ่มชุมชนชายฝั่ง และกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยกรมฯ สนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเป็น

ตัวแทนในการประสานงานกับหน่วยงาน 
องค์กรอ่ืนๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมการปกครองสถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานเอกชน พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ
ของกลุ่มฯ ในการท า กิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต้องตั้งอยู่
บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท คือ ใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างไรให้สมดุล 
มีกินมีใช้ตลอดไป  
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ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการวิถีแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื:  

การจัดการคุณภาพน้ าแม่น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 แม่น้ าพองซึ่งเปรียบเสมือนสายเลือดหลักของชาวชอนแก่น ประสบปัญหามลพิษทาง
น้ าที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ระบบนิเวศน์ ปลาในกระชังของ
ประชาชนเสียหายจ านวนมาก น าไปสู่ความขัดแย้ง ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จึงได้น าแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน โดยยึดหลักการศาสตร์พระราชาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาสร้างเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการ 

คุณภาพน้ าแม่น้ าพองอย่าง
ยั่งยืน ผลักดันให้เกิดพหุภาคีร่วมลงนาม “ปฏิญญา 
น้ าพอง” โดยสร้างภาคีเฝ้าระวังแม่น้ าพอง เครือข่าย
การเฝ้าระวังมลพิษทางน้ าเชิงรุก (แม่น้ าพอง)  และ
จัดตั้งคณะท างานและคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ าพอง ด าเนิน  
กลยุทธ์สู่การจัดการแม่น้ าพองที่ยั่งยืน ส่งผลให้คุณภาพน้ าแม่น้ าพองช่วงท้ายฝายหนองหวาย 
อ าเภอน้ าพอง ถึง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีแนวโน้มดีขึ้น 
 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพืน้ที่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดสุโขทัย 

 ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาขยะที่จะน าไปสู่ปัญหามลพษิ

ทางอากาศ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
รณรงค์ ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน 
โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการ
ปัญหาขยะ  มูลฝอย ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มองค์ความรู้
แก่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นการบูรณาการ
ความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในชุมชนกิจกรรมเพิ่ม
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พื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ สาธารณะ
ประโยชน์ คัดเลือกพื้นที่/ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม โดย
คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เป็นผู้ตัดสินใจ
คัดเลือกพื้นที่ การด าเนินโครงการ ในส่วนของส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย จะเป็น
ผู้สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โครงการโรงพยาบาลประชารัฐ ราษฎร์ – รัฐร่วมใจในการดูแลผูสู้งอาย ุคนพิการ  

ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและระยะท้ายในชุมชนแบบบูรณาการ จังหวัดขอนแก่น 
 จากปัญหาจ านวนผู้ สู งอายุที่ เพิ่ มมากขึ้ น ขณะที่
สถานพยาบาลไม่พอเพียง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จึงได้ด าเนินนโยบายการมสีว่นรว่ม 
ภายใต้แนวคิด “คนขอนแก่นไม่
ทอดทิ้งกัน” โดยให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันคิดร่วมตัดสินใจร่วมด าเนินการ 
ร่วมตรวจสอบและประเมินผล โดยได้มีการระดมความคิดจาก

การมีประชาคมต าบลอ าเภอและจังหวัด พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มี MOU  
ทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ โดยโรงพยาบาลชุมชน ร่วมมือกับชุมชน และ อปท. ในการเป็นที่
สนับสนุนการฝึกงานจิตอาสา เพื่อค้นหาคนดี มีคุณธรรม ให้ได้เข้าเรียนพยาบาล รวมทั้งให้  
การสนับความรู้และงบประมาณ และจัดพยาบาลพี่เลี้ยงร่วมสนับสนุนการศึกษาพยาบาลชุมชน 
สามารถเรียนรู้จนเป็นพยาบาล ที่มีความรู้ความสามารถ ดูแลจ้างงานตามโครงการพี่สอนน้อง
หลังจบเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการท างาน และจัดให้มีผู้ประสานงานต าบลเป็นที่ปรึกษา 
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กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวเด็กและเยาวชน และตดิตามหลังปล่อย:  

สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวัดบุรีรัมย์ 
 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ในการด าเนินงานให้เด็กและเยาวชน
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ติดตาม ดูแล และประเมินเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมก่อน
ปล่อยตัว จะต้องมีแผนการจัดเตรียมและด าเนินงานใน
ด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับ
การปล่อยตัว พร้อมที่จะออกไปใช้ในชีวิตในสังคมภายนอก 
และด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างราบรื่น ไม่หวนกลับไป

กระท าผิด สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ประสาน
ความร่วมมือกับคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
ส าหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
บุรีรัมย์เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการสภาพปัญหาของเด็ก

และเยาวชน ผู้ปกครอง และครอบครัว ตั้งแต่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่ศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 ด าเนินการ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมคิด  
ร่วมวางแผน และร่วมด าเนินการ 
 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในพื้นที่ต่างๆ มีแนวโน้มรุนแรงมากข้ึน เช่น ปัญหาการบุกรุก 
ท าลาย บดบังภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์เมืองไม่มีระเบียบแบบแผน และความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดการ

สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ ในพื้นที่น าร่องที่มีความส าคัญ
ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม โดย สผ. จัดประชุมจัดท าแผนฯ ร่วมกับ
ส านักงานท รัพยากรธรรมชาติจังหวัด เทศบาล
เมืองประจวบฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทน
ชุมชน และประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ที่สนใจ และ สผ. ร่วมกับภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม  
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์  จุ ฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัย จัดท าผังการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เทศบาลเมืองประจวบฯ เพื่อประกอบกับ 
การจัดท าแผนจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ฯ และการมีส่วนร่วมในการน าแผนจัดการสิ่งแวดล้อม 
ภูมิทัศน์เทศบาลเมืองประจวบฯ ไปสู่การปฎิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน 

 จังหวัดเชียงรายมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง ในทุกๆ ปี จังหวัดเชียงราย จะได้รับ
อิทธิพลจากร่องมรสุมและร่องความกดอากาศต่ าผาดผ่าน ท าให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน  
เป็นเหตุท าให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กรมป้องกันและบรรเทา  

สาธารณภัยจึงเปิดโอกาสให้ประชาชน/อาสาสมัคร/
เครือข่ายที่มีบทบาทเป็นคณะกรรมการเครือข่ายฯ  
เข้ ามา ร่วมในการด า เนิน
กิจกรรมของกรม ในลักษณะ 
“ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า 

ร่วมแก้ปัญหา” มีการพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรธรณี  หน่วยงานเอกชน โดยใช้วิธีการ 3 ประสาน ระหว่างกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ชุมชน/หมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัย และเครือข่าย/อาสาสมัคร ในการด าเนินงาน 
 

กรมพัฒนาที่ดิน 
โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย ์สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน จังหวัดสตูล 

 กรมพัฒนาที่ดิน ได้ก าหนดนโยบายให้สถานีพัฒนาท่ีดิน
ทุกจั งหวัดจัดตั้ งธนาคารปุ๋ ย อินทรีย์  ตั้ งแต่ปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2558 โดยมีการส่งเสริมให้หมอดินอาสา เกษตรกร ที่ผลิตปุ๋ย
หมักได้มีการรวมกลุ่มและจัดตั้ง “ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์” ในพื้นที่
สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ และจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
ต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างแหล่งความรู้ให้แก่เกษตรกรที่สนใจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้ศึกษา 
การบริหารจัดการธนาคารสินค้าเกษตรให้เติบโตอย่างมั่นคงซึ่งตั้งเป้าให้ทุกจังหวัดมีธนาคารปุ๋ย
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อินทรีย์ต้นแบบจังหวัดละ 1 แห่ง สถานีพัฒนาที่ดินสตูลได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาดินเสื่อมโทรม
ในพื้นที่จังหวัด ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการช่วยปรับปรุงบ ารุงดิน ประกอบกับ  
ความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีของเกษตรกรในพื้นที่มีมาก และจังหวัดสตูลมี
ผู้ประกอบการโรงงานต่างๆ ซึ่งมีเศษวัสดุเหลือใช้มากมาย เช่น กากปาล์มน้ ามัน ขี้เถ้าไม้ยางพารา 

ขี้เลื่อย และเปลือก ยางพารา เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะน ามา
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จึงได้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้น 
ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีที่มีต้นทุนสูง และแก้
ความเสื่อมโทรมให้แก่ดินในระยะยาวส่งผลให้เกิดการลดละ
เลิกการเผาเศษวัสดุต่างๆ ลดการใช้สารเคมี อีกทั้งยังช่วย 
ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วย 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
โครงการพนุพิน 9101 ตามรอยเทา้พ่อ ภายใต้ร่มบารม ี

เพื่อการพฒันาการเกษตรอยา่งยัง่ยืน: ต าบลทา่ขา้ม อ าเภอพนุพนิ จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
 เขตพื้นที่ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีปัญหาในเรื่องเกษตรกรบางรายขาด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ ต้องการผลผลิต

ให้ได้มาก จึงปลูกโดยไม่ค านึงถึงความเหมาะสม ใช้ปุ๋ยเคมีมาก
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรเน้นเพียงการผลิตให้ได้ผล
ผลิตปริมาณสูง ท าให้เกษตรกรไม่สนใจพัฒนาคุณภาพการผลิต 
ส่งผลให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีแนวโน้มคุณภาพต่ า ขณะที่ต้นทุน
การผลิตสูงขึ้น ดังนั้น เมื่อรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้ด าเนินงานโครงการ 

9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืนจึงเป็นโอกาสที่เกษตรกรในชุมชนจะได้ร่วมกัน
คิดวิธีการในการแก้ปัญหาด้านการเกษตรของชุมชน เพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของชุมชน ด้วยชุมชนเอง โดยมีศูนย์เรียนรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการ ร่วมคิด 
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ต่อยอด และพัฒนา โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนมา 
บูรณาการการท างานร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรท าการผลิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท า
การเกษตรที่มีความยั่งยืน 
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โครงการสานพลังในการแก้ไขปญัหาสถานะบุคคล  

เพื่อคืนความสุขอย่างยั่งยนื จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ราษฎรส่วนใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นชนกลุ่มน้อย
อาศัยอยู่ในพื้นที่สูง ซึ่งมีทั้งบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและ
บุคคลที่เกิดนอกราชอาณาจักรไทยแต่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็น
เวลานาน ส่ วนใหญ่ อาศั ยอยู่ ห่ างไกลจากศู นย์ ราชการ  
การเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานราชการเป็นไปด้วยความล าบาก
ต้องใช้เวลามากกว่า 1 วัน ส่งผลให้ราษฎรส่วนหนึ่งประสบ
ปัญหา คุณภาพชีวิตต่ า ขาดเอกสารทางการทะเบียนราษฎรและหลักฐานแสดงตน  

ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นท่ีควบคุมได้  ไม่สามารถสมัคร
เข้าท างานกับหน่วยงานรัฐหรือเอกชนได้ ต้องประกอบอาชีพที่
ผิดกฎหมายในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ด าเนินนโยบายให้
องค์กรอาสาสมัครเอกชน (NGOs) และพัฒนาเครือข่าย 
จิตอาสา เพื่อช่วยด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาได้สัญชาติ
ไทยร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โครงการสร้างป่า สรา้งรายได้ จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นป่าไม้ร้อยละ 87 ของพื้นที่จั งหวัด  
แต่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ มิได้สร้างรายได้ให้แก่ผู้คนในจังหวัด เนื่องจากพื้นที่  
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ชุมชนมีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ ต้องลักลอบเก็บหา
ของป่า (หัวบุก) บางคร้ังต้องถูกจับกุมและด าเนินคดี และการรับซื้อ
บุกจากบริษัทเองก็ได้ราคาที่ ไม่เป็นธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึง

จัดตั้งคณะท างาคณะกรรมการ
ขับเคลื่ อนการส่ ง เสริมและ
พัฒนาแปรรูป “บุก” ในพื้นที่ จั งหวัดแม่ฮ่ องสอน 
มอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องช่วยกันขับเคลื่ อน 
การด าเนินงานในภาระกิจของตนพร้อมทั้งให้บูรณาการ
การท างานทุกภาคส่วน รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
การจัดตั้งจุดรับซื้อบุกที่ชุมชนเกิดความสะดวกสบาย 
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ในการ ซื้อขาย การร่วมก าหนดราคาซื้อขายบุก การต่อรองราคากับบริษัทรับซื้อ รวมถึง  
การสร้างกติกาของกลุ่มในชุมชนขึ้น มีการจัดการด้านพื้นที่การปลูกบุก โดยก าหนดกฎระเบียบ 
เงื่อนไข กติกา และสร้างระบบการรับรู้ ท าความเข้าใจ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างแปลง
ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้แนวพระราชด าริ “สร้างป่า สร้างรายได้” 
 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
โครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคนและสังคมระดับจลุภาค (คนดีศรีสุพรรณ) 

 จากตัวอย่างคุณภาพของคนในสังคมของประเทศญี่ปุ่น น าไปสู่การริเริ่มโครงการ
เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ , หมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ จนพัฒนาเป็นโครงการคนดีศรีสุพรรณ  
โดยมีหลักการในการพัฒนา 3 ประการคือ พึ่งตนเอง ประชาชนมีส่วนร่วม และประสานงาน

ระดมทรัพยากรในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
โดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้ก าหนดคุณลักษณะของ
คนดีศรีสุพรรณ 11 ประการ และขับเคลื่อนเป็น
วิธีปฏิบัติตามคุณลักษณะฯ โดยทุกภาคส่วนทั้ง
ส่วนราชการ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการร่วมก าหนดวิธีการด าเนินการ และ

มาตรการต่างๆ ของชุมชนตนเอง นอกจากนี้ยังมีการตั้ง ส านักงานคนดีศรีสุพรรณ ที่มี
คณะกรรมการมาจากทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน  
ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนโครงการทั้งจังหวัด, มูลนิธิคนดี
ศรีสุพรรณท าหน้าที่สนับสนุนทุนด าเนินการตามโครงการ
ที่แต่ละกลุ่มเสนอ หน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่น าคุณลัษณะ
คนดีศรีสุพรรณไปบูรณาการกับภารกิจปกติของแต่ละ
หน่วยงาน พร้อมทั้ งจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการคนดีศรี
สุพรรณทั้งระดับหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ โดยเป็นคณะท างานภาคประชาชนเพื่อช่วยกันก าหนด
นโยบาย และมาตรการในชุมชนของตนเองตามแนวทางคนดีศรีสุพรรณ และช่วยกันก ากับ ดูแล
ให้คนในชุมชนท าตามกติกาที่วางไว้ 
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ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม  
(Effective Change) 
ระดับชมเชย 

กรมพัฒนาที่ดิน      
โครงการแหล่งน้ า…สร้างดิน สู่การพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วม    

  พื้นที่ ต าบลนาขา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง ฝนตก
แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ในดินได้ เนื่องจากลักษณะของดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า ก่อให้เกิด
ปัญหาในการท าเกษตร ผลผลิตได้รับความเสียหาย ราคาตกต่ า รวมทั้งเกษตรกรยังขาดโอกาส

ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิด
อ่ืนที่ให้ผลตอบแทนทางด้าน
เศรษฐกิจที่สูงกว่า เช่น ทุเรียน 

มะนาว ระก า เป็นต้น 
จากการประชุมรับฟัง 
ความคิ ดเห็ นของ
เกษตรกรและชุมชน 

ร่วมคิดและวิเคราะห์สภาพ ปัญหา มีความเห็น
ร่วมกันที่จะสร้างอ่างเก็บน้ า เพื่อการเกษตร  กรมพัฒนาที่ดินจึงเข้ามา
ส ารวจพื้นที่ และร่วมกันออกแบบ และสร้างอ่างเก็บน้ า จ านวน 3 แห่ง พร้อมฝายน้ าล้น จ านวน 15 
แห่ง และระบบท่อส่งน้ าสายหลัก ทว่าการกระจายน้ ายังไม่ทั่วถึงในทุกพื้นที่ อปท.จึงร่วมสนับสนุน
งบประมาณจัดท าระบบท่อส่งน้ าสายรอง ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ 85 เปอร์เซ็นต์  
ของพื้นที่ทั้งหมดในต าบลนาขา และเพ่ิมระบบส่งน้ าใช้แรงดันสูงในบางช่วง โดยประชาชนในพื้นที่
ลงทุนในการจัดซื้อมิเตอร์น้ าและท่อเพื่อต่อจากท่อหลัก น าแหล่งน้ าเข้าในพื้นที่ของตนเองเป็น 
รายแปลง ผลจากการที่มีระบบประปาหมู่บ้าน ที่กระจายน้ าให้กับเกษตรกรและประชาชนท่ัวไปได้
ใช้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้สามารถท าการเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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กรมกิจการผู้สูงอายุ 
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุจังหวัดนครพนม  

(อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สริิวัฒนภักดี) 
 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และในปี พ.ศ. 2574 จะมี
ประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 25 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่ งจะมีผลต่อค่าใช้จ่าย 

ด้านสุขภาพและการจัดสวัสดิการของรัฐ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พัฒนา
ศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงจัด
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
ในชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ผู้สู งอายุ  โดยการด าเนินงานของ ศพอส. 

นครพนม อยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ รวม 3 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการที่ปรึกษา (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็น
ประธาน) คณะกรรมการบริหาร (คัดเลือกจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาและชมรมผู้สูงอายุ) และคณะกรรมการด าเนินงาน (ผู้สูงอายุ 
เป็นประธาน และกรรมการ) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ 
ทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม สามารถลดค่าใช้จ่ายการจัดสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของภาครัฐ เป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความเสมอภาคในการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 

 
กรมวิชาการเกษตร 

โครงการพัฒนาชุมชนตน้แบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม:  
ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา 

ปัญหาของเกษตรกร ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา คือการเกษตรพึ่งพา
ได้น้อยลง เนื่องจากรายได้จากการท านาไม่พอต่อการด ารงชีพ เกษตรกรส่วนหนึ่งอพยพ
แรงงานไปสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรม เกิดปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา ดังนั้น

กรมวิชาการเกษตรจึงได้พัฒนาการเกษตรให้มี 
ความพอเพียงต่อการด ารงชีพของเกษตรกรในชุมชน 
และเพื่อสร้างต้นแบบชุมชนเกษตรท่ีน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (participatory action research)” 
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โดยเป็นการวิจัยที่ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมกันค้นหา
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ  
ร่วมติดตามผล ร่วมสรุปบทเรียน โดยเน้นการปฏิบัติจริงใน 
ไร่นาในชุมชน และเป็นการพัฒนาทั้งระบบ คือ เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ต้องท างานร่วมกันกันทั้งกรมวิชาการ
เกษตร (สวพ.8) และเกษตรกร โดยน าองค์ความรู้จาก 2 ส่วน
หลัก คือ “น าศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และ  
23 หลักทรงงาน” มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการน าผลงานวิจัยของ สวพ.8 ที่ได้ค้นคว้าพัฒนา 
ด้านเทคนิคการผลิตพืชเพื่อความพอเพียง จาก จ.พัทลุง มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเกษตรกร 
จังหวัดสงขลา   

 
กองทัพบก  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสภาพปัญหาพื้นฐานจากความไม่สงบ จึงส่งผลถึงการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแบบทั่วไป และแบบที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ ในขณะที่ภาครัฐ 
ตลอดจนภาคเอกชนได้มีความพยายามที่จะสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ 
และการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน  กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบกได้เริ่มจัดให้มี
หน่วยด้านการแพทย์ทหารบกส่วนหน้าลงมาในพื้นที่ เร่ิมต้นที่การออกหน่วยแพทย์/ทันตกรรม
เคลื่อนที่ตามชุมชนต่างๆ แต่ อย่ างไรก็ ตาม ยั งไม่ สามารถแก้ ไข 
ความขาดแคลนดังข้างต้นได้ เมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้น ความต้องการ
ความช่วยเหลือด้านบุคลากร ต่างๆ จากภายนอกพื้นที่ ยังมีมากขึ้น การ
พัฒนาจากภาคส่วนในพื้นที่ ยังไม่มีความเข้มแข็ง
เพียงพอที่จะสามารถแก้ไข ปัญหาจากภายในได้  
ตั้ งแต่กองทัพไทยจึงปรับ แนวทางใหม่ เป็ น 
การแสวงหาแนวร่วมด้านมิติสุขภาพ ของ ตั้งแต่ระดับ ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด และ ระดับเขตบริการ สุขภาพ ปรับเปลี่ยน
รูปแบบ กระบวนการคิด คือ ศูนย์แพทย์ ท ห า ร บ ก  เ ป็ น ผู้
ประสาน เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ ชุมชน ลงสู่ พื้ นที่  ให้ เ ห็น
ปัญหา โยงใยสาเหตุปัญหา แสวงหาทางออกร่วมกัน ติดตามผลร่วมกัน เน้นชุมชนเป็นหลัก น าไปสู่ 
ความไว้วางใจ ศรัทธา เชื่อมั่น ในการเข้าไปดึงการมีส่วนร่วมจากศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน ท าให้การด าเนินการขับเคลื่อนเป็นไปอย่างราบรื่น 
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กรมราชทัณฑ์ 
โครงการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพของผู้ต้องขัง: เรือนจ ากลางจังหวัดฉะเชงิเทรา 

 เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา มีผู้ต้องขังเพิ่มจ านวนขึ้นมาก โดยผู้ต้องขังเหล่านี้ เมื่อ
ต้องโทษเข้าเรือนจ า ท าให้ขาดโอกาสทั้งด้านการท างาน และความรับผิดชอบต่อครอบครัว  
เกิดปัญหาขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว และน าไปสู่การเกิดปัญหาสังคมเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรามี

ข้อจ ากัดด้านสถานที่ ทรัพยากรและบุคลากรในการฝึก
อาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งเล็งเห็นปัญหาที่สังคมไม่ยอมรับ
ผู้พ้นโทษเข้าท างาน จึงจัดท าโครงการส่งนักโทษเด็ดขาด
ออกท างานฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจ า 
โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ โดยการ
แสวงหาสถานประกอบการ (เครือข่ายการฝึกวิชาชีพ)  

ที่ต้องการรับผู้ต้องขังเข้าฝึกอาชึพ และร่วมกับ 
สถานประกอบการ คัดเลือกผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติตรง
ตามความต้ อ งการ เข้ า ฝึ กอาชีพ  รวมทั้ ง ร่ ว ม
ประเมินผลผู้ต้องขัง โดยมีการจัดท า MOU สถาน
ประกอบการ คัดเลือกผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์ตาม
คุณสมบัติที่ต้องการ เรือนจ าส่งนักโทษที่ได้รับอนุมัติ
แล้วออกท างานในสถานประกอบการนอกเรือนจ า (มีผู้คุม), ร่วมกับสถานประกอบการ ก ากับ
ดูแล ติดตาม ประเมินผลการท างานของผู้ต้องขัง รับ Feedback จากสถานประกอบการ 
ปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพืน้ที่: จังหวัดจันทบุร ี

 เดิมพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ตาบอดไม่มีทางเข้า-ออก และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รกร้างไม่มี
การใช้ประโยชน์ ท าให้เกิดปัญหาด้านการระบายน้ า น้ าท่วมขังในพื้นท่ี กรมโยธาธิการและ  
ผังเมือง โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี จึงได้ประสานความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ 
เริ่มจากการให้ประชาชน (เจ้าของ ที่ดิน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาพูดคุยร่วมกัน มีการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละโซน  
เพื่อร่วมกันก าหนดผัง เพื่อให้ได้ข้อยุติของผังจัดรูปแปลง
ที่ดินใหม่ และแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง โดยเจ้าของที่ดินยอมสละ
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อัตราปันส่วนที่ดินเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีการขุดลอกเปิดล ารางให้
กว้างและเร่งระบายน้ าท่วมขังออก และเห็นชอบร่วมกันให้คง
สภาพล ารางไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายแทนการฝังท่อ 
นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันในพื้นที่ที่ได้มา
จาก “การปันส่วนที่ดิน” ซึ่งประชาชน (เจ้าของที่ดิน) ที่เข้า
ร่วมโครงการจะสละที่ดินบางส่วนของตนเองตามอัตรา 
ปันส่วน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ส าหรับสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
โครงการส่งเสริมและพฒันาก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในชุมชน:  

ต าบลท่าดินด า อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร ี
 พื้นที่อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีจ านวนฟาร์มหมู 64 ฟาร์ม และมีจ านวนสุกร
ทั้งสิ้น 112,744 ตัว ซึ่งขบวนการเลี้ยงหมูจะเกิดของเสียและน้ าเสียรวมทั้งเกิดมลภาวะทางกลิ่น 
มีปัญหาแมลงวันซึ่งเป็นพาหะน าโรค ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้รับงบประมาณจาก

กองทุนอนุรักษ์พลังงานในการด าเนินงาน จึงได้ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าดินด า ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 
ส ารวจฟาร์มสุกร ส ารวจแนวทางเดินท่อก๊าซไปสู่ชุมชน ท าการ
ประชาคมหมู่บ้ านเพื่ อรับฟั ง
ความคิด เ ห็น  โดยมี ตั วแทน
ค รั ว เ รื อ น ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ 

ส่วนเสียเข้าร่วม โดยเจ้าของฟาร์มหมูยินดี
ที่จะน ามูลสุกรและน้ าเสียเข้ามาบ าบัด 
เพื่อลดมลภาวะทางกลิ่น และด าเนินการ ติดตั้งระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ขณะที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการ ด า เนินการร่วมคิด
วางแผนในการเดินท่อแก๊ส และบริหาร จัดการหลังจากระบบ
ท่อแก๊สแล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการและกองทุนหมู่บ้านในการบริหารจัดการก๊าซ 
และมีการก าหนดข้อบังคับกลุ่มผู้ใช้ก๊าซจากมูลสัตว์  มีการก าหนดระเบียบการประชุม
คณะกรรมการบริหารและสมาชิก การเงินการบัญชี ระยะเวลาจากจ่ายก๊าซ การจัดสรรก าไร
สุทธิ และการตรวจสอบบัญชี เป็นต้น 
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กรมประมง 
โครงการการมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง 

 เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมง และปริมาณเรือที่ เพิ่มมากขึ้น  
ท าให้การการประมงมีมากกว่าที่ธรรมชาติผลิตทดแทนได้ทัน การปิดอ่าวในช่วงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร สุราษฏร์ธานี จึงมีมาต้ังแต่ 2527 โดยห้ามการใช้เครื่องมือบางชนิด ในฤดูปลาวางไข่ 

อย่างไรก็ตามช่วง 4 ปีที่ผ่านมาปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ในอ่าวไทย
ลดลง ในปี 2560 กรมจึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการวางมาตรการปิดอ่าว โดยสนับสนุนประมงท้องถิ่นให้จัดตั้ง
เป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และส่งเสริมศักยภาพองค์กร
ชุมชนประมงท้องถิ่น สนับสนุน

การมีส่วนร่วมในการจัดท านโยบาย สนับสนุนการรวมกลุ่ม 
และ เผยแพร่ความรู้ข่าวสาร รวมทั้งน าข้อเสนอแนะจาก
ชาวประมง และประเด็นที่มีมติร่ วมกัน 
ก าหนดขนาดเรือที่ห้ามหรืออนุญาตให้ท า
ประมงได้ช่วงปิดอ่าว พร้อมทั้งเสริมศักยภาพ
ของ เ ค รื อ ข่ า ย ป ร ะม ง พื้ น บ้ า น จั ง ห วั ด ประจวบคีรีขันธ์ที่มี
อยู่ ท าให้เครือข่ายเข้าใจในหลักการปิดอ่าว และข้อมูลเชิงวิชาการ 
ขณะเดียวกันกรมฯ ได้ร่วมด าเนินการพูดคุยท าความเข้าใจกับชาวประมง และเป็นตัวกลาง  
ในการพูดคุยกับกลุ่มประมงพาณิชย์ เพื่อเป็นเวทีท าความเข้าใจและลดความขัดแย้งระหว่าง
ประมงทั้งสองกลุ่มในการร่วมปิดอ่าว 
 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจนีบุรี 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมาก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต่อสังคม บางพื้นที่ประสบปัญหาน้ าเน่าเสีย 
อากาศเป็นพิษส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ตั้งคณะกรรมการจัดท าแม่บทและ
แผนปฏิบัติการ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันและส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
ในลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการส าคัญ คือ 
คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด คณะท างาน
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ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ คณะท างาน
เครื อข่ า ย อุตสาหกรรม เชิ งนิ เ วศ  Eco Network  
โดยคณะท างานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนี้   
เป็นกลไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วน
ต่างๆ โดยคณะท างานชุดนี้ประกอบด้วยเบญจภาคี 
คือ ภาครัฐ  ภาคท้องถิ่น ผู้ประกอบการโรงงาน  

ภาคการศึกษาและภาคประชาชน รวมทั้งในบางพื้นที่อาจจะมีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาร่วมอยู่ด้วย 
 

จังหวัดสกลนคร     
โครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร:  

จังหวัดสกลนคร 
 จังหวัดสกลนครเป็นแหล่งผลิตโคเนื้อ โคขุนคุณภาพขนาดใหญ่ของประเทศ เนื้อโคขุน
เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ส าคัญ เป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วประเทศ ตลาดผู้บริโภค  
มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดสกลนคร ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาใน  
ภาคการเกษตร ด้านการผลิตโคเนื้อ โคขุนที่เกิดขึ้น จังหวัดสกลนครโดยส านักงานปศุสัตว์

จังหวัดสกลนคร จึงได้ด าเนินการ “การพัฒนาโคเนื้อ
คุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดสกลนคร”
(Sakonnakhon model)  ขึ้น  โดยจั งหวัดสกลนคร  
ได้อนุมัติและมอบหมายให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด

สกลนครด า เนินการ
โครงการ โดยมีการก าหนด รูปแบบการด าเนินงาน
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ต้นทาง เพิ่มศักยภาพการผลิต 
เน้นการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือ สร้ า งความ เข้ มแข็ ง 
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การจัดการโคเนื้อโคขุน 
ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี กลางทาง เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการผลิต
โคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาโรงฆ่าสัตว์และตัด
แต่งซากสัตว์ ห้องเย็นเก็บรักษาและบ่มเนื้อโคเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า
เนื้อโคขุนเพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าให้สามารถรักษาคุณภาพสินค้าได้ตลอด
ระยะเวลาการขนส่ง ปลายทาง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจโคเนื้อ เพื่อเพิ่มช่องทาง 
การจ าหน่ายและขยายตลาด เพื่อเพิ่มการบริโภคเนื้อโคขุนคุณภาพรองรับค่านิยม Food Tourism , 
Agro Tourism Green travel 



สรุปบทเรียนการทำางานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำาปี พ.ศ. 2561

ParticipationParticipation 143

-114- 
 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(องค์การมหาชน) 

โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการงดเหล้าของชุมชน:  
อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องใน
การรณรงค์ ลด ละ เลิกการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา โดยการด าเนินงานจะ
อยู่ภายใต้กรอบการท างาน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) การรณรงค์ เช่น การรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา งดเหล้าตลอดพรรษาและการงดเหล้าตลอดชีวิต มี
ข้อตกลงใจของบุคคล การจัดกิจกรรมทั้งก่อน ระหว่าง และ
หลังออกพรรษา (2) การพัฒนาจิตใจ โดยการใช้แนวทางการ
สนับสนุนทางจิตใจ เช่น แนวทางพุทธ แนวทางแพทย์แผน
ไทย แนวทางด้านจิตวิทยา (3) การสร้างเครือข่าย เช่น การ

สร้างเครือข่ายคนหัวใจหิน ชมรมคนหัวใจเพชร ซึ่งมุ่งเน้นการ
ด าเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่ ส าหรับการรณรงค์ในปี 2560 
นอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน จะมีการเปลี่ยน
จากแนวทางตามกรอบการท างานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา  
มาเป็นการด าเนินงานที่มีการบูรณาการเชิงระบบ (System 
based) มากยิ่งขึ้น คือเป็นการขับเคลื่อนงานทั้งระบบครบ

วงจร ตั้งแต่ระดับการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการจ าหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้สามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคล โดยเฉพาะ 
ผู้ติดสุราให้สามารถเลิกดื่ม รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองให้ผู้อ่ืนตระหนัก และลด 
ละ เลิกดื่มได้ รวมถึงการจัดบริการคัดกรอง บ าบัดช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้เสพและผู้ติดสุรา เพื่อช่วยให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้น 
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ศูนย์ส่งเสรมิศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  
โครงการพัฒนาชุมชนหัตถกรรมต้นแบบผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว:  

อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  
 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  ได้ด าเนินโครงการพัฒนา
ชุมชนหัตถกรรม (Craft Communities) มุ่งเน้นอนุรักษ์ภูมิปัญญา วิถีชีวิตชุมชน การพัฒนาทักษะ
ฝีมือ ขยายตลาด เพ่ิมมูลค่าให้ชุมชนหัตถกรรมจ านวน 12 ชุมชน มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
และในปี พ.ศ. 2560 ได้คัดเลือกชุมชนใหม่ 6 ชุมชนเพื่อท าการพัฒนาเชิงลึกเป็นชุมชนต้นแบบ 
โดยมีกระบวนการ ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ก าหนดเกณฑ์คัดเลือกชุมชน (ข้อมูลส ามะโน
อุตสาหกรรม ข้อมูล OTOP ข้อมูล SME ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ข้อมูลหัตถกรรมราย

จังหวัด ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย) ส ารวจความต้องการ
ชุมชน โดยการจัดให้มีเวทีหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาหัตถกรรมร่วมกับสมาชิกชุมชนหัตถกรรม จ านวน  
8 ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ศ.ศ.ป. ในการสืบสานภูมิปัญญา

หัตถกรรมในท้องถิ่น แลกเปลี่ ยน
ทัศนะกับภาคีเครือข่าย ประสบการณ์
ครูช่ าง-ทายาท และค้นหาปราชญ์
ท้องถิ่น  โดยได้บูรณาการการท างาน
ร่วมกับส่วนราชการ เช่น วัฒนธรรม
จังหวัด พาณิชย์จังหวัด อบต. อาจารย์
มหาวิทยาลัย โรงเรียน เป็นต้น โดยชุมชนหัตถกรรมทอผ้ากระเหรี่ยง บ้านหล่ายแก้ว ต.บงตัน 
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่  ศ.ศ.ป. เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และบูรณาการการท างาน
ร่วมกับภาคส่วนอ่ืนในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัทฑ์ สนับสนุนให้เกิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม
ผ้าทอกะเหรี่ยงและสนับสนุนช่องทางการจัดจ าหน่าย เพื่อให้ชุมชนสามารถสืบสานภูมิปัญญา
หัตถกรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป 
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โครงการเสรมิสร้างเครือข่ายอาสา สมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน 
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ 
เป็นแกนน าในการรวมเครือข่าย 12 ชุมชน เพื่อร่วมกันจัดท าแนว 
กันไฟ ลาดตะเวน ตั้งดา่นสกัดอยู่ยาม  เฝ้าไฟ ร่วมดับไฟ และร่วม
ประเมินผลพื้นที่เสี่ยง ท าให้ปัญหาหมอกควันลดลง 80% เทียบกับ 
ปี 2559 

เครือข่ายส่ิงแวดล้อมม้ง ดอยสุเทพ-ปุย 12 หมู่บ้าน 

โครงการยกระดับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดเพชรบุรี 
ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์เพชรบุรี เป็นผู้น าเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนปศสุัตว์ (โคเนื้อ) ที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของวิสาหกิจ
ชุมชนแตล่ะกลุ่ม โดยเชื่อมโยงระบบการผลิตตัง้แต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  

นายบรรเทิง นวมภักดี  

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ แม่น้ าลี้และล าน้ าแม่ทา 
ผู้ใหญ่บ้านบ้านดง เปน็แกนน าในเวทีชาวบ้าน สามารถ ดึงประชาชนมาให้ 
ความร่วมมือกับทหาร อปท.และภาคเอกชน วางแผนและด าเนนิกิจกรรมแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ าและอุทกภัยในพืน้ที่ เช่น การสร้างฝายชะลอน้ า การบริหาร
จัดการน้ า ฯลฯ 
 

นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์:  
ป่าต้นน้ าขุนลาว อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย  
ผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ ากืน เป็นผูน้ าในเวทีชาวบ้านในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  
ที่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ และเปน็แกนหลักให้เกิดการร่วมกลุ่ม
ชุมชนอีก 8 หมู่บ้าน เป็น “เครื่อข่ายรักษ์ป่าตน้น้ าขุนลาว” และได้รบัเลือกเป็น
ประธานเครือข่าย 

นายเสถียร ชัยนาม 
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บุคคล/กลุ่มบุคคล ผลงาน 
1. นายวันชัย สวัสด์แดง 

 
การบริหารการใช้น้ าของชลประทานมหาสวัสดิ์ 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
เป็นผู้ผลักดันให้เกิดกลุ่มบริหารการใช้น้ าชลประทาน
มหาสวัสดิ์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม น้ าแลง้ น้ าเสีย
และน้ ากร่อย โดยบูรณาการท างานร่วมกันกบั
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สว่นท้องถิ่น และ
หน่วยงานต่างๆ 

2. กลุ่มผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วย  
สงสัย อ าเภอท่ายาง   
จังหวัดเพชรบุร ี

การบริหารจัดการน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยสงสัย 
เป็นแกนหลักในการผลักดนัให้เกิดกลุ่มผู้ใช้น้ าอ่าง
เก็บน้ าห้วยสงสัย เพื่อการบริหารจัดการน้ าอ่างเก็บ
น้ าห้วยสังสัย เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการใช้น้ า
ของชุมชน 

3. นางเปรมปรีย์ ไตรรัตน์  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า  
(ป่าในเมือง) จังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นแกนน าให้เกิดการรวมตัวของเครือข่ายสมาชิก และ
ขับเคลื่อนการด าเนนิงานเพื่อสนับสนนุการพฒันาพืน้ที่
สวนปา่ชุมชนในพืน้ที่ ต.บางกะเจา้ จนเกดิแหลง่เรียนรู้
ระบบนิเวศนท์างธรรมชาติที่ส าคญัของประเทศ 

4. นายเทียนชัย โตะเตบ โครงการส่งเสริมความร่วมมือประมงพื้นบ้าน  
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง: 
กลุ่มประมงพื้นบ้าน ต าบลคุระบุรี จังหวัดพังงา 
เป็นผู้น ากลุ่มประมงพืน้บา้นก าหนดแนวทางในการ
อนุรกัษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ก าหนดและ
จัดท าแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เป็นเขตห้ามท าประมงด้วยเครื่องมือทุกชนิด จัดตัง้
ธนาคารสัตว์น้ า (ปูม้า หมึกกระดองลายเสือและ
แมงดาทะเล) เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ 
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บุคคล/กลุ่มบุคคล ผลงาน 
5. นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ โครงการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน:กลุ่มอนุรักษ์ชุมชน
คลองเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นแกนน าจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน 
จัดตั้งโรงเรียนนอกกะลา(บ้านลุงสอนหลาน) เพื่อ
เป็นสถานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นสอนการรักษา
สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล จัดกิจกรรมอนุรักษ์ในพื้นที่ 
วางซั้ งบ้านปลาบ้านหมึก จากไม้ ไผ่   กิจกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 

6. นายสมศักดิ์  เครือวัลย์ โครงการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ต าบล
สองสลึง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
เป็นแกนน าจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง 
เพื่อขับเคลือนการท าเกษตรอินทรีย์ ปรับเปลี่ยนวิถี
การท าเกษตรเคมีสู่การเกษตรแบบอินทรีย์ ส่งผลให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ คนในชุมชนมีรายจ่ายใน
ครัวเรือนลดลง เชื่อมโยงเครือข่ายและการจัดการ
ตั้งแต่การผลิตจนถึงตลาดแบบครบวงจร 

7. นายสุทธิ  มะหะเลา การด าเนินงานของสมาคมเพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย 
เป็นแกนน าก่อตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงลุ่มแมน่้ าบาง
ประกง และพฒันาเป็นสมาคมผูเ้พาะเลี้ยงปลาทะเล
ไทย ผลักดันให้สมาชิกสมาคมฯ ขึ้นทะเบียนฟาร์ม
เป็นฟาร์มมาตรฐาน 

8. กลุ่มเครือข่ายชุมชนหัวใจสี
เขียว 

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ ์
เป็นแกนน าจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายชุมชนหัวใจสีเขียว 
และผลักดนัการด าเนนิงานของกลุ่มเครือข่ายฯ 
“การจัดกิจกรรมท าดีเพื่อพ่อ” เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนจัดการสิง่แวดล้อมภูมิทัศน ์เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ ์
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บุคคล/กลุ่มบุคคล ผลงาน 
9. นายธงชัย  แซ่เถา โครงการส่งเสริมการตลาดกรีนมาร์เก็ตแบบบูรณา

การโดยใช้การตลาดน า: เพชรบูรณ์ 
เป็นแกนหลักในการรวมกลุ่มและประสานกบัภาครัฐ
ในการจัดตั้งสหกรณ์ผักปลอดภยัภูทับเบิก 

10. นางสาวเนาวรัตน์ บุญมี โครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ผลิตภัณฑ์มังคุดสดบรรจุกล่องตามโครงการเมือง
เกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรี 
เป็นประธานในเวทีสาธารณะ ระดมความคิดเห็นเพื่อ
สนับสนนุงานวิจัย และเปน็กลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

11. เครือข่ายหมอดินอาสา 
     ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อน

แก้ว จังหวัดยโสธร 

โครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์  
วิถียโสธร 
เป็นแกนน าจั้ดตั้งกลุ่มเกษตรผสมผสานบนพื้นที่ใน
ชุมชนและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ของตนเอง 
และรวบรวมเกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อการ
พัฒนา 
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สรุปความสำาเร็จ

ในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารราชการ
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สรุปความส าเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการบริหารราชการ 

 
การประเมินผลการด าเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบริหารราชการ เพื่อมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจากการตรวจประเมินพบว่า หน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ  
ในระดับดีเด่น จะเป็นหน่วยงานที่มีการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  
เข้ามาร่วมท างานอย่างชัดเจน สรุปแยกตามประเภทรางวัลได้ดังนี้  

 
 
 
 

หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และ
เปิดระบบราชการในระดับการให้ข้อมูล (Inform)  และระดับการรับฟั งความคิดเห็น/ 
การปรึกษาหารือ (Consult) อย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถแสดงให้เห็นว่า เป็นองค์กรที่มี 
การส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) สรุปดังนี้ 

1. การให้ข้อมูลข่าวสาร  
องค์กรจะมีการให้ข้อมูล/ข่าวสารที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องตามบทบาทภารกิจ

ขององค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย  เช่น เว็บไซต์ขององค์กร Youtube Facebook  
และการสร้างความรู้ความเข้าใจในเวทีอบรม/สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ ฯลฯ และได้
พัฒนาหรือน านวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารข้อมูลไป
ยังกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  โดยประชาชนสามารถน าข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ข้อมูลที่สื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อดิจิทัล สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประมวลผล  
หรือวิเคราะห์แนวโน้ม/สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนได้อย่างดียิ่ง   
 
 

รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 

สรุปความสำาเร็จ

ในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารราชการ
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 2. การรับฟังความคิดเห็น/การปรึกษาหารือ  
องค์กรมีช่องทางที่ใช้ในการรับฟังความคิดเห็น /ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ที่ครอบคลุม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/กลุ่มเป้าหมาย และในเชิงพื้นที่อย่างกว้างขวางชัดเจน โดยก าหนดให้มีระบบ/
การจัดการเก่ียวกับความคิดเห็น /ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม  มีการจัดตั้งศูนย์รับ
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  และมีระบบ/เจ้าหน้าที่ที่สรุปและน าความเห็นไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพ 
การท างาน  รวมทั้งรายงาน/เสนอต่อผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ มีการพัฒนาหรือน านวัตกรรม 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบดิจิทัลสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/
ข้อรอ้งเรียน ท าให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการแก้ปัญหาที่รวดเร็วขึ้น หรือได้รับการบริการ
ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

สรุปได้ว่า หน่วยงานที่ได้รางวัลในระดับดีเด่น ในประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน 
(Open Governance) จะเป็นองค์กรที่มีการเปิดระบบราชการโดยการให้ข้อมูลและรับฟัง 
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และสอดคล้องตามภารกิจหลักขององค์กร ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียและกลุ่มเป้าหมายขององค์กรอย่างกว้างขวางและชัดเจน และมีระบบ/การจัดการท่ีสะท้อน 
Accountability ขององค์กร  ที่มีการน าความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน หรือมีการแจ้งผลตอบกลับ รวมทั้ง สะท้อนถึงการท างานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร 
และการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา/ความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน
มากขึ้น  ตลอดจนประชาชน/ผู้รับบริการ /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจเป็นผู้ได้รับผลกระทบทางลบ 
มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่น าไปสู่ความเชื่อมั่น/ศรัทธาต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร และการเปิดระบบราชการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 
โดยเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง 
(Involve) และระดับความร่วมมือ (Collaborate) อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหน่วยงานที่ผ่านมาตรฐาน

รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
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การประเมินให้ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น จะมีการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดับ 
ความร่วมมือ และมีความส าเร็จที่แสดงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบที่จะน าไปสู่ 
การพัฒนา/ต่อยอดการเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน/พื้นที่ การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่เป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือชัดเจน โดยสามารถสรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

1) มีการด าเนินงานที่สะท้อนการท างานแบบภาคีเครือข่าย ที่น าผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมท างานในลักษณะพหุภาคี/ภาคีเครือข่ายและภาคีที่เข้ามาร่วม
ท างานมีการเชื่อมโยง และท างานร่วมกันอย่างชัดเจน 

2) การเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินการของภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้อง/เครือข่ายที่ชัดเจน โดยในการท างานมีภาคประชาชน/สมาชิกเครือข่าย/ภาคี 
ที่ เกี่ยวข้องเข้ามีบทบาท ร่วมในการด าเนินงานในภารกิจ เป็นหุ้นส่วนและร่วม รวมทั้ง 
มีการประสานความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืน เช่น ภาคประชาสังคม  ภาควิชาการ  ภาคเอกชน 
ฯลฯ  และบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืนในพื้นที่  

3) บทบาทของหน่วยงานที่แสดงให้เห็นการให้ความส าคัญกับการเปิดระบบ
ราชการและท างานแบบมีส่วนร่วม โดยในระยะเริ่มด าเนินการหน่วยงานจะเป็นกลไกหลัก  
(Key actor) ในการประสานและเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมและ
เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ซึ่งหน่วยงานจะมีบทบาทในการสร้าง 
ความร่วมมือและบริหารเครือข่าย  (Network Manager) ซึ่งการด าเนินงานในระยะต่อมา 
หน่วยงานจะมีบทบาทเป็นเพียงผู้ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวก (Facilitator) 
รวมทั้ง ประสาน/เชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือในการท างาน และท างานร่วมกันแบบหุ้นส่วน  
ความร่วมมือ (Partnership) 

4) ผลส าเร็จที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ/ด าเนินงาน สะท้อนให้เห็นว่าเกิด
ประโยชน์กับคนในชุมชน ทั้งในเร่ืองของรายได้ที่เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิต/ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลส าเร็จที่เกิดขึ้นยัง
ก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีขึ้นต่อสังคม/ประเทศโดยรวม 

5) แนวโน้มของการพัฒนาที่ยั่ งยืนจากการท างานร่วมกันแบบหุ้นส่วน 
ความร่วมมือในพื้นที่ของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง  โดยเห็นได้จากมีการสรุปหรือถอดบทเรียน/ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเชื่อมโยงประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเครือข่าย และ
ความส าเร็จของการด าเนินงานสามารถเป็นต้นแบบ หรือศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ ส าหรับชุมชน
ในการเรียนรู้  หรือเป็นแหล่งในการศึกษา/ดูงานของผู้สนใจ ซึ่งจะน าไปสู่การขยายผล 
ตามแนวทางการพัฒนาที่ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป รวมทั้ง 
การด าเนินงานสะท้อนการพัฒนา และการขยายผล/ต่อยอด ความมั่นคงในอาชีพหรือรายได้และ
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คุณภาพชีวิตของชุมชน/เครือข่ายในพื้นที่อย่างยั่งยืน ตลอดจนเกิดความไว้วางใจ เชื่อมั่น และ
ศรัทธา รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคี/เครือข่ายที่เข้ามาท างานร่วมกันแบบกัลยาณมิตร
อย่างชัดเจน 

โดยมีข้อค้นพบที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จ ดังนี้ 
1. ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความส าคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย และการสื่อสารนโยบาย เพื่อเป็นทิศทางน าไปสู่
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจน  

2. ผู้น า เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเอ้ือหรือส่งเสริมให้เกิดการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม และเป็นผู้สร้างให้เกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ผู้น าที่เป็นทางการหรือผู้น าที่ไม่เป็นทางการ เช่น ผู้บริหารของส่วนราชการ ผู้น าชุมชน/ท้องถิ่น 
หรือปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น โดยเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุนกระบวนการ (Facilitator) เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดกิจกรรม (Advocator) เป็นผู้ไกล่เกลี่ย
กรณีเกิดปัญหา (Mediator) และเป็นผู้เสริมสร้างพลัง (Empower) ที่จะช่วยให้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมบรรลุผลอย่างแท้จริง 

3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ
ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสามารถเป็นผู้บริหารจัดการเครือข่าย 
(Network Manager) หรือมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) รวมทั้งการเป็น
เจ้าภาพ/กลไกหลัก (Key Actor) ตลอดจนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการท างานร่วมกับ
ประชาชน รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. ความเข้มแข็งของภาคประชาชน  ที่มีจิตสาธารณะ มีความตั้งใจและ
กระตือรือร้นในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ซึ่งการมีส่วนร่วมที่เกิด
จากภาคประชาชนที่ เข้มแข็ง พบว่า  ประชาชนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม/องค์กร เช่น  
กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น เพื่อท างานกับหน่วยงานของรัฐแบบหุ้นส่วน
ความร่วมมือ มีบรรยากาศของการท างานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะท าให้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ตรง
ประเด็น/ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

5. การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม/องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร (NGOs) 
เช่น มูลนิธิ สมาคมต่างๆ ที่เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงและประสานระหว่างภาครัฐกับชุมชน 
จะได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากภาคประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหรือการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 
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6. การท างานแบบพหุภาคี/ภาคีเครือข่าย ที่ประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายที่มา
จากหลายๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน ช่วยให้เกิดความรู้สึก 
เป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) และเป็นหุ้นส่วนในการท างานร่วมกัน ท าให้เกิดการเชื่อม
ประสานการท างานในพื้นที่ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิด 
การท างานแบบหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างยั่งยืน  

7. ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นศรัทธา และการยอมรับซึ่งกันและกัน เป็นเงื่อนไข
ส าคัญของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่ภาครัฐจะต้องแสดงให้ภาคประชาชนเห็นถึง  
ความจริงใจ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงความเสมอภาคในการเข้ามามีส่วนร่วมหรือ 
มีบทบาทร่วมกับภาครัฐ จะส่งผลให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
และภาคประชาชนมีประสิทธิภาพ และเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือมากยิ่งขึ้น 

8. การใช้ช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารสองทาง 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สื่อสารข้อมูล หรือประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็น  
หรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นช่องทางที่จะท าให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และสมาชิกเครือข่าย หรือประชาชนในพื้นที่ในการรับรู้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันการณ์ 
ซึ่งน าไปสู่ความเข้าใจในการท างานร่วมกัน  

9. ระบบฐานข้อมูลที่ดี ซึ่งอาจเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐหรือของ
ชุมชน ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีความทันสมัย น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
ในการจัดการข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ สามารถใช้วิเคราะห์ อ้างอิง และ
ประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาของพื้นที่/ชุมชนได้อย่างถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

10. ระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหรือโครงการแบบมีส่วนร่วม  
โดยเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้โครงการเกิดความโปร่งใส และเกิดความเชื่อมั่นในการใช้งบประมาณ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ  

11. การจัดการความรู้ จากการถอดบทเรียนจากการด าเนินงานในพื้นที่ที่จะท าให้
ทราบถึงรูปแบบหรือวิธีการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และผลส าเร็จที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จของการด าเนินโครงการหรือประเด็นการพัฒนาในพื้นที่นั้นๆ โดยมีต้นแบบ/
ศูนย์เรียนรู้ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่าย ซ่ึงสามารถน าไปขยายผลหรือ
การน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการในพื้นที่อ่ืน หรือโครงการอ่ืนๆ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต  
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ประมวลภาพพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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