
 

 

 

 

 
 

 
 
ค ำช้ีแจง 
หน่วยงำนที่สมัครขอรับรำงวัลฯ 
 ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน และโรงเรียนมัธยมของรัฐในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

วิธีกำรสมัคร 
 กรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารเพ่่มเต่ม ึึ่งต้องด าเน่นการ
สมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ปิดรับสมัคร โดยส่งสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.awards.opdc.go.th เพียง 1 
ช่องทำงเท่ำนั้น ดังนี้ 

1) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครรางวัลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จ านวนไม่เก่น 10 หน้า (กระดาษ A4 
ขนาดตัวอักษร 16) โดยส่งในรูปแบบของไฟล์ Microsoft word (*.doc หรือ *.docx) และ PDF file (*.pdf) 

2) แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบใบสมัคร (เฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น) โดยระบุในเอกสารใบสมัครให้ชัดเจนว่า 
เนื้อหาที่เขียนในใบสมัครข้อใด มีเอกสาร/หลักฐานประกอบในเรื่องใด อยู่ในไฟล์แนบชื่ออะไร และส่งไฟล์แนบในรูปแบบ 
Microsoft word (*.doc หรือ .docx) Microsoft Excel (*.xls หรือ *.xlsx) และ PDF file (*.pdf) หรือ URL ของ web 
link เท่านั้น 

3) การส่งใบสมัครให้ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และองค์การมหาชน โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ 
หมายเหต ุการส่งสมัครผ่านระบบออนไลน์ สามารถด าเน่นการ ดังนี้ 

1) ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และองค์การมหาชน : ส านักงาน ก.พ.ร. จะจัดส่ง username 
และ password ให้หน่วยงาน (1 หน่วยงาน จะได้เพียง 1 บัญชี (user) เท่านั้น ไม่สามารถสมัครเพ่่มได้เอง) 
เพ่ือใช้เป็น user กลาง ในการส่งสมัคร และอนุมัต่การส่งสมัครขอรับรางวัล ึึ่งจะถือว่าการส่งสมัครเสร็จ
สมบูรณ์เมื่อหน่วยงานอนุมัต่ส่งผลงาน 

2) กรณีหน่วยงานในระดับต่ ากว่ากรม จะส่งใบสมัครขอรับรางวัลฯ เข้าในระบบออนไลน์สามารถแสดงความ
จ านงขอ username และ password ได้ที่www.awards.opdc.go.th/awardsregister/ ทั้งนี้ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดในการส่งผลงานเพ่ือสมัครขอรับรางวัลฯ และการส่งสมัครจะถือ
ว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัต่ส่งผลงานให้ส านักงาน ก.พ.ร. 

3) กรณีโรงเรียน จะส่งใบสมัครขอรับรางวัลฯ เข้าในระบบออนไลน์ สามารถขอusername และ password 
ได้ที่ www.awards.opdc.go.th/awardsregister/ ทั้งนี้ ต้องผ่านการพ่จารณาจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธ่การ และการส่งสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อ สพฐ. อนุมัต่ส่งผลงานให้
ส านักงาน ก.พ.ร. 

  

แบบฟอร์มกำรสมัครรำงวัลเลิศรัฐ  
สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

ประเภทรำงวัลสัมฤทธผิลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 
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เงื่อนไขของผลงำนที่ส่งสมัคร 

กรุณำท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมจริงเกี่ยวกับผลงำนที่น ำเสนอ  

 เป็นผลงานที่มีที่เป็นการท างานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลส าเร็จที่เป็น
รูปธรรม โดยมีการด าเน่นงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลการบร่หารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน 

  เป็นการด าเน่นงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารก่จหลักขององค์กร หรือนโยบายส าคัญของรัฐบาล หรือมต่
คณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการด าเน่นงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

  กรณทีีเ่สนอโครงการ/ผลงานเพ่ือสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็นโครงการ/ผลงาน ที่ไม่ึ้ า
กันหรือไมเ่ป็นการด าเน่นงานในพ้ืนที่เดียวกัน  

 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพ่จารณาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
ึึ่งแต่ละเขตพ้ืนที่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เก่น 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธ่การ 

ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม 

โทรศัพท์ : 0 2356 9999 ต่อ 8871, 8876 และ 8944  

 
e-mail : psea2019@opdc.go.th 

 
 

  

QR Code  
Line group  
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ข้อมูลของหน่วยงำนที่สมัครขอรับรำงวัล 

1. ชื่อหน่วยงำน  สถาบันว่จัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง(องค์การมหาชน)      
(ช่ือกรม ช่ือจังหวัด ช่ือองค์การมหาชน ช่ือโรงเรียน) 

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบผลงำน  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จร่ม    

3. ผู้ประสำนงำน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ชื่อ-นามสกุล  นายมนัส กุณณา         

ต าแหน่ง   นักว่ชาการส่งเสร่มและพัฒนา 3     

ส านัก/กอง ส านักพัฒนา         

เบอร์โทรศัพท์ 053-328496-8    เบอร์โทรสาร 053328494     

โทรศัพท์มือถือ  0951348930  e-mail  Manat5035020003kunna@gmail.com   

3.2 ชื่อ-นามสกุล  นางสาวชนกกาญจน์ สุร่วงค์       

ต าแหน่ง   นักว่เคราะห์นโยบายและแผน 3       

ส านัก/กอง  ยุทธศาสตร์และแผน        

เบอร์โทรศัพท์ 053-328496-8 ต่อ 1303  เบอร์โทรสาร 053328494    

โทรศัพท์มือถือ  0874974597   e-mail   p_tu20@yahoo.com  
 

หมำยเหตุ เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อกลับ กรุณำกรอกข้อมูลผู้ประสำนงำนให้ครบถ้วน  
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ผลกำรด ำเนินกำรเปดิระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
เนื้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 10 หน้ำกระดำษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 ทั้งนี้ ในการตอบแต่ละข้อ

ค าถาม สามารถตัดค าอธ่บายแนวทางการเขียนออกได ้
 

มิติที่ 1: ควำมสำมำรถขององค์กร (20 คะแนน) 

1. กำรสร้ำงกลไกภำยในองค์กร เพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนไปสู่กำรปฏิบัติ  (8 คะแนน) 

  สถาบันว่จัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) มีภารก่จส าคัญในการสนับสนุนงานโครงการหลวงและ
สนับสนุนการว่จัยและพัฒนาบนพ้ืนที่สูงเพ่ือสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน 
และปัญหาการรุกท าลายส่่งแวดล้อมและป่าต้นน้ าล าธารของประเทศไทย รวมทั้งขยายผลความส าเร็จของโครงการหลวงไปยัง
พ้ืนที่สูงอ่ืนๆ ของประเทศ โดยการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐก่จและสังคมของท้องถ่่นตามหลักภูม่สังคม สวพส. 
ได้จัดท า “แผนพัฒนาด้านงานว่จัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง” โดยยึดหลักการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐก่จพอเพียง เน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้ชุมชนพ้ืนที่สูงอยู่ดีมีสุขอย่างสมดุลทุกม่ต่ โดยมีพันธก่จหลัก 
ดังนี้ 1) การว่จัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และขยายผลความส าเร็จ
งานโครงการหลวงสู่การพัฒนาบนพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน 2) การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาคีในการพัฒนาพ้ืนที่สูงในระดับประเทศและระดับนานาชาต่ รวมถึงก าหนดกลยุทธ์การด าเน่นงาน คือ 1) แบ่งระดับการ
พัฒนาของพ้ืนที่ด าเน่นงาน เพ่ือให้การว่จัยและพัฒนาในระยะต่อไปมีเป้าหมายชัดเจน โดยค านึงถึงภูม่สังคมและรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 2) ฝ่ายว่จัยและพัฒนาร่วมกันด าเน่นงานกับชุมชน และบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และครอบคลุมทุก
ม่ต่ 3) พัฒนาโจทย์ว่จัยโดยร่วมกับชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาของชุมชน และเน้นกระบวนการว่จัยและ
พัฒนาให้ครบวงจร และ 4) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นร่วมกับชุมชน เช่น แหล่งน้ าขนาดเล็ก          
ด้านโลจ่สต่กส์ และเครื่องมือในการขับเคลื่อนการท างานแบบบูรณาการ ส าหรับการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมและ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ได้ก าหนดเป็น “คู่มือปฏ่บัต่งานในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง” และมีการจัดท า
แผนกลยุทธ์โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงรายพ้ืนที่และรายกลุ่มบ้าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 

ทั้งนี้ สวพส. มีค่าน่ยมองค์การ 4 ประการ คือ“มุ่งผลสัมฤทธ่์ 
มี ความรั บผ่ ดชอบ มุ่ งมอบความเป็ นเล่ ศ  ชู เช่ ดความเป็ นธรรม”                  
เป็นตัวขับเคลื่อนให้ทุกคนในองค์การท างานให้บรรลุตามว่สัยทัศน์ “ชุมชนบน
พ้ืนที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการว่จัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงาน
โครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐก่จพอเพียง” 

2. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพภำคประชำชนเพื่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร (6 คะแนน) 

  เสร่มสร้างศักยภาพชุมชนและประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนก่จกรรมด้านงานว่จัยและพัฒนา
อย่างครอบคลุมทุกม่ต่ (INCLUSIVE) ตามสภาพภูม่สังคมและภูม่ปัญญาท้องถ่่นเพ่ือยกระดับชุมชนสู่การพ่ึงพาตนเอง และ
เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจเก่ดขึ้น ดังนี้ 

1. ค้นหาผู้น าในชุมชนที่มีคุณธรรมในชุมชนเป้าหมายตั้งแต่เร่่มเข้าด าเน่นงาน เพ่ือท าหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ สวพส. ตั้งแต่การศึกษาและว่เคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน การจัดท าแผน และ
การด าเน่นการพัฒนา โดยมีการพัฒนาศักยภาพ และมีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่เพ่่มอย่างต่อเนื่อง 

2. สร้างความรู้และความเข้าใจชุมชน เกี่ยวกับหลักและว่ธีการด าเน่นงานพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
โครงการหลวง และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐก่จพอเพียงในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน  

3. สร้างสถาบันเกษตรกรในชุมชน เพ่ือท าหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ สวพส.   
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4. ส่งเสร่มให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมกับบร่บทของชุมชน เพ่ือว่เคราะห์ปัญหา
และความต้องการของชุมชน การจัดท าแผน และการด าเน่นการพัฒนาของชุมชนเป็นไปอย่างมีประส่ทธ่ภาพ 

5. สวพส. ท าหน้าที่สนับสนุนและประสานงาน เพ่ือให้เก่ดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการด าเน่นงาน
พัฒนาของหน่วยงานต่างๆ  

3. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภำพ (6 คะแนน) 

  การขับเคลื่อนงานว่จัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงของ สวพส. อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
เครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ โดยบูรณาการเชื่อมโยงแผนงานและก่จกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน 
ผ่านช่องทางสื่อสารหลายรูปแบบ เพ่ือการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ ข่าวสาร ตลอดจนต่ดตามสถานการณ์ความก้าวหน้าและ
ปัญหาอุปสรรคของการด าเน่นงาน รวมทั้งเป็นช่องทางในการรับฟังความเห็นจากผู้รับบร่การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  

1. สื่อบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของ สวพส. ที่ปฏ่บัต่การอยู่ในชุมชน นักว่ชาการหรือนักว่จัยรายสาขา เป็นกระบวนการ
สื่อสารสองทาง ผู้ส่งสารและรับสารอยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นกัน โต้ตอบึักถามกันได้ทันทีทันใด มีประโยชน์ในการ
ปฏ่บัต่งานในพ้ืนที่ ท าให้เก่ดความใกล้ช่ด ไว้วางใจและศรัทธา 

2. Website www.hrdi.or.th ที่มีเนื้อหา นโยบายผู้บร่หาร ข้อมูล/องค์ความรู้โครงการหลวง องค์ความรู้ว่จัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง ข่าวสารประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ  

3. สื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพ่มพ์ วารสาร ว่ทยุ และ Youtube Chanel น าเสนอรายงานผลการด าเน่นงานของ 
สวพส. และสื่อองค์ความรู้ส าคัญในการน าไปใช้เป็นประโยชน์ ขยายผลความส าเร็จ ตัวอย่างรูปแบบที่ดี  

4. สื่อสารผ่านการประชุมทั้งในระดับอ าเภอร่วมกับหน่วยงานที่บูรณาการงานเพ่ือต่ดตามปัญหาและอุปสรรคและ
ความก้าวหน้าของงานในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ 

มิติที่ 2: กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรม (50 คะแนน) 

4. กำรส่งเสริมกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร/ด ำเนินงำน (40 คะแนน)   
4.1  ที่มำ/ควำมส ำคัญของสภำพปัญหำ วัตถุประสงค์ (5 คะแนน) 

ชุมชนต าบลแม่จร่ม  โดยคณะกรรมการการพัฒนาหมู่บ้านตอง บ้านตองเจร่ญราษฎร์ บ้านนาหมัน 
ร่วมกับองค์การบร่หารส่วนต าบลแม่จร่ม อ าเภอแม่จร่ม จังหวัดน่าน จึงได้มีหนังสือที่ พ่เศษ/2551 ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2551 ถึงประธานมูลน่ธ่โครงการหลวงเพ่ือขอรับการสนับสนุนเป็นพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวง 
เนื่องจากมีปัญหาประชาชนหันมาท าไร่ข้าวโพดเพ่่มมากขึ้น มีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและทางสถาบันว่จัยและ
พัฒนาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน) ได้เข้าด าเน่นงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จร่ม ได้เร่่มด าเน่นการจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2562 
ครอบคลุมชุมชน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาหมัน บ้านตอง บ้านตองเจร่ญราษฎร์ บ้านบอน บ้านฝาย และบ้านก้อ มี
ประชากรรวมกันทั้งส่้น 2,325 คน 587 ครัวเรือน เป็นชาต่พันธุ์ไทยพ้ืนเมือง สภาพทั่วไปตั้งอยู่ในหุบเขามีที่ราบตามเช่ง
เขา มีพ้ืนที่เป็นเน่นเขามากกว่าที่ราบ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลระหว่าง 300-400 เมตร พ้ืนที่ทั้งหมด 74,494.9 ไร่ 
พ้ืนที่ท าก่นตามขอบเจการจัดท าที่ด่นรายแปลง 20,171  ไร่ โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาต่แม่น้ าน่านฝั่ง
ตะวันออกตอนใต้ และอุทยานแห่งชาต่ดอยภูคา และมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งที่อยู่นอกเขตป่าโดยเป็นพ้ืนที่มี ฉโนด นส.3 สปก. 
และพ้ืนที่กันออกจากเขตอุทยาน ประชาชนมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ อาท ่นาข้าว ข้าวไร่ ข้าวโพด 
ถั่วเหลือง และยางพารา  เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด 19,344.08 ไร่ ค่ดเป็น 95% ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด ึึ่งมีการ
ใช้สารเคมีที่สูง พ้ืนที่เสื่อมโทรมจากการใช้พ้ืนที่ไม่ถูก มีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า  (ข้อมูลขึ้นทะเบียนปี พ.ศ.2555 
จาก ส านักงานเกษตรแม่จร่ม) ท าให้ขาดน้ าส าหรับการท าการเกษตร เก่ดหนี้ส่นมากและขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 



แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลฯ ประเภทรางวัลสัมฤทธ่ผลประชาชนมีสว่นร่วม : ส่งสมัครผลงานของตนเอง 

6 
 

และมีอาชีพนอกภาคการเกษตรได้แก่ หัตถกรรม จักสานหวาย และท าไม้กวาดดอกหญ้า  ที่สามารถสร้างรายได้ไม่
เพียงพอต่อภาระหนี้ส่นและการด ารงชีว่ต 

ก่อนหน้านี้เกษตรกรแม่จร่ม ที่เป็นชาวไร่ข้าวโพด ขาดองค์ความรู้การท าเกษตรแบบเป็นม่ตรกับ
ส่่งแวดล้อม ท าให้แต่ละปีทุกคนมุ่งมั่นในการปลูกข้าวโพดเป็นพืชไร่เช่งเดี่ยว เมื่อถึงเวลาปรับพ้ืนที่เตรียมการปลูกครั้ง
ใหม่ก็ใช้ว่ธีเผาเศษวัชพืชเพราะรวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ส าคัญคือ เกษตรกรไม่สนใจการรณรงค์เล่กการเ ผาเพราะ
มองว่าไร้ประโยชน์  เผาป่าเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เกษตร เพ่ือล่าสัตว์ หรือเผาโดยประมาท ตามความเชื่อว่าเห็ดจะขึ้น 
ผักหวานจะขึ้นและช่งเผาก่อนไม่ให้ไฟไหม้หนัก  ึึ่งเกษตรหลายรายยอมรับกับการท าการเกษตรที่ไม่เหมาะสม 
ยกตัวอย่าง นายเทียน พรงาน เล่าว่า “ตอนเริ่มการเกษตรใหม่ๆ ก็ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เห็นชาวบ้านปลูกกันแต่ข้าวโพด
อย่างเดียว ลุงก็เอาด้วย ปลูกข้าวโพด 2-3 ปี ขาดทุนย่อยยับ ตอนปลูกก็จ้างทั้งคนดูแล คนเก็บ พอได้ขาย หักลบ
ค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่เหลือทุนเลย” และนางไหม ไฝด้วง ยังเสร่มอีกว่า “ยอมรับเมื่อก่อนท าการเกษตรแบบไม่มีความรู้
ปลูกๆไป ดูแลไม่เป็น” จากสถิติการกระจายตัวของจุดความร้อนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จ
ริม  พ.ศ.2555 ที่พบจุดความร้อน สูงสุดจ านวน 29 จุด 

จากการเผา จึงมีผลกระทบขยายวงกว้าง เป็นปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าที่ปกคลุมภาคเหนือ
ตอนบน ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในทุกพ้ืนที่มีหมอกควันปกคลุมถึง แต่การเผาป่ายังท าให้หน้าด่นใน
พ้ืนที่เก่ดไฟป่าึ้ าึาก ขาดความสมบูรณ์และพังทลาย มีผลต่อการปลูกพืชแทบทุกชน่ด ึึ่งจังหวัดน่าน เป็นหนึ่งในพ้ืนที่
ภาคเหนือที่ถูกชี้เป้าเป็นพ้ืนที่เก่ดไฟป่าึ้ าึาก โดยรั้งสถ่ ต่อันดับ 4 จาก 9 จังหวัดภาคเหนือ และพบจุดความร้อน 
(Hotspot) พ.ศ.2561 จ านวน 533 จุด (ข้อมูลจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาต่และส่่งแวดล้อมจังหวัดน่าน) ส่วนใหญ่
เก่ดจากการที่ชาวไร่ข้าวโพดจะพร้อมใจเผาึังข้าวโพดและเศษวัชพืชอ่ืนๆเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดครั้งต่อไป  จาก
การเผาที่เก่ดขึ้น ท าให้หมอกควันแผ่ขยายปกคลุม ึึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

 
4.2 รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีกำรที่ใช้ด ำเนินโครงกำร/ผลงำนในพื้นที่ ตั้งแต่กำรริเริ่ม ไปจนถึง กำรก ำหนดแนวทำง

และด ำเนินกำรเพื่อแก้ปัญหำ/กำรพัฒนำ (20 คะแนน) 

แนวทางการปฏ่บัต่งานของการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ของ สวพส. มีหลักการด าเน่นงาน   
ทีส่ าคัญ 2 ประการ คือ 

 1. หลักการท างานของโครงการหลวง คือการว่จัยเพ่ือเอาผลไปให้ชาวเขาได้ใช้ประโยชน์และเป็นไป
ตามความต้องการตลาด การส่งเสร่มให้เกษตรกรปลูกพืชหลายๆชน่ด และการส ารวจและการวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ด่น  

2. หลักปรัชญาของเศรษฐก่จพอเพียง คือ ภูม่คุ้มกันต่อความเสี่ยง ต้องรอบคอบระมัดระวัง การว่จัย
แล้วทดสอบให้ได้ผลจร่งๆ รวมทั้งส่งเสร่มรายได้จากการขายส่นค้าสู่ตลาด ให้เก่ดความยั่งยืน เพ่ือให้มีรายได้ที่จะอยู่ได้
อย่างดี แต่ไม่เล่ศเลอจนเก่นไปต้องส่งเสร่มให้เก่ดการพึ่งพาตนเอง รวมถึงการส่งเสร่มคุณธรรม ความึื่อสัตย์สุจร่ต ความ
อดทน ความเพียร ความไม่โลภ และการเอ้ืออาทรช่วยเหลือึึ่งกันและกัน 
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รูปแบบขั้นตอนการพัฒนาของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง แสดงแผนภาพดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ด าเน่นในพื้นท่ีชุมชนต าบลแม่จร่ม อธ่บายได้ดังนี้ 

1. การค้นหาผู้น าชุมชน –เป็นหัวใจของความส าเร็จของการด าเน่นงานพัฒนา เพราะผู้น าชุมชนมีส่วน
ส าคัญในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ท าหน้าที่ขับเคลื่อน เจ้าหน้าที่ต้องค้นหาผู้น าแม่จร่มทั้ง 6 หมู่บ้าน ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ด้วยการท างานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ช่ด เพ่ือศึกษาเรียนรู้ และค้นหาบุคคลที่ชุมชนยอมรับว่ามี
ทัศนคต่ที่ดี มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาชุมชน และมีลักษณะความเป็น
ผู้น า  

2. การสร้างความศรัทธาและความพร้อมของผู้น าชุมชน – สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ผู้น าชุมชน 
โดยการพบปะ พูดคุย มีการพาไปศึกษาเรียนรู้การด าเน่นงานศูนย์โครงการหลวงปางดะ แม่โถ พระบาทห้วยต้ม หนอง
หอย หนองเขียว แกน้อย อ่นทนนท์ แม่สาใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ สวพส.ร่วมลงมือปฏ่บัต่กับผู้น า อย่างใกล้ช่ด เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่น สร้างการยอมรับและเชื่อถือกับชุมชน 

3. การศึกษาสภาพเศรษฐก่จ สังคม และส่่งแวดล้อมของชุมชน – เจ้าหน้าที ่สวพส.ร่วมกับชุมชน ศึกษา
สถานการณ์ปัญหา ความต้องการและโอกาสพัฒนาที่แท้จร่งของชุมชน โดยร่วมกับผู้น าชุมชน จัดท าแผนกลยุทธ์โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการแม่จร่ม (เอกสารแนบ 1)และสร้างการมีส่วนร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขออนุญาต/
ประสานการใช้ข้อมูลพ่กัด ขอบเขตป่าร่วมกันของหน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่องค์การบร่หารส่วนต าบลแม่จร่ม กรมอุทยาน
แห่งชาต่ กรมป่าไม้จังหวัดน่าน สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (พอช.) เข้าส ารวจพ้ืนที่ จัดท าแผนที่ด่นรายแปลง เพ่ือ
จัดท าฐานข้อมูล ฐานข้อมูลรายแปลง ข้อมูลสารสนเทศภูม่ศาสตร์  

4.การจัดท าแผนชุมชนเพ่ือเป็นเป้าหมายและแนวทางพัฒนา – เจ้าหน้าที่ สวพส.ร่วมกับชุมชนจัดท า
แผนชุมชนตามความต้องการของชุมชน ปัญหาชุมชน และเสนอแผนชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กับ
องค์การบร่การส่วนต าบลแม่จร่ม กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน  

5.การว่เคราะห์เป้าหมายของการพัฒนา –เจ้าหน้าที ่สวพส. มีบทบาทส าคัญในการจัดการเพ่ือให้ได้แนว
ทางการด าเน่นงานพัฒนา ที่เหมาะสมกับความต้องการ โดยประสานงานให้หน่วยงาน นักว่ชาการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกับ
ชุมชนว่เคราะห์และก าหนดแนวทางการด าเน่นงานพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ โดยยึดตามแนวทาง แผนพัฒนาด้าน
งานว่จยัและพัฒนาพ้ืนทีสู่ง แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่งแบบโครงการหลวง แผนบูรณาการระดับจังหวัดน่าน  
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6.การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้น าชุมชนหรือเกษตรกร – เจ้าหน้าที่ สวพส. ร่วมด าเน่นการให้ชุมชนได้
เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆของโครงการหลวง เร่่มจากผู้น าชุมชนหรือเกษตรที่สนใจและขยายไปสู่เกษตรกรรายอ่ืนๆโดยพา
ไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ของเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในพ้ืนที่โครงการหลวง ประสานงานร่วมกับ
นักว่ชาการรายสาขาเข้ามาต่ดตามให้ค าแนะน าอย่างใกล้ช่ด และเรียนรู้จากฐานข้อมูลความรู้การพัฒนาพ้ืนที่สูงของ 
สวพส.  

7.การพัฒนาและส่งเสร่มอาชีพ –เจ้าหน้าที่ สวพส. กับเกษตรกร ร่วมกันวางแผนการผล่ตและการตลาด 
เพ่ือศึกษาว่เคราะห์ความพร้อมของเกษตรกรและชุมชน สภาพพ้ืนที่ ด่น น้ า รวมทั้งโอกาสทางการตลาดและโลจ่สต่กส์ 
โดยส าหรับพ้ืนที่แม่จร่ม จะเข้าไปส่งเสร่มการปลูกข้าวโพดโดยไม่ไถ่พรวนและเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว การปลูกถั่ว
เหลืองหลังนา การท าคันปุ๋ยจากวัชพืชและตอึังข้าวโพด การปลูกข้าวระบบน้ าน้อย การท าปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง การ
ปลูกผักในโรงเรือน เป็นต้น และร่วมส่งเสร่มก่จกรรมการพัฒนาการเกษตรกับหน่วยงานตามบทบาทภารก่จในพ้ืนที่ต าบล
แม่จร่ม ได้แก่ 

- ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่จร่ม อบรมให้ความรู้เรื่องการลดการใช้สารเคมีและการใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือ
ทดแทนการใช้สารเคมีแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก อบรมกลุ่มเกษตรกรเรื่องการก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ร่วมกับ
ส านักงานเกษตรจังหวัดจัดอบรมเกษตรกรในด้านการผล่ตผักปลอดภัยพร้อมทั้งสนับสนุนโรงเรือนปลูกพืชแบบอัตโนมัต่ 
เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้ 1 หลัง  

- กรมว่ชาการเกษตรน่าน ร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการผล่ตพืชตามมาตรฐาน GAP และ ตรวจรับรอง
แปลงเกษตรกรที่ขอรับรองและต่ออายุใบรับรอง 

- ส านักงานสาธารณะสุขอ าเภอแม่จร่มและโรงพยาบาลส่งเสร่มสุขภาพต าบล อบรมถ่ายทอดและให้
ความรู้เรื่องการลดการใช้สารเคมีให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ทั้ง 6 ชุมชนจัดก่จกรรมเจาะเลือดเพ่ือหาสารพ่ษตกค้างใน
เลือดเกษตรกร  

- ศูนย์ส่งเสร่มและพัฒนาอาชีพเกษตรกรบนพื้นที่สูง พะเยา จัดก่จกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการลดการ
ใช้สารเคมีและการใช้สารชีวภัณฑ์เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมี (เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า ฮอร์โมนไข่ )แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ผัก และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าแปลงสาธ่ตในการผล่ตผักปลอดภัยแก่สมาช่กกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จร่ม  

- ตลาดเครือข่ายประชารัฐน่าน ห้างแมคโคร ร่วมท าข้อตกลงกับ สวพส. เพ่ือการบร่หารจัดการผลผล่ต
และจัดก่จกรรมจ าหน่ายผลผล่ต ในจดุจ าหน่ายตามสถานที่และงานประจ าปีต่างๆของจังหวัดน่าน 

8. การส่งเสร่มการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาต่และส่่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการร่วมส ารวจและจัดท าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ด่นร่วมกับกรมพัฒนาที่ด่น และจัดท าขอบเขตพ้ืนที่ด่นรายแปลง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อทราบข้อมูลต่างๆ เช่น จ านวนพ้ืนที่ถือครอง การประเม่นผลกระทบต่อส่่งแวดล้อมเพ่ือจัดท า
ข้อมูล และเก็บรวบรวมในระบบฐานข้อมูลของ สวพส. อีกท้ัง โครงการชลประทานน่าน ร่วมอบรมถ่ายทอดและให้ความรู้
เรื่องการบร่หารจัดการน้ าให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ ร่วมกับชุมชนจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ าห้วยนาต่่ง เพ่ือเป็นตัวแทนชุมชนในการ
บร่หารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ ที่ว่าการอ าเภอแม่จร่มและส่วนราชการในอ าเภอแม่จร่มร่วมกับ อบต.แม่จร่ม พร้อมกับ
ชุมชนร่วมกันจัดก่จกรรมปลูกป่าและหญ้าแฝกในโครงการจ่ตอาสาเราท าความดี 

9. การพัฒนาสังคมและเสร่มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ เก่ด
การรวมกลุ่มเพ่ือเสร่มสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน ส่งเสร่มก่จกรรมชุมชน ให้ด ารงชีว่ตตามปรัชญาของเศรษฐก่จ
พอเพียง เช่นการออมทรัพย์ ชุมชนน่าอยู่ เป็นต้น 

10. การบร่หารจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมเช่งบูรณาการจากหน่วยงานทุกระดับ ร่วมประสานการ
ท างานกับหน่วยงานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง คณะท างานโครงการขยายผลโครงการ
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หลวงระดับอ าเภอแม่จร่ม และจังหวัดน่าน ึึ่งเจ้าหน้าที่ สวพส. มีบทบาทเป็นร่วมและช่วยผลักดันก่จกรรมส่งเสร่ม
ร่วมกับทุกหน่วยงาน    

4.3  บทบำทของแต่ละภำคส่วนที่ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินโครงกำร /ผลงำนในพื้นที่  
(10 คะแนน)  

ภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง บทบำท 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรง 
- เกษตรกร/ชุมชนต าบลแม่จร่ม (6 หมู่บ้าน)  

- เป็นเจ้าของพ้ืนที่ ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ในด้าน
เศรษฐก่จ สังคม และส่่งแวดล้อม ที่ท าให้เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการมีทางเลือกในการปลูกพืชทดแทนข้าวโพด 
และมีองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เป็นม่ตรกับ
ส่่งแวดล้อม  

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง 
- สวพส. 
- หน่วยงานบูรณาการตามแผนแม่บทฯ จ านวน 

20 หน่วยงาน เช่น กรมพัฒนาที่ด่น กรม
ว่ชาการเกษตร กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาต่ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นต้น 

- คณะกรรมการภายใต้ความร่วมมือกับส่วน
ราชการในพ้ืนที่ (ระดับจังหวัด อ าเภอ) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่่น 

- ผู้น าชุมชน ระดับหมู่บ้าน และต าบลแม่จร่ม 

- เป็นผู้ประสานงาน อ านวยความสะดวก 
- เป็นผู้ส่งเสร่มและสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร องค์

ความรู้ ตามภารก่จหน่วยงาน ให้สามารถด าเน่นงานได้
อย่างราบรื่น 

- เป็นภาคีเครือข่าย ผู้ร่วมด าเน่นการในก่จกรรมต่างๆ 
- หุ้นส่วนความร่วมมือการท างาน ทีเ่ข้ามาร่วมด าเน่นงาน

เพ่ือส่งเสร่มงานพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต่
และส่่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม  

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก  
- สวพส. 
- เกษตรกร/ชุมชนต าบลแม่จร่ม (6 หมู่บ้าน) 

- เป็นเจ้าของโครงการที่เป็นกลไกหลัก ที่เป็นผู้จัดการ
เครือข่ายการด าเน่นงานที่เกี่ยวข้อง 

- เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเน่นงาน โดย
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนพื้นที่ โดยมุ่งส่งเสร่ม
งานว่จัยและพัฒนา ตามแนวทางโครงการหลวง ที่
เหมาะสมตามสภาพภูม่สังคม เพ่ือบรรลุตามว่สัยทัศน์
องค์การ คือ ชุมชนพ้ืนที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข 

4.4 กำรสร้ำงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5 คะแนน)  
กระบวนการจัดการองค์ความรู้ ระหว่างเจ้าหน้าที่กับ

ผู้น าเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร สมาช่กสถาบันเกษตรกร 
และประชาชน (ผู้บร่โภค) หน่วยงานในพ้ืนที่ และหน่วยงาน
ภายนอก โดยมีการนัดหมายพบปะผ่านการประชุม ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และร่วมก่จกรรมในระดับกลุ่มศูนย์
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน (สะเนียน โป่งค า 
แม่จร่ม) ระดับจังหวัดน่าน 11 โครงการ ระดับเครือข่ายร่วมกัน
แลกเปลี่ยนผ่านเวทีผู้น าเกษตรกรพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่
แบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่
ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน โครงการรักษ์น้ าเพ่ือพระแม่ของแผ่นด่น รวมทั้งหมดจ านวน 550 ราย ผ่านก่จกรรมงาน KM DAY 
ที่นับว่าเป็นการสรุปบทเรียนบทบาทผู้น าเกษตรกร สร้างพลังใจ พลังความค่ด และทักษะให้กับผู้น าเกษตร กล่าวคือ 
“หัวใจส าคัญของการพัฒนาพ้ืนที่สูง คือ การพัฒนาบนฐานความรู้ที่เหมาะสม โดยมีการใช้ผู้น าเป็นหลักและความ
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รว่มมือของทุกฝ่าย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการหลวงเปรียบเสมือนโรงเรียนใหญ่  และมี สวพส. เปรียบเสมือน
โรงเรียนเล็ก ส่วนผู้น าเกษตรกรเปรียบเสมือนคุณครู การเป็นผู้น าเกษตรกรต้องหูไวตาไวจึงจะสู้เขาได้  ต้องมีการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนโดยใช้เครื่องมือที่ดี     ใช้แผนชุมชนและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในการวางแผนพัฒนา 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของชุมชน” นอกจากนี้เกษตรกรยังเข้าร่วมการศึกษาดูงาน                   
สร้างประสบการณ์เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 8 ศูนย์ ได้แก่ ปางดะ แม่โถ พระบาทห้วยต้ม หนอง
หอย หนองเขียว แกน้อย อ่นทนนท์ แม่สาใหม่ และมีโอกาสในการจัดน่ทรรศการแสดงผลงานของเกษตรกร ผลงาน
ว่ชาการ งานว่จัยร่วมกับนักว่จัย การประกวดแข่งขันผลผล่ต การจ าหน่ายส่นค้าในตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดน่าน และ
ตลาดนัดชาวดอย(อุทยานหลวงราชพฤกษ์) 

5. กำรพัฒนำหรือประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีในกำรด ำเนินงำนโครงกำร/ผลงำน  
(5 คะแนน) 

การประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเน่นงาน คือการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา โดยจะใช้กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและเก่ดประโยชน์กับเกษตรกร คือ ส่งเสร่มชุมชนให้น าแผนชุมชนและแผน
ที่ด่นรายแปลงประโยชน์ในการส่งเสร่มอาชีพและการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรและ
ส่่งแวดล้อมทุกราย และเน้นระบบฐานข้อมูลเกษตรกร ผ่านระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ ข้อมูลระดับครัวเรือนเกษตรกร และฐานข้อมูลของศูนย์พัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวงแม่จร่ม และการสัมมนาเช่งปฏ่บัต่การ “การใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายสื่อออนไลน์” โดยมีฝึกปฏ่บัต่การใช้ประโยชน์จากไลน์ (Line) กลุ่มไลน์
เครือข่ายเกษตรกร ให้มีประส่ทธ่ภาพสูงสุด 

การบันทึกข้อมูลและว่เคราะห์ประมวลผล วาดแปลงตามพ่กัดที่ส ารวจ 
(Digitize) น าเข้าข้อมูลแบบสอบถามในระบบ croplandgis.hrdi.or.th จัดท าแผนที่ด่นรายแปลงเพ่ือไปประชาพ่จารณ์
ร่วมกับชุมชน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ลงในแผนที่ ประชุมประชาพ่จารณ์ร่วมกับชุมชนโดยเสนอข้อมูลส ารวจ
โดยให้เจ้าของแปลงพ่จารณาความถูกต้อง หากมีการปรับปรุงต้องน ากลับมาประชุมอีกครั้ง       ศูนย์ข้อมูลฯ จะ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผ่านการว่เคราะห์ประมวลผล เช่น การึ้อนทับของแปลงเกษตรกร จ านวนการถือ
ครองที่ด่นรายแปลงของเกษตรกร การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ด่น เผยแพร่ข้อมูลและให้บร่ก ารข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอ่นเตอร์เนต็  และพัฒนาท าเป็นแอปพล่เคชั่นในมือถือ HRDI maps  

มิติที่ 3: กำรบรรลุผลส ำเร็จ (35 คะแนน) 

6. กำรสรุปบทเรียนควำมส ำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ (25 คะแนน) 

6.1 ควำมส ำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหำ/อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน 
(15 คะแนน) 

ภาพรวมสถ่ต่การเปลี่ยนแปลง จากการเปรียบเทียบ พ้ืนที่
ปลูกข้าวโพดในขอบเขตแผนที่ด่นรายแปลงต าบลแม่จร่ม จากจ านวน 
677 แปลง 9,711.33 ไร่  ค่ดเป็นร้อยละ 48.18 ของพ้ืนที่รายแปลง
ทั้งหมด เปลี่ยนเป็นมีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเหลือเพียง จ านวน 179 
แปลง 2,645.68 ไร่ ค่ดเป็นร้อยละ 27.24 หรือมีสัดส่วนการลดลง 
7,065.65 ไร่ ค่ดเป็นร้อยละ 20.94 และจากข้อมูลการกระจายตัว
ของจุดความร้อน ปี 2561 มีจ านวน 7 จุด ึึ่งพบอยู่ในพ้ืนที่ป่า 2 จุด 
และพ้ืนที่เกษตร 5 จุดโดยลดลงจาก 29 จุดในปี 2555  
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ผลผลิต และผลลัพธ์จากการด าเน่นงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหำอุปสรรค 
- ยังพบจุดการเผา (Hot Spot) ในพ้ืนที่เขตกรรม ไร่หมุนเวียน และพ้ืนที่ป่า  
- ทัศนคต่ ความเชื่อ และการรับรู้ของชุมชนเกี่ยวกับการเผา เช่น เชื่อว่าการเผาช่วยป้องกันโรคแมลง และยัง

ไม่เชื่อม่ันในการใช้องค์ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนว่ถีการเกษตรแบบดั้งเด่ม จากพืชไร่เป็นไม้ผลึึ่งเป็นพืชที่ต้องใช้เวลาใน
การเต่บโตและคืนผลตอบแทน 

- พ้ืนที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สูงชัน ขาดน้ าเพ่ือมาใช้ในการเกษตรที่ปราณีตและขาดระบบบร่หาร
จัดการน้ าที่มีประส่ทธ่ภาพตามความต้องการของเกษตรกร 

 

1.พัฒนาการปลูกพชืเศรษฐกจ่ชนด่เด่ม เพือ่เพ่่มรายได้ ลดต้นทุน 
ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวนา ปลกูพืชตระกูลถั่วไดแ้ก่ ถั่วเหลืองหลังนา 
ถั่วน่้วนางแดงและข้าวโพดเหลื่อมถั่ว เกษตรกร 97 ราย พื้นที่ 
719.5 ไร่ 
2. ส่งเสรม่ปลูกพืชเศรษฐก่จระยะสัน้และระยะยาวที่ให้
ผลตอบแทนตอ่พื้นที่สูง ทดแทนการปลูกข้าวโพด ได้แก่ ก่จกรรม
การส่งเสรม่พืชผัก 72 ราย 57.25 ไร่ 38 โรงเรือน 
3.ส่งเสร่มไม้ผล 459 ราย (นับึ้ า) 540.25 ไร่ 
4.เกษตรกรผู้น า 31 ราย  
5.พืชผักและไม้ผลได้รับการรับรองแหล่งผลต่ (GAP) 7 ชน่ดพืช 
44 ราย สร้างแปลงเกษตรกรตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 16 
แปลง 
 

1.ข้าวพอเพียงต่อการบรโ่ภคตลอดทั้งปี ทั้ง 6 ชุมชน 
2.ผลผล่ตสามารถส่งจ าหนา่ยตลาดชุมชน หา้งแมคโคร 
3.ผลการตรวจประเม่นสารเคมีตกค้างในกระแสเลอืด ใน
ระดับปกตเ่พ่่มเป็น รอ้ยละ 50 จากเดม่ รอ้ยละ 20 
4.เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสรม่มีหนี้สน่ลดลงจากเด่มที่เคย
ลงทุนด้านการเกษตร เฉลี่ยหนี้ส่นเด่ม 200,000 บาท เหลือ 
50,000 บาท หลังจากได้รับการส่งเสรม่  
5.มีเกษตรกรวท่ยากรที่พร้อมเผยแพร่ความรู้และสร้าง
นวัตกรรม จ านวน 31 ราย 
6.เกด่กระบวนการแหล่งทอ่งเที่ยวเช่งเกษตรอย่างย่ังยืน 

 

 

 
เศรษฐกิจ 

1.เสร่มสร้างความเขม้แข็งของชมุชน ส่งเสรม่การจัดท าแผน
ชุมชน ใน 3 ชุมชน ก่จกรรมตามแผนชุมชนทั้งหมด 93 
ก่จกรรม มกีารน าไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด 68 ก่จกรรม 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหนว่ยงาน ทั้งส่น้ 
11,960,000 บาท 
2.สนับสนุนก่จกรรมกลุ่ม 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ผักในโรงเรอืน 
และกลุม่ว่สาหก่จชมุชน 
3.พัฒนาชุมชนตน้แบบเศรษฐกจ่พอเพียง 1 ชุมชน 

 

 

 
สังคม 

1. ชุมชนมีการบร่หารจัดการได้ด้วยตนเอง  โดยผู้น าชุมชนมี
ศักยภาพการบร่หารจดัการสถาบันเกษตรกรอย่างครบวงจร (ผล่ต/
ตลาด) ทุนด าเนน่การของกลุ่มเฉลี่ยประมาณ 150,000 บาท    
น ามาใช้เป็นกองทนุปัจจัยการผล่ตของกลุ่มเกษตร 
3. ชุมชน 6 บ้านได้รับการพัฒนาที่ครอบคลมุ สามารถขยายผลการ
ด าเนน่งานไปสู่ชุมชนอืน่ 
4. มีผู้น าเกษตรกรในพืน้ที่ 31 ราย 

 

 
 

สิ่งแวดล้อม 

1.ส่งเสร่มชุมชนให้มีส่วนร่วมการน าแผนที่ดน่รายแปลงของ
เกษตรกร 6 หมู่บ้านน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสร่มอาชีพ
และการอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรัพยากร 
2.ปลูกป่าชาวบ้าน 179.25 ไร่ 82ราย ดูแลป่าแปลงเด่ม 50 
ไร่ 23 ราย ปลูกหญ้าแฝก 30,000 ต้น ปลูกไม้ในระบบวน
เกษตร 1 ราย 1,800 ต้น  
3.ปรับระบบการเกษตรน าร่องเพื่อเป็นแปลงตัวอย่าง 16 
แปลง 16 ราย 
4.ก่จกรรมด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต่ด าเนน่การ
สร้างฝายชะลอน้ า 3 หมู่บ้าน 18 จุด แนวกนัไฟ 3 หมู่บ้าน 
25 ก่โลเมตร  ท าปุ๋ยหมัก 10 ตัน 

1.พื้นที่ปลกูข้าวโพดลดลง 7,065.65 ไร่ ค่ดเป็นรอ้ยละ 20.94 
2.ปัญหาไฟป่าหมอกควนัลดนอ้ยลง 
3.แหล่งน้ ามีความอดุมสมบูรณ์ขึน้ 

ผลผลิต ผลลัพธ ์
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ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
- ชุมชนต าบลแม่จร่มมีผู้น าและชาวบ้านที่เห็นความส าคัญ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างเต็มที่ เกษตรกรรู้สึก

ภาคภูม่ใจที่ตนเองไม่เผา ปรับเปลี่ยนการท าเกษตรแบบเด่ม และเข้าร่วมก่จกรรมอย่างสม่ าเสมอด้วยความสมัครใจ  
โดยมีผู้น าเกษตรที่เป็นมีแปลงเรียนรู้ สามารถใช้เป็นจุดถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือขยายไปสู่เกษตรกรรายอ่ืนๆเพ่่มขึ้น 
และชุมชนใกล้เคียง 

- หน่วยงานร่วมบูรณาการ ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลรายแปลงชุดเดียวกัน 
เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนา จัดสรรงบประมาณ และจัดการพ้ืนที่อย่างมีประส่ทธ่ภาพ เช่น การพ่จารณา
พ้ืนทีส่่งเสรม่ การจดัเก็บภาษีบ ารงุท้องที ่(ภาษีดอกหญ้า) การจัดการเขตอนุรกัษ์พ้ืนที่ป่า  

- อ าเภอแม่จร่มตั้งเป้าหมายลดการเผาอย่างจร่งจัง ต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุผล โดยใช้หลักการท างานระดับ
พ้ืนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ภายใต้ภารก่จหลักของตนเองอย่างเต็มก าลัง  

- สวพส. มีเจ้าหน้าที่ประจ าในพ้ืนที่ มีความใกล้ช่ดกับเกษตรกร เข้าถึงง่าย สามารถดูแลให้ค าปรึกษา แนะน า 
ส่งเสร่มองค์ความรู้แบบโครงการหลวง เพื่อเป็นทางเลือกด้านการเกษตรที่เป็นม่ตรกับส่่งแวดล้อมเพ่่มข้ึน 

 
6.2 ตัวแบบ (Model) ในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมเพื่อน ำไปสู่กำรขยำยผลกำรท ำงำนแบบมี

ส่วนร่วม (10 คะแนน)  
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7. ควำมพึงพอใจ/ควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในบทบำทเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรบริหำรรำชกำร (10 คะแนน)  

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบร่การที่เป็นเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ (เอกสารแนบ 2) 

ประเด็น ระดับ ผลการส ารวจความพึงพอใจ 
1. ความพึงพอใจใน
การให้บร่การภาพรวม
ของเกษตรกร 

พอใจมาก 
คะแนนเฉลีย่  

4.30 

การให้บร่การที่อยู่ในระดับ “พอใจมำก” 3 ประเด็น ได้แก่  
1) ด้านองค์ความรู้ที่ไดร้ับการถ่ายทอดหรือส่งเสร่ม คะแนนเฉลี่ย 4.33  
2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บร่การ คะแนนเฉลีย่ 4.27  
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บร่การ คะแนนเฉลี่ย 4.41  

การให้บร่การในระดับ “พอใจ” คอื ด้านส่่งอ านวยความสะดวก คะแนนเฉลี่ย 4.19 
2. ความเชื่อมั่นฯ ของ
เกษตรกรในการ
ให้บรก่ารในภาพรวม  

เชื่อมั่นมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลีย่  

4.37 

โดยมีความเช่ือมั่นต่อการด าเน่นงานตามบทบาทหน้าท่ีของ สวพส.  
ระดับ “มำกที่สุด” ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

1) ด้านธรรมาภ่บาล คะแนนเฉลีย่ 4.44  
2) ด้านการป้องกันการทุจร่ตและประพฤต่ม่ชอบ คะแนนเฉลี่ย 4.29 

3.การส ารวจ
ภาพลักษณ์ของ 
สวพส. 

เกษตรกรมองภาพลักษณ์ของ สวพส. มำกที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้  
1) การให้ชุมชนมีส่วนร่วม ร้อยละ 7.96  
2) มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ร้อยละ 7.85  
3) มีความรับผด่ชอบ ร้อยละ 7.73 
โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น เฉลีย่ร้อยละ 6.31 

 

ข้อค่ดเห็นของเกษตรที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บร่การ  
(1) เจ้าหน้าที่ท าให้เกษตรกรท าการเกษตรอย่างถูกต้องตามหลักว่ชาการและสามารถปฏ่บัต่ได้จร่ง 
(2) เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ ให้ค าแนะน า มีความสามารถในการให้บร่การ 
(3) เจ้าหน้าที่มีความรับผ่ดชอบ และตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร 
(4) เจ้าหน้าที่ตรงไปตรงมา และให้ความรู้เรื่องสารเคมี ท าให้ลดการใช้สารเคมีลง เพ่ือจะได้บร่โภคผักได้อย่างปลอดภัย 
(5) เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นในการให้บร่การแก่เกษตรกร 

 
 

 



 

 

 

 

 

ผลงาน แม่จริม : ชุมชนลดการเผาด้วยวิถีเกษตร 
ตามแนวทางโครงการหลวง 





แม่จริม: 
ชุมชนลดการเผาด้วยวิถีเกษตรตามแนวทาง

โครงการหลวง

สถำบันวิจัย
และพัฒนำพื้นที่

ต�าบลแม่จริม ครอบคลุมชุมชน 6 หมู่บ้าน พื้นที่ท�ากินส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

แม่น�้าน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ในปัจจุบันประชาชนหันมาท�าไร่

ข้าวโพดเพิ่มมากขึ้น และมีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งจังหวัดน่านเป็นหนึ่งใน

พืน้ทีภ่าคเหนอืทีถ่กูช้ีเป้าเป็นพ้ืนทีเ่กิดไฟป่าซ�า้ซาก โดยรัง้สถิตอัินดบั 4 จาก 9 จงัหวดัภาคเหนอื 

ทางสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีสู่งจงึได้เข้าด�าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จนถงึปัจจุบนั 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่มีการบริหารจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการจาก

หน่วยงานทกุระดบั ร่วมประสานการท�างานกบัหน่วยงานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนทีส่งู
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แบบโครงการหลวง คณะท�างานโครงการขยายผลโครงการหลวง

ระดับอ�าเภอแม่จริม และจังหวัดน่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและ

พฒันาพ้ืนทีส่งูมบีทบาทร่วมและช่วยผลกัดันกจิกรรมส่งเสรมิร่วมกบั

ทกุหน่วยงาน โดยมกีระบวนการพฒันาทีด่�าเนนิในพืน้ทีช่มุชนต�าบล

แม่จริม เริ่มจากค้นหาผู้น�าชุมชนที่มีคุณธรรม สร้างความเข้าใจและ

ความเชือ่มัน่แก่ผูน้�าชมุชน โดยผูน้�าชมุชนมส่ีวนส�าคัญในทุกขัน้ตอน

ของการพัฒนา เจ้าหน้าที่ต้องค้นหาผู้น�าแม่จริมทั้ง 6 หมู่บ้าน ทั้งที่

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ด้วยการท�างานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด หลังจากได้ผู้น�าชุมชนแล้ว

ต้องศึกษาบริบทพื้นที่ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยการพบปะ พูดคุย พาไป

ศึกษาเรียนรู้การด�าเนินงานศูนย์โครงการหลวงปางดะ แม่โถ พระบาทห้วยต้ม หนองหอย หนองเขียว 

แกน้อย อนิทนนท์ แม่สาใหม่ โดยเจ้าหน้าท่ีสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีร่่วมลงมือปฏบิตักัิบผูน้�า อย่างใกล้ชดิ 

เพื่อสร้างความเช่ือม่ัน สร้างการ

ยอมรับและเชื่อถือกับชุมชน จาก

น้ันให้นักวิชาการส�านักวิจัยและ

พัฒนาเข้าวิเคราะห์ปัญหา/ความ

ต้องการของชุมชน (เศรษฐกิจ 

สังคม ส่ิงแวดล้อม โครงสร้างพื้น

ฐาน) และก�าหนดเป้าหมายและ

แนวทางการพัฒนา (แผนชุมชน 

แผนกลยทุธ์รายพืน้ที)่ จากนัน้ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละข้อมลูให้ผู้น�าและชุมชน ร่วมกนัขบัเคลือ่นการพฒันา

อย่างบูรณาการร่วมกับชมุชน เพ่ือขยายการพฒันาสูชุ่มชนบนพืน้ทีส่งูอืน่ และขยายการพฒันาด้านสังคมและ

ด้านสิ่งแวดล้อม 

จากการร่วมมอืของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที ่ทีมุ่ง่จะท�าให้ชมุชนแม่จรมิเป็นชมุชนปลอดการเผา

ท�าให้เกษตรกรเปิดใจยอมรับและให้ความส�าคัญกับปัญหา รู้สึกภาคภูมิใจที่ตนเองไม่เผา และไม่เพียงช่วย

ลดหมอกควนั ไม่ท�าให้หน้าดนิเสยี ยงัสร้างรายได้จากการปลูกพชืเสรมิด้วย และชมุชน 6 หมูบ้่านได้รบัการ

พัฒนาที่ครอบคลุม สามารถขยายผลการด�าเนินงานไปสู่ชุมชนอื่น และมีแปลงเกษตรกรตัวอย่างเพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ มีการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเป็นกระบวนการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อย่างยั่งยืน
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