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ค�ำน�ำ
การบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน ได้ให้ความส�ำคัญกับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารราชการ เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามา
มีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และ
ร่วมประเมินผล ซึ่งจะน�ำไปสู่การยอมรับและความร่วมมือในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบราชการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัดตระหนัก
ถึงความส�ำคัญและด�ำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการมาอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2560 นี้ คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับ
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม และส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ได้จดั ให้มกี ารมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม”
ให้กับส่วนราชการและจังหวัด เพื่อสร้างขวัญ ก�ำลังใจ และเชิดชูผลงานของ
ส่วนราชการและจังหวัด ทีม่ กี ารส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการ โดยมีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา
ตลอดจนเพือ่ เป็นการส่งเสริมและผลักดันการขับเคลือ่ นการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วมไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม

ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ แ นวทางและวิ ธี ก ารบริ ห ารราชการ
แบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้
จัดท�ำ “สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมในการบริหารราชการ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2560” ขึน้ โดยน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานทีผ่ า่ นมาตรฐานใน
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในระดับความร่วมมือ (Collaboration)
และสรุปบทเรียนทีด่ ขี องการด�ำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการบริหารราชการของหน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัลในระดับดีเด่น เพือ่ ให้เห็นแนว
ปฏิบตั หิ รือต้นแบบทีด่ ี (Best Practices) อันเกิดผลกระทบทีส่ ำ� คัญต่อการปรับ
กระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมการท�ำงานของข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั
และภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เผยแพร่และขยายผลให้กบั ผูท้ สี่ นใจสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องตามบริบท
ที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงานได้
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบ
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
แก่ส่วนราชการ จังหวัด รวมทั้งผู้ที่สนใจ ในการน�ำไปสร้างแรงบันดาลใจและ
ประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งสู่ “ความเป็นเลิศด้านการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” อันจะส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป
กันยายน 2560
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บทนำ

ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
2 สรุในการบริ
หารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

1. บทน�ำ

ร

างวั ล “ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการบริ ห ารราชการแบบ
มีสว่ นร่วม” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติทมี่ อบให้สว่ นราชการ
ระดับกรม/เทียบเท่าและจังหวัด มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมอบให้กบั
หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน และให้ความ
ส�ำคัญกับการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการ รวมทั้ง ค้นหากรณีตัวอย่างหรือแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลกรณีตัวอย่างหรือแนว
ปฏิบตั ทิ ดี่ ี อันจะน�ำไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารราชการแผ่นดิน ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกีย่ วกับการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ได้กำ� หนด
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้าน
การบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 โดยมุง่ เน้น
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางการบริหารบ้านเมืองแบบ
ร่วมมือกันและแนวนโยบายประชารัฐ ยกระดับการมีส่วนร่วม
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

3

ของประชาชนในการบริหารราชการแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยแบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภทรางวัล
ประกอบด้วย รางวัลที่มอบให้กับจังหวัด 1 ประเภทรางวัล และรางวัลที่มอบ
ให้กบั ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า 3 ประเภทรางวัล รายละเอียดสรุปดังนี้

ประเภทรางวัล
1. รางวัลกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เป็นรางวัล
ที่มอบให้กับจังหวัด ที่มีผลการด�ำเนินงานที่แสดงให้เห็นว่ามีการส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารราชการในระดับจังหวัด และมีการท�ำงาน
แบบร่วมมือกันกับภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดในลักษณะ
หุ้นส่วนความร่วมมือ หรือภาคีเครือข่าย โดยให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัดหรือยุทธศาสตร์จังหวัด และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด�ำเนินโครงการ (Project Level) เพื่อ
พัฒนาหรือแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัด ที่เป็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทาง
การบริหารราชการทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมของประชาชน ซึง่ จะน�ำไปสู่
การยอมรับและการเป็นเจ้าของร่วมกันในผลส�ำเร็จที่ได้รับจากการด�ำเนินการ
เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลฯ
1) รับสมัครเฉพาะจังหวัด
2) โครงการทีเ่ สนอมาเป็นตัวอย่างเพือ่ ขอรับรางวัลฯ ต้องเป็นโครงการ
ทีย่ งั ไม่เคยเสนอขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ
แบบมีสว่ นร่วม หรือไม่เป็นโครงการทีเ่ คยได้รบั รางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน
3) โครงการทีจ่ งั หวัดเสนอมาเป็นตัวอย่างเพือ่ ขอรับรางวัลฯ ต้องเป็น
โครงการทีม่ กี ารด�ำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจหลักหรือประเด็น
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
4 สรุในการบริ
หารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือกลุม่ จังหวัดหรือสอดคล้องกับนโยบาย
ส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม สังคมและคุณภาพชีวติ ของประชาชน การสาธารณสุข
เกษตรกรรม อาชญากรรม หรือนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น
4) โครงการที่จังหวัดเสนอมาเป็นตัวอย่าง ต้องมีการด�ำเนินการที่
ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นเขตอ�ำเภอต่างๆ ของจังหวัด และมีการกระจาย
พื้นที่การด�ำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่ (อ�ำเภอละ 1 พื้นที่)
5) การด�ำเนินงานโครงการเป็นการส่งเสริมบทบาทการมีสว่ นร่วมของ
ภาคประชาชนในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ (ภาคี
เครือข่าย หรือหุ้นส่วนความร่วมมือ)
2. รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม เป็นรางวัลทีม่ อบ
ให้กับส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า ที่ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการ โดยมีผลการด�ำเนินงานทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีการ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน และมีการท�ำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องแบบหุน้ ส่วนความร่วมมือหรือภาคีเครือข่าย และให้ความส�ำคัญกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการด�ำเนินงานระดับโครงการ (Project Level) ซึ่ง
เป็นการด�ำเนินโครงการเพือ่ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาแบบมีสว่ นร่วม อันจะน�ำไป
สูก่ ารยอมรับและการเป็นเจ้าของร่วมกันในผลส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินการ
เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลฯ
1) รับสมัครเฉพาะส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า
2) โครงการทีเ่ สนอมาเป็นตัวอย่างเพือ่ ขอรับรางวัลฯ ต้องเป็นโครงการ
ทีย่ งั ไม่เคยเสนอขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ
แบบมีสว่ นร่วม หรือไม่เป็นโครงการทีเ่ คยได้รบั รางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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3) โครงการที่เสนอขอรับรางวัลฯ ต้องเป็นโครงการที่มีการด�ำเนิน
งานสอดคล้องตามภารกิจหลักของส่วนราชการ หรือสอดคล้อง
กับนโยบายส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลเช่น ภารกิจด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
การสาธารณสุข เกษตรกรรม อาชญากรรม หรือนโยบายรัฐบาล
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น
4) การด�ำเนินงานโครงการเป็นการส่งเสริมบทบาทการมีสว่ นร่วมของ
ภาคประชาชนในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ (ภาคี
เครือข่าย หรือหุ้นส่วนความร่วมมือ)
3. รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัล
ที่มอบให้กับส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าที่มีผลการด�ำเนินงานที่แสดงให้
เห็นว่ามีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และ
มีการท�ำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนหรือภาคีเครือข่าย โดยมีการขยายผล
การด�ำเนินงานจากโครงการที่เคยได้รับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม” (ได้รบั รางวัลตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา) ในระดับดี
หรือดีเด่น (ดีเยีย่ ม) และเป็นการน�ำรูปแบบหรือแนวทางจากการด�ำเนินโครงการ
ที่ประสบความส�ำเร็จและเคยได้รับรางวัลดังกล่าวข้างต้น ไปใช้ด�ำเนินงาน
เพื่อขยายผลการด�ำเนินงาน/ การด�ำเนินโครงการในพื้นที่อื่น และ/หรือมีการ
ต่อยอดการด�ำเนินกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมในโครงการเพื่อมูลค่าผลิตภาพ
(Productivity) โดยพิจารณาการขยายผลที่ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
ขึ้นไป
เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลฯ
1) รับสมัครเฉพาะส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า

ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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2) โครงการทีเ่ สนอมาเป็นตัวอย่างเพือ่ ขอรับรางวัลฯ ต้องเป็นโครงการ
ที่น�ำรูปแบบ/แนวทางการด�ำเนินงานจากโครงการที่เคยได้รับ
รางวั ล ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการบริ ห ารราชการแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วมในระดับดี
หรือระดับดีเด่น (ดีเยีย่ ม) ตัง้ แต่การได้รบั รางวัลฯ ประจ�ำปี พ.ศ. 2557
มาเป็นกรอบ/แนวทางในการด�ำเนินงานเพื่อขยายผลการด�ำเนิน
งานในพื้นที่ใหม่
3) การด�ำเนินงาน/การด�ำเนินโครงการทีเ่ สนอขอรับรางวัลฯ มีการน�ำ
รูปแบบ/แนวทางการด�ำเนินงานที่ได้จากโครงการที่เคยได้รับ
รางวัลฯ ข้างต้น ไปขยายการด�ำเนินงานในพื้นที่ครอบคลุมไม่น้อย
กว่า 3 พื้นที่
4) โครงการทีเ่ สนอขอรับรางวัลฯ ต้องเป็นโครงการทีม่ กี ารด�ำเนินงาน
สอดคล้องตามภารกิจหลักของส่วนราชการ หรือสอดคล้องนโยบาย
ส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม สังคมและคุณภาพชีวติ ของประชาชน การสาธารณสุข
เกษตรกรรม อาชญากรรม หรือนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น
5) การด�ำเนินโครงการเป็นการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ (ภาคี
เครือข่าย หรือหุ้นส่วนความร่วมมือ)
4. รางวัลการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วมอย่างเป็นเลิศ เป็นรางวัล
ที่มอบให้กับส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า ที่มีผลการด�ำเนินงานที่แสดงให้
เห็นว่ามีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และ
มีการท�ำงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วน หรือภาคีเครือข่ายในภารกิจหลักหรือ
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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ภารกิจส�ำคัญขององค์กร ที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและการขยายผลการ
ด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและ
กว้างขวางทั่วทั้งองค์กรที่เป็นรูปธรรม โดยมีการขยายผลและ/หรือต่อยอด
การด�ำเนินงานโครงการทีเ่ คยได้รบั รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบ
มีสว่ นร่วมในระดับดีเด่น (ดีเยีย่ ม) ในพืน้ ทีอ่ นื่ และมีการพัฒนาการด�ำเนินงานใน
โครงการใหม่ๆ ทัง้ นี้ รางวัลฯ นี้ จะท�ำให้เกิดการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วมทีม่ ี
ความต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนในองค์กร ทัง้ ในเรือ่ งของการมีโครงสร้างองค์กรทีร่ องรับ
การท�ำงาน การปรับระบบและวิธีการท�ำงาน รวมทั้ง มีวัฒนธรรมการท�ำงาน
ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีการบริหารราชการ
แบบมีสว่ นร่วมทีก่ ว้างขวางทัว่ ทัง้ องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ จะท�ำให้องค์กรมี
การบริหารราชการระบบเปิดทีไ่ ด้รบั การยอมรับและความร่วมมือจากภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
เงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลฯ
1) รับสมัครเฉพาะส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า
2) ต้องเป็นส่วนราชการที่เคยได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการ
บริหารราชการแบบมีสว่ นร่วมในประเภทรางวัลพัฒนาการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วมในระดับดีเด่น (ดีเยีย่ ม) และเคยได้รบั รางวัล
ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมใน
ระดับดีเด่น (ดีเยี่ยม) โดยได้รับรางวัลติดต่อกัน 2 ปี (ได้รับรางวัล
พัฒนาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วมในปีแรก และได้รบั รางวัล
ขยายผลการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วมในปีที่ 2) หรือเป็นส่วน
ราชการที่เคยได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ
แบบมีสว่ นร่วมในประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วมระดับดีเด่น (ดีเยี่ยม) ติดต่อกัน 2 ปี
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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3) ต้องแสดงให้เห็นว่า ส่วนราชการมีผลการด�ำเนินงานที่เป็นการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปั จ จุ บั น โดยมี ก ารด� ำ เนิ น งานในโครงการที่ เ ป็ น การขยายผล
การด�ำเนินงานในพื้นที่อื่น และมีการด�ำเนินงานในโครงการที่
พัฒนาการด�ำเนินงานใหม่ๆ
4) โครงการที่เสนอขอรับรางวัลฯ จะต้องประกอบด้วย
		
● โครงการที่พัฒนาใหม่ โดยเป็นโครงการที่ไม่เคยได้รับรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน
ตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป และต้องเป็นโครงการที่มีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับความร่วมมือ
		
● โครงการที่เคยได้รับรางวัลฯ ในระดับดีเด่น (ดีเยี่ยม) ติดต่อกัน
2 ปี อย่างน้อย 1 โครงการขึ้นไป โดยโครงการดังกล่าวยังมีการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5) โครงการทีเ่ สนอขอรับรางวัลฯ ต้องเป็นโครงการทีม่ กี ารด�ำเนินงาน
สอดคล้องตามภารกิจหลักของส่วนราชการ หรือสอดคล้องกับ
ประเด็นที่เป็นนโยบายเร่งด่วนส�ำคัญของรัฐบาล เช่น ภารกิจด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การสาธารณสุข เกษตรกรรม อาชญากรรม หรือนโยบาย
รัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น

สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

9

ระดับรางวัล
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ก�ำหนด
ระดับรางวัลในแต่ละประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ
รางวัลกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับดีเด่น (Excellent) มีผลคะแนนตัง้ แต่รอ้ ยละ 90.00 ขึน้ ไป คือ
มีผลการด�ำเนินงานดีเด่นในทุกมิติเป็นที่ประจักษ์ มีความโดดเด่น
และน่าสนใจในทุกมิติ รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นได้
2. ระดับดี (Good) มีผลคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80.00 - 89.99 คือ มี
ผลการด�ำเนินงานดีในทุกมิติ และเป็นผลการด�ำเนินงานสูงกว่า
มาตรฐาน แต่ไม่ถึงระดับดีเด่น
3. ระดับชมเชย (Honorable Mention) มีผลคะแนนตั้งแต่ร้อยละ
70.00 - 79.99 คือ มีผลการด�ำเนินงานในระดับมาตรฐานในทุก
มิติ และเป็นผลการด�ำเนินงานที่ยอมรับได้
ส� ำ หรั บ รางวั ล ประเภทรางวั ล ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการบริ ห ารราชการแบบ
มีส่วนร่วมอย่างเป็นเลิศ ไม่มีการแบ่งระดับรางวัล

เกณฑ์การประเมิน
การประเมินผลการด�ำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการบริหารราชการ เพือ่ มอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย
1. เกณฑ์การประเมินส�ำหรับประเภทรางวัลทีม่ อบให้กบั จังหวัด ได้แก่
รางวัลกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ก�ำหนดเป็น 3 มิติ ดังนี้
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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มิติที่ 1 ความสามารถขององค์กร
มิติที่ 2 การจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์จงั หวัดแบบมีสว่ นร่วม
มิติที่ 3 กระบวนการมีสว่ นร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม
โดยก�ำหนดตัวชี้วัดและค่าคะแนน สรุปดังตารางต่อไปนี้
รางวัลกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
รายการตัวชี้วัดและค่าคะแนน
มิติที่ 1: ความสามารถขององค์กร
					
1 การก�ำหนดนโยบาย/ทิศทางที่ให้ความส�ำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
2 การสร้างระบบ/วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
และค่านิยมของหน่วยงาน ที่ให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม
3 การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม
4 การสนับสนุนการท�ำงานของภาคประชาชน/
ภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน
5 การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารราชการ
มิติที่ 2: การจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์จังหวัด
		 แบบมีส่วนร่วม
6 ร้อยละของโครงการที่ผ่านเวทีประชาคมและปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาจังหวัด

คะแนน
(25)
4
4
5
7
5
คะแนน
(20)
3

สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
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รายการตัวชี้วัดและค่าคะแนน
7 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด/ 10
ยุทธศาสตร์จังหวัด
8 จังหวัดมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/แผนยุทธศาสตร์
4
จังหวัดที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติ
9 จังหวัดก�ำหนดให้มีระบบ/กลไกในการเปิดโอกาสให้
3
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการติดตาม/ประเมินผลการด�ำเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์จังหวัด
มิติที่ 3: กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
คะแนน
		 อย่างเป็นรูปธรรม
(55)
10 การประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ เพื่อส่งเสริมการ
45
ท�ำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ
(ระดับความร่วมมือ) มีประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย
10.1 อธิบายการด�ำเนินโครงการและการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหาร
ราชการในระดับความร่วมมือ (Collaboration)
อย่างชัดเจน โดยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
			 ■ ความเป็นมา/สภาพปัญหา และวัตถุประสงค์ซึ่งน�ำ
ไปสู่การริเริ่มการด�ำเนินโครงการ
			 ■ แนวคิดต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาการด�ำเนินงาน
โครงการ หรือปรับปรุง หรือแก้ปัญหา
			 ■ การก�ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ในการด�ำเนินโครงการ
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
12 สรุในการบริ
หารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

			
			
			

10.2

10.3
10.4
10.5

รายการตัวชี้วัดและค่าคะแนน
■ การท�ำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
■ รูปแบบ หรือขั้นตอน หรือวิธีการด�ำเนินงาน
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหรือด�ำเนินโครงการ
■ บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน โดยอธิบายให้เห็น
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐด้วยว่ามีบทบาท
อย่างไรในการขับเคลื่อนหรือด�ำเนินโครงการ
(เช่น มีบทบาทเป็น Key Actor หรือFacilitator
หรือ Network Manager หรือ Partnership)
จัดท�ำระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/
เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือ เครือข่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินโครงการ โดยมีการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
สรุปผลส�ำเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินงาน
และปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งสรุปปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการ
จัดท�ำสรุปรูปแบบ (Model) ที่เกิดจากการสังเคราะห์
การด�ำเนินโครงการเป็นภาพหรือแผนภาพ ซึ่งมี
ทิศทาง/เป้าหมายที่ชัดเจน
มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลการ
ด�ำเนินโครงการต่อสาธารณะ

สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
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รายการตัวชี้วัดและค่าคะแนน
11 ความพึงพอใจของภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อบทบาทของการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินโครงการ

10

2. เกณฑ์การประเมินส�ำหรับประเภทรางวัลทีม่ อบให้กบั ส่วนราชการ
ระดับกรม/เทียบเท่า ได้แก่ 1) รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
2) รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม และ 3) รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วมอย่างเป็นเลิศ โดยรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม และรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ก�ำหนดเป็น
2 มิติ ดังนี้
		
มิติที่ 1 ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ
		
มิติที่ 2 ความส�ำเร็จของการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการอย่างเป็นรูปธรรม
ก�ำหนดตัวชี้วัดและค่าคะแนนแยกตามประเภทรางวัล ดังตาราง
ต่อไปนี้
		
1) รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
รายการตัวชี้วัดและค่าคะแนน
มิติที่ 1: ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ
					
1 การก�ำหนดนโยบาย/ทิศทางที่ให้ความส�ำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ

ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
14 สรุในการบริ
หารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

คะแนน
(30)
6

รายการตัวชี้วัดและค่าคะแนน
2 การสร้างระบบ/วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและ 4
ค่านิยมของหน่วยงาน ที่ให้ความส�ำคัญกับการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม
3 การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหาร
7
ราชการแบบมีส่วนร่วม
4 การสนับสนุนการท�ำงานของภาคประชาชน/
8
ภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน
5 การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
5
ความโปร่งใสในการบริหารราชการ
มิติที่ 2: ความส�ำเร็จของการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหาร คะแนน
ราชการอย่างเป็นรูปธรรม
(70)
6 การประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ เพื่อส่งเสริมการ
60
ท�ำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ
(ระดับความร่วมมือ) มีประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย
6.1 อธิบายการด�ำเนินโครงการและกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารราชการในระดับความ
ร่วมมือ (Collaboration) อย่างชัดเจน โดยครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้
			 ■ ความเป็นมา/สภาพปัญหา และวัตถุประสงค์ซึ่งน�ำ
ไปสู่การริเริ่มการด�ำเนินโครงการ
			 ■ แนวคิดต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาการด�ำเนินงาน
โครงการ หรือปรับปรุง หรือแก้ปัญหา

สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
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รายการตัวชี้วัดและค่าคะแนน
			 ■ การก�ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ในการด�ำเนินโครงการ
			 ■ การท�ำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
			 ■ รูปแบบ หรือขั้นตอน หรือวิธีการด�ำเนินงาน
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหรือด�ำเนินโครงการ
			 ■ บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน โดยอธิบายให้
เห็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐด้วยว่ามีบทบาท
อย่างไรในการขับเคลื่อนหรือด�ำเนินโครงการ (เช่น
มีบทบาทเป็น Key Actor หรือ Facilitator หรือ
Network Manager หรือ Partnership)
6.2 จัดท�ำระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/
เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินโครงการ โดยมีการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
6.3 สรุปผลส�ำเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินงาน
และปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความ
ส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการ
6.4 จัดท�ำสรุปรูปแบบ (Model) ที่เกิดจากการสังเคราะห์
การด�ำเนินโครงการเป็นภาพหรือแผนภาพ
ซึ่งมีทิศทาง/เป้าหมายที่ชัดเจน

ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
16 สรุในการบริ
หารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

รายการตัวชี้วัดและค่าคะแนน
6.5 มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลการ
ด�ำเนินโครงการต่อสาธารณะ
7 ความพึงพอใจของภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่มีต่อบทบาทของการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินโครงการ

60
10

2) รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
รายการตัวชี้วัดและค่าคะแนน
มิติที่ 1: ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ
คะแนน
					
(20)
1 การก�ำหนดนโยบาย/ทิศทางที่ให้ความส�ำคัญกับการมี
4
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
2 การสร้างระบบ/วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและ 3
ค่านิยมของหน่วยงาน ที่ให้ความส�ำคัญกับการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม
3 การมีกลไกหรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริมการบริหาร
4
ราชการแบบมีส่วนร่วม
4 การสนับสนุนการท�ำงานของภาคประชาชน/
4
ภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน
5 การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความ
5
โปร่งใสในการบริหารราชการ

สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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รายการตัวชี้วัดและค่าคะแนน
มิติที่ 2: ความส�ำเร็จของการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
คะแนน
		 ในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม
(80)
6 การขยายผลเพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
7
7 การประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ เพื่อส่งเสริมการ
58
ท�ำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ
(ระดับความร่วมมือ) มีประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย
7.1 อธิบายการด�ำเนินโครงการและกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ
ในระดับความร่วมมือ (Collaboration) อย่างชัดเจน
โดยแยกอธิบายเป็นรายพื้นที่ และครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้
			 ■ ความเป็นมา/สภาพปัญหา และวัตถุประสงค์ซึ่งน�ำ
ไปสู่การริเริ่มการด�ำเนินโครงการ
			 ■ แนวคิดต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาการด�ำเนินงาน
โครงการ หรือปรับปรุง หรือแก้ปัญหา
			 ■ การก�ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ในการด�ำเนินโครงการ
			 ■ การท�ำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
			 ■ รูปแบบ หรือขั้นตอน หรือวิธีการด�ำเนินงาน
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหรือด�ำเนินโครงการ
			 ■ บทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงานอย่างชัดเจน โดยอธิบายให้เห็น
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
18 สรุในการบริ
หารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

รายการตัวชี้วัดและค่าคะแนน
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐด้วยว่ามีบทบาท
อย่างไรในการขับเคลื่อนหรือด�ำเนินโครงการ (เช่น
มีบทบาทเป็น Key Actor หรือ Facilitator หรือ
Network Manager หรือ Partnership)
7.2 จัดท�ำระบบฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาชน/
เครือข่ายภาคประชาสังคม หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินโครงการ โดยมีการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
7.3 สรุปผลส�ำเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินงาน
และปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความ
ส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการ
7.4 จัดท�ำสรุปรูปแบบ (Model) ที่เกิดจากการสังเคราะห์
การด�ำเนินโครงการเป็นภาพหรือแผนภาพ ซึ่งมี
ทิศทาง/เป้าหมายที่ชัดเจน
7.5 มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลการ
ด�ำเนินโครงการต่อสาธารณะ
8 สรุปผลส�ำเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการขยายผลการ
ด�ำเนินงาน และปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการในภาพรวมของการ
ขยายผลการด�ำเนินงาน
9 ความพึงพอใจของภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องที่มีต่อบทบาทของการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินโครงการ

5

10
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3) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นเลิศ
การประเมินการด�ำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า ที่เสนอ
ขอรั บ รางวั ล ในประเภทรางวั ล การบริ ห ารราชการแบบมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า ง
เป็นเลิศ โดยจะต้องเสนอผลการด�ำเนินโครงการทีเ่ คยได้รบั รางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับดีเด่น (ดีเยี่ยม) ที่ด�ำเนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และได้รับรางวัลติดต่อกัน 2 ปีขึ้นไป โดยหลักเกณฑ์ใน
การประเมินผล สรุปดังนี้
(1) โครงการที่เสนอใหม่ 2 โครงการ ในการประเมินผลและ
พิจารณาให้คะแนนโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินของประเภท
รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ
(2) โครงการทีเ่ ป็นการขยายผลในการประเมินผลและพิจารณาให้
ค่าคะแนน โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินของประเภทรางวัล
ขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
(3) โครงการที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง เพื่อขอรับรางวัลในประเภท
รางวั ล การบริ ห ารราชการแบบมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งเป็ น เลิ ศ
ทุกโครงการ ต้องได้รับค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน
ขึ้นไปในแต่ละโครงการ และต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3
โครงการ ตัง้ แต่ 90 คะแนนขึน้ ไป จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน
และตัดสินให้ได้รับรางวัล

ขั้นตอนการประเมิน
การประเมินผลการด�ำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการบริหารราชการ เพือ่ มอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
20 สรุในการบริ
หารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

ขั้นตอนที่ 1 การประเมินจากใบสมัครและเอกสารประกอบ
เป็นการประเมินผลและพิจารณาการด�ำเนินงานที่เป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือของ
ส่วนราชการระดับกรม/ เทียบเท่า หรือจังหวัด ทีส่ มัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม จากเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ
ใบสมัคร โดยทีมผู้ตรวจประเมินของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
การด�ำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจประเมินผลการด�ำเนินงานในพื้นที่
เป็นการประเมินผลการด�ำเนินงานจริงในพื้นที่ของส่วนราชการระดับ
กรม/เทียบเท่า หรือจังหวัดทีม่ คี า่ คะแนนจากผลการประเมินในขัน้ ตอนที่ 1 ตัง้ แต่
50 คะแนนขึ้นไป โดยทีมผู้ตรวจประเมินของส�ำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อสอบทาน
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงการด�ำเนินงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารราชการตามผลการประเมินจากการประเมินใบสมัครและเอกสาร
ประกอบใบสมัคร และเพือ่ ประเมินให้คะแนนการด�ำเนินงานทีแ่ ท้จริงประกอบ
การพิ จ ารณารางวั ล ฯ ซึ่ ง การประเมิ น ในขั้ น ตอนนี้ จ ะเป็ น การประเมิ น ทั้ ง
เชิงปริมาณตามตัวชีว้ ดั และประเมินในเชิงคุณภาพเพือ่ ค้นหาหรืออธิบายเกีย่ วกับ
ที่มาหรือสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ รูปแบบ หรือแนวทางการด�ำเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค และประโยชน์หรือผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัยที่น�ำไปสู่
ความส�ำเร็จ โดยผลการประเมิน (ค่าคะแนน) ในขัน้ ตอนนี้ จะใช้ในการพิจารณา
ระดับรางวัลในเบื้องต้นของส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า หรือจังหวัดด้วย
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจประเมินเพื่อยืนยันผล
เป็นการประเมินเพื่อยืนยันผลส�ำเร็จในการด�ำเนินการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
แบบมีสว่ นร่วม หรือผูท้ รงคุณวุฒจิ ากส�ำนักงาน ก.พ.ร. เพือ่ สอบทานข้อมูลการ
ด�ำเนินงานเชิงประจักษ์ เฉพาะส่วนราชการที่มีผลคะแนนจากการประเมินใน
ขั้นตอนที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น (ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป)
ซึ่งเป็นการประเมินเชิงคุณภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารราชการ ที่แสดงให้เห็นการพัฒนาการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมอย่าง
เป็นระบบ และมีผลส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
หรือสังคมในวงกว้างอย่างยั่งยืน เพื่อน�ำไปสู่การสรุปผลการได้รับรางวัลของ
ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือจังหวัดตามผลการด�ำเนินงานและเพือ่
สรุปผลการด�ำเนินงานที่เป็นบทเรียนที่ดี หรือนวัตกรรมที่จะน�ำไปสู่การพัฒนา
เป็นองค์ความรู้ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 4 การพิจารณาตัดสินการได้รบั รางวัล โดย อ.ก.พ.ร. เกีย่ วกับ
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
เป็นการพิจารณาผลการประเมินการด�ำเนินการเพื่อการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกรม/
เทียบเท่า หรือจังหวัด เพื่อพิจารณาตัดสินการได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้าน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 โดย อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในแต่ละประเภท
รางวัลและแต่ละระดับรางวัล ซึง่ ผลการพิจารณาจะน�ำไปสูก่ ารประกาศรายชือ่
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท และระดับรางวัลต่อไป
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
22 สรุในการบริ
หารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

ภาพแสดงขั้นตอนการประเมิน
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2

สรุปผล
การพิจารณารางวัล

ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
26 สรุในการบริ
หารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

2. สรุปผล
การพิจารณารางวัล

ใ

นปี พ.ศ. 2560 จากการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16
มกราคม - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีส่วนราชการระดับ
กรม/เทียบเท่า สมัครขอรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการ
บริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม” ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 29
หน่วยงาน ใน 32 ประเภทรางวัล โดยมีบางส่วนราชการสมัคร
ขอรับรางวัลมากกว่า 1 ประเภทรางวัล สรุปดังตารางต่อไปนี้
จ�ำนวน
หน่วยงาน
สมัครขอรับ
รางวัล
29

จ�ำแนกตามประเภทรางวัล
พัฒนาการ
ขยายผลการ การบริหารราชการ
บริหารราชการ บริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม
แบบมีส่วนร่วม แบบมีส่วนร่วม อย่างเป็นเลิศ
26
6
32 ประเภทรางวัล
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จากการประเมินผลการด�ำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 : การประเมินผลจากเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ
ขั้นตอนที่ 2 : การประเมินผลการด�ำเนินงานในพืน้ ที่ เพือ่ สอบทานการ
ด�ำเนินงานจริงในพืน้ ทีข่ องส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า ทีม่ คี า่ คะแนนจาก
ผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป
ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินผลเพื่อยืนยันผลส�ำเร็จของการด�ำเนินการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของส่วนราชการที่มีผลคะแนนการ
ประเมินในขั้นตอนที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีเด่น (90 คะแนนขึ้นไป)
ขั้นตอนที่ 4 : การพิจารณาตัดสินการได้รับรางวัลฯ โดย อ.ก.พ.ร.
เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
สรุปผลการประเมิน มีส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินและตัดสินให้ได้รบั รางวัล (ระดับคะแนน 70 คะแนนขึน้ ไป) จ�ำนวน
24 หน่วยงาน ใน 24 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม (21 หน่วยงาน)
● ระดั บ ดี เ ด่ น จ� ำ นวน 5 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ กรมชลประทาน
		
กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม กรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และส�ำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์
		
● ระดับดี จ�ำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรม
ปศุสัตว์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์
กรมส่งเสริมการเกษตร และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
		
● ระดับชมเชย จ�ำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กรมบั ญ ชี ก ลาง กรมป่ า ไม้
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม (3 หน่วยงาน)
		
● ระดั บ ดี จ�ำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค และ
กรมประมง
		
● ระดั บ ชมเชย จ� ำ นวน 1 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ส� ำ นั ก งานปลั ด
กระทรวงยุติธรรม
โดยมีรายละเอียดแยกตามประเภทรางวัล ดังต่อไปนี้
รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ระดับ
รางวัล
โครงการคลองสวย น�้ำใส ร่วมใจ ดีเด่น
กรมชลประทาน
ก�ำจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต
กรมส่งเสริมคุณภาพ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสา ดีเด่น
สมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน
สิ่งแวดล้อม
พืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
และพื้นที่โดยรอบ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม ดีเด่น
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ วชุมชน
ส่วนราชการ

1
2

3

ชื่อโครงการ
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ระดับ
รางวัล
4 กรมอุทยานแห่งชาติ โครงการความร่วมมือเพือ่ การอนุรกั ษ์ ดีเด่น
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์:
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
5 ส�ำนักงานปลัด
โครงการส่ ง เสริ ม การตลาดกรี น ดีเด่น
กระทรวงพาณิชย์ มาร์เก็ตแบบบูรณาการโดยใช้การ
ตลาดน�ำ: จังหวัดเพชรบูรณ์
ดี
6 กรมการพัฒนา
โครงการพัฒนาหมูบ่ า้ น OTOP เพือ่
ชุมชน
การท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์
7 กรมปศุสัตว์
โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่าย ดี
คลัสเตอร์แพะสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี
8 กรมพินิจ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ดี
และคุ้มครองเด็ก พั ฒ นาศั ก ยภาพสถานศึ ก ษาและ
และเยาวชน
องค์ ก รเครื อ ข่ า ยในชุ ม ชนในการ
ป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการ
กระท�ำผิดของเด็กและเยาวชน
9 กรมราชทัณฑ์
โครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าไหมให้กับ ดี
ผูต้ อ้ งขังของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
โครงการศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ก ารเพิ่ ม ดี
10 กรมส่งเสริมการ
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า การ
เกษตร
เกษตร: อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ส่วนราชการ
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ชื่อโครงการ

ระดับ
รางวัล
ส�ำนักงานต�ำรวจ โครงการพัฒนารูปแบบกระบวนการ ดี
แห่งชาติ
มีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและ
สถานศึ ก ษามั่ น คงปลอดภั ย จาก
ยาเสพติด ผ่านโครงการ D.A.R.E.
ประเทศไทย
กรมการปกครอง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน ชมเชย
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ: บ้านท่าข้าม
ต�ำบลมิตรภาพ อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา
กรมทรัพย์สินทาง โครงการหนึง่ จังหวัดหนึง่ สิง่ บ่งชีท้ าง ชมเชย
ปัญญา
ภูมศิ าสตร์: กรณีจงั หวัดทีไ่ ด้รบั การขึน้
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว
ชมเชย
กรมบัญชีกลาง
โครงการข้อตกลงคุณธรรม
ชมเชย
กรมป่าไม้
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้
จังหวัดน่าน
กรมโยธาธิการและ โครงการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ ชมเชย
ผังเมือง
จังหวัดพะเยา
ชมเชย
กรมวิชาการเกษตร โครงการขึ้นทะเบียนชุมชนตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
พ.ศ. 2542
ส่วนราชการ

11

12

13
14
15
16
17

ชื่อโครงการ
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ระดับ
รางวัล
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โครงการข้าวสารสหกรณ์ชว่ ยชาวนา ชมเชย
อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดสกลนคร
ชมเชย
ส�ำนักงานคณะ
โครงการกุดตะกาบโมเดล
กรรมการป้องกัน
และปราบปราม
ยาเสพติด
โครงการปรับสภาพแวดล้อม
ชมเชย
ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงการพัฒนา ที่อยู่อาศัยส�ำหรับคนพิการ
อ�ำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
โครงการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ชมเชย
ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงทรัพยากร อนุรักษ์และเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำลุ่ม
น�้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ส่วนราชการ

18
19

20

21

ชื่อโครงการ

รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ส่วนราชการ
1
2

กรมควบคุมโรค
กรมประมง
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ระดับ
รางวัล
โครงการธรรมนูญสุขภาพชุมชน
ดี
โครงการพัฒนาการส่งเสริมสร้าง ดี
การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมง
ชื่อโครงการ

ส่วนราชการ
3

ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม

ชื่อโครงการ
โครงการขับเคลื่อนยุติธรรม
ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน:
ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม

ระดับ
รางวัล
ชมเชย
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3

ผลการดำเนินการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการบริหารราชการ

ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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3.1 สรุปผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานที่ผ่านมาตรฐาน
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระดับความร่วมมือ

ก

ารประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานของส่ ว นราชการระดั บ
กรม/เทียบเท่า ในการส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการพิ จ ารณารางวั ล ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการบริ ห าร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีหน่วยงาน
ทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานในระดับความร่วมมือ และผ่านการประเมิน
ตัดสินให้ได้รับรางวัลในระดับชมเชยและระดับดี จ�ำนวน 19
หน่วยงาน ได้แก่
ระดับชมเชย
■ รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีสว
่ นร่วม ได้แก่
1. กรมการปกครอง
2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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■

3. กรมบัญชีกลาง
4. กรมป่าไม้
5. กรมโยธาธิการและผังเมือง
6. กรมวิชาการเกษตร
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
8. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
9. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
10. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่
11. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ระดับดี
■ รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่
1. กรมการพัฒนาชุมชน
2. กรมปศุสัตว์
3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
4. กรมราชทัณฑ์
5. กรมส่งเสริมการเกษตร
6. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
■ รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่
1. กรมควบคุมโรค
2. กรมประมง
โดยสามารถสรุปผลการด�ำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ดังต่อไปนี้
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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รางวัลระดับชมเชย
1. กรมการปกครอง
กรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกีย่ วกับการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอ�ำนวยความเป็นธรรม
การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน เพื่อให้ประชาชน
มีความมัน่ คง ปลอดภัย และให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยก�ำหนด
วิสยั ทัศน์ไว้วา่ “องค์กรหลักในการบริหารราชการและบูรณาการงานในพืน้ ทีเ่ พือ่
ความมัน่ คงผาสุกของประชาชน” และได้มกี ารทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ที่แสดงถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประชาชน
หรือภาคส่วนต่างๆ เช่น พัฒนาความร่วมมือและสร้างกลไกการมีส่วนร่วม
เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นต้น ทั้งนี้
กรมการปกครองได้มอบหมายให้ กลุม่ งานช่วยอ�ำนวยการ ส�ำนักงานเลขานุการกรม
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด�ำเนินงานสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนเพื่อพัฒนาระบบงานของกรม นอกจากนี้ ในส่วนของหน่วยงาน
ในสั ง กั ด ที่ มีภารกิจ/โครงการ/กิจ กรรมที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บเครื อ ข่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชน ได้มอบหมายให้ ส�ำนักบริหารการปกครองท้องที่
ท�ำหน้าที่ในการขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และ
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
กรมการปกครอง ได้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลความ
เป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ในประเภท
รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยน�ำเสนอโครงการตัวอย่าง
คือ “โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ: บ้านท่าข้าม ต�ำบลมิตรภาพ อ�ำเภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา”
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โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) ขยายผลโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นใน
ช่วงฤดูแล้ง
2) เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน ส่งผลให้เกิดการกระตุ้น
เศรษฐกิจในระดับฐานราก
3) ให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจในการด�ำเนินโครงการก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคี ประชาชนมีจิตส�ำนึกในความเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติส่วนรวม
ขอบเขตการด�ำเนินงาน
กรมการปกครอง ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ด�ำเนินการโครงการ
ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ
โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ ที่ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หมูบ่ า้ น จ�ำนวน 74,588
หมู่บ้าน ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท (หมู่บ้านละไม่เกิน 200,000
บาท) ก�ำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
ในการด�ำเนินโครงการดังกล่าว กรมการปกครอง ได้มีการเสริมสร้าง
ศักยภาพของภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีบทบาทร่วม
ด�ำเนินการ โดยใช้เวทีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก
ปัญหา หาวิธีแก้ไขปัญหา และจัดท�ำแผนกิจกรรม/โครงการ เพื่อเสนอขอรับ
เงินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็น
กลไกหลักในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน และได้มกี ารคัดเลือกคณะกรรมการ
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3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดท�ำบัญชี เพื่อให้การด�ำเนินงานเกิดความ
โปร่งใส ซึ่งจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกปัญหา พบว่า ปัญหา
ของหมูบ่ า้ นท่าข้ามคือ การขาดแคลนน�ำ้ ในการอุปโภคบริโภค และประชาชนได้
เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดท�ำฝายทดน�้ำ เสนอเป็นแผนงาน/โครงการ
ที่ขอรับเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (หมู่บ้านละไม่เกิน 200,00 บาท) นอกจากนี้
กรมการปกครองยังได้บูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วน
ต่างๆ ในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาตาม
แผนการด�ำเนินงานที่หมู่บ้านได้รับอนุมัติ ในนามคณะกรรมการบริหารงาน
อ�ำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ของอ�ำเภอ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน เพื่อท�ำหน้าที่ในการพิจารณา ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการด�ำเนินการ
ของหมู่บ้าน และมีชุดปฏิบัติการประจ�ำต�ำบล (ชปต.) ท�ำหน้าที่ในการ
สังเกตการณ์และติดตามผลการด�ำเนินการของหมู่บ้าน
ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด�ำเนินการ เป็นโครงการที่
ตรงตามความต้องการของประชาชนในหมูบ่ า้ น ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น�้ำอุปโภค บริโภค และน�้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจากการด�ำเนิน
โครงการส่งผลให้บ้านท่าข้ามมีแหล่งน�้ำที่เพียงพอต่อการท�ำเกษตรกรรมและ
เลีย้ งสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตรเพิม่ ขึน้ ทัง้ คุณภาพและปริมาณ เช่น กล้วยหอม
แก้วมังกร กาแฟอาราบิก้า หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งน�้ำเพื่อท�ำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ด้วย
2. เกิดความชุม่ ชืน้ ในระบบนิเวศ ป่าชืน้ เกิดผลผลิตทางธรรมชาติ เช่น
เห็ด หน่อไม้ เป็นต้น ท�ำให้ประชาชนหมู่บ้านท่าข้ามมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการ
จ�ำหน่ายผลผลิตทางธรรมชาติ
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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3. สามารถประหยัดงบประมาณของทางราชการในการจัดหาน�ำ้ ส�ำหรับ
การบริโภคของประชาชนหมู่บ้านท่าข้าม ได้ปีละไม่น้อยกว่า 100,000 บาท
รวมทัง้ เกษตรกรในพืน้ ทีไ่ ม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยในการจัดซือ้ น�ำ้ เพือ่ ใช้ในการเกษตร
กรรมและเลี้ยงสัตว์
4. สามารถยกระดับขีดความสามารถการท�ำงานของหมู่บ้านและ
คณะกรรมการหมูบ่ า้ น ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในหมูบ่ า้ น
ได้ดว้ ยตนเอง เกิดความสมัครสมานสามัคคีภายในหมูบ่ า้ น และจิตส�ำนึกในการ
เป็นเจ้าของสาธารณสมบัตใิ นหมูบ่ า้ นร่วมกัน ลดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกร
ผู้ปลูกพืชกับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้าน ในการแย่งน�้ำจากแหล่งน�้ำ 
2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจในการส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทัง้
ให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นหน่วยงานให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ที่สะดวกรวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ” และมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้สะดวกรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานสากล พร้อมทัง้ เพิม่ ศักยภาพชุมชน
และเศรษฐกิจฐานรากให้มคี วามเข้มแข็ง เพือ่ ให้ชมุ ชนพึง่ พาตนเองได้ และได้รบั
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมช่องทาง
การตลาดและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้า
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
ในประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเสนอโครงการ
ตัวอย่างคือ “โครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์: กรณีจังหวัด
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) เป็นการคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical
Indication: GI) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าที่ผลิต
ในท้องถิ่นให้ดีขึ้นและสามารถจ�ำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น
2) สร้างการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสินค้า GI ระหว่าง ผู้ผลิต/
ผูป้ ระกอบการ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่มกี ารผลิตสินค้า GI
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสินค้า GI
3) ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานของสิ น ค้ า
ทีเ่ ชือ่ ถือได้ และสนับสนุนให้สนิ ค้า GI มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี
และการใช้สินค้า GI เป็นเครื่องมือทางการค้าเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน
ขอบเขตการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลทีต่ อ้ งด�ำเนินการขึน้ ทะเบียนสินค้า GI จากทัว่ ทุกภาค
ของประเทศให้ครบทั้ง 77 จังหวัดแล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นการคุ้มครองสินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
คุณภาพของสินค้าทีผ่ ลิตในท้องถิน่ ให้ดขี นึ้ และสามารถจ�ำหน่ายได้ในราคาทีส่ งู ขึน้
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา จึงได้ดำ� เนินโครงการหนึง่ จังหวัดหนึง่ สิง่ บ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ โดยประสานงานกับพื้นที่ในการรวมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อรวบรวมข้อมูล
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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และศึกษาความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครองสินค้า GI โดยจัดตั้งเป็น
คณะกรรมการระดับพื้นที่หรือระดับจังหวัด ท�ำหน้าที่ร่วมกันจัดท�ำค�ำขอ
ขึ้นทะเบียนสินค้า GI ซึ่งเป็นการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ น ค้ า GI ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
ภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวสินค้า GI ท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำระบบควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานสินค้า และตรวจสอบคุณภาพสินค้า GI เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า รวมทั้งการอนุญาตให้ติดตรา
สัญลักษณ์ GI เพื่อน�ำไปใช้เป็นช่องทางการตลาดและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โดยในการด�ำเนินการ กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับส�ำนักงานพาณิชย์
จังหวัดในการประสานงานกับกลุม่ ผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบการในพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้และแนวทางการด�ำเนินการขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI
ตลอดจนเป็นทีป่ รึกษาชีแ้ จงข้อสงสัยและให้ขอ้ แนะน�ำในการด�ำเนินการทุกขัน้ ตอน
โดยผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบการ เป็นผูต้ ดั สินใจเข้าร่วมโครงการ และการจัดท�ำข้อมูล
การผลิตสินค้า ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าตามที่
ก�ำหนด
ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. มีสนิ ค้าทีข่ นึ้ ทะเบียน GI แล้วจ�ำนวน 54 จังหวัด 79 ชนิดสินค้า โดย
มีระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าแล้ว จ�ำนวน 50 ชนิดสินค้า อยูร่ ะหว่าง
ด�ำเนินการจัดท�ำระบบควบคุมฯ จ�ำนวน 20 ชนิด และมีแผนด�ำเนินการส่งเสริม
ในปี 2561 เพื่อจัดท�ำระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าอีกจ�ำนวน 9 ชนิด
สินค้า
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2. ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน ผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์จากการคุ้มครองสินค้า
GI ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสินค้า GI รวมทั้งการได้มาซึ่งความคุ้มครองที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI
3. เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงในอาชีพ โดยสินค้า
มีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้ว
3. กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม
ดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง
มีวนิ ยั คุม้ ค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลาง
ให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้านการเงินการคลัง
การบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารเงินนอกงบประมาณ และการพัสดุ
ภาครัฐ การด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอ
และเสนอข้อมูลในเชิงนโยบายการคลังแก่ฝ่ายบริหาร โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งด�ำเนินการ
เกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐ การก�ำกับดูแลนโยบายและมาตรฐาน
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ
กรมบัญชีกลางได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม
และขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ และสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ และได้เสนอ
โครงการตัวอย่างคือ “โครงการข้อตกลงคุณธรรม” เพื่อสมัครรับรางวัลความ
เป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ประเภท
รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยในการด�ำเนินโครงการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

45

1) สร้างเครือข่ายในการร่วมกันสร้างมาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ที่โปร่งใส
2) ลดการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตการด�ำเนินงาน
กรมบัญชีกลางได้ด�ำเนินงานตามแนวทางการด�ำเนินงานโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ โดยน�ำแนวคิดการท�ำ
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้ในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง ข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact: IP) เป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน
3 ฝ่าย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทีส่ นใจเข้ามาเป็นผูเ้ สนอราคา
หรือเสนองานกับภาครัฐในโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ว่าจะไม่กระท�ำการใดๆ
ทีส่ อ่ ไปในทางทุจริต และยอมรับให้มบี คุ คลทีส่ ามทีม่ าจากภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ จ�ำนวน 3 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption
Cooperation Committee) ทีม่ รี ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลังเป็นประธาน
มีหน้าที่ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม คัดเลือก
โครงการจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม และคัดเลือกผูส้ งั เกตการณ์ โดยองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยภาคประชาชน จ�ำนวน 7 คน จากกรรมการ
ทั้งสิ้น 17 คน
2. คณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต โดยมีอธิบดี
กรมบัญชีกลางเป็นประธาน เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองเสนอรายชือ่ โครงการจัดซือ้
จัดจ้าง และรายชื่อบุคคล เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์ โดยองค์ประกอบ
ของคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วยภาคประชาชน จ�ำนวน 4 คน จาก
อนุกรรมการทั้งสิ้น 15 คน
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3. คณะอนุกรรมการจัดท�ำหลักสูตรการอบรมผู้สังเกตการณ์ โดย
มีนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
เป็นประธาน เพื่อก�ำหนดรายละเอียดหลักสูตรการอบรมและแนวทางการ
ฝึกอบรมผูส้ งั เกตการณ์ โดยองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย
ภาคประชาชน จ�ำนวน 5 คน จากอนุกรรมการทั้งสิ้น 8 คน
การด�ำเนินโครงการข้อตกลงคุณธรรม กรมบัญชีกลางได้เชิญชวน
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดส่งโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องการเข้าร่วมท�ำ
ข้อตกลงคุณธรรม เพือ่ ให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตพิจารณา
คัดเลือก ซึ่งหากเป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือก กรมบัญชีกลางจะแจ้งรายชื่อ
ผู้สังเกตการณ์ประจ�ำโครงการ และประสานงานให้ค�ำแนะน�ำแก่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการเกี่ยวกับการลงนามในข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งเป็นการลงนาม
ร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดซือ้ จัดจ้าง ผูเ้ สนอราคา และ
ผู้สังเกตการณ์ภาคประชาชน
การให้ได้มาซึ่งผู้สังเกตการณ์ภาคประชาชนตามข้อตกลงคุณธรรม
เกิดจากการบูรณาการท�ำงานร่วมกันขององค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน่ (ประเทศไทย)
และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย) ร่วมกันก�ำหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกผูส้ งั เกตการณ์ภาคประชาชน ทีเ่ ปิด
โอกาสให้ผสู้ นใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพือ่ ขึน้ บัญชีรายชือ่ เป็นผูส้ งั เกตการณ์
และจัดฝึกอบรมผู้สังเกตการณ์ โดยใช้งบประมาณของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้
ผู้สังเกตการณ์มีความรู้และความเข้าใจในระบบข้อตกลงคุณธรรม บทบาท
หน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสามารถรายงาน
ผลการสังเกตการณ์ให้กบั คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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กรมบัญชีกลางในฐานะศูนย์ประสานงานข้อตกลงคุณธรรม (Secretariat)
ท�ำหน้าทีข่ บั เคลือ่ นโครงการข้อตกลงคุณธรรมให้บรรลุผลส�ำเร็จ โดยบูรณาการ
ให้เกิดการท�ำงานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมและประชาชน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นใน
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างของรัฐ ซึง่ เป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลทีส่ ง่ ผลกระทบ
เชิงบวกในวงกว้างต่อระบบราชการ สังคม และประเทศ และในการด�ำเนินงาน
ต้องใช้ความพยายามสูงในการดึงภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามามีบทบาทร่วมในการ
ขับเคลื่อนโครงการ
ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. ภาครัฐมีระบบกลไกการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รปั ชันในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง ช่วยให้การใช้จา่ ยงบประมาณด้าน
การจัดซือ้ จัดจ้างของภาครัฐเกิดประโยชน์คมุ้ ค่า เช่น โครงการจัดซือ้ เครือ่ งจักร
ของโรงงานยาสูบแห่งใหม่ วงเงิน 7.5 พันล้านบาท พบว่า จากการน�ำข้อตกลง
คุณธรรมมาใช้ ท�ำให้การบริหารจัดการวิธีจัดซื้อมีประสิทธิภาพ ประหยัด 935
ล้านบาท ขณะที่การจัดซื้อด้วยความโปร่งใส ประหยัด 1.89 พันล้านบาท
รวมประหยัดทั้งหมด 2.83 พันล้านบาท หรือร้อยละ 37.72 ของโครงการ
2. สร้างจิตส�ำนึกให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ภาคเอกชนที่ร่วมเสนอราคาให้
ยึดมั่นในหลักความสุจริต
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4. กรมป่าไม้
กรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีภารกิจ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริม ท�ำนุบ�ำรุงป่า
และการด�ำเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การท�ำไม้ การเก็บหาของป่า การใช้
ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และการอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เป็น
ไปตามระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างความร่วมมือของ
ประชาชนเป็นหลัก เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
กรมป่าไม้ ให้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการ โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์บรู ณาการและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทุกภาคส่วน
โดยมีกลยุทธ์หลักส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์และจัดการป่าไม้
อีกทั้งยังก�ำหนดในค่านิยมของกรมป่าไม้ (I AM RFD) : M (Open Mind) คือ
การเปิดใจกว้าง มีจิตบริการ หมายถึง การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้บริการอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส และ
เสมอภาคต่อผูร้ บั บริการ โดยได้กำ� หนดให้สำ� นักจัดการป่าชุมชน รับผิดชอบด้าน
การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน
กรมป่าไม้ สมัครเข้ารับการประเมินเพือ่ รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการ
บริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ในปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเสนอโครงการตัวอย่างคือ “โครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ จังหวัดน่าน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ การฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ  ลดรายจ่าย
สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพืน้ ที่ สร้างจิตส�ำนึกในการดูแลป่า และสร้างชุมชน
ให้เกิดความเข้มแข็ง
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ขอบเขตการด�ำเนินงาน
กรมป่ า ไม้ ไ ด้ ป รั บ บทบาทจากการเป็ น ผู ้ สั่ ง การและการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายเพื่อขอยึดคืนพื้นที่ และผลักดันประชาชนออกนอกพื้นที่ป่าสงวน
มาเป็นสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม โดยร่วมกับส�ำนักงานโครงการสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการประสานงานและอ�ำนวยความสะดวก (Network
Manager และ Facilitator) เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือ/มีส่วนร่วมกับ
ประชาชนในพืน้ ทีป่ า่ สงวน โดยการให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอน
ตั้งแต่กระบวนการคิด การตัดสินใจ การด�ำเนินการ และการบริหารจัดการ
เครือข่ายความร่วมมือโครงการฯ ด้วยตนเอง
โดยเริ่มจากการเตรียมพร้อมวางแผนการด�ำเนินโครงการ จัดท�ำ
ประชาคมหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน รวมทั้ง
ปัญหาและความต้องการ ส�ำหรับน�ำไปใช้วางแผนในการจัดท�ำรูปแบบสร้างป่า
สร้างรายได้ทเี่ หมาะสมและตรงตามความต้องการของชุมชน โดยมีคณะท�ำงาน
ระดับอ�ำเภอและระดับต�ำบลที่ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กรมการปกครอง กศน. กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน องค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อก�ำหนดรูปแบบสร้างป่ารวมทั้ง
ท�ำหน้าที่ประสานการสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้ และทรัพยากรที่จ�ำเป็น
ตลอดจนให้การสนับสนุนโครงการตามความต้องการของประชาชน พร้อม
สือ่ สารประชาสัมพันธ์ชแี้ จงท�ำความเข้าใจและให้ความรูต้ อ่ สมาชิก พบปะพูดคุย
กับราษฎรในพืน้ ที่ จัดท�ำประชาคม เพือ่ รับสมัครผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ตามความ
สมัครใจ
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กรมป่าไม้ จัดตั้งเครือข่ายกลุ่มสร้างป่า สร้างรายได้ ให้เป็น Key
Actor ในการด�ำเนินงาน โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของแต่ละชุมชนจะจัด
ประชุมเพือ่ ก�ำหนดโครงสร้างกลุม่ คัดเลือกประธานกรรมการ และกรรมการกลุม่
ก�ำหนดหน้าที่ของสมาชิก และกติกาในการเป็นสมาชิก ในการบริหารจัดการ
โครงการฯ และฟื้นฟูพื้นที่ป่า ตลอดจนดูแลพื้นที่ป่าไม่ให้มีการถูกบุกรุกท�ำลาย
เพิ่มเติม กลุ่มสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระดม
ความคิดเห็น เพือ่ จัดท�ำแผนปฏิบตั งิ าน เช่น แผนการปลูกป่าและพืชเกษตร ก�ำหนด
แนวทางในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าของพืชเกษตร เป็นต้น และด�ำเนินการ
ตามแผนทีว่ างไว้ โดยมีเจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ (Supporter)
กรมป่าไม้ สร้างความเข้มแข็งให้กบั เครือข่ายกลุม่ สร้างป่า สร้างรายได้
โดยประสานให้มกี ารรวมกลุม่ “กลุม่ สร้างป่า สร้างรายได้” ร่วมกันวางแผนการ
ท�ำกิจกรรมของกลุ่ม และมอบหมายให้ครูป่าไม้หรือป่าไม้ต�ำบล ท�ำหน้าที่เป็น
ผูป้ ระสานจัดการเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ของกลุม่
เช่น การออมเงิน เพาะช�ำกล้าไม้ ท�ำสบู่ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานเห็นว่า
กลุ่มมีความเข้มแข็งและมีผลผลิต จึงส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนกลุ่มกับ
ทางราชการ รวมทั้งวางแผนส่งเสริมการตลาดให้กับราษฎรที่ร่วมโครงการ เช่น
ท�ำข้อตกลงกับบริษัท CP และ บริษัทเครื่องหอมไทยจีนในการรับซื้อผลผลิต
ในอนาคต เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้กลุ่มเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และก่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการด�ำเนินการ
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ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. พื้นที่ป่าต้นน�้ำน่านมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 4,316 ไร่ จากการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2559 การบุกรุกพื้นที่ลดลงจากเดิม 2,130.5 ไร่ การเกิด
ไฟป่าที่เกิดจากการเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรลดลงจาก 155 ครั้ง เหลือเพียง
77 ครัง้ ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และเกิดมูลค่าเพิม่ โดยเฉพาะ
สัตว์ป่า พืชอาหาร และพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น การปลูกพืชยันดิน
ท�ำให้ลดการพังทลายของหน้าดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และแหล่งน�้ำ
มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัย
บริเวณต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ
2. สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน ท�ำให้ชมุ ชนพึง่ ตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้ฐานทรัพยากรทีม่ ใี นท้องถิน่ อย่างชาญฉลาด ถูกต้อง และเหมาะสม
เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของครัวเรือน
3. ก่อให้เกิดการรวมกลุม่ ท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ส่งผลให้ชมุ ชนสงบ
และอยูร่ ว่ มกันด้วยความรักความสามัคคี อีกทัง้ เป็นการลดการเข้าไปหางานท�ำ
ต่างถิ่น ส่งผลให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว
5. กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกีย่ วกับ
งานด้านการผังเมืองระดับต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและ
การควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดําเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ในด้านการพัฒนาเมือง พืน้ ที่ และชนบท โดยการกาํ หนดและกาํ กับดูแล
นโยบายการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ระบบการตัง้ ถิน่ ฐานและโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมทัง้
การกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม
และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่ง
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สาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตาม
ระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำ� หนดหน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลือ่ น
หรือส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วมทีช่ ดั เจน โดยในส่วนกลาง ได้แก่
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ส�ำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และส�ำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
ส่วนจังหวัด และส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครเข้ารับการประเมินเพือ่ รับรางวัลความ
เป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ประเภท
รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเสนอโครงการตัวอย่าง
คือ “โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาพื้นที่และระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่มีปัญหาการเข้าถึง และออก
โฉนดที่ดินแปลงใหม่ให้สามารถเข้าถึงพื้นที่และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
ขอบเขตการด�ำเนินงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มกี ารปรับเปลีย่ นนโยบายการด�ำเนินงาน
พัฒนาเมือง จากการบังคับเวนคืน มาเป็นการร่วมรับภาระ ร่วมเป็นหุ้นส่วน
ลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมรับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นธรรม และเปลี่ยนจากการที่รัฐ
เป็นผู้ชี้น�ำและด�ำเนินการฝ่ายเดียว มาเป็นรัฐเป็นผู้แนะน�ำและให้บริการโดย
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเข้าร่วมด�ำเนินงานด้วยความสมัครใจ
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้น ที่ จัง หวั ด พะเยา เป็ นโครงการ
พัฒนาเมืองโดยวิธีการจัดรูปที่ดิน (Land re-adjustment Development)
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ซึ่งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนเจ้าของที่ดิน กรมโยธาธิการ
และผังเมือง (ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา) และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดิน (ส�ำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา) และ
ให้ค�ำปรึกษาทางด้านกฎหมาย (ส�ำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา) ในการพัฒนา
เมืองที่มีปัญหาในการใช้ที่ดิน หรือพื้นที่ตาบอด ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้
ขาดถนนและสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ โดยการเสียสละทีด่ นิ ของประชาชน
ในโครงการด้วยความสมัครใจ และร่วมกันสร้างถนนระบบโครงข่ายคมนาคม
เพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน โดยมีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินส่วน
จังหวัดพะเยาให้ข้อเสนอแนะ และแก้ปัญหาการด�ำเนินโครงการจัดรูปที่ดินใน
จังหวัดพะเยา
ในการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประชาชนต้องเข้าใจรูปแบบ
การด�ำเนินโครงการและมีจิตสาธารณะสูง และร่วมวิเคราะห์ปัญหาเมืองและ
ออกแบบพื้นที่ชุมชนเมือง/โครงข่ายคมนาคมในพื้นที่โครงการ เนื่องจากต้อง
สละที่ดินของตนเองเพื่อก่อสร้างถนนโครงข่ายเมือง โดยมีกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองออกแบบแปลงทีด่ นิ ใหม่รว่ มกับประชาชนในโครงการ และให้คำ� ปรึกษา
ด้านเทคนิคในการจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ ให้อตั ราการปันส่วนทีด่ นิ ของประชาชนเสมอ
ภาคและยุติธรรม
ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. ประชาชนในโครงการจัดรูปทีด่ นิ มีถนนเข้าถึงพืน้ ทีท่ กุ แปลง ได้แปลง
โฉนดทีส่ วยงาม และสามารถใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ ได้เต็มพืน้ ที่ มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเมือง ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน�้ำ  เป็นต้น รวมทั้งประชาชน
ในเมืองสามารถใช้ถนนสายหลักเป็นทางสัญจรภายในเมือง และสามารถเข้าถึง
พื้นที่ได้อย่างสะดวก
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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2. การสร้างถนนโดยการจัดรูปที่ดิน สามารถประหยัดงบประมาณ
ได้มากกว่าการสร้างถนนโดยวิธีการเวนคืนที่ดิน (เปรียบเทียบจากถนนสาย
โครงการตามผังเมือง ก 1 ที่มีการประมาณค่าใช้จ่ายจากการสร้างถนนโดยวิธี
การเวนคืนทีด่ นิ ของเทศบาลเมืองพะเยา ระยะทาง 1,000 เมตร ใช้งบประมาณ
140 ล้านบาท ขณะที่ถนนที่ด�ำเนินการโดยวิธีการจัดรูปที่ดิน ระยะทาง 3 สาย
ทาง 1,400 เมตร ซึง่ รวมการสร้างทางเท้า ระบบระบายน�ำ 
้ ระบบไฟฟ้า ประปา
ไฟส่องสว่างแล้ว ใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท ท�ำให้รัฐประหยัดงบประมาณใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 90 ล้านบาท / 1 กม.)
6. กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจ
เกี่ยวกับการศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการ
ผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และ
เกษตรกร ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช
รวมทัง้ ให้คาํ ปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับดิน น�ำ 
้ ปุย๋ พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และ
ผลิตภัณฑ์พืช เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตพืช และพัฒนาผลผลิตพืช ให้มี
คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล ตลอดจนเพื่อให้บริการ
การส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กรมวิชาการเกษตร ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้าน
การวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลาง
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากล บนพื้นฐานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ภายใต้พันธกิจหลักในการสร้างและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสู่กลุ่ม
เป้าหมาย มีการก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานภายใต้กรมวิชาการเกษตรด�ำเนินการ
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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ตามตัวชี้วัดระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการ/โครงการที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
กรมวิชาการเกษตร สมัครเข้ารับการประเมินเพือ่ รับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัล
พัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเสนอโครงการตัวอย่างคือ
“โครงการขึน้ ทะเบียนชุมชนตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพันธุพ์ ชื พ.ศ. 2542”
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ขึน้ ทะเบียนชุมชนและจดทะเบียนส้มเขียวหวานพันธุเ์ ทพรส
เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ขอบเขตการด�ำเนินงาน
โครงการขึ้ น ทะเบี ย นชุ ม ชนตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองพั น ธุ ์ พื ช
พ.ศ. 2542 กรมวิชาการเกษตรได้ด�ำเนินงานบนพื้นฐานแนวคิดการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐและประชาชน ที่เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชนในพื้นที่
มีการด�ำเนินการและการตัดสินใจทีเ่ กิดจากเวทีประชาคมของชุมชน โดยกรมฯ
ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
กรมวิ ช าการเกษตร เมื่ อ ได้ รั บ การแจ้ ง การขอขึ้ น ทะเบี ย นชุ ม ชน
คุง้ บางกะเจ้า และขอจดทะเบียนส้มเขียวหวานพันธุเ์ ทพรสเป็นพันธุพ์ ชื พืน้ เมือง
เฉพาะถิ่น จาก นายกัมปนาท ปั้นเลิศ ผู้แทนกลุ่มผู้อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืช
ต�ำบลบางกระสอบ อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิน่ ปี พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2557 จึงได้ดำ� เนินโครงการฯ ร่วมกับ อบต.
บางกระสอบ ก�ำนันต�ำบลบางกระสอบ และปราชญ์จังหวัด สมุทรปราการ โดย
ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานของชุมชนและพันธุพ์ ชื ทีช่ มุ ชนอนุรกั ษ์, จัดท�ำข้อมูลประวัติ
ชุมชนและระบบการสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้ง การปลูกพืชของ
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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ชุมชนในอดีตถึงปัจจุบนั ซึง่ เดิมส้มเทพรสมีการปลูกอย่างแพร่หลายในเขตชุมชน
คุง้ บางกะเจ้าครอบคลุมพืน้ ที่ 6 ต�ำบล ได้แก่ ชุมชนต�ำบลบางน�ำ้ ผึง้ ต�ำบลบางยอ
ต�ำบลทรงคนอง ต�ำบลบางกอบัว ต�ำบลบางกะเจ้า และต�ำบลบางกระสอบ และ
ได้สูญหายไปจากชุมชนคุ้งบางกะเจ้า เนื่องจากสภาพน�้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2526
ต่อมาได้มีการค้นพบต้นส้มในสวนเก่าของชาวบ้านที่เกิดจากเมล็ดส้มจ�ำนวน
3 ต้น ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า ข้อมูลลักษณะประจ�ำพันธุ์ของ
ส้มเขียวหวานเทพรส ยังไม่เคยปรากฏชือ่ ส้มพันธุเ์ ทพรสในระบบฐานข้อมูลและ
ไม่มีส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรสในแปลงรวบรวมพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร
ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาว
ชุมชนคุง้ บางกะเจ้า เพือ่ รับทราบความต้องการทีแ่ ท้จริงในพืน้ ที่ และได้เกิดภาคี
เครือข่ายผสานความร่วมมือในการบูรณาการงานอนุรักษ์ส้มเขียวหวานพันธุ์
เทพรสร่วมกัน รวมทั้ง จัดประชุมคณะผู้ก่อการ จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรท�ำสวน
ส้มเทพรสคุง้ บางกะเจ้า (ร่างข้อบังคับสหกรณ์) โดยมีสำ� นักงานสหกรณ์จงั หวัด
สมุทรปราการ และส�ำนักคุม้ ครองพันธุพ์ ชื กรมวิชาการเกษตรเป็นผูป้ ระสานการ
จัดประชุม เพือ่ จัดท�ำบัญชีรายชือ่ สมาชิกกลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกส้มเขียวหวานพันธุ์
เทพรสคุ้งบางกะเจ้า เพื่อยื่นขอจดทะเบียนส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรส เป็นพันธุ์
พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามความต้องการของชุมชนคุ้งบางกะเจ้า
ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. ชุมชนคุ้งบางกระเจ้า เป็นชุมชนแห่งแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ตามตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพันธุพ์ ชื พ.ศ. 2542 โดยชุมชนมีสทิ ธิแ์ ต่ผเู้ ดียว
ในการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจยั ผลิต ขาย ส่งออก หรือจ�ำหน่าย
ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรส
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2. ชุมชนคุ้งบางกระเจ้าสามารถรักษาส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรส ซึ่งมี
เอกลักษณ์ของพันธุ์ คือเป็นซากพืชโบราณที่มีชีวิต (Living fossil) ที่เกือบจะ
สูญหายไป (มีลักษณะเด่น คือความทนต่อสภาพดินเค็ม มีหนามยาว เนื้อใน
หวานกรอบ ไม่มีรสเปรี้ยว แม้ผลยังอ่อน เมื่อปอกเปลือกเส้นใยผนังผลด้านใน
จะติดเปลือกออกมา) ให้คงอยูต่ อ่ ไปในอนาคต และเป็นผลไม้เศรษฐกิจทีส่ ามารถ
ช่วยให้ชุมชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. มีชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และ
พัฒนาพันธุ์พืชให้กับชุมชนอื่นๆ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ และสามารถขึ้นทะเบียนชุมชนตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ต่อไปได้
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ใน
การก�ำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์ และให้บริการค�ำแนะน�ำและส่งเสริม
แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ด�ำเนินการตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์ รวมถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีพนั ธกิจส�ำคัญประการหนึง่
ในการขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน
ประเทศและต่างประเทศเพือ่ การพัฒนาระบบสหกรณ์ และส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการและด้านเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์ ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดให้
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนโครงการในระดับกรม และกองพัฒนาสหกรณ์นอกภาคเกษตร
และส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
ส�ำหรับในส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดด�ำเนินการใน
พื้นที่
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กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลความ
เป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ประเภท
รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเสนอโครงการตัวอย่างคือ
“โครงการข้าวสารสหกรณ์ชว่ ยชาวนา อ�ำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดสกลนคร”
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกที่ท�ำนาให้ได้รับรายได้ที่เป็นธรรมจาก
การขายข้าวในช่วงสถานการณ์ราคาตกต�่ำ 
2) เพิ่มปริมาณการแปรรูปเป็นข้าวสารในระบบสหกรณ์สร้างมูลค่า
เพิ่มแก่สินค้าข้าว
3) ช่วยกระจายสินค้าข้าวสารคุณภาพในขบวนการสหกรณ์สผู่ บู้ ริโภค
ขอบเขตการด�ำเนินงาน
จากปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต�่ำ  ในปีการผลิต 2559/60 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนัน้ ราคาตันละ 7,000
บาท ท�ำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลจึงมีนโยบายเพื่อช่วยเหลือ
ให้เกษตรกรได้รับราคาข้าวเปลือกที่เป็นธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสานความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์
ให้ช่วยเหลือดึง Supply ข้าวเปลือก โดยการรับซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่ในราคา
น�ำตลาด ไม่ให้ราคาข้าวเปลือกในพื้นที่ตกต�่ำเกินไป แล้วน�ำมาแปรรูปเป็น
ข้าวสารกระจายสู่ตลาด
โครงการข้าวสารสหกรณ์ชว่ ยชาวนา อ�ำเภอเกษตรวิสยั จังหวัดสกลนคร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั
จ�ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีความพร้อมสูงในการผลิตข้าวสารที่มีคุณภาพ
และสามารถก�ำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่ได้ในราคาน�ำตลาด โดยมี
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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คณะกรรมการด�ำเนินงานสหกรณ์ เป็นผูก้ ำ� หนดนโยบาย สนับสนุนงบประมาณ
เครื่องมือต่างๆ และมีนางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จ�ำกัด และนางสาวบุญล้วน อุดมพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นผู้มี
บทบาทหลักในการก�ำกับดูแลการผลิตและการแปรรูปเป็นข้าวสารให้มคี ณ
ุ ภาพ
รวมทั้งกระจายข้าวสารของสหกรณ์ฯ ไปยังจุดจ�ำหน่ายหรือเครือข่าย
ทั้งนี้ในการเพิ่ม Demand ข้าวสารสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ให้เปิดจุดจ�ำหน่าย
ข้าวสารภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นช่องทางให้ข้าวสารสหกรณ์วางจ�ำหน่ายและ
ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยตรง และประสานความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าใน
การน�ำข้าวสารสหกรณ์ไปจัดจ�ำหน่าย จัดตลาดการเกษตร และสร้างความเชือ่ มัน่
ให้กบั ผูบ้ ริโภค โดยมีกลไกควบคุมคุณภาพด้วยระบบการผลิตทีท่ นั สมัย มีโรงเก็บ
ข้าวเปลือกไซโลเย็นควบคุมความชืน้ ก่อนท�ำการสีขา้ ว และมีคณะท�ำงานควบคุม
คุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ข้าวเกรดที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดอย่าง
สม�่ำเสมอ พร้อมการจัดท�ำประชาสัมพันธ์ข้าวสารของโครงการฯ ที่เป็นการน�ำ
หลักการ “การมีสว่ นร่วมของประชาชน”เข้ามาบริหารจัดการ โดยน�ำผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
สหกรณ์ โรงสี ร้านค้า และประชาชนที่บริโภคข้าวสารที่มีคุณภาพและราคาถูก
ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. จากช่วงสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกตกต�ำ 
่ เกษตรกรได้รบั รายได้ที่
เป็นธรรม จากราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ณ ความชื้นที่ 15 % ก่อนมีโครงการ
ราคาตันละ 7,000 บาท ระหว่างด�ำเนินโครงการ เพิ่มขึ้นเป็นตันละ 11,000
บาท เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
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2. เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าข้าวของประเทศ เฉพาะในระบบสหกรณ์
เพิม่ ขึน้ 656.180 ล้านบาท (มูลค่าข้าวเปลือก 298.100 ล้านบาท มูลค่าข้าวสาร
358.083 ล้านบาท)
3. ขบวนการสหกรณ์ มีลกู ค้าข้าวสารสหกรณ์รายใหม่เป็นจ�ำนวนมาก
ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ห้างโมเดิร์นเทรด และภาคเอกชน เช่น
การอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมได้สั่งซื้อข้าวสาร
จากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ�ำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่อง
เกิดความร่วมมือและการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 151 หน่วยงาน
8. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�ำนักงาน
ปปส.) สังกัดกระทรวงยุตธิ รรม มีหน้าทีใ่ นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และอ�ำนวยการให้มีการ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการติดตามประเมินผล ตรวจสอบ
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ส�ำนักงาน ปปส. ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา
สถานประกอบการ และสังคม ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และสร้างความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนในระยะยาว โดยก�ำหนดให้ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยส่วนป้องกันยาเสพติดในชุมชน มีหน้าที่ในการประสาน
ผลักดันการน�ำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ กรอบทิศทางการด�ำเนินงานไป
สู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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ส�ำนักงาน ปปส. สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัล
พัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเสนอโครงการตัวอย่างคือ
“โครงการกุดตะกาบโมเดล” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรงลงให้อยู่ในระดับที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตปกติของคนในชุมชน
2) ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยน�ำผู้เสพฯ เข้าบ�ำบัด
รั ก ษาเพื่ อ ให้ ค นในชุ ม ชนมี ค วามปลอดภั ย จากยาเสพติ ด และ
อาชญากรรมที่ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน
3) สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา
ยาเสพติดได้
ขอบเขตการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงาน ปปส. ให้ความส�ำคัญกับปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่
ก่อให้ให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนมากที่สุด และต้องมีการแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน และสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมุง่ เน้นการเฝ้าระวังมากกว่า
ปราบปราม เน้นความส�ำคัญของผู้ไม่ค้า ไม่เสพ การหาข่าวเชิงลึก/ลับ ป้อนให้
หน่วยงานรัฐ การเฝ้าระวังติดตามสภาพปัญหายาเสพติดในระดับครัวเรือนที่
ผ่านการบ�ำบัด (อสม.) ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการที่ใช้ในการด�ำเนินการ ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ก�ำหนดให้บ้านกุดตะกาบ
ต�ำบลวาริชภูมิ อ�ำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่ของโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เนือ่ งจากเป็นหมูบ่ า้ นขนาดใหญ่ทมี่ ปี ญ
ั หาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดระดับรุนแรง เยาวชนมีการมัว่ สุมเสพยาเสพติด สร้างความเดือดร้อนให้
กับชุมชน กลุม่ ผูน้ ำ� /แกนน�ำยังขาดความเชือ่ มัน่ ต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ มีความกลัว
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และไม่กล้าเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงเกิดเป็นกุดตะกาบ
โมเดล ซึง่ เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทีใ่ ช้การมีสว่ นร่วมของประชาชน
โดย ส�ำนักงาน ปปส. ภาค 4 ร่วมกับฝ่ายปกครอง โรงเรียน วัด และ
ผู้น�ำชุมชนในพื้นที่บ้านกุดตะกาบจัดท�ำเวทีประชาคม เพื่อรับรู้ปัญหาและ
แสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชาวบ้าน และเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
กระบวนการแก้ไขปัญหาจึงมุ่งเน้นการบูรณาการการท�ำงานกับทุกภาคส่วนใน
พื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานฝ่ายปกครอง ต�ำรวจ ทหาร สาธารณสุข วัด โรงเรียน
และหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้น�ำ
ชุมชนและประชาชน และสร้างเครือข่ายแก้ปญ
ั หายาเสพติด โดยจัดท�ำโครงการ
ชุมชนเข้มแข็งเพือ่ สร้างจิตส�ำนึกของประชาชนและจิตอาสา, โครงการโรงเรียน
ผู้น�ำเพื่อให้ได้ผู้น�ำเป็นแกนขับเคลื่อน (ผู้ผ่านการอบรมโครงการชุมชนเข้มแข็ง
จ�ำนวน 25 คน) และตัง้ ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่ า้ น (ชรบ.) โดยการบูรณาการ
จากคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งพลังภาคประชาชน
และประชาชนจิตอาสาในหมู่บ้าน จ�ำนวน 50 คน เพื่อด�ำเนินการตามแผน/
โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดโดยการเดินเวรยาม เพือ่ ป้องปราม กดดันและหาข่าว
สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ส�ำหรับด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ศอ.ปส.อ.
โดยฝ่ายปกครองและต�ำรวจ จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนจิตอาสาในการท�ำ
หน้าที่เป็น ชรบ. และส�ำนักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนงบประมาณและเป็นพี่เลี้ยง
ให้แก่ชุด ชรบ. รวมทั้งเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับวัดและ
โรงเรียนในพื้นที่จัดท�ำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดเพื่อสร้างจิตส�ำนึก
ให้ครู เด็ก เยาวชนและผูป้ กครองในพืน้ ทีใ่ ห้เกรงกลัวต่อการกระท�ำความท�ำผิด
ด้านยาเสพติด
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ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. เกิดการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมใน
การร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพี้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
2. ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเข้ามาร่วมแก้ไขเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด โดยชุมชน/กล้าให้ข้อมูลข่าวสารกับเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้สภาพปัญหา
ยาเสพติดและกลุ่มผู้ค้าในหมู่บ้านลดลงอย่างมาก
3. ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ซึ่งปัจจัยที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จมาจาก
ผูน้ ำ� ในชุมชนให้ความส�ำคัญและร่วมมือกับภาคประชาชนในการเข้ามาเป็น ชรบ.
เพือ่ สนับสนุนการท�ำงานของแกนน�ำหมูบ่ า้ น โดยการมีชดุ ชรบ. จ�ำนวนหมูบ่ า้ นละ
25 คน ท�ำหน้าที่เดินเวรยามอย่างมีประสิทธิภาพ มีการขับเคลื่อนกิจกรรม/
โครงการของภาคประชาชนอย่างเป็นระบบ
9. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(สป.พม.) มี ภ ารกิ จเป็นศูนย์ก ลางการบริห ารของกระทรวงในการพั ฒ นา
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแปลงนโยบายของกระทรวงเป็ น แผนปฏิ บั ติ ง าน จั ด สรร
ทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง
สป.พม. ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ผนึกก�ำลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการทางสังคม โดยมอบหมายให้ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด�ำเนินงานกับ
องค์กรเครือข่ายในจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน
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ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชแบบมีส่วนร่วม โดยเสนอ
โครงการตัวอย่าง คือ “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส�ำหรับ
คนพิการ อ�ำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์ เพื่อขจัด
ข้อจ�ำกัดและอุปสรรคของสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการในท้องถิ่น
ทีม่ ภี าวะความยากล�ำบากในการด�ำรงชีวติ และปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวัน
ในที่อยู่อาศัย, สนับสนุนให้คนพิการสามารถด�ำรงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรม
ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ในที่ อ ยู ่ อ าศั ย ได้ โ ดยสะดวกมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย และ
ถูกสุขอนามัย และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมมามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา
ทีอ่ ยูอ่ าศัยของคนในชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม โดยบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ทัง้ ในและนอกพืน้ ที่ รวมทัง้ เพือ่ พัฒนาต้นแบบการแก้ปญ
ั หาที่
อยู่อาศัยแก่คนพิการในชุมชน
ขอบเขตการด�ำเนินงาน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นได้จัดท�ำ
แผนการยกระดับความเป็นอยู่ด้านที่อยู่อาศัยอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยมอบให้ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครราชสีมา ส�ำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระดับพื้นที่ พบว่า
จากจ�ำนวนประชากรในพื้นที่อ�ำเภอโนนแดงทั้งหมดจ�ำนวน 25,600 คน มีคน
ต้องการที่อยู่อาศัยประมาณหนึ่งร้อยคนเศษ และในกลุ่มดังกล่าวเป็นคนพิการ
ที่ต้องการที่อยู่อาศัย และคนพิการที่มีปัญหาที่อยู่อาศัยต้องการปรับสภาพ
แวดล้อมที่อยู่อาศัย จ�ำนวน 96 หลัง จึงได้เริ่มด�ำเนินโครงการปรับสภาพ
แวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มาอย่างต่อเนื่อง
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การด�ำเนินการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับคนพิการ จ�ำนวน
96 หลัง สป.พม. ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครราชสีมา ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยส�ำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ท�ำหน้าที่เป็น
Facilitator กระตุน้ สนับสนุนการด�ำเนินงาน เริม่ จาก อาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ (อพม.) ชมรมผูพ้ กิ ารอ�ำเภอโนนแดง ส�ำรวจข้อมูล
และแจ้งข่าวสารโครงการ และจัดการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง อพม. ชมรม
ผูพ้ กิ ารโนนแดง อบต. ผูน้ ำ� ชุมชน เพือ่ ก�ำหนดเกณฑ์และคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย
จัดล�ำดับความส�ำคัญของข้อมูล ก�ำหนดเป้าหมายที่จะด�ำเนินการน�ำเสนอต่อที่
ประชุมอ�ำเภอเพื่อขอความเห็นชอบ และก�ำหนดมาตรการและขั้นตอนในการ
ด�ำเนินการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ผพู้ กิ าร เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบ
แล้วจึงจัดให้มีการประชุมเพื่อออกแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมร่วมกัน ระหว่าง
ผูพ้ กิ าร คณะกรรมการ (ภาคส่วนด้านสังคม ภาคประชาชนในพืน้ ที)่ ผูน้ ำ� ชุมชน
นายช่างผู้ช�ำนาญการจาก อบต. และนายช่างที่อยู่ในชุมชน เพื่อให้ได้รูปแบบที่
อยูอ่ าศัยและประมาณการค่าใช้จา่ ยทีเ่ หมาะสม และจัดการระดมทุน ทรัพยากร
จาก อบต., อบจ., ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อเป็นทุนและวัสดุที่ใช้ในการ
ด�ำเนินการ
ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. ในปี 2547 - 2560 ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่
คนพิการในอ�ำเภอโนนแดง จ�ำนวน 31 ราย ท�ำให้ผู้พิการมีที่อยู่อาศัยที่ถูก
สุขอนามัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เกิดการบูรณาการการท�ำงานจากทุกภาคส่วนในชุมชน ทุกภาคส่วน
ให้ความส�ำคัญกับการปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูพ้ กิ ารเพิม่ มากขึน้
ผู้พิการได้รับการดูแลจากคนในชุมชน
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10. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สป.ทส.)
มีภารกิจในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมเชิงพืน้ ทีอ่ ย่างสมดุลและยัง่ ยืน ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม และบูรณาการ
ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทุกระดับ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค์กร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เชิงรุก
สป.ทส. ได้กำ� หนดพันธกิจในการบูรณาการและสร้างการมีสว่ นร่วมกับ
ทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศ
ประชาคมอาเซียนและระหว่างประเทศ และก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ใน
การรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ได้ก�ำหนด
ให้ ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสค.) มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค รวมทั้งให้ส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) มีหน้าที่ในการส่งเสริม
เผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
สป.ทส. สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลพัฒนาการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเสนอโครงการตัวอย่างคือ “โครงการ
มีส่วนร่วมของเครือข่ายอนุรักษ์และเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
ตอนล่าง” มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน�้ำ  และเพิ่ม
คุณภาพน�้ำในแม่น�้ำสายหลัก
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ขอบเขตการด�ำเนินงาน
สป.ทส. ได้ปรับบทบาทการท�ำงานจากการท�ำงานตามกฎหมาย มาเป็น
ผูส้ ง่ เสริมและสนับสนุนและขับเคลือ่ นการด�ำเนินโครงการมีสว่ นร่วมของเครือข่าย
อนุรักษ์และเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำลุ่มน�้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และมอบหมายให้
ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (สสภ.6) ด�ำเนินโครงการฯ
สสภ.6 ขับเคลือ่ นโครงการมีสว่ นร่วมของเครือข่ายอนุรกั ษ์และเฝ้าระวัง
คุณภาพน�ำ้ ลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยาตอนล่าง ผ่านทางส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) อ่างทอง สิงห์บุรี และนนทบุรี โดยประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ เพื่อจัดตั้งเครือข่าย
อนุรักษ์และเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำลุ่มน�้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วย
อาสาสมัครพิทกั ษ์รกั ษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น (ทสม.)
และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ และสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมเชิงพืน้ ทีใ่ นการด�ำเนินงานเครือข่ายอนุรกั ษ์และเฝ้าระวังคุณภาพน�ำ้
ลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยาตอนล่าง (จังหวัดอ่างทอง สิงห์บรุ ี นนทบุร)ี ส่งผลให้การด�ำเนิน
งานเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องจาก ทสจ. และ อปท. เป็นหน่วยงานที่ตั้ง
อยู่ในพื้นที่ มีความใกล้ชิดกับประชาชน ส่วน สสภ.6 ท�ำหน้าที่สนับสนุนทาง
วิชาการและงบประมาณ
ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง รับผิดชอบแม่น�้ำเจ้าพระยาและแม่น�้ำน้อย
ในช่วงที่ไหลผ่านจังหวัด, พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี รับผิดชอบแม่น�้ำเจ้าพระยา
แม่น�้ำน้อยและแม่น�้ำลพบุรี ในช่วงที่ไหลผ่านจังหวัด, พื้นที่จังหวัดนนทบุรี
รับผิดชอบแม่น�้ำเจ้าพระยาช่วงที่ไหลผ่านอ�ำเภอปากเกร็ด อ�ำเภอเมืองและ
อ�ำเภอบางกรวย ซึ่งคุณภาพของน�้ำเข้าสู่สภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี มีแนวโน้มเสื่อมโทรมมากขึ้นจนไม่สามารถน�ำมาอุปโภคได้
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ในการด�ำเนินโครงการ สสภ.6 ร่วมกับ ทสจ. อ่างทอง สิงห์บุรี นนทบุรี
ประสานการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่
อุตสาหกรรมจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ รวมทัง้ สนับสนุนความรูใ้ ห้แก่เครือข่ายอนุรกั ษ์และเฝ้าระวังคุณภาพน�ำ้
ลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยาตอนล่าง ในการใช้อปุ กรณ์ตรวจวัดคุณภาพน�ำ 
้ และการอ่านค่า
และร่วมกับเครือข่ายฯ ส่วนการก�ำหนดพืน้ ทีแ่ ละจุดตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ ในลุม่ น�ำ้
เจ้าพระยาตอนล่าง ด�ำเนินการโดยมี ทสม. เป็นผูต้ รวจและรายงานผลการตรวจ
วัดคุณภาพน�้ำ ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ด้วยชุดตรวจวิเคราะห์
ภาคสนามในพื้นที่ของตนเอง และรายงานผลให้ ทสจ. รับทราบทุกสัปดาห์
ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์
ตรวจวัดคุณภาพน�้ำ ประชาสัมพันธ์และเครือข่ายประสานงานในพื้นที่
ทั้งนี้ ทสจ. ได้เชื่อมโยงการด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายฯ ในการเฝ้าระวังการ
ซักซ้อมการเตือนภัย และเชื่อมโยงเครือข่ายกับเครือข่ายการประปานครหลวง
เครือข่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และเครือข่าย ปตท. เพื่อบูรณาการและส่งเสริม
การอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำ  โดยมีการจัดเวที
สัมมนาเพือ่ เชือ่ มโยงเครือข่ายระดับลุม่ น�ำ้ เพือ่ ให้เกิดการท�ำงานทีส่ อดคล้องกัน
ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. เกิดเครือข่ายอนุรักษ์และเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
ตอนล่าง ใน 3 จังหวัด จ�ำนวน 23 เครือข่าย เครือข่ายผูน้ ำ� เยาวชนอนุรกั ษ์แม่นำ�้
สายหลัก จ�ำนวน 10 โรงเรียน และเครือข่ายอนุรกั ษ์และเฝ้าระวังคุณภาพน�ำ้ คลอง
จ�ำนวน 22 เครือข่าย
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2. ประชาชนได้ รั บ ความรู ้ ความเข้ า ใจเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มและเกิ ด
จิตส�ำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และให้ความร่วมมือในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตนเองมากยิ่งขึ้น
11. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการพัฒนายุทธศาสตร์
และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหาร
ราชการประจ�ำทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของกระทรวง ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเป็นศูนย์การบริหารราชการ
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม ได้ ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ส ่ ง เสริ ม
และสนับสนุนงานยุติธรรมเพื่อประชาชน มุ่งที่จะพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม โดยด�ำเนินการผ่านส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัด
และอาสาสมัครยุตธิ รรมชุมชน รวมถึงการพัฒนาระบบงานยุตธิ รรมชุมชน และ
การพัฒนากฎหมายเพือ่ สนับสนุนการบริหารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม และมอบให้ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรม
จังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลือ่ นหรือส่งเสริมการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับ
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ.
2560 ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม เสนอโครงการ
ตัวอย่างคือ “โครงการขับเคลือ่ นยุตธิ รรมชุมชนเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน: ยุตธิ รรม
ถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” ซึ่งส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นได้จัดท�ำ
แผนการขยายผลการด�ำเนินงานจาก โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรม
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ชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน: กิจกรรมการขับเคลื่อน
และการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่เคยได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ในระดับดี โดยมีศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เป็นต้นแบบ
ในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปสู่การขยายผลใน 3 พื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น คือ 1) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ�ำเภออุบลรัตน์
2) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลเมืองเก่าพัฒนา อ�ำเภอเวียงเก่า 3) ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต�ำบลวังชัย อ�ำเภอวังชัย ในการด�ำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการด�ำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) และ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนระดับต�ำบลที่กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งน�ำร่องขึ้นให้
มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนภารกิจในการให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ด้านความยุติธรรม และให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมและประสานความ
ร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอบเขตการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัดขอนแก่น ด�ำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการให้
เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ ให้ชุมชน ด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมในรูปแบบการท�ำงานของ “ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้นแบบ” โดยเป็น
หน่วยงานหลักในการสนับสนุนงบประมาณ เป็นพี่เลี้ยงและให้การสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหุ้นส่วนหรือเครือข่ายในการการด�ำเนินงาน
และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่
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การด�ำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ เป็นกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางเลือกทีเ่ ปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้อง มีสว่ นร่วมในการยุตปิ ญ
ั หาข้อพิพาทและสร้างความสมานฉันท์ให้กบั
ชุมชนในพืน้ ที่ การจัดท�ำแผนป้องกันอาชญากรรมโดยชุมชน การเยียวยาให้กบั
ผู้เสียหาย และการคืนคนดีสู่สังคม ที่มีการท�ำงานบูรณาการร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยและผู้น�ำชุมชนในพื้นที่
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 1) อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน
2) คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 3) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 4) คณะ
อนุกรรมการด้านต่างๆ 5) คณะท�ำงาน 6) กลุ่มจิตอาสาต่างๆ ซึ่งด�ำเนินการ
ตามภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 5 ด้าน ได้แก่ การป้องกันและควบคุม
อาชญากรรมในชุมชน, การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เบาะแสการกระท�ำ
ผิดกฎหมายและปัญหาความเดือดร้อน, การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท,
การเยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน และ
การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน โดยการขยายผลใน 3 พื้นที่
คือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ�ำเภออุบลรัตน์, ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต�ำบลเมืองเก่าพัฒนา อ�ำเภอเวียงเก่า และศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนต�ำบลวังชัย
อ�ำเภอวังชัย ได้น�ำวิธีบริหารการมีส่วนร่วมแบบ 4 ช (ชี้ช่อง ช่วยเหลือ เชื่อมั่น
เชิดชู) ของต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มาปรับเป็น 5 ช
(ชวน/เชือ่ ม, ชง/ช้อน, ชม/เชียร์, เช็ค, เชือ่ มัน่ ) และใช้ปรัชญาการมีสว่ นร่วมของ
ภาคประชาชน 3 รัก คือ รักเพื่อนบ้าน รักชุมชน และรักบริการ มาด�ำเนินการ
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ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระจายงานบริการด้านการอ�ำนวย
ความยุติธรรมสู่หมู่บ้าน เกิดการต่อยอดกิจกรรมในชุมชน โดยการที่คนใน
ชุมชนเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายยุติธรรม ร่วมปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ หรือในบางกรณี สามารถให้ค�ำปรึกษาข้อกฎหมายได้ในเบื้องต้น
2. มีเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายยุติธรรมชุมชน คณะกรรมการ
ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน อาสาสมัครต่างๆ ผูน้ ำ� ธรรมชาติ ร่วมมือกันท�ำงาน ถ่ายทอด
ความรู้ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ท�ำให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ หน้าที่ ตลอดจนช่องทางการให้บริการจากรัฐมากขึน้
3. ประชาชนผูท้ เี่ ดือดร้อน/มีปญ
ั หาข้อพิพาท ได้รบั บริการ ไม่เสียเวลา
และลดค่าใช้จา่ ยในการเข้าถึงความยุตธิ รรม เกิดความเชือ่ มัน่ ไว้ใจการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ
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ความส�ำเร็จตามภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ใน 3 พื้นที่ขยายผล
		 ภารกิจของศูนย์ฯ
พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 พื้นที่ 3
1 ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
15
3
1
ในชุมชน (ครั้ง)
2 รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส
2
6
2
และปัญหาความเดือดร้อนของ
ผู้ด้อยโอกาส (ครั้ง)
3 ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท (ครั้ง)
3
9
7
4 เยียวยาเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรม 10
4
1
และความรู้สึกของชุมชน (ครั้ง)
5 รับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติ
4
18
6
กับศูนย์ชุมชน (ครั้ง)
หมายเหตุ :
พื้นที่ 1: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ�ำเภออุบลรัตน์
พื้นที่ 2 : ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลเมืองเก่าพัฒนา อ�ำเภอเวียงเก่า
พื้นที่ 3 : ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลวังชัย อ�ำเภอวังชัย
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รางวัลระดับดี
1. กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับ
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุน
ให้มีการจัดท�ำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
จัดท�ำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564” และในปี 2560 กรมการพัฒนาชุมชน
มุง่ มัน่ ขับเคลือ่ นสัมมาชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน
อย่างมีความสุข” โดยผูบ้ ริหารได้ให้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมของประชาชน
มีการประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบตั ภิ ารกิจหลักในการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการสื่อสารนโยบายและสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านช่องทางที่
หลากหลาย นอกจากนี้ มีกลไกในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม
โดยมอบหมายให้ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด น�ำนโยบายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปสู่การปฏิบัติ และมีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบงานส่งเสริม
กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ ยังได้จดั ท�ำแผนงาน
(Roadmap) เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564
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กรมการพัฒนาชุมชน มีการสนับสนุนการท�ำงานของภาคประชาชน
โดยมีช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนที่หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์กรมการพัฒนา
ชุมชน สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์) คู่มือ จุลสาร การจัดประชุม
ชี้แจงกลุ่มเป้าหมาย การจัดกิจกรรมและนิทรรศการ การแจ้งข่าวสารกับกลุ่ม
เป้าหมายโดยตรงของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และการติดตั้งกล่องหรือตู้รับฟัง
ความคิดเห็น จัดตัง้ ศูนย์ดำ� รงธรรมประจ�ำกรม มีระบบการจัดการเรือ่ งร้องเรียน
และข้อเสนอของประชาชน โดยมีเจ้าหน้าทีค่ ดั กรองเรือ่ งส่งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อวิเคราะห์ เสนอแนวทาง และด�ำเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไข แล้วรายงานให้
ผู้บริหารและผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณและสนับสนุน
ทรัพยากรในโครงการ/กิจกรรมทีใ่ ช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในพืน้ ที่
กรมการพัฒนาชุมชน สมัครรับเข้ารับการเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัล
พัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยน�ำเสนอโครงการตัวอย่างคือ
“โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) เป็นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชนเผ่า
2) ส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในชุมชน
3) พั ฒ นายกระดั บ พื้ น ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า จากภู มิ ป ั ญ ญาให้ เ ป็ น สถานที่
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ขอบเขตการด�ำเนินงาน
กรมการพัฒนาชุมชน โดยส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอห้วยราช
ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของแม่บ้านที่มีอาชีพการทอผ้าเป็นกลุ่มอาชีพการ
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ทอผ้าไหมบ้านสนวนนอกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มีสมาชิกก่อตั้งจ�ำนวน 20 คน
โดยมีนางส�ำเริง โกติรัมย์ เป็นประธานกลุ่มฯ กลุ่มมีการระดมเงินหุ้น ได้เงิน
จ�ำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการด�ำเนินงานในระยะแรกที่ก่อตั้งกลุ่ม
ผลิตผ้าไหมที่มีสีสัน ลวดลายแบบดั้งเดิมตามที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรษุ แต่ยงั ไม่สามารถจ�ำหน่ายตลาดภายนอกชุมชนได้ ยอดจ�ำหน่ายเพียง
ปีละ 10,000 บาทเศษ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอห้วยราช จึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนากลุ่มอาชีพการทอผ้าไหมบ้านสนวนนอกให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ให้ชมุ ชนมีรายได้ทสี่ งู ขึน้ สามารถพึง่ ตนเองได้ โดยส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ
ห้วยราช มีบทบาทเป็น Key Actor ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม
สมาชิกเครือข่ายชุมชนที่เหนียวแน่น มีการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการแผนชุมชน เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ เช่น การพัฒนารูปแบบลายผ้า เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไหม
การแปรรูป การตลาด โดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อน
กระบวนการแผนชุมชน
ต่อมาส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอห้วยราชได้ปรับเปลีย่ นบทบาทเป็น
Network Manager ในการบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการในจังหวัด
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ บุ รี รั ม ย์ ศู น ย์ ห ม่ อ นไหมฯ
เฉลิมพระเกียรติฯ และองค์การบริหารส่วนต�ำบลสนวนนอก รวมถึงท�ำหน้าทีใ่ นฐานะ
เป็น Partnership ในการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้าไหมในเรื่องของ
องค์ความรู้ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ 
้ (การปลูกหม่อนเพือ่ ให้ได้ไหมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ) จนถึงปลายน�ำ 
้
(การมีตลาดรองรับ) รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับบริษทั ประชารัฐรักสามัคคี
บุรรี มั ย์ (วิสาหกิจเพือ่ สังคม) จ�ำกัด ในการขยายผล การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
และการตลาดที่มั่นคง
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ในกระบวนการจัดท�ำแผนชุมชน เครือข่ายชุมชนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรงกับโครงการ ได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงาน
จัดเวทีการเรียนรู้ เพือ่ การจัดท�ำแผนชีวติ ชุมชน มีการวิเคราะห์เชิงลึกในมิตดิ า้ น
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต การเมือง ความสงบเรียบร้อยและ
การบริหารชุมชน โดยพิจารณาปัญหาทีส่ ำ� คัญเร่งด่วนทีม่ ผี ลกระทบต่อประชาชน
ในวิถีชีวิตหลักและในวงกว้าง หารือและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา
ก�ำหนดแนวทางในอนาคต จัดท�ำแผนงาน/โครงการในการพัฒนาหมู่บ้านเป็น
แผนปฎิบัติการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
ในการด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการ มีการเลือกตัง้ คณะกรรมการกลุม่
มีการก�ำหนดกฎระเบียบของกลุ่มเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการแบ่ง
หน้าที่กันท�ำอย่างชัดเจน เช่น หาวัตถุดิบ แปรรูป ประชาสัมพันธ์ มีการน�ำ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาลงทะเบียน OTOP จนได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์
OTOP ระดับ 4 ดาวและระดับ 5 ดาว โดยกรรมการกลุม่ สมาชิกกลุม่ ได้รว่ มกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมาอย่างต่อเนื่อง จนผ้าไหมบ้านสนวนนอกเป็นผ้าไหม
ที่มีคุณภาพดี มีชื่อเสียง ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
เป็นที่ต้องการของตลาด จุดเด่นของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก คือ
มีกระบวนการผลิตครบทุกขั้นตอน ประกอบด้วย กระบวนการต้นน�้ำ  ได้แก่
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อม กระบวนการกลางน�้ำ 
ได้แก่ การทอผ้าไหม การมัดลาย การแปรรูป และกระบวนการปลายน�้ำ ได้แก่
การตลาดทีม่ กี ารจ�ำหน่ายสินค้า ณ ทีต่ งั้ ของกลุม่ ฯ ซึง่ ปัจจุบนั มีอตั ราการเติบโต
สูงมาก สินค้าภายในชุมชนมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
สนวนนอก เป็นกลุ่มแกนหลักในการพัฒนาลายผ้าเอกลักษณ์บุรีรัมย์ “ผ้าหาง
กระรอกคู่ตีนแดง”
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ปัจจุบนั บ้านสนวนนอกได้มกี ารยกระดับการขับเคลือ่ นให้เป็นหมูบ่ า้ น
ท่ อ งเที่ ย ว OTOP เชิ ง วั ฒ นธรรม โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP จากไหม และ
กระบวนการผลิตไหม ที่เป็นแนวคิดหลัก (Theme) ในการส่งเสริมและจัดการ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชน มีหน่วยงานภาคี ได้แก่ ส�ำนักงานท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัด
บุรรี มั ย์ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย บริษทั ประชารัฐรักสามัคคีจงั หวัดบุรรี มั ย์
(วิสาหกิจเพือ่ สังคม) จ�ำกัด ให้ความร่วมมือ จนเป็นหมูบ่ า้ นทีม่ กี ารจัดการท่องเทีย่ ว
ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นเป้าหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่
ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชน ส่งผลให้กลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
สนวนนอกมีความเข้มแข็ง ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาด สามารถขายได้อย่างต่อเนื่อง
ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก มีคุณภาพเป็นที่
ต้องการของตลาด สามารถพัฒนาและยกระดับจาก OTOP 4 ดาว เป็นระดับ
5 ดาว มีแบรนด์สินค้า “สนวนไหมไทย” โดยลายผ้าเอกลักษณ์บ้านสนวนนอก
คือ “ผ้าซับโสร่ง” ปริมาณการผลิตทุกประเภท ปีละกว่า 2,500 เมตร สามารถ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 45,000 บาทต่อครัวเรือน
2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มและชุมชน ในด้านการบริหาร
จัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน “หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก” เพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไหม สามารถรับนักท่องเที่ยวได้เต็มที่ 160-170 คน
โดยมีรายได้จากโฮมสเตย์เดือนละประมาณ 60,000 บาท
3. กลุ ่ ม มี ก ารจั ด สรรเงิ น ก� ำ ไรของกลุ ่ ม เพื่ อ สมทบกองทุ น พึ่ ง พา
ตนเองหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการจัดสวัสดิการของชุมชนหรือ
สาธารณประโยชน์ เป็นจ�ำนวนเงินกว่า 20,000 บาท และสามารถจัดหาทุนซื้อ
รถกระสวยอวกาศน�ำเที่ยว โดยไม่ใช้งบประมาณราชการ มูลค่า 390,000 บาท
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4. ประชาชนในหมูบ่ า้ น มีกจิ กรรมทีแ่ สดงออกถึงความรัก ความสามัคคี
ความร่วมมือของคนในชุมชน เช่น การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านคุณธรรมซ่อมแซม
ถนน เพือ่ ซ่อมแซมถนนเข้าหมูบ่ า้ น ซึง่ แต่เดิมมีความช�ำรุดทรุดโทรม จนสามารถ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้ส�ำเร็จ ด้วยฝีมือและน�้ำพักน�้ำแรงของ
ชาวบ้าน โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินจากภาครัฐ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตั้ง
ชื่อให้ถนนเส้นนี้ว่า ถนน “สู่สวรรค์”
สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
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2. กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับ
การก�ำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การก�ำกับ การส่งเสริม การวิจัย
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้ง
การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
การปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย
ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
กรมปศุสัตว์ ได้ให้ความส�ำคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยก�ำหนดไว้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 - 2560
ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านปศุสัตว์ ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงานด้านปศุสตั ว์ ตัง้ แต่กระบวนการผลิตสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์
การฆ่าสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ ทั้งนี้ บริหารได้ให้นโยบาย แนวทาง
การด�ำเนินงานกับบุคลากร ภายใต้ปรัชญา 3 มี คือ “มีความต้องการร่วม
มีความสนใจร่วม และมีผลประโยชน์ร่วม” โดยอาศัยกลไกของกระบวนการ
5 ช ประกอบด้วย 1) ชี้ : ชีแ้ จงท�ำความเข้าใจให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนได้ทราบ
ถึงสิทธิและโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมปศุสัตว์ 2) ชวน : ชักชวนให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้สิทธิและโอกาสที่พึงมี เข้ามามีส่วนร่วม 3) เชิญ :
เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีศักยภาพ มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�ำหนด เข้ามา
มีส่วนร่วม 4) ช่วย : ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกรมปศุสัตว์
ให้มคี วามรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้มคี วามสามารถช่วยตนเองและช่วยผูอ้ นื่
โดยท�ำให้เป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านปศุสัตว์
ทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการให้แก่ผอู้ นื่ และ 5) เชิดชู : ยกย่อง เชิดชู ผูท้ มี่ คี วามโดดเด่น
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการปศุสัตว์ และประสบความส�ำเร็จ
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กรมปศุสัตว์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการด�ำเนินการตามแผนงาน/ โครงการต่างๆ
ทั้งด้านพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัสดุ ให้แก่เครือข่ายเกษตรกร
สนับสนุนสัตว์พันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรฟาร์มเครือข่าย น�ำไปขยายพันธุ์และเป็น
แหล่งกระจายพันธุ์ของกรมฯ การสร้างความรู้ ทักษะ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
อาสาปศุสัตว์ ให้สามารถปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของกรมฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการสร้างเครือข่ายเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ และสนับสนุนการ
ท�ำงานของเครือข่าย และผูเ้ กีย่ วข้องภาคประชาชน นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญ
กับการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยจัดช่องทาง
การสื่อสารข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการเข้ามามีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็น
ของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Forum) เพื่อ
เปิดโอกาสให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวปฏิบตั ทิ ดี่ ี จัดให้มี
การประชุมสัมมนาเครือข่ายต่าง ๆ เช่น เครือข่ายอาสาปศุสัตว์ เครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดี เครือข่ายพืชอาหารสัตว์พันธ์ดี เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้มีการรับฟัง
ความคิ ด เห็ น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ร ะหว่ า งกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ย
เจ้าหน้าที่ของกรมฯ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้หน่วยงาน
ภายในกรมปศุสตั ว์เกิดบรรยากาศในการพัฒนากระบวนงานและสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ให้ กั บ งานบริ ก ารของกรมฯ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ รั บ บริ ก ารและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรมปศุสัตว์ สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเสนอโครงการตัวอย่างคือ “โครงการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพและเครื อ ข่ า ยคลั ส เตอร์ แ พะสวนผึ้ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี ”
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มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการ ร่วมกับ
ผลิต เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงาน
ภาครั ฐ และเอกชน และรวมกั น จ� ำ หน่ า ยโดยมี ต ลาดรองรั บ ที่
แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรในการเลี้ยงแพะให้เป็นอาชีพที่มั่นคง
มีรายได้ที่มั่งคั่ง และเกิดความยั่งยืนต่อไป
ขอบเขตการด�ำเนินงาน
กรมปศุสตั ว์ ได้มองเห็นโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมการเลีย้ งแพะ
ให้เป็นอาชีพทีม่ นั่ คง เกษตรกรมีรายได้ทมี่ งั่ คัง่ และเกิดความยัง่ ยืน เพราะความ
ต้องการบริโภคเนื้อแพะมีจ�ำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ เช่น
ประเทศเวียดนาม ปัจจุบันมีความต้องการ 8,000 ตัวต่อเดือน แต่เกษตรกร
ผู้เลี้ยงแพะส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเกษตรกรรายย่อย การผลิตมีลักษณะต่างคน
ต่างท�ำ  ท�ำให้กระบวนการผลิตที่มีต้นทุนสูง การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ยงั ไม่เข้าถึงเกษตรกรได้เท่าทีค่ วร ประกอบกับจังหวัดราชบุรี
โดยเฉพาะอ�ำเภอสวนผึง้ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ ที รัพยากรสมบูรณ์ เช่น แหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติ มีระบบนิเวศ สภาพอากาศ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
เลี้ยงแพะเป็นอาชีพ
ส�ำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ส�ำนักงาน
ปศุสัตว์อ�ำเภอสวนผึ้ง ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจปัญหา ได้ด�ำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินการ
ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง ในการสร้างการรวม
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กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมปศุสัตว์
ในการเพิ่มศักยภาพการผลิต และรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
พัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในอ�ำเภอสวนผึ้ง ให้มีความเข้มแข็ง
โดยน�ำกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันด�ำเนินกิจกรรม ร่วมมือ
เกื้อหนุน เชื่อมโยง และเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร ในลักษณะ
ของ Cluster เป็น “กลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์แพะสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี” เพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขัน และผลิตภาพของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดย
กรมปศุสตั ว์จะเป็นตัวกลางในการประสานการพัฒนา ส่งเสริม และแก้ไขปัญหา
ให้กลุ่มเกษตรกรตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ 
เกษตรกรในฐานะสมาชิกของกลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์แพะสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี มีสว่ นร่วมในการประชุมกลุม่ เพือ่ แสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ
ในการก�ำหนดเป้าหมาย แผนการผลิตแพะ ระยะสั้น ระยะยาว และกลยุทธ์ใน
การพัฒนาของสมาชิกกลุม่ เกษตรกรให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อม
ทัง้ ภายในและภายนอก เสนอกิจกรรม โครงการต่างๆ วิธกี ารพัฒนาปรับปรุงเพิม่
ผลิตภาพการผลิต เพือ่ จัดท�ำเป็นแผนยุทธศาสตร์คลัสเตอร์แพะสวนผึง้ (ราชบุร)ี
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุม่ เช่น การร่วมกันปลูกพืชอาหารสัตว์ การร่วมกัน
ซื้อปัจจัยการผลิต การร่วมการขายผลผลิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเลี้ยงแพะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งร่วมติดตามผลการด�ำเนินงานในเรื่อง
ต่างๆ โดยกรมปศุสัตว์เป็นผู้ประสานความร่วมมือ (Facilitator) กับหน่วยงาน
และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สถานี
พัฒนาทีด่ นิ ส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัด ส�ำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์จังหวัด สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น ในการสนับสนุนองค์ความรู้ใน
เรื่องต่างๆ เช่น การบริหารจัดการฟาร์ม การปรับปรุงพันธุ์ การดูแลเลี้ยงดูสัตว์
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การพัฒนาดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ การจัดการอาหารสัตว์ การจัดการ
ของเสียจากแพะ การจัดตั้งและด�ำเนินธุรกิจสหกรณ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
เนื้อแพะ รวมถึงการตลาด เป็นต้น และจากการด�ำเนินโครงการกลุ่มเครือข่าย
คลั ส เตอร์ แ พะสวนผึ้ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ระบบการผลิ ต แพะ
ผลิตภัณฑ์จากแพะ โดยการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน รวมเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถสร้างอาชีพ รายได้ที่
มั่นคงและยั่งยืนได้
ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต โดยการบริหารจัดการด้านการปรับปรุง
พันธุ/์ พืชอาหารสัตว์/โรงเรือน/การดูแลสุขภาพสัตว์ทเี่ หมาะสมตามหลักวิชาการ
ส่งผลให้การเพิ่มอัตราการรอดของลูกแพะหลังคลอด/ หย่านม จาก 1.5 ต่อแม่
ต่อปี มาเป็น 1.735 ต่อแม่ต่อปี สามารถลดต้นทุนการผลิตลูกแพะ จากเดิม
68.43 บาท/ก.ก. ลดลงเป็น 59 บาท/ก.ก. นอกจากนี้แพะทุกตัวในแปลงปลอด
โรคบรูเซลโลซีส (โรคแท้งติดต่อ) ได้รับการตรวจรับรองเป็นฟาร์มปลอดโรค
บรูเซลโลซีส ระดับ B จ�ำนวน 74 ฟาร์ม และได้การรับรองการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดีส�ำหรับความแพะเนื้อ (GAP) จ�ำนวน 6 ฟาร์ม
2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยสมาชิกที่เข้าร่วมแปลงใหญ่มี
รายได้สุทธิหลังจากหักต้นทุนจากการผลิตแพะเนื้อ (15 ก.ก.) มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
308.43 บาท และแพะเนื้อขุนเพศผู้ (25 ก.ก.) มูลค่าเพิ่มขึ้น 732.25 บาท และ
เนื้อแพะที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าจากเดิมราคาแพะเนื้อมีชีวิต (แพะขุน
เพศผู้ ขนาด 25-40 กิโลกรัม) ราคา 105 บาทต่อกิโลกรัม มาเป็น 110 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยกลุม่ คลัสเตอร์แพะราชบุรมี แี พะขายไม่ตำ�่ กว่าเดือนละ 100 ตัว ซึง่
จะขายได้ในราคากิโลกรัมละ 110 บาท คิดเป็นมูลค่า 385,000 บาท มีรายได้
เพิ่ม 91,000 บาทต่อเดือน
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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3. อ�ำเภอสวนผึ้ง เป็นศูนย์กลางการซื้อขายแพะเนื้อมีชีวิต แบบครบ
วงจรตัง้ แต่ตน้ น�ำ 
้ กลางน�ำ 
้ และปลายน�ำ 
้ โดยมีการบริหารจัดการแปลงในรูปแบบ
ของระบบสหกรณ์การเกษตรกรที่มีกฎหมายรองรับ สามารถตรวจสอบความ
โปร่งใสได้ทุกขั้นตอน ภายใต้การบริหารของเกษตรกรโดยเกษตรกร สมาชิก
ภายในกลุ่มมีมุมมองต่อสมาชิกด้วยกันดีขึ้น เกิดความสามัคคี ร่วมกันผลิตและ
จ�ำหน่าย ท�ำให้ขยายช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น
4. มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะอ�ำเภอข้างเคียงและจังหวัด
ข้างเคียง เพื่อเพิ่ม Supply Side ของตลาด ท�ำให้เพิ่มขีดความสามารถของ
กลุ่มเกษตรกรในการต่อรองราคาสินค้า (แพะเนื้อมีชีวิต) กับพ่อค้าที่เข้ามา
ซื้อสินค้า (Demand Side) เกิดความยั่งยืน/มั่นคงในการประกอบอาชีพการ
เลี้ยงแพะเป็นแบบอาชีพหลัก โดยไม่ต้องรอคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐ
สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช่ในการด�ำเนินงาน
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3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน สังกัดกระทรวงยุตธิ รรม มีภารกิจ
เกี่ยวกับการพินิจเด็กและเยาวชนที่กระท�ำผิด โดยให้การศึกษา การฝึกอาชีพ
การบ�ำบัด แก้ไข ฟืน้ ฟู และการสงเคราะห์ เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับ
เข้าสูค่ รอบครัวและเป็นทีย่ อมรับของสังคม และได้กำ� หนดประเด็นยุทธศาสตร์:
“เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมเพือ่ ป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม”
โดยมีกลยุทธ์หลักในการรักษาเครือข่ายเดิม/หาเครือข่ายใหม่/สร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับเครือข่าย โดยผู้บริหารได้มีการสื่อสารนโยบายและทิศทางการบริหาร
ราชการผ่านการประชุมข้าราชการ เว็บไซต์ และวารสารของกรมฯ การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อให้บุคลากรมีทักษะเกี่ยวกับ การท�ำงานร่วมกับเครือข่าย
การมีสว่ นร่วมในการดูแลเด็กกลุม่ เสีย่ ง และจัดท�ำเป็นคูม่ อื ส�ำหรับการปฏิบตั งิ าน
นอกจากนี้ กรมได้มอบหมายให้กลุม่ งานประสานกิจการเด็กและเยาวชนในแต่ละ
สถานพินิจฯ ท�ำหน้าที่ด�ำเนินงานและสนับสนุนงานด้านกิจกรรมชุมชน และ
การประสานเครือข่ายความร่วมมือในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ มีการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับสถานพินิจฯ 77 แห่งทั่วประเทศ แห่งละ 20,000 บาท ส�ำหรับโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและองค์กรเครือข่าย
ในชุมชน เปิดช่องทางการสื่อสารส�ำหรับรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะของ
ประชาชน ผ่านทางเว็บไซต์กรมและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กทั่วประเทศ
มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของประชาชน โดยมอบหมาย
เจ้าหน้าทีจ่ ดั ท�ำรายงานสรุปเสนอต่อผูบ้ ริหาร เพือ่ สัง่ การให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
น�ำไปใช้ประกอบการปรับปรุง/พัฒนางาน
กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน สมัครเข้ารับการประเมินรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเสนอโครงการ
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ตัวอย่างคือ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
และองค์กรเครือข่ายในชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระท�ำผิด
ของเด็กและเยาวชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนและเครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันปัญหาการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชนในสถาน
ศึกษา
2) สร้างการมีสว่ นร่วมขององค์กรเครือข่ายและชุมชนในการถ่ายทอด
องค์ความรู้และบูรณาการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
3) ป้องกันปัญหาอาชญากรรมในเด็กและเยาวชน
4) เด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและการกระท�ำความผิด และมีทักษะ
ในชีวิตเพิ่มขึ้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดได้ดียิ่งขึ้น เพื่อ
ลดความเสีย่ งต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและการกระท�ำความผิด
ขอบเขตการด�ำเนินงาน
จากสถิตปิ ี พ.ศ. 2557 มีเด็กและเยาวชนทีก่ ระท�ำความผิดและถูกจับกุม
มาด�ำเนินคดี ทั้งประเทศ จ�ำนวน 36,537 ราย เฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
มีจ�ำนวน 337 ราย ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน โดยสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จึง
ใช้กลไกสถานศึกษาในการขับเคลือ่ น ให้ผปู้ กครองเข้ามามีสว่ นคัดกรอง ป้องกัน
และดูแลบุตรหลาน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้ความส�ำคัญและเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ซึง่ เป็นภารกิจทีด่ ำ� เนินการ โดยการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
จากภาคประชาชาชน ภาคประชาสังคมและหน่วยงานภายนอก โดยมีเป้าหมาย
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เพื่อให้ชุมชนและสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน บ�ำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชน ซึ่งจะมีส่วนส�ำคัญในการป้องกันปัญหาการกระท�ำความผิด และ
ลดปัญหาอาชญากรรมในเด็กและเยาวชน
ในระยะเริ่มต้นโครงการ สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงราย มีบทบาทเป็น
Key Actor โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดเชียงราย แต่งตั้งคณะท�ำงานในการด�ำเนินงานโครงการ 1 สถานพินิจ
1 สถานศึกษา จัดประชุมคณะท�ำงานเพือ่ สร้างความเข้าใจในการด�ำเนินกิจกรรม
วางแผนในการด�ำเนินงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน ประสานภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความร่วมมือ คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการด�ำเนินงาน และเมื่อเกิดเครือข่ายการด�ำเนิน
งานแล้ว สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงรายได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นทั้ง Facilitator
และ Network Manager ในการส่งเสริม สนับสนุนการท�ำงานของเครือข่าย
โดยเครือข่ายของโรงเรียนที่ร่วมโครงการและภาคประชาชนเป็น Key Actor
ส�ำคัญ มีสว่ นราชการ สถาบันการศึกษา คณะกรรมการสงเคราะห์ระดับจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถึงภาคเอกชน ได้แก่ ส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัด
เชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดเชียงราย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษา ส�ำนักงาน
ส่ ง เสริ มการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศั ย จั ง หวั ด เชี ย งราย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองเชียงราย
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดเชียงราย และส�ำนักงาน
จัดหางานจังหวัดเชียงราย เป็น Partnership สนับสนุนองค์ความรู้ และ
ทรัพยากรที่จ�ำเป็น
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ส�ำหรับกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโรงเรียนที่ร่วมโครงการ
และภาคประชาชนซึง่ เป็นแกนน�ำของชุมชน กลุม่ ตัวแทนผูป้ กครองนักเรียนนัน้
เป็นการร่วมกันด�ำเนินการคัดกรองและระบุเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถาน
ศึกษาโดยใช้เครื่องมือคัดกรอง เช่น แบบทดสอบ SDQ แบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์ แบบประเมินภาวะซึมเศร้า วางแนวทางในการดูแลเด็กและ
เยาวชนกลุ่มทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายใน
ชุมชนและสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจ�ำเป็นของเด็ก
และเยาวชนเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการ ด�ำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การ และแนวทางในการดูแลเด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เรือ่ งกระบวนการยุตธิ รรมส�ำหรับเด็กและเยาวชน/โทษและพิษภัยของยาเสพติด
ค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน ค่ายเยาวชนแกนน�ำรู้ทันภัยยาเสพติด พัฒนา
ทักษะชีวิต มีการสร้างระบบช่วยเหลือนักเรียน โดยตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยปรองดอง
สมานฉันท์ ซึ่งมีแกนน�ำนักเรียนซึ่งได้รับการคัดเลือก ท�ำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย
เป็นต้น จนกระทั่งสุดท้ายคือการประเมินผล ทั้งหมดนี้ภายใต้การสนับสนุนใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด
ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเวียงเชียงรุง้ วิทยาคม
โรงเรียนเม็งรายมหาราช โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม โรงเรียนแม่ต�๋ำตาดควัน
วิทยาคม โรงเรียนบ้านป่าซาง โรงเรียนพญาเม็งราย และโรงเรียนดอนศิลาผางาม
วิทยาคม มีเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 865 คน
2. ไม่พบนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการกระท�ำผิดและถูกจับกุมมาด�ำเนินคดี
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีกิจกรรม
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา
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3. เกิดเครือข่ายในการท�ำงานที่เป็นภาครัฐ 14 แห่ง เครือข่ายภาค
ประชาชน 7 แห่ง องค์กรเครือข่ายและภาคประชาชน ตระหนักและเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการดูแลป้องกันปัญหาการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชน มีเครือข่าย
ในการสอดส่องเฝ้าระวังพฤติกรรมเด็กขณะอยู่กับชุมชน
4. เกิดโรงเรียนต้นแบบที่มีศักยภาพในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม
และการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชน ได้แก่ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช่ในการด�ำเนินงาน
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4. กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม
และแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อแก้ไข ฟื้นฟูผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
ไม่หวนกลับมากระท�ำผิดซ�้ำ  ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ
ที่สุจริต และสามารถด�ำรงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคมให้การ
ยอมรับ และได้กำ� หนดประเด็นยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างการปฏิบตั งิ านราชทัณฑ์
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” โดยมีกลยุทธ์หลัก คือ “ส่งเสริมให้ภาคสังคมเข้ามา
มีสว่ นร่วมในงานราชทัณฑ์” นอกจากนี้ ผูบ้ ริหารได้กำ� หนดนโยบายการปฏิบตั งิ าน
ราชทัณฑ์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการ โดยการเชือ่ มโยงการท�ำงานระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนตามโครงการ “ประชาร่วมรัฐพัฒนาผู้ต้องขังสู่ภาคอุตสาหกรรม”
ทีส่ ง่ เสริมให้ผตู้ อ้ งขังมีความประพฤติดไี ด้ฝกึ ทักษะการท�ำงานในสถานประกอบ
การอุตสาหกรรมภายนอกเรือนจ�ำ  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน
ภายหลังพ้นโทษ รวมถึง เป็นการสร้างการยอมรับในตัวผู้กระท�ำผิด ด้วยการ
บูรณาการภาคประชาสังคมเข้ามามีสว่ นร่วม ในกระบวนการแก้ไขฟืน้ ฟู อันเป็น
การคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารได้มกี ารสือ่ สารนโยบายทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมประจ�ำเดือน การประชุม
ติดตามผลการด�ำเนินงาน การตรวจเยี่ยมในพื้นที่ เป็นต้น มีการอบรมบุคลากร
เพื่อสร้างทักษะเกี่ยวกับการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมกับประชาชน รวมทั้งการ
จัดท�ำคูม่ อื การบูรณาการเครือข่ายภาคประชาสังคม เพือ่ ให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กรมฯ ได้ก�ำหนดให้ ส�ำนักพัฒนาพฤตินิสัย
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เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการอบรมและฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ตลอดจน
การประสานภาคเอกชนและภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรม และ
แสวงหาผู้ประกอบการที่จะน�ำงานเข้ามาฝึกวิชาชีพภายในเรือนจ�ำ  รวมทั้ง
ทีจ่ ะรับผูต้ อ้ งขังเข้าไปฝึกงานในสถานทีป่ ระกอบการภายนอกเรือนจ�ำ นอกจากนี้
กรมฯ ได้จัดท�ำแผนงาน (Roadmap) เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม โดยได้ก�ำหนดให้มีโครงการประสานความร่วมมือการ
ฝึกวิชาชีพกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม และโครงการสร้าง
เครือข่ายเสริมสร้างอาชีพและการมีงานท�ำหลังพ้นโทษ โดยมีเป้าหมายเครือข่าย
ของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ในปี 2559 - 2561 ปีละ 143 แห่ง
กรมราชทัณฑ์ ได้มีการสนับสนุนการท�ำงานของภาคประชาชน/ภาค
ประชาสังคม/ภาคเอกชน โดยมีช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความ
คิดเห็นต่างๆ ได้แก่ การประชุมร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน สื่อสังคมออนไลน์
(website , Facebook, Application Line) มีการสรุปประเด็นข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน น�ำเสนอผู้บริหารเพื่อสั่งการต่อไป รวมทั้ง
ได้สนับสนุนงบประมาณ ในด�ำเนินการโครงการ/กิจกรรมทีใ่ ช้กระบวนการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการด�ำเนินงาน และอัตราก�ำลังในการดูแลความปลอดภัยและ
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนและภาคสังคมทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ านในเรือนจ�ำ
กรมราชทัณฑ์ สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัล
พัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเสนอโครงการตัวอย่างคือ
“โครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าไหมให้กบั ผูต้ อ้ งขังของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่”
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอบรมทักษะความช�ำนาญด้านการทอผ้า
2) ส่งเสริมการพัฒนาพฤตินิสัยแก่ผู้ต้องขัง
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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3) บูรณาการการมีสว่ นร่วมกับเครือข่ายในการจัดการฝึกวิชาชีพผูต้ อ้ ง
ขังให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4) เป็นแหล่งศึกษาดูงานการทอผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
5) คืนคนดีสู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ขอบเขตการด�ำเนินงาน
กรมราชทัณฑ์ ก�ำหนดนโยบายการฝึกวิชาชีพให้กบั ผูต้ อ้ งขังตามความ
เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้ด�ำเนินการจัดท�ำ
โครงการฝึกวิชาชีพการทอผ้าไหมให้กับผู้ต้องขัง โดยการฝึกทอผ้าในช่วงแรก
ประสบปัญหา คือ ผ้าที่ทอได้ยังขาดความสวยงาม ไม่ได้มาตรฐาน และยังไม่
สามารถน�ำออกจ�ำหน่ายได้ ท�ำให้ผู้ต้องขังไม่มีแรงจูงใจในการที่จะฝึกวิชาชีพ
ทอผ้า ผู้บริหารทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จึงทบทวนและปรับกระบวนทัศน์ใน
การฝึกวิชาชีพทอผ้าให้แก่ผู้ต้องขังใหม่
เริ่มจากการส�ำรวจความต้องการของตลาดในท้องถิ่น โดยลงพื้นที่
ส�ำรวจว่าผู้บริโภคพึงพอใจที่จะซื้อผ้าทอประเภทใด รวมถึงการเปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ แสวงหารูปแบบการทอผ้าทีจ่ ะน�ำ
ไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผ้าทอ ซึ่งเป็นผลผลิตจากฝีมือของผู้ต้องขัง จากนั้น
สภาวัฒนธรรมสันก�ำแพง เข้ามาให้การสนับสนุนปราชญ์ชมุ ชนด้านการทอผ้าไหม
มาเป็นวิทยากรในการสอนผู้ต้องขังทอผ้าไหม ด้วยหลักสูตรที่มีความเข้มข้น
ในลักษณะตัวต่อตัว เพื่อคาดหวังว่า ในอนาคตผู้ต้องขังที่สามารถทอผ้าไหม
ได้จะสามารถเป็นวิทยากรตัวคูณ ฝึกสอนผู้ต้องขังด้วยกันเอง ให้สามารถ
ทอผ้าไหมเป็น ตลอดจนถึงเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษไปแล้ว ผู้ต้องขังสามารถพัฒนา
ฝีมอื ของตนเอง จนกลายเป็นปราชญ์ของชุมชนทีจ่ ะสืบสานและอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
การทอผ้าไหม ซึ่งมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นต่อไปได้
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
94 สรุในการบริ
หารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

ในระหว่างการด�ำเนินการฝึกวิชาชีพทอผ้าไหมให้แก่ผู้ต้องขัง ประสบ
ปัญหาทางเทคนิคหลายประการ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จึงได้ด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหา โดยการระดมภาคีเครือข่ายที่มีความรู้เฉพาะในแต่ละด้าน เช่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อสิ ทอร์น
ส�ำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการ/
การท�ำวิจัย มีปราชญ์ทอผ้าไหม (คุณวิเชียร และคุณอุสา เสนาธรรม อาจารย์
ปรีชาเกียรติ บุญเกียรติ คุณค�ำนวล ยาประเสริฐ และคุณกิมรวย ค�ำมอย)
เข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรูค้ วามเข้าใจในด้านการทอผ้าแก่ผตู้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ 
เป็นต้น และมีการประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจให้ผู้ต้องขังสมัครใจที่จะเข้ารับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพทอผ้าไหม ให้มีจ�ำนวนมากขึ้น
โดยกรมราชทัณฑ์ มีบทบาทเป็นกลไกหลัก (Key Actor) ในการ
ขับ เคลื่อนไปสู่ความส�ำเร็จตามนโยบายด้านการพัฒนาการฝึกวิชาชีพ มุ่งเน้น
การพัฒนาวิชาชีพผู้ต้องขัง “1 คน 1 ทักษะ” โดยสนับสนุนให้เกิดภาคีความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ส�ำนักปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กรมหม่อนไหม ศูนย์อุตสาหกรรมภาค 1
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด สถาบันการศึกษาในพืน้ ที่
บริษัทห้างร้านที่ท�ำธุรกิจด้านผ้าไหม ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงประชาชนทั่วไป
เป็นต้น เพื่อร่วมกันคิด วางแผนพัฒนาก�ำหนดหลักสูตรตั้งแต่พื้นฐานจนครบ
กระบวนการ ร่วมด�ำเนินการ รวมถึงการสนับสนุนองค์ความรู้ งบประมาณในการ
พัฒนายกระดับฝีมอื การทอผ้า ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด จนสามารถวางสินค้าจ�ำหน่ายในสถานที่ต่างๆ เช่น
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ำกัด บริษัท Thai Silk
Village จ�ำกัด และสภาวัฒนธรรมสันก�ำแพง เป็นต้น
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ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. ผู้ต้องขังมีทักษะความรู้ด้านการทอผ้าไหม โดยผู้ต้องขังที่ช�ำนาญ
ทุกขั้นตอนการทอผ้าไหม สามารถเป็นครูสอนให้กับรุ่นต่อๆ ไปได้ จ�ำนวน
7 คน และมีความช�ำนาญเฉพาะทางการทอผ้าไหม จ�ำนวน 31 คน จากจ�ำนวน
ผู้ต้องขังฝึกทอผ้าไหมทั้งหมด 98 คน
2. ผู้ต้องขังสามารถออกแบบลายผ้าไหมส�ำหรับทอ จ�ำนวน 16 ลาย
และได้รับเครื่องหมาย “นกยูงสีน�้ำเงิน”จ�ำนวน 14 ลาย มีลายทอผ้าไหมที่
จดลิขสิทธิแ์ ล้ว จ�ำนวน 1 ลาย คือ ลายนารีสานฝัน และยังอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ
ขอจดลิขสิทธิ์ จ�ำนวน 4 ลาย มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม ได้แก่ ร้านจิตรลดา
บริษัท Thai Silk Village จ�ำกัด บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ำกัด บริษัท Carcel
จ�ำกัด ประเทศเดนมาร์ก เป็นต้น
3. ยอดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (ข้อมูลปี 2558 - 2560) จ�ำนวน
441,055 บาท ผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพทอผ้าได้รับเงินปันผลจากการรับจ้างแรงงาน
ทอผ้าเฉลี่ย ปี 2559 จ�ำนวน 4,500 บาท/คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจ�ำนวน
2,137 บาท/คน
4. เกิดความร่วมมือในการคืนคนดีสู่สังคม โดยการฝึกวิชาชีพและ
ฝึกทักษะการท�ำงานให้กบั ผูต้ อ้ งขังในสถานประกอบการนอกเรือนจ�ำ ซึง่ ในขณะนี้
มีการส่งผู้ต้องขังที่มีทักษะการทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย ไปท�ำงานที่บริษัท Thai
Silk Village จ�ำกัด ตามบันทึกข้อตกลง (MOU)
5. ผูต้ อ้ งขังทีไ่ ด้รบั การฝึกวิชาชีพการทอผ้าไหม เมือ่ พ้นโทษออกไปแล้ว
มีความรู้ ทักษะ และความเชีย่ วชาญเพียงพอทีจ่ ะสามารถพัฒนาต่อยอดไปสูก่ าร
เป็นปราชญ์ชุมชน เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาชีพการทอผ้าไหมให้แก่คนในชุมชน และ
มีส่วนในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้าไหมพื้นเมือง ให้ด�ำรงอยู่
คู่สังคมโดยได้รับการยอมรับจากสังคม
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน

5. กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจ
เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า
ในสินค้าเกษตร การก�ำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร
การควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรสู่เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงในการผลิตและการ
ประกอบอาชีพการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ
การส่งเสริมการเกษตร โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนใน
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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การพัฒนาการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
และเกิดความต่อเนื่องยั่งยืนในการพัฒนาการเกษตรโดยพัฒนาระบบส่งเสริม
การเกษตร (Training and Visit System) บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและ
การเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรและชุมชนภายใต้องค์กรและเครือข่ายต่างๆ
ในพื้นที่ โดยผู้บริหารได้มีการสื่อสารหรือให้ทิศทางการบริหารราชการที่ให้
ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประชุมสัมมนาข้าราชการ
การประชุมผ่าน VDO Conference การสื่อสารผ่าน Intranet การตีพิมพ์
หนังสือนโยบายเพือ่ ให้ขา้ ราชการทัง้ ส่วนกลางและภูมภิ าคใช้เป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงาน รวมถึง มีการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะแก่บคุ ลากรเกีย่ วกับการท�ำงาน
แบบมีสว่ นร่วม นอกจากนี้ ได้กำ� หนดหน่วยงานและอัตราก�ำลังเจ้าหน้าทีส่ ำ� หรับ
ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วมทีช่ ดั เจน ได้แก่
กลุม่ พัฒนาการมีสว่ นร่วมของภาคีและเครือข่าย กองวิจยั และพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร และกลุม่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุย๋
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นต้น
กรมส่งเสริมการเกษตร มีการเปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นต่อการเข้ามามีสว่ นร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของ
ภาคส่วนต่างๆ เช่น เว็บไซต์กรม การจัดเวทีชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นสถานที่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชน การจัดสัมมนาเครือข่ายต่างๆ รวมถึง
สื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ วารสารกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นต้น กรมส่งเสริมการเกษตรยังให้ความส�ำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ส�ำหรับด�ำเนินการในโครงการ/
กิจกรรมทีใ่ ช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน ให้กบั หน่วยงานตามอ�ำนาจ
หน้าที่และภารกิจที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังประสานกับ
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หน่วยงานต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการท�ำงาน เช่น ประสานส�ำนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ขอการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างศาลาเรียนรู้ เป็นต้น
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สมัครเข้ารับการประเมินเพือ่ รับรางวัลความ
เป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ในประเภท
รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเสนอโครงการตัวอย่างคือ
“โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร:
อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุร”ี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้มศี นู ย์เรียนรูด้ า้ นการเกษตร
ในระดับชุมชนที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกร และ
ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ
ขอบเขตการด�ำเนินงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ได้น�ำแนวคิด
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เกษตรกรพัฒนาเกษตรกร
ด้วยกันเอง จึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” มาใช้ด�ำเนินงาน ศพก. ให้เป็น
ศูนย์ของเกษตรกรและชุมชนในระดับอ�ำเภอ ทั้งนี้ ศพก. ที่จัดตั้งขึ้นในแต่ละ
อ�ำเภอ จะต้องสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ในพื้นที่ โดยมีศูนย์
เรียนรูห้ รือฐานเรียนรูเ้ ฉพาะทาง เช่น ศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน ศูนย์จดั การดิน
ปุย๋ ชุมชน ศูนย์เรียนรูด้ า้ นประมง ศูนย์เรียนรูด้ า้ นปศุสตั ว์ เป็นต้น เป็นเครือข่าย
ในการเสริมหนุนกระบวนการเรียนรู้ ให้สมบูรณ์และครอบคลุมหลากหลายสาขา
ทางการเกษตร และตรงกับความต้องการของเกษตรกรในชุมชน ซึง่ ภาคราชการ
จะต้องเข้าไปร่วมด�ำเนินการในลักษณะการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ ศพก.
สามารถปฏิบัติงานได้และมีความเข้มแข็ง รวมถึงการประสานเชื่อมโยงภาครัฐ
เอกชนและชุมชน ตามแนวทางประชารัฐ
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ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร (ศพก.)
อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์หนึ่งที่เกิดขึ้น เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่
อ�ำเภอเมืองราชบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำนา เกษตรกรยังขาดความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตข้าว ที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเพียงเพื่อการค้า
ต้องการผลผลิตให้ได้มาก จึงปลูกโดยไม่คำ� นึงถึงความเหมาะสม มีการใช้ปยุ๋ เคมี
และใช้สารเคมีปอ้ งกันก�ำจัดโรคและแมลงเกินอัตราทีก่ ำ� หนด การทีเ่ น้นเพียงให้
ได้ผลผลิตสูง ท�ำให้เกษตรกรไม่สนใจที่จะพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าว ส่งผลให้
ข้าวที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพต�่ำ ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี เกษตรกรประสบปัญหา
ต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึน้ ทัง้ ค่าแรงงาน ค่าปุย๋ เคมี ค่าสารเคมี และค่าเมล็ดพันธุ์
ประกอบกับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เกษตรกรสามารถท�ำนาได้เพียงครั้งเดียว คือ
ข้าวนาปี ตามนโยบายรัฐบาลทีใ่ ห้งดการท�ำนาปรัง เนือ่ งจากปริมาณน�ำ้ ไม่เพียงพอ
ต่อการท�ำนา ท�ำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ
เพือ่ แก้ปญ
ั หาดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำ� เนินการส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุม่ ของเกษตรกร และจัดตัง้ ศพก.ขึน้ โดยมี นายวลิต
เจริญสมบัติ เกษตรกรต้นแบบที่ท�ำอาชีพการเกษตรโดยพึ่งพาตนเองตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความส�ำเร็จ เป็นผูท้ ชี่ มุ ชนยอมรับและ
เชือ่ ถือ เป็นประธานศูนย์และเป็นแกนน�ำหลักในภาคส่วนของเกษตรกรต้นแบบ
ในการขับเคลือ่ นและพัฒนา เปลีย่ นแนวคิดและการปฏิบตั ขิ องเกษตรกรในการ
ลดต้นทุนการผลิต ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยเริม่ จากการปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีข่ อง
ตนเองเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่าง มีแปลงตัวอย่าง การลองผิดลองถูก จนประสบ
ความส�ำเร็จ น�ำไปสูก่ ารจัดท�ำเป็นหลักสูตรและตัง้ สถานีเรียนรูใ้ นเรือ่ งต่างๆ เช่น
เรือ่ งการจัดการดินปุย๋ ในนาข้าว การปรับเปลีย่ นวิธกี ารปลูกข้าว พันธุข์ า้ ว การใช้
สารชีวภัณฑ์ในการป้องกัน ก�ำจัดศัตรูข้าว การเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว เป็นต้น
เพื่อถ่ายทอดให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ เกษตรกรในกลุ่มได้มา
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เรียนรู้จากสถานที่จริงร่วมกัน จนสามารถเกิดเครือข่ายของ ศพก. ที่ต่อยอด
เป็นศูนย์เรียนรู้
โดยในการจัดตั้งฐานเรียนรู้ในแต่ละเรื่องของ ศพก. ได้ด�ำเนินการตาม
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยเกษตรกรได้ร่วมกันคิด ร่วมวิเคราะห์จากความ
ต้องการในการพัฒนาและเพื่อแก้ไขปัญหาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในพืน้ ที่ และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เกิดการร่วมกลุม่ เป็นเครือข่าย
ของ ศพก. ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นผู้จัดให้มีฐานเรียนรู้ตามความ
ต้องการของเกษตรกร และให้การสนับสนุนองค์ความรู้ จัดหาวิทยากร และ
ทรัพยากรที่จ�ำเป็น รวมทั้งการให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  ในแต่ละฐานเรียนรู้ โดย
ได้รับความร่วมมือจากภาคีภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่
จังหวัด ได้แก่ ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ ส�ำนักงานประมง
จังหวัด ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัด ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัด ศูนย์วจิ ยั ข้าว สถานี
พัฒนาที่ดิน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเกษตรกร
สถาบันเกษตรกรในชุมชน ผู้น�ำชุมชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัคร
เกษตรประจ�ำหมู่บ้าน (อกม.) ทั้งนี้ จากการจัดตั้งจุดเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง ท�ำให้
เกษตรมีการรวมตัวเป็นเครือข่าย ศพก. ในแต่ละเรื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน พัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดน�ำไปสู่การศูนย์การเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. ผลส�ำเร็จที่เกิดจาก ศพก. ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี มีดังนี้
เกิดแปลงใหญ่ข้าว 1,000 ไร่ 50 ราย เกษตรกรปฏิบัติตามต้นแบบ 100 ราย
ต้นทุนการผลิตข้าวลดลง 30 % จาก 5,200 บาท เหลือ 4,140 บาท เพิม่ คุณภาพ
การผลิตข้าว (GAP) จาก 22 คน เพิ่มเป็น 100 คน มี Smart Farmer ต้นแบบ
5 คน เกิดกลุ่มวิสาหกิจฯ 1 กลุ่ม เกษตรกรได้รับประโยชน์ 50 คน Contract
Farming กับสหกรณ์การเกษตร 10 ราย
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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2. เกิดการเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการใช้บริการจาก ศพก.
เกษตรกรได้รบั ความรูด้ า้ นการลดต้นทุนการผลิต การท�ำบัญชีครัวเรือน การแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร การพัฒนาคุณภาพพืช/ประมง/ปศุสัตว์ รวมถึงได้รับ
ปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืช ต้นกล้า ปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น
3. เกิดความร่วมมือและความสามัคคีในชุมชน เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และทีส่ ำ� คัญ
ก็คอื ความพึงพอใจของชุมชน/เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการ ความพอใจเกษตรกร
ต้นแบบ ซึ่งส่งผลทางจิตใจในด้านความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าเกษตรใน
ลักษณะเดียวกับที่เกษตรกรต้นแบบให้ความรู้
สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
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6. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ มีภารกิจเกีย่ วกับการรักษาความมัน่ คงภายใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การตระเวนชายแดน
การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยก�ำหนดไว้ในพันธกิจ “ร่วมกัน
สร้างเครือข่ายชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาของสังคม โดย
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” และในประเด็นยุทธศาสตร์ “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครือข่ายการปฏิบตั งิ านของต�ำรวจ” นอกจากนีไ้ ด้มกี ลไกในการ
ขับเคลือ่ นการมีสว่ นร่วม โดยก�ำหนดให้ฝา่ ยป้องกันอาชญากรรม กองบังคับการ
อ�ำนวยการ กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด รับผิดชอบงานป้องกัน
ยาเสพติด โดยเฉพาะการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน และสถาน
ประกอบการ โดยปฏิบัติหน้าที่บูรณาการการด�ำเนินงานป้องกันยาเสพติดใน
ศาสนสถาน สถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้อง มีครูตำ� รวจทีท่ ำ� หน้าทีส่ ง่ เสริมกระบวนการมีสว่ นร่วม D.A.R.E. จ�ำนวน
9,303 นาย ซึง่ ได้รบั การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมครูตำ� รวจ และการสัมมนาเพิม่
ศักยภาพบุคลากรโครงการ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดการเรียนรู้ที่มาจาก
ความร่วมมือทักษะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติดได้จดั ท�ำแผน (Roadmap)
เพื่อเป็นกรอบ/ ทิศทางในการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่มี
เป้าหมายให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันและป้องกันยาเสพติด
ให้กับนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ในการสร้างทักษะที่จ�ำเป็น สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตวิญญาณแก่นักเรียนในการป้องกันตนเองให้ใช้ชีวิตโดยปลอดภัยจาก
ยาเสพติด โดยบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครูอาจารย์
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ผู้ปกครอง นักเรียน สมาชิกในชุมชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งได้จัดให้มี
ช่องทางการสื่อสาร เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร D.A.R.E. ผ่านเว็บไซต์
www.darethailand.com และ Application Line ระหว่างครูตำ� รวจ D.A.R.E.
และนักเรียน D.A.R.E. รวมทั้งกิจกรรมรวมพลังคน D.A.R.E. ในทุกจังหวัด
และจัดให้มีระบบรายงาน/ สรุปข้อคิดเห็นที่ได้จากการประเมินผลโครงการ
การสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ผ่านการด�ำเนิน
การเองโดยตรง หรือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการประเมินผล และน�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปเป็นแนวทางที่จะพัฒนา แก้ไขปรับปรุงแผนงาน/
โครงการปีต่อไป เสนอต่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
นอกจากนีส้ ำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ ยังได้มกี ารจัดสรรงบประมาณส�ำหรับ
ใช้ในการขับเคลือ่ นโครงการ D.A.R.E. และประสานความร่วมมือกับองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพิ่มเติม และมีระบบที่เปิดให้
ภาคประชาชนเข้าร่วมในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ำรวจ
เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการต�ำรวจด้วย
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเสนอโครงการ
ตัวอย่างคือ “โครงการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อน
ชุมชนและสถานศึกษามั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดผ่านโครงการ D.A.R.E.
ประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้นักเรียนตกเป็นเหยื่อยาเสพติด
สร้างความเข้มแข็งให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิเสธการ
ชักจูงจากผู้ค้ายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และสังคมในการ
ป้องกันอาชญากรรม และสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด
และเป็นเครือข่ายต�ำรวจที่ถาวรในอนาคต
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
104 สรุในการบริ
หารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

ขอบเขตการด�ำเนินงาน
นโยบายรัฐบาลเรือ่ งยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นแผน
ที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เยาวชนทั่วไป รวมถึง
ประชาชนทั้งประเทศ เป็นการตัดการเพิ่มขึ้นของผู้เสพรายใหม่ โดยให้ความ
ส�ำคัญเรือ่ งการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทัง้ ขจัดปัจจัยเสีย่ งที่
เอือ้ ต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป สร้างคุณภาพชีวติ และทัศนคติให้กบั เยาวชนที่
จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด โดยก�ำหนดให้เด็กนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 30% จากทั่วประเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายเยาวชน
ก่อนวัยเสี่ยงอันดับแรกที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด โดยใช้เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจซึ่งผ่านการฝึกอบรมเป็น “ครูต�ำรวจ D.A.R.E.” เป็นกลไกหนึ่งเพื่อร่วม
ด�ำเนินงานป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน
โครงการพัฒนารูปแบบกระบวนการมีสว่ นร่วมเพือ่ ขับเคลือ่ นชุมชนและ
สถานศึกษามั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดผ่านโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
เป็นโครงการที่กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ บูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานในภูมภิ าคของกระทรวงศึกษาธิการ
(สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) กระทรวง
มหาดไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ครูต�ำรวจ D.A.R.E. สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ตามหลักการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู้ โดยเป้าหมายของ
หลักสูตร D.A.R.E. คือ การให้ข้อมูลและทักษะที่จ�ำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้
สามารถใช้ชวี ติ ได้โดยไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด หรือการใช้ความรุนแรง การสร้าง
สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างต�ำรวจ เด็กนักเรียน ครู ผูป้ กครอง และสมาชิกในชุมชน
ในการด�ำเนินการ กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด ใช้กระบวนการ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจ�ำชั้น
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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และผู้มีส่วนขับเคลื่อนโครงการที่ส�ำคัญ เช่น พระสงฆ์ ผู้น�ำชุมชน นักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
ยาเสพติ ด วิ เ คราะห์ ป ั ญ หายาเสพติ ด ก� ำ หนดเนื้ อ หาหลั ก สู ต ร กิ จ กรรม
การตรวจสอบ ติดตาม โดยมีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชน ครอบครัว สถานศึกษา
และชุมชน สามารถป้องกันและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
เป็นระบบและสร้างความยั่งยืน โดยการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง D.A.R.E.
การจัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้าน โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา เป็นต้น
ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. จ�ำนวนนักเรียนทีผ่ า่ นการอบรมหลักสูตร D.A.R.E. โรงเรียนเทศบาล 1
จ�ำนวน 937 คน เกิดเครือข่ายป้องกันยาเสพติด 31 เครือข่าย รวมสมาชิก
เครือข่าย จ�ำนวน 1,974 คน (ทัง้ ประเทศมีการผลิตครู D.A.R.E. จ�ำนวน 8,692 คน
ฝึกอบรมนักเรียนแล้ว 3,094,067 คน)
2. การจับกุมคดียาเสพติดข้อหาเสพ ในพื้นที่ สภ.เมืองนครปฐม
ปีงบประมาณ 2558 จ�ำนวน 354 คดี ผูต้ อ้ งหา 254 คน เทียบกับ ปีงบประมาณ
2559 จ�ำนวน 222 คดี ผู้ต้องหา 222 คน ลดลง 132 คดี คิดเป็น 37.28%
ในขณะทีจ่ ำ� นวนผูบ้ ำ� บัดรักษาผูเ้ สพยาเสพติด ปีงบประมาณ 2558 จ�ำนวน 83 คน
เทียบกับปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน 71 คน ลดลง 12 คน คิดเป็น 14.46%
3. สามารถลดอัตราจ�ำนวนผูเ้ สพยาเสพติดรายใหม่ได้ โดยจากการวิจยั
พบว่า นักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการ D.A.R.E. มีทักษะที่จะปฏิเสธการเสพยา
เสพติด และมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนชาย ซึ่งนอกจากจะสามารถ
ปฏิเสธที่จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้แล้ว ยังสามารถตักเตือนเพื่อนนักเรียน
ที่ไม่ได้เข้าโครงการได้อีกด้วย
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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4. จากการดูแลช่วยเหลือของเครือข่ายในการตรวจสอบเฝ้าระวัง ไม่พบ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในการใช้ยาเสพติด สามารถสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับ
เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นกลุ่มก่อนวัยเสี่ยงได้
5. ชุมชนครอบครัว สถานศึกษา สามารถป้องกันและมีสว่ นร่วมในการ
แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน อยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
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7. กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกีย่ วกับการพัฒนา
วิชาการ เพื่อการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ โดยมีการศึกษา วิจัย
พัฒนา รวมทัง้ การถ่ายทอดองค์ความรูแ ละเทคโนโลยีเพือ่ การเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุม วินิจฉัย และรักษาโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีจากการป้องกันและการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ และ
ได้ก�ำหนดทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ประจ�ำปี 2560
ดังนี้ “...การพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง
และเป็นเอกภาพนัน้ ต้องอาศัยการมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างจริงจัง
ที่เรียกว่าการขับเคลื่อนด้วยประชารัฐ หมายถึง การประสานพลังทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ประชาชน ตลอดจนภาคีเครือข่าย ภาคเอกชนและประชาสังคม ...”
กรมควบคุมโรค ได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม
โดยผู้บริหารได้สื่อสารนโยบาย/ทิศทางการด�ำเนินงานให้บุคลากรทราบผ่าน
ช่องทางทีห่ ลากหลาย เช่น การจัดประชุมข้าราชการในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
การประชุมผ่าน VDO Conference เว็บไซต์ของกรมฯ และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีท่ กุ คน
ที่เกี่ยวข้องมีทักษะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมฯ ได้
จัดให้มีการอบรมหรือพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้เอื้อต่อการสร้าง
กระบวนการมีสว่ นร่วม จัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน (Work Manual) ของหน่วยงาน
เช่น คูม่ อื การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทัง้ ยังได้กำ� หนดให้กลุม่ พัฒนาภาคีเครือข่าย ส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรค 1-12 ซึ่งกระจายในส่วนภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลือ่ นการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วมให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ
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ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
กรมควบคุมโรค ได้ก�ำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหลากหลายช่องทาง เช่น ระบบ call center
ระบบรับเรื่องร้องเรียน online ผ่านทาง Website/Webboard, group line,
facebook เป็นต้น และได้น�ำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องไปใช้ประกอบการบริหารราชการของกรมฯ
นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนด้านบุคลากร งบประมาณและทรัพยากร รวมถึง
องค์ความรู้ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
กรมควบคุมโรค สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชแบบมีสว่ นร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลขยายผล
การบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม โดยน�ำเสนอโครงการตัวอย่างคือ “โครงการ
ธรรมนูญสุขภาพชุมชน” ซึง่ ได้นำ� รูปแบบหรือแนวทางการด�ำเนินงานจากโครงการ
ธรรมนูญสุขภาพชุมชนสู่มาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อ�ำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไปใช้ในการขยายผลใน 3 พื้นที่ ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนต�ำบลสมุด จังหวัดสุรินทร์
2. องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองภัยศูนย์ จังหวัดหนองบัวล�ำภู
3. องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านบึง และเทศบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีใ่ นการลดพฤติกรรมการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่
2) ให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดมาตรการในการลด
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่
3) พัฒนาคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจและการลดปัญหาปากท้อง โดยการ
พัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักภูมิสังคม คือพอเพียงแต่ยั่งยืน
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ขอบเขตการด�ำเนินงาน
จากการศึกษาสภาพปัญหาชุมชน ทัง้ 3 พืน้ ที่ พบว่าปัญหาในทุกชุมชน คือ
ปัญหาเศรษฐกิจ รายได้ไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงสูง
และต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เมื่อน�ำปัญหามาวิเคราะห์พบว่าปัญหา
เศรษฐกิจ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย เนื่องจากค่าใช้จ่ายครัวเรือนบางส่วนเป็น
ค่าใช้จา่ ยฟุม่ เฟือย เช่น ค่าสุรา บุหรี่ สารเสพติด ซึง่ มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 4
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยเฉพาะงานศพยังคงค่านิยมในการเลี้ยงสุรา ท�ำให้มี
ค่าใช้จา่ ยสูงกว่าร้อยละ 60 ของค่าใช้จา่ ยในงานศพเป็นค่าสุรา ส่งผลให้มปี ญ
ั หาอืน่
ตามมา เช่น ปัญหาเยาวชนทะเลาะวิวาท และการบาดเจ็บจากการจราจรที่มี
สาเหตุจากการเมาสุรา หากลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงจะมีเงินเหลือเพื่อใช้จ่ายใน
สิ่งจ�ำเป็นอื่นต่อไป
กรมควบคุมโรค ได้นำ� รูปแบบจากการด�ำเนินการในโครงการธรรมนูญ
สุขภาพชุมชนสู่มาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ�ำเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในปี 2559 เป็นต้นแบบในการด�ำเนินการเพื่อ
ลดพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในชุมชน โดยใช้แนวทางการส่งเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการค้นหาปัญหา
สร้างกลไกการแก้ปญ
ั หา (ลดโอกาส ลดการเข้าถึง และลดพฤติกรรมเสีย่ ง) และ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กรมควบคุ ม โรค โดยส� ำ นั ก งานคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ได้จัดท�ำกระบวนการสร้างมาตรการชุมชนโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม เพื่อให้ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ลงไปด�ำเนินการ โดย
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพืน้ ที่ ได้แก่ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงาน
สรรพสามิตจังหวัด กองบังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด องค์การบริหารส่วนต�ำบล
โรงพยาบาล วัด โรงเรียน ผูน้ ำ� ชุมชน และประชาชนในพืน้ ที่ ด�ำเนินกิจกรรม และ
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ร่วมพิจารณาก�ำหนดมาตรการในการลดพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
การด�ำเนินงานแบบบูรณาการการท�ำงานของทุกภาคส่วนเป็นการขับเคลื่อน
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน กระบวนการในพื้นที่เริ่มจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่
น�ำข้อมูลที่ได้ในมาวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงเพื่อหาสาเหตุที่ท�ำให้เกิดปัญหา
เหล่านั้น หาจุดแข็ง จุดอ่อนของการด�ำเนินการ และชุมชนใช้กระบวนการ
เวทีประชาคม เพื่อการจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาตามความต้องการแก้
ปัญหาของชุมชนเอง จัดท�ำแผนการจัดการกับปัญหาของชุมชน โดยก�ำหนดให้มี
“ธรรมนูญสุขภาพชุมชน” ที่มีมาตรการข้อบังคับให้ทุกคนในชุมชนถือปฏิบัติ
ร่วมกัน เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างพอดี มีความสุขสนุกสนานใน
โอกาสอันสมควร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชุมชน (กลยุทธ์ 3 ลด
คือ ลดโอกาส ลดการเข้าถึง และลดพฤติกรรม และมาตรการ 3 ห้าม คือ
ห้ามจ�ำหน่าย ห้ามดื่ม และห้ามพกพา)
ทั้งนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ให้การ
สนับสนุนในส่วนของการประสานเพื่อสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายที่สามารถ
ตอบสนองการแก้ไข หรือการท�ำให้แผนงานสามารถขับเคลือ่ นได้ โดยส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นที่ปรึกษา
ที่สามารถรับฟังปัญหา อุปสรรค หรือทรัพยากรสนับสนุนของกลุ่มผู้เข้าร่วม
กระบวนการ การขับเคลือ่ นแผนจะด�ำเนินการภายใต้ภารกิจส�ำคัญ 6 ด้าน ได้แก่
1) การบังคับใช้กฎหมาย 2) การเฝ้าระวังความผิดปกติในพื้นที่ 3) การสื่อสาร
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4) การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ 5) การบังคับใช้กฎ
ข้อบังคับชุมชน และ 6) การสนับสนุนการด�ำเนินงาน
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รูปแบบ/ขั้นตอนวิธีการด�ำเนินงานที่ใช้ในการขับเคลื่อน ทั้ง 3 พื้นที่
มีกระบวนการในการด�ำเนินงานรูปแบบเดียวกัน ดังนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมการก่อนปฏิบัติในพื้นที่
1. พัฒนาทีมงานพื้นที่ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์
สุขภาพในพื้นที่ โดยในขั้นตอนนี้จะต้องให้ความรู้ในเรื่องการสร้างเครื่องมือ
เทคนิคในการเก็บข้อมูล การสรุปข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ
2. สร้างนักพัฒนาภาคีเครือข่ายในชุมชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างแกนน�ำและการจูงใจให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในกระบวนการ รวมถึง
การประสานหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และแกนน�ำใน
พื้นที่ ประกอบด้วย แกนน�ำฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหาร ผู้น�ำทางความคิด ได้แก่
พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน เยาวชน รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
หรือการปรับสถานการณ์ในชุมชน
3. วิเคราะห์หาสาเหตุที่ท�ำให้เกิดปัญหา โดยใช้เวทีประชาคม เพื่อจัด
ล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา จัดท�ำ Road Map ในการจัดการกับปัญหา เป็น
ข้อสรุปทีเ่ กิดจากการยอมรับจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในชุมชน โดยในกระบวนการนี้
ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จะสนับสนุนการประสาน
เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือขับเคลื่อนแผนงาน โดย
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็น
ที่ปรึกษา รับฟังปัญหา อุปสรรค หรือสนับสนุนทรัพยากร
4. ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น�ำผลที่
ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาจัดท�ำแนวทางในการจัดท�ำกระบวนการสร้าง
มาตรการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมกันจัดท�ำแผนงานที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ การติดตามและประเมินผลโครงการโดยกลุ่มผู้เข้าร่วม
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กระบวน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการตรวจสอบแผนงานที่แกนน�ำได้
ก�ำหนด โดยส�ำนักงานฯ ลดบทบาทจากเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้สังเกตการณ์ และเก็บ
ข้อมูลจากการสังเกต เพื่อส่งคืนให้กับผู้ด�ำเนินโครงการ
5. ทบทวนการด�ำเนินงาน AAR หลังจากการด�ำเนินงานทุกครั้งเพื่อ
น�ำไปปรับปรุงหรือหาวิธีการแก้ไขในการด�ำเนินงานครั้งต่อไป จัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ขั้นที่ 2 ล�ำดับเตรียมการปฏิบัติในพื้นที่
1. เตรียมความพร้อม ประกอบด้วย การคัดเลือกผู้เก็บข้อมูล ก�ำหนด
แหล่งรวบรวมข้อมูลของชุมชน สร้างเครื่องมือหรือค�ำถามในการเก็บข้อมูล
สรุปผลข้อมูลในภาพรวม เพื่อเป็นข้อมูลคืนกลับให้ชุมชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในชุมชน
2. การขยายทีมงาน เสาะหาเครือข่าย การประสานงานกับหน่วยงาน
ใกล้เคียง หรือการขอข้อมูลจากส่วนราชการ การแนะน�ำเทคนิคหรือเครื่องมือ
ในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในชุมชน เช่น การสร้างสื่อในพื้นที่โดยสื่อสาร
ผ่านนักพัฒนาภาคีเครือข่ายในชุมชน ในขั้นตอนนี้ต้องประเมินการท�ำงานของ
บุคลากรในชุมชนกลุ่มนี้ เพื่อวัดทัศนคติ หรือการด�ำเนินงาน ส�ำนักงานฯ จะท�ำ
หน้าที่ประสานหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และแกนน�ำใน
พื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพต่อไป
3. จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงานในบทบาทต่างๆ การร่วมสังเคราะห์
ข้อมูลเพือ่ หาสาเหตุทแี่ ท้จริงของปัญหาผ่านเวทีประชาคม จัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของปัญหา ตามความต้องการแก้ปัญหาของชุมชนเอง จัดท�ำ  Road Map ใน
การจัดการกับปัญหาตามความต้องการแก้ปัญหาของชุมชน การสร้างแผนงาน
ที่มีความเป็นไปได้และสามารถเกิดขึ้นได้จริง และจากการยอมรับจากผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสียในชุมชน โดยในกระบวนการนีส้ ำ� นักงานฯ จะสนับสนุนตามกิจกรรม
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

113

ที่ชุมชนร้องขอ และประสานกับภาคีเครือข่ายที่สามารถตอบสนองการแก้ไข
หรือสามารถขับเคลือ่ นแผนงาน โดยส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ จะเป็นทีป่ รึกษา รับฟังปัญหา อุปสรรค จัดท�ำร่างแนวทาง
การด�ำเนินงานและท�ำความเข้าใจกับผู้จะน�ำไปใช้
ขั้นที่ 3 การด�ำเนินงานในพื้นที่
ด�ำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนงาน การติดตามประเมินผลการ
เป็นขั้นตอนที่กลุ่มผู้เข้าร่วมกระบวนการจะด�ำเนินการ โดยการสนับสนุนและ
ติดตามจากหน่วยงานในพื้นที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการด�ำเนินงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ต่อไปได้
ขั้นที่ 4 ทบทวนการด�ำเนินการในแต่ละกระบวนการหลังการปฏิบัติ
การประชาคมที่ชุมชนด�ำเนินการแต่ละครั้งเพื่อตรวจสอบ และแก้ไข
ปรับปรุงการด�ำเนินงานในครั้งต่อไปโดยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงการด�ำเนินงาน หรือหาปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินงานอืน่ ๆ แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ด�ำเนินงานที่เห็นผลลัพธ์ตามขั้นตอนด�ำเนินการต่างๆ เพื่อค้นหา
กระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพใหม่
กลไกหลัก (Key actor) ในการขับเคลื่อนไปสู่ความส�ำเร็จ
■ องค์การบริหารส่วนต�ำบลสมุด จังหวัดสุรินทร์
1. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มี
ความส�ำคัญมากที่สุด เป็นผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในพื้นที่ ทั้งทางความคิดและ
ทางปฎิบัติในพื้นที่ ท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำในการรวบรวมแกนน�ำหรือภาคีเครือข่าย
ที่มีแนวคิดเดียวกันเพื่อจัดท�ำแผนในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย น�ำแผนสู่
การปฎิบัติ โดยเป็นผู้สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เบื้องต้น
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2. NGO และสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และมหาวิทยาลัยบูรพา มีบทบาทในการสนับสนุนองค์ความรู้ในเรื่องการสร้าง
การมีส่วนร่วม การย่อยข้อมูลเชิงวิชาการโดยสร้างกลวิธีในการสื่อสารให้กับ
ชุมชน
3. ผูอ้ าวุโสในชุมชน มีบทบาทในเรือ่ งของการขับเคลือ่ นแผนสูก่ าร
ปฏิบัติ โดยมีการจัดการกับกลุ่มที่เห็นต่าง หรือมีความขัดแย้ง สร้างฉันทามติ
จนถึงกระบวนการติดตามประเมินผล และสร้างความยั่งยืนโดยการถ่ายทอด
กระบวนการสู่ผู้น�ำทางความคิดในส่วนอื่น ๆ
■ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองภัยศูนย์ จังหวัดหนองบัวล�ำภู
1. ก�ำนันต�ำบลหนองภัยศูนย์ คือ เป็นผู้น�ำในการรวบรวมแกนน�ำ
หรือภาคีเครือข่ายทีม่ อี ทิ ธิพลทางความคิดในพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดท�ำแผนในการขับเคลือ่ น
เชิงนโยบาย เป็นผู้สร้างความเข้าใจในกระบวนการเบื้องต้น
2. พระ ครู เป็นองค์กรในการจัดหาเครือข่ายและเครือข่ายที่เป็น
ผู้จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงให้กลายเป็นภาคีเครือข่ายในการด�ำเนินงาน
■ องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านบึง และเทศบาลบ้านไร่
		 จังหวัดอุทัยธานี
1. นายก อปท. เป็นผูน้ ำ� ในการรวบรวมแกนน�ำหรือภาคีเครือข่ายที่
มีอิทธิพลทางความคิดในพื้นที่เพื่อจัดท�ำแผนในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดย
เป็นผู้สร้างความเข้าใจในกระบวนการเบื้องต้น
2. ต�ำรวจ มีบทบาททีส่ ำ� คัญทัง้ ในเชิงรับในการเฝ้าระวังและบังคับใช้
กฎหมาย และเชิงรุกในการให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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สรุปผลส�ำเร็จ/ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเชิงประจักษ์
■ องค์การบริหารส่วนต�ำบลสมุด จังหวัดสุรินทร์
1. มีการขยายผลการใช้มาตรการชุมชนในพืน้ ทีต่ ำ� บลสมุด มีขอ้ ตกลง
ในร้านค้าตัวอย่าง 11 ร้านค้าในการเพิม่ วันห้ามขายสุราในวันพระทุกวัน ซึง่ เป็น
มาตรการเพิ่มเติมจากกฎหมายที่ระบุไว้ นอกจากนี้มีการท�ำ  MOU ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสมุด ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
และส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน
2. ลดค่าใช้จ่ายจากงานศพ โดยการจัดงานศพปลอดเหล้าในพื้นที่
ต�ำบลสมุด อ�ำเภอปราสาท จังหวัดสุรนิ ทร์ และต�ำบลหนองภัยศูนย์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวล�ำภู พบว่าหากใช้ข้อมูลการจัดงานศพก่อนเริ่มด�ำเนินการ
มีค่าเหล้าเฉลี่ยงานละ 70,000 บาท ท ดังนั้นงานศพ ณ ต�ำบลสมุด อ�ำเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จะสามารถประหยัดเงินได้ = 70,000 x 26 ราย =
1,820,000 บาท
■ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองภัยศูนย์ จังหวัดหนองบัวล�ำภู
1. ลดค่าใช้จ่ายจากงานศพ โดยการจัดงานศพปลอดเหล้าในพื้นที่
ต�ำบลหนองภัยศูนย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�ำภู พบว่าหากใช้ข้อมูลการ
จัดงานศพก่อนเริม่ ด�ำเนินการมีคา่ เหล้าเฉลีย่ งานละ 70,000 บาท ดังนัน้ งานศพ
ณ ต�ำบลหนองภัยศูนย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�ำภู จะสามารถประหยัด
เงินได้ 70,000 บาท x 30 ราย = 2,100,000 บาท
2. เกิดธรรมนูญหมูบ่ า้ นชุมชน ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ ที่ต�ำบลหนองภัยศูนย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�ำภู จาก
ฉันทามติของประชาชนในต�ำบลเพื่อการลดผลกระทบจากการดื่มสุราของ
ประชาชน และมีการก�ำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนอย่างชัดเจน
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องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านบึง และเทศบาลบ้านไร่
		 จังหวัดอุทัยธานี
1. จ�ำนวนการเกิดการบาดเจ็บทางถนนที่มีสาเหตุจากการเมาสุรา
ลดลง จากข้อมูลของสถานีต�ำรวจภูธรบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พบว่าการเกิด
การบาดเจ็บทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถิตกิ ารเสีย
ชีวิตลดลงจาก 1 รายในปีพ.ศ. 2556 เป็นศูนย์ ในปีพ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558
นอกจากนี้คดีอาญากลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ฯ ลดลงร้อยละ 46.67
2. มีการขยายผลการด�ำเนินงานไปยังต�ำบลต่างๆ ในอ�ำเภอบ้านไร่
มีการท�ำ MOU ร่วมกันระหว่างนายอ�ำเภอบ้านไร่ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายกเทศมนตรี ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้มีการขยาย
ผลไปยังงานเทศกาลอื่น เช่น งานบวช
■

สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
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8. กรมประมง
กรมประมง สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการ
ศึกษา วิจยั และพัฒนาด้านการประมง เพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นำ 
�้
ควบคุมการประมง การผลิตสัตว์นำ 
�้ และสินค้าประมงทีม่ มี าตรฐาน ถูกสุขอนามัย
ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ ตลอดจนป้องกันมิให้มีการท�ำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อนุรกั ษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสัตว์นำ�้ ให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน
กรมประมง ได้ก�ำหนดพันธกิจ “สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ” และ
“ก�ำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น�้ำ  เพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่าง
ยั่งยืนและคงความหลากหลาย ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และ
ภาคประชาชนในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน” นอกจากนีผ้ บู้ ริหาร ได้มอบ
นโยบายและสื่อสารให้บุคลากรในกรมฯ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ทีห่ ลากหลาย และมีการอบรมหรือพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้เอือ้ ต่อการ
การสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารราชการในการสร้าง
เครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้เกิดความยั่งยืน
กรมประมง มีกลไกในการส่งเสริมในการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม
โดยก�ำหนดให้กองบริหารจัดการด้านการประมง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการส่งเสริม สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของชุมชนประมงในการจัดการ การบ�ำรุง
รักษา การอนุรกั ษ์ การฟืน้ ฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนจากทรัพยากรสัตว์
น�้ำในแหล่งประมงน�้ำจืด มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ทั้งหมด 25 แห่ง
ครอบคลุมพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ และให้การสนับสนุนการท�ำงานของภาคประชาชน/
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ประชาสังคม โดยการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
เช่น ช่องทาง Line Facebook เป็นต้น และน�ำข้อมูลดังกล่าวไปสู่การแก้ไข
ตัวอย่างข้อเสนอการเปลีย่ นแปลงระยะเวลาก�ำหนดฤดูปลาน�ำ้ จืดวางไข่ในเขือ่ น
น�ำ้ อูน ปรับปรุงให้เกิดการปฎิบตั จิ ริง รวมถึงให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
มีสว่ นร่วมของเครือข่ายบริหารจัดการประมง รวมทัง้ มีกลไกทีเ่ ปิดให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม โดยให้ภาคประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการท�ำหน้าที่
ตรวจสอบ ติดตาม และดูแลการบริหารจัดการประมงเขื่อนน�้ำอูน ในการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารราชการ มีการแต่งตัง้ ในรูปคณะท�ำงานในการก�ำหนด
มาตรการและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
กรมประมง ได้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ในประเภทรางวัล
ขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยเสนอโครงการตัวอย่างคือ
“โครงการพัฒนาการส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมง” ซึ่งได้น�ำรูปแบบหรือแนวทางการด�ำเนินงานจาก
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการประมงโดยบูรณาการภาครัฐ
ร่วมกับชุมชนในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนน�้ำอูน จังหวัดสกลนคร ที่เคยได้รับรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ใน
ระดับดี มาเป็นต้นแบบในการสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชน ไปสูก่ ารขยายผล
ใน 3 พื้นที่ ได้แก่
1. โครงการประมงชุมชนอ่างเก็บน�ำ้ หนองหลวง อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย
2. โครงการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนประมงบ้านวังกะ ต�ำบล
หนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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3. โครงการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนประมงกลุม่ บริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงดอกกราย ต�ำบลพนานิคม อ�ำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ในการด�ำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น
2) สนับสนุนการรวมกลุ่ม และจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรประมง
ท้องถิ่น
3) ให้คำ� ปรึกษาแก่ชมุ ชนประมงท้องถิน่ ในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา
การอนุรกั ษ์ การฟืน้ ฟูและการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนจากทรัพยากร
สัตว์น�้ำ  รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการด�ำเนินโครงการหรือ
กิจกรรมของชุมชน
ขอบเขตการด�ำเนินงาน
กรมประมง ได้น�ำรูปแบบจากการด�ำเนินงานโครงการเสริมสร้างการ
มีสว่ นร่วมบริหารจัดการประมง โดยบูรณาการภาครัฐร่วมกับชุมชนในอ่างเก็บน�ำ้
เขือ่ นน�ำ้ อูน จังหวัดสกลนคร ในปี 2559 เป็นต้นแบบในการสร้างการมีสว่ นร่วม
โดยใช้กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรประมง โดยการบูรณาการ
ภาครัฐร่วมกับชุมชนในอ่างเก็บน�้ำเขื่อนน�้ำอูน จังหวัดสกลนคร เป็นการด�ำเนิน
การเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรสัตว์น�้ำในเขื่อนน�้ำอูนที่มีปริมาณลดลง โดยมี
สาเหตุจากมีการท�ำการประมงทีเ่ กินศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ การลักลอบ
ท�ำการประมงด้วยเครื่องมือท�ำการประมงที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในฤดูที่
สัตว์น�้ำวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน โครงการใช้แนวทางในการส่งเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจกับการรักษาทรัพยากรสัตว์น�้ำ  และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ชุมชนประมง ในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้
ประโยชน์ที่ยั่งยืน โดยบูรณาการท�ำงานร่วมภาครัฐ ภาคประชาชน
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จากการศึกษาสภาพปัญหาของอ่างเก็บน�้ำทั้ง 3 แห่ง คือ สัตว์น�้ำจืด
ที่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนมีจ�ำนวนลดลง ซึ่งแต่เดิมสามารถหาบริโภคเพื่อการ
ยังชีพ และได้พัฒนาไปสู่การท�ำประมงเพื่อเป็นรายได้ ส่งผลให้การจับสัตว์น�้ำ
เพิ่มมากขึ้น การใช้เครื่องมือจับสัตว์น�้ำที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงขาด
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้ำ 
กรมประมงได้เล็งเห็นปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรสัตว์น�้ำดังกล่าว
จึงด�ำเนินการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการประมงโดยให้ประชาชนในพื้นที่
เข้ามามีสว่ นร่วม โดยมีหลักในการด�ำเนินงาน คือ ร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ และร่วมกันรับผิดชอบ พร้อมทั้งน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
เชื่อมโยงหลักการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบ เปลี่ยนแหล่งน�้ำธรรมชาติให้เป็น
แหล่งประมงชุมชนที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้ำจืดโดยชุมชน ซึ่งจะ
ช่วยให้ทรัพยากรสัตว์นำ�้ ได้รบั การฟืน้ ฟู สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน และ
เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยกรมประมงท�ำหน้าที่เป็น Key Actor บูรณาการการท�ำงานร่วม
กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานของกรมประมงใน
พื้นที่ทั้งหมด หน่วยงานของกรมชลประทาน หน่วยงานปกครองของกระทรวง
มหาดไทย สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ลงพื้นที่พบปะชุมชนประมง ผู้น�ำท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
รับรู้ขั้นตอน วิธีการด�ำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ประมงในอ่างเก็บน�ำ 
้ จัดประชุมเพือ่ ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินโครงการ ส�ำรวจ
ข้อมูลพื้นฐาน สภาพความอุดมสมบูรณ์แหล่งน�้ำและชาวประมง ส่งเสริมให้มี
การรวมกลุ่มเครือข่ายประมงชุมชน จัดเวทีประชาเสวนาชุมชนรอบอ่างเก็บน�้ำ 
เพื่อระดมความคิดเห็น สภาพปัญหาการท�ำการประมงและหาแนวทางแก้ไข
และจัดท�ำเป็นแผนการด�ำเนินการโครงการประมงชุมชน คัดเลือกตัวแทนและ
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แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการภาคประชาชน เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และ
แนวทางการบริหารจัดการประมงในอ่างเก็บน�ำ 
้ รวมทัง้ กติกาการท�ำการประมง
ให้ชาวประมงถือปฏิบตั ิ โดยกรมประมงจะเปลีย่ นบทบาทตัวเองเป็น Facilitator
ให้การสนับสนุนทางวิชาการ และงบประมาณ สร้างความตระหนัก รักหวงแหน
รู้สึกเป็นเจ้าของและส�ำนึกรับผิดชอบต่อการท�ำประมงร่วมกัน ร่วมด�ำเนินงาน
ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการด�ำเนินการ น�ำมาซึ่งบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบตั งิ านในโครงการประมงชุมชนระหว่างกรมประมงกับผูน้ ำ� ชุมชน ในการจัด
ท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำของหมู่บ้านตนเอง สร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น�้ำ  การเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้ำ  โดยสร้างโรงเพาะฟักลูกปลา
บ่ออนุบาลลูกปลาวัยอ่อน และบ่ออนุบาลกุง้ ก้ามกราม เพือ่ ให้ทรัพยากรสัตว์นำ�้
มีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
รูปแบบ/ขัน้ ตอน/วิธกี ารด�ำเนินงานทีใ่ ช้ในการขับเคลือ่ นหรือด�ำเนินโครงการ
ขั้นตอนในการด�ำเนินโครงการเหมือนกันในทั้ง 3 โครงการ ได้แก่
โครงการประมงชุมชนอ่างเก็บน�้ำหนองหลวง อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย,
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงบ้านวังกะ ต�ำบลหนองลู
อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนประมงกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงดอกกราย ต�ำบลพนานิคม
อ�ำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
เริม่ จากการสร้างความเข้าใจให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจ/
เข้าหาชุมชน สร้างความเข้าใจและไว้เนื้อเชื่อใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานชุมชนประมง คัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมและ
ศักยภาพที่จะรวมด�ำเนินโครงการ จัดประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีสว่ นร่วม ส�ำรวจและสรุปผล
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การระดมความคิดเห็น/ความต้องการ ของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดท�ำ
แผนงานชุมชนประมง โดยการประสานความร่วมมือกับนายอ�ำเภอและผู้น�ำ
ท้องที่/ท้องถิ่น จัดให้มีการประชุมประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
คัดเลือก/แต่งตั้งคณะท�ำงานภาคประชาชน มีหน้าที่ในการส�ำรวจและระดม
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน สร้างความเข้าใจ
กับผู้เกี่ยวข้อง จัดท�ำแผนการด�ำเนินการโครงการประมงชุมชน ร่วมด�ำเนินงาน
ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการด�ำเนินการ น�ำมาซึ่งบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานในโครงการประมงชุมชนระหว่างกรมประมงกับผู้น�ำชุมชนในการ
จัดท�ำเขตอนุรกั ษ์พนั ธ์สตั ว์นำ�้ ของหมูบ่ า้ นตนเอง และจัดท�ำกระชังอนุบาลสัตว์นำ 
�้
ห้ามมิให้ผู้ใดเข้ามาท�ำการประมงในเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้�ำของแต่ละ
ชุมชน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ และยึดอุปกรณ์ท�ำการประมง โดยมีกิจกรรมที่
ร่วมด�ำเนินการจัดท�ำป้ายโครงการ เพาะขยายพันธ์สัตว์น�้ำ  ปล่อยพันธ์สัตว์น�้ำ
ลงอ่างเก็บน�้ำ
กลไกหลัก (Key actor) ในการขับเคลื่อนไปสู่ความส�ำเร็จ
■ โครงการประมงชุมชนอ่างเก็บน�้ำหนองหลวง อ�ำเภอเวียงชัย
		 จังหวัดเชียงราย
ในระยะเริ่มต้น กรมประมงท�ำหน้าที่เป็น Key Actor จากการ
ส�ำรวจสภาพความอุดมสมบูรณ์ของอ่างเก็บน�้ำหนองหลวง การประชาสัมพันธ์
โครงการ ให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อคิดเห็นกับชุมชน การรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน เสริมสร้างให้เกิดกลุ่มประมงชุมชน เพื่อร่วมกันจัดท�ำแผนการ
ด�ำเนินงานโครงการฯ จากนั้นกรมประมงจะท�ำหน้าที่เป็น Facilitator โดย
การให้การสนับสนุนทางวิชาการ และงบประมาณโครงการ พร้อมกับการให้
ข้อมูลข่าวสาร การสร้างความตระหนัก รักหวงแหน รู้สึกเป็นเจ้าของและส�ำนึก
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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รับผิดชอบต่อการท�ำประมงร่วมกัน เพือ่ ให้ทรัพยากรสัตว์นำ�้ มีความยัง่ ยืนต่อไป
เป็น Network Manager โดยมีเทศบาลต�ำบลเวียงชัย เทศบาลต�ำบลห้วยสัก
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล รอบอ่างเก็บน�ำ้ หนองหลวง ก�ำนัน/ผูใ้ หญ่บา้ น/
ผู้น�ำชุมชนรอบอ่างเก็บน�้ำหนองหลวง เป็น Partnership
■ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงบ้านวังกะ
		 ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ในระยะเริ่มต้น กรมประมงท�ำหน้าที่เป็น Key Actor จากการ
ส�ำรวจสภาพความอุดมสมบูรณ์ของอ่างเก็บน�้ำหนองหลวง การประชาสัมพันธ์
โครงการ ให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อคิดเห็นกับชุมชน การรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน เสริมสร้างให้เกิดกลุ่มประมงชุมชน เพื่อร่วมกันจัดท�ำแผนการ
ด�ำเนินงานโครงการฯ จากนั้นกรมประมงจะท�ำหน้าที่เป็น Facilitator โดย
การให้การสนับสนุนทางวิชาการ และงบประมาณโครงการ พร้อมกับการให้
ข้อมูลข่าวสาร การสร้างความตระหนัก รักหวงแหน รู้สึกเป็นเจ้าของและส�ำนึก
รับผิดชอบต่อการท�ำประมงร่วมกัน เพือ่ ให้ทรัพยากรสัตว์นำ�้ มีความยัง่ ยืนต่อไป
เป็น Network Manager โดยมีเทศบาลต�ำบลหนองลู นายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล รอบปากน�้ำห้วยบีคลี่ บ้านวังกะ หนองลู ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น�ำชุมชน
รอบรอบปากน�้ำห้วยบีคลี่ บ้านวังกะ หนองลู หน่วยทหารในพื้นที่ (กองก�ำลัง
สุรสีห)์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขือ่ นท่าทุง่ นาอุทยานแห่งชาติเขาแหลม กลุม่ ประมง
อาสา กลุ่มอาสาเพื่อแผ่นดิน กลุ่มใบไม้ เป็น Partnership
■ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงกลุ่มบริหาร
		 จัดการทรัพยากรประมงดอกกราย ต�ำบลพนานิคม
		 อ�ำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ในระยะเริ่มต้นกรมประมงท�ำหน้าที่เป็น Key Actor จากการ
ส�ำรวจสภาพความอุดมสมบูรณ์ของอ่างเก็บน�้ำหนองหลวง การประชาสัมพันธ์
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โครงการ ให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อคิดเห็นกับชุมชน การรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน เสริมสร้างให้เกิดกลุ่มประมงชุมชน เพื่อร่วมกันจัดท�ำแผนการ
ด�ำเนินงานโครงการฯ จากนั้นกรมประมงจะท�ำหน้าที่เป็น Facilitator โดย
การให้การสนับสนุนทางวิชาการ และงบประมาณโครงการ พร้อมกับการให้
ข้อมูลข่าวสาร การสร้างความตระหนัก รักหวงแหน รู้สึกเป็นเจ้าของและส�ำนึก
รับผิดชอบต่อการท�ำประมงร่วมกัน เพือ่ ให้ทรัพยากรสัตว์นำ�้ มีความยัง่ ยืนต่อไป
เป็น Network Manager โดยมีองค์การบริหารส่วนต�ำบลพนานิคม องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลมาบยางพร องค์การบริหารส่วนต�ำบลพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลแม่น�้ำคู้ ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน บริษัทปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์ เป็น Partnership
สรุปผลส�ำเร็จ/ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเชิงประจักษ์
■ โครงการประมงชุ ม ชนอ่ า งเก็ บ น�้ ำ หนองหลวง อ� ำ เภอเวี ย งชั ย
จังหวัดเชียงราย
1. กลุ่มประมงชุมชน ซึ่งท�ำหน้าที่ในการฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์
ก�ำหนดข้อตกลงทางการประมง
2. จัดท�ำแนวเขตอนุรกั ษ์พนั ธ์สตั ว์นำ 
�้ จ�ำนวน 4 แห่ง เนือ้ ทีป่ ระมาณ
600 ไร่ เป็นเขตห้ามท�ำการประมง หรือจับสัตว์น�้ำ
3. จัดตัง้ เครือข่ายเฝ้าระวังการประมงบริเวณอ่างเก็บน�ำ้ หนองหลวง
4. มีบันทึกข้อตกลงของชุมชนในการท�ำประมงการท�ำประมงผิด
กฎหมายลดน้อยลง
5. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนเรือในการท�ำประมง
6. ร่วมจัดท�ำกระชังอนุบาลสัตว์นำ�้ วัยอ่อนก่อนปล่อยลงอ่างเก็บน�ำ้
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โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงบ้านวังกะ
		 ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
1. ชุมชนบ้านวังกะมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ท้องถิ่น
2. ก�ำหนดและจัดท�ำแนวเขตอนุรกั ษ์พนั ธ์สตั ว์นำ 
�้ ปากน�ำ้ ห้วยบีคลี่
3. จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการประมงบ้านวังกะ
4. ก�ำหนดมาตรการ กฎ กติกา การท�ำประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม
5. จัดตัง้ คณะกรรมการของโครงการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมชุมชน
ประมงบ้านวังกะ
6. ร่วมจัดท�ำกระชังอนุบาลสัตว์นำ�้ วัยอ่อนก่อนปล่อยลงอ่างเก็บน�ำ้
■ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงกลุ่มบริหาร
		 จัดการทรัพยากรประมงดอกกราย ต�ำบลพนานิคม
		 อ�ำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
1. ชุมชนประมงอ่างเก็บน�้ำดอกกรายมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่น
2. ก�ำหนดและจัดท�ำแนวเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น�้ำ พื้นที่อ่างเก็บน�้ำ
ดอกกราย
3. มีกลุม่ จัดการทรัพยากรประมงอ่างเก็บน�ำ้ ดอกกรายร่วมบริหาร
จัดการ
4. ชาวประมงมีการขึ้นทะเบียนเรือและการออกอาชญาบัตรการ
ท�ำประมง
5. มีระเบียบการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน�ำ้ ดอกกราย
6. ร่วมจัดท�ำกระชังอนุบาลสัตว์นำ�้ วัยอ่อนก่อนปล่อยลงอ่างเก็บน�ำ้
โดยชุมชน
■
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ผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. สร้างความเข้าใจให้กบั ชุมชนในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมง ชาวประมงมีความรูเ้ กีย่ วกับวงจรชีวติ สัตว์นำ�้ เพิม่ ขึน้ เกิดข้อตกลงทางการ
ประมงในการจัดท�ำเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ  มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชน
ประมงท้องถิ่น ก�ำหนดมาตรการ กฎ กติกา การท�ำประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม
จัดให้มีการขึ้นทะเบียนเรือในการท�ำประมง มีบันทึกข้อตกลงของชุมชนในการ
ท�ำประมง เป็นผลให้การท�ำประมงผิดกฎหมายลดน้อยลง
2. จัดท�ำแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ  ให้เป็นเขตห้ามท�ำการประมง
หรือจับสัตว์น�้ำ  ท�ำให้สัตว์น�้ำเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น รวมถึงกุ้งก้ามกราม ซึ่งเคย
หมดไปจากอ่างเก็บน�ำ 
้ มีกระชังอนุบาลสัตว์นำ�้ ก่อนปล่อยลงสูแ่ หล่งน�ำ้ ธรรมชาติ
ที่ดูแลโดยชุมชน
3. สร้างภาคีเครือข่ายชุมชนประมง เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรู้
การแจ้งข้อมูลข่าวสารในด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์นำ 
�้ มีการจัดตัง้ เครือข่าย
เฝ้าระวังการประมงบริเวณอ่างเก็บน�้ำ
4. ชุมชนมีจติ ส�ำนึกรับผิดชอบและหวงแหนทรัพยากรประมงในท้องถิน่
ตนเอง มีการปล่อยสัตว์น�้ำเพื่อเพิ่มผลผลผลิตในแหล่งน�้ำโดยชุมชนประมง
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม
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สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช่ในการด�ำเนินงาน
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3.2 สรุปบทเรียนการท�ำงาน
แบบมีสว่ นร่วมทีเ่ ป็นกรณีศกึ ษาทีด่ :ี
หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
ในระดับดีเด่น

จ

ากการประเมิ น ผลการเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการ ที่ผ่าน
การประเมินและได้รบั รางวัลในระดับดีเด่น ซึง่ ครอบคลุมการประเมิน
ใน 2 มิติ ได้แก่ มิติความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ และมิติ
ความส�ำเร็จของการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมในการบริหารราชการ
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณารางวั ล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี
พ.ศ. 2560 พบว่า ส่วนราชการมีผลการด�ำเนินงานเป็นทีป่ ระจักษ์
มีความโดดเด่นและน่าสนใจ คือ เป็นหน่วยงานทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม โดยก�ำหนดไว้เป็นนโยบาย
หรือทิศทางขององค์กร และมีการน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งมีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
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ในระดับความร่วมมือ โดยมีการท�ำงานร่วมกับภาคประชาชนหรือชุมชน และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบภาคีเครือข่ายหรือคณะกรรมการ/
คณะท�ำงานภาคประชาชน รวมทัง้ มีการบูรณาการท�ำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผลจากการด�ำเนินงานยังแสดงให้เห็นแนวโน้มของ
ความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ตลอดจนเป็นต้นแบบทีด่ ี หรือเป็นแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีที่สามารถเป็นตัวอย่างในการน�ำไปประยุกต์ใช้ หรือขยายผลในโครงการอื่น
หรือหน่วยงานอื่นต่อไป
ในปี พ.ศ.2560 มีหน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม
ในระดับดีเด่น จ�ำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่
1. กรมชลประทาน
2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
5. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โดยสามารถสรุปผลการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ
ที่เป็นรูปธรรมของส่วนราชการที่ได้รับรางวัลฯ ในระดับดีเด่น ดังต่อไปนี้
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กรมชลประทาน
กรมชลประทาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีภารกิจ
เกีย่ วกับการพัฒนาแหล่งน�ำ 
้ ตามศักยภาพของลุม่ น�ำ้ ให้เพียงพอ และจัดสรรน�ำ้
ให้กับผู้ใช้น้�ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น�้ำได้รับน�้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน�้ำ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน�้ำ  (Water Security)
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
อํานาจหน้าที่
1. ดาํ เนินการจัดให้ได้มาซึง่ น�ำ 
้ หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย
หรือจัดสรรน�ำ้ เพือ่ การเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือ
การอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่า
ด้วยคันและคูน�้ำ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ความเสี ย หายอั น เกิ ด จากน�้ ำ 
ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคม
ทางน�้ ำ ที่ อ ยู ่ ใ นเขตชลประทาน ตลอดจนดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ
กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจําปีของกรม
3. ดําเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
กรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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กรมชลประทาน สมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ในประเภทรางวัลพัฒนาการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม โดยส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนให้เข้ามาท�ำงาน
ร่วมกันแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ สรุปผลการด�ำเนินงาน ดังต่อไปนี้
ความสามารถในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
กรมชลประทาน ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยก�ำหนดในแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเสริมอ�ำนาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowerment)
การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
น�้ำชลประทาน (Networking Collaboration Participation) และผู้บริหาร
มี ก ารสื่ อ สารนโยบาย/ทิ ศ ทางการบริ ห ารราชการดั ง กล่ า ว ผ่ า นช่ อ งทาง
ที่หลากหลาย ได้แก่ การแจ้งเวียนค�ำสั่ง/หนังสือให้หน่วยงานในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติ สารจากอธิบดีเกี่ยวกับทิศทางการบริหารองค์กรเชิงรุก โดยใช้
กระบวนการมีสว่ นร่วม การสร้างเครือข่าย และการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ในภาพรวม และเอกสารเผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ ผ่านเว็บไซต์ www.rid.go.th
รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีศักยภาพในการ
ส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม
เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการขั้นสูง
การวิเคราะห์ตนเองและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์ การวิเคราะห์
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น ตลอดจนการจัดท�ำคู่มือ/เอกสารเผยแพร่ด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนส�ำหรับบุคลากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ กรมฯ มีการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อให้ข้อมูลและรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางการสือ่ สาร เช่น Facebook 1460 ชลประทานบริการ
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
132 สรุในการบริ
หารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

ประชาชน, Facebook เรารักชลประทาน เป็นต้น และจัดตั้งกองส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้น โดยเป็นหน่วยงานภายในเพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และมีค�ำสั่ง
มอบหมายให้สำ� นักงานชลประทานที่ 1-17 ส่วนบริหารจัดการน�ำ้ และบ�ำรุงรักษา
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาการใช้น�้ำ, โครงการชลประทานและโครงการส่งน�้ำ
และบ�ำรุงรักษา ฝ่ายจัดสรรน�้ำและปรับปรุงระบบชลประทานรับผิดชอบงาน
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมทั้ง มีการจัดท�ำแผนกลยุทธ์การมีส่วนร่วม
กรมชลประทาน พ.ศ. 2558-2561 (Roadmap) เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมฯ ตลอดจน มีการสนับสนุน
งบประมาณ/ทรัพยากร เพือ่ ใช้ในการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วม เช่น สนับสนุน
งบประมาณที่ใช้ในการด�ำเนินงานชลประทานท้องถิ่น
ความส�ำเร็จของการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่เป็นรูปธรรม
กรมชลประทาน น� ำ เสนอโครงการตั ว อย่ า งของการท� ำ งานแบบ
มีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborative) คือ “โครงการคลองสวย
น�้ำใส ร่วมใจก�ำจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพือ่ ให้เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วมเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมกัน
ดูแลและรักษาความสะอาดสิง่ แวดล้อมของทางน�ำ้ ชลประทานและ
ทางน�้ำสาธารณะ
2. สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของภาคส่วนต่างๆ ในการก�ำจัด
วัชพืชและผักตบชวา รวมทั้งสร้างมูลค่าจากวัชพืชและผักตบชวา
คลองรังสิต มีการขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนางานด้านชลประทานเพื่อเกษตรกรรมของไทย ต่อมาใช้ค�ำว่า
“ทุ่งหลวงรังสิต” ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอยุธยา สระบุรี
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ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก และฉะเชิงเทรา รวมพืน้ ที่ 1,208,150 ไร่
ทางน�้ำชลประทาน 68 สายคลอง โดยครอบคลุมเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ
โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษารังสิตเหนือ จ�ำนวน 483,150 ไร่ 33 สายคลอง
และครอบคลุมเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา
รังสิตใต้ จ�ำนวน 695,000 ไร่ 30 สายคลอง ความยาวรวม 423.08 กิโลเมตร
รวมทั้ง โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษานครนายก 30,000 ไร่ 5 สายคลอง
โดยที่โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษารังสิตใต้มีพื้นที่ชลประทาน 499,125 ไร่
(ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก และ
ฉะเชิงเทรา)
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สภาพปัญหาทางน�้ำชลประทาน โดยในช่วงฤดูน�้ำหลากของทุกปี จะมี
วัชพืชและผักตบชวาจ�ำนวนมากกีดขวางการไหลของน�้ำ  เป็นอุปสรรคต่อ
การระบายน�้ำ  ท�ำให้เกิดปัญหาน�้ำล้นตลิ่ง และส่งผลความเสียหายต่อพื้นที่
เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตรทีไ่ ด้รบั นอกจากนี้ ในช่วงฤดูแล้งผักตบชวา
ยังท�ำให้ปริมาณน�ำ้ ในคลองลดลงส่งผลให้ปริมาณน�ำ้ ไม่เพียงพอในการเพาะปลูก
และเกิดปัญหาน�้ำเน่าเสียและคลองตื้นเขิน
ผักตบชวา (water hyacinth) เป็นวัชพืชที่มีถิ่นก�ำเนิดในแถบลุ่มน�้ำ
อะเมซอน ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต้ ทนทานต่อสภาพแวดล้อม เป็นพืช
ที่มีทุ่นลอย อยู่ได้ทั้งในน�้ำนิ่งและน�้ำไหล มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วทั้งทาง
เมล็ดและการแตกหน่อ มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมากใน 1 ต้น มีเมล็ดมากถึง
5,000 เมล็ด มีการสะสมมวลชีวภาพได้สูงถึง 20 กรัม (น�้ำหนักแห้งต่อตาราง
เมตรต่อวัน) โดยมีอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์สงู สุดเท่ากับร้อยละ 1.5 ต่อวัน
ซึง่ หากปล่อยให้ผกั ตบชวาเติบโตในแหล่งน�ำ้ โดยเริม่ ต้นจาก 500 กรัม (น�ำ้ หนักสด
ต่อตารางเมตร) ในระยะเวลาเพียง 3 เดือนครึ่ง ผักตบชวาสามารถเจริญเติบโต
และขยายพันธุ์ให้มวลชีวภาพสูงถึง 40,580 กรัม (น�้ำหนักสดต่อตารางเมตร)
ในระยะเวลา 1 ปี ผักตบชวาสามารถเจริญเติบโตให้มวลชีวภาพสูงอยู่ในช่วง
717 ตัน (น�ำ้ หนักแห้งต่อไร่) ผักตบชวาจะเจริญเติบโตสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน
และมีการเจริญเติบโตต�ำ่ สุดในช่วงเดือนมกราคม ดังนัน้ การแพร่ขยายพันธุข์ อง
ผักตบชวาจะก่อให้เกิดปัญหาต่อแหล่งน�้ำต่างๆ ทั่วประเทศ และส่งผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
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ที่ผ่านมาโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษารังสิตใต้ต้องด�ำเนินการจัดเก็บ
วัชพืชในทางน�้ำชลประทานสายคลองต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี แต่ด้วยปริมาณ
วัชพืชและผักตบชวาที่หนาแน่นมีจ�ำนวนมาก แพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว
อีกทั้งมีการเคลื่อนย้าย กระจายตัวในทางน�้ำ จึงมีวัชพืชและผักตบชวาในคลอง
สายต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนมากประมาณ 600,000 ตันต่อปี หากจะด�ำเนินการ
ก�ำจัดให้หมดไปต้องใช้งบประมาณมากถึง 18 ล้านบาทต่อปี แต่เนื่องจาก
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ไม่เพียงพอต่อปริมาณวัชพืชในคลอง ขาดเครือ่ งมือ เครือ่ งจักร
ในการก�ำจัดวัชพืชและผักตบชวา หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีด่ ำ� เนินการจัดเก็บ
ไม่พร้อมเพรียงและไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่อยู่อาศัยริมคลองในการเก็บวัชพืช ท�ำให้ทางน�้ำชลประทานประสบปัญหา
จากวัชพืชและผักตบชวาต่อเนื่องมาโดยตลอด และเกิดน�้ำล้นตลิ่ง น�้ำเน่าเสีย
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คลองตืน้ เขิน ส่งผลต่อการบริหารจัดการทางน�ำ้ ชลประทานและทางน�ำ้ สาธารณะ
ท�ำให้ไม่สามารถระบายน�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการด� ำ เนิ น โครงการ “คลองสวย น�้ ำ ใส ร่ ว มใจก� ำ จั ด วั ช พื ช
ทุ่งหลวงรังสิต” กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษารังสิตใต้
ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบทางน�้ ำ ชลประทานสายคลองต่ า งๆ จ� ำ นวน 30 สายคลอง
และรักษาทางน�้ำชลประทาน ขุดลอก ซ่อมแซม ปรับปรุง บริหารจัดการน�้ำ 
และส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มหรื อ ประสานงานทุ ก ภาคส่ ว น โดยขั บ เคลื่ อ น
การด�ำเนินงานโครงการฯ ด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทท�ำงานร่วมกันในลักษณะ
ภาคีเครือข่าย ได้แก่ เกษตรกรผู้ใช้น�้ำ กลุ่มผู้ใช้น�้ำ ชุมชนในทางน�้ำชลประทาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานภาครัฐอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น หน่วยงาน
ทหารในพืน้ ที่ เป็นต้น รวมทัง้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีใ่ ห้การสนับสนุนและหนุนเสริม
การท�ำงานของเจ้าหน้าที่โครงการฯ ที่รับผิดชอบเป็นกลไกหลัก (Key actor)
ในการสร้ า งให้ เ กิ ด การรวมกลุ ่ ม เป็ น เครื อ ข่ า ย ที่ เ ข้ า มามี บ ทบาทตั้ ง แต่
การให้ความคิดเห็นและข้อเสนอ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารร่วมคิด ร่วมด�ำเนินการปรับปรุง
การบริหารจัดการทางน�ำ้ ชลประทาน และร่วมเป็นเครือข่ายสายตรวจผักตบชวา
ในแต่ละสายคลอง ซึง่ มาจากเกษตรกรและสมาชิกกลุม่ ผูใ้ ช้นำ 
�้ ทีม่ จี ติ อาสาทีจ่ ะ
มาเป็นสายตรวจ ร่วมกับเจ้าหน้าทีช่ ลประทาน เพือ่ ด�ำเนินการก�ำจัดวัชพืชและ
ผักตบชวาได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะเกิดการแพร่ขยายพันธุ์จนท�ำให้ปิดกั้นทาง
น�้ำไหลและเกิดน�้ำล้นตลิ่ง ซึ่งเป็นการท�ำงานแบบความร่วมมือของเกษตรกร
กลุ่มผู้ใช้น�้ำ  และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการ
ถอดบทเรียน ซึ่งเป็นต้นแบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนือ่ งและเกิดความร่วมมือในทุกระดับ โดยสรุปการด�ำเนินงานประกอบด้วย
3 กระบวนการ ได้แก่
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1) กระบวนการภายใน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุม่ และจัดตัง้
เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น�้ำ/สายตรวจผักตบชวา (กลุ่มพื้นฐานและกลุ่มบริหาร)
โดยการแต่งตั้งคณะท�ำงานในทางน�้ำชลประทาน (ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น�้ำ) และ
คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC: Joint Management Committee for
Irrigation) ประกอบด้วย 4 ประสาน คือ ตัวแทนผูใ้ ช้นำ 
�้ ตัวแทนกรมชลประทาน
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อบริหารจัดการน�้ำในระดับอ่างเก็บน�้ำหรือแหล่งน�้ำกรมชลประทานเพื่อ
จัดสรรปันน�ำ 
้ บ�ำรุงรักษา ก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมการใช้นำ 
�้ ส่งเสริมการผลิต
การตลาด และแก้ไขปัญหา

เครือข่ายสายตรวจผักตบชวา เกิดจากการประสานความร่วมมือกับ
ผูน้ ำ� เกษตรและประธานกลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ ในสายคลองต่างๆ ทีเ่ ห็นถึงประโยชน์ในการ
ติดตามเฝ้าระวังวัชพืชในทางน�ำ 
้ ได้แก่ ผูน้ ำ� เกษตรกร ประธานกลุม่ ผูใ้ ช้นำ 
�้ และ
เจ้าหน้าที่ชลประทาน โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
- เป็นเครือข่ายในการดูแลประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่โครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษารังสิตใต้ และหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กลุม่ ผูใ้ ช้นำ 
�้ และประชาชนในพืน้ ที่
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- แจ้งข้อมูลปริมาณวัชพืชและผักตบชวา ต�ำแหน่ง สภาพปัญหา
ในการจัดเก็บ ประสานงานขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้�ำ 
เกษตรกร และประชาชน ในการร่วมก�ำจัดวัชพืชและผักตบชวา
- แจ้งโครงการฯ เพื่อประสานขอการสนับสนุนการก�ำจัดวัชพืช
และผักตบชวา โดยโครงการฯ เป็นผู้ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
- แจ้งผลการด�ำเนินงานการเก็บวัชพืชและผักตบชวาให้โครงการฯ ทราบ
		
นอกจากนี้ เจ้าหน้าทีข่ องกรมชลประทานทีร่ บั ผิดชอบโครงการฯ เป็น
ผูจ้ ดั การความรูแ้ ละเป็นผูน้ ำ� กระบวนการเพือ่ ให้สมาชิกผูใ้ ช้นำ�้ ดังกล่าว เข้ามามี
ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมกันหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา ซึง่ เมือ่ ได้ขอ้ สรุปแล้วจะน�ำมาวิเคราะห์วา่ ประเด็นใดทีอ่ งค์กรผูใ้ ช้นำ�้
สามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหาได้ และในกรณีที่แนวทางแก้ไขปัญหานั้นไม่
สามารถแก้ไขได้โดยองค์กรผู้ใช้น�้ำเอง เจ้าหน้าที่โครงการฯ จะรวบรวมสรุป
ประเด็นเพื่อเสนอผู้บริหารของกรมชลประทาน เช่น การจัดท�ำแผนงาน/
งบประมาณเพือ่ จัดซือ้ อุปกรณ์เครือ่ งมือส�ำหรับก�ำจัดวัชพืชและผักตบชวา เป็นต้น
2) กระบวนการภายนอก เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา
และกรุงเทพมหานคร องค์กรภาคเอกชน เพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ นด�ำเนินกิจกรรม
โครงการคลองสวย น�้ำใส ร่วมใจก�ำจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต โดยองค์กรผู้ใช้น�้ำ
และเครือข่ายผู้ใช้น�้ำ/เกษตรกร
3) การบูรณาการกระบวนการ เป็นการจัดท�ำข้อตกลงร่วมกัน (MOU)
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ด�ำเนินการ
การจัดท�ำระบบติดตามสารสนเทศ การเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น�้ำเพื่อ
ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งองค์กรผู้ใช้น�้ำ องค์กรภาคเอกชน และ
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หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างโครงการส่งน�ำ้ และ
บ�ำรุงรักษารังสิตใต้ เกษตรกรผู้ใช้น�้ำ  กลุ่มผู้ใช้น�้ำ  และหน่วยงานภาคส่วนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวงจรชีวิตและการแพร่พันธุ์ของผักตบชวา
(water hyacinth) ท�ำให้เข้าใจถึงการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์อย่าง
รวดเร็วของผักตบชวาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทางน�้ำชลประทาน
และทางน�้ำสาธารณะ ซึ่งเป็นองค์รู้ทางวิชาการที่น�ำไปสู่แนวคิดร่วมกันว่าจะ
ต้องควบคุมปริมาณและต้องก�ำจัดผักตบชวาตั้งแต่มีปริมาณไม่มาก เมื่อจัดเก็บ
แล้ ว ต้ อ งน� ำ ออกไปไม่ ใ ห้ ก องอยู ่ ใ นบริ เ วณใกล้ ล� ำ คลองและต้ อ งไม่ ใ ห้ มี
การเคลือ่ นย้ายจากทางน�ำ้ หนึง่ ไปยังอีกทางน�ำ้ หนึง่ จากต้นน�ำ้ ไปปลายน�ำ ้ และจาก
อาคารชลประทานหนึง่ ไปยังอีกอาคารหนึง่ และร่วมกันค้นหาวิธกี ารจัดการกับ
ผักตบชวา โดยให้องค์กรผูใ้ ช้นำ�้ ร่วมกันดูแลรักษาทางน�ำ้ ชลประทาน ก�ำจัดวัชพืช
และผักตบชวาในทางน�้ำที่อยู่ในพื้นที่รับน�้ำ  นอกจากนี้ ยังน�ำไปสู่การเฝ้าระวัง
วัชพืชและผักตบชวา โดยมีการจัดท�ำฐานข้อมูลและเครือ่ งมือในการติดตามเฝ้า
ระวังไม่ให้ผกั ตบชวาแพร่ขยายพันธุจ์ นปิดทางน�ำ้ ไหล และการจัดท�ำสารสนเทศ
ด้านการสือ่ สารไร้สายพร้อมติดตัง้ กล้อง CCTV บริเวณประตูระบายน�ำ 
้ 11 แห่ง
เพือ่ ใช้ในการติดตามจัดเก็บวัชพืช แจ้งเตือน การจัดท�ำระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
การใช้อากาศยานไร้สายคนขับ (Drones) โดยเชือ่ มหน้าจอรายงานผลสถานการณ์
วัชพืชและผักตบชวา และรายงานผลแบบ real time
จากการท� ำ งานร่ ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งแบบภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ ที่มีกลไกคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)
โดยมีปัจจัยที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ คือ
1. การสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นครนายก
ฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานคร ที่ให้ความส�ำคัญในด้าน
การดูแลรักษาทางน�้ำชลประทานและทางน�้ำสาธารณะ
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2. การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้การจัดท�ำ
ข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิต (MOU)
เพื่อร่วมกันในการดูแลรักษาทางน�้ำชลประทานและทางน�้ำ
สาธารณะ และการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ดูแลทางน�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การสนับสนุนและร่วมแรงร่วมใจ รวมทัง้ เข้ามามีสว่ นร่วมในการ
เฝ้าระวังก�ำจัดวัชพืชและผักตบชวาของเครือข่ายเกษตรกร และ
กลุ่มผู้ใช้น�้ำ รวมทั้งชุมชนในทางน�้ำชลประทาน
สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน ดังภาพต่อไปนี้
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สรุปผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงาน
1. การพัฒนาองค์กรผูใ้ ช้นำ�้ ของโครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษารังสิตใต้
จากการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น�้ำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
เพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานด้านการมีสว่ นร่วมของโครงการฯ ท�ำให้โครงการฯ
มีกลุ่มผู้ใช้น�้ำพื้นฐานจ�ำนวน 179 กลุ่ม และกลุ่มบริหารจ�ำนวน 28 กลุ่ม
ครอบคลุมพืน้ ทีโ่ ครงการฯ และสามารถจัดตัง้ คณะกรรมการจัดการชลประทาน
(JMC) ของโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษารังสิตใต้ได้ ในปี พ.ศ.2559 สามารถ
สร้างการรับรู้การมีส่วนร่วม การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และต่อยอดในด้าน
การเป็นสายตรวจเฝ้าระวังวัชพืชและผักตบชวาในสายคลอง
2. ประสิทธิภาพการระบายน�้ำในทางชลประทานเพิ่มขึ้น 2 เท่าจาก
กรณีมีผักตบชวาหนาแน่น และเพิ่มปริมาณการกักเก็บน�้ำนอนในช่วงฤดูแล้ง
30 ล้าน ลบ.ม. ท�ำให้พอเพียงแก่การเพาะปลูกช่วง มกราคม - กุมภาพันธ์ พื้นที่
380,000 ไร่ คิดเป็นรายได้ 1,800 ล้านบาท
3. เกิดนวัตกรรมในการบริหารจัดการทางน�้ำชลประทานที่ประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น Drones น�ำมาใช้ในการประเมินปริมาณวัชพืช
ท�ำให้สามารถวางแผนการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า กล้อง CCTV ติดตาม
เฝ้าระวังวัชพืช และรายงานผลแบบ real time รวมทั้งการก�ำจัดผักตบชวา
แบบครบวงจรและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผกั ตบชวา โดยแปรรูปแปรรูปเป็นปุย๋ หมัก
ผักตบชวา ในปี พ.ศ.2559-2560 ด�ำเนินโครงการ 1 คลอง 1 กองวัชพืช ท�ำให้
มีจุดกองวัชพืชเพิ่มขึ้นเป็น 10 แห่ง ซึ่งสามารถน�ำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักผัก
ตบชวา ได้ 468 ตัน เป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผักตบชวาเป็นมูลค่า 942,000
บาท ปัจจุบนั ผูน้ ำ� เกษตรกรในเขตโครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรังสิตใต้ได้มสี ว่ นร่วม
ให้พื้นที่กองวัชพืช เพื่อจะได้ผลิตปุ๋ยหมักตบชวาด้วยตนเอง
●
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4. เกิดศูนย์เรียนรูก้ ารบริหารจัดการน�ำ้ ของเกษตรกร กลุม่ ผูใ้ ช้นำ 
�้ และ
เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ช ลประทานเป็ น
Facilitator เพื่อให้สมาชิกผู้ใช้น�้ำดังกล่าวได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขปัญหา
5. เกิดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน ระหว่างเกษตรกรผูใ้ ช้นำ 
�้
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
6. เกิดเครือข่ายความร่วมมือของเกษตรกร กลุม่ ผูใ้ ช้นำ�้ และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในการร่วมกันดูแลและรักษาทางน�ำ้ ชลประทานและทางน�ำ้ สาธารณะ
ท�ำให้สามารถประหยัดงบประมาณที่ต้องใช้ในการก�ำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ปีละประมาณ 2.5 ล้านบาท
ภาพกิจกรรมการด�ำเนินงาน
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม มีภารกิจเกีย่ วกับการส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม โดยการวิจยั
พัฒนา ฝึกอบรม สร้างจิตส�ำนึก และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ด้วยองค์ความรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน
อ�ำนาจหน้าที่
1. ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
2. รวบรวม จัดท�ำ และให้บริการข้อมูลและข้อสนเทศด้านสิง่ แวดล้อมด้วย
เทคโนโลยีตา่ งๆ ในฐานะศูนย์ขอ้ มูลและข้อสนเทศด้านสิง่ แวดล้อม
3. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการสงวน บ�ำรุงรักษา และ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งเป็นศูนย์ป้องกันและ
ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม
4. ประสานและเสนอแนะแผนและมาตรการในการส่งเสริม เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
5. ศึกษา วิจยั พัฒนา ถ่ายทอด และส่งเสริมเทคโนโลยีและการจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เป็นศูนย์เทคโนโลยีสะอาดและศูนย์ปฏิบตั ิ
การอ้างอิงด้านสิ่งแวดล้อม
ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
144 สรุในการบริ
หารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้าน
การบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ในประเภทรางวัลพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้เข้ามาท�ำงานร่วมกันแบบหุน้ ส่วนความร่วมมือ สรุปผลการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้
ความสามารถในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในวิสัยทัศน์ และอ�ำนาจหน้าที่
ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งได้ก�ำหนดไว้ในพันธกิจของกรมฯ เช่น สร้างจิตส�ำนึก
เพิ่ ม ศั ก ยภาพ และขี ด ความสามารถของประชาชนในการบริ ห ารจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ และส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ประกอบกับ กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มมี น โยบายให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
มีการท�ำงานที่ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมีขอ้ สัง่ การให้กรมฯ เป็นเจ้าภาพหลัก
(Focal Point) ในการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครของทุกหน่วยงานใน
กระทรวงและบริหารจัดการเครือข่ายให้เป็นหนึ่งเดียวของกระทรวง คือ
“เครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ทสม.)” เพือ่ ให้
เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงทีห่ ลากหลายมากขึน้ ทัง้ นี้
กรมฯ สือ่ สารนโยบายหรือให้ทศิ ทางการบริหารราชการดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ www.deqp.go.th การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
บทบาทภารกิจของกรมฯ รายงานประจ�ำปี และสือ่ เอกสารเผยแพร่อนื่ ๆ เป็นต้น
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เพื่อสร้างระบบและวิธีการท�ำงานที่เอื้อต่อการเปิดให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ กรมฯ มีการพัฒนา สร้างความรู้ และทักษะ
ให้กับบุคลากร โดยจัดให้มีหลักสูตรส�ำหรับการฝึกอบรม เช่น หลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เป็นวิทยากรสร้างการมีสว่ นร่วมและบูรณาการเครือข่าย
อาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการขยะ เป็นต้น และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น เวที
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมพหุภาคี การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และท�ำแผนการด�ำเนินงานอาสาสมัครด้านการจัดการ เป็นต้น รวมทั้งก�ำหนด
“ส�ำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” เป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการเสนอแนะ
นโยบายและแผนส่งเสริมการมีรว่ มของประชาชน ส่งเสริมสิทธิชมุ ชน สนับสนุน
และสร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยตรง นอกจากนี้
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ได้จัดตั้ง กองอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตาม
ภารกิจของกรมฯ รวมถึงภารกิจของหน่วยงานอืน่ ในสังกัดของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันระหว่างกรมฯ กับเครือข่ายอาสาสมัครและภาคีเครือข่ายต่างๆ
กรมฯ ได้ จั ด ท� ำ แผนที่ ยุ ท ธศาสตร์ (Roadmap) การส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และแผนบู ร ณาการป่ า ไม้ หมอกควั น กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2560-2564 รวมทั้ง ให้การสนับสนุนการด�ำเนินโครงการ/
กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมในหลายๆ ด้าน เช่น องค์ความรู้ทางวิชาการ
เทคโนโลยีที่น�ำมาประยุกต์ใช้ เป็นต้น ตลอดจน มีกลไกคณะท�ำงานสร้าง
การมีสว่ นร่วมและบูรณาการเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ
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ความส�ำเร็จของการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่เป็นรูปธรรม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม น�ำเสนอโครงการตัวอย่างของการ
ท�ำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaboration) คือ “โครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก และสร้ า งเครื อ ข่ า ยภาคประชาชน และ
ทุกภาคส่วนให้เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น (ประชารัฐ)
2. เพื่ อ บู ร ณาการความร่ ว มมื อ เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค ร
ทีห่ ลากหลาย ประชาชน และภาคีทกุ ภาคส่วนในการลดไฟป่า และ
หมอกควัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ สือ่ สาร เพิม่ ประสิทธิภาพและขับเคลือ่ นกลไกการเฝ้าระวังไฟป่า
ลดหมอกควัน ในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือให้เกิดความยั่งยืน
สรุปผลการด�ำเนินงาน
ปัจจุบันปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและ
ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมก�ำลังส่งผลกระทบและเป็นภัยคุกคาม
ต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ เช่น การลดลงของพื้นที่ป่า สถานการณ์ไฟป่า และ
หมอกควัน ปัญหาขยะ การกัดเซาะทางทะเลและชายฝั่ง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ  และภัยพิบัติดินถล่ม เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นภัยคุกคามที่มี
ความรุนแรงและความถีข่ องการเกิดมากขึน้ และส่งผลต่อการลดลง และสูญเสีย
พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาไฟป่า หมอกควัน เป็น
ประเด็นปัญหาทีส่ ะสมมายาวนานและเป็นปัญหาทีอ่ อ่ นไหว โดยทีผ่ า่ นมาทัง้ รัฐ
ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่ที่ตนเอง
●
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รับผิดชอบ (ต่างคนต่างท�ำ) และยังไม่มีการเชื่อมร้อย สื่อสารท�ำความเข้าใจ
ร่วมกัน ดังนั้น ภาครัฐจึงไม่ควรด�ำเนินการเพียงล�ำพังอีกต่อไป นอกจากนี้
การอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นหน้าที่ของคนไทย
ทุ ก คนที่ ค วรเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาและสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม
ในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลได้เล็งเห็นวิกฤติปัญหาไฟป่า หมอกควัน
เนื่องจากมีผลกระทบกับระบบนิเวศ ทรัพยากรป่าไม้ สุขภาพ เศรษฐกิจและ
สังคมของประชาชนในพื้นที่เขตภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย
แม่ฮ่องสอน พะเยา ล�ำปาง ล�ำพูน แพร่ น่าน และตาก และเกิดปริมาณฝุ่นควัน
ขนาดเล็กที่มีค่าเกินมาตรฐานและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง และกระทบต่อการท่องเที่ยว
รวมทัง้ มีแนวโน้มของสถานการณ์จะกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุม่
คนในเมืองกับคนชนบทหรือเกษตรกรบนพื้นที่สูงมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาหลาย
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนือ่ ง
แต่ก็ยังเกิดปัญหาขึ้นทุกปี ประกอบกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีนโยบายมอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็น
หน่วยงานหลัก ในการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครของทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ร่มธง
“เครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม (ทสม.)” ภายใต้แนวคิด “บูรณาการ
เครือข่าย ทสม. และภาคี สร้างสิ่งแวดล้อมดีให้คนไทย”
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพืน้ ทีโ่ ดยรอบ เป็นพืน้ ทีเ่ ชิงสัญลักษณ์
และเป็นพื้นที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนชาวไทย
ทั้งประเทศ เป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
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ที่ใกล้เมือง และเป็นพื้นที่ความเสี่ยงและเปราะบางในการเกิดปัญหาไฟป่า
หมอกควั น รวมทั้ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายทางนิ เ วศวิ ท ยาและ
กลุ่มชาติพันธุ์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้น้อมน�ำพระราชด�ำรัส พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชเกีย่ วกับงานอาสาสมัคร “...อาสาสมัคร
จะต้องระลึกอยูเ่ สมอว่าศรัทธาในการอาสาสมัครเพือ่ ช่วยเหลือผูอ้ นื่ นัน้ เกิดขึน้
ด้วยตนเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัคร มีศรัทธาที่จะท�ำงานและ
พร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร...” มาเป็นหลักส�ำคัญน�ำทางในการพัฒนางานด้าน
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้า
ระวังไฟป่า ลดหมอกควันพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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กรมฯ เป็นกลไกหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และเสริ ม สร้ า ง (Facilitator) ความเข้ ม แข็ ง
และศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
เข้ามีส่วนร่วมในการท�ำงานร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับภูมิภาค
ในสั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยในการสร้ า ง
การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในพืน้ ทีด่ อยสุเทพ-ปุย กรมฯ ท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มร้อย
เครือข่าย ชุมชนในพื้นที่ป่า ชุมชนในพื้นที่โดยรอบ ด้วยการสนับสนุนให้เกิด
การรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มของทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นเครือข่ายเพียงหนึ่งเดียว คือ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม (ทสม.) เข้ามาเป็นกลไกหลัก (Key Actor) ที่มีบทบาทเป็น
“โซ่ข้อกลาง” ที่เชื่อมร้อยเครือข่ายภาคประชาชน/ชุมชน/ท้องถิ่นในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นภาคี
เครือข่ายภายใต้ชื่อ “อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่ดอย
สุเทพ-ปุย” ซึ่งประกอบด้วย เครือข่าย ทสม. (อ�ำเภอหางดง เมืองและแม่ริม)
เครือข่ายลุม่ น�ำ้ แม่ตาช้าง เครือข่ายสิง่ แวดล้อมม้ง เครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่ สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน เช่น มูลนิธิการพัฒนายั่งยืน เป็นต้น รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือ
กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ รวมทั้งหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเสริมพลัง เปลี่ยนความขัดแย้งเป็น
ความร่วมมือ และยกระดับการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อนกันให้เป็นการซ�้ำเสริมเติมเต็ม
ซึ่ ง กั น และกั น อั น น� ำ ไปสู ่ ก ารเข้ า มามี บ ทบาทและเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการ
หาทางออก เพื่ อ ร่ ว มกั น แก้ ป ั ญ หาและสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์
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ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ของตนเอง และมีบทบาท
ส�ำคัญในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน เฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกตัดไม้
ท�ำลายป่า ประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และการจัดการ
ไฟป่าเพื่อลดหมอกควันทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตร ในพื้นที่เป้าหมายและ
Buffer Zone ซึง่ อยูใ่ นเขตผืนป่าดอยสุเทพ-ปุย และพืน้ ทีโ่ ดยรอบ จังหวัดเชียงใหม่
(พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ) โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ เวทีเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีสรุปถอดบทเรียนการด�ำเนินงาน การประชุมท�ำแผน
เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันร่วมกัน กิจกรรมการหนุนเสริมศักยภาพเครือข่าย
กิจกรรมการจัดการไฟป่า การสื่อสารสู่สังคมและสาธารณชน และการสร้าง
ความตระหนัก/จิตส�ำนึกในการร่วมกันท�ำงานแบบภาคีความร่วมมือ รวมทั้ง
สนับสนุนการน�ำข้อมูลสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์มาใช้ในการวางแผน ตลอดจน
การศึกษาวิจัยส�ำหรับน�ำไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการด�ำเนินงานและความรู้
ของชุมชนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการท�ำงานร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย สรุปดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลและรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อวาง
กรอบแนวทางการด�ำเนินโครงการ ลงพืน้ ทีป่ ระสานงาน รวบรวมข้อมูล พืน้ ทีป่ า่ /
ชุมชน เครือข่ายอาสาสมัคร/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดท�ำฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่
รวมทั้ง วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดล�ำดับความส�ำคัญ และก�ำหนดแนวทาง
การคัดเลือกพืน้ ทีบ่ รู ณาการความร่วมมือ เพือ่ พัฒนาให้เป็นพืน้ ทีเ่ รียนรูอ้ ย่างเป็น
รูปธรรม (พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ)
การด�ำเนินการสร้างการมีสว่ นร่วมด้วยการเชือ่ มร้อยเครือข่ายและ
สร้างแนวร่วมภาคประชาชน/เครือข่ายภาคประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่าย ทสม. ให้เป็น “โซ่ขอ้ กลาง” มีบทบาทส�ำคัญในการเชือ่ มร้อยเครือข่าย
และประสานความร่วมมือจากชุมชน องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
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เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และการจัดการไฟป่า ลดหมอกควันในพื้นที่ผืนป่าดอย
สุเทพ-ปุย รวมทั้ง เป็นกลไกการเฝ้าระวัง โดยบทบาทหน้าที่หลักของเครือข่าย
ทสม. ประกอบด้วยหลัก 4ป. ได้แก่
		
1) ประสาน ความร่วมมือและการสร้างจิตส�ำนึก สร้างความตระหนัก
ให้ กั บ ประชาชนในท้ อ งถิ่ น หาแนวร่ ว มมาช่ ว ยกั น ในการท� ำ งาน ให้ เ กิ ด
ความร่วมมือจากทัง้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชนด้านการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ลดการเผาในทีโ่ ล่ง รวมถึง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
		
2) ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชน
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ในการ
ป้องกันการเผาป่า การเผาในที่โล่ง ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น สื่อวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนท้องถิ่น สื่อไวนิล สื่อแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ฯลฯ
		
3) ปฏิบัติ สนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ
ในท้องถิ่น เช่น
			● ร่วมประชุมจัดท�ำแผนงานระดับหมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ
จังหวัด ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่
			● ด�ำเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น ท�ำแนว
กันไฟ จัดตั้งเวรยามเฝ้าระวังไฟป่า การเฝ้าระวังของแต่ละ
พื้นที่เสี่ยงในการเกิดไฟป่าหมอกควัน ด้านการจัดการขยะ
เช่ น การคั ด แยกขยะในชุ ม ชน จั ด การขยะอิ น ทรี ย ์
ขยะมูลฝอย ฯลฯ ด้านการจัดการน�้ำเสีย เช่น การจัดการ
แม่ น�้ ำ คลองแม่ ข ่ า การจั ด ระเบี ย บและปรั บ ภู มิ ทั ศ น์
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น
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4) ประเมินผล ติดตามประเมินผลการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน
การแจ้งเหตุ เตือนภัยและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์
สิง่ แวดล้อม ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แอปพลิเคชัน่ Arsa4thai Line รวมถึงเข้าไป
มีบทบาทในโครงสร้าง กลไกด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ติดตาม ประเมินผล
การด�ำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสร้างแนวร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน โดยเชือ่ มโยง
การท�ำงานกับเครือข่ายภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งเกิดเป็น
เครือข่าย “อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย”
2. สนับสนุน เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และพัฒนากลไก
ความร่วมมือ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายในการเข้ามา
ท�ำงานร่วมกันแบบภาคีเครือข่าย โดยเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแนวร่วม
ภาคประชาชนในพืน้ ทีป่ า่ พืน้ ทีร่ อบป่า ให้เข้ามามีสว่ นร่วมและเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการเฝ้าระวังการบุกรุกท�ำลายป่าไม้ การเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน บูรณาการ
ความร่วมมือ เครือข่ายอาสาสมัคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีร่วมพัฒนา
ผนึ ก ก� ำ ลั ง คื น ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ใ ห้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้วยการสนับสนุนการจัดท�ำแผนระดับชุมชนและระดับเครือข่ายอาสาสมัคร
ทัง้ ในระดับชุมชนและเครือข่าย ระดับชุมชน ระดับเครือข่าย และพืน้ ทีเ่ สีย่ งพิเศษ
พร้อมร่วมวางแผนและหนุนเสริมการท�ำงาน ได้แก่
● จัดให้มเี วทีประชุมวางแผนร่วมกัน และเวทีแลกเปลีย
่ นเรียนรู/้
		
ศึกษาดูงาน เพื่อเป็นช่องทางให้ภาคีความร่วมมือ ภาคธุรกิจ
เอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมในแต่ละชุมชน และเพือ่ เชือ่ มโยง
และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครและผูน้ ำ� ชุมชนเพือ่ น�ำ
ความรู้ไปขยายผลต่อในระดับพื้นที่
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● สนั บ สนุ น งบประมาณและองค์ ค วามรู ้ ใ ห้ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ เพื่ อ
สร้างการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัด
ท�ำแผนการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน และร่วมด�ำเนินการ
จัดการไฟป่า ได้แก่ ท�ำแนวกันไฟ การลาดตระเวน ดับไฟ และ
จุดสกัด เป็นต้น
		
● สนับสนุนการด�ำเนินงานร่วมกันหรือการจัดกิจกรรมตามแผน
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่
การร่วมคิดวิเคราะห์ ระบุปญ
ั หา หาทางออก และตัดสินใจร่วมกัน
รวมทั้ง พัฒนาจุดร่วมในการท�ำงานร่วมกัน และร่วมปฏิบัติ
ทั้ ง ภาคประชาชน ภาครั ฐ ในพื้ น ที่ และภาคี ค วามร่ ว มมื อ
ทีส่ อดคล้องและสอดรับการท�ำงานร่วมกัน ทีม่ ที งั้ แผนระยะสัน้
และระยะยาว ด้ า นการปฏิ บั ติ ง านด้ า นไฟป่ า หมอกควั น
มีการประสานก�ำลังระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ เครือข่ายอาสาสมัคร
และประชาชนในพื้นที่ ท�ำแนวกันไฟ ลาดตะเวน ตั้งด่านสกัด
และเข้าดับไฟ และบางพืน้ ทีใ่ นช่วงฤดูไฟป่ามีการประกาศจาก
อุทยานแห่งชาติ ให้เครือข่าย ทสม. โดยการรับรองจากผู้น�ำ
ชุมชน (ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น) เป็นผูช้ ว่ ยพนักงานเจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยาน
นอกจากนี้ ยั ง ด� ำ เนิ น การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมในทุกมิติ เช่น ด้านการจัดการขยะ
อนุรกั ษ์แม่นำ�้ คูคลอง ด้านการจัดการน�ำ้ เสีย การจัดระเบียบและ
ปรับภูมทิ ศั น์สงิ่ แวดล้อม การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ การเชือ่ มโยง
และบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร เป็นต้น ตามแผนทีว่ างร่วมกัน
และด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
การท�ำแนวกันไฟ การลาดตระเวน การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
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การอบรมเครือข่ายอาสาสมัครไฟป่า เครือข่าย ทสม. การทอด
ผ้าป่าขยะ การคัดแยกขยะ การท�ำฝาย การอนุรกั ษ์ลำ� น�ำ้ แม่ขา่
เป็นต้น (บางพื้นที่สามารถยกระดับเป็นกองทุนชุมชนเฝ้าระวัง
ไฟป่าลดหมอกควัน)
		
● การจัดตัง
้ กองทุนเครือข่ายสิง่ แวดล้อมม้งในการเฝ้าระวังไฟป่า
ลดหมอกควันดอยสุเทพ-ปุยและพื้นที่โดยรอบ (12 หมู่บ้าน
1 หย่อมบ้าน) โดยอดีตผู้ใหญ่บ้านม้งดอยปุย (นายยิ่งยศ
หวังวนวัฒน์) เป็นผู้สนับสนุนบริจาคตั้งต้นกองทุนเป็นเงิน
จ�ำนวน 10,000 บาท โดยในการจัดตั้งกองทุนฯ ก�ำหนดให้
ผู ้ ป ระสานเครื อ ข่ า ยสิ่ ง แวดล้ อ มม้ ง ดอยสุ เ ทพ-ปุ ย ผู ้ แ ทน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เป็นทีมงานฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อให้การบริหารจัดการ
กองทุนมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็น
กองทุนฯ ที่สนับสนุนการท�ำงานของเครือข่ายฯ ได้อย่างยั่งยืน
		
● สรุปบทเรียนการพัฒนาเครือข่าย ทบทวนการด�ำเนินงาน และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์บนพื้นฐานองค์ความรู้ประสบการณ์
จริงแต่ละพื้นที่ รวมทั้งน�ำแนวทางที่ได้จากการสรุปบทเรียน
มาพัฒนาการด�ำเนินงานร่วมกันในทุกๆ ปี ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความต้องการของพื้นที่ หรือพัฒนาการจัด
กิจกรรมหนุนเสริมศักยภาพเครือข่าย เช่น การอบรม การศึกษา
ดูงาน เป็นต้น
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3. การเชือ่ มโยงและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยใช้กลไกเครือข่าย ทสม. เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐอืน่ ในพืน้ ทีท่ เี่ กีย่ วข้องเข้ามา
ท�ำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ลดการซ�้ำซ้อนของงาน ด้วยการใช้รูปแบบเวที
หรือการประชุม และกิจกรรมความร่วมมือเพือ่ หนุนเสริมการท�ำงานระหว่างกัน
4. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เกี่ยวกับการรณรงค์การเฝ้า
ระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ลดการเผาในที่โล่งผ่านช่องทางที่หลากหลาย และ
เพือ่ เปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ให้สงั คมภายนอก
ได้รับรู้ รวมทั้ง เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดเข้าใจ ความตระหนัก เกิดจิตส�ำนึก
ถึงปัญหาการบุกรุกท�ำลายป่าไม้ ไฟป่าและหมอกควัน และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ตัง้ แต่กอ่ นเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสถานการณ์
ตลอดจนเพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทดี่ จี ากคนภายนอก ทีแ่ สดงให้เห็นการท�ำงานแบบ
เครือข่ายความร่วมมือของคนในป่า คนรอบป่าและคนในเมือง โดยประสานและ
เชื่อมต่อกับภาคธุรกิจเอกชน ธุรกิจสถานการณ์ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชน เครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน
เพื่อสื่อสารสู่สู่สังคมและสาธารณชน อันจะน�ำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
จากการท�ำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแบบภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือ ท�ำให้เกิดการต่อยอดและขยายผลการด�ำเนินงานในเรื่องของ
การอนุรักษ์/รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากร่วมกันสรุป
บทเรียน และร่วมกันพัฒนาการด�ำเนินงานเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่
ดอยสุเทพ-ปุย โดยมีการขยายการเพิ่มจ�ำนวนชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัคร
เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ดอยสุเทพ-ปุย ให้เกิดการเชื่อมโยงการท�ำงาน
ร่วมกัน เช่น เพิ่มจ�ำนวนเครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง เพิ่มจ�ำนวนสมาชิกเครือข่าย
ทสม. เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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ได้ ร ่ ว มกั น พั ฒ นาพื้ น ที่ บู ร ณาการความร่ ว มมื อ คื อ “ภู พิ ง ค์ โ มเดล” หรื อ
“ดอยสุเทพ-ปุย โมเดล” ให้เป็นพืน้ ทีเ่ รียนรูอ้ ย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ น�ำไปขยายผล
ในพื้นที่อื่นๆ เช่น ดอยอินทนนท์-ออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ม่อนพระยาแช่ดอยพระบาท จังหวัดล�ำปาง เป็นต้น โดยปัจจัยที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ คือ
1) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ร่วมกระบวนการ
โดยเข้ามาร่วมคิด วิเคราะห์ ระบุปญ
ั หา หาทางออก ตัดสินใจ และท�ำงานร่วมกัน
รวมทั้งรับประโยชน์หรือผลส�ำเร็จร่วมกัน
2) การสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของภาคประชาชน/ชุมชน
ให้เกิดความเข้มแข็งและเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายการท�ำงาน ทีม่ บี ทบาทในการ
ร่วมด�ำเนินงานหรือท�ำงานแทนในบางกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่ เช่น
เป็นอาสาสมัครท�ำแนวกันไฟ ลาดตะเวน ตั้งด่านสกัด และเข้าดับไฟ เป็นต้น
3) การบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ ซึ่งท�ำให้เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่น�ำไปสู่
ความเป็นเอกภาพในการท�ำงานเพื่อลดปัญหาไฟป่า ลดหมอกควัน
4) การน�ำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
สนับสนุนการท�ำงานของภาคีเครือข่าย เช่น การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะและกิจกรรมปลอดการเผา การรายงานข้อมูลสถานการณ์ผ่าน
Application การใช้กล้อง CCTV ส�ำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหวในบางพื้นที่
ที่อยู่ในแนวเขตการเฝ้าระวังไฟป่าที่ก�ำหนดไว้ เป็นต้น
5) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นกลไกในการสร้าง
การมีสว่ นร่วม และสร้างความตะหนักรูข้ องทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะน�ำไปสู่
การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของปัญหาไฟป่า หมอกควัน รวมไปถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน ดังภาพต่อไปนี้

ผลส�ำเร็จที่ได้รับจากการด�ำเนินงาน
1. มีแผนและทิศทางการด�ำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ ทีส่ อดคล้องกับบริบท และอัตลักษณ์ของชุมชน/
ท้องถิ่น รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัคร ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และวิถีชุมชน เช่น
แผนงานในระดับพืน้ ที่ แผนความร่วมมือ เทศบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ช่องทางการติดต่อ
ประสานงาน (ศู น ย์ ป ระสานงานกลาง/ท� ำ เนี ย บเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รฯ)
คณะกรรมการและกองทุนไฟป่าและหมอกควัน ในระดับชุมชน ระดับเครือข่าย
และระดับเครือข่ายร่วม เป็นต้น
●
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2. เกิดเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ในพื้นที่
บูรณาการความร่วมมือ ดอยสุเทพ-ปุย และพืน้ ทีโ่ ดยรอบ (อ�ำเภอหางดง อ�ำเภอ
แม่ริม และอ�ำเภอเมือง) และการขยายเครือข่ายกลุ่มคนไทยชาติพันธุ์ม้ง ที่มี
จุดมุง่ หมายเดียวกัน คือ การเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันอย่างยัง่ ยืน ทีเ่ ป็นกลไก
การเฝ้าระวังป่าไม้ ไฟป่าและหมอกควัน การจัดการขยะในระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับ
จังหวัด รวมถึงการสนับสนุนภารกิจกระทรวงที่หลากหลายมากขึ้น
3. มีกองทุนเครือข่ายสิง่ แวดล้อมม้ง ในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน
ดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ ที่อดีตผู้ใหญ่บ้านม้งดอยปุย (นายยิ่งยศ
หวังวนวัฒน์) บริจาคเงินในการตั้งต้นกองทุน เป็นกลไกสนับสนุนงบประมาณ
ในการด�ำเนินงานของเครือข่าย
4. เกิดความตระหนัก และจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน (CSR)
ของภาคธุรกิจเอกชน สถานประกอบการและประชาชนทุกกลุม่ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
เข้ามามีสว่ นร่วมและสนับสนุนกองทุนชุมชนในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน
5. เกิดแหล่งเรียนรูก้ ารเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน เช่น ศูนย์การเรียนรู้
หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ในพื้นที่ ดอยสุเทพ-ปุย แหล่งเรียนรู้ศึกษา
ดูงานในการมีส่วนร่วมและเฝ้าระวัง และป้องกันหมอกควันและการเผาในที่
โล่งพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นกรณีศึกษาส�ำหรับประชาชน ชุมชน
ทีส่ นใจพัฒนาพืน้ ทีข่ องตนเอง ให้เกิดกระบวนการเรียนรูค้ รบวงจรและถ่ายทอด
อย่างเป็นระบบ ควบคูไ่ ปกับการเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิน่ อย่างสมดุล
และยั่งยืนเป็นกรณีศึกษาแก่เครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายต่างๆ และ
สามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ
6. ส่งผลให้คณ
ุ ภาพอากาศในพืน้ ทีด่ ำ� เนินการดีขนึ้ โดยพบว่า รายงาน
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ�ำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
ลดลง และสถานการณ์ไ ฟป่าหมอกควันลดลง จากปริ ม าณจุ ด ความร้ อ น
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

159

สะสม (Hotspot) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (พื้นที่ 212,081 ไร่)
ดังนี้
- ปี 2559 ลดลง 65% จากค่า (Hotspot) 31
(ช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบ
กับช่วง 16 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน พ.ศ. 2559)
- ปี 2560 ลดลง 80 % จากค่า (Hotspot) 6
(ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบ
กับ ช่วง 1 มกราคม - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560)
7. ประชาชนตระหนัก เกิดจิตส�ำนึก ความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง
และมีทัศนคติการท�ำงานร่วมกัน ระหว่างคนบนดอยและคนพื้นราบ หรือของ
คนต้นน�ำ 
้ กลางน�ำ 
้ ปลายน�ำ 
้ ในรูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครภายใต้ระบบภูมนิ เิ วศ
เดียวกัน ที่มุ่งเน้นให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างแท้จริง
8. ชุมชนเข้มแข็ง เพราะเศรษฐกิจชุมชน สังคม/วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมดี เนื่องจากเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยงความร่วมมือ ในทุกมิติ
ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม เชือ่ มร้อยการท�ำงาน และเข้าใจบริบทการด�ำเนินงาน
ซึ่งกันและกัน

ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
160 สรุในการบริ
หารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรมการด�ำเนินงาน
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กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการน�ำเนือ้ หา
สาระทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์กลางการบริการ เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทุกระดับ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ปกป้องคุ้มครอง จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในสังคมศึกษา ตลอดจนวิจัย
และจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ส่งเสริม และ
ก�ำกับดูแลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งความรูแ้ ละส่งเสริมพลังการมีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น
งานวัฒนธรรมเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
อ�ำนาจหน้าที่
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติและกฎหมาย
ว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์
2. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาศั ก ยภาพการดํ า เนิ น งานของ
สภาวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรม
4. เป็นศูนย์กลางในการศึกษา รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการ
สารสนเทศและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม
6. สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการดําเนินงานทางวัฒนธรรม
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7. ส่ ง เสริ ม และดํ า เนิ น การปกป้ อ งคุ ้ ม ครองมรดกภู มิ ป ั ญ ญา
ทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติ และระดับนานาชาติ
8. ส่งเสริม ดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และบุคคลที่มี
ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
9. เสริมสร้างค่านิยมอันดีงามและเหมาะสมกับสังคมไทย
10. จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติงานส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาทางวัฒนธรรม
11. ระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานทางวัฒนธรรม
12. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ เ ป็ น อํ า นาจหน้ า ที่
ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ในประเภทรางวัลพัฒนาการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม โดยส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนให้เข้ามาท�ำงาน
ร่วมกันแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ สรุปผลการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้
ความสามารถในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารราชการ ที่เน้นการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ ซึ่งได้
ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในประเด็นยุทธศาสตร์ คือ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของบุคลากร องค์กรภาคี และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และ
เสริมสร้างกลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการเลือกรับสื่อให้แก่ประชาชน โดยผู้บริหารของกรมฯ สื่อสาร
นโยบาย/ทิศทาง ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวผ่านเวที
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การประชุมสัมมนา การประชุม เชิงปฏิบัติการ หนังสือราชการ เว็บไซต์กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
รวมถึงจัดให้มีการสัมมนา อบรมให้ความรู้และทักษะในการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรม
ให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดให้กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
ตามภารกิจรูปแบบของเครือข่ายทางวัฒนธรรมทีด่ ำ� เนินการอยูใ่ นพืน้ ที่ พร้อมทัง้
ประสานงาน สนับสนุน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเครือข่าย
วัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุน
การท�ำงานของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนให้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการส่งเสริม สนับสนุน ปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่
ชัดเจน และมีสภาวัฒนธรรมแห่งชาติทจี่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ศ.2553 ในแต่ละระดับ ประกอบด้วย 1) สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2) สภาวัฒนธรรมจังหวัด 3) สภาวัฒนธรรมอ�ำเภอ และ 4) สภาวัฒนธรรมต�ำบล
โดยมี ก รรมการและสมาชิ ก ที่ ม าจากผู ้ แ ทนองค์ ก รที่ ด� ำ เนิ น งาน
ด้านวัฒนธรรมหรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม เช่น เครือข่าย
ภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาคชุมชน เครือข่ายภาคธุรกิจ เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายภาควิชาการ และให้การสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับเครือข่ายชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนประเมินผลความพึงพอใจใน
กระบวนงานขออนุญาต และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และระบบควบคุมภายในชองหน่วยงาน
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ความส�ำเร็จของการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่เป็นรูปธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม น�ำเสนอโครงการตัวอย่างของการท�ำงาน
แบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaboration) คือ “โครงการพัฒนา
แหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน” มีวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีองค์ประกอบ รูปแบบของการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมให้น่าสนใจ/จูงใจนักท่องเที่ยว
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของชุมชน ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เน้นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ส�ำคัญ
ของชุมชน
3. เพื่อสร้างการรับรู้ ความภูมิใจในวิถีชีวิตมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง
4. เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้ประชาชนท้องถิ่น ชุมชนกลาย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญต่อไป
สรุปผลการด�ำเนินงาน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมอย่างยั่งยืน คือ การท่องเที่ยวซึ่งท�ำให้
เศรษฐกิจเจริญงอกงาม แต่ต้องไม่ท�ำลายทรัพยากรซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และต้องไม่ส่งผลเสียต่อมูลค่าทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวนั้น รวมถึง
โครงสร้างทางสังคมของพื้นที่นั้น ซึ่งหลักการพัฒนาที่ส�ำคัญของ Swarbrooke
(1999) เน้นที่การพัฒนาที่ควบคู่กันไประหว่างการเติบโต และการรักษามูลค่า
ทางวัฒนธรรม โดยแนวคิดนี้จะเน้นการวางแผนและจัดการที่เหมาะสม เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของชุมชน
ซึ่งรวมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งนี้ การจัดการการท่องเที่ยว
●
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เชิงวัฒนธรรมที่ดีไม่ควรที่จะมองมรดกทางวัฒนธรรม หรือแหล่งท่องเที่ยว
เป็นเพียงแค่สินค้าที่จะน�ำรายได้เข้าสู่ประเทศ หากแต่ควรมองแหล่งท่องเที่ยว
ดังกล่าวให้เสมือนมรดกของคนทั้งประเทศที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่
ต่อไป โดยทีก่ ารพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมควรเน้นความเข้าใจวัฒนธรรม
และการมีสว่ นร่วมในประสบการณ์ทางวัฒนธรรมทัง้ ทางด้านภูมปิ ญ
ั ญา ความงาม
จิตวิทยา และความรู้สึก ภายใต้แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
จะมุง่ เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละสร้าง
ความประทับใจ พร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นแรงผลักดัน
ให้ช่วยกันอนุรักษ์ สืบทอดและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม อันจะเป็นการคงไว้ซึ่ง
อัตลักษณ์ของชุมชน (บทคัดย่อ: การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
โดย ดร.กาญจนา แสงลิ้ ม สุ ว รรณ และ ศรั น ยา แสงลิ้ ม สุ ว รรณ. ที่ ม า
www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct_dec_12/
pdf/aw019.pdf. 1 กันยายน 2560)
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560 ในยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว ข้อ 2.1 กลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นที่
ก�ำหนดให้การพัฒนาเตรียมความพร้อมเชิงพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว
เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเทีย่ วของพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว และให้ความส�ำคัญ
กับมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสมดุลของการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยส่งเสริม
การจัดการทรัพยากรท้องถิน่ ของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาเชือ่ มโยง
สินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (OTOP) เข้าสูภ่ าคธุรกิจบริการท่องเทีย่ ว
เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแทน
การน�ำเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาอัตลักษณ์ของ
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ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นชุมชนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ท่องเที่ยว ส่งเสริม
การท่องเที่ยวตามเส้นทางคมนาคมที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง อีกทั้งเน้นการบูรณาการเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกันของ
หน่วยงานแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่น
ไม่ให้สญ
ู หายหรือเปลีย่ นแปลงไป และเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ในกลยุทธ์ข้างต้น กรมฯ ได้
ริเริ่มให้มีโครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นกลไกในการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพ ความพร้อมมีวิถีชีวิตและ
มรดกภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสามารถมาพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้
เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยว
มีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กบั ส่วนรวม และน�ำมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
วิถีชีวิต และประเพณีของแต่ละท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มาเพิ่มมูลค่าและสร้าง
รายได้ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชน สร้ า งความภาคภู มิ ใ จและการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
โดยในปี พ.ศ. 2559 มีชมุ ชนทีม่ ศี กั ยภาพ ประสบการณ์ และรูปแบบการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการคัดเลือก จ�ำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1) ชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 2) ชุมชนท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมบ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บ้านปลาค้าว จังหวัดอ�ำนาจเจริญ 4) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ
นาแวง-เจียด จังหวัดอุบลราชธานี 5) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปากโสม
ล�ำภูพาน จังหวัดหนองคาย 6) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต�ำบลไทรน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม
จังหวัดตราด 8) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธคลองแตน จังหวัด
สงขลา 9) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพรหมโลภ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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และ 10) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม อ�ำเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด เป็น 1 ใน 10 ชุมชนที่มีศักยภาพ เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งมากว่า
100 ปี ชาวบ้านแหลมมะขามประกอบอาชีพท�ำประมง ท�ำนา และท�ำสวน
ซึ่งชุมชนยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมอันดีแบบชาวบ้านริมฝั่ง
ทะเล โดยมีต้นทุนทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น โต๊ะวลีย์เป็นศาสนสถานที่ส�ำคัญของชาวมุสลิม แต่อยู่ภายในพื้นที่
ของวัดแหลมมะขาม ซึ่งเป็นศาสนสถานของชาวพุทธ และภายในอุโบสถวัด
แหลมมะขามมีภาพจิตรกรรมที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับบ้านแหลมมะขาม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งครั้งหนึ่งได้เคยเสด็จมาสนทนาธรรม
กับเจ้าอาวาสวัดแหลมมะขามในสมัยนั้น โดยภาพจิตรกรรมที่มีความงดงาม
แฝงแง่คิดและกุศโลบาย ส�ำหรับผู้ที่ได้เข้าเยี่ยมชม มีงานสร้างสรรค์จาก
ภูมปิ ญ
ั ญาผ่านแผ่นไม้ ทีบ่ า้ นหุน่ ไม้ มีภาพถ่ายทางประวัตศิ าสตร์ของรัชกาลที่ 5
กว่า 200 ภาพ ที่ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง บ้านอาจารย์
สมโภชน์ วาสุกรี การจักสานงอบใบจากและสานคลุ้ม แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ป่าชายเลน ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยวชุมชน กรมฯ ได้น้อมน�ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น
ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด�ำรัสชี้แนะแนวทาง
การด�ำเนินชีวิตมาปรับใช้ โดยการให้ชุมชนมีรากฐานหรือทรัพยากรทุนทาง
วัฒนธรรม มีการถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อรุ่นจนเข้มแข็งเติบโตกลายเป็นวัฒนธรรม
พื้นฐานหรือเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน ถือเป็นการใช้ “พลังทางสังคม”
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในรูปของกลุ่ม เครือข่าย หรือประชาสังคม
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กล่าวคือเป็นการผนึกก�ำลังทุกฝ่ายในลักษณะ “พหุภาคี” ประกอบด้วยภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน น�ำชุมชนไปสู่การพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน และ
ในการสร้างให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างสมดุลและยัง่ ยืน กรมฯ ได้ผสานแนวคิด
กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา (New Development Paradigm) หมายถึง
กระบวนความคิดและการปฏิบตั ทิ ที่ กุ ฝ่ายเข้ามาเรียนรูร้ ว่ มกัน การท�ำงานร่วมกัน
ใช้ความพยายามร่วมกัน เป็นแนวทางแห่งความร่วมมือในการพัฒนาของทุกฝ่าย
ทั้งภาคราชการ ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ โดยมีเครื่องมือที่เป็นวิธีการ
และเทคนิคในการน�ำกลุ่มคนที่จะท�ำงานร่วมกันทั้งหมดเข้ามาประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร (Workshop) เรียกว่า A-I-C คือ A : Appreciation การสร้างวิสยั ทัศน์
ร่วมกัน I : Influence การค้นหาวิธีการร่วมกัน C : Control การบริหารจัดการ
ร่วมกัน ดังภาพ
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กรมฯ มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มเี วทีและเชือ่ มโยงการ
ท�ำงานของภาคีที่มาจากภาคประชาชน/ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแล อนุรกั ษ์ สืบสาน และเป็น “เจ้าของวัฒนธรรม” โดย
ผ่านกลไกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด/ต�ำบล ทีม่ ภี าคีจากภาคส่วนต่าง ๆ
ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน/ ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่
ภาคประชาสังคม รวมทัง้ หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เข้ามาเป็นภาคี/เครือข่าย
ท�ำงานร่วมกัน ซึง่ เริม่ จากการร่วมกันส�ำรวจความพร้อมของพืน้ ทีด่ า้ นวัฒนธรรม
จัดเวทีประชาคม วิเคราะห์แนวทางการขับเคลือ่ นงานวัฒนธรรม มีการแลกเปลีย่ น
วัฒนธรรมน�ำเนือ้ หาสาระทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อม (SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
อุปสรรค ตลอดจนผลกระทบต่างๆ เพื่อก�ำหนดกระบวนการท�ำงานร่วมกับ
ชุมชนน�ำไปสู่แผนการด�ำเนินงานร่วมกัน

ในการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณี
บ้านแหลมมะขาม เป็นการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม โดยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม และวัฒนธรรมจังหวัด เป็นผู้ส่งเสริม กระตุ้น รวมทั้งอ�ำนวย
ความสะดวก (Facilitator) ให้เกิดเวทีและเชือ่ มโยงการท�ำงานของภาคีในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
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ตราด โดยสนับสนุนงบประมาณ และองค์ความรูต้ า่ ง ๆ โดยส�ำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด เป็นหน่วยงานในพื้นที่ให้การสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการ รวมทั้งสนับสนุนให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์ หรือสืบสานแหล่งวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิม มีการท�ำงานแบบภาคี/เครือข่าย ที่มีวิทยาลัยชุมชนตราดและ
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (มูลนิธิสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน) เข้ามา
ร่วมกับชุมชนที่มีผู้น�ำชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่สุเทพ บุญเพียร และปราชญ์ชาวบ้าน
คือ นายสมโภช วาสุกรี (เป็นกรรมการในสภาวัฒนธรรมต�ำบล) รวมทั้งกลุ่ม
ชาวชุมชน “เที่ยวสงาดบ้านแหลมมะขาม” และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ โรงเรียน บ้าน วัด แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน วิทยาลัยชุมชนตราดและสถาบัน
การท่องเทีย่ วโดยชุมชน (มูลนิธสิ ถาบันการท่องเทีย่ วโดยชุมชน) เพือ่ ขับเคลือ่ น
การท�ำงานร่วมกัน ดังนี้
1. จัดเวทีเสวนาประชาคมค้นหาของดีชมุ ชน เพือ่ ร่วมกันค้นหาจุดเด่น
เสน่ห์ อัตลักษณ์ โดยวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นแกนหลักในการสนับสนุนงานวิจยั
เกี่ยวกับทรัพยากรชุมชนบ้านแหลมมะขาม เพื่อน�ำมารวบรวม จัดเก็บ จ�ำแนก
องค์ ค วามรู ้ วั ฒ นธรรมชุมชนบ้านแหลมมะขามสู ่ ก ารเชื่ อ มโยงของดี ต ่ า งๆ
ในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
2. ระดมความคิด และร่วมกับชุมชนวางแผน โดยมีสถาบันการท่องเทีย่ ว
โดยชุ ม ชน เป็ น ภาคี ที่ เ ข้ า มาร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในการวิ เ คราะห์ ป ระเภทและ
ความต้องการของนักท่องเทีย่ ว เพือ่ พัฒนาโปรแกรมท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
ที่เหมาะสมตามประเภทและความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยว
สามารถสัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตของชุมชน โดยยังคงรักษาวิถีชีวิตทาง
วัฒนธรรมพื้นถิ่นของตนเองไว้ เช่น การท�ำประมงพื้นบ้าน การกินอยู่แบบ
ดั้งเดิม เป็นต้น
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3. ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนและวัด เพือ่ เป็นจุดเรียนรูใ้ ห้กบั
นักท่องเทีย่ ว และสนับสนุนโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม
ให้นักท่องเที่ยวชม
4. สรุปและถอดบทเรียน โดยจัดท�ำคู่มือท่องเที่ยวบ้านแหลมมะขาม
ที่เน้นความส�ำคัญของการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางประวัติศาสตร์ของ
ชุมชน ศาสนสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฏิทินท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาหาร
พื้นบ้าน อาชีพท้องถิ่น ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน และภาษาชาวตราด
5. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยชุมชนและภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันจัดกิจกรรมทัวร์นำ� ร่องในชุมชนบ้านแหลมมะขาม เพือ่ ทดสอบ
เส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมก่อนทีจ่ ะเปิดรับนักท่องเทีย่ วจริง ซึง่ ได้เชิญ
บริษัทน�ำเที่ยวทั้งจากกรุงเทพฯ และจังหวัดตราดให้เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรก
ทีท่ ดลองตามเส้นทางนี้ โดยมีการจัดเวทีเพือ่ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อน�ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพมาตรฐานต่อไป และร่วมกันพัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนบ้านแหลมมะขามได้จัด
รูปแบบของ Facebook บ้านแหลมมะขามให้น่าสนใจกลายเป็น “สื่อโซเชียล
มีเดียของชุมชน”
6. ส่งเสริมศักยภาพ เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สมดุล
และยัง่ ยืน โดยภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องและชุมชนร่วมกันสนับสนุนให้มกี ารถ่ายทอด
ความรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น น�ำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ชาใบขลู่” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้าน
การรักษาและบ�ำรุงร่างกายของท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้สะดวก
และยืดอายุการใช้งาน เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ต้นคลุ้ม ซึ่ง
เป็นพืชท้องถิ่นมาจักสานให้เป็นกล่องใส่บรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ มีการถ่ายทอด
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ภูมิปัญญาการจักสานคลุ้มให้แก่คนในชุมชน โดยลุงจิต ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่อง
การจักสานได้เป็นผู้ถ่ายทอดการสานคลุ้ม และต่อยอดการจักสารเป็นของที่
ระลึก เช่น พวงกุญแจ ที่รองแก้ว ถาดใส่ผลไม้ เป็นต้น
7. สร้างจิตส�ำนึก และความตระหนักให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่
เข้ามามีสว่ นร่วมในการสืบสานและอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีดงั้ เดิมของชุมชน
โดยเป็นนักสื่อความหมายในพื้นที่ สามารถบอกเล่าเรื่องราว คุณค่าของวิถีชีวิต
ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามเส้นทางท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนได้เป็นอย่างดี ผ่านเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนานักสื่อความหมายและผู้น�ำเที่ยวทางวัฒนธรรม ท�ำให้ชุมชนสามารถมี
นักสื่อความหมาย หรือผู้น�ำเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น จากที่เป็นเพียง
อาจารย์ ส มโภชน์ วาสุ ก รี และผู ้ ใ หญ่ สุ เ ทพ บุ ญ เพี ย ร เท่ า นั้ น ท� ำ ให้ ไ ด้
“นักสื่อความหมายทางวัฒนธรรม”
โดยความส�ำเร็จของชุมชนบ้านแหลมมะขามเกิดจากปัจจัยที่ท�ำให้
ประสบความส�ำเร็จ คือ ความเข้มแข็งของผู้น�ำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้านสุเทพ
บุญเพียร ปราชญ์ชาวบ้าน นายสมโภช วาสุกรี (ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด)
เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทเป็นกลไกหลักทีส่ ำ� คัญในการสร้างพลังความร่วมมือของชุมชน
ที่มีเป้าหมายเดียวกัน และมีองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งมี
ความสามารถในการต่อรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชุมชน ประกอบกับ
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หน่วยงานในพื้นที่
และภาคส่วนต่างๆ มีการท�ำงานในลักษณะเหมือนเป็นพี่น้อง เป็นเจ้าของ
โครงการร่วมกัน และแบ่งหน้าทีใ่ นการท�ำงานเติมเต็มในแต่ละส่วน ไม่ซำ�้ ซ้อนกัน
ช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากมรดกภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์และ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม สืบสานวัฒนธรรม
ที่ดีงามได้ต่อไป
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สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน ดังภาพต่อไปนี้

สรุปผลส�ำเร็จที่ได้รับจากการด�ำเนินงาน
1. ชุมชนได้รับการยกระดับเป็น “แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน
น�ำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งที่มีมรดกทางวัฒนธรรมอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เป็นทางเลือกด้านการส่งเสริม
การท่องเทีย่ ว ซึง่ ส่งผลกระทบในเชิงการสร้างรายได้/มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจทัง้
ในระดับชุมชน สังคม และประเทศในภาพรวม สอดคล้องตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ด้านการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยดังที่ก�ำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
●
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3. คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง เนื่องจากมี
กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละการท�ำงานร่วมกัน ซึง่ ท�ำให้เกิดความรักและ
ความสามัคคียิ่งขึ้น
4. การถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม โดยให้
สถานศึกษาในชุมชนบรรจุ เนือ้ หาประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ไปในการเรียนการสอน
ให้แก่เด็กชั้นประถมของชุมชน
5. สร้างรายได้จากมรดกภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ จากจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น (เดิมมีจ�ำนวน 500 คน/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 1,500 คน/ปี)
ส่งผลให้รายได้ของชุมชน (เฉพาะเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม) เพิ่มขึ้นจากเดิม 150,000 บาท/ปี เป็น 450,000 บาท/ปี และจาก
การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น เช่น ชาใบขลู่
เครื่องจักสานที่เป็นของที่ระลึกจากต้นคลุ้ม เป็นต้น
6. การรักษา สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมดัง้ เดิม และพึง่ พาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน จากการที่ชุมชนมีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพ รวมทั้ง สามารถจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว เช่น การจัดที่พักให้กับนักท่องเที่ยวในลักษณะบ้านพักโฮมสเตย์
ในชุมชนบ้านแหลมมะขาม ซึง่ ส่งผลในการดูแลรักษาบ้านเรือนแบบดัง้ เดิมทีเ่ ป็น
บ้านไม้ เป็นต้น เพื่อแบ่งส่วนบ้านให้เป็นที่พักแก่นักท่องเที่ยว
7. น�ำไปสูก่ ารพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วของประเทศ
ที่เกิดจากการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นจัดขายด้านการท่องเที่ยว
ที่เป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างยั่งยืน

สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

175

ภาพกิจกรรมการด�ำเนินงาน

ปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
176 สรุในการบริ
หารราชการ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื มีภารกิจเกีย่ วกับการอนุรกั ษ 
สงวน คุมครอง ฟนฟู ดูแล รักษา สงเสริมและทํานุบํารุงทรัพยากรปาไม 
สัตวป า และพันธุพ ชื การจัดใหใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยา งยัง่ ยืน
โดยการควบคุมปอ งกันพืน้ ทีป่ า อนุรกั ษท มี่ อี ยูเ ดิม และฟน ฟูปา เสือ่ มโทรมใหก ลับ
สมบู ร ณ ด  ว ยกลยุ ท ธ์ ก ารส ง เสริ ม กระตุ  น และปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก ให ชุ ม ชนมี
ความรูส กึ หวงแหนและมีสว นรวมในการดูแลทรัพยากรในทองถิน่ เพือ่ เปนการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ
สําหรับเปนแหลงตนน�้ำลําธาร แหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา แหลงอาหาร
แหลง นันทนาการและการทองเทีย่ วทางธรรมชาติของประชาชน ทัง้ นี้ ภายในเขต
อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา
วิสัยทัศน์
เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ให้ได้รอ้ ยละ 25 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ ภายในปี พ.ศ. 2569
อ�ำนาจหน้าที่
1. อนุรกั ษคมุ ครอง ดูแล รักษาทรัพยากรปา ไมแ ละสัตวป า ใหส มบูรณ
และสมดุลตามธรรมชาติ โดยใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืนที่เกิดประโยชนสูงสุดทางดานเศรษฐกิจและสังคม
2. ฟนฟู แกไข ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และระบบ
นิเวศในพื้นที่ปาไม
3. ควบคุม กํากับดูแล ปองกันการบุกรุก การทาํ ลายปา และการกระทาํ
ผิดตามกฎหมายวาดวยปาไม  กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ
กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ กฎหมายวาดวยการสงวนและ
คุ้มครองสัตวป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิธีการอนุรักษ  การบริหารจัดการ และ
การฟน ฟูทรัพยากรปาไม สตั วปา และความหลากหลายทางชีวภาพ
5. กําหนดมาตรการและมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ  การบริหาร
จัดการ และการใชประโยชนจากทรัพยากร ปาไมและสัตวปา
6. บริการขอมูลสารสนเทศและถายทอดเทคโนโลยีดานปาไม้
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
กรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กรมอุทยานฯ สมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ
แบบมีสว่ นร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ในประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการ
แบบมีสว่ นร่วม โดยส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนให้เข้ามาท�ำงานร่วมกัน
แบบหุ้นส่วนความร่วมมือ สรุปผลการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้
ความสามารถในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป ่ า และพั น ธุ ์ พื ช ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ โดยได้ก�ำหนดเป็นแนวทาง
การน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ว้ในแผนยุทธศาสตร์กรมฯ ได้แก่ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:
อนุรักษ  ฟนฟูระบบนิเวศปาตนน�้ำ  เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ กลยุทธ์ 1:
ส่งเสริมการปลูกป่าโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และในพันธกิจ ข้อ 3:
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐาน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งค่านิยมองค์กรคือ “PROTECT” หมายถึง
“คุ้มครองรักษา” โดย P = Participation หมายถึง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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อธิบดีกรมอุทยานฯ มีแนวนโยบายในการบริหารและจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ให้ราษฎร
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง และ
ผ่อนปรนภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งให้ประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์
อยูอ่ าศัยและท�ำกินโดยไม่ทำ� ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้ความส�ำคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคี
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง เพื่อเป็นกลไกในการ
เปิดโอกาสให้ทกุ ภาคีได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาระดับพืน้ ที่ (Protected Area Committee = PAC)
ทีม่ าจากผูแ้ ทนภาคส่วนต่างๆ จ�ำนวน 9 กลุม่ ได้แก่ ผูแ้ ทนฝ่ายปกครองส่วนภูมภิ าค
ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชุมชน
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือองค์กรชุมชนหรือผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทน
สือ่ มวลชนในท้องถิน่ ผูแ้ ทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผูแ้ ทนหน่วยงานอืน่ ๆ
ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีใ่ กล้เคียงหรือเกีย่ วข้องตามความเหมาะสม และพนักงานเจ้าหน้าที่
กรมอุทยานฯ ซึ่งเป็นหัวหน้าพื้นที่คุ้มครองหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านั้นๆ
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับพื้นที่มีบทบาท
ในการให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ และสนับสนุน ในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง
การจัดท�ำหรือทบทวนแผนการจัดการพื้นที่คุ้มครองให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการทีข่ อใช้เงินจากกองทุน
สนับสนุนกิจกรรมชุมชน และสนับสนุน กิจกรรมเพื่อการคุ้มครอง ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ชุมชนอย่างมีสว่ นร่วม การจัดให้มกี ารแสดงความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชน
เกีย่ วกับนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการพืน้ ทีค่ มุ้ ครอง การจัดตัง้ องค์กรชุมชน
เพือ่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม รวมถึงการสร้างระบบเครือข่ายและ
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กิจกรรมที่เอื้อต่อการจัดการพื้นที่คุ้มครองและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การประชาสัมพันธ์การอนุรกั ษ์กบั การมีสว่ นร่วมให้แก่สาธารณชน และพิจารณา
ในการจัดท�ำข้อตกลงกติกาของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ซึง่ จะท�ำให้ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ นการบริหาร
จัดการในพื้นที่คุ้มครองเพิ่มขึ้น และลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่
ของรัฐกับราษฎร โดยมีการสื่อสารนโยบายที่ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนผ่านการออกค�ำสั่งเพื่อสั่งการ และการประชุมมอบนโยบายแก่
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ และ Website ได้แก่ www.dnp.co.th
และ www.park.dnp.go.th รวมถึงมีการจัดท�ำแผน (Roadmap) ที่ก�ำหนด
ขอบเขตการด�ำเนินงานเป็นช่วงระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2564 เพื่อเป็น
กรอบ/ทิศทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองดูแลป่า
และยกระดับมาตรฐานการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและ
ชุมชนรอบอุทยาน รวมทั้งสร้างอาสาพิทักษ์อุทยาน
และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานฯ ได้จัดท�ำคู่มือส�ำหรับ
ให้หน่วยงานในสังกัดทีเ่ กีย่ วข้องใช้เป็นแนวทางการปฏิบตั งิ านจริงในพืน้ ที่ และ
จัดให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การจัดการ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ ด ้ า น
การมีส่วนร่วมในการจัดการอุทยาน และก�ำหนดให้มีฝ่ายพัฒนาการมีส่วนร่วม
และเครือข่าย โดยเป็นหน่วยงานภายในส�ำนักอุทยานแห่งชาติขึ้น มีอัตราก�ำลัง
จ�ำนวน 5 ต�ำแหน่ง เพื่อรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยสนับสนุนงบประมาณส�ำหรับใช้ในการด�ำเนินการเพือ่ ส่งเสริม
การรวมกลุม่ เครือข่ายภาคประชาชน นอกจากนี้ กรมอุทยานฯ มีชอ่ งทางรับฟัง
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ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ข้อมูลที่หลากหลาย และมีระบบรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล และความคิดเห็นของประชาชนในการน�ำเสนอต่อผู้บริหาร
เพื่อสั่งการ และน�ำไปใช้ประกอบการวางแผน/จัดท�ำโครงการที่ท�ำให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
รวมทั้ง ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันมีการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยง
สร้างเสริมระบบการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองพยานที่เป็นภาคประชาชน
มีการเสริมสร้างศักยภาพการมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หาทุจริตให้กบั ภาคีเครือข่าย
ภาคประชาสังคมและประชาชน อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารราชการของกรมอุทยานฯ
ความส�ำเร็จของการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่เป็นรูปธรรม
กรมอุทยานฯ น�ำเสนอโครงการตัวอย่างของการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วม
ในระดับความร่วมมือ (Collaboration) คือ “โครงการความร่วมมือเพื่อการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์”
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชน
อยู่กับป่าได้อย่างชอบธรรม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอุทยาน
แห่งชาติ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่
สรุปผลการด�ำเนินงาน
จากการประกาศตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีราษฎรดั้งเดิมอาศัยท�ำกินอยู่
ท�ำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในพื้นที่
เกีย่ วกับแนวเขตพืน้ ทีท่ ำ� กิน และปัญหาทีเ่ กิดจากการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ ถือครอง
ที่ดินและการท�ำเกษตรเชิงเดี่ยว ที่ส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินและ
●
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มลพิษจากสารเคมีที่ใช้ในการท�ำเกษตร อันส่งผลต่อสภาพความอุดมสมบูรณ์
ของผืนป่า รวมทั้งเป็นภาระของรัฐในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาผืนป่าให้
คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์พืช และสัตว์ป่า ในขณะที่จ�ำนวนบุคลากรและ
งบประมาณในการจะดูแลพื้นที่มีจ�ำกัด
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตัง้ อยูใ่ นเขตเทือกเขาถนนธงชัย มีระดับ
ความสูง ตั้งแต่ 400 - 2,565.3341 เมตร ประกอบด้วยภูเขาใหญ่น้อยมากมาย
และเป็นส่วนหนึง่ ต้นน�ำ้ แม่ปงิ มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ ตลอดปี 25 องศาเซลเซียส สูงสุด
30 องศาเซลเซียส และต�ำ่ สุดเฉลีย่ 6 องศาเซลเซียส อุณหภูมติ ำ�่ สุดบนยอดดอย
-3 องศาเซลเซียส มีสภาพอากาศ 3 แบบด้วยกัน ได้แก่ สภาพอากาศแบบ
เขตร้อน (tropical climate) สภาพอากาศแบบกึ่งเขตร้อน (sub-tropical
climate) และสภาพอากาศแบบเขตอบอุ่น (temperate climate) มีเนื้อที่
301,184.05 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าต้นน�้ำที่อุดมสมบูรณ์
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ดอยอินทนนท์ ได้รบั การประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2515
ท�ำให้กระทบต่อวิถชี วี ติ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ชาวเขาที่อยู่ในพื้นที่ดั้งเดิม และภายใต้กรอบการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ ท�ำให้ชุมชนชาวเขาเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จ้องจะจับผิด
ท�ำให้เกิดความไม่เข้าใจและเกิดปัญหากระทบกระทัง่ กัน ซึง่ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540
เกิ ด วิ ก ฤติ ภั ย แล้ ง อย่ า งรุ น แรงและเกิ ด ความเข้ า ใจผิ ด ของชุ ม ชนที่ อ าศั ย
อยู่ในพื้นที่ด้านล่างว่า ชุมชนบนดอยเป็นต้นเหตุให้น�้ำในล�ำธารเหือดแห้งและ
เกิดความขัดแย้งการแย่งชิงทรัพยากรน�ำ 
้ น�ำไปสูเ่ กิดการประท้วง ท�ำให้ทกุ ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องต้องมาพูดคุยกันถึงต้นเหตุและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ กรมอุทยานฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมาย
ที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2569 ที่เน้นภารกิจ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ในเขตพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ การอนุรกั ษ์ ด้วยการควบคุมป้องกันพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์เดิมทีม่ อี ยู่
และฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ด้วยการส่งเสริม กระตุ้น และ
ปลุกจิตส�ำนึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และการมีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนความหลากหลายทางชี ว ภาพ ส� ำ หรั บ เป็ น แหล่ ง ต้ น น�้ ำ ล� ำ ธาร
แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเทีย่ ว
ทางธรรมชาติของประชาชน
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการพื้นที่คุ้มครอง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุ้มครองป้องกันและ
การอนุรักษ์ (Protection and Conservation) 2) ด้านการท่องเที่ยว
และนันทนาการ (Tourism and Recreation) 3) ด้านการศึกษาและวิจัย
(Education and Research) และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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(Participation) โดยในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองอุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ กรมอุทยานฯ ใช้กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในรูปแบบคณะกรรมการทีป่ รึกษาอุทยานแห่งชาติแห่งชาติดอยอินทนนท์ ทีม่ าจาก
การรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น เช่น กรมการปกครอง
หน่วยทหารในพื้นที่ องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ
ในพื้นที่ เครือข่ายภาคประชาชนที่มีผู้น�ำชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น เครือข่ายเครือข่ายลุ่มน�้ำแม่ยะ-แม่ปอน เครือข่ายชุมชนดอย
อินทนนท์ เป็นต้น สื่อมวลชนในท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เช่น
มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (ภาคเหนือ) มูลนิธไิ ทยรักษ์ปา่ เป็นต้น ประกอบกับ
การดึงความร่วมมือจากภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งมี
พลอากาศเอกก�ำธน สินธวานนท์ องค์มนตรี เป็นประธานกรรมการอ�ำนวยการ
และก่อตัง้ ขึน้ ตามเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
และผืนป่าต้นน�ำ้ ล�ำธารทีส่ ำ� คัญของประเทศให้เกิดความยัง่ ยืน ตามพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 9 และสมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงชี้น�ำให้พสกนิกรดูแลอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำ
ล�ำธาร เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์พร้อม อันจะน�ำมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อ�ำนวยประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืน และยังเป็นหลักพึ่งพิง
อันถาวรต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของคนทั้งประเทศ ทั้งยังเป็น
การป้องกันภัยต่างๆ จากการท�ำลายสิ่งแวดล้อม โดยการท�ำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมอุทยานฯ กับมูลนิธไิ ทยรักษ์ปา่ เพือ่ การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ และเพือ่ เป็นการสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าทีใ่ นการคุม้ ครอง ดูแล รักษาอุทยานแห่งชาติ ศึกษาวิจยั ทางวิชาการ
และกิจกรรมต่างๆ ซึง่ เป็นการท�ำข้อตกลงฯ ระยะที่ 2 (ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2564)
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เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โดยมีชุมชนเผ่าปกาเกอะญอบ้านสันดินแดง
เป็นเครือข่าย/แนวร่วมส�ำคัญเข้ามาเป็นหุน้ ส่วนในการพัฒนา บนพืน้ ฐานแนวคิด
ที่ว่า “คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้”
มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเข้ามามีบทบาทเป็นแกนหลัก หรือ “โซ่ข้อกลาง”
ในการประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายภาคประชาชน/ชุมชน
ในพืน้ ทีก่ บั เจ้าหน้าทีก่ รมอุทยานฯ และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำไปสู่
การท�ำงานร่วมกันในการรักษาผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์สบื ไปภายใต้แนวคิด
“คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้”

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ปรับบทบาทจากการเป็น
ผู้บังคับใช้กฎหมาย มาเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน (Facilitator) ผ่านกลไก
เครือข่ายคณะกรรมการ PAC และโซ่ข้อกลางคือ มูลนิธิไทยรักษ์ป่าที่เป็นกลไก
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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หลักในการประสานการท�ำงานแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ ที่น�ำไปสู่การลด
การเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าทีข่ องกรมอุทยานฯ กับชุมชนในพืน้ ที่ เปลีย่ นเป็น
ความร่วมมือในการรักษาผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ร่วมกันที่มาจากทุก
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ ซึง่ ท�ำให้เกิดการปรับเปลีย่ นทัศนคติของคนในพืน้ ที่
เขตอุทยานฯ จากเดิมทีล่ า่ สัตว์ และเก็บพืชพันธุไ์ ม้หวงห้ามในเขตอุทยานฯ ไปขาย
ก็ปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ และเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ผนื ป่า “จากผูล้ า่ เป็นผูเ้ ล่า”
คือ เป็นมัคคุเทศน์นำ� เทีย่ วในผืนทีอ่ นุรกั ษ์ และ “จากผูบ้ กุ รุก เป็นผูพ้ ทิ กั ษ์” คือ
ร่วมกับหน่วยพิทักษ์ป่าในการลาดตระเวน หรือเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
และดับไฟป่า นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลรักษาระบบนิเวศ
ของพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
คณะกรรมการทีป่ รึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้รว่ มกันผลักดัน ส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนา “ชุมชนบ้านแม่ปอนใน (บ้านสันดินแดง)” ซึง่ เป็นชุมชน
เผ่าปกาเกอะญอ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตอุทยาน มีประชากร 435 คน 32 หลังคาเรือน
และตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ใจกลางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
มีความใกล้ชดิ ผูกพันกับผืนป่ามาช้านานมีวถิ ชี วี ติ เรียบง่าย พึง่ พาธรรมชาติ อยูร่ ว่ ม
กับธรรมชาติด้วยความเคารพ ศรัทธา ในผีบรรพบุรุษที่คอยปกป้องลูกหลาน
ก่อเกิดเป็นความเชื่อและพิธีกรรมสืบทอดกันมาอย่างเคร่งครัด เช่น การมัดมือ
การเลีย้ งผีไร่ ผีนา ผีฝาย การบวชป่า การท�ำแนวกันไฟ เป็นต้น รวมทัง้ ยังเชือ่ ว่า
ในธรรมชาติมีเทพเจ้าประจ�ำถิ่นอยู่ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้เป็นภูมิคุ้มกันในการ
รักษาป่าให้คงอยู่ตลอดไป
ในการพัฒนา “ชุมชนบ้านแม่ปอนใน (บ้านสันดินแดง)” ให้เป็น
“หมู่บ้านต้นแบบไทยรักษ์ป่า” เกิดจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามา
มีบทบาทในการท�ำงานร่วมกัน เริม่ ด้วย น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มา พร้อมทัง้ สร้างเครือข่าย
การท�ำงานของหมู่บ้าน เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ สรุปขั้นตอน
ในการด�ำเนินงานดังนี้
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1. ศึกษาและท�ำความเข้าใจในวิถีชีวิตชุมชนจากการส�ำรวจปัจจัย
ส�ำคัญที่เกี่ยวกับการด�ำเนินชีวิตและรูปแบบวิธีการการใช้ประโยชน์จากป่า
2. ส�ำรวจและเลือกชุมชนตัวอย่างที่มีความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง
เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่อนุรักษ์
เพื่อจัดท�ำข้อมูลพื้นฐาน
3. สร้างความตระหนักรู้ และเสริมสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหา ความจ�ำเป็นและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขต
พื้นที่อนุรักษ์ ร่วมกับชุมชน
4. สร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
อนุรักษ์ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพด้านการอนุรักษ์ฯ
ให้แก่ผนู้ ำ� ชุมชน และสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการประชุมท�ำความเข้าใจ
และผลักดันให้เกิดกลไกของชุมชนบ้านแม่ปอนใน (สันดินแดง) ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นก่อให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยลดการพึ่งพาปัจจัย
ภายนอก และน�ำปัจจัยภายในมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต่อเนื่อง
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้น�ำชุมชนและสมาชิกในชุมชน
ก�ำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนโดยไม่ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดกลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
อนุรักษ์โดยชุมชนเอง
6. จัดท�ำเครือข่ายอนุรักษ์ป่าจากบ้านต้นน�้ำถึงหมู่บ้านท้ายน�้ำ  ด้วย
ความสมัครใจ
7. สนับสนุนและสร้างความมัน่ คงในชุมชนภายใต้วถิ ชี วี ติ แบบพอเพียง
โดยการสร้างเสริมอาชีพที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดรายได้หลัก
ในครัวเรือน เช่น แนวทางเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น และพัฒนาอาชีพเสริม
ทีส่ อดคล้องกับวิถชี มุ ชน เช่น การทอผ้าและย้อมผ้าทีใ่ ช้สจี ากเปลือกไม้ธรรมชาติ
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้า
พลังน�้ำขนาดเล็ก ส�ำหรับเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าของชุมชน เพื่อเสริมความมั่นคง
ด้านพลังงานและความเข็มแข็งของชุมชน
จากการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมของกรมอุทยานฯ ในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์อทุ ยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ ยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการ
หมู่บ้าน “จั ด ตั้ ง กลุ่มดูแ ลรักษาป่าต้นน�้ำ” ที่เป็นเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์
บนพื้นที่สูงอ�ำเภอจอมทอง เพื่อร่วมกันก�ำหนดกิจกรรมอนุรักษ์และดูแลผืนป่า
ก� ำ หนดกฎระเบี ย บการดู แ ลควบคุ ม กั น เอง โดยการน� ำ เอาความรู ้ ดั้ ง เดิ ม
ของชุมชนและกฎจารีตประเพณีมาผสมผสานกับการจัดการรูปแบบใหม่ทเี่ หมาะสม
เช่น ก�ำหนดกฎระเบียบห้ามล่าสัตว์ปา่ ในอาณาเขตหมูบ่ า้ น เช่น เลียงผา หมูปา่
เก้ง ลิง ไก่ป่า ชะนี อีเห็น ลิงลม เป็นต้น นอกจากนี้ ในการสร้างกลไกให้ทุกภาคี
เข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กรมอุทยานฯ ในฐานะ
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการก�ำกับและบังคับใช้กฎหมาย (Regulator)
ได้ส่งเสริมและสนับสนุน (Facilitator) ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากภาคี
ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานภาครัฐอื่นในพื้นที่ เช่น
กรมการปกครอง หน่วยทหารในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
ในการเพิ่มศักยภาพของเครือข่าย/ผู้น�ำชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวางแผนงาน/โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ (GIS) และสนับสนุนงบประมาณในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อใช้ในการ
ประกอบการพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ส�ำหรับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น น�ำไปสู่
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และพัฒนางานด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีมูลนิธิไทยรักษ์ป่าเข้ามาเป็นภาคีหุ้นส่วนความร่วมมือ และเป็นกลไกส�ำคัญ
(Key Actor) ในการขับเคลื่อนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีเครือข่ายลุ่มน�้ำ
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แม่ยะ-แม่ปอน และชุมชนบ้านสันดินแดง และภาคีในภาควิชาการ รวมทัง้ มูลนิธิ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทของหุ้นส่วน (Partnership)
โดยปัจจัยทีท่ ำ� ให้ประสบความส�ำเร็จ คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทุกฝ่าย
ต้องเปิดใจกัน มีความจริงใจที่จะร่วมกันแก้ปัญหา การประสานงานที่ดี และ
ความรู้สึกเป็นมิตรระหว่างชุมชนซึ่งเป็นชนเผ่ากับเจ้าหน้าที่ และการที่ชุมชน
ได้รับประโยชน์โดยตรงจากลุ่มน�้ำ จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดจิตอนุรักษ์
สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน ดังภาพต่อไปนี้
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สรุปผลส�ำเร็จที่ได้รับจากการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินโครงการมีประโยชน์และมีผลกระทบกับประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชุมชนในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และมีผลกระทบ
ในวงกว้างต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำตอนล่าง เนื่องจากพื้นที่ป่าในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นพื้นที่ป่าต้นน�้ำ  ที่มีเนื้อที่กว่า 490 ตารางกิโลเมตร
ซึ่งหากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าหายไปจะส่งผลกระทบกับการขาดแคลน
แหล่ ง น�้ ำ เพื่ อ อุ ป โภค บริ โ ภคของชุ ม ชนและประชาชนในพื้ น ที่ ต อนล่ า ง
ในอนาคตด้วย โดยสามารถสรุปผลส�ำเร็จที่ได้รับ ดังต่อไปนี้
1. รักษาและคงความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีป่ า่ กว่า 23,000 ไร่ สามารถ
พบสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่หลายชนิด เช่น ไก่ฟ้า ไก่ป่า ชะนี เก้ง หมูป่า เลียงผา
ปลาค้างคาว เป็นต้น
2. ล�ำน�้ำแม่ปอนมีน�้ำไหลตลอดทั้งปี ส่งผลให้บ้านสันดินแดงได้รับ
การสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
ในการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานน�้ำให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ และบริหารจัดการ
โดยคณะกรรมการของชุมชน
3. ชุมชนชาวเขาในพื้นที่ (บ้านสันดินแดง) มีความมั่นคงและสมบูรณ์
ทางอาหาร โดยข้ า วที่ ไ ด้ จ ากไร่ ห มุ น เวี ย นสามารถเลี้ ย งผู ้ ค นในชุ ม ชนได้
อย่างพอเพียง พืชที่ปลูกในไร่หมุนเวียนเป็นพืชผักท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย
กว่า 100 ชนิด อาหารป่าตามฤดูกาล 70 กว่าชนิด และ 30 กว่าชนิดสามารถเก็บขาย
เป็นรายได้เสริม
4. ความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน/เครือข่ายภาคประชาชน
ทีส่ ามารถดูแลตนเองได้ มีการจัดตัง้ กฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่า การจัดการ
ทีด่ นิ ของชุมชน กติกาการปกครองของชุมชน เช่น การจัดท�ำเขตอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลา
การท�ำฝายชะลอน�้ำ การลาดตระเวนป่า การท�ำไร่หมุนเวียน เป็นต้น
●
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5. เกิดความยั่งยืนในการด�ำเนินชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น
มีโรงสีขา้ วของชุมชน ชาวบ้านมีอาชีพเสริม มีกลุม่ ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ มีกองทุนการเกษตรของชุมชน
6. เกิดหมู่บ้านต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่จะใช้
ขยายผลในพื้นที่อื่น เป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ “บ้านสันดินแดง”
7. ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตส�ำนึกในการดูแล คุ้มครอง
อนุรกั ษ์ผนื ป่า โดยยึดหลักการร่วมกัน คือ “คนอยูไ่ ด้ ป่าอยูไ่ ด้” และ “จากผูบ้ กุ รุก
เป็ น ผู ้ พิ ทั ก ษ์ ” และพั ฒ นาเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ ที่ ส ามารถสร้ า ง
ความมัน่ คงทางรายได้ ท�ำให้วถิ ชี วี ติ ของชุมชนชาวเขาเปลีย่ นจาก “ผูล้ า่ เป็นผูเ้ ล่า” ซึง่ น�ำ
ไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อย่างยั่งยืน
8. การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและพัฒนา
คุณภาพชีวติ โดย “จัดตัง้ กลุม่ ดูแลรักษาป่าต้นน�ำ้ ” เป็นการรวมกลุม่ ในรูปแบบ
คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อร่วมก�ำหนดกิจกรรมอนุรักษ์และดูแลผืนป่า ซึ่งเกิด
จากการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษา
อุทยานฯ (PAC)
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ภาพกิจกรรมการด�ำเนินงาน
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจ
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ แ ละแปลงนโยบายของกระทรวงเป็ น แผน
การปฏิบตั งิ าน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทัว่ ไปของกระทรวง เพือ่ บรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้
เติบโตอย่างเข้มแข็งเพื่อก้าวสู่ประเทศรายได้สูง
อ�ำนาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำข้อมูลเพือ่ เสนอแนะรัฐมนตรี เพือ่ ใช้ใน
การก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและแปลงนโยบายเป็น
แนวทางและแผนปฏิบัติงาน
3. จัดท�ำและพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจการค้า พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเป็นศูนย์ข้อมูลกลางของกระทรวง
4. ประสานการบริหารราชการ และปฏิบัติงานที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่
ของกระทรวงในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนการตรวจราชการ
5. ประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้งการก�ำกับ เร่งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
6. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพือ่ ให้เกิดการประหยัด
คุ้มค่า และสมประโยชน์
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7. ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ในประเภท
รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้เข้ามาท�ำงานร่วมกันแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ สรุปผล
การด�ำเนินงานดังต่อไปนี้
ความสามารถในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม โดยก�ำหนดเป็นนโยบาย/ทิศทางการบริหารราชการในแผน
ยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงฯ พ.ศ. 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:
ยกระดับความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้ากับภาคีที่เกี่ยวข้องสู่
ความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วน (Collaborative Excellence) เช่น กลยุทธ์ที่ 4.1
เสริมสร้างความร่วมมือเชิงหุน้ ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า (เครือข่ายองค์กร
ภาครัฐ เครือข่ายธุรกิจ เครือข่ายผูบ้ ริโภค และเครือข่ายชุมชน) เป็นต้น และก�ำหนด
ค่านิยมเพือ่ ให้บคุ ลากรยึดเป็นแนวปฏิบตั ิ ภายใต้แนวคิด TEAM ความหมายดังนี้
T = Task & Team Oriented
E = Effective Customer Service
A = Accountability
M = Mission Achievement
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ผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและ
ปลั ด กระทรวงในการประชุ ม ได้ มี การสื่ อ สารและมอบนโยบายเกี่ ย วกั บ
การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น
เว็บไซต์ www.ops.moc.go.th หนังสือเวียน ถ่ายทอดสดอ่านอินเตอร์เน็ต
การประชุม/สัมมนาต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งมีการอบรมหรือพัฒนาเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องให้มีทักษะที่เอื้อต่อกระบวนการมีส่วนร่วม โดยผ่านการจัดประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การท�ำงาน และจัดอบรมหลักสูตรนักการค้าการพาณิชย์สำ� หรับพาณิชย์จงั หวัด
(นักรบเศรษฐกิจใหม่) รวมถึงจัดท�ำคู่มือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการที่มีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ มีการก�ำหนดหน่วยงานภายใน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ คือ “กลุ่มงานสร้างความมีส่วนร่วมของ
องค์กรและเครือข่ายภาคประชาชน” ให้รบั ผิดชอบภารกิจงานด้านการส่งเสริม
การบริหารราชการแบบ มีส่วนร่วมที่ชัดเจนตามกรอบแนวทางที่ก�ำหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ และสนับสนุนการท�ำงานของภาคประชาชนโดยมีชอ่ งทาง
การให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ Call Center 1203 ช่องทาง Chat online ไปรษณีย์ เป็นต้น และน�ำ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชนหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้อง
มาใช้ ป ระกอบในการปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหรื อ ด� ำ เนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาสร้างความโปร่งใส มีการตรวจสอบและ
ติดตามการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ผ่านคณะกรรมการประเมินผลการจัดท�ำ
มาตรฐานความโปร่งใสของส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีตัวแทน
ภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
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ความส�ำเร็จของการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่เป็นรูปธรรม
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ น� ำ เสนอโครงการตั ว อย่ า งของ
การท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaboration) คือ “โครงการ
ส่งเสริมการตลาดกรีนมาร์เก็ตแบบบูรณาการโดยใช้การตลาดน�ำ: เพชรบูรณ์”
มีวัตถุประสงค์ คือ การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย พร้อมกับการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และเกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด
โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ใน
รูปแบบประชารัฐ ซึ่งเป็น การพัฒนาเกษตรกรรายย่อยที่มีอาชีพเดียวกันให้
มารวมกลุ่มกันเพื่อให้มีอ�ำนาจต่อรอง การผลิตที่มีการวางแผนการตลาด เพื่อ
น�ำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตในขณะที่ผลผลิตได้คุณภาพ และเพิ่มผลผลิตต่อ
หน่วย/ต่อไร่มากขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริโภค มีการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ เป็นการเพิม่ โอกาสและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดและมีนโยบาย
ที่ให้ความส�ำคัญกับการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่า รวมทั้งก�ำหนดนโยบายให้ใช้ตลาด
น�ำการผลิต โดยการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีการเชื่อมโยง
ตลาด พร้อมทัง้ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ภาคสถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา เป็นต้น เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทัง้ การผลิต การตลาด ประกอบกับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบาย
ให้กระทรวงพาณิชย์ “ส่งเสริมและพัฒนาตลาดอินทรีย์ของไทยอย่างยั่งยืน
เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็น HUB ของเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคนี้ในอนาคต
อันใกล้”
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กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ ซึง่ ปรับบทบาทใหม่
จากเป็นผู้ก�ำกับดูแล (Regulator) เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก (Facilitator)
เพื่อพัฒนาธุรกิจ เชื่อมโยง และขยายตลาด สร้างความสามารถในการแข่งขัน
สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เสริมสร้างกลไกทางการค้าให้
เกิดระบบการค้าเสรี เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้ตลาดเป็นตัวน�ำ
และการสร้างสรรค์คุณค่าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยให้
ความส�ำคัญกับธุรกิจบริการและเศรษฐกิจใหม่ เชือ่ มโยงทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทัง้ ภาค
การเกษตรและเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานคุณค่า
ให้กับประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคเกษตรสูง มีมูลค่า 28,790 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 36 ของมูลค่าทัง้ หมด แต่อย่างไรก็ตามพบว่าประชาชนยังมีหนีส้ นิ เฉลีย่
ต่อครัวเรือนสูงกว่า 1.5 แสนบาท และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีสภาวะยากจน
ยังมีความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านรายได้ พ่อค้าคนกลางยังคงเป็นผูไ้ ด้ประโยชน์จากระบบ
ตลาด ในขณะทีเ่ กษตรกรไม่มอี ำ� นาจต่อรอง นอกจากนี้ เกษตรกรยังคงมีรปู แบบ
การผลิตแบบเดิมที่ใช้สารเคมี ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการผลิตและสุขภาพอนามัย
ของผู้บริโภคและเกษตรกรในระยะยาว อีกทั้งต้องเผชิญปัญหาความผันผวน
ของราคาและการได้รับผลตอบแทนที่ต�่ำ  ท�ำให้ยังไม่หลุดพ้นจากความยากจน
และจากการวิเคราะห์ขนาดตลาดการค้าเกษตรอินทรีย์ (Green Market Size)
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ามีแนวโน้มที่ขนาดของตลาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากเป็น
จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค้าเกษตรทีเ่ ริม่ เข้ามาในพืน้ ทีแ่ ละบริเวณใกล้เคียงมากขึน้ รวมทัง้ ยังมีโอกาส
ในการขยายตลาดออกนอกพืน้ ที่ และยังสามารถเชือ่ มต่อกับเมืองศูนย์กลางของ
กลุ่มจังหวัด (พิษณุโลก) ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
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จังหวัดเพชรบูรณ์ ก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “จะมุ่งส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมทีเ่ ป็นจุดเด่น พร้อมกับพัฒนายกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนและ
สังคมอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ให้ไปสูก่ ารเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยูแ่ ละมาเยือน”
และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการเกษตร คือ “การส่งเสริม
เกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่า” ประกอบกับ
ความมุ่งมั่นของภาครัฐในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถพึง่ พาตนเองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรกรได้รบั ประโยชน์สงู สุดน�ำไปสูแ่ นวคิดในการจัดการ
แก้ปัญหาของเกษตรกร โดยการสร้างทางเลือกที่มีคุณภาพและมั่นคงให้กับ
เกษตรกรเป็นการสร้างพ่อค้าคนกลางของเกษตรกรขึ้นมาเอง เพื่อแข่งขันกับ
พ่อค้าคนกลางทีเ่ ป็นเอกชนทัว่ ไป เพราะการรวมกลุม่ ของเกษตรกรเป็นสิง่ ส�ำคัญ
เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าทางการเกษตร อ�ำนาจต่อรอง ควบคุมกลไก
การตลาด และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันโดยตรงระหว่างเกษตรกรกับตลาด
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ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินโครงการให้เกิดผลในทางปฏิบัติในพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ ส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด ซึง่ เป็นกลไกการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
กระทรวง “ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” และการส่งเสริมเศรษฐกิจ
สีเขียว (Green Economy) ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีใ่ ห้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน จึงน�ำไปสู่
การด�ำเนิน “โครงการส่งเสริมการตลาดกรีนมาร์เก็ต แบบบูรณาการโดยใช้
ตลาดน�ำ: จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยสนับสนุนและเชือ่ มโยงการท�ำงานของภาคส่วน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และส่งเสริมการรวมกลุม่ ของเครือข่ายชุมชน/เกษตรกร รวมทัง้
บูรณาการการท�ำงานกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ภายใต้กรอบแนวคิด “ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�ำเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์” เพือ่ สร้างความร่วมมือ
ในการเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการขับเคลือ่ นการท�ำงานในลักษณะของภาคี/
เครือข่ายความร่วมมือ ที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 ภาคส่วน ได้แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีประชาชน เพื่อผสมผสานจุดเด่น/ข้อดีของแต่ละ
ภาคส่วน คือ ความยืดหยุน่ คล่องตัวของภาคเอกชน การรักษาประโยชน์สว่ นรวม
ของภาครัฐ และการลงมือด�ำเนินการของภาคประชาชน โดยเน้นการเพิ่ม
ศักยภาพของภาคประชาชน คือ เกษตรกรในพืน้ ทีใ่ ห้เกิดการรวมกลุม่ และจัดตัง้
เป็นสหกรณ์ ที่ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการอ�ำนวยการ
โครงการกรีนมาร์เก็ต จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
และมีคณะกรรมการที่มาจากทั้ง 3 ส่วนดังกล่าวข้างต้น รวมทั้ง มีส�ำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางตลาด
และเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือด�ำเนินงานใน
5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เป็นการเพิม่ ศักยภาพ ด้านการผลิต
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุน เพิ่มปริมาณผลผลิต/ไร่ บริหารจัดการกลุ่ม
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และส่งเสริมเครือข่ายเพิ่ม จัดการอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาในการผลิตสินค้า
ให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง โดยการคัดเลือก และคัดกรอง
ผลิตภัณฑ์จากกลุม่ สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรเป้าหมาย ส่งเสริมองค์ความรูว้ ชิ าการ
การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรได้
และเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตและจ�ำนวนผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย์
2) ด้านเครือข่ายการตลาด เป็นการส่งเสริมและเพิม่ ช่องทางการตลาด
โดยการจัดงานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า ตามห้างสรรพสินค้าและแหล่งจ�ำหน่าย
อื่นๆ โดยด�ำเนินการจัดหา เชื่อมโยงตลาด แหล่งรับซื้อ ประสานผู้ประกอบการ
รองรับผลผลิตทางการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเกษตรกร และจัดท�ำแผน
การตลาด กลยุทธ์การจัดการการเกษตรเพือ่ ก่อให้เกิดการกระจายสินค้า ภายใต้
เครื่องหมาย กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ ไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
3) ด้านก�ำกับดูแลสิทธิประโยชน์ เป็นการส่งเสริมให้มีการก�ำหนด
มาตรการ แนวทางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนด ด�ำเนินการเรื่องการจดทะเบียน GI สิทธิบัตร การรับรอง
มาตรฐาน ตลอดจนเครือ่ งหมายการค้าอืน่ ๆ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ และเสนอแนวทาง
วิธีการ การจัดสรรสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับจดเครื่องหมาย
บริการ “กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์” ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
4) ด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นการจัดท�ำแผนการประชาสัมพันธ์
โครงการฯ เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ และสินค้าในเครือข่ายกรีนมาร์เก็ต
เพชรบูรณ์ เพิ่มขึ้น และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ ในเครือข่ายกรีน
มาร์เก็ต เพชรบูรณ์ ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดแสดงสินค้า Roadshow
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สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุชุมชน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ Social Media
เป็นต้น
5) ด้านการขนส่ง (Logistics) และการบริหารจัดการ เป็นการ
สนับสนุนการน�ำผลผลิตทางการเกษตรไปจ�ำหน่ายถึงตลาดปลายทางได้อย่าง
ทันท่วงที และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยจัดท�ำระบบการขนส่ง (Logistics) สินค้า
และการจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  การบริหาร
จัดการของกลุ่มสหกรณ์ และเครือข่ายการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในการ
ส่งเสริมการตลาดกรีนมาร์เก็ตฯ ไปสูเ่ ป้าหมายเพือ่ ยกระดับสินค้าปลอดภัยอย่าง
ยัง่ ยืน โดยสร้างการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องตามแนวทางประชารัฐ
โดยใช้การตลาดน�ำ สรุปดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมด้านการตลาดและการผลิต เพือ่ พัฒนาปัจจัย
พืน้ ฐานและการพัฒนาเกษตรกร ด้วยการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูพนั ธุพ์ ชื การบริหาร
จัดการน�ำ 
้ การบริหารการจัดการใช้พนื้ ที่ (Zoning) การเพิม่ ผลผลิต และพัฒนา
คุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือ
ผู้บริโภค โดย
		
■ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้วยการสร้างความรูค
้ วามเข้าใจให้
กับกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรมของส�ำนักงานเกษตรจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยสนับสนุนการอบรมหลักสูตรด้านการตลาด
และศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ และออนไอที วัลเล่ย์ จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสร้างศักยภาพด้าน
การแข่งขันให้ SMEs StartUp และเกษตรกรเติบโตอย่างยัง่ ยืน
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รวมทั้งเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์
รวมทัง้ ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิดการตลาดน�ำการผลิต
ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ และพฤติกรรมของเกษตรกร
ที่ก้าวสู่การเป็น Smart Farmer
		
■ ส่ ง สริ ม ให้ เ กิ ด การรวมกลุ ่ ม ของเกษตรกร/กลุ ่ ม เกษตรกร
ให้เชือ่ มโยงการท�ำงานและจัดตัง้ เป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
เช่น สหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จ�ำกัด สหกรณ์ผลิตผัก
น�ำ้ ดุกใต้ จ�ำกัด เป็นต้น ซึง่ จะท�ำให้เกิดเป็นเครือข่ายของชุมชน/
เกษตรกรที่มีอ�ำนาจต่อรองทั้งในเรื่องของการผลิตและราคา
ผลผลิต ซึ่งการรวมกลุ่มจะช่วยลดความเสี่ยงทางการตลาด
สหกรณ์จะสามารถจัดหาผลผลิตที่มากพอและมีระบบจัดการ
การผลิตที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ มีอ�ำนาจต่อรองมากขึ้น
และภาครัฐยังสามารถให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการ
งบประมาณ ได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย
2. การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด โดยสนับสนุนความรู้และข้อมูลด้านการตลาด ภายใต้แนวคิดการตลาด
น�ำการผลิต ทีเ่ กิดจากการวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ทัง้ จากการประชุม
หารือและสัมภาษณ์/สอบถามผู้ประกอบการ หน่วยงานการตลาด ผู้บริโภค
หอการค้า/สภาอุตสาหกรรม โดยท�ำให้ได้มาซึง่ อุปสงค์/ความต้องการ แนวโน้ม
การตลาด และพฤติกรรมผูบ้ ริโภค รวมถึงการประมวลข้อมูลความต้องการของ
ประชาชนจากกระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาของจังหวัด ซึง่ น�ำไปสูก่ ารวางแผน
การผลิต และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตที่เน้นคุณภาพมาตรฐานสินค้า
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น มาตรฐาน GAP เป็นต้น ที่จะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
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เป็นการยกระดับสร้างผลผลิตอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพทีน่ ำ� ไปสูก่ ารยอมรับของผูบ้ ริโภค และเพิม่ พูนในเรือ่ ง
ของศักยภาพในด้านการตลาดในระดับต่าง ๆ
3. การสร้างมูลค่าเสริมการตลาด โดย
		
■ ประสานความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาในการเข้ า มา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร
พัฒนามาตรฐานการผลิต
		
■ การออกแบบและจั ด ท� ำ แบรนด์ (Brand) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ตรา
สัญลักษณ์สำ� หรับผลผลิตทางการเกษตรของกลุม่ สหกรณ์ทจี่ ดั
ตั้งขึ้นมาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งใช้ชื่อตามที่ชุมชนแต่ละแห่ง
เลือกใช้เพื่อแสดงถึงแหล่งผลิต รวมทั้ง ร่วมกันออกแบบและ
จัดท�ำแบรนด์ เครื่องหมาย กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์ เพื่อเป็น
เครื่องหมายรับรองการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการ
ซึ่งได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้วยแล้ว
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■ พัฒนาระบบขนส่งและกระจายสินค้า (Logistics) เพื่อเพิ่ม/
ช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าทางการตลาด โดยภาคเอกชน
สนับสนุนของภาคเอกชนในการสร้างอาคารรวมและกระจาย
สินค้า ระบบห้องเย็น
		
■ สนับสนุนให้มก
ี ารตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช หรือการตรวจ
รั บ รองเกษตรอิ น ทรี ย ์ โดยการบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เข้ามามีบทบาทในการร่วมตรวจรับรองแหล่งผลิต
GAP พืช/การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ให้กับแปลงปลูกของ
สมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร
4. การส่งเสริมการตลาด โดย
		
■ ส่งเสริมให้มีเวทีพบปะ พูดคุยเกี่ยวกับปริมาณความต้องการ
ผลผลิตที่ทางห้างสรรพสินค้าสามารถรับซื้อได้ ระหว่างกลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ และภาคเอกชน เช่น
บริษัทในเครือเซ็นทรัล และเดอะมอลล์ เป็นต้น
		
■ สนั บ สนุ น ความรู ้ และให้ ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารตั้ ง ราคา
ขายส่ง (ต้นทุน+ก�ำไร ร้อยละ 30) ส�ำหรับใช้เป็นตัวก�ำหนด
ราคาเบื้องต้นในการต่อรองราคาที่เกษตรกรสามารถขายได้/
อยู่ได้ และทางห้างฯ รับได้ ซึ่งน�ำไปสู่การวางแผนการผลิตพืช
ผักต่างๆ ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ
■ ขั บ เคลื่ อ นการตลาด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก รี น มาร์ เ ก็ ต เพชรบู ร ณ์
		
เน้นจ�ำหน่ายที่ตลาดบนของห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีก�ำลังซื้อสูง
จึงได้นำ� เรือ่ งการจัดท�ำแบรนด์สนิ ค้าให้กบั ชุมชน การท�ำโรดโชว์
(Roadshow) ในโอกาสต่างๆ
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■ เชือ
่ มโยงและขยายช่องทางการตลาด โดยใช้การประชาสัมพันธ์
ที่เน้นสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับสังคม และสุขภาพ เช่น ประวัติ
ของชุมชน วิถีท�ำการเกษตร พืชเมืองหนาว ชีวิตของเกษตรกร
และจัดท�ำช่องทาง QR Code (Quick Response Code)
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล สิ นค้ า
แหล่งผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และทันสมัย สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และการใช้เทคโนโลยี
ในการสื่อสารของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นกลไกหลัก (Key Actor) ในการใช้
การตลาดในการเชื่อมโยงและบูรณาการการท�ำงานร่วมกันในรูปแบบของภาคี
ความร่วมมือที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครือข่าย
เกษตร/ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ซึง่ น�ำไปสูก่ ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และเกิดต้นแบบของการบริหารจัดการ การรักษาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย
ที่เป็นแหล่งศึกษา/ดูงาน เช่น สหกรณ์ผลิตผักน�้ำดุกใต้ จ�ำกัด เป็นต้น ซึ่งจาก
การด�ำเนินงานปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อความส�ำเร็จของโครงการฯ คือ
1. ความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร ทีม่ ศี กั ยภาพและความเข้มแข็ง
รวมทั้งมีการรวมตัวเป็นกลุ่มและจัดตั้งเป็นสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเข้า
มาเป็นภาคีท�ำงานที่มีบทบาทส�ำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการด�ำเนินงานต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้น และเป็นแหล่งเรียนรูท้ ชี่ ว่ ยสร้างกระบวนการเรียนรูข้ องสมาชิก
เครือข่ายร่วมกัน เช่น ต้นแบบเรียนรู้ที่สหกรณ์ผลิตผักน�้ำดุกใต้ (นายสมบัติ
จงทัน ประธานกลุ่มสหกรณ์ฯ ที่เป็นผู้น�ำชุมชนที่เป็นพลังส�ำคัญในการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร)
2. การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่นในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และอาชี พ ที่ ม่ั น คงให้ กั บ เกษตรกร/ชุ ม ชนด้ ว ยเกษตร
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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ปลอดภัยที่ใช้การตลาดน�ำ  และการสนับสนุนที่ส�ำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (นายไกรสร กองฉลาด) รวมทั้ง
นโยบายของกระทรวงและจังหวัดที่ให้ความส�ำคัญกับการค้าที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม ทีเ่ ป็นกลไกการบริหารจัดการในการสนับสนุนการท�ำงานให้สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการตลาดสีเขียวในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความเชื่อมโยงของช่องทางการตลาดระหว่างเกษตรกร/สหกรณ์
ที่เป็นเครือข่าย ซี่งมีเวทีประชุม พบปะหารือ /พูดคุยกันโดยตรง ส่งผลให้
เกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณการจ�ำหน่ายผลผลิตได้เพิ่มขึ้น และส่งผลต่อ
รายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย
สรุปรูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
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สรุปผลส�ำเร็จที่ได้รับจากการด�ำเนินงาน
1. มีภาคีเครือข่ายผู้ผลิต-ผู้จ�ำหน่ายสินค้าปลอดภัย ที่มีอ�ำนาจ
ในการต่อรองและการบริหารจัดการผลผลิต ซึง่ เกิดจากการรวมกลุม่ ของเกษตรกร
โดยการจัดตัง้ เป็นสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว เช่น 1) สหกรณ์ผลิตผักน�ำ้ ดุกใต้ จ�ำกัด
2) สหกรณ์ผกั ปลอดภัยภูทบั เบิก จ�ำกัด 3) สหกรณ์รวมกลุม่ การเกษตรน�ำ้ หนาว จ�ำกัด
4) สหกรณ์พืชผักปลอดภัยเขาค้อ จ�ำกัด และ 5) สหกรณ์รักษ์ศรีเทพ จ�ำกัด
2. ชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากรายได้ในการขายพืชผลทางการเกษตร
ที่เพิ่มมากขึ้น เช่น สหกรณ์ผลิตผักน�้ำดุกใต้ จ�ำกัด มีรายได้จากการจ�ำหน่ายผัก
ของสมาชิกในปี 2557 จ�ำนวน 5.6 ล้านบาท ปี 2558 เพิ่มเป็น 9.8 ล้านบาท
(เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 75) และปี 2559 เพิ่มเป็น 12.8 ล้านบาท
(เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 30.6) ส่งผลให้มีรายได้ต่อหัว เพิ่มมากขึ้น
จากปี 2557 รายได้ 16,000 บาท/เดือน เป็น 55,000 บาท/เดือน เป็นต้น
3. ลดการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานออกนอกพื้ น ที่ เนื่ อ งจากเกิ ด
การจ้างงานในชุมชนเพิม่ มากขึน้ ประชาชนผูส้ งู อายุมงี านท�ำ และมีรายได้ประมาณ
350 บาท/วัน/คน จากการจ้างของสหกรณ์ให้ตกแต่ง/คัดแยก/ล้างผัก
4. คุณภาพชีวติ ของประชาชนในท้องถิน่ ดีขนึ้ เนือ่ งจากในกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรกรลดการใช้สารเคมี และมีกระบวนการตรวจ
รับรองสารเคมีของพืชผลทางการเกษตรก่อนน�ำไปจ�ำหน่าย รวมทัง้ มีอาชีพและ
รายได้ที่มั่นคง
5. เกิดแหล่งเรียนรูต้ น้ แบบชุมชน ทีเ่ ป็นศูนย์เรียนรูแ้ ละศึกษาดูงาน
และสามารถให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำเกีย่ วกับการผลิตสินค้าปลอดภัย การเชือ่ มโยง
การตลาดเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า ทีจ่ ะสนับสนุนความรูแ้ ก่ผสู้ นใจ และน�ำไป
ประยุกต์ใช้และขยายผลเครือข่ายในอนาคต ณ สหกรณ์ผลิตผักน�้ำดุกใต้ จ�ำกัด
●
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6. เกิดความรักและสามัคคีของคนในชุมชน ที่เกิดจากการเข้ามา
มีส่วนร่วมและท�ำงานร่วมกัน รวมทั้งการติดต่อประสานเชื่อมโยงกัน ซึ่งน�ำไป
สู่ความเข้มแข็งของชุมชน/ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ภาพกิจกรรมการด�ำเนินงาน
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4

บทสรุปความสำเร็จ
ในการสรางการมีสวนรวม
ของประชาชน
ในการบริหารราชการ
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4. บทสรุปความส�ำเร็จ
ในการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในการบริหารราชการ

ก

ารประเมินผลการด�ำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อมอบรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี
พ.ศ. 2560 ของส่วนราชการที่สมัครขอรับรางวัล เป็นการ
ประเมิ น ผลทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ตามขั้ น ตอน
การประเมินทีก่ ำ� หนดไว้ในหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
จากผลการประเมินการด�ำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานที่ผ่านระดับมาตรฐานในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระดับความร่วมมือและได้รับการตัดสินให้ได้
รับรางวัลจะเป็นหน่วยงานที่ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และมีการบูรณาการการท�ำงานกับภาคส่วนต่างๆ
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในลั ก ษณะภาคี ห รื อ เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ รวมทั้ ง มี แ นวโน้ ม
ของความยัง่ ยืนของการท�ำงานร่วมกันแบบหุน้ ส่วนความร่วมมือทีม่ คี วามเป็นเจ้าของ
รับผลประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งมีข้อค้นพบที่ได้จากการสรุปบทเรียน
การด�ำเนินงาน สรุปดังนี้
● มิติความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานให้ความส�ำคัญ
กับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยก�ำหนดเป็นนโยบายหรือทิศทาง
การบริหารราชการไว้ในวิสยั ทัศน์ หรือพันธกิจ หรือประเด็นยุทธศาสตร์ทชี่ ดั เจน
หรือก�ำหนดเป็นนโยบายในแผนปฏิบัติราชการของกรม/กระทรวงเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร และผู้บริหารสื่อสารนโยบาย
ให้ทราบทั่วกันทั้งองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การให้นโยบายประจ�ำปีใน
เวทีการประชุมสัมมนาของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน วารสาร เป็นต้น
รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานภายใน หรือมีค�ำสั่งมอบหมายหน่วยงานในสังกัดเพื่อ
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ชัดเจน
รวมทัง้ สนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรในการด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
● มิ ติ ค วามส� ำ เร็ จ ของการท� ำ งานแบบมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
ราชการอย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานมีการท�ำงานในลักษณะภาคี/เครือข่าย
ความร่วมมือในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะท�ำงาน หรือจัดตั้งเป็นเครือข่าย
ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการท�ำงาน และบูรณาการ
การท�ำงานหรือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของภาคประชาชน
ให้เกิดการรวมกลุ่มและสามารถเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
แผนงาน/โครงการ ร่วมด�ำเนินการในภารกิจหลักของหน่วยงานภาครัฐ และ
ร่วมในการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การด�ำเนินงานในโครงการตัวอย่าง แสดงให้เห็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
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ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาร่วมในการบริหารราชการในระดับความร่วมมือ
(Collaboration) อย่างเป็นรูปธรรม ที่เกิดผลส�ำเร็จทั้งที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบ ทั้งในเชิงสังคม และเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ยัง่ ยืนของชุมชน/ท้องถิน่ ทีเ่ ป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารพัฒนาและมีการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม เกิดความรักและสามัคคีของคนในชุมชนอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน หรือสรุปบทเรียน
โดยมีต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ เพื่อน�ำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการน�ำไป
ประยุกต์ใช้เพื่อขยายผล หรือต่อยอดในกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ ต่อไป
นอกจากนี้ การด�ำเนินงานโครงการตัวอย่างฯ ยังเป็นโครงการที่แสดง
ให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการ ทีภ่ าคี/เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทร่วมในการก�ำหนด
นโยบายและน�ำนโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งร่วมในการผลักดันสังคมให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และในการด�ำเนินงานส่วนราชการยังได้น้อมน�ำแนว
พระราชด�ำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้
เข้าใจ หมายถึง...
เข้าใจตนเอง คือ การทีผ่ ปู้ ฏิบตั หิ รือเจ้าหน้าทีร่ ฐั ต้องตระหนักอยูเ่ สมอ
ว่า “ข้าราชการ” คือ อาชีพหนึ่งเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ ในสังคม ซึ่งมีศักดิ์ศรี
เท่ากัน ภายในกรอบของกฎหมายและศีลธรรมอันดี ไม่ได้มีอภิสิทธิ์เหนือคนใน
ชุมชน ท้องถิ่นหรือกลุ่มอาชีพอื่นแต่อย่างใด แตกต่างแต่เพียงบทบาทตาม
ต�ำแหน่งและภารกิจหน้าที่เท่านั้น และเมื่อประชาชนในชุมชนท้องถิ่นต้องการ
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและเสริม
สร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมนั้นในแนวทางที่ยอมรับได้ร่วมกันอย่างเท่าเทียม
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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เข้าใจชุมชน คือ ชุมชนท้องถิ่นที่มีวิถีวัฒนธรรมชุมชนร่วมกันและอาจ
แตกต่างจากชุมชนอื่นในรายละเอียดบางอย่าง มีสมาชิกในชุมชนจ�ำนวนมาก
และหลากหลาย ซึ่งแต่ละคนต่างมีความรู้ ความเข้าใจ ความพร้อมและความ
ต้องการทีจ่ ะเข้าร่วมในการด�ำเนินงานในระดับทีต่ า่ งกัน ทัง้ นีอ้ าจขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย
หลายอย่าง ทัง้ เรือ่ งส่วนตัว ครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษาและสังคม
ดังนัน้ การด�ำเนินงานใดๆ ควรสอดคล้องกับวิถวี ฒ
ั นธรรม ความพร้อมและความ
ต้องการของชุมชนเป็นส�ำคัญ ไม่ควรฝืน เร่งรัดหรือบีบบังคับให้ชมุ ชนด�ำเนินการ
อย่างหนึง่ อย่างใดในกิจกรรม ในเมือ่ ชุมชนยังไม่เกิดความพร้อม แต่ความพร้อม
ของชุมชนสามารถเสริมสร้างได้ในแนวทางการมีส่วนร่วมในงานพัฒนา
เข้าถึง หมายถึง...
เข้าถึงชุมชน คือ ความสามารถในการสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจซึง่ กันและกัน
ให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มคนในชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มผู้น�ำ 
ในลักษณะเครือญาติหรือกัลยาณมิตร จึงจะกล่าวได้วา่ เข้าถึงชุมชนได้อย่างแท้จริง
กลุม่ คนในชุมชนทีเ่ ข้าร่วมในการด�ำเนินงานสามารถร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทุน
ร่วมปฏิบตั ิ และร่วมรับผลทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงานดังกล่าวได้ มิใช่เป็นเพียง
ผู้ปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ได้เท่านั้น ซึ่งกระบวนการ
มีส่วนร่วมดังกล่าวจะท�ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ มีความเข้าใจ และ
ตระหนักในคุณค่าของการด�ำเนินงานที่ชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
พัฒนา หมายถึง...
การพัฒนาคน คือ คนทุกคนที่เข้าร่วมในการด�ำเนินงาน ทั้งเจ้าหน้าที่
ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคนในชุมชนท้องถิ่น
ให้เป็นคนที่คิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น น�ำไปสู่การพึ่งตนเองได้ทางความคิด
และพึง่ พาอาศัยกันเองได้ในด้านต่างๆ ตามศักยภาพทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละคน
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ส่วนการพัฒนาด้านวัตถุนน้ั เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของเครือ่ งมือและผลผลิต
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมแบบ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นเพียง
ภาคแสดงผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น ไม่ใช่แก่นสาระ
ส�ำคัญของการพัฒนาที่แท้จริง เพราะวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการมีสว่ นร่วมดังกล่าว ก็จะกลายมาเป็นเครือ่ งมือในกระบวนการพัฒนา
“คน” ในลักษณะการหมุนวนเป็นเกลียวของกระบวนการต่อไป
จากการสรุปบทเรียนการด�ำเนินงานของส่วนราชการทีไ่ ด้รบั รางวัลฯ
มีข้อค้นพบที่เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของการขับเคลื่อนการท�ำงาน
แบบมีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้
1. ทิศทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 และนโยบายรัฐบาล
ที่ให้ความส�ำคัญกับการเปิดให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นเข้ามามีบทบาทร่วม
ขับเคลือ่ นการน�ำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยเฉพาะนโยบาย “ประชารัฐ” ทีม่ งุ่ เน้น
การผสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ปัญหา
ส่วนรวมและความต้องการของสังคม เป็นเสมือนสัญญาณที่ท�ำให้บุคลากร
ภาครัฐตระหนักและปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานทีโ่ ดยพร้อมทีจ่ ะเปิดให้ภาคประชาชน
และภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการท�ำงาน นอกจากนี้ จะช่วยให้
การขับเคลื่อนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรในการด�ำเนินงาน เนือ่ งจากโครงการมีโอกาสสูงทีจ่ ะ
ประสบความส�ำเร็จ
2. ผู ้ น� ำ ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการเอื้ อ หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และเป็นผู้สร้างให้เกิดพลังความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นทางการหรือผูน้ ำ� ทีไ่ ม่เป็นทางการ โดยอาจ
สรุปบทเรียนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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เป็นผู้น�ำที่เป็นผู้บริหารของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย และสื่อสาร
เพื่อเป็นทิศทางไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ท่ีชัดเจน หรือเป็นผู้น�ำชุมชน/
เครือข่ายภาคประชาชน เช่น ผู้น�ำชุมชน/ท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีความสามารถในการ
แปลงแนวคิดสู่การปฏิบัติ และมีจิตใจเปิดกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน
มีจิตสาธารณะและมีภาวะผู้น�ำสูง สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็ง โดยเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เป็นผู้ที่เอื้อ
กระบวนการ (Facilitator) เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดกิจกรรม (Advocator)
เป็นผูไ้ กล่เกลีย่ กรณีเกิดปัญหา (Mediator) และเป็นผูเ้ สริมสร้างพลัง (Empowerer)
ที่จะช่วยให้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมบรรลุผลอย่างแท้จริง
3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทกั ษะในการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน โดยสามารถเป็น
ผู้บริหารจัดการเครือข่าย (Network Manager) หรือมีบทบาทในการส่งเสริม
สนับสนุน (Facilitator) รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพ/กลไกหลัก (Key Actor)
ตลอดจนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการท�ำงานร่วมกับประชาชน รวมถึง
มีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่มีจิตสาธารณะ มีความตั้งใจ
และกระตือรือร้นในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ซึ่งการมีส่วนร่วมที่เกิดจากภาคประชาชนที่เข้มแข็ง พบว่า ประชาชนมีการ
รวมตัวกันเป็นกลุ่ม/องค์กร เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เป็นต้น เพือ่ ท�ำงานกับหน่วยงานของรัฐแบบหุน้ ส่วนความร่วมมือ มีบรรยากาศ
ของการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะท�ำให้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ตรงประเด็น/
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
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5. การเข้ามามีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม/องค์กรทีไ่ ม่แสวงหาก�ำไร
(NGOs) เช่น มูลนิธิ สมาคมต่างๆ ที่เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงและประสาน
ระหว่างภาครัฐกับชุมชน จะได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชน
ในการขับเคลื่อนโครงการหรือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความยั่งยืน
6. การท�ำงานแบบพหุภาคี/ภาคีเครือข่าย ที่ประกอบด้วยสมาชิก
เครือข่ายที่มาจากหลายๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำงาน
ร่วมกัน ช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Belongings) และ
เป็นหุน้ ส่วนในการท�ำงานร่วมกัน ท�ำให้เกิดการเชือ่ มประสานการท�ำงานในพืน้ ที่
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการท�ำงาน
แบบหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างยั่งยืน
7. ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นศรัทธา และการยอมรับซึ่งกันและกัน
เป็ น เงื่ อ นไขส� ำ คั ญ ของการสร้ า งกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มที่ ภ าครั ฐ จะต้ อ ง
แสดงให้ภาคประชาชนเห็นถึงความจริงใจ และการให้เกียรติซงึ่ กันและกัน รวมถึง
ความเสมอภาคในการเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทร่วมกับภาครัฐ จะส่งผล
ให้เกิดการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนมีประสิทธิภาพ
และเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือมากยิ่งขึ้น
8. การใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารสาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการสือ่ สาร
สองทาง เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร สือ่ สารข้อมูล หรือประชาสัมพันธ์ และรับฟัง
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นช่องทางที่จะท�ำให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสมาชิกเครือข่าย หรือประชาชนในพื้นที่
ในการรับรู้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันการณ์ ซึ่งน�ำไปสู่ความเข้าใจ
ในการท�ำงานร่วมกัน
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9. ระบบฐานข้อมูลทีด่ ี ซึง่ อาจเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐหรือ
ของชุมชน ทีม่ กี ารพัฒนาหรือปรับปรุงให้มคี วามทันสมัย น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
สามารถใช้ วิ เคราะห์ อ้างอิง และประกอบการตั ดสิ นใจในการแก้ ปั ญ หา
ของพื้นที่/ชุมชนได้อย่างถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
10. ระบบการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานหรือโครงการแบบ
มีสว่ นร่วม โดยเปิดให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาท
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้โครงการเกิดความโปร่งใส
และเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในการใช้ ง บประมาณแผ่ น ดิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ของหน่วยงานภาครัฐ
11. การจัดการความรู้ ซึง่ เกิดจากการถอดบทเรียนจากการด�ำเนินงาน
ในพืน้ ทีท่ จี่ ะท�ำให้ทราบถึงรูปแบบหรือวิธกี ารด�ำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และ
ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการ
หรือประเด็นการพัฒนาในพื้นที่นั้นๆ โดยมีต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ และเวที
แลกเปลีย่ นการเรียนรู้ ซึง่ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบ และการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่าย รวมทั้งการขยายผลหรือการน�ำไปประยุกต์ใช้
ในการด�ำเนินการในพื้นที่อื่น หรือโครงการอื่นๆ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในอนาคต
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