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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  

  กรณีท่ีเสนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 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  กรมพัฒนาท่ีดิน      
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน ชื่อโรงเรียน เป็นต้น) 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน  สถานีพัฒนาท่ีดินกระบี่    

3. ชื่อผลงาน/โครงการ เกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม  

4. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

4.1 ชื่อ-นามสกลุ  นางสาวสุภาวดี   ศรีจำเริญ                                        

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ        

สำนัก/กอง สถานีพัฒนาท่ีดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๑      

เบอร์โทรศัพท์ 075-680337         เบอร์โทรสาร 075-680338                       

โทรศัพท์มือถือ  080-324-4235  e-mail   phai283@hotmail.com                   

4.2 ชื่อ-นามสกลุ  นายอุชุกร    พรหมมานนท์         

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ        

สำนัก/กอง  สถานีพัฒนาท่ีดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๑๑      

เบอร์โทรศัพท์ 075-680337         เบอร์โทรสาร 075-680338                       

โทรศัพท์มือถือ  095-9153944  e-mail         
 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
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รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ความยาวต้องไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวมเอกสารแนบ โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16  
(โปรดศึกษาเกณฑ์การพิจารณาประกอบการตอบคำถาม) 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  

สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม (ท่ีมาของปัญหา การดำเนินการ ความสำเร็จของการดำเนินการโดยย่อ) ความยาว
ไม่เกิน 1 หน้า A 4  โดยต้องใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16  

 กรมพัฒนาท่ีดินได้กำหนดนโยบาย และภารกิจสำคัญเกี่ยวกับ การวางแผนการใช้ท่ีดินในพื้นท่ีเกษตรกรรม การ
กำหนดบริเวณการใช้ท่ีดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบํารุงดิน การให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาท่ีดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมพัฒนาท่ีดิน ได้ดำเนินการ
พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดินมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนภารกิจงานทางด้านการเกษตร และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นท่ี และได้มีการสร้างวัฒนธรรมองคก์ร 
และค่านิยมกรมพัฒนาท่ีดิน โดยเน้น “เกษตรกร” เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีส่วนร่วมในรูปแบบชุมชน โดย
ให้ความสำคัญกับ การรวมกลุ่มเกษตร  เพื่อผลักดันให้สามารถดำเนินการในรูปของธุรกิจเกษตร โดยน้อมนําหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ อันจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีผลักดันให้ประเทศไทย สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อให้เกษตรกรเกิดการมีส่วนร่วมกันในพื้นที่ นำไปสู่การพัฒนากลุ่มเกษตรกรใน
พื้นท่ีต่อไป โดยน้อมนําหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาขยายผลและประยุกต์ใช้
ต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรบ้านต้นทัง หมู่ท่ี 7 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีสภาพพื้นที่เป็น
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-12 % บริเวณที่ราบลุ่ม น้ำทะเลจะท่วมถึง ลักษณะและ
สมบัติดิน จะเป็นดินร่วนหยาบลึกมาก ส่วนของดินบนมีเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย มีสีน้ำตาล 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาล
ปนเหลือง อาจพบดินร่วนเหนียวปนทรายในดินล่างชั้นถัดไป ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีดังกล่าว คือมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินค่อนข้างเป็นทรายและ หน้าดินง่ายต่อการ
ถูกชะล้าง และขาดแคลนน้ำ บางบริเวณยังพบตะกอนสันทรายท่ีน้ำทะเลท่วมถึง ส่วนดินล่างลงไปก็พบตะกอนน้ำจืด ซึ่ง
ดินกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำหรือวัตถุต้นกำเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัด ในอดีตพื้นที่ดังกล่าวได้มีการใช้ประโยชน์ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 12 ไร่ ได้พบเจอปัญหาในเรื่องของ
ผลผลิตปาล์มน้ำมันทะลายเล็ก ใบเหลือง ราคาตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง รวมถึงกลุ่มเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจใน
การดูแล ปรับปรุงบำรุงรักษา เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ของคนในชุมชนหมู่ท่ี 7 บ้านต้นทัง ผู้
ท่ีรับผิดชอบการจัดการพื้นท่ีก็จะแค่กรรมการส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เป็นต้น ทำให้
รายได้ในการพัฒนาชุมชนบ้านต้นทังแห่งนี้มีน้อย ต่อมาได้มีการเรียกสมาชิกในชุมชนให้มีการเสนอแนวความคิดในการ
พัฒนาพื้นท่ีดังกล่าว โดยสามารถให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นท่ีแห่งนี้และใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีด้วยกัน เพื่อ
สร้างความสามัคคีของคนในชุมชนบ้านต้นทัง ทำให้กลุ่มเข้มแข็งและสามารถพัฒนาไปอย่างยั่งยืนด้วยพลังชุมชน 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ 

มิติที่ 1 : ความสำคัญของปัญหาและความสามารถองค์กร (10 คะแนน)    

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

1. การดำเนินการหรือโครงการท่ีใช้กระบวนการมีส่วนร่วมมีความเป็นมาและมีความสำคัญของปัญหาอย่างไร  
พื้นบ้านต้นทัง หมู่ท่ี 7 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไม่เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้ำมัน
เนื่องจากสภาพดินเค็มจะไล่ปุ๋ยท่ีเกาะอยู่กับดินให้หลุดออกมาและความเค็มนี้จะเกาะแน่นกับดินแทน ซึ่งปุ๋ยท่ีหลุด
ออกมาจะทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้ ดังนี้ในช่วงแรกจะเห็นว่าพืชเจริญเติบโตได้ดี เมื่อพืชใช้ปุ๋ยหมด และมีการใส่
ปุ๋ยเพิ่มลงไปในดิน ปุ๋ยจะไม่สามารถไปเกาะกับดินได้ เนื่องจากความเค็มแทนท่ีหมดแล้ว ทำให้ปุ๋ยท่ีใส่ถูกชะล้างไป
ได้ง่าย พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้ สุดท้ายจึงทำให้พืชขาดธาตุอาหารและผลผลิตลดลง จึงแนะนำให้เกิดการรวมกลุ่ม
มีการสนับสนุนให้สมาชิกเรียนรู้การปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นท่ี โดยได้หันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูก
พืชผักอายุส้ันหมุนเวียนในกลุ่มเกษตรกร เพื่อช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ผลิตพืชที่ปลอดภัยจากสารพิษ และเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นการขยายโอกาสในการทำเกษตรอินทรีย์ต่อไป      

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

ระดับพื้นท่ี จำนวน 12 ไร่ เกษตรกรภานในกลุ่มบ้านต้นทัง จำนวน 57 ราย ได้พบเจอปัญหาของสภาพดินเค็มส่งผล
ในเรื่องของผลผลิตปาล์มน้ำมันทะลายเล็ก ใบเหลือง ราคาตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง รวมถึงขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแล ปรับปรุงบำรุงรักษา เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ของคนในชุมชนหมู่ท่ี 7 บ้าน
ต้นทัง ผู้ท่ีรับผิดชอบการจัดการพื้นท่ีก็จะแค่กรรมการส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. 
เป็นต้น ทำให้รายได้ในการพัฒนาชุมชนบ้านต้นทังแห่งนี้มีน้อย ต่อมาได้มีการเรียกสมาชิกในชุมชนให้มีการเสนอ
แนวความคิดในการพัฒนาพื้นท่ีดังกล่าว โดยสามารถให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นท่ีแห่งนี้และใช้
ประโยชน์จากพื้นท่ีด้วยกัน เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องการทำ
เกษตรอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านต้นทัง หมู่ท่ี 7 ของกรมพัฒนาท่ีดินเป็นสมาชิกใน
ชุมชนแห่งนี้ด้วย ได้ทำหน้าท่ีเสนอแนวทางการพัฒนาท่ีดินโดยปรึกษาทางเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสถานีพัฒนาท่ีดิน
กระบี่เข้าร่วมประชุมสมาชิกในชุมชนบ้านต้นทังจำนวน 57 รายในการปรับเปล่ียนสภาพพื้นท่ีให้มีการใช้ประโยชน์
ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อลดต้นทุนการผลิต การบำรุงรักษาสภาพพื้นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ    

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

อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” และมีการส่ือสารและถ่ายทอดทิศทางให้กับสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ซึ่งเป็นเป็นหน่วยงานหลักให้บริการงานพัฒนาที่ดินในระดับพื้นที่ มีการมอบ
อำนาจในการบริหาร และสนับสนุนบุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือ แผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณ โดยสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการ สร้างทีมทำงาน และสร้างกลไกการทำงานแบบมีส่วน
ร่วมทั้งการจัดเวทีประชุม/จัดทำประชาพิจารณ์ ตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน และส่งเสริมการทำงานแบบ
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กลุ่มต้ังเป็นกลุ่มเกษตรกรดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งจัดต้ังหมอดินอาสาเป็นเกษตรกรต้นแบบในการ
ช่วยถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และประสานการดำเนินงานในระดับพื้นท่ี ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือ
ทำจนงานประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่กำหนด เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน ลดต้นทุน เพิ่ม
ผลผลิต สร้างรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

    4. หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (อธิบายในประเด็น   
        ต่อไปนี้ 1) การสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย 2) การสร้างวัฒนธรรม 3) การกำหนดผู้รับผิดชอบ ระบบติดตาม 
        ประเมินผล 4) การจัดสรรทรัพยากรท่ีสำคัญอย่างเพียงพอให้สอดคล้องกับภารกิจ) 
 กรมพัฒนาท่ีดินขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี  โดย 1) ส่ือสารทิศทางและนโยบายให้กับ
บุคลากรทุกระดับผ่านการประชุมและส่ือรูปแบบต่างๆ และถ่ายทอดเป้าหมายและตัวช้ีวัดจากระดับกรมลงสู่ระดับ
กอง/สำนัก กลุ่ม/ฝ่าย และบุคคล และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 2) สร้างวัฒนธรรมการ
ทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บุคลากรทำงานแบบใกล้ชิดกับประชาชน คอยเยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใส่
เกษตรกรในพื้นที่ สอบถามปัญหาและความต้องการของเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผ่านหมอดินอาสา 3) วางระบบการติดตามงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการระดับกรม 
ประชุมติดตามงานรายเดือน รายไตรมาส และ 6 เดือน และติดตามผลงานท้ังผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดและ
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน และ 4) จัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ ได้แก่ บุคลากร องค์ความรู้ 
อุปกรณ์และเครื่องมือ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาทรัพยากรดินและความ
ต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี ดังรายละเอียดนี้ 
4.1)  การส่ือสารถ่ายทอดนโยบาย “เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด” ซึ่ง 
“Smart Farmer” คือ เกษตรกรท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีทำอยู่ มีข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจ มีความตระหนักถึง
คุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม/สังคม มีความ ภูมิใจในความเป็น
เกษตรกร และ “Smart Officer” เป็น บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีมีความรักเกษตรกร เหมือน
ญาติมีความรอบรู้ทางวิชาการและนโยบาย ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร มุ่งนําเกษตรกรสู่ Green Economy และ Zero waste agriculture และความยั่งยืน โดยได้
กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ดังนี้ 1) ต้ังศูนยข์้อมูลเกษตรท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลท้ังแหล่งผลิต 
ฤดูกาลท่ีผลผลิตออก ปริมาณผลผลิต สภาพภูมิอากาศ ราคาสินค้า การตลาด 2) ทุกจังหวัด โดยเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดทำแผนการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด โดยมีข้อมูล Zoning สินค้าเกษตรทุกชนิดในจังหวัด มี
ทะเบียนเกษตรกร ท่ีต้ังฟาร์ม แหล่งรวบรวมผลผลิต และกระจาย สินค้าการตลาดภายในภายนอกจังหวัด แหล่ง
แปรรูป ต้นทุน ราคา การตลาด สภาพดิน แหล่งน้ำ ฤดูกาล ฯลฯ3) ปรับรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรใหม่ โดยให้
ทุกหน่วยงานท่ีทำงานส่งเสริม สร้างอาสาพัฒนาการ เกษตร เพื่อเข้าพบหาเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม เป็นกลไกในการ
ขับเคล่ือนการเกษตรในรูป Green Economy และ Zero waste agriculture ทำงานแบบบูรณาการ และทำแผน
เชิงรุก เข้าหาเกษตรกร 4) ให้ทุกหน่วยงานสร้างยุวเกษตรกร เพื่อรองรับการขาดแคลนเกษตรกรท่ีมีอายุสูงขึ้น และ
ขาดแคลน แรงงานเกษตรและผลักดันให้เป็น Smart Farmer 5) สร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพ
เกษตรกรรม โดยเชิดชูผู้นําเกษตรกรท่ีมีความรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 
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4.2) การสร้างวัฒนธรรม   ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านต้นทังมีความรู้สึกนึกคิดว่า เป็นพวกเดียวกัน มีความ
สนใจ ดำเนินการหรือร่วมปรึกษาหารืออย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกนั ท่ีมีปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกนั มีส่วนร่วมใน
การปรับเปล่ียนรูปแบบการทำเกษตรแบบมีส่วนร่วม ท้ังด้านความคิด การกระทำ และความรับผิดชอบ 
4.3) การกำหนดผู้รับผิดชอบ ระบบติดตาม ประเมินผล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันนโยบายการลดต้นทุน
และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ซึ่งการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมจะเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญในการบรรลุผลตาม
โครงการดังกล่าว แนวทางการดำเนินงาน เป็นการทำงานแบบบูรณาการระหว่างเกษตรกรและคณะทำงานในภาค
การเกษตร เพื่อกำหนดเป้าหมายและความต้องการจริงในพื้นท่ีโดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี ้

          1. สำรวจพื้นท่ีไม่เหมาะสม (N) โดยใช้แผนท่ี Agri-Map 
          2. คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
          3. จัดอบรมและช้ีแจงความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการปรับเปล่ียนพืชให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 
          4. ดำเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต โดยปรับโครงสร้างของดินเพื่อรองรับการทำเกษตรผสมผสาน / พืช
เศรษฐกิจ 

4.4) การจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญอย่างเพียงพอให้สอดคล้องกับภารกิจ จะต้องคำนึงถึงเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
ผลิตพืชจำนวน 12 ไร่ แห่งนี้ รวมถึงทรัพยากรในการบริหารที่มีจำกัดและการประสานงานระหว่างกันสุดท้ายคือ
การแบ่งงานกันทำในกลุ่มที่มีสมาชิกจำนวน 57 ราย โดยมีการแบ่งทรัพยากรในการจัดการ ได้แก่ คน เงิน
งบประมาณและรายรับรายจ่ายของกลุ่ม วัสดุในท้องถิ่น วิธีการจัดการในกลุ่ม การตลาดและประชาสัมพันธ์ ส่ือ
ออนไลน์ ทางเฟส ไลน์ เพจเกษตรอินทรีย์ พด.กระบี่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 
98.5 เมกะเฮิทต์ ทุกวันพุธ เวลา 14.30-15.00 น. ด้านเครื่องจักร/อุปกรณ์และสิ่งสำคัญการสร้างขวัญกำลังใจ
ร่วมกันในกลุ่ม มีการสังสรรค์แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอย่างสม่ำเสมอ 

 
มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วม (40 คะแนน) 

5. อธิบายวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ/โครงการ  
เพื่อให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารงานและพื้นที่กลุ่มของตนเอง ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญต่อ
การสร้างความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบาย แผน โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐในปัจจุบันที่เน้นให้
ประชาชนเข้ามาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมรับประโยชน์และร่วมประเมินผลในเรื่องต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรโดยตรง สอดคล้องกับ แนวคิดของการพัฒนาประเทศท่ี เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา โดยให้ความสําคัญต่อเกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอาจประกอบไปด้วยบุคคล กลุ่มบุคคล 
องค์กร สถาบัน ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบจากการบริหารส่วนราชการ เป็นการ
พัฒนาพื้นท่ีเกษตรกร โดย เกษตรกรมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการทำงาน มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม 

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

1) จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู ้ รับฟังข่าวสาร การปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดย
ดำเนินการคัดเลือกจากเกษตรกรท่ีปลูกพืชในพื้นท่ีเหมาะสมน้อย (S3) หรือไม่เหมาะสม (N) และมีความสนใจท่ีจะ
ปรับเปล่ียนชนิดพืชตามทางเลือกท่ีเจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ โดยจำนวนสมาชิกกลุ่มละประมาณไม่น้อยกว่า 20 ราย 
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เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะร่วมกันคิด วางแผนปฏิบัติ ตัดสินใจแก้ปัญหาการวาง
แผนการผลิตในภาพรวมของกลุ่ม แผนการผลิตรายครัวเรือน/รายแปลง การรวมกันจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต การ
บริหารจัดการการใช้ปัจจัยการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร การรวบรวมผลผลิตและรวมกันจัดจำหน่าย
ผลผลิต ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มท่ีคัดเลือกจากสมาชิกกลุ่ม 
2) จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อร่วมกันคิดวางแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ จัดแผนการปฏิบัติงานโดยประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานภาคีต่าง ๆ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชทางเลือกชนิดใหม่ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) /ศูนย์เครือข่ายฯ อาจอบรมร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) และมุ่งเน้นการรวมตัวเป็นแบบกลุ่ม 
3) สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ท่ีจำเป็นสำหรับจัดทำแปลง
เรียนรู้การปรับเปล่ียนการผลิตในพื้นท่ีไม่เหมาะสมและติดตามให้คำแนะนำในการผลิตพืชทางเลือกชนิดใหม่ 
4) มีการติตตามผลการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มโดยตรวจแปลงกันเองในกลุ่ม เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความคิด 
และความรู้ร่วมกัน และช่วยกันพัฒนาต่อยอดร่วมกันแบบช่วยเหลือพึ่งพากันไปภายในกลุ่ม 

   7. มีภาคส่วนใดบ้างท่ีเข้ามามีบทบาทในการขับเคล่ือนการดำเนินโครงการ 
บทบาทของแต่ละภาคส่วนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการดำเนินโครงการหรือผลงานในพื้นท่ี “การ

บริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning)” ในพื้นท่ี บ้านต้นทัง ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดย
มุ่งเน้นให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีให้ “เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด” มี
กระบวนการและขั้นตอนในการทำงานดังนี ้

1) สถานีพัฒนาท่ีดินกระบี:่ จัดอบรมและช้ีแจงความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการปรับเปล่ียนพืชให้ 
เหมาะสมกับพื้นที่ ดำเนินการปรับเปลี่ยนการผลิตและปรับโครงสร้างของดินเพื่อรองรับการทำเกษตรผสมผสาน การ
สำรวจพื้นท่ีไม่เหมาะสม (N) โดยใช้แผนท่ี Agri-Map การบริหารจัดการพื้นท่ีให้มีการใช้ประโยชน์พื้นท่ีได้สูงสุด การผลิต
ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาท่ีดิน การตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่าย (LDD Test 
Kit) การปรับปรุงบำรุงดินด้วยสารปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการธาตุอาหารในดิน  

2) สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ : ส่งเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตร ส่งเสริม 
และพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน และประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การ
จัดการผลผลิตพืช 

3) สำนักงานประมงอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ : ส่งเสริมการวางแผนการผลิตประมง การเล้ียงปลา  
4) สำนักงานพัฒนาชุนชนเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ : อบรมอาชีพเสริม การรวมกลุ่ม จัดต้ังวิสาหกิจชุมชน  

การเพาะเห็ด  
5) ปศุสัตว์อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ : การเล้ียงสัตว์แพะ ไก่ ร่วมในพื้นท่ี เพิ่มความหลากหลายทาง 

ระบบนิเวศ  
6) สำนักงานจังหวัดกระบี่ : ต้ังโครงการพระราชดำริฯ ระยะท่ี ๕ บ้านต้นทัง หมู่ท่ี ๗ ตำบลคลองยาง  

อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นทัง ด้วยงบประมาณของจังหวัดกระบี่ 
7) สำนักงานอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่: การพัฒนาชุมชน สร้างความสามัคคี ชุมชนแข็งแรง  
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   8. โครงการมีกลไกหรือวิธีการท่ีใช้ในการขับเคล่ือนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ รวมถึงท่ีมาและแนวทางของ 
  การทำงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 

ในพื้นที่จังหวัดกระบี่จะมีหน่วยราชการที่เป็นทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นซึ่งจำเป็นต้องมี
การประสานความร่วมมือกันอย่างหลากหลาย โดยยึดหลักการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมรับผิดชอบในผล
ท่ีเกิดขึน้เพื่อนำศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน มาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายท่ีกำหนดและเพื่อขับเคล่ือน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของภาคการเกษตร มีการประชุมกลุ่มและติดตามผลการดำเนินงานทุกวันท่ี 17 ของเดือน ในพื้นท่ี
กลุ่มเกษตรกรบ้านต้นทังแห่งนี้ เพื่อรับฟังและพูดคุยถึงแนวทางการทำงานในกลุ่ม และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า สู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากเกษตรกร   
   9. โครงการมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

ปัญหาด้านการใช้น้ำ เมื่อประสบกับปัญหาช่วงแล้ง แนวทางแก้ไข จัดระบบพืชท่ีจะผลิตตามฤดูกาล ศึกษาพืช
ต่างๆกับช่วงฤดูกาล และปริมาณน้ำท่ีพืชใช้รวมถึงการสูญเสียน้ำ เป็นการเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง
และการรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง เพราะคนในกลุ่มมีการปรึกษาแนวทางและกระบวนการผลิตพืช
รวมถึงการใช้น้ำและการจัดสรรพื้นท่ีในการเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นท่ีกันเอง สู่การขยายผลการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสำนึกให้ เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกครัวเรือน กลุ่มเกษตรกร องค์กร เกษตรกร รวมท้ังส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ 
เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 

        
มิติที่ 3: ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ (40 คะแนน) 
   10. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ของการดำเนินการ/โครงการที่สำคัญคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนเชิงสถิติ รวมทั้งแสดงตัวชี้วัด 
        ท่ีวัดความสำเร็จของการดำเนินการ/โครงการ พร้อมยกตัวอย่าง 
 ผลผลิตในการดำเนินการโครงการ สมาชิกในกลุ่มเกษตรกร จำนวน 57 ราย ปลูกพืชผักผสมผสานในแปลง
เกษตรร่วมกันจำนวน 12 ไร่ เช่น ชะอม มะเขือ มะม่วงหิมพานต์ ถั่วฝักยาว ถั่วพู ไผ่ และผักกินใบอายุสั ้น คะน้า 
แตงกวา กวางตุ้ง บวบ เป็นต้น 

ผลลัพธ์ของการดำเนินการโครงการ  
- กลุ่มเกษตรกรมีการปรับเปล่ียนวิธีการผลิตพืช จากการปลูกปาล์มน้ำมันเพียงอย่างเดียว เป็นปลูกผักพืชผักผสมผสาน 
หรือพืชกินใบอื่น ๆ ร่วมกันในแปลง ลดความเส่ียงในการด้านการผลิต เพิ่มช่องทางการผลิตพืชให้มีความหลากหลาย 
- เป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในการศึกษาดูงานการปลูกพืชระบบผสมผสานและการบริหารจัดการกลุ่ม เดือนละ 150 คน 
- การผลิตพืชจากชนิดท่ีเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสม (S3, N) เป็นชนิดท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีแห่งนี้ เกษตรกรมีการปลูก
พืชที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามหลัก Zoning และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำ
การเกษตร สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 
- พื้นที่บ้านต้นทัง ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้ “เกษตรกร
ไทยเป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด” เป็นสถานท่ีกระจายองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางเรื่อง
การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจผลิตพืชทางเลือก และเกษตรกรมีการปรับปรุง
บำรุงดิน แก้ไขปัญหาดิน มีการพัฒนาท่ีดินอย่างถูกต้อง  
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- รายได้จากการผลิตพืชผักปลอดภัย ของกลุ่มเกษตรกร สำรวจด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ดังนี ้
 

รายการ 
ปี 2561 

(บาท/ไร่/ปี) 
ปี 2562 

(บาท/ไร่/ปี) 
ปี 2563 

(บาท/ไร่/ปี) 
1.รายได้จากพืชผักกินใบ 29,800 30,800 36,000 
2.รายได้จากการเพาะเห็ด 30,000 40,000 43,000 
3.ต้นทุน (เครื่องจักร ค่าน้ำ ค่า
ไฟฟ้า อุปกรณ์ในการทำเกษตร) 

15,900 18,400 23,900 

4.กำไรสุทธิ 43,900 52,400 55,100 
 
11. การดำเนินการ/มีประโยชน์ที ่สำคัญต่อองค์กร ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร อธิบายให้   
ชัดเจนเชิงสถิติ พร้อมยกตัวอย่าง 

การเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรด้วยการผลิตพืชผักทางเลือกปลอดภัยกันในกลุ่มเกษตรกร โดยทุกคนเน้นการมีส่วน
ร่วมในการคิด วางแผน ในพื้นท่ีจากการปรับเปล่ียนพื้นท่ีเกษตรแห่งนี้ โดยไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตร อีกท้ังได้ร่วมมือ
กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดหาสถานท่ีจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเป็นตลาดอาหารปลอดภัย และพัฒนา
ไปสู่การรับรองคุณภาพผลผลิตเพื่อขยายผลสู่เกษตรอินทรีย์ในอนาคต     
มิติที่ 4: ความยั่งยืน (10 คะแนน) 
   12. หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (อธิบายในประเด็นต่อไปนี้) 1) การถ่ายทอดบทเรียน
ไปสู่สาธารณะเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2) การจัดแผนในการขยายผลและการบรรจุ
โครงการไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน) 

การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชนบ้านต้นทังแห่งนี้ เป็นการพัฒนาเชิงระบบประกอบ ด้วยระบบ
นิเวศเกษตรกรรม ระบบการรวมกลุ่ม ระบบมาตรฐาน และระบบตลาด การยอมรับเทคโนโลยีจากนักวิชาการจน
เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อทำให้เกษตรกร
สามารถเกิดการเรียนรู้ด้วย ตนเอง และการวางบทบาทอย่างเสมอภาคกันระหว่างเกษตรกรกับนักวิชาการ นอกจาก
ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยทางด้านเทคนิค ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยทางด้านสังคมก็มีผลต่อการปรับรูปแบบ
การผลิตสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

1) การถ่ายทอดบทเรียนไปสู่สาธารณะเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็น
ต้นแบบในการผลิตพืชผักปลอดภัยแบบการรวมกลุ่ม มีเกษตรกรศึกษาดูงานเดือนละ 150 คน ขยายผลสู่อำเภอ
ต่างๆจำนวน 7 อำเภอในจังหวัดกระบี่ และบ้านเรือนเกษตรกรรายย่อยจำนวน 78 ครัวเรือนในอำเภอเกาะลันตา เป็น
การเพิ่มทางเลือกการทำการเกษตร และใช้พื้นท่ีให้เกษตรประโยชน์สูงสุด 

2) การจัดแผนในการขยายผลและการบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ทุกๆวันที่ 17 ของ
เดือนจะมีการประชุมกลุ่มเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึง
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 

 


