
 

 

 

 

 
 

 
 
ค ำช้ีแจง 
หน่วยงำนที่สมัครขอรับรำงวัลฯ 
 ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน และโรงเรียนมัธยมของรัฐในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

วิธีกำรสมัคร 
 กรอกข้อมูลในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารเพ่ิมเติม ซึ่งต้องด าเนินการ
สมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ปิดรับสมัคร โดยส่งสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.awards.opdc.go.th เพียง 1 
ช่องทำงเท่ำนั้น ดังนี้ 

1) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครรางวัลให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จ านวนไม่เกิน 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 าเนินการ ดังนี้ 

1) ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด และองค์การมหาชน : ส านักงาน ก.พ.ร. จะจัดส่ง username 
และ password ให้หน่วยงาน (1 หน่วยงาน จะได้เพียง 1 บัญชี (user) เท่านั้น ไม่สามารถสมัครเพ่ิมได้เอง) 
เพ่ือใช้เป็น user กลาง ในการส่งสมัคร และอนุมัติการส่งสมัครขอรับรางวัล ซึ่งจะถือว่าการส่งสมัครเสร็จ
สมบูรณ์เมื่อหน่วยงานอนุมัติส่งผลงาน 

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

3) กรณีโรงเรียน จะส่งใบสมัครขอรับรางวัลฯ เข้าในระบบออนไลน์ สามารถขอusername และ password 
ได้ที่ www.awards.opdc.go.th/awardsregister/ ทั้งนี้ ต้องผ่านการพิจารณาจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และการส่งสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อ สพฐ. อนุมัติส่งผลงานให้
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 าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน 

  เป็นการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายส าคัญของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการด าเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

   กรณทีีเ่สนอโครงการ/ผลงานเพ่ือสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็นโครงการ/ผลงาน ที่ไม่ซ้ า
กันหรือไมเ่ป็นการด าเนินงานในพ้ืนที่เดียวกัน  

 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
ซึ่งแต่ละเขตพ้ืนที่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

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  สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)       
(ช่ือกรม ช่ือจังหวัด ช่ือองค์การมหาชน ช่ือโรงเรียน) 

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบผลงำน  โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์   

3. ผู้ประสำนงำน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ชื่อ-นามสกุล   นายเดชธพล กล่อมจอหอ                               

ต าแหน่ง   นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา 5 ผู้จัดการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง           

ส านัก/กอง  ส านักพัฒนา           

เบอร์โทรศัพท ์ 0-5332-8496 – 8 ต่อ 2108  เบอร์โทรสาร        0-5381-0111      

โทรศัพท์มือถือ  08-7173-9591  e-mail  datapon66@hotmail.com    

3.2 ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพูนสุข ขันธาโรจน์          

ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3        

ส านัก/กอง  ยุทธศาสตร์และแผน         

เบอร์โทรศัพท์ 0-5332-8496 – 8 ต่อ 1304 เบอร์โทรสาร 0-5332-8492    

โทรศัพท์มือถือ  0-8967-01383  e-mail   poonsook.kh@gmail.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 าอธิบายแนวทางการเขียนออกได ้

มิติที่ 1: ควำมสำมำรถขององค์กร (20 คะแนน) 

1. กำรสร้ำงกลไกภำยในองค์กร เพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนไปสู่กำรปฏิบัติ  (8 คะแนน) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) มีภารกิจส าคัญในการสนับสนุนงานโครงการหลวงและสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงเพ่ือสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน และ
ปัญหาการรุกท าลายสิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ าล าธารของประเทศไทย รวมทั้งขยายผลความส าเร็จของโครงการหลวงไปยังพ้ืนที่
สูงอ่ืนๆ ของประเทศ โดยการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นตามหลักภูมิสังคม สวพส. ได้
จัดท า “แผนพัฒนาด้านงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง” โดยยึดหลักการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้ชุมชนพ้ืนที่สูงอยู่ดีมีสุขอย่างสมดุลทุกมิติ โดยมีพันธกิจหลัก 
ดังนี้ 1) การวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และขยายผลความส าเร็จ
งานโครงการหลวงสู่การพัฒนาบนพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืน 2) การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาคีในการพัฒนาพ้ืนที่สูงในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน คือ 1) แบ่งระดับการ
พัฒนาของพ้ืนที่ด าเนินงาน เพ่ือให้การวิจัยและพัฒนาในระยะต่อไปมีเป้าหมายชัดเจน โดยค านึงถึงภูมิสังคมและรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 2) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาร่วมกันด าเนินงานกับชุมชน และบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และครอบคลุมทุก
มิติ 3) พัฒนาโจทย์วิจัยโดยร่วมกับชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาของชุมชน และเน้นกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาให้ครบวงจร และ 4) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นร่วมกับชุมชน เช่น แหล่งน้ าขนาดเล็ก ด้านโลจิ
สติกส์ และเครื่องมือในการขับเคลื่อนการท างานแบบบูรณาการ ส าหรับการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนบนพ้ืนที่สูง ได้ก าหนดเป็น “คู่มือปฏิบัติงานในพ้ืนที่ขยายผลโครงการหลวง” และมีการจัดท าแผนกลยุทธ์
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงรายพ้ืนที่และรายกลุ่มบ้าน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 

ทั้งนี้ สวพส. มีค่านิยมองค์การ 4 ประการ คือ “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มี
ความรับผิดชอบ มุ่งมอบความเป็นเลิศ ชูเชิดความเป็นธรรม” เป็นตัว
ขับเคลื่อนให้ทุกคนในองค์การท างานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ชุมชนบน
พ้ืนที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด
งานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพภำคประชำชนเพื่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร (6 คะแนน) 
 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมวางแผนกิจกรรมด้านงานวิจัยและพัฒนาอย่าง
ครอบคลุมทุกมิติ (INCLUSIVE) ตามสภาพภูมิสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือยกระดับชุมชนสู่การพึ่งพาตนเอง และ
เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ 

1. ค้นหาผู้น าในชุมชนที่มีคุณธรรมในชุมชนเป้าหมายตั้งแต่เริ่มเข้าด าเนินงาน เพ่ือท าหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ สวพส. ตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน การ
จัดท าแผน และการด าเนินการพัฒนา โดยมีการพัฒนาศักยภาพ และมีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่เพ่ิมอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. สร้างความรู้และความเข้าใจชุมชน เกี่ยวกับหลักและวิธีการด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่สูงอย่างยั่งยืนตาม
แนวทางโครงการหลวง และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชน  

3. สร้างสถาบันเกษตรกรในชุมชน เพ่ือท าหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ สวพส.   



แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลฯ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีสว่นร่วม : ส่งสมัครผลงานของตนเอง 

5 
 

4. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการของชุมชน การจัดท าแผน และการด าเนินการพัฒนาของชุมชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. สวพส. ท าหน้าที่สนับสนุนและประสานงาน เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการด าเนินงาน
พัฒนาของหน่วยงานต่างๆ 

3. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภำพ (6 คะแนน) 
  การขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูงของ สวพส. อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ โดยบูรณาการเชื่อมโยงแผนงานและกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน ผ่าน
ช่องทางสื่อสารหลายรูปแบบ เพ่ือการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ ข่าวสาร ตลอดจนติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้าและ
ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นช่องทางในการรับฟังความเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  

1. สื่อบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของ สวพส. ที่ปฏิบัติการอยู่ในชุมชน นักวิชาการหรือนักวิจัยรายสาขา เป็น
กระบวนการสื่อสารสองทาง ผู้ส่งสารและรับสารอยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นกัน โต้ตอบซักถามกันได้
ทันทีทันใด มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ท าให้เกิดความใกล้ชิด ไว้วางใจและศรัทธา 

2. Website www.hrdi.or.th ที่มีเนื้อหา นโยบายผู้บริหาร ข้อมูล/องค์ความรู้โครงการหลวง องค์ความรู้วิจัย
และพัฒนาพ้ืนที่สูง ข่าวสารประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ  

3. สื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ และ Youtube Chanel น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
ของ สวพส. และสื่อองค์ความรู้ส าคัญในการน าไปใช้เป็นประโยชน์ ขยายผลความส าเร็จ ตัวอย่างรูปแบบที่ดี  

4. สื่อสารผ่านการประชุมทั้งในระดับอ าเภอร่วมกับหน่วยงานที่บูรณาการงานเพ่ือติดตามปัญหาและอุปสรรค
และความก้าวหน้าของงานในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ 

มิติที่ 2: กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรม (50 คะแนน) 

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

บ้านศรีคีรีรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หมู่ที่ 11 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก    
มีพ้ืนที่ 197.22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 123,263.53 ไร่ ราษฎรในพ้ืนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จ านวน 189 
ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 998 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด 
ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกมากถึง 12,541 ไร่ ชาวบ้านประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า ท าให้ชุมชนมีหนี้สินถึงร้อยละ 77 
ของครัวเรือนทั้งหมด รายได้ของชุมชนจากการส ารวจข้อมูลเฉลี่ยรายคนอยู่ที่ 52,996 บาท/คน/ปี ซึ่งการที่จะมีรายได้
เท่าเดิมหรือมากกว่า ต้องใช้พ้ืนที่ในการปลูกข้าวโพดมากขึ้น จึงเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือขยาย
พ้ืนที่ท ากิน มีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหามลพิษทางน้ า ดินเสื่อม
โทรม รวมถึงมีสารเคมีตกค้างในร่างกาย โดยผลการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร จ านวน 200 คน 
พบว่า ร้อยละ 92.5 อยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย รวมทั้ง มีการเผาเศษพืชเพ่ือเตรียมพ้ืนที่การเกษตร ท าให้เกิด
ปัญหาหมอกควันในช่วงเดือน เม.ย – พ.ค. อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ในการเลือกประกอบอาชีพของเกษตรกร 
นอกจากนี้ ในพ้ืนที่ดังกล่าวยังมีปัญหาด้านอ่ืนๆ เช่น การขยายตัวอย่างรวดเร็วของประชากร การแพร่ระบาดของยา
เสพติด การอพยพเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ ปัญหาอาชญากรรม และการเข้าไม่ถึงบริการของภาครัฐ  

จากปัญหาของพ้ืนที่ข้างต้น ประกอบกับข้อจ ากัดหลายประการในการเข้าถึงบริการของรัฐ ใน พ.ศ. 2558 นาย
ผ้า   แซ่ว่าง ผู้ใหญ่บ้าน จึงมีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องอาชีพแก่ชาวไทยภูเขาในพ้ืนที่
บ้านศรีคีรีรักษ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือขอให้มูลนิธิโครงการหลวงพิจารณาให้การ
ช่วยเหลือเกษตรกร มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าไป
ด าเนินงานด้านการพัฒนา โดยด าเนิน “โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์” ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 
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วัตถุประสงค์โครงกำร 

1. เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน และสร้าง
รายได้ให้แก่ครัวเรือน และน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลอย่างยั่งยืน 

2. เพ่ือน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในการพ่ึงตนเองในระดับต่างๆ และส่งเสริมองค์กร
ชุมชนและสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง 

3. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืน ทั้งการ
ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปรับปรุงคุณภาพน้ า ตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธาร 

4. เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานแบบหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4.2 รูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีกำรที่ใช้ด ำเนินโครงกำร/ผลงำนในพื้นที่ ตั้งแต่กำรริเริ่ม ไปจนถึง กำรก ำหนดแนวทำง
และด ำเนินกำรเพื่อแก้ปัญหำ/กำรพัฒนำ (20 คะแนน) 
รูปแบบกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ “โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงผำผึ้ง -ศรีคีรีรักษ์” เป็นการ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ร่วมกับการใช้ประโยชน์จากแผนที่ดินรายแปลง เพ่ือ
การใช้พ้ืนที่อย่างถูกต้องเหมาะสม การวิจัยหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ การพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด การส่งเสริมให้ชุมชน
ด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน และ
เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนพัฒนำแบบมีส่วนร่วมของโครงกำรฯ ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยผู้น าชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเป็นส่วนส าคัญ
ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ ในการวิเคราะห์ปัญหา แสดงข้อมูล/ข้อเท็จจริงของพ้ืนที่ ร่วมกันก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
และตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ค าปรึกษาแนะน าตามหลัก
วิชาการ ให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) ที่ถูกต้องแก่ชุมชน เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็น (Consult) และให้มี
บทบาท (Involve) ในการระบุปัญหา และพิจารณาแผนและแนวทางปฏิบัติงาน (Empower) โดยเจ้าหน้าที่ของ สวพส. 
ท าหน้าที่อ านวยความสะดวก และสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาและกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ 
(Collaborate) โดยมีรายละเอียดกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนพัฒนำเชิงพื้นที่โครงกำรพัฒนำพื้นที่สูงแบบโครงกำรหลวงผำผึ้ง-ศรีคีรีรักษ ์
1. กำรก ำหนดขอบเขตพื้นที่ด ำเนินงำน 

1.1 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลพื้นที่เชิงลึกเพื่อจัดท ำแผนชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ สวพส. ประจ าโครงการใน
พ้ืนที่ เข้าพบผู้น าชุมชนและหัวหน้าหน่วยงานในพ้ืนที่ เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันในวัตถุประสงค์ของการพัฒนา และเป็น
แกนหลักในการจัดเวทีชุมชนเพ่ือรับทราบและประมวลข้อมูลพ้ืนที่เชิงลึก วิเคราะห์สภาพการณ์ ปัญหา ความต้องการ 
และระดมความคิดเห็นในการก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกับผู้น าชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบลและหมู่บ้าน และองค์กรเอกชนในพ้ืนที่ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน จัดให้มีการท าประชาคมแผนชุมชน ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการด าเนินงานการพัฒนาทุกมิติ 
วิเคราะห์และประชาพิจารณ์จัดท า “แผนชุมชน” ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้แผนชุมชนฉบับเดียวกัน เป็น
เครื่องมือในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ส่งผลให้แผนงานและกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่บ้านศรีคีรี
รักษ์ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ มีความชัดเจน สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อน และ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งหน่วยงานร่วมบูรณาการสามารถสืบค้นข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และ
แผนความต้องการของหมู่บ้าน ได้จาก www.hrdi.or.th ของ สวพส. 
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1.2 กำรจัดท ำแผนที่ที่ดินรำยแปลง และก ำหนดขอบเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ดินรำยแปลงของ
เกษตรกร เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลร่วมกันในการวางแผนการด าเนินงานและพัฒนาพ้ืนที่ โดย สวพส . ร่วมกับเกษตรกร 
“จัดท าแผนที่ที่ดินรายแปลง” ของเกษตรกรในพื้นที่บ้านศรีคีรีรักษ์ จ านวน 189 ครัวเรือน พ้ืนที่ท ากิน 369 แปลง 4,897 
ไร่ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวางแผน “การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกร” อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ของเกษตรกรแต่ละราย รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบสิทธิ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ
ที่ดินป่าไม้ในพ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาการ
รุกล้ าพื้นที่ป่าต้นน้ า และลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับชุมชน 
 2. กำรสร้ำงกลไกกำรบริหำรจัดกำร 
  2.1 พัฒนำกรอบกำรด ำเนินงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ภายใต้แผนแม่บทโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนกลยุทธ์โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงรายพื้นที่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (เอกสารแนบ 1)   

2.2 จัดตั้งคณะกรรมกำรภำยใต้ควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำรในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ ให้ท า
หน้าที่ก าหนดและพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง จังหวัดตาก 
ขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงไปสู่การปฏิบัติกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานในระดับ
พ้ืนที่ ติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในงานภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการของหน่วยงานร่วมบูรณาการอย่างยั่งยืน จ านวน 2 คณะ ได้แก่ 1) คณะท างานโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง จังหวัดตาก มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน คณะท างานประกอบด้วยผู้ แทน
หน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน 46 หน่วยงาน 2) คณะท างานด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรี
รักษ์ ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีนายอ าเภอเป็นประธาน คณะท างานประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานร่วม
ปฏิบัติงาน 30 หน่วยงาน (เอกสารแนบ 2) 

3. กำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนระดับพื้นที่ โดยอาศัยองคก์รและกลุ่มของเกษตรกรเป้าหมาย สวพส. ท าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจ าในพ้ืนที่ อ านวยความสะดวก ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตาม
แผนแม่บท แผนชุมชน และแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งให้ค าแนะน าปรึกษา รวบรวมองค์ความรู้ รับทราบปัญหาและ
ความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4.3  บทบำทของแต่ละภำคส่วนที่ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินโครงกำร /ผลงำนในพื้นที่  
(10 คะแนน) (เอกสารแนบ 3) 

 1. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรง ได้แก่ ชาวบ้าน/เกษตรกร/ชุมชนบ้านศรีคีรีรักษ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก ในฐานะผู้อยู่
อาศัยในพ้ืนที่ ซึ่งมีความส าคัญต่อความส าเร็จโครงการสูงแต่บทบาทอ านาจต่ า ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการ
ด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 1) การพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรจากการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว เป็นท าการเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง 3) การยกระดับการรวมกลุ่มสถาบันเกษตรกร 4) เข้าถึงบริการ
ของรัฐ และ 5) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  
 2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง ได้แก่ สวพส. หน่วยงานบูรณาการภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูง
แบบโครงการหลวง 20 หน่วยงาน เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ า เป็นต้น 
คณะกรรมการภายใต้ความร่วมมือกับส่วนราชการในพ้ืนที่ (ระดับจังหวัด อ าเภอ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้น าชุมชน ในฐานะผู้ประสานงานอ านวยความสะดวก ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร องค์ความรู้ ตาม
ภารกิจหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ผู้ร่วมด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ และหุ้นส่วนความร่วมมือการท างาน ถือเป็นกลุ่มที่มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จโครงการและบทบาทอ านาจสูง ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการด าเนินงานโครงการ ดังนี้   
1) ผลส าเร็จเชิงประจักษ์ตามแผนปฏิบัติการ 2) มีการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 3) กระบวนงานมี
การเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความซ้ าซ้อน  
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 3. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ สวพส. ชาวบ้าน/เกษตรกร/ชุมชนบ้านศรีคีรีรักษ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก      
ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ประสานงานเครือข่าย และหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ถือเป็นกลุ่ม
ที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จโครงการและบทบาทอ านาจสูง ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการด าเนินงานโครงการ ดังนี้   
1) บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ 2) ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) อนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรใน
ท้องถิ่น เกิดการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน คุณภาพน้ า ป่าต้นน้ าล าธาร และ 4) การเรียนรู้การด าเนินงานตาม
กระบวนการมีส่วนร่วม 

4.4 กำรสร้ำงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5 คะแนน)  

เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานร่วมบูรณาการในพ้ืนที่ ชาวบ้าน เกษตรกร และชุมชน กลยุทธ์ที่น ามาใช้ในการ
ด าเนินงาน คือ การเรียนรู้ร่วมกันแบบบูรณาการ แต่ละฝ่ายมีบทบาทสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงานมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานได้ร่วมท าความเข้าใจ วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน ปรับปรุงแผนงาน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ระหว่างหน่วยงานภายในพ้ืนที่ และระหว่าง
หน่วยงานกับชาวบ้าน ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้น าชุมชน น าเสนอและสร้างความเข้าใจกรอบ
แผนแม่บทฯ 

 การประชุมคณะท างานระดับจังหวัดและอ าเภอ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกันแต่
ละปี รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 ประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ ทบทวนแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวง วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปรับวิธีการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแผนงาน รวมถึงจัดท าแผนปฏิบัติ
การตามแผนแม่บทฯ ทุกปี เพ่ือรับทราบงบประมาณและกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานจะร่วมด าเนินงานพัฒนา
ในพ้ืนที ่

 ตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง จัดท าแปลงสาธิต เพ่ือให้เกษตรกรเข้า
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ 

 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการเกษตรบนพ้ืนที่สูงต่างพ้ืนที่ เช่น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ม่อน
เงาะ แม่สาใหม่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน รวมถึงคัดเลือกเกษตรกรผู้น าเกษตรกร
ไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 จัดกิจกรรม KM Day เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร และถอดบทเรียนความส าเร็จจากการท างานร่วมกัน 

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

1. แผนที่ที่ดินรำยแปลง จากฐานข้อมูลพ้ืนที่รายแปลง
ของเกษตรกรแต่ละราย แสดงขอบเขตและต าแหน่งที่ตั้งของ
พ้ืนที่ท ากินและป่าไม้ ต าแหน่งของแหล่งน้ า และกิจกรรม
การเกษตรที่ด าเนินการอยู่ในพ้ืนที่รายแปลง โดยเกษตรกรใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการส ารวจข้อมูล 

2. แผนชุมชน ซึ่งจัดท าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ จากฐานข้อมูลพื้นที่เชิง
ลึก ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดเก็บข้อมูล  
  การใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลรายแปลงและข้อมูลแผน
ชุมชนชุดเดียวกัน ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่และชุมชน
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สามารถมองเห็นมิติโดยรวมของชุมชนอย่างชัดเจนเป็นภาพเดียวกัน เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และตรงตามความต้องการของชุมชน ลดการท างานซ้ าซ้อน ตัวอย่างกิจกรรมที่เกิดจากการประยุกต์ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลแผนที่ดินรายแปลงและแผนชุมชน ได้แก่ การจัดท าแนวเขตกันชน (Buffer Zone) ระหว่างพ้ืนที่ป่า
และพ้ืนที่ท ากินในพ้ืนที่บ้านศรีคีรีรักษ ์โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานบูรณาการ  

มิติที่ 3: กำรบรรลุผลส ำเร็จ (35 คะแนน) 
6. กำรสรุปบทเรียนควำมส ำเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ (25 คะแนน) 

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

1. สร้ำงอำชีพกำรเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อควำมม่ันคงทำงอำหำร สร้ำงรำยได้ เพื่อแก้ปัญหำ
หนี้สินของเกษตรกร โดยใช้องค์ความรู้มาแก้ปัญหาความไม่รู้ของชาวบ้าน ปรับเปลี่ยนวิถีทางการเกษตรจากการปลูก
พืชเชิงเดี่ยว ใช้พ้ืนที่มาก ผลตอบแทนน้อย มาเป็นการท าการเกษตรตามแนวทางของโครงการหลวง เน้นการปลูกพืชใช้
พ้ืนที่น้อย ให้ผลตอบแทนสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการน าเกษตรกรไปศึกษาดูงาน และจัดท า แปลงสาธิตให้
เกษตรกรได้เรียนรู้ในพ้ืนที่  ปัจจุบันชาวบ้านศรีคีรีรักษ์หันมาใช้เมนูทางเลือกอาชีพตามความต้องการของตนเองและ
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ สร้างรายได้เพียงพอตลอดปี ได้แก่ 
พืชผักในและนอกโรงเรือน เสาวรส องุ่น และพืชไร่ เช่น 
ถั่วขาว ถั่วนิ้วนางแดง ถั่วแดงหลวง ความส าเร็จเชิง
ประจักษ์ที่เกิดจากการส่งเสริม คือการปลูกเสาวรสและพืช
อายุสั้น ทดแทนการปลูกข้าวโพด ในพ้ืนที่ที่ เท่ากัน ได้
ผลตอบแทนมากเป็น 3 เท่า หรือเพ่ิมขึ้นกว่าเดิมถึง 320% 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการพัฒนาอาชีพภาคการเกษตร จ านวน 199 คน 
ก่อให้เกิดรายได้ในพ้ืนที่รวม 5,458,878 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

 
 

ชนิดพืช ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 

ปริมำณ มูลค่ำ (บำท) ปริมำณ มูลค่ำ (บำท) ปริมำณ มูลค่ำ (บำท) 

พืชไร่ - - 2,257 56,425 (2 %) - - 
พืชผัก 32,301 751,539 (51%) 15,976 593,555 (19 %) 5,227 114,994 
ไม้ผล 57,254 723,928 (49 %) 255,817 2,525,084 (79%) 99,882 693,353 

รวม 89,555 1,475,467 274,050 3,175,064 105,109 808,347 

2. เกิดกำรพึ่งตนเองระดับต่ำงๆ กำรพัฒนำสังคม 
และเสริมสร้ำงองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาด้าน
การตลาด โดยจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตร เพ่ือความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 3 ช่องทางหลัก 
ประกอบด้วย การจัดจ าหน่ายผ่านตลาดของมูลนิธิโครงการ
หลวง ตลาดใน จ.ตาก (ตลาดดอยมูเซอ อ.แม่สอด และตลาด
วังเจ้า อ.วังเจ้า) ตลาดข้อตกลง (ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง จ.
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ปทุมธานี และตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี) และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มผู้ปลูกเสาวรสบ้านศรีคีรีรักษ์ สมาชิกกลุ่ม 29 
คน เพ่ือด าเนินงานด้านธุรกิจเสาวรส โดยมีสมาชิกกลุ่มเป็นผู้ขับเคลื่อน รวมถึงเป็นพ้ืนที่ให้เกษตรกรเข้ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการซื้อปัจจัยการผลิตและต้นทุน
การขนส่ง มีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวที่เป็นระบบตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ด าเนินการตรวจสารเคมี
ตกค้างในผลผลิตร่วมกันก่อนจัดจ าหน่ายเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และสร้างอ านาจต่อรองในการจ าหน่าย
ผลผลิต สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสมาชิก จ านวน 2,940,674 บาท และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ยกระดับ
กลุ่มผู้ปลูกเสาวรสบ้านศรีคีรีรักษ์ เป็นกลุ่มเตรียมสหกรณ์ มีสมาชิกทั้งหมด 70 คน มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม
จ านวน 265,208 บาท 

นอกจากนี้ ยังพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้าน จากการท างานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน
ของ สวพส. ได้ด าเนินการประสานงานให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรน้ า เข้าไปให้การสนับสนุน
เรื่องระบบบริหารจัดการน้ า โดยการสร้างบ่อพวง ถังเก็บน้ า และฝาย ในพื้นที่ท ากิน เพ่ือให้ชาวบ้านได้มี ทั้งน้ ากินน้ าใช้
ที่สะอาด และน้ าเพื่อการเกษตร อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี 

การส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง เกิดการสร้างองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง น าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบ้านศรีคีรีรักษ์ เป็นภาพแทนความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาพื้นที่ พาตัวเองก้าวข้ามการถูกตีตรา (stigma) จากคนภายนอกว่าเป็นผู้บุกรุกท าลายป่า กลายเป็นผู้สร้างและคืน
ผืนป่า เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด มีส านึกร่วมในการท าให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข ปัจจุบัน ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน 
เกษตรกร เห็นพ้องกันว่า วันนี้พวกเขามีความสุขขึ้น แรงงานวัยหนุ่มสาวที่อพยพย้ายถิ่นไปหางานท าข้างนอก เริ่ม
กลับมาท าการเกษตรที่บ้าน ครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้า ดังนั้น ชาวศรีคีรีรักษ์จึงต้องการตอบแทนประโยชน์ให้ประเทศ
กลับคืน ด้วยการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธาร เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้คนปลายน้ า 
(คนพ้ืนราบและประเทศไทย) ได้เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  

3. คืนพื้นที่ท ำกินเพื่อกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 4,897 ไร่ ที่
ชาวบ้านศรีคีรีรักษ์ 189 ครอบครัว สามารถใช้ท ากินได้ตามพ้ืนที่ที่ได้รับการผ่อนปรนตามมติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 

เดิมเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวโพด 3,777 ไร่ ส่วนที่เหลือท าไร่มันส าปะหลัง การที่ชาวบ้านมีความเข้าใจร่วมกันว่าเมื่อมีอาชีพที่
ดี ใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรน้อยลง สามารถท าการเกษตรโดยใช้องค์ความรู้ควบคู่การอนุรักษ์ได้ เมื่อความสมบูรณ์ของป่า
ไม้ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของน้ ากิน น้ าใช้ และน้ าเพ่ือการเกษตร ในฐานะคนต้นน้ าจึงมีเป้าหมายปลูกป่าร่วมกัน 
ภายใต้แนวคิด “น้ าแลกป่า” คืนพ้ืนที่ทีช่าวบ้านมีสิทธิ์เข้าไปท ากินส่วนหนึ่งกลับเป็นผืนป่า ด้วยการปลูกป่าสร้างรายได้
ตามแนวพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ระหว่างพื้นที่ป่าและพ้ืนที่ท ากิน ดังนี้ 

- Buffer Zone B1 ความกว้าง 50 เมตร 
ปลูกไม้สัญลักษณ์ เช่น เสี้ยว ไม้ท้องถิ่น พืช
อาหาร (Food Bank) เช่น กล้วย ไผ่ หวาย 
มะขามป้อม ป่าชาวบ้าน เช่น จันทร์ทองเทศ 
และจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

- Buffer Zone B2 ความกว้าง 40 เมตร 
ปลูกไม้ผลยืนต้น เช่น อาโวกาโด มะม่วง 
ชมพู่ น้อยหน่า เพื่อสร้างรายได้ระยะยาวและ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว วนเกษตร เช่น พืชไร่ 
ร่วมกับไม้ผล เ พ่ือสร้างรายได้ ระยะสั้ น
ระหว่างรอไม้ผลโต และจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

ชาวบ้านศรีคีรีรักษ์มีเป้าหมายเอาน้ าแลกป่าคืนทั้งหมด 1,128 ไร่ หรือกว่า 20 % ของพ้ืนที่ท ากินทั้งหมด ใน
ระยะแรกเริ่มจากชาวบ้าน 8 ราย คืนพ้ืนที่ป่า 112 ไร่ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่แม้แต่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองวัง
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เจ้ายังยอมรับว่า การคืนพ้ืนที่ป่ากว่า 1,128 ไร่ เป็นเรื่องใหม่มากในการท างาน บ้านศรีคีรีรักษ์อาจเป็นพ้ืนที่แรกใน
ประเทศไทย ที่ชุมชนยอมคืนพ้ืนที่ป่าท ากินเพ่ือปลูกป่า ผลที่ตามมาคือการท างานประสานความร่วมมือกันระหว่าง
ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนไปในทางที่ดี มีความไว้ใจ เชื่อมั่น สามารถหารือกันด้วย
ความเข้าใจ ประสานความร่วมมือโดยมีความต้องการของชาวบ้านและชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

4. เกิดกำรด ำเนินงำนแบบหุ้นส่วนกำรพัฒนำ
ร่วมกับหน่วยงำนระดับพื้นที่ จากเดิมแต่ละหน่วยงานต่าง
ด าเนินงานตามภารกิจหลักของตนเอง มีการบังคับใช้
กฎหมาย ใช้ข้อมูลคนละชุดในการพูดคุยแก้ปัญหากับ
ชาวบ้าน ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและเกิดทัศนคติ
เชิงลบที่ชาวบ้านมีต่อการด าเนินงานของรัฐ สวพส. ได้ท า
หน้าที่ประสานให้เกิดการด าเนินงานร่วมกันตามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวง มีกลยุทธ์การด าเนินงานแบบบูรณาการ จน
เกิดการพัฒนาที่สอดคล้อง  เป็นกันเอง เอ้ือประโยชน์
ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้าน 
ทุกฝ่ายร่วมมือกันได้ดีและไม่ซ้ าซ้อนกัน เช่น  

 องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง สนับสนุนข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์ในการลงพ้ืนที่ และร่วม
ด าเนินงานพัฒนาโครงการทุกมิติ เช่น สนับสนุนเครื่องจักร ปรับพ้ืนที่ สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบน้ า 

 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ที่ดูแลเรื่องพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้าน ช่วยพิสูจน์ 
รับรองสิทธิ และจัดสรรพ้ืนที่ ตามมติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 รวมถึงการสนับสนุนการท า Buffer 
Zone และพัฒนาอาชีพ 

 

 

นอกจากจะด าเนินการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือภายในพ้ืนที่แล้ว สวพส . ยัง
ค านึงถึงความต่อเนื่องของการพัฒนาด้วยการ “สร้างคน” พัฒนาให้เป็นผู้น าเกษตรกรในพ้ืนที่ ท าหน้าที่ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของ สวพส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ช่วยให้การด าเนินงานพัฒนามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ทั้งบุคคลากร งบประมาณ และเวลาอย่าง
คุ้มค่า รวมถึงเป็นผู้ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของ สวพส. ให้กับเกษตรกร หน่วยงาน และผู้ที่
สนใจ ปัจจุบัน บ้านศรีคีรีรักษ์มีผู้น าเกษตรกรที่ สวพส. 
คัดเลือกเพ่ือให้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้นผ่านการฝึกอบรม
ด้านอาชีพ การศึกษาดูงาน การพัฒนาแปลงสาธิตต้นแบบ 
จ านวน 10 ราย 

ปัญหำอุปสรรค ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

 การสนับสนุนการพัฒนาของหน่วยงานบูรณาการยัง
มีข้อจ ากัด เนื่องจากพ้ืนที่ท ากินของหมู่บ้าน      

 ผู้น าและชุมชนศรีคีรีรักษ์เห็นปัญหาของพื้นทีร่่วมกัน 
มีความสามัคคี เสียสละ ให้ความร่วมมือในการเข้า
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ปัญหำอุปสรรค ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
ศรีคีรักษ์อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช 

 เกษตรกรบางรายยึดติดกับรูปแบบการท า
การเกษตรแบบดั้งเดิม และขาดความเชื่อมั่นในองค์
ความรู้ที่มาจากหน่วยงานของรัฐ 

 พ่อค้าคนกลางและนายทุนยังมีบทบาทในการ
สนับสนุนเงินทุน ปัจจัยการผลิต และช่องทาง
การตลาด  

 

 

 

ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ รักและภาคภูมิใจ
กับการท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 หน่วยงานใช้ฐานข้อมูลจากแผนชุมชน และ
ฐานข้อมูลรายแปลงร่วมกันเพ่ือเชื่อมโยงการ
ด าเนินงาน บริหารจัดการพ้ืนที่และการวางแผนงาน 

 การตั้งคณะกรรมการภายใต้ความร่วมมือกับส่วน
ราชการในพ้ืนที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ คณะท างานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวง จังหวัดตาก และคณะท างาน
ด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ ์ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก 

 หน่วยงานบูรณาการใช้แผนแม่บทโครงการพัฒนา
พ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 
2564) เป็นกรอบการด าเนินงานร่วมกัน ในการ
จัดตั้งงบประมาณและสนับสนุนกิจกรรมในพ้ืนที่ 

 สวพส. มีองค์ความรู้โครงการตามแนวทางโครงการ
หลวงที่เหมาะสมต่อการท างานบนพื้นที่สูง รวมถึงมี
บุคลากร เช่น มีนักวิจัย นักพัฒนา นักวิชาการราย
สาขาครอบคลุมการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ 

 
6.2 ตัวแบบ (Model) ในกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมเพื่อน ำไปสู่กำรขยำยผลกำรท ำงำนแบบมี

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

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เป็นเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง พ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ (เอกสารแนบ 4) 
ประเด็น ระดับ ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ภาพรวมของ
เกษตรกร 

พอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย  

4.30 

การให้บริการท่ีอยู่ในระดับ “พอใจมำก” 3 ประเด็น ได้แก่  
1) ด้านองค์ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดหรือส่งเสริม คะแนนเฉลี่ย 4.33  
2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 4.27  
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 4.41  

การให้บริการในระดับ “พอใจ” คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คะแนนเฉลี่ย 4.19 
2. ความเชื่อมั่นฯ 
ของเกษตรกรใน
การให้บริการใน
ภาพรวม  

เชื่อมั่นมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย  

4.37 

โดยมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของ สวพส. ระดับ “มำก
ที่สุด” ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี  

1) ด้านธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย 4.44  
2) ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 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) มีความรับผิดชอบ ร้อยละ 7.73 
โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น เฉลี่ยร้อยละ 6.31 

 



 

 

 

 

 
ผลงาน “คนสร้างป่า”  

ต้นแบบการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผ้ึง-ศรีคีรีรักษ์ 





“คนสร้างป่า” 
ต้นแบบการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์

สถำบันวิจัย
และพัฒนำพื้นที่สูง

บ้านศรีคีรีรักษ์ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หมู่ที่ 11 ต�าบลเชียงทอง อ�าเภอวังเจ้า 

จังหวัดตาก ราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด 

ชาวบ้านประสบปัญหาราคาผลผลติตกต�า่ ท�าให้ชมุชนมหีนีสิ้นรายได้ลดลง ซึง่การทีจ่ะมรีายได้เท่าเดมิหรอื

เพิม่ขึน้นัน้ ต้องใช้พืน้ท่ีในการปลกูข้าวโพดมากขึน้ จงึเกดิปัญหาการบกุรกุพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาตเิพือ่ขยาย

พื้นที่ท�ากินและมีการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชจ�านวนมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และ

การเข้าไม่ถึงบริการของภาครฐั มลูนธิิโครงการหลวงจงึได้มอบหมายให้สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีสู่งเข้าไป

ด�าเนนิงานด้านการพฒันา โดยด�าเนนิ “โครงกำรพฒันำพ้ืนทีสู่งแบบโครงกำรหลวงผำผึง้-ศรีคีรีรักษ์” 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
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เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและส่งเสริม

กระบวนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค้นหาผู ้น�าชุมชนที่มีคุณธรรม 

สร้างความเข้าใจและความเช่ือม่ันแก่ผู้น�าชุมชน โดยมีกระบวนการพัฒนาเริ่มจากค้นหาผู้น�าชุมชนที่มี

คณุธรรม สร้างความเข้าใจและความเชือ่มัน่แก้ผูน้�าชมุชน และศกึษาบรบิทพืน้ที ่ทัง้สภาพเศรษฐกจิ สงัคม 

และสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยให้นักวิชาการส�านักวิจัยและพัฒนาเข้าวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ

ของชุมชน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน) และก�าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา 

(แผนชมุชน แผนกลยทุธ์รายพืน้ที)่ จากนัน้ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละข้อมลูให้ผูน้�าและชมุชน ร่วมขบัเคลือ่น

การพัฒนาอย่างบูรณาการและชุมชนมีส่วนร่วม นอกจากจะด�าเนินการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและ

ประสานความร่วมมือภายในพื้นที่แล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงยังค�านึงถึงความต่อเนื่องของ

การพัฒนาด้วยการ “สร้ำงคน” พัฒนาให้เป็นผู้น�าเกษตรกรในพื้นที่ ท�าหน้าที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี

กับชุมชน และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนกับเจ้าหน้าท่ีของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ช่วยให้การด�าเนนิงานพฒันามปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้ มกีารใช้ทรพัยากรต่างๆ ท้ังบคุคลากร 

งบประมาณ และเวลาอย่างคุ ้มค่า รวมถึงเป็นผู ้ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินงานของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงให้กับเกษตรกร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ

 ผลส�าเร็จจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ ท�าให้สามารถสร้างอาชีพ

การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้เพื่อแก้ปัญหาหน้ีสินของ

เกษตรกร โดยใช้องค์ความรู้มาแก้ปัญหาความไม่รู้ของชาวบ้าน เกิดการพึ่งตนเองระดับต่างๆ การพัฒนา

สังคม และเสริมสร้างองค์กรชุมชนท่ีเข้มแข็ง ด้วยการพัฒนาด้านการตลาด โดยจัดหาช่องทางการจัด

จ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ คืนพื้นที่ท�ากินเพื่อการฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 4,897 ไร่ ที่ชาวบ้านศรีคีรีรักษ์ 189 ครอบครัว 

สามารถใช้ท�ากินได้ตามพื้นที่ท่ีได้รับการผ่อนปรน และเกิดการด�าเนินงานแบบหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกับ

หน่วยงานระดับพื้นที่ นอกจากนี้ จากการพัฒนาด้วยการ “สร้ำงคน” ซึ่งในปัจจุบัน บ้านศรีคีรีรักษ์มีผู้น�า

เกษตรกรที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้คัดเลือกเพ่ือให้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้นผ่านการฝึกอบรม

ด้านอาชีพ การศึกษาดูงาน การพัฒนาแปลงสาธิตต้นแบบแล้ว จ�านวน 10 ราย ซึ่งเป็นการสร้างเกษตรกร

ตัวอย่างเพื่อน�าร่องและขยายผลต่อไป
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