
รายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 
โครงการส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารทั้งตำบลเพ่ือคนดงกลางปลอดภัย 

 
การนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

 
 

1. ความเป็นมา     
              ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน จำนวน 1351 ครัวเรือน ประชากร
รวม 5,473 คน เพศชาย จำนวน 2715 คน เพศหญิง จำนวน 2758 คน ประชากรส่วนใหญ่ ทำอาชีพเกษตรกร 
ทำนา ทำสวน ทำไร ปลูกผักสวนครัว ร้อยละ 78  อาชีพค้าขาย ร้อยละ 8.4 อาชีพรับราชการ ร้อยละ 4.6 และ
อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 9 ระยะทางอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพิจิตร 12 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก มีแหล่งน้ำ
พอเพียง มีแม่น้ำพิจิตรสายเก่าไหลผ่านกลางหมู่บ้านและตำบล มีคลองชลประทานไหลผ่านทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้าย
ของหมู่บ้านและตำบล เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงมีการทำการเกษตรกันเกือบทั้งหมู่บ้าน มีการทำนาปรังปีละ 3 
ครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่มักไม่นิยมปลูกผักสวนครัวปลอดสารเคมีไว้บริโภคเองในครัวเรือน มักซื้อผักจากตลาด
นัดที่นำมาขายจากแหล่งอื่น โดยถือเอาความสะดวกเป็นหลัก เนื่องจากมีตลาดนัดเวียนมาขายในพื้นที่ตำบลดง
กลางถึงสัปดาห์ละ 5 วัน ประชาชนมีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมีกันอย่างหลากหลาย และเป็น
จำนวน มาก โดยเฉลี่ย มีค่าใช้จ่ายจากปุ๋ยเคมี ไร่ละ 960 บาท  ค่ายาฆ่าแมลงและฮอร์โมนบำรุงพืช ไร่ละ 1100 
บาท ทำให้ประชาชนตำบลดงกลางมีโอกาสสัมผัสสารเคมีไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อมกันทุกคน จากผล
การตรวจหาสารเคมีท่ีตกค้างในร่างกายของประชาชน ในกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเสี่ยง และประชาชนโดยทั่วไป ในปี 
2563 ผลการตรวจไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก โดยพบว่า ประชากรกลุ่มเกษตรกร มีผลการตรวจอยู่ใน
ระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ร้อยละ 48  ประชากรกลุ่มเสี่ยง พบว่า มีผลเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ร้อยละ 42 และ
ประชาชนโดยทั่วไป พบว่า มีผลเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ร้อยละ 40 ซึ่งข้อกำหนดทางด้านอาชีวอนามัยสาธารณสุข 
ต้องมีผลตรวจเลือดอยู่ในระดับ เสี่ยงและไม่ปลอดภัย ไม่เกิน ร้อยละ 20  

องค์กรรับทุน: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายศรีไพร   สอนเขียว  ตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง 
ผู้จัดการโครงการ นายศรีไพร   สอนเขียว  ตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง 
คณะทำงาน 1.นายสายชล ปานทิม กำนันตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

2.นายปรีชา  โพธิ์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร 
3.นายเหมือน อุณหิต ประธานชมรม อสม.ตำบลดงกลาง 
4.นางสมร กรเกตุสกุล  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.ดงกลาง 
5.นางสาวลัดดาวัลย์  สุวรรณ พนักงานบริการ รพ.สต.ดงกลาง 

องค์กรรับทุน: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
ระยะเวลาโครงการ:  ระยะ 2 เดือน (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –  15 มกราคม 64) ขยายเวลาดำเนินการ 
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัด พิจิตร 
งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 



               จากการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานพบว่า ประชาชน ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ทุกปี มีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไขมันเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลเดือน กรกฎาคม 2563 พบว่า 
ในรอบปี มีผู้ป่วยตายด้วยโรคมะเร็ง 8 ราย มีผู้ป่วยโรค เบาหวาน จำนวน 204 คน โรคความดันโลหิตสูง  412 
คน และโรคไขมันในเส้นเลือด 98 คน  
               ดังนั้นจึงเห็นสมควรว่า ควรมีการแก้ปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้างในร่างกายของประชาชน ที่
เป็นการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ มี
การจัดการความรู ้เพื่อนำมาใช้ มีการค้นคิดนวัตกรรมและนำไปใช้ขยายผล มีองค์ความรู้เพื ่อปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรมของประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมี มีการพัฒนาศักยภาพของสภาผู้นำและผู้นำ
ชุมชนให้มีสมรรถนะไปพร้อมๆกันเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาแบบองค์รวม และให้ทุกคนทุกฝ่ายนำองค์ความรู้ที่มี
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ปัญหาในชุมชนของตนเอง สุดท้ายปัญหาทั้งหมดทั้งมวลต้องมีการขับเคลื่อนทั้งตำบลใน
รูปแบบของนโยบายสาธารณที่จะพาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  

1.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่
สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

1.2 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับตำบล. 
 
3. เป้าหมายการพัฒนา 
       เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data 
Center) 
 
4. ผลผลิต 

4.1 ชุดข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่สอดคล้อง
กับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่ตำบลดงกลาง  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

4.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู ้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับตำบล 
 
5. แนวทางดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา 
ความต้องการของพ้ืนที ่

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนวทางการพัฒนาและ
ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา 
2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งพ้ืนที่ 
2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์กับพ้ืนที่  
2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ ที่นำไปสู่

การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 



ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
2.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 
 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 
พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 มกราคม 64 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูล
ทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ 
และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการ
ของพ้ืนที ่

1- 30 พฤศจิกายน    

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ 
องค์ความรู ้ สถานการณ์ปัญหา และ
จัดทำแนวทางการพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

 1–31 ธันวาคม   

2 . 1 จ ั ด ห ม ว ด ห ม ู ่  อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  
สถานการณ์ปัญหา 

 1–31 ธันวาคม   

2.2วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็น
ปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งพื้นท่ี 

  1 - 15 มกราคม  

2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื ่อเพิ ่มความ
สมบูรณ์กับพ้ืนที่  

  1 – 15 มกราคม  

2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณา
การเพื่อพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม 
องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไข
ปัญหาและการขับเคล ื ่อนนโยบาย
สาธารณะในพ้ืนที่ 

  1 - 15 มกราคม  

 
2.2 ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
1) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลดง

กลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร   
2) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพิจิตร. 
3) การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดพิจิตร 
4) ตำแหน่ง/จุดเน้นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร 
 
 



2.2.2  ผลการรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความ
ต้องการที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพื้นที่ตำบลดงกลาง 

1) แหล่งข้อมูล/ที่มาของข้อมูล 
ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร 

/e-mail 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง  หมู่ที่ 4 ตำบลดงกลาง อำเภอ

เมือง จังหวัดพิจิตร 
นายปรีชา โพธิ์แก้ว 
โทร  085-7278196 

2. ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลดงกลาง หมู่ที่ 1 บ้านวัดขนุน ตำบลดง
กลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

นายสายชล ปานทิม 
โทร 089-9614328 

3. ชมรม อสม.ตำบลดงกลาง หมู่ที่ 1 บ้านวัดขนุน ตำบลดง
กลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

นายเหมือน   อุณหิต 
โทร.088-1590383 

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดง
กลาง 

หมู่ที่ 4 บ้านดงกลาง ตำบลดง
กลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

นายศรีไพร  สอนเขียว 
โทร 084-6204552 

5. โรงเรียนวัดดงกลาง หมู่ที่ 2 บ้านดงกลาง ตำบลดง
กลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

นายสังเวย  หมอนเมือง 
โทร.081-5330216 

6. ชมรมผู้สูงอายุตำบลดงกลาง หมู่ที่ 2 บ้านดงกลาง ตำบลดง
กลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

นายจำลอง  เมฆอ้อย 
โทร. 081-9710793 

7. วัดดงกลาง หมู่ที่ 3 บ้านดงกลาง ตำบลดง
กลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

พระครูวิจารย์ ธรรมโสภิต 
โทร. 084-6204552 

 
2) สถานภาพแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เด่นสอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

ของพื้นที่ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
 

ลำดับ รายช่ือ
ตำบล 

ชื่อแหล่งเรียนรู้เด่น ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานใน

พื้นที่ 

ข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อได้ 

1 ตำบลดง
กลาง 
 

วิทยาลัยผู้สูงอายุ
ตำบลดงกลาง อำเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร 

1.วิทยาลัยผู้สูงอายุ
ตำบลดงกลาง อำเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร 
 
 
2.กลุ่มเต้นออกกำลัง
กายตำบลดงกลาง
แบบย้อนยุคและ
ประยุกต์ 
3.กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
ตำบลดงกลาง 

1.นางสาววณิชยา 
ประไพภักดิ์ 
นักวิชาการพัฒนา
ชุมชน อบต.ดง
กลาง 
2.นางยุพิน ปิ่นแก้ว 
ประธาน อสม.หมู่ที่
2 บ้านดงกลาง 
 
3.นางจำเนียร โพธิ์
แก้ว  

อบต.ดงกลาง 
โทร. 086-6769674 
 
 
 
151 หมู่ 2 บ้านดง
กลาง 
โทร. 092-6982616 
 
104/1หมู่ 4 บ้านดง
ป่าคำเหนือ 
โทร. 084-6601425 



ประธานกลุ่มอาชีพ
ผู้สูงอายุตำบลดง
กลาง 

2. ตำบลดง
กลาง 

ศูนย์เรียนรู้การทำปุ๋ย
หมักและน้ำหมัก
ชีวภาพ 

1.ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยหมัก
อ ิ น ท ร ี ย ์ จ า ก
ผักตบชวา 
2.ศูนย์เรียนรู้น้ำหมัก
ชีวภาพไล่แมลง 
 
 
3.ศูนย์เรียนรู้ฮอร์โมน
จุลินทรีย์สังเคราะห์
แสง 
4.ศูนย์เรียนรู ้แปลง
ผักกลางบ้านปลอด
สารปลอดภัย 

1.นายบรรญัติ 
เพชรไทย  
ปราชญ์ชาวบ้าน 
2.นายยงค์ยุทธ 
เมืองเหลือ ผญบ.
หมู่ที่ 8 บ้านดงป่า
คำ 
3.นายทวี เมฆสันต์ 
ผญบ.หมู่ที่ 9 
บ้านดงกลาง 
4.นายวิรัตน์ 
แสงศิริ 
กม.หมู่ที่ 5 บ้านดง
ป่าคำใต้ 

161/3 หมู่ 8 บ้านดง
ป่าคำ 
โทร. 053-6557392 
186 หมู่ 8 บ้านดง
ป่าคำ 
โทร. 095-5348984 
 
42/1 หมู่ 9 บ้านดง
กลาง 
โทร. 081-2839324 
79/1 หมู่ 5 บ้านดง
ป่าคำใต้ 
โทร. 081-6042717 

3. ตำบลดง
กลาง 

ศูนย์เรียนรู้การงาน
อาชีพพวงมาลัย
ดอกไม้สดของ
นักเรียนวัดดงกลาง 

1 . เ ร ี ยนร ู ้ ก ารงาน
อ า ช ี พ พ ว ง ม า ลั ย
ด อ ก ไ ม ้ ส ด ข อ ง
นักเรียนวัดดงกลาง 

1.นางลิลิตา สังข์
ศิลป์  
ครุชำนาญการ
พิเศษ โรงเรียนวัด
ดงกลาง 

โรงเรียนวัดดงกลาง 
โทร.089-4604715 

4. ตำบลดง
กลาง 

ศูนย์เรียนรู้การปลูก
ผักประหยัดน้ำ 

1 . ก า ร ป ล ู ก ผั ก
ประหยัดน้ำในขวด
โค๊ก 

1.นายศรีไพร สอน
เขียว 
ผอ.รพ.สต.ดงกลาง 

รพ.สต.ดงกลาง 
โทร. 084-6204552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) ผลการสอบทานข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ 
ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

 

ชื่อตำบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหต ุ กลุ่มเป้าหมาย 
ตำบลดงกลาง 
 
 
 
 

1.วิทยากรประจำวทิยาลัย
ผู้สูงอายุตำบลดงกลาง 
 
 
 

1.ขาดวิทยากรประจำ
สาขาวชิาทีผู่้สูงอายุควรรู้และ
นำไปปฏบิัติตัวได้อย่างถูกต้อง
และสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างเป็นปกติสุข 

1.ผู้สูงอายุสำรอง(อายุต่ำกวา่ 
60 ปี) 
2.ผู้สูงอาย ู
3.ผู้สูงอายุติดสงัคม 

ตำบลดงกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วิทยากรด้านเกษตรปลอดสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ขาดวิทยากรเร่ืองการจัดทำ
เกษตรแบบอินทรีย ์
2.ขาดวิทยากรกระบวนการ
เพื่อการจัดการสอนความรู้
และฝึกปฏบิัติการจัดการผัก
ปลอดสาร/อาหารปลอดภัย 
3.ขาดงบประมาณในการ
ดำเนินงานในศูนย์เรียนรู้และ
ชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับชุมชน 

1.ผู้แทนครัวเรือน  
(ผู้บริโภคและเกษตรกร) 
2.แกนนำชุมชน 
3.ชุมชนตน้แบบ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4) ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่

นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตร ของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

4.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ไปสู่
การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
ในประเด็นความม่ันคงทางอาหารของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพ้ืนที่ 

ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/
สาเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย
/               

ผู้ประสบ
ปัญหา/               
ผู้ร่วม

แก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถามวิจัย/พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนนุ 

ทุนและ
ศักยภาพ 

นวัตกรรม
/แหล่ง
เรียนรู้ 

1.การใช้
ปุ๋ยเคมีและ
ยากำจัด
ศัตรูพืชเคมี
ของคนใน
ชุมชนทำให้มี
สารพิษ

การแก้ปัญหา
การใช้สารเคมี
ทางภาค
การเกษตรที่มี
ผลกระทบต่อ
สุขภาพของ
ประชาชนท้ัง

1.ประชาชน
ตำบลดงกลาง 
อำเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตร 
2.องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลดงกลาง 

1.สำรวจ
และรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้
เป็น
ฐานข้อมูล
ในการคิด
และพัฒนา

1.พื้นที่ตำบลดงกลางมีการกำหนด
ภาพฝันหรือวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายใน
การดำเนินการแก้ปัญหาอย่างไรหรือ
เป้าหมายคืออะไร 
2.ทำไมจึงไดค้ิดที่จะทำงานด้านการ
แก้ปัญหาการใช้สารเคมีที่มีผลต่อ
สุขภาพร่างกายของประชาชน มีการ

1.องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลดงกลาง 
2.ชมรม
กำนัน/
ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลดงกลาง 

1.วิทยาลัย
ผู้สูงอายุ
ตำบลดง
กลาง 
อำเภอ
เมือง 



ตกค้างใน
กระแสโลหติ
ของ
ประชาชนทำ
ให้เป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพและ
ต้นเหตสุ่วน
หนึ่งของ
โรคมะเร็ง 

ทางตรงและ
ทางออ้มโดย
ให้ประชาชนรู้
และตระหนัก
ถึงพิษภัยของ
สารเคมี มีการ
หาทางออก
ร่วมกันของคน
ในชุมชนเอง
ในการ
แก้ปัญหา
ร่วมกันของคน
ในชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องใน
ทุกภาคส่วน
เพื่อให้ส่งผล
ต่อการ
แก้ปัญหาใน
มิติสุขภาพสู่
ความยั่งยืน
ของคนตำบล
ดงกลางต่อไป 

3.ชมรมกำนัน/
ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลดงกลาง 
4.ชมรม อสม.
ตำบลดงกลาง 
5.โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพตำบล
ดงกลาง 
6.โรงเรียนวดั
ดงกลาง 
7.เกษตร
ตำบล/อำเภอ
8.ภาคี
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 
 

แบบบูรณา
การร่วมกัน 
2.
ดำเนินการ
หาพื้นที่
ต้นแบบและ
ถอด
บทเรียนเพื่อ
การเรยีนรู ้
3.การ
ออกแบบ
การ
พัฒนาการ
แก้ปัญหา
การเลิกใช้
สารเคมีภาค
การเกษตร
ของ
ประชาชน 
4.การเสนอ
แนวทางเพื่อ
นำไปสู่การ
แก้ปัญหา
และส่งเสรมิ
ให้ประชาชน
มีการบรโิภค
ผักปลอด
สารทั้งตำบล
เพื่อคนดง
กลาง
ปลอดภัยสู่
นโยบายสา
ธารณของ
ตำบลดง
กลางต่อไป 

วิเคราะหส์ถานการณ์ปญัหาพื้นท่ี
อย่างไร ใช้ข้อมูลไหน ได้ของมูลมา
จากไหน อย่างไร 
3.นำใช้ข้อมูลพื้นที่อย่างไร 
4.มีกระบวนการการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆอย่างไร มีใครเข้ามามสี่วนร่วม
บ้าง และมีวิธีการดึงคนให้มามสี่วน
ร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างไร 
5.ผลลัพธ์และผลผลติที่เกิดขึ้นเป็นไป
ตามที่วางแผนหรือตั้งใจตามเป้าหมาย
หรือไม่อยา่งไร 
6.ปัจจัยแห่งความสำเรจ็ที่ได้คือคอื
อะไร 
7.ปัจจัยของปัญหาและอุปสรรคทีพ่บ
คืออะไร และมีการดำเนินการแกไ้ข
อย่างไร 
8.ท่านให้คะแนนตนเองเท่าไร ถ้าเป็น 
10 คะแนนเต็มท่านให้กี่คะแนน ถา้ทำ
โครงการแบบนี้อีก ท่านจะพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการไหน อย่างไร 
 

3.ชมรม อสม.
ตำบลดงกลาง 
4.โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพตำบล
ดงกลาง 
5.โรงเรียนวดั
ดงกลาง 
6.ชมรม
ผู้สูงอายุตำบล
ดงกลาง 
7.วัดดงกลาง 

จังหวัด
พิจิตร 
2.กลุ่มเต้น
ออกกำลัง
กายตำบล
ดงกลาง
แบบย้อน
ยุคและ
ประยุกต ์
3.กลุ่ม
อาชีพ
ผู้สูงอายุ
ตำบลดง
กลาง 
4.ศูนย์
เรียนรู้ปุย๋
หมัก
อินทรีย์
จาก
ผักตบชวา 
5.ศูนย์
เรียนรู้นำ้
หมัก
ชีวภาพไล่
แมลง 
6.ศูนย์
เรียนรู้
ฮอร์โมน
จุลินทรีย์
สังเคราะห์
แสง 
7.ศูนย์
เรียนรู้
แปลงผัก
กลางบ้าน
ปลอดสาร
ปลอดภัย 
8.ศูนย์
เรียนรู้การ
ปลูกผัก
ประหยดั
น้ำในขวด
โค๊ก 



4.2) กรณีตัวอย่าง ชุดความรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือประสบการความสำเร็จที่เป็น
แบบปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพื้นที่ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตร 

 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1)เรื่องการปลูกผักประหยัดน้ำ 
1.2) ที่อยู่หมู่ที่ 4 บ้านดงป่าคำ ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นายศรีไพร  สอนเขียว  
3) ที่มา แนวคิด 

ตำบลดงกลาง เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 16 ตำบล ของอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นตำบลที่อยู่ใกล้ตัว
อำเภอเมืองมาก ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ระยะทาง 14 กิโลเมตร มีจำนวน 9 หมู่บ้าน  จำนวน 2,251 หลังคา
เรือน ประชากร รวม 4,568 คน  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ทำนาเป็นส่วนใหญ่ ทำสวนและทำไร่ 
รองลงมา มีอาชีพรับราชการและรับจ้างเป็นส่วนน้อย การคมนาคมไปมาสะดวก มีคลองชลประทานไหลผ่านพ้ืนที่
ในตำบลจำนวน 2 สาย และมีแม่น้ำสายเก่าของแม่น้ำพิจิตร ที่ชาวบ้านเรียกว่าคลองข้าวตอกไหลผ่านอีก 1 สาย 
ทำให้มีน้ำในการอปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ เกษตรกรสามารถทำนาข้าวได้ตลอดปี อย่าง
น้อยปีละ 3 ครั้ง เป็นพื้นที่ลาบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ ส่ง
ลูกหลานเรียนต่อได้ในระดับสูง มีรายได้จากผลิตผลทางการเกษตรเกือบตลอดปี 

ปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ มีการทำ
นาปีละหลายครั้ง ทำให้ดินขาดปุ๋ยและเสื่อมโทรม ดินไม่มีการพัก ขาดความอุดมสมบูรณ์ของดิน จึงต้องมีการใช้
ปุย๋เคมีทดแทนเป็นจำนวนมาก เพ่ือให้ได้ผลผลิตดีและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการปลูกผัก
สวนครัวเกือบทุกหลังคาเรือนเพื่อส่งขายรถที่มารับซื้อในหมู่บ้านและตำบลทุกวัน มีการทำสวนผลไม้เช่น ส้มโอ 
มะปราง มะม่วง ที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีบำรุงดินอยู่เสมอ เนื่องจากมีการทำการเกษตรปลูกพืชอยู่ตลอดเวลาในพ้ืนที่ ไม่มี
การเว้นช่วง ทำให้เกิดการสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช ในไร่นาและพืชผักสวนครัว จึงจำเป็นต้องใช้สารเคมีใน
การกำจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืชต่างๆ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีความสวยงานเป็นที่ต้องการของตลาด จึงทำให้
เกษตรตำบลดงกลางมีค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยบำรุงพืชและสารเคมีกำจัดโรคและแมลงจำนวนมาก โดยมีการใช้ใน
ทุกหลังคาเรือน นอกจากจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนในการผลิต แล้วยังมีผลต่อสุขภาพร่างกายของ
ประชาชน  โดยจากการตรวจหาสารพิษที่ตกค้างในร่างกายของประชาชนตำบลดงกลาง พบว่า ประช าชนมี
สารพิษตกค้างในร่างกาย ในระดับ เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเฉลี่ยถึง ร้อยละ 45 ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาของชุมชนที่
ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะสารเคมีเหล่านี้ เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูงและอีกหลายโรคที่เก่ียวพันกัน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงลาง ได้เตรียมการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
อันเนื่องมาจากการใช้สารเคมีภาคการเกษตรของประชาชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันเก็บ
รวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกัน และนำปัญหาที่พบมาคืนข้ อมูลให้กับ
ประชาชน ในการทำประชาคมร่วมกันของแกนนำชุมชน ตัวเทนครัวเรือนทั้ง 9 หมู่บ้าน รวมถึงองค์กรชุมชน 
ชมรมต่างๆในหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายและส่วนราชการที่จะมานำเสนอข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานให้กับผู้ที่เข้าร่วมทำประชาคมในการตัดสินใจ จึงมีการนัดประชุมใหญ่เพื่อการทำประชาคมขึ้น ในวันที่ 9 
ธันวาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดดงป่าคำ ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร  โดยมีแกนนำชุมชน ตัวแทน
ครัวเรือนและ อสม.เข้าร่วมทำประชาคม จำนวน 150 คน มีการระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาที่ส่วนราชการ



ค้นพบ ส่วนที่ชุมชนและประชาชนค้นพบเอง เพ่ือมาตั้งเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงในชุมชน ที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกันแบบ
บูรณาการต่อไป 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้และศูนย์ฝึกปฏิบัติการ  มีวิทยากร ประกอบด้วย  
     1.ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยหมักอินทรีย์จากผักตบชวา วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายบัญญัติ เพชร
ไทย ปราชญ์ชาวบ้านหมู่ที่ 8 บ้านดงป่าคำ สามารถสอนแนะและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์
ชีวภาพ จากการใช้พืชสดและพืชแห้งได้ทุกชนิด รวมถึงการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสูตรต่างๆที่เหมาะสมกับชุมชนมา
ใช้ได้อย่างเหมาะสม เช่น การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพจากผักตบชวา ที่เป็นวัชพืชขึ้นในลำคลองเพื่อนำมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ การทำปุ๋ยจานด่วน ที่สามารนำไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ภายใน 7-15 วัน มีจุดเรียนรู้และสาธิตที่บ้าน
ของนายบัญญัติ เพชรไทย เอง 
     2.ศูนย์เรียนรู้น้ำหมักชีวภาพไล่แมลง วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายยงค์ยุทธ เมืองเหลือ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าคำ สามารถสอนสาธิตแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เกี่ยวกับการทำ
น้ำหมักชีวภาพไล่แมลงที่สามารถทำใช้ได้เองในครัวเรือน เช่น น้ำหมักจากสะเดา น้ำหมักจากตะไคร้หอมและ
เครื่องแกง รวมถึงการจัดทำฮอร์โมนไข่ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อราของพืชได้ โดยมีสถานที่แลกเปลี่ยนที่
อาคารเอนกประสงค์บ้านดงป่าคำ ตำบลดงกลาง 
     3.ศูนย์เรียนรู้ฮอร์โมนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายทวี เมฆสันต์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านดงกลาง สามารถสอนแนะนำและสาธิตแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสอนฝึกปฏิบัติการ
จริง ในการทำฮอร์โมนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เป็นฮอร์โมนที่ช่วยบำรุงพืชให้เจริญงอกงาม ออกผลดก ผลใหญ่
สวยงาม ทนต่อโรคและแมลง รวมถึงการทดลองปรับปรุงให้สามารถนำไปใช้ได้เร็วขึ้นโดยใช้หัวเชื้อของฮอร์โมนใส่
ลงไปเป็นสารตั้งต้น โดยมีจุดสาธิตอยู่ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง 
     4.ศูนย์เรียนรู้แปลงผักกลางบ้านปลอดสารปลอดภัย วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายวิรัตน์ 
แสงศิริ กรรมการหมู่บ้านและแกนนำชุมชนบ้านดงป่าคำใต้ สามารถจั ดทำจุดสาธิต สอนแนะแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ในการจัดทำแปลงผักกลางที่เหมาะสมกับฤดูกาลหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้ตลอดทั้งปี ให้เป็นแหล่ง
อาหารของชุมชน ที่คนในชุมชนมาร่วมกันบริหารจัดการ โดยมีจุดสาธิตอยู่ที่ ริมคลองข้าวตอก หมู่ที่ 5 บ้านดงป่า
คำใต้ ตำบลดงกลาง 
     5.ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักประหยัดน้ำ วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นายศรีไพร สอนเขียว 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง สามารถสอนสาธิตและแลกเปลี่ยนประสบการในการปลูก
ผักประหยัดน้ำในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมและใช้ได้จริง ที่คนในชุมชนสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้ เช่น 
การปลูกผักแบบประหยัดน้ำในขวดโค๊ก ปลูกในยางรถจักรยานยนต์ การปลูกผักหลุมเพื่อประหยัดน้ำ และแนวคิด
การปลูกผักสวนครัวที่มีรากหยั่งลึกสามารถไปหาดูดน้ำจากใต้ดินมาใช้ได้เองในฤดูแล้ง โดย โดยมีจุดสาธิตอยู่ที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง และบ้านพักเลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
5)รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เก่ียวข้องประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ทีมผู้นำหมู่บ้าน  ปราชญ์ชาวบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) 

แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็น
ฐานข้อมูลชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ระหว่างคนในชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ ทีมงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง คณะครูใน
โรงเรียนวัดดงกลาง เกษตรตำบล ครู กศน. มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่างของชุมชนด้วยองค์ความรู้ที ่มี 



แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับชุมชน และเป็น
ผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง นายปรีชา โพธิ์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงกลาง  มีบทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่งอื่น รวมถึงการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบในการ
ดำเนินงานร่วมกันเป็นตัวแทนของ อบต.ดงกลาง คือ นายนเรศ หนูอุ่ม นักวิเคราะห์ชำนาญการ 

โดยผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนทุกครัวเรือน สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกัน
ทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน (ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงาน
ร่วมกับท้องถิ ่น (อบต.) และภาควิชาการ เป็นเกิดการยอมรับซึ ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาของตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
ปลอดสารพืชผักสวนครัวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชนเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจได้เรียนรู้ต่อไป 
6)การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีการหนุนเสริมและสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง  โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงานให้เข้าสู่
พันธกิจปกติ เพ่ืออำนวยการ และประสานงาน นำเข้าในแผนงานโครงการของ อบต.ดงกลาง เพ่ือพัฒนา
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 
7)จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการหาแนวร่วมโดยได้ร่วมพูดคุยกับทีมงาน รพ.สต.และภาคีเครือข่ายในการใช้
ระยะเวลาในการจัดรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่และต้องจัดหาเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดข้ึนในเรื่องของ
ผลการทบจากการใช้สารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น และสนับสนุนแนวคิด
และการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน ภาคีเครือข่ายและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นการ
หนุนเสริมในการตัดสินใจว่าเป็นปัญหาของชุมชนโดยแท้จริงก่อนที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปคืนข้อมูลให้กับประชาชน 
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุในวันประชุมประชาคม  

 จุดเปลี่ยนครั้งสอง หลังจากมีการเตรียมการหาแนวร่วม ทีมงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง
ข้อมูลเชิงประเด็นที่สามารถมาหนุนเริมการวิเคราะห์ปัญหาได้เพียงพอ จึงจัดการนัดประชุมทำประชาคมตัวแทน
ครัวเรือนทั้งตำบลร่วมกันกับสภาผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
คืนข้อมูลให้กับประชาชน มีการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกัน โดยที่ประชุมมีความ
คิดเห็นตรงกันว่า การใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นปัญหากับชุมชนจริง เป็นปัญหาที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชนตำบลดงกลาง รวมถึงเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินการแก้ปัญหาของชุมชนที่ต่างคนต่างทำโดย
ใช้งบประมาณจาก สสส.และส่วนราชการบางส่วนที่เข้ามาทำแบบไม่พร้อมกันและไม่ต่อเนื่องสามารถช่วยบรรเทา
และแก้ปัญหาไปได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ทั่วถึงหรือยังไม่ครอบคลุมประชากรทั้งตำบล รวมถึงการดำเนินการที่ยัง
ไม่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน จึงมาคิดใช้เวทีนี้ในการคิดวิเคราะห์หาปัญหาสาเหตุร่วมกันในมิติต่างๆ แยกประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง จัดลำดับความสำคัญ หาผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นปัญหาเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการ
หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน ในการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในตำบลดงกลางอย่างยั่งยืน 

 



8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชนและชาวบ้านได้เรียนรู้ร่วมกันและเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ 
ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพ่ือลดปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อประชาชน 

เกิดการตื่นตัวของชุมชนและร่วมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ และปรับปรุงให้ดีขึ้น สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ปัจจุบันองค์กร
ชุมชนและชาวบ้านได้ร่วมกันคิด วางแผน และดำเนินงานแก้ปัญหาการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายของประชาชน 
หาสิ ่งใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆมาทดแทน และมีปราชญ์ชาวบ้านคนอื่นๆในพื้นที ่และต่างชุมชนที่มีความรู้
ความสามารถ เข้ามาร่วมในกลุ่มเพิ่มขึ้นเพ่ือหนุนเสริมหลังจากท่ีได้เห็นผลจากการพัฒนา เรียนรู้ร่วมกัน 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืนๆ 

สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับ 1) ส่งเสริมการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีอันตรายในการเกษตร 
2) สร้างเครือข่ายในชุมชนในการปลูกผักปลอดสารไว้บริโภคเองในครัวเรือน  3) สนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ใน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ฮอร์โมนบำรุงพืชและสารอินทรีย์ชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไว้ใช้เอง  4) สร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง โดยให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื่องการส่งเสริมการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีอันตรายในการเกษตร การ
สร้างเครือข่ายในชุมชนในการปลูกผักปลอดสารไว้บริโภคเองในครัวเรือน  การ สนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ใน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ฮอร์โมนบำรุงพืชและสารอินทรีย์ชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไว้ใช้เอง  โดยด้านเนื้อหาการ
ถ่ายทอดยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  ใช้การถ่ายทอดโดยการบอกเล่า และเน้นการปฏิบัติตาม ซึ่งจะ
พบว่าถ้าผู้ถ่ายทอดเสียชีวิต และไม่มีการสืบต่อของความรู้นั้น  ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เกิดการสูญหายไป  
ดังนั้นในครั้งนี้จะมีการเก็บภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ในรูปความรู้ที่ควรศึกษาและจดจำ โดยให้ชาวบ้านเกิดความ
ตระหนักในการเก็บบันทึก   หรือให้ส่วนภาคราชการ  หรือองค์กรทางการศึกษาช่วยในการจัดเก็บบันทึก จัดทำ
เป็นคู่มือหรือตำรากลางบ้านของคนในชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดการดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนให้กับอนุชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ได้นำไปใช้และศึกษาพัฒนาต่อยอดต่อไป 

โดยสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเป็นบุคคลที่ที่มีความเชี่ยวชาญถ่ายทอดและใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำ
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ฮอร์โมนบำรุงพืช สารอินทรีย์ชีวภาพกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การปลูกพืชแบบประหยัดน้ำ 
โดยเป็นแนวทางการสอนและสาธิตให้ปฏิบัติ  ควรใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีช่วยเช่น การทำวีดีโอ  การทำคู่มือ  การ
จัดบอร์ด เนื้อเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าว รวมถึงขั้นตอนการหาวัตถุดิบและการนำมาใช้ในการผลิตต่างๆ การ
ทำรูปแบบต่างๆ ให้มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติตามได้  ซึ่งจะลดระยะเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  และสามารถ
ถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่สนใจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ต่อยอดนโยบายสู่ความยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



4.3) แผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตร ประเด็น ความม่ันคงทางอาหาร ของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 
กิจกรรม ช่วงเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

ก ิจกรรมท ี ่  1  การศ ึกษาและ
ร วบร วมข ้ อม ู ล ท ุ น ศ ั ก ยภ าพ 
นว ั ตกรรม  องค ์ ความร ู ้  และ
สถานการณ์ปัญหา ความต้องการ
ของพ้ืนที ่

วันที่1 - 30 
พฤศจิกายน 

2563 

-ชุมชนได้มีการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลทุนศักยภาพ นวัตกรรม องค์
ความร ู ้  และสถานการณ์ป ัญหา 
ความต้องการของพื้นที่ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลของชุมชน 

- รพ.สต.ดงกลาง 
- อบต.ดงกลาง 
- รร.วัดดงกลาง 
- ชมรม อสม.ตำบลดงกลาง 
-ผู้นำชุมชน 

กิจกรรมที ่ 2 การวิเคราะห์ จัด
หมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์
ป ัญหา และต ัดทำแนวทางการ
พัฒนา การขยายผลนวัตกรรม องค์
ความร ู ้ท ี ่ นำ ไปส ู ่ การนำ ไปใช้
แก ้ป ัญหาและการข ับ เคล ื ่ อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที ่
2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถาน
การปัญหา 
2.2 ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้
ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ปัญหาและ
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะใน
พ้ืนทีอ่ย่างจริงจัง 

วันที่ 1 -31 
ธันวาคม 
2563 

-ช ุมชนม ีการการว ิ เคราะห ์  จัด
หมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์
ป ัญหา และจัดทำแนวทางการ
พัฒนา การขยายผลนวัตกรรม องค์
ความร ู ้ ท ี ่ น ำ ไปส ู ่ ก ารนำ ไปใช้
แก ้ ปั ญหาและการข ั บ เ คล ื ่ อน
นโยบายสาธารณในพ้ืนที่ 
2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถาน
การปัญหา 
2.2 ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้
ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ปัญหาและ
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะใน
พ้ืนที ่

- รพ.สต.ดงกลาง 
- อบต.ดงกลาง 
- รร.วัดดงกลาง 
- ชมรม อสม.ตำบลดงกลาง 
-ผู้นำชุมชน 

กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์ 
จ ั ด ห ม ว ด ห ม ู ่  อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  
สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนว
ทางการพัฒนา รวมถึงการขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ปัญหาในการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
3.1 ว ิเคราะห์และกำหนดกรอบ
ประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาทั้งพื้นท่ี 
3.2 จ ัดทำยุทธศาสตร ์และแผน
บูรณาการเพื่อพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
น ำ ไ ป ใ ช ้ แ ก ้ ป ั ญ ห า แ ล ะ ก า ร
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะพ้ืนที่ 

วันที่ 1–15 
มกราคม 
2564 

-ชุมชนมีการสรุปผลการวิเคราะห์ 
จ ั ด ห ม ว ด ห ม ู ่  อ ง ค ์ ค ว า ม รู้  
สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนว
ทางการพัฒนา รวมถึงการขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ปัญหาในการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
3.1 ว ิเคราะห์และกำหนดกรอบ
ประเด็นปัญหาเพื ่อการศึกษาและ
พัฒนาทั้งพืน้ที่ 
 

- รพ.สต.ดงกลาง 
- อบต.ดงกลาง 
- รร.วัดดงกลาง 
- ชมรม อสม.ตำบลดงกลาง 
-ผู้นำชุมชน 



4.4) รายช่ือคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

1.นายสายชล ปนทิม กำนันตำบลดงกลาง 
2.นายปรีชา  โพธ์ิแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
3.นายศรีไพร  สอนเขียว ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง 
4.นายสังเวย หมอนเมือง ผอ.โรงเรียนวัดดงกลาง 
5.นายเหมือน อุณหติ ประธานชมรม อสม.ตำบลดงกลาง 
6.นายจำลอง  เมฆอ้อย ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลดงกลาง 
7.นายนเรศ  หนูอุ่ม นักวิเคราะหน์โยบายและแผน อบต.ดงกลาง 
8.นางสาววณิชยา ประไพภักดิ์ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ อบต.ดงกลาง 
9.นางสาวจิรดา  เมฆโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน  รพ.สต.ดงกลาง 
10.นางอัมพร  ภู่ทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ  รพ.สต.ดงกลาง 
11.นางสมร กรเกตุสกลุ ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ รพ.สต.ดงกลาง  
12.นางสาวลัดดาวลั์  สุวรรณ  พนักงานบริการ รพ.สต.ดงกลาง 
13.นางลิลิตา  สังข์ศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ  รร.วัดดงกลา 
14.พระครูพิจารย์ ธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดดงกลาง 
15.พระครูวิมล สัทธาธิคณุ เจ้าอาวาสวัดดงป่าคำ 
16.นายโชตื  ประภายภักดิ์     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลดงกลาง 
17.นายเชิด  โพธิ์หลาย         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 ตำบลดงกลาง 
18.นายนภดล  สังข์ทอง        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดงกลาง 
19.นายทองคำ  เพ็ชรรัตน์     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 5 ตำบลดงกลาง 
20.นายทองปาน  อินหันต์     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลดงกลาง 
21.นายวันชัย  จันบัว          ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลดงกลาง 
22.นายยงค์ยุทธ  เมืองเหลือ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลดงกลาง 
23.นายทวี  เมฆสันต์          ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลดงกลาง 
24.นายอธิวัฒ วงค์ตันติเจริญ สาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ที่ปรึกษา 
 
4.5) ข้อมูลอ่ืนๆ เพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
- ข้อมูลหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
1.ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลดงกลาง 
2.องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง 
4.โรงเรียนวดัดงกลาง 
5.วัดดงกลาง 
6.วัดดงป่าคำ 
7.ชมรมผูสู้งอายุตำบลดงกลาง 
8.ชมรม อสม.ตำบลดงกลาง 
9.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร 
10.เกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 
12.พัฒนากรอำเภอเมืองพิจิตร 


