
 

 

1 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

 
 
 
 

คำช้ีแจง 

หน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัลฯ 
 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอิสระของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เงื่อนไขของผลงานท่ีส่งสมัคร 
กรุณาทำเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเก่ียวกับผลงานที่นำเสนอ  

 เป็นผลงานที่เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลสำเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี 
ส่วนร่วมมาก่อน 

 เป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการดำเนินงานท่ีสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

  กรณีท่ีเสนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็นโครงการหรือ
ผลงาน ท่ีไม่ซ้ำกันหรือไม่เป็นการดำเนินงานในพื้นท่ีเดียวกัน  

 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ ่งแต่ละเขตพื ้นที ่ฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ  
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
  

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 



 

 

2 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

 ข้อมูลของหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 

1. ชื่อหน่วยงาน      กรมพัฒนาท่ีดิน                           
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน ชื่อโรงเรียน เป็นต้น) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน   สถานีพัฒนาท่ีดินสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 

3. ชื่อผลงาน/โครงการ พลิกวิกฤตการปลูกพืชเชิงเด่ียว เพิ่มโอกาสการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน               .                     

4. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

4.1 ชื่อ-นามสกลุ    นางสาวพรภิมล  จนัทร์อ่อน                    

ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน         

สำนัก/กอง   สถานพีัฒนาท่ีดินสุราษฎร์ธาน ี                               

เบอร์โทรศัพท์  077953068   เบอร์โทรสาร  077950755      

โทรศัพท์มือถือ   0902396235  e-mail   pikajudy@hotmail.com     

4.2 ชื่อ-นามสกลุ   นายพบชาย  สวัสดี          

ตำแหน่ง    ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาท่ีดิน        

สำนัก/กอง    สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11         

เบอร์โทรศัพท์  075378690    เบอร์โทรสาร   075378690    

โทรศัพท์มือถือ    0989732565  e-mail  R11_20@ldd.go.th     
 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน 
  

  



 

 

3 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

ผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

เนื ้อหาในส่วนนี้ ต้องไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ทั้งนี้  
ในการตอบแต่ละข้อคำถาม สามารถตัดคำอธิบายแนวทางการเขียนออกได้ ในกรณีท่ีอ้างอิงเอกสาร โปรดระบุหน้าท่ี 
บรรทัด เลขท่ีหน้าให้ชัดเจน ท้ังนี้ ควรแนบภารกิจสำคัญขององค์กรและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

มิติท่ี 1 : ความสามารถขององค์กร (15 คะแนน)    

1. การสร้างกลไกภายในองค์กร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปสู่การปฏิบัติ  
     1.1 มีการกำหนดนโยบายหรือทิศทางหรือแผนงานหรือมาตรการ ท่ีแสดงว่าให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม 
 ของประชาชน ซึ่งพิจารณาใน 2 เรื่องหลักคือ 1 ) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม หรือ
 การจัดทำแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน 2) ผู้บริหารขององค์กรมีการส่ือสารนโยบาย ทิศทาง มาตรการ  
 ท่ีแสดงถึงการเปิดระบบราชการ  

    กรมพัฒนาท่ีดิน มีวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนาท่ีดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่าง 
     ยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” และมีภารกิจเกี่ยวกับการสำรวจดิน วิเคราะห์และวิจัยดิน และสิ่งท่ี

เกี่ยวข้องกับดินติดตามสถานการณ์การใช้ที ่ดิน เพื่อประเมินศักยภาพ การผลิตพืชและเพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมกับสมรรถนะของดิน วิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดินทั้งในด้านการอนุรักษ์ดินและ
น้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหาในการทำการเกษตร และให้บริการวิเคราะห์ดินและสิ่งท่ี
เกี่ยวข้องกับดิน บริการวัสดุ ปรับปรุงบำรุงดิน พันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมฯ ให้ความสำคัญกับ
การเปิดระบบราชการและทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับ ความร่วมมือ (Collaborative) โดยได้สมัคร
ขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ .ศ.2563 ในประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผล
ประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง 
ซึ่งเป็นการดำเนินงานในโครงการพลิกวิกฤตพืชเชิงเด่ียว เพิ่มโอกาสการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน    

1.2  มีการสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยม ท่ีเอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาราชการ โดยกำหนด พัฒนาท่ีดินให้สมบูรณ์ 
      เพิ่มพูน ผลผลิตในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ในการทำงานให้บุคลากร 

ในองค์กรมีการบูรณาการร่วมกันทำงานทุกภาคส่วนและยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม และผู้บริหารสื่อสารถึง
บุคลากรผ่านช่องทาง 1) การมอบนโยบายในท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการท่ีจัดประชุมทุกเดือน 2) การลง
พื้นท่ีตรวจเยี่ยม 3) คำส่ัง 4) ส่ือโทรทัศน์ และ 5) ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น คู่มือ/ยุทธศาสตร์  

1.3 มีการมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   กรมพัฒนาท่ีดิน กำหนดให้สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 รับผิดชอบในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน  
รวมทั้งสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานแบบมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท่ีดินและถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วม กรมฯ
ได้พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

 



 

 

4 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

มิติท่ี 2: การทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม (45 คะแนน) 
2.  การส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือผลงาน  

2.1 ท่ีมาหรือความสำคัญของสภาพปัญหา วัตถุประสงค์  
    ยางพาราเป็นพืชท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีพื้นท่ีปลูกมากทางภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นท่ี
ปลูกยางพาราท้ังส้ิน 1,670,354 ไร่ โดยอำเภอไชยามีพื้นท่ีปลูก 120,863 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 236 กก./ไร่ (ท่ีมา 
: สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2561) แต่เกษตรกรประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี
ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตยางพารา เนื่องจากยางพารา ต้องการธาตุอาหาร
หลักเพื่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต จำเป็นต้องใส่ในปริมาณท่ีเหมาะสม แต่ปัจจุบันปุ๋ยเคมีมีราคาแพง 
จึงเป็นปัญหาสำคัญท่ีทำให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยน้อยลง ทำให้ผลผลิตลดลง ราคาตกต่ำทำให้เกษตรกรเกิดภาวะหนี้
ส้ินและปัญหาด้านสังคมของชุมชน จากเหตุดังกล่าวทำให้ผู้ใหญ่ประสงค์ ชูแนม ได้ปรึกษาหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยเริ่มพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็น
ต้นแบบของการเรียนรู้ของคนในชุมชนในการปรับเปลี่ยนจากพืชเชิงเดี ่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้                                                                                                                .      
  1. ฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต     
 2. ผลิตอาหารปลอดภัย  ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร   

  3. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.2 รูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการที่ใช้ในการดำเนินโครงการหรือผลงานในพื้นที่ ตั้งแต่การริเริ่ม ไปจนถึง 

การกำหนดแนวทางและดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือการพัฒนา  
      ผู้ใหญ่นายประสงค์ ชูแนม เริ่มเข้าใจของปัญหาของชุมชนและเห็นแนวทางของการปรับเปล่ียนจากพืช

เชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสานที่สามารถเป็นแนวทางแก้ปัญหาของคนในชุมชน การประชุมประจำเดอืน
ถือเป็นโอกาสท่ีเหมาะสมสำหรับการจัดเวทีประชาคมเพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยเริ่มจากการรับฟังสภาพ
ปัญหาของแต่ละคน เพื่อรวมรวมเป็นฐานข้อมูล ความต้องการของชุมชนรวมทั ้งระดมความคิดขอ
คำปรึกษาจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ในการกำหนดการดำเนินงานภายใต้การ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินโครงการในทุกขั้นตอนภายใต้การมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร  

    ขั้นตอนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมีแนวทาง ดังนี้  
      1. สำรวจสภาพปัญหาของชุมชนในพื้นท่ี รับฟังความคิดเห็นและจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับชุมชน 
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร และความต้องการในการผลิต 
      2. พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นท่ี เกษตรกรมีการเรียนรู้รว่มกัน      

        3. เกษตรกรปรับลดพื้นที่ 1 ไร่จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการเกษตรผสมผสาน หรือการปลูกพืช
แซมในพืชหลัก  

      4. เกษตรกรมีบทบาทในการประสานเช่ือมโยงสมาชิก บริหารจัดการระบบการผลิตและจำหน่ายแบ่งบัน 



 

 

5 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

ผลประโยชน์ให้กับสมาชิก                  
       หน่วยงานภาครัฐได้มีบทบาทในการขับเคล่ือนการดำเนินโดยเริ่มจากการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน 
ต่าง ๆ ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การเรียนรู้ของคนในชุมชนและสนับสนุนงบประมาณปัจจัยการ 
ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยสถานีพัฒนาท่ีดินสุราษฎร์ธานีวิเคราะห์ข้อมูลดิน วาแผนการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน เก็บตัวอย่างดินรายแปลง ข้อจำกัดของทรัพยากรดินแบบครัวเรือน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาท่ีดิน สนับสนุนปัจจัยการผลิต จัดต้ังกลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อใช้ปรับปรุงบำรุง
ดิน ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เช่น การผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตน้ำหมักชวีภาพ 
และการผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช   

2.3 บทบาทของแต่ละภาคส่วนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการดำเนินโครงการหรือผลงานในพื้นท่ี 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัย เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง มีผลกระทบ
ทางบวก ตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการปรับเปล่ียนจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวมาเป็นการปลูกพืชอาหาร
ปลอดภัย  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง คือ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 โดยสถานีพัฒนาที่ดินสุ
ราษฎร์ธานี สนับสนุนในการก่อตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน สนับสนุน
ทางด้านวิชาการ ให้คำแนะปรึกษา ช่วยเหลือในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ จัดอบรมให้ความรู้ แก่หมอดินอาสา รวมทั้งการ
ปรับปรุงบำรุงดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
ได้แก่ หน่วยงานระดับจังหวัดท่ีร่วมบูรณาการ เอกชน และหน่วยงานระดับท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัยมีบทบาทเป็นกลไกหลัก (Key Actor) มีบทบาทในการปรับเปล่ียน
จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชอาหารปลอดภัย ส่วนสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 โดยสถานี
พัฒนาท่ีดินสุราษฎร์ธานี มีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) ก่อตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดิน โดยสนับสนุนทางด้านวิชาการ ให้คำแนะปรึกษา ช่วยเหลือในการปรับปรุงบำรุง
ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยมี ห้าง 
Tesco Lotus เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือการทำงาน (Partnership) ด้านการตลาดของสินค้าและผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ ทำให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์สามารถขายได้ตลอดท้ังปี เป็นการส่งเสริมการขาย เพิ่มโอกาสทาง
การตลาด  
      สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดิน การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน สนับสนุนปัจจัยการผลิต การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์          
การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา กรมส่งเสริม
การเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืช วางแผนการผลิต สนับสนุนพันธุ์พืช และส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 7 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ตลอดจน
การตรวจสอบรับรองผลผลิต GAPโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี กรมชลประทาน ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุน
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาชุมชน พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กรมปศุสัตว์ถ่ายทอดองค์



 

 

6 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

ความรู้และสนับสนุนพันธุ์สัตว์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนแหล่งเงินทุน ห้างเทส
โก้โลตัส และวิทยาลัยพยาบาล เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิต  
2.4 การถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

    กรมพัฒนาท่ีดินได้สร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายท้ังภาคประชาชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันให้การ
ดำเนินโครงการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยการส่ือสาร/ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนิน
โครงการต่อสาธารณะดังนี้ 

 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน ให้แก่หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และกลุ่มเกษตรกร  
 2. จัดทำโปสเตอร์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของหมอดินอาสา การทำเกษตรอินทรีย์

ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ 

3. เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน 

17 สิงหาคม 2561 อบจ.สุพรรณบุรี เกษตรกรอำเภอสามชุก ศึกษาดูงาน จำนวน 120 ราย 
24 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษตรกรอำเภอคีรีรัฐนิคม ศึกษาดู

งาน จำนวน 180 ราย 
31 พฤษภาคม 2562 คณะกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จ.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน จำนวน 200 ราย  
 6  มิถุนายน 2562 อบจ.สุพรรณบุรี เกษตรกรอำเภอบางปลาม้า ศึกษาดูงาน (ครั้งท่ี 1)           

จำนวน 220 ราย 
20 มิถุนายน 2562 อบจ.สุพรรณบุรี เกษตรกรอำเภอบางปลาม้า ศึกษาดูงาน (ครั้งท่ี 2)  จำนวน 

250 ราย 
10 กรกฎาคม 2562 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน จำนวน 40 ราย 
 7  สิงหาคม 2562 สำนักงานเทศบาลบ่อทอง จ.ชลบุรี ศึกษาดูงาน จำนวน 210 ราย 
15 สิงหาคม 2562 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน จำนวน 60 ราย 
17 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง ศึกษาดูงาน จำนวน 180 ราย  
19 กันยายน 2562 อบจ.สุพรรณบุรี เกษตรกรอำเภอบางปลาม้า ศึกษาดูงาน (ครั้งท่ี 3) จำนวน 

250 ราย  
การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ 
- รายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 ขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองผักหนามสร้างรายได้หมุนเวียน 

https://youtu.be/BRV1IHJuXuQ 
- เกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความสุข ผลิตผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP https://youtu.be/JKHYKoXcv 8 

 
 
 

 
 
 

ภาพแสดงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

https://youtu.be/BRV1IHJuXuQ
https://youtu.be/BRV1IHJuXuQ
https://youtu.be/JKHYKoXcv%208
https://youtu.be/JKHYKoXcv%208
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มิติที่ 3: การบรรลุผลสำเร็จ (40 คะแนน) 

3. การสรุปบทเรียนความสำเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรลุเป้าหมาย  
3.1 สรุปผลสำเร็จเชิงประจักษ์ ท่ีส่งผลต่อองค์กรและชุมชน สังคม และประเทศ (เน้นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 

ท่ีดีขึ้นของประชาชน)  
 ดินเหมาะสมกับการปลูกพืชเป็นการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ลดต้นทุน เพิ่ม 
ผลผลิตจาการใช้ปุ๋ยเคมี ต้นทุนเฉล่ีย 9,000 บาทต่อไร่ หลังจากเกษตรกรปรับเปล่ียนเป็นเกษตรอินทรีย์โดยใช้ 
ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ต้นทุนเฉล่ีย 5,000 บาทต่อไร่ หลังจากเกษตรกรปรับเปล่ียนจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว 
เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 6,100 บาทต่อไร่ เป็น 100,000 บาทต่อไร่ เกษตรกรผ่าน 
การรับรอง GAP จำนวน 10 ราย ยกระดับมาตรฐานสินค้า เกิดการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
บ้านหนองผักหนามและต่อยอดเครือข่ายกลุ่มผลิตเครื ่องแกง เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ปลอดภัยจากสารเคมี 
3.2 ผลสำเร็จ ของโครงการที่สามารถนำไปเป็นต้นแบบ หรือปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินโครงการจนเป็น

ผลสำเร็จ  


