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บทนำ�

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพฒัน�ระบบร�ชก�ร (ก.พ.ร.) ไดม้กี�รนำ�แนวคดิก�รบรหิ�รร�ชก�รแบบ

มีส่วนร่วมม�ประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รร�ชก�รให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�ร

ของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนร�ชก�ร  

“เปิดระบบราชการ” ให้ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รบริห�รร�ชก�ร ด้วยก�รมอบร�งวัล  

“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ให้กับจังหวัดตั้งแต่ปี 2552 ต่อม�ได้มีก�ร 

ยกระดบัก�รเปดิระบบร�ชก�รใหป้ระช�ชนเข�้ม�มีส่วนรว่มแบบหุน้สว่นคว�มร่วมมือไปยงัสว่นร�ชก�ร

ระดับกรม/เทียบเท่� ในปี 2556 โดยจัดให้มีก�รมอบร�งวัลอย่�งต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งพบว่�ผลจ�ก

ก�รเปิดระบบร�ชก�รให้ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วมนั้น ได้นำ�ไปสู่ก�รยอมรับซ่ึงกันและกันในผล 

ของก�รพัฒน�ที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภ�คส่วน ทั้งภ�ครัฐ เอกชน ภ�คประช�ชนต�มม� 

ดงันัน้ เพือ่สง่เสรมิก�รเปดิระบบร�ชก�รให้ประช�ชนและภ�คสว่นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เข�้ม�มสีว่นรว่ม

ในก�รบริห�รร�ชก�ร ที่จะสร้�งคว�มเชื่อมั่นศรัทธ�ต่อภ�พลักษณ์องค์กร คณะอนุกรรมก�รพัฒน�

ระบบร�ชก�รเก่ียวกับก�รพัฒน�และส่งเสริมก�รบริห�รร�ชก�รแบบมีส่วนร่วมจึงให้มีก�รขย�ยกลุ่ม 

เป้�หม�ยของก�รส่งเสริมก�รเปิดระบบร�ชก�รด้วยก�รมอบร�งวัลไปยังองค์ก�รมห�ชน โดยได้มี 

ก�รพัฒน�หลักเกณฑ์ก�รมอบร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�ก�รบริห�รร�ชก�รแบบมีส่วนร่วมประจำ�ปี 2561  

ทั้งสิ้น 3 ร�งวัล ได้แก่ ร�งวัลเปิดใจใกล้ชิดประช�ชน (Open Governance), ร�งวัลสัมฤทธิผล

ประช�ชนมีส่วนร่วม (Effective Change) และร�งวัลผู้นำ�หุ้นส่วนคว�มร่วมมือ (Engaged Citizen) 

เพื่อกระตุ้นให้เจ้�หน้�ที่ของส่วนร�ชก�ร จังหวัด และองค์ก�รมห�ชนมีคว�มมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้�ที่

ให้เกิดผลสำ�เร็จโดยยึดประช�ชนเป็นศูนย์กล�ง ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รมีส่วนร่วมของ 

ประช�ชนในก�รบริห�รร�ชก�ร ส่งผลให้ภ�คส่วนที่เข้�ม�มีส่วนร่วมเกิดคว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของ  

(Sense of Belongings) โดยในปี 2561 กรมชลประท�นส�ม�รถคว้� 4 ร�งวัล “เลิศรัฐ” จ�กสำ�นักง�น 

ก.พ.ร. โดยเป็นร�งวัลดีเด่น 2 ร�งวัล และร�งวัลชมเชยอีก 2 ร�งวัล
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ดีเด่น ร�งวัลเปิดใจใกล้ชิดประช�ชน :  Open Governance 
ด้�นก�รมีส่วนร่วมของกรมชลประท�น

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

• กรมชลประท�นมีก�รให้ข้อมูลอย่�งกว้�งขว�ง   

 เข้�ถึงสะดวก ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้

• เป็นองค์กรที่รับฟังคว�มเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

 มีก�รนำ�คว�มเห็นม�ปรับปรุงและพัฒน�ก�ร 

 ทำ�ง�นทั้งในส่วนกล�งและระดับพื้นที่

• มีกองส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน ที่มี 

 ระบบก�รจัดก�รเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภ�พ 

 เป็นรูปธรรม

ผลลัพธ์ที่ปรากฏ

• เกิดศูนย์ปฏิบัติก�รน้ำ�อัจฉริยะ (SWOC)

• เกิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน Call Center 1460

 ชลประท�นบริก�รประช�ชน
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ร�งวัลสัมฤทธิผลประช�ชนมีส่วนร่วม  :  Effective Change 
โครงก�รอ่�งเก็บน้ำ�ดอยงู อ.เวียงป่�เป้� จ.เชียงร�ย 
(ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�อย่�งย่ังยืน)

ดีเด่น

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

• ร่วมกันว�งแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมบริห�รก�รใช้น้ำ� ส่งผลให้เกิดคว�มสมดุลระหว่�ง 

 ต้นทุนน้ำ�ในอ่�งกับคว�มต้องก�รใช้น้ำ�ของภ�คเกษตร 

• ให้คว�มสำ�คัญกับเครือข่�ยส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

• ทุกคนเค�รพกฎ กติก� รู้บทบ�ทหน้�ที่ในก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�และใช้น้ำ�ร่วมกัน

ผลลัพธ์ที่ปรากฏ

• ส�ม�รถแก้ปัญห�ภัยแล้งซ้ำ�ซ�กในพื้นที่ 4 ตำ�บล

• กลุ่มผู้ใช้น้ำ�มีเงินทุนซ่อมแซมอ�ค�รชลประท�นเองได้

• ร�ยได้สุทธิต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นม�กกว่� 3 เท่�

• คว�มพึงพอใจในก�รรับบริก�รสูงขึ้น 85%

• ลดปริม�ณก�รใช้น้ำ� 1,400 ลบ.ม./ไร่  เหลือเพียง 800 ลบ.ม./ไร่

• ผลผลิตข้�วน�ปี  943 กก./ไร่ ม�กกว่�ค่�เฉลี่ยของภ�คเหนือ
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ชมเชย ร�งวัลผู้นำ�หุ้นส่วนคว�มร่วมมือ :  Engaged Citizen
น�ยวันชัย แดงสวัสด์ิ 
(ก�รบริห�รก�รใช้น้ำ�ชลประท�นมห�สวัสด์ิ  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม)

สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

• เกิดปัญห�น้ำ�ท่วม น้ำ�แล้ง น้ำ�เสีย น้ำ�กร่อย ที่บ้�นศ�ล�ดิน

• กรอบแนวคิดก�รทำ�ง�น

• จัดทำ�ผังน้ำ�ชุมชนบ้�นศ�ล�ดิน รวบรวมปัญห�นำ�ไปสู่ก�รแก้ไข

• สำ�รวจทิศท�งเดินของน้ำ� โดยใช้ข้อมูลและแผนที่ท�งเดินน้ำ�

• สำ�รวจคลองเพื่อใช้คลองเป็นท�งระบ�ยน้ำ�ช่วงน้ำ�ท่วม และใช้คลองเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำ�ช่วงแล้ง

• ฟื้นฟูคลอง โดยก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มจ�กผักตบชว�ที่กำ�จัดนำ�ม�ทำ�เป็นดินพร้อมปลูกข�ย

ผลลัพธ์ที่ปรากฏ

• มกี�รต้ังกลุ่มเย�วชนสืบทอดก�รดำ�เนนิง�นจ�กรุน่สูรุ่น่ สร�้งขบวนก�รมสีว่นรว่มในก�รรกัษ�คคูลอง

• เกิดกองทุนดูแลจัดก�รน้ำ�และกำ�จัดผักตบชว�

• ผลิตต้นแบบและส่งเสริมก�รใช้ถังดักไขมันเพื่อปรับปรุงคุณภ�พน้ำ�

• ผลิตเครื่องเติมอ�ก�ศพลังง�นแสงอ�ทิตย์

• เกิดหมู่บ้�นท่องเที่ยวท�งน้ำ� “บ้านศาลาดิน” 



ชมเชย ร�งวัลผู้นำ�หุ้นส่วนคว�มร่วมมือ :  Engaged Citizen
กลุ่มบริห�รก�รใช้น้ำ�ชลประท�น อ่�งเก็บน้ำ�ห้วยสงสัย 
ต.เข�กระปุก อ.ท่�ย�ง จ.เพชรบุรี 

ปัจจัยความสำาเร็จ

• จัดเวทีสร้�งคว�มเข้�ใจ เปิดโอก�สให้มีก�รแลกเปล่ียนพูดคุย รับฟังปัญห�อุปสรรคในแต่ละพ้ืนท่ี

• เน้นก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�ร โดยจัดเวทีประชุมทุก 2 เดือน มีก�รเชิญหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง เช่น  

 ชลประท�น, เกษตรอำ�เภอ, ปศุสัตว์, ป่�ไม้, อบต., ประมง, ม�ประชุมร่วมกันเพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจ

• สนับสนุนให้เกิดก�รรวมกลุ่มของภ�คประช�ชน โดยจัดกิจกรรมปลูกป่�, สร้�งฝ�ยชะลอน้ำ�, ก�รบำ�รุง 

 รักษ�อ่�งเก็บน้ำ� เพ่ือให้ชุมชนเกิดจิตสำ�นึกรักและหวงแหน เห็นคุณค่�ของป่�และน้ำ�

• สร้�งก�รมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนท่ีโดยจัดเวทีพูดคุย พบปะ แลกเปล่ียน

• กลุ่มบริห�รก�รใช้น้ำ�อ่�งเก็บน้ำ�ห้วยสงสัย และเกษตรกรผู้ใช้น้ำ�ร่วมกันซ่อมบำ�รุงระบบส่งน้ำ� เช่น ท่อน้ำ�  

 หัวจ่�ยน้ำ� และดูแลรักษ�คว�มสะอ�ดบริเวณเข่ือนและอ�ค�รต่�งๆ 

• เกษตรกรร่วมกันว�งแผนบริห�รจัดก�รน้ำ�อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ผลลัพธ์ที่ปรากฏ

• ช�วบ้�นและชุมชนเปล่ียนคว�มคิดเห็นจ�กท่ีเคยใช้น้ำ�แบบฟุ่มเฟือย หันม�ให้คว�มสำ�คัญเห็นคุณค่� 

 ของน้ำ�และอ่�งเก็บน้ำ�

• ช�วบ้�นเข้�ใจ เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน เกิดก�รแบ่งปัน ลดปัญห�คว�มขัดแย้ง  ร่วมกันใช้น้ำ�ให้มีคุณค่� 

 และประโยชน์สูงสุด

• ร่วมกันปลูกป่� สร้�งฝ�ยชะลอน้ำ� มีก�รศึกษ�ดูง�นจ�กช�วต่�งประเทศ ชุมชนหันม�ลดละเลิกใช้ส�รเคมี 

 ในก�รเกษตร ก�รปลูกผักปลอดภัย

• เป็นชุมชนต้นแบบของก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�แบบมีส่วนร่วม
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สร้�งคว�มมั่นคงด้�นน้ำ�ได้ด้วย “ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน”

ก�รเติบโตของประเทศล้วนเกิดจ�กภ�คก�รเกษตร ก�รอุปโภคบริโภค ก�รอุตส�หกรรม ก�รท่องเท่ียว

และบริก�ร ซ่ึงทุกภ�คส่วนล้วนต้องก�ร “น้ำา” เป็นปัจจัยแรกในก�รผลิต  ท่ีผ่�นม�คว�มม่ันคงด้�นน้ำ�ต้นทุน

ของประเทศส�ม�รถดำ�เนินก�รจัดห�ได้อย่�งไม่ย�กม�กนัก เน่ืองจ�กประช�กรยังมีน้อย และอัตร�ก�รขย�ย

เมืองก็ไม่สูง แต่ปัจจุบันมีก�รเปล่ียนแปลงก�รใช้ท่ีดินม�ก จึงเป็นอุปสรรคต่อก�รจัดห�แหล่งน้ำ�เพ่ิมเพร�ะ 

ก�รไม่เห็นด้วยของภ�คประช�ชน เน่ืองจ�กไม่ต้องก�รให้น้ำ�ท่วมในพ้ืนท่ีทำ�กินและพ้ืนท่ีอยู่อ�ศัยถ้�มี 

ก�รก่อสร้�งอ่�งเก็บน้ำ�หรือฝ�ยทดน้ำ� ห�กปล่อยให้เป็นไปเช่นน้ี คว�มม่ันคงด้�นน้ำ�จะส่งผลกระทบต่อก�ร

พัฒน�ประเทศในอน�คต

ท�งออกของเร่ืองดังกล่�วจึงอยู่ท่ีก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน ห�กแต่ละลุ่มน้ำ�ต้องก�รสร้�ง

คว�มม่ันคงด้�นน้ำ�เพ่ือก�รพัฒน�ประเทศ สภ�พปัญห�เร่ืองน้ำ�แล้งน้ำ�ท่วมเกิดข้ึนจุดใด? ส่งผลกระทบต่อ

คว�มเป็นอยู่และก�รประกอบอ�ชีพอย่�งไร? ปริม�ณคว�มต้องก�รใช้น้ำ�ใน 10-20 ปีข้�งหน้� ควรเป็นเท่�ไร? 

แหล่งน้ำ�เดิมท่ีก่อสร้�งไว้แล้วมีปริม�ณน้ำ�รวมท้ังลุ่มน้ำ�เท่�ไร? และทำ�อย่�งไรจึงจะส�ม�รถก่อสร้�งแหล่งเก็บ

กักน้ำ�ใหม่ให้ได้เพ่ือแก้ปัญห�น้ำ�แล้งน้ำ�ท่วมซ้ำ�ซ�ก? คำ�ถ�มสำ�คัญๆ ดังกล่�วเป็นก�รเปิดประเด็นให้ทุกภ�ค

ส่วนได้ร่วมแลกเปล่ียนคว�มคิด คว�มรู้สึกสุขทุกข์ ได้รับฟัง เค�รพสิทธิและหน้�ท่ีของกันและกัน ได้ร่วม

ว�งแผนอน�คตของตนเอง เพร�ะคนในพ้ืนท่ีย่อมรู้ปัญห�และรู้วิธีแก้ปัญห�ท่ีตรงจุด โดยคนนอกพ้ืนท่ีอย่�ง

ทีมกรมชลประท�นจะทำ�หน้�ท่ีเป็นโค้ชท�งวิช�ก�ร เชิญชวนทุกภ�คส่วนเข้�ม�มีส่วนร่วมกับภ�ครัฐ ร่วมคิด  

ร่วมทำ� ร่วมว�งแผน และร่วมขับเคล่ือนแผน กรมชลประท�นได้นำ�ร่องไปแล้วเม่ือปี 2558 ท่ีลุ่มน้ำ�คลองกล�ย 

จังหวัดนครศรีธรรมร�ช และขย�ยผลไปสู่ลุ่มน้ำ�ในภ�คตะวันออกรวม 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

ตร�ด ฉะเชิงเทร� นครน�ยก ปร�จีนบุรี และสระแก้ว 

ห�กทุกภ�คส่วนท้ังภ�คอุปโภคบริโภค ภ�คเกษตร ภ�คอุตส�หกรรม ภ�คท่องเท่ียวบริก�ร รวมถึง 

นักวิช�ก�ร ภ�คประช�สังคม และหน่วยง�นรัฐในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำ�ท้ัง 25 ลุ่มน้ำ� ลุกข้ึนม�จัดก�รเร่ืองน้ำ�ด้วยตนเอง 

ท้ังประเทศ เช่ือได้ว่�คว�มม่ันคงด้�นน้ำ�จะเกิดข้ึนทุกลุ่มน้ำ�ได้อย่�งเป็นธรรม ย่ังยืน ลดคว�มขัดแย้งเร่ืองน้ำ� 

สังคมพ่ึงพ�อ�ศัยกัน คว�มเป็นประช�ธิปไตยจะเกิดข้ึนอย่�งสมบูรณ์ สังคมเป็นสุขเพร�ะคนในประเทศอยู่ดี

กินดีน่ันเอง

น�ยสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ 

ผู้อำ�นวยก�ร กองส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน 

กรมชลประท�น




