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แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมสี่วนร่วม (Effective Change) 
 

 
 
 
 
 
คำช้ีแจง 
หน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัลฯ 

หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อิสระของรัฐ สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เงื่อนไขของผลงานท่ีส่งสมัคร 
 กรุณาทำเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเก่ียวกับผลงานที่นำเสนอ  

 เป็นผลงานที่เป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลสำเร็จ 
ที่เป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  และไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี 
ส่วนร่วมมาก่อน 

 เป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการดำเนินงานท่ีสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

  กรณีที่เสนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็นโครงการหรือ
ผลงาน ท่ีมีการดำเนินการไม่ซ้ำกันหรือไม่เป็นการดำเนินงานในพื้นท่ีเดียวกัน  

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

 
 
 
 

 

รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีการดำเนินการหรือโครงการ ในระดับความร่วมมือ (Collaborate) 
และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีจนพัฒนาเป็นต้นแบบ ท่ีกระตุ้นและส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
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ข้อมูลของหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 

1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 กรมพัฒนาท่ีดิน      
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน เป็นต้น) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน 1. สถานีพัฒนาท่ีดินอำนาจเจริญ 2. กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน  
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 

3. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวสุวรรณภา  บุญจงรักษ ์   

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพฒันาท่ีดิน    

สำนัก/กอง กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4    

เบอร์โทรศัพท์ 045-355143     เบอร์โทรสาร 045-311669  

โทรศัพท์มือถือ  086-8629855 e-mail   suwan500@hotmail.com 

3.2 ชื่อ-นามสกลุ  นางสาววรรณา สุวรรณวิจิตร   

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ    

สำนัก/กอง กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4    

เบอร์โทรศัพท์ 045-355143     เบอร์โทรสาร 045-311669  

โทรศัพท์มือถือ  089-7213908 e-mail   noonasu1975@gmail.com 

3.3 ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวกัญญาพร สังข์แก้ว   

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ      

สำนัก/กอง  กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาท่ีดิน  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4     

เบอร์โทรศัพท์ 045-355143 เบอร์โทรสาร 045-311669   

โทรศัพท์มือถือ  084-2998488 e-mail  kanyaporn8488@gmail.com   

3.4 ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวทัศนีย์ บุญเคล้า   

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตร      

สำนัก/กอง  สถานีพัฒนาท่ีดินอำนาจเจริญ  สังกัดสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4     

เบอร์โทรศัพท์ 045-452886-7 เบอร์โทรสาร 045-452886   

โทรศัพท์มือถือ  091-8314048 e-mail         -   
หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
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รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ช่ือผลงาน : ถั่วพร้า ฟื้นดินทราย สร้างรายได้สู่วิถอีินทรีย์คำพระ จังหวัดอำนาจเจริญ 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  

สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม (ที่มาของปัญหา การดำเนินการ ความสำเร็จของการดำเนินการโดยย่อ) ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A 4  
โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 หรือดินร่วนปนทราย 

 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีพื ้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด 
(อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มุกดาหาร นครพนม ยโสธร และอำนาจเจริญ)  ทรัพยากรดินโดยส่วนใหญ่มีสภาพ
ปัญหาดินทราย ความสามารถในการอุ้มน้ำและดูดซับธาตุอาหารต่ำ เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย เกษตรกรจำเป็น
จะต้องมีการเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยพืชสดเป็นหลัก เพื่อปรับโครงสร้างดิน เพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ดังนั้นสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญจึงได้มีโครงการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า/ปอเทือง ) ให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เพื่อนำไปปลูก
หลังนาซึ่งกลุ่มเกษตรกรนี้ได้ผลิตข้าวอินทรีย์ด้วย จึงได้แบ่งพื้นที่การเกษตรส่วนนึงสับกลบเป็นปุ๋ยพืชสด และส่วนท่ี
เหลือเป็นพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ ์พืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า) ซึ่งเกษตรกรให้การยอมรับและนิยมปลูกถั่วพร้าอย่างกว้างขวาง 
เนื่องจากเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทนความแห้งแล้งได้ดี สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินดอนที่มีการระบายน้ำดี มี
ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่ม ระบบรากลึก และสะดวกในการปลูกปรับปรับปรุงบำรุงดินหลังนา กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ต.คำ
พระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ มีรูปแบบในการดำเนินงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ภายใต้
โครงการลดการใช้สารเคมีสู่การทำเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงานภาครัฐ สถานีพัฒนาท่ีดินอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยเจ้าหน้าที่ทำการรวมกลุ่มอย่างจริงจังในปี 2559 เป้าหมายสู่การทำ
เกษตรอินทรีย์โดยภาครัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ วัสดุทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก สารเร่งซุปเปอร์พด. 1 2 6 
และ 7 เป็นต้น สถานีพัฒนาท่ีดินอำนาจเจริญได้เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดชนิดถั่วพร้าปรับปรุงบำรุงดิน
ซึ่งช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ และกลุ่มเกษตรกรมีความสนใจและทดลองปลูกในพื้นที่นาของตนเองในช่วงหลังเก็บเกี่ยว
ข้าวซึ่งดินหลังเกี่ยวข้าวยังมีความช้ืนอยู่ และรวบรวมเก็บเมล็ดพันธุ์บางส่วนนำกลับมาปลูกในพื้นท่ีของตนเพื่อใช้ฤดูการ
ถัดไป จากส่ิงนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ เกษตรกรแปลงข้างเคียงได้ดำเนินการแบบขยายผล  ความยั่งยืนของการดำเนินโครงการ
การคือการต่อยอดโครงการให้ขยายพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆ โดยการนำพื้นที่ตัวอย่างเป็นโมเดลเริ่มต้น ถ่ายทอด
บทเรียนกระบวนการดำเนินงานในด้านการผลิต การดูแล ในพื้นท่ีจนถึงเก็บเกี่ยว และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้ถึงมือผู้รับ
ซื้อได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ รับสมัครกลุ่มเกษตรกร
ผู้สนใจผลิตถั่วพร้าภายใต้เงื่อนไขการดำเนินงานในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ การขยายพื้นที่ในวงกว้างนี้ จะทำให้เกษตรกร
ผู้สนใจและยังไม่เคยรับทราบข้อมูล ได้รับรู้และตัดสินใจดำเนินการกับหน่วยงานรัฐ โดยดูผลลัพธ์ที่ได้จากต้นแบบ
ดังกล่าว ซึ่งทำให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์เดิมเกิดการกระตุ้นตัวเองให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพ
การใช้พื้นท่ีอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด  
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ส่วนท่ี 2 สรุปผลการดำเนินการ 

มิติที่ 1 : ความสำคัญของปัญหาและความสามารถองค์กร (10 คะแนน)    

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

1. การดำเนินการหรือโครงการท่ีใช้กระบวนการมีส่วนร่วมมีความเป็นมาและมีความสำคัญของปัญหาอย่างไร  
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 กรมพัฒนาท่ีดิน เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและ

ปรับปรุงบำรุงดิน วางแผนการใช้ท่ีดินให้เกิดประโยชน์ วิเคราะห์ดินและน้ำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินให้เกษตรกร มีหน่วยงานในจังหวัดเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย พื้นท่ี
รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ มุกดาหาร นครพนม ยโสธร และ
อำนาจเจริญ) ทรัพยากรดินโดยส่วนใหญ่มีสภาพพื้นท่ีเนื้อดินเป็นทรายคิดเป็นพื้นท่ี 3.65 ล้านไร่หรือร้อยละ 11.67 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินทราย เป็นดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินทราย หรือดินทรายปนร่วนที่เกิดเป็นชั ้นหนา
มากกว่า 100 เซนติเมตร จากผิวดิน บางพื้นท่ีมีความหนามากกว่า 50 เซนติเมตร ดินทรายพบท่ัวไปในทุกภาคของ
ประเทศ แต่ดินทรายที่พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินทรายมีสมบัติทางกายภาพไม่ดี เป็นดินที่ไม่มี
โครงสร้าง มีลักษณะเป็นเม็ดเดี่ยวๆ การเกาะตัวหรือยึดตัวของเม็ดดินต่ำ ทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้
ง่าย มีการระบายน้ำและอากาศดีมาก การอุ้มน้ำต่ำและขาดธาตุอาหาร เพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุ
อาหารพืชน้อย พืชท่ีขึ้นบนดินทราย จึงมักขาดท้ังธาตุอาหารและน้ำ ในการปลูกพืช ดินแน่นทึบจากการเขตกรรม
ไม่เหมาะสม ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช จึงจำเป็นต้องมีการจัดการเป็นพิเศษ  (กรมพัฒนาท่ีดิน, 
2556)  เกษตรกรจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งปุ๋ยพืชสดนับว่าเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ที ่มีการใช้กันมากในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถั ่วพร้าเป็นพืชที่มีระบบรากลึก ปลูกง่าย ทนแล้ง 
เจริญเติบโตได้ดีในดินดอนที่มีการระบายน้ำดี จึงมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นาดอนหรือพื้นที่เป็นดินทราย 
จากแผนการดำเนินของจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วพร้าเพื่อการ
ปรับปรุงดิน และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและรับซื้อคืน  โดยเฉพาะการปลูกในช่วงหลังนา เพื่อการปรับปรุงบำรุง
ดิน แต่อย่างไรก็ตามการใช้ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสดก็มีข้อจำกัดที่สำคัญ คือ เมล็ดพันธุ์มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร และช่วงเวลาท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินสามารถสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าให้แก่กลุ่มเกษตรกรนั้น 
ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่กลุ่มเกษตรกรต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญจึงได้มีการ
จัดทำแผนการพัฒนาพื้นท่ีและส่งเสริมให้กับกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความพร้อม กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้มแข็งเพื่อเป็นต้นแบบ
ในการขยายเครือข่ายต่อไป 

2. ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใดบ้าง เช่น ระดับพื้นท่ี หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุ ประชาชนหรือผู้รับบริการกลุ่มใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ (เป็นใคร 
จำนวนเท่าไร) 

    จังหวัดอำนาจเจริญ มีสถานภาพทรัพยากรดิน ได้แก่ ปัญหาดินทราย ประมาณ 756,145 ไร่ (สำนักสำรวจดิน
และวางแผนการใช้ท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน, 2550)  ซึ่งดินทรายพบท้ังในบริเวณท่ีลุ่ม ซึ่งเกษตรกรใช้ประโยชน์ท่ีดินในการ
ทำนาข้าว และพื้นท่ีดอนซึ่งใช้ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย ทรัพยากรดินในพื้นท่ีตำบลคำพระ 
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 40 (ชุดดินห้วยแถลง) กลุ่มชุดดินที่ 19 (ชุดดิน 
นาดูน) และกลุ่มชุดดินที่ 22 (ชุดดินโนนแดงและชุดดินยางตลาด) จัดอยู่ในพื้นที่เขตความเหมาะสมปานกลางสำหรับ
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การปลูกข้าว  ร้อยละ 83 ของพื้นท่ี หรือคิดเป็น 18,253 ไร่ (อ้างอิงจากข้อมูล Agri-Map ) สภาพปัญหาดินทรายเป็นดิน
ท่ีไม่มีโครงสร้าง มีลักษณะเป็นเม็ดเด่ียวๆ การเกาะตัวหรือยึดตัวของเม็ดดินต่ำ ทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้
ง่าย มีการระบายน้ำดีเกินไป ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ ความสามารถในการอุ้มน้ำและดูดซับธาตุอาหารต่ำ และปัญหา
ที่สำคัญ คือ ดินทรายมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ซึ่งปัญหานี้มีผลกระทบต่อเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งยึด
อาชีพทำนาข้าวเป็นส่วนใหญ่ ถือว่าเป็นปัญหาในระดับภูมิภาค จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู และจัดการพิเศษ ซึ่งสถานี
พัฒนาที่ดินอำนาจเจริญได้มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินมาอย่าง
ต่อเนื่อง ในปัจจุบันเกษตรกรให้การยอมรับและนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงดินหลังนาข้าวอย่างกว้างขวาง  

3. หน่วยงานมีนโยบายการมีส่วนร่วมอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหา/สร้างโอกาส/วางฐานรากการพัฒนาการสร้าง 
การมีส่วนร่วม  
กรมพัฒนาที่ดินกำหนดวิสัยทัศน์ “พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช่ประโยชน์ที่ดิน

อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” และมีการสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 และสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักให้บริการงานพัฒนา
ที่ดินในระดับพื้นที่ มีการมอบอำนาจในการบริหาร และสนับสนุนบุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือ 
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ โดยสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการ สร้างทีมทำงาน และสร้างกลไกการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมท้ังการจัดเวทีประชุม/จัดทำประชาพิจารณ์ ต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงาน และส่งเสริมการ
ทำงานแบบกลุ่มตั ้งเป็นกลุ่มเกษตรกรดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งจัดตั้งหมอดินอาสาเป็นเกษตรกร
ต้นแบบในการช่วยถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และประสานการดำเนินงานในระดับพื้นท่ี ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมลงมือทำจนงานประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่กำหนด เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน ลดต้นทุน 
เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
    4. หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (อธิบายในประเด็น   
        ต่อไปนี้ 1) การสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย 2) การสร้างวัฒนธรรม 3) การกำหนดผู้รับผิดชอบ ระบบติดตาม 
        ประเมินผล 4) การจัดสรรทรัพยากรท่ีสำคัญอย่างเพียงพอให้สอดคล้องกับภารกิจ) 

กรมพัฒนาท่ีดินขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี  โดยสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4  ซึ่งเป็น
หน่วยงานระดับภูมิภาค มีสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญอยู่ภายใต้การกำกับดูแล มีการ 1) สื่อสารทิศทางและ
นโยบายให้กับบุคลากรทุกระดับผ่านการประชุมและส่ือรูปแบบต่างๆ และถ่ายทอดเป้าหมายและตัวช้ีวัดจากระดับ
กรมลงสู่ระดับกอง/สำนัก กลุ่ม/ฝ่าย และบุคคล และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 2) สร้าง
วัฒนธรรมการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บุคลากรทำงานแบบใกล้ชิดกับประชาชน คอยเยี่ยมเยียน
ดูแลเอาใจใส่เกษตรกรในพื้นท่ี สอบถามปัญหาและความต้องการของเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผ่านหมอดินอาสา 3) วางระบบการติดตามงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับกรม ประชุมติดตามงานรายเดือน รายไตรมาส และ 6 เดือน และติดตามผลงานทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ตาม
ตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน และ 4) จัดสรรทรัพยากรท่ีสำคัญ ได้แก่ บุคลากร องค์
ความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาทรัพยากรดินและ
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี 
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มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วม (40 คะแนน) 
5. อธิบายวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ/โครงการ  

 5.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ถั่วพร้าเป็นพืชปุ๋ยสดปรับปรุงดินให้เกษตรกรในพื้นท่ีเพื่อลดการเผาตอ
ซังและสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับชุมชน 
5.2 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในพื้นท่ี 
5.3 เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและปรับปเปล่ียนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์     

    6. โครงการมีรูปแบบหรือขั้นตอนหรือวิธีการในการดำเนินการในระดับความร่วมมือ (Collaborate) หรือไม่      
        อย่างไร รวมท้ังมีการนำแนวคิด/นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ อย่างไร   

จากนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ และบรรจุในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2555-2558 เป็นต้นมา เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ/กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินให้มีการพัฒนาส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี และโครงการพัฒนากลุ่มเข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีข้ึน สถานี
พัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศได้นำแนวทางการดำเนินงานภายใต้กิจกรรม/โครงการลงสู่พื้นที่รับผิดชอบและ
หนึ่งในนั้นคือสถานีพัฒนาท่ีดินอำนาจเจริญ นำแนวทางดำเนินการด้านเกษตรอินทรีย์ลงพื้นท่ีและแก้ไขปัญหาใน ต.
คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ก่อนปี 2556 พื้นท่ีดังกล่าวการผลิตพืชได้ผลผลิตตกต่ำ ลักษณะดินเป็นทราย 
มีความแห้งแล้ง การทำการเกษตรโดยเฉพาะพื้นท่ีนาข้าวมีการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีกันอย่างแพร่หลายตามวิถีโดย
ไม่มีความรู้ในการจัดการพื้นที่ จนกระทั้งปี 2556 สำนักงานปฏิรูปที่ดิน (สปก.) ได้ร่วมบูรณาการหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจัดต้ังเป็นนิคมการเกษตรคำพระ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรด้านองค์ความรู้ 
ปัจจัยการผลิต พร้อมนำพาสู่การปฏิบัติจริงในพื้นท่ี และจัดต้ังศูนย์ต้นแบบภายในหมู่บ้านๆ ละ 1 ศูนย์ เกษตรกรมี
ความตื่นตัวและได้ดำเนินการตามแนวทางของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มเกษตรกร 
ต.คำพระ ภายใต้การดำเนินงานของสถานีพัฒนาท่ีดินอำนาจเจริญท่ีจะให้พื้นท่ีมีการปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรดิน
โดยการรวมกลุ่มผู้นำหมู่บ้านและสมาชิกประมาณ 40 คน ให้ได้รับองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้แก่ สาร
เร่ง พด. ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และปูนโดโลไมท์ เป็นต้น นำไปจัดการในพื้นที่การเกษตร
โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด ในปี 2557-2558 สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญได้มีแนวทางให้
เกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินหลังการเก็บเกี่ยวข้าว โดยส่งเสริมการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในพื้นที่พร้อมทั้งชี้แนว
ทางการเก็บเมล็ดพันธุ์บางส่วนนำมาเป็นต้นทุนการหว่านในปีถัดไปโดยลดการพึ่งพาจากหน่วยงานของรัฐและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกษตรกรได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว แต่เนื่องด้วยลักษณะดินในพื้นท่ีเป็นดินทราย
จัด ประกอบกับสภาพอากาศ ดิน ความช้ืน ช่วงเวลาการปลูก และแมลงศัตรูพืชเข้าทำลาย จึงทำให้การส่งเสริมด้าน
ผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองไม่ประสบความสำเร็จ สถานีพัฒนาท่ีดินอำนาจเจริญจึงได้นำเกษตรกรศึกษาดูงานการผลิต
เมล็ดพันธุ์ปอเทืองในพื้นท่ีท่ีประสบความสำเร็จแต่เนื่องด้วยในพื้นท่ีนั้นมีการใช้สารเคมีร่วมด้วย กลุ่มจึงตัดสินใจไม่
ผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองแต่ปลูกไว้เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ในปี 2559  สถานีพัฒนาท่ีดินอำนาจเจริญได้นำเมล็ดพันธุ์
ถั่วพร้าเข้ามาส่งเสริมในกลุ่มทดแทนปอเทือง ด้วยถั่วพร้ามีสมบัติทนต่อสภาพดินแห้งแล้ง มีธาตุอาหารที ่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกถั่วพร้าหลังเก็บเกี่ยวข้าวด้วยดินท่ียังมีความช้ืน และเกษตรกรสามารถ
เก็บรวบรวมผลผลิตเมล็ดพันธุ์บางส่วนกลับมาปลูกในพื้นท่ีของตนเพื่อใช้ในฤดูกาลถัดไปได้ จึงทำให้กลุ่มเกษตรกร
หันมาสนใจและตื่นตัวในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าเพื่อจำหน่ายคืนหน่วยงาน และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ในปี 
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2560-2561 เริ่มมีโครงการนาแปลงใหญ่ของรัฐบาลท่ีต้องการเห็นพื้นท่ีปลูกพืชหลักรวมกลุ่มพัฒนาต่อรองด้านการ
ผลิตสู่การตลาดได้ จึงมีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโดยมีกรมการข้าวเข้าร่วมดำเนินการและเป็นการผลิตข้าวใน
รูปแบบอินทรีย์ สอดคล้องกับพื้นท่ี ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ท่ีมีการลดการใช้สารเคมี เกษตรกรจึงได้
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าอย่างจริงจังภายใต้การผลิตในพื้นที่นาแปลงใหญ่ สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญได้จัดสรร
เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าจำนวน 10 ตัน ให้แก่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์จำนวนกว่า 200 ราย ในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ โดยมี
ขั้นตอนการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน รับสมัครสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า จัดตั้งคณะกรรมการ
กลุ่ม และร่วมกันจัดทำระเบียบข้อตกลงในการบริหารจัดการกลุ่ม กลุ่มฯ ให้บริการกู้ ยืม ฝาก ถอน เมล็ดพันธุ์ถั่ว
พร้าแก่สมาชิก และเป็นแหล่งผลิต รวบรวมเมล็ดพันธุ ์ถั ่วพร้าในชุมชน ในปี 2562-2563 สถานีพัฒนาที ่ดิน
อำนาจเจริญพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าและการจัดการ จนทำให้กลุ่มสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว
พร้าได้ถึง 20 ตัน นำมาจำหน่ายคืนให้กับสถานีพัฒนาท่ีดินอำนาจเจริญ ในราคากิโลกรัมละ 15-18 บาทต่อกิโลกรัม 
โดยไม่ต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์ต้นทุนของหน่วยงานรัฐ และจากท่ีดินเคยเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำกลับฟื้นฟูและ
มีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น ดินโปร่ง ร่วนซุย มีความชุ่มชื้นในดิน ประกอบกับข้าวที่ปลูกงอกงาม แข็งแรง เมล็ดข้าวเต็ม
รวง เลิกการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีอย่างชัดเจน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังฤดูการทำนา และเกษตรกรภายใน
บริเวณใกล้เคียงมีความสนใจและเข้าร่วมโครงการอีกจำนวนมาก ทำให้ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตถั่วพร้าในตำบล
คำพระ มีสมาชิกมากถึง 226 ราย ในพื้นท่ี 2,979 ไร่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าจึงเป็นต้นแบบให้กับชุมชนในพื้นท่ี 
และพื้นท่ีใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน 

   7. มีภาคส่วนใดบ้างท่ีเข้ามามีบทบาทในการขับเคล่ือนการดำเนินโครงการ 
 โครงการถั่วพร้า ฟื้นดินทราย สร้างรายได้สู่วิถีอินทรีย์คำพระ จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินงานตามแผนงาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมและจัดหาเมล็ดพันธุ ์พืชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน การ
ดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยภาครัฐขับเคล่ือนโดยสถานี
พัฒนาท่ีดินอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 กรมพัฒนาท่ีดิน เป็นหลัก ถือว่าเป็นหน่วยงานต้นทางท่ีเข้ามามี
บทบาทสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการผลิตท่ีมั่นคง การปรับปรุงบำรุงดิน และองค์ความรู้พร้อมสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตโดยใช้เครือข่ายหมอดินอาสาและผู้นำกลุ่ม (ภาคประชาชน) ประกอบกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ทำงานในรูปแบบการบูรณาการหน่วยงานภายในจังหวัด ได้แก่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
อำนาจเจริญ ท่ีมีส่วนในการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรโดยการอบรมสร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เกษตรกรได้เข้าใจ
และมจิีตสาธารณะท่ีจะร่วมในการพัฒนาพื้นท่ีของตนเอง หน่วยงานกลางทางท่ีเข้ามามีบทบาทประกอบด้วย สำนักงาน
เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มีส่วนในการพัฒนาเกษตรกรจนเป็นกลุ่มเกษตรกร จัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกร ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ได้มีส่วนในการให้องค์ความรู้ในการผลิตข้าว
ที่มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐาน Organic Thailand เป็นเจ้าภาพส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรทำนาแปลงใหญ่  สำนักงานปศุสัตว์อำนาจเจริญ มีส่วนช่วยในการให้ความรู้และพัฒนาด้านปศุสัตว์ในพื้นท่ี 
เช่น การเลี้ยงวัว การเลี้ยงไก่ไข่ และตรวจรับรอง ไข่ไก่อินทรีย์ สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มีส่วนในการให้
ความรู้ด้านประมงและตรวจรับรองการเลี้ยงปลาให้ได้รับมาตรฐานประมงอินทรีย์ และหน่วยงานปลายทางท่ีเข้ามา
บทบาท ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนและรับซื้อคืน กลุ่มข้าวสัจธรรม
อำนาจเจริญเป็นตลาดสินค้าอินทรีย์ที่สำคัญของกลุ่มเกษตรกรที่ให้สนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน IFOAM และ
บริษัทเจียเม้ง (ภาคเอกชน) ถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญทางการตลาดที่รับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรยี์ 
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นอกจากนี้สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ เป็นแหล่งรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าหลังฤดูทำนา สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานพานิชย์จังหวัดอำนาเจริญ ทำหน้าที่ในการจัดหาตลาดจำหน่ายสินค้าให้
เกษตรกรในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ช่วยให้ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสร้างตรา
สินค้าให้กับกลุ่ม โดยกลุ่มสามารถจำหน่ายข้าวอินทรีย์ได้ภายใต้ตรา D-Rice ข้าวอินทรีย์ตำบลคำพระ  จากการ
ขับเคลื่อนงานในรูปแบบบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนทำให้การ
ดำเนินงานของโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์เกษตรกรได้รับประโยชน์ท้ังด้านทรัพยากรดิน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและ
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  
 

  

ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ผลผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม 
 
   8. โครงการมีกลไกหรือวิธีการท่ีใช้ในการขับเคล่ือนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ รวมถึงท่ีมาและแนวทางของ 

  การทำงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 
กลไกการขับเคลื่อนการทำงานในรูปแบบของคณะทำงานจังหวัดประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดำเนินงานและขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวง
เกษตรฯ อาทิเช่น ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.)  การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก และเกษตรอินทรีย์ และขับเคลื่อนงานตามภารกิจของ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดประชุมคณะทำงาน วางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ดำเนินงานตามแผนทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒาที่ดิน
อำนาจเจริญ มีแผนงาน/โครงการ พร้อมงบประมาณ ที่มีแผนดำเนินการในพื้นที่ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาหมอดินอาสา 
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และส่งเสริมและจัดหาเมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน และงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ทุกโครงการมีความสำคัญและเป็นกลไก
นำไปสู่เกษตรกรในพื้นท่ี  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบพื้นท่ีเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ร่วมกับหมอดินอาสาท่ีเป็นเครือข่ายสำคัญของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยให้การอบรมให้ความรู้หมอดินอาสาทุกปีเพื่อให้ไป
ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรในพื้นท่ีต่อไป เป็นผู้ติดต่อประสานงานต่างๆ ในพื้นท่ีถือว่าเป็นกลไก
ท่ีสำคัญ  
   9. โครงการมปัีญหาอุปสรรคในการด าเนินการและแนวทางแกไ้ขปัญหาอย่างไร 
 1. สภาพปัญหาทรัพยากรดินมีลักษณะเนื้อดินเป็นทราย แน่นทึบ ความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ ส่งผลให้การ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ ซึ่งในระยะแรกเจ้าหน้าท่ีเข้าไปมีบทบาทในการสร้างความรู้ความ
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เข้าใจและสนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่นๆ เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปูนโดโลไมท์ เป็นต้น ใหก้ับเกษตรกรเพื่อปรับปรุง
ดิน และให้มีการใช้ท่ีดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 2. ปัญหาสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนแล้ง อากาศร้อน แห้งแล้ง หรือฝนตกก่อนฤดูกาล ทำให้ไม่สามารถ
คาดการณ์ปริมาณผลผลิตท่ีเกษตรกรจะผลิตได้ นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศยังทำให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าลดลง เช่น 
สภาพอากาศแล้ง ถั่วพร้าจะมีเมล็ดขนาดเล็ก ลีบ หรือมีฝนมาในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ทำให้ฝักเน่าเสียคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ต่ำ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการท่ีเกษตรกรจะไม่ได้เมล็ดพันธุ์ สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญจึงให้แนะนำให้
เกษตรกรปลูกให้เต็มพื้นท่ีท่ีเกษตรกรสามารถดำเนินการได้ 

3. แผนการจัดหา-รับซื้อคืนของหน่วยงานภาครัฐไม่แน่นอน  การจัดสรรเป้าหมายการรับซื้อคืนของหน่วยงาน
ในแต่ละปีข้ึนอยู่กับงบประมาณ อาจไม่ได้รับเป้าหมายตามท่ีมีการจัดทำแผนเสนอไปนั้น ในบางปีเกษตรกรสามารถผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าได้เกินเป้าหมายท่ีหน่วยงานได้รับทำให้เมล็ดพันธุ์ไม่มีแหล่งจำหน่าย แนวทางแก้ไขเจ้าหน้าท่ีหาแหล่ง
จำหน่าย/ตลาดอินทรีย์ให้กับกลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรบริหารจัดการด้วยการจำหน่ายเองให้กลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มข้าว  สัจ
ธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นเครือข่ายผลิตข้าวอินทรีย์ และเกษตรกรในชุมชนท่ีต้องการเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าอินทรีย์ 
ทำให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านการตลาดจำหน่ายเอง ก็จะช่วยลดการพึ่งพาจากหน่วยงานภาครัฐ
ลงได้  
 
มิติที่ 3: ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ (40 คะแนน) 
10. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ของการดำเนินการ/โครงการที่สำคัญคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี้วัด 
     ท่ีวัดความสำเร็จของการดำเนินการ/โครงการ พร้อมยกตัวอย่าง 

ผลผลิต  
1. ร้อยละของพื้นท่ีนาแปลงใหญ่ ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ มีการปลูกถั่วพร้าเป็นพืชปุ๋ยสด

ปรับปรุงดินและผลิตเมล็ดพันธุ์ 
2. ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึน้ 

3. ร้อยละของผลผลิตข้าวท่ีเพิ่มขึ้น 

4. ร้อยละของเกษตรกรผู้ผลิตข้าว และเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 
5. ร้อยละของเกษตรกรท่ีลดการใช้สารเคมีและปรับเปล่ียนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 
ผลลัพธ ์
1. ร้อยละ 100 ของพื้นท่ีนาแปลงใหญ่ ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ท่ีกลุ่มเกษตรกรมีการปลูกถั่ว

พร้าเป็นพืชปุ๋ยสดปรับปรุงดินและผลิตเมล็ดพันธุ์ 
2. ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึน้ 1.0 เปอร์เซ็นต์ 

3. ผลผลิตข้าวของเกษตรกร ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

4. ร้อยละ 100 ของเกษตรกรผู้ผลิตข้าว และเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 

5. ร้อยละ 100 เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและปรับเปล่ียนเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 
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11. การดำเนินการ/มีประโยชน์ที ่สำคัญต่อองค์กร ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร อธิบายให้   

ชัดเจนเชิงสถิติ พร้อมยกตัวอย่าง 
1. เป็นศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรและการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าอินทรีย์ และระบบการผลิต

ข้าวอินทรีย์ หน่วยงานสามารถถอดบทเรียนและขยายผลให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เกิดการเรียนรู้ เป็นศูนย์ต้นแบบการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบล และสถาบันการศึกษา 
ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตถั่วพร้าคำพระ ได้มีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนคำพระ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (PGS)  ศูนย์ข้าวชุมชน  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์
เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กร/หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาพื้นท่ี 
 2. ทรัพยารกรดินในพื้นท่ีเกษตรกรได้รับการปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดิน พื้นท่ีร้อยละ 100
ไม่มีการเผาตอซังข้าวในพื้นท่ี สามารถเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินได้ถึงร้อยละ 50 ทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 
20 และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการเป็นอย่างมาก 
 3. ภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มข้าวสัจธรรม และบริษัทเจียเม้ง ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ท่ีมีคุณภาพผ่านการรับรอง
มาตรฐาน IFOAM และ Organic Thailand มีผลผลิตออกจำหน่ายเพียงพอสำหรับผู้บริโภคต่อไป  

 
มิติที่ 4: ความยั่งยืน (10 คะแนน) 
12. หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (อธิบายในประเด็นต่อไปนี้) 1) การถ่ายทอดบทเรียนไปสู่
สาธารณะเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2) การจัดแผนในการขยายผลและการบรรจุโครงการ
ไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน) 
 12.1 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ ์ถั ่วพร้าอินทรีย์ ต.คำพระ เป็นศูนย์ต้นแบบของหลายหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (PGS)  ศูนย์ข้าว
ชุมชน  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เป็นต้น  
 12.2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธุ์ผ่านส่ือสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. “รายการคนไทยหัวใจ
เกษตร ตอน กรมพัฒนาท่ีดิน ผลิตพืชอินทรีย์ พร้อมรับรองมาตรฐาน PGS”   

4.5 5.2 5.0 4.9 5.1

0.35 0.8 0.6 0.85 1.0

การเปล่ียนแปลงสมบัติเคมีของดินในพ้ืนที่ 
pH OM %

ปี2560ปี2559 ปี2561 ปี2562 ปี2563



 

 

 
แบบฟอร์มรางวัลฯ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) 

 
11 

  

(URL :  https://youtu.be/al8MTblHI68) 
 12.3 สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มีแผนปฏิบัติการโดยกำหนดเป้าหมายล่วงหน้าระยะ 3 ปี ซึ่งแผนใน
ปีงบประมาณ 2565-2567 มีการกำหนดเป้าหมายการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าของสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญปีละ 
150 ตัน และมีแผนการส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน จำนวน 15,000 ไร่ต่อปี สอดรับกับกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว
พร้าได้มีแผนการขยายพื้นท่ีการผลิตในระดับหมู่บ้านโดยมีรวมกลุ่มย่อย ซึ่ง ตำบลคำพระมีท้ังหมด 12 หมู่บ้านแผนการ
จัดต้ังกลุ่มย่อยเท่ากับ 12 กลุ่มย่อย และมีแนวโน้มในการขยายการผลิตไปยัง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ในปี 2565-
2567 ต่อไป 
 

 


