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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  

 เป็นผลงานท่ีเป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborate) และมีผลสำเร็จ 
ท่ีเป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  และไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมี  
ส่วนร่วมมาก่อน 

 เป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี ในกรณีของจังหวัดต้องเป็นการดำเนินงานท่ีสอดคล้องตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

  กรณีท่ีเสนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลนี้มากกว่า 1 รางวัล ต้องเป็นโครงการหรือ
ผลงาน ท่ีมีการดำเนินการไม่ซ้ำกันหรือไม่เป็นการดำเนินงานในพื้นท่ีเดียวกัน  

 กรณีโรงเรียนสมัครขอรับรางวัลฯ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งแต่ละเขตพื้น ท่ีฯ สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 โรงเรียน และส่งสมัครขอรับรางวัลฯ  
ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อมูลของหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 

1. ชื่อผลงาน      คันนาพารวย คูน้ำสวย ช่วยขจัดภัยแล้ง ต้นแบบไร่นาสวนผสม บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ 
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์   

รางวัลท่ีมอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีการดำเนินการหรือโครงการ ในระดับความร่วมมือ (Collaborate) 
และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีจนพัฒนาเป็นต้นแบบ ท่ีกระตุ้นและส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
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2. ชื่อหน่วยงาน      กรมพัฒนาท่ีดิน          
(ชื่อกรม ชื่อจังหวัด ชื่อองค์การมหาชน เป็นต้น) 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน      สถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบูรณ์   สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8   

4. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

   4.1 ชื่อ-นามสกุล    นายบุญเด่ียว   บุญหมั้น          

ตำแหน่ง     นักวิชาการเกษตรชำนาญการ         

สำนัก/กอง   สถานพีัฒนาท่ีดินเพชรบูรณ์   สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8      

เบอร์โทรศัพท์    056-720632  เบอร์โทรสาร   056-738094     

โทรศัพท์มือถือ    091-0699835  e-mail   boondeaw@gmail.com     

4.2 ชื่อ-นามสกลุ     นางชุติมา  จนัทร์เจริญ         

ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ         

สำนัก/กอง   สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8         

เบอร์โทรศัพท์  055-321253  เบอร์โทรสาร 053-321255     

โทรศัพท์มือถือ    089-9069805  e-mail   poomspy@hotmail.com    
 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน  
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  

      บ้านบึงกระจับ ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นท่ี 9,022 ไร่ มีอาชีพหลักทำนาและ
พืชไร่ นาข้าวมีพื้นท่ี 4,290 ไร่ ส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน มีปัญหาหลักคือภัยแล้งและขาดแหล่งน้ำทำการเกษตร ทำให้
เกษตรกรมีความเส่ียงในการผลิตข้าว นอกจากนั้นการเกษตรยังประสบปัญหาด้านต้นทุน ด้านราคา และมีภาระหนี้สิน
ต่อครัวเรือนสูง เกษตรกรจึงต้องการปรับเปล่ียนพื้นท่ีมาเป็นไร่นาสวนผสม เพื่อลดความเส่ียง สร้างรายได้หมุนเวียน 
ผลิตสินค้าเกษตรท่ีปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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นายคำภีร์ หงส์คำ และกลุ่มเกษตรกรเป็นกลไกหลักและเป็นผู้ร่วมกิจกรรมในทุกขั้นตอนในการแก้ปัญหาภัย
แล้งและขาดแคลนน้ำในพื้นท่ี    โดยมีหน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมทำงานแบบบูรณาการเชิงพื้นท่ี    สำนักงานพัฒนาท่ีดิน
เพชรบูรณ์เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน  มีส่วนร่วมในกระบวนการทุกขั้นตอน ต้ังแต่ร่วมประชาคมกับกลุ่มเกษตรกร  
ออกแบบกิจกรรมร่วมกับชุมชน ดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำท้ังวิธีกล (ปรับรูปแปลงนา และจัดทำคันคูล้อม) 
ขุดสระน้ำในไร่ เพื่อเป็นเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นท่ี  และวิธีพืช(ปลูกหญ้าแฝก)  ปรับรูปแบบระบบการผลิตเป็นไร่นา
สวนผสมร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงและหน่วยงานร่วม   พร้อมท้ังนำเทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดินมาประยุกต์ใช้ 
ได้แก่ แอปพลิเคช่ัน  LDD On Farm สำหรับวางแผนการใช้ท่ีดินเกษตรกรรายแปลง    LDD Tools เพื่อคำนวณ
ปริมาณน้ำต้นทุนการผลิตพืช และร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้กับ
กลุ่มเกษตรกรด้วย   
   ผลการดำเนินงานมีเกษตรกรบ้านบึงกระจับเข้าร่วมโครงการพัฒนาไร่นาสวนผสมแบบมีส่วนร่วม 43 ราย พื้นท่ี 
339 ไร่ สร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวม 57,870 ลูกบาศก์เมตร เกษตรกรมีรายได้เฉล่ียจากเดิมทำนาเพียงอย่างเดียว 2,874 
บาทต่อไรต่่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 10,056 บาทต่อไร่ต่อปี  มีการจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 14 ราย พื้นท่ี 
171 ไร่ เกิดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในอำเภอวิเชียร รวมเกษตรกร 74 ราย พื้นท่ี 421 ไร่ เกิดตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัยในชุมชนและอำเภอวิเชียรบุรี และมีการขยายโครงการสู่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 2562-2563 
รวมเกษตรกร 175 ราย พื้นท่ี 2,127 ไร่  เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ท่ีได้รับประโยชน์จากการมีคันคู
น้ำ สระน้ำ มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ได้รับการพัฒนาเป็นไร่นาสวนผสม  สามารถปลูกพืชได้หลากหลาย  
ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึน้  เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นท่ีได้อย่างยั่งยืน  และเกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น  
นอกจากนี้ยังเป็นชุมชนต้นแบบให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจในปรบัเปล่ียนจากนาข้าวเป็นไร่นาสวนผสม 
 
 
มิติที่ 1 : ความสำคัญของปัญหาและความสามารถองค์กร (10 คะแนน)    

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

1. การดำเนินการหรือโครงการที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมมีความเป็นมาและมีความสำคัญของปัญหาอย่างไร  
    ในปี 2562 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรง สาเหตุหลักเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ 

ทำให้เกิดภาวะฝนท้ิงช่วงท่ียาวนานและมีฝนตกน้อยในฤดูฝน ทำให้มีปริมาณน้ำฝนท้ังปี 1,358 มิลลิเมตร น้อยกว่า
ค่าเฉล่ียถึง 98 มิลลิเมตร รวมทั้งยังส่งผลให้สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2563 มีความรุนแรงเพิ่มข้ึน จังหวัดเพชรบูรณ์
ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีผันผวนรุนแรงเช่นเดียวกัน โดยในปี 2561-2563  มีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉล่ียรอบ  
10 ปี ส่งผลให้น้ำไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง  ดังภาพท่ี 1 และ 2 

     ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาระดับชาติส่งผลกระทบในหลายมิติ โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศ ตามข้อมูลสำนักเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2563 พบความเสียหายส้ินเชิงครอบคลุมพื้นท่ีทางการเกษตรรวม 
1.77 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 184,510 ราย โดยพืชหลักท่ีได้รับความเสียหายคือข้าว รวมพื้นท่ี 1.55 ล้านไร่ 
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จังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งรวม 1,257,758 ไร่ โดยในพื้นท่ีอำเภอวิเชียรมีพื้นท่ีรวม 306,229 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 24.35 ของพื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งท้ังจังหวัด 

 
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 ข้อมูลปริมาณน้ำฝนของประเทศ  ภาพที่ 2 ปริมาณฝนสะสมรายปีของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2559-2563 

กรมพัฒนาท่ีดินเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเร่งด่วนในการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ให้กับเกษตรกร นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินหลายด้านในการช่วยเหลือ โดยเฉพาะการใช้มาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้ำท่ีเหมาะสมตามพื้นท่ี เพื่อรักษาดินและน้ำในพื้นท่ีเกษตรกรรมให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์และเพิ่ม
ความชุ่มช้ืนในพื้นท่ี ส่งผลให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลและยั่งยืน สถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบูรณ์ 
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 ได้ดำเนินการตามพันธกิจของกรม สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นท่ีลุ่มเพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง และปรับเปล่ียนการผลิตพืชเชิงเด่ียวของเกษตรกรเป็นไร่นาสวนผสม โดยการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรและชุมชนในทุกระดับ ซึ่งนำร่องและขับเคล่ือนกิจกรรมแบบบูรณาการในพื้นท่ีบ้านบึงกระจับ ตำบล 
บึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใดบ้าง เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้นโปรด
อธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุ ประชาชนหรือผู้รับบริการกลุ่มใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ (เป็นใคร จำนวนเท่าไร) 

บ้านบึงกระจับมีพื้นท่ีรวม 9,022 ไร่ ครัวเรือน ทำนา 268 ครัวเรือน รวมพื้นท่ี 4,290 ไร่ พบมีพื้นท่ีนาเส่ียง
ภัยแล้งร้อยละ 32.70 นอกจากนั้นยังพบดินนาเป็นดินต้ืน 752 ไร่ ซึ่งมีความสามารถในการอุ้มน้ำและกักเก็บน้ำต่ำ 
เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกข้าวนาปีเฉล่ียสุทธิ 1,350 บาทต่อไร่ นอกจากนั้นเกษตรกรยังมีภาระหนี้สินเฉล่ีย 
296,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อการเกษตร 
3. หน่วยงานมีนโยบายการมีส่วนร่วมอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหา/สร้างโอกาส/วางฐานรากการพัฒนาการสร้าง 
การมีส่วนร่วม  

     กรมพัฒนาท่ีดินมีวิสัยทัศน์คือ “พัฒนาท่ีดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” มีการกำหนดหน้าท่ีเพื่อทำให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาท่ีดิน รวมท้ังสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับ
เทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท่ีดินและด้านอื่นๆ และให้ความสำคัญกับการเปิดระบบราชการและทำงานแบบ
มีส่วนร่วมในระดับความร่วมมือ (Collaborative) ซึ่งสถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบูรณ์ได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรม สร้าง
การมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในพื้นท่ีและบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
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4. หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (อธิบายในประเด็น   
   ต่อไปนี้ 1) การสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย 2) การสร้างวัฒนธรรม 3) การกำหนดผู้รับผิดชอบ ระบบติดตาม    
   ประเมินผล 4) การจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญอย่างเพียงพอให้สอดคล้องกับภารกิจ) 

1) กรมพัฒนาท่ีดิน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 ถ่ายทอดพันธกิจสู่สถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบูรณ์  
สร้างการรับรู้อย่างมีส่วนร่วมท้ังเจ้าหน้าท่ี หมอดินอาสาประจำจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน และประชาชน
โดยท่ัวไป ท้ังโดยตรงจากการประชุม การอบรมและช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook และกลุ่มไลน์ซึ่งมีความ
รวดเร็ว และสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน  สร้างวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ 

  2) เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดินมีหน้าท่ีรับผิดชอบ การปฏิบัติงานตามลักษณะงานประจำตำแหน่งตนเอง  
ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค มีการติดตามงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนประจำเดือนและไตรมาส ประเมินผลผลิตและผลลัพธ์
ในแต่ละกิจกรรมท่ีดำเนินการในแต่ละปี รวมท้ังยังร่วมปฏิบัติงานในกรอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด  

      3) ภารกิจท่ีดำเนินการมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีสำคัญอย่างเพียงพอและสอดคล้อง โดยการวางแผนเสนอความ 
ต้องการอย่างมีส่วนร่วมต้ังแต่ระดับพื้นท่ี วิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นท่ี ร่วมกับการประชาคมเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากร
สอดคล้องกับภารกิจในแต่ละพื้นท่ีอย่างเหมาะสม        

มิติที่ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วม (40 คะแนน) 
5. อธิบายวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ/โครงการ  

 1) เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นท่ีเกษตร  (คันคูล้อม)     
      2) เพื่อสนับสนุนการปรับเปล่ียนพื้นท่ีของเกษตรกรเป็นการปลูกพืชแบบไร่นาสวนผสม     
      3) เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ จากการทำการเกษตร 
      4) เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

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

  นายคำภีร์ หงษ์คำ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านและตัวแทนเกษตรกรบ้านบึงกระจับ ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ี  ได้เข้ามาขอปรึกษาหารือกับสถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบูรณ์  และมีความต้องการ
สร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตร รวมถึงต้องการเพิ่มรายได้จากการทำเกษตรและผลิตสินค้าเกษตรท่ีปลอดภัยแก่
ชุมชน   จากนั้นสถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 เกษตรอำเภอวิเชียรบุรี และ
เกษตรกรบ้านบึงกระจับได้ร่วมประชาคม ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ณ วัดบึงกระจับ เพื่อร่วมรับฟังปัญหา โดยศึกษา
ข้อมูลจากแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จากแอปพลิเคชัน Agi-Map Mobile พบว่า บ้านบึง
กระจับมีพื้นท่ีเป็นดินต้ืน 2,068 ไร่ พื้นท่ีเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว (S2) 2,886 ไร่ (67.27 %) และไม่เหมาะสมสำหรับ
ปลูกข้าว (N) 1,404 ไร่ (32.73 %) มีความเหมาะสมในการสร้างแหล่งน้ำในไร่นา จากแอปพลิเคชัน LDD Soil Guide 
พบว่า มีความเหมาะสมดี 4,841 ไร่ และเหมาะสมปานกลาง 2,115 ไร่ รวมท้ังออกสำรวจในภาคสนาม เก็บตัวอย่างดิน
และวิเคราะห์ดิน ด้วยชุดตรวจสอบดิน LDD Test Kit และ pH Test Kit เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ต่อจากนั้น
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคีเครือข่ายและชุมชนร่วมออกแบบกิจกรรม โดยเริ่มจากการวาง
แผนการใช้ท่ีดินรายแปลง กำหนดรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับพื้นท่ี กำหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
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และวางแผนการเพาะปลูกพืชท่ีสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีและความต้องการของตลาดในชุมชน เพื่อพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมแบบไร่นาสวนผสม  หลังจากท่ีมีการวางแผนเรียบร้อยแล้วสถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบูรณ์เข้าร่วมดำเนินการ
ในพื้นท่ีของกลุ่มเกษตรกร  มีการจัดทำแปลงไร่นาสวนผสม ได้แก่ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำวิธีกล โดยดำเนินการ
ปรับรูปแปลงนา (จัดทำคันคูล้อม)  วิธีพืช (ปลูกหญ้าแฝก)  และขุดสระน้ำในไร่นา 1,260 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บ
น้ำในพื้นท่ีการเกษตร   ปรับรูปแบบระบบการผลิตเป็นไร่นาสวนผสม (ภาพท่ี 3)   โดยดำเนินการร่วมกับเกษตรกร
เจ้าของแปลง นำเทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดินมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ แอปพลิเคชัน LDD On Farm สำหรับวางแผนการ
ใช้ท่ีดินเกษตรกรรายแปลง และ LDD Tools เพื่อคำนวณปริมาณน้ำต้นทุนการผลิตพืช และร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้กับกลุ่มเกษตรกร   นอกจากนี้ยังมี ภาคีเครือข่ายร่วมถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อการลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพการผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิต สำหรับกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ท้ังด้าน การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการไร่นาสวนผสมและเทคโนโลยีการผลิตพืช การผลิตสัตว์ (ประมง
และปศุสัตว์) ด้านบัญชี ด้านการตลาด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย  และมีระบบการติดตาม
ประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการทุกป ีโดยสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8  

 

 
 

ภาพที่ 3 ก่อนและหลังดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบไร่นาส่วนผสมแบบมีส่วนร่วม (จัดทำคูล้อมและสระน้ำในไร่นา) 
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ภาพที่ 4 กิจกรรมโครงการพัฒนารูปแบบไร่นาส่วนผสมแบบมีส่วนร่วม 

 

7. มีภาคส่วนใดบ้างที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 
บทบาทการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย นายคำภีร์ หงษ์คำและกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นกลไกหลัก (Key 

Actor) เป็นผู้ร่วมกิจกรรมในทุกขั้นตอน ประสานหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 
โดยมีหน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมทำงานแบบบูรณาการเชิงพื้นท่ี    สำนักงานพัฒนาท่ีดินเพชรบูรณ์เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน 
(Facilitator) มีส่วนร่วมในกระบวนการทุกขั้นตอน  ต้ังแต่ร่วมประชาคมกับกลุ่มเกษตรกร  ออกแบบกิจกรรมร่วมกับ
เกษตรกรและชุมชนบึงกระจับ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำท้ังวิธีกล (ปรับรูปแปลงนา จัดทำคันคูล้อม) และวิธีพืช (ปลูก
หญ้าแฝก)  และขุดสระน้ำในไร่ เพื่อเป็นเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นท่ี  ปรับรูปแบบระบบการผลิตเป็นไร่นาสวนผสมร่วมกับ
เกษตรกรเจ้าของแปลงและหน่วยงานร่วม   พร้อมท้ังนำเทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดินมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ แอปพลิเคช่ัน  
LDD On Farm สำหรับวางแผนการใช้ท่ีดินเกษตรกรรายแปลง    LDD Tools  เพื่อคำนวณปริมาณน้ำต้นทุนการผลิตพืช 
และร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้กับกลุ่มเกษตรกรด้วย 

   หน่วยงานและบุคลากรในระดับพื้นท่ี คือ หุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnership)  ได้แก่  กรมส่งเสริม
การเกษตร  กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการผลิตพืช   กรม
ประมง  กรมปศุสัตว์ มีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการผลิตสัตว์    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  มีส่วนร่วมในการจัดทำ  
บัญชีฟาร์ม   กรมส่งเสริมสหกรณ์  องค์การบริหารส่วนตำบล และโรงพยาบาล  มีส่วนร่วมในด้านการตลาด     กลุ่ม
หมอดินอาสา  กลุ่มเกษตรอินทรีย์  และอาสาสมัครชุมชน   มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการสร้างเครือข่าย
ชุมชน   และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Network manager) 

8. โครงการมีกลไกวิธีการที่ใช้ในการขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ รวมถึงที่มาและแนวทางของ
การทำงานแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร 

กลไกการขับเคล่ือนกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ อาศัยเครือข่ายหมอดินอาสาซึ่งเป็นเกษตรกร
ท่ีอาสาสมัครมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาท่ีดินในชุมชนของตนเอง คระกรรมการกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถี ชุมชน 
ตำบลบึงกระจับ (PGS) ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีพร้อมพัฒนาพื้นท่ีตนเองเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร 
คณะกรรมการขับเคล่ือนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) 
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะทำงานขับเคล่ือนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์ การทำงานแบบมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง คือ กลุ่มเกษตรกร ผู้ขับเคล่ือนกิจกรรม ปรับเปล่ียนระบบการปลูกพืชเป็นไร่
นาสวนผสม ผลักดันกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก คือ กรมพัฒนาท่ีดินโดย
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 และสถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบูรณ์ วางแผน ออกแบบ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และดำเนิน
กิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภายในชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง คือ 
บุคคลและหน่วยงานท่ีร่วมบูรณาการ ร่วมขับเคล่ือนโครงการให้บรรลุผลสำเร็จ 

 

ร่วมรับรู้และวางแผน ร่วมดำเนินกิจกรรม ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมขยายผลกิจกรรม 
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9. โครงการมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
1) เกษตรกรมีความต้ังใจในการปรับเปล่ียนระบบการปลูกพืช แต่ยังขาดความมั่นใจต่อการเปล่ียนแปลง ดังนั้น

นอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสนับสนุนกิจกรรมด้านโครงสร้างและปัจจัยต่างๆ แล้ว จำเป็นต้องมีศูนย์สาธิตไร่
นาสวนผสมในพื้นท่ีซึ่งประสบผลสำเร็จแล้วเพื่อเป็นต้นแบบ (Model) ให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้น 

2) ไร่นาสวนผสมเป็นกิจกรรมท่ีทำแบบค่อยเป็นค่อยไป เกษตรกรอาจเกิดความท้อได้ง่าย หน่วยงานร่วมบูรณา
จำเป็นต้องร่วมสร้างกำลังใจให้เกิดกับกลุ่มเกษตรกร โดยการลงพื้นท่ี เยี่ยมเยือนแปลงเกษตรกร สร้างกิจกรรมเครือข่าย
สานสัมพันธ์กลุ่ม และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง    

     3) การบูรณาการหน่วยงาน ช่วงเริ่มต้นหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มเกษตรกรยังขาดความต่อเนื่องและขาดความ
เข้าใจร่วมกัน จึงจำเป็นต้องมีการประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน กำหนดบทบาทหน้าท่ีของภาคีเครือข่ายให้มีความ
ชัดเจน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Work) และเป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และมีการ
จัดทำเป็นกลุ่มไลน์ เพื่อติดต่อประสานงานให้คล่องตัวมากขึ้น    

มิติที่ 3: ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ (40 คะแนน) 

10. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ของการดำเนินการ/โครงการที่สำคัญคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนเชิงสถิติ รวมทั้งแสดง    
        ตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จของการดำเนินการ/โครงการ พร้อมยกตัวอย่าง 
   ผลผลิต ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างและปรับปรุงพื้นท่ีเกษตรเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างพอเพียง 
โดยปีงบประมาณ 2561-2563 ขุดสระน้ำในไร่นาแก่เกษตรกรจำนวน 30 บ่อ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (คันคูล้อม) 
แก่เกษตรกรจำนวน 27 ราย รวมพื้นท่ี 257 ไร่ สร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวม 57,870 ลูกบาศก์เมตร เกษตรกรจำนวน 43 
ราย เข้าร่วมโครงการพัฒนาไร่นาสวนผสมแบบมีส่วนร่วม พื้นท่ีรวม 339 ไร่ เกษตรกรสามารถใช้น้ำจากสระน้ำในไร่นา
และคูน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและฝนท้ิงช่วงได้ ทำให้ผลผลิตข้าวเฉล่ียจากเดิมก่อนร่วมโครงการเฉล่ีย 479 
กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 665 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.83 การพัฒนาไร่นาสวนผสมแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรจากเดิมปลูกข้าวอย่างเดียวมีรายได้เฉล่ีย 2,874 บาทต่อไรต่่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 10,056 บาทต่อไร่ต่อปี (มีช่วง
รายได้ 3,243-21,120 บาทต่อไรต่่อปี ขึน้กับชนิดพืชท่ีปลูกร่วมและความต่อเนื่องของกิจกรรมในแปลง) ดังภาพท่ี 5 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินแปลงเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ซึ่งปรับปรุงบำรุงดิน โดยปลูกปอเทืองไถกลบ
เป็นปุ๋ยพืชสด และทำระบบเกษตรอินทรีย์ พบว่า ปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.49 และแปลงสาธิตไร่นา
สวนผสมของนายคำภีร์ หงษ์คำ มีเกษตรกรและประชาชนศึกษาดูงาน ปี 2562-2563 รวม 300 ราย และในปี 
2564 มีเป้าหมาย 400 ราย ร่วมกันขับเคล่ือนตลาดเพื่อขายสินค้าปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยในปี 2562 เริ่มจาก
ตลาดในชุมชนบึงกระจับ ในปี 2563 ร่วมกับตลาดวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยตำบลพุเตย และในปี 2564 ร่วม
ตลาดผักปลอดภัย โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 
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ภาพที่ 5  แสดงตัวอย่างกิจกรรม และรายได้ของเกษตรกรตัวอย่าง 
 

ผลลัพธ์  
การปรับรูปแปลงนา (คันคูล้อม) ทำให้เกษตรกรในพื้นท่ีมีน้ำใช้เพียงพอ ปรับเปล่ียนจากนาข้าวเพียงอย่างเดียว

เป็นไร่นาสวนผสมสามารถปลูกพืชได้หลากหลายมากขึ้น  นอกจากจะปลูกเพื่อบริโภคไว้ในครัวเรือนแล้ว เหลือจะนำไป
จำหน่าย โดยเฉพาะพืชผัก จนปัจจุบันเกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  มีการปลูกผักปลอดภัย
เพื่อจำหน่ายในท้องตลาดได้  โดยในปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนตำบลบึงกระจับ (PGS)  มีสมาชิก
รวม 14 ราย พื้นท่ี 171 ไร่ มีการจัดต้ังศูนย์สาธิตไร่นาสวนผสมจำนวน 1 ศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรใน
พื้นท่ีและประชาชนโดยท่ัวไป โดยจัดต้ังในพื้นท่ีเกษตรของนายคำภีร์ หงษ์คำ  
  ผลของการจัดทำโครงการ  มีการขยายผลโครงการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 2562-2563 มีเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการพัฒนาไร่นาสวนผสมแบบมีส่วนร่วมท้ังจังหวัด 175 ราย รวมพื้นท่ี 2,174 ไร่ และในปี 2564 มีแผนดำเนินการ 
135 ราย รวมพื้นท่ี 1,350 ไร่ เกิดกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ในอำเภอวิเชียรบุรี 8 กลุ่ม รวมเกษตรกร 
74 รายพื้นท่ีรวม 421 ไร่ (ภาพท่ี 5) 
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ภาพที่ 5 จำนวนเกษตรกรร่วมโครงการ และการขยายผลโครงการ 

 

ภาพที่ 6  กิจกรรมในโครงการ 
 
 

11. การดำเนินการ/มีประโยชน์ที่สำคัญต่อองค์กร ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร อธิบายให ้  
     ชัดเจนเชิงสถิติ พร้อมยกตัวอย่าง 
  1) ประโยชน์ของกิจกรรมไร่นาสวนผสมต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียตรง หรือกลุ่มเกษตรกร จากการตอบ
แบบสอบถามพบว่า กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างท้ังหมดมีความเห็นตรงกัน คือ ปัญหาดินในพื้นท่ีได้รับการแก้ไข ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์มากขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น พื้นท่ีสามารถใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้ดีขึ้น อาชีพเกษตรกรรม
ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเกษตรกรและชุมชนมากขึ้น จากการสำรวจความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมการปรับเปล่ียน (ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ คันคูล้อม แหล่งน้ำในไร่นา ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และพืชปุ๋ย
สด) พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด และการถ่ายทอดความรู้ของเจ้าหน้าท่ีมีระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 89.42 
  2) ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักหรือกรมพัฒนาท่ีดินสามารถสร้างต้นแบบการบูรณาการกิจกรรมเชิง 
พื้นท่ีเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืน เกิดกลุ่มเครือข่ายสมาชิกการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ชมชน  

  3) ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองหรือหน่วยงานร่วม เกิดการขับเคล่ือนกิจกรรมพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์
แบบบูรณาการหลายภาคส่วน สร้างต้นแบบความสำเร็จของการทำไร่นาสวนผสมในชุมชน เพื่อให้ประชาชนโดยท่ัวไปได้
เข้าไปศึกษาเรียนรู้ แล้วนำไปปรับใช้ในพื้นท่ีตนเอง ผ่านการถอดบทเรียนจากชุมชนเพื่อชุมชน 
 
มิติที่ 4: ความยั่งยืน (10 คะแนน) 
    12. หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (อธิบายในประเด็นต่อไปนี้) 1) การถ่ายทอดบทเรียน   
        ไปสู่สาธารณะเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2) การจัดแผนในการขยายผลและ   
         การบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน) 

   
อำเภอบึงสามพัน อำเภอวังโป่ง อำเภอศรีเทพ 
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1) การถ่ายทอดบทเรียนไปสู่สาธารณะเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการสร้างศูนย์
เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพื้นท่ีและประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ ได้แก่        
               1.1) เผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานผ่านรายการ คนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 ออกอากาศ 
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 “ดินดีผลผลิตงามกับกรมพัฒนาท่ีดิน ตอน ตามรอยพ่อ สืบต่อการใช้ท่ีดินยั่งยืน”  
https://www.youtube.com/watch?v=VAPKYyBKrdQ 
      1.2) เผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานผ่านรายการ Farm Planet ทางช่องเนช่ันทีวี 22 
ออกอากาศวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 “การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน”  
https://www.youtube.com/watch?v=qauKY9RTzIE&t=4s 
     1.3) เผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานผ่านทาง Fackbook.com เพจ สถานีพัฒนาท่ีดิน
เพชรบูรณ์ วันท่ี 8 มกราคม 2564 สารคดีเกษตร “ปอเทืองพืชปุ๋ยสด ปรับปรุงบำรุงดิน” 
https://www.facebook.com/176069055879237/posts/1764343960385064/ 

2) การจัดทำแผนขยายผลโครงการพัฒนาไร่นาสวนผสมแบบมีส่วนร่วม 
      สถานีพัฒนาท่ีดินเพชรบูรณ์ มีแผนขับเคล่ือนการพัฒนาไร่นาสวนผสมแบบมีส่วนร่วม เป้าหมาย 8 
อำเภอ ปี 2564 ขยายพื้นท่ี 1,350 ไร่  ปี 2565 ขยายพื้นท่ี 1,400 ไร่ และปี 2565 ขยายพื้นท่ี 1,500 ไร่   โดยขยาย
พื้นท่ีเป้าหมายอย่างน้อยปีละ 1 อำเภอ 
 กรณีที่หน่วยงานประสงค์จะสมัครรางวัล 4.3 ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ให้กรอก    
 ข้อมูลเพิ่มเติม ไม่เกิน 1 หน้า ดังนี้  
     13. โครงการมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการดำเนินการให้หน่วยงาน
เสนอชื่อ  

13.1 ช่ือบุคคล/กลุ่มบุคคล นายคำภีร์ หงษ์คำ         
13.2 อาชีพ  เกษตรกรรม           

      13.3 มีบทบาทหลักในการสร้างหรือสนับสนุนให้ เกิดการรวมกลุ่มของภาคประชาชนหรือเครือข่าย 
             ภาคประชาชนและบริหารจัดการให้สามารถขับเคล่ือนการดำเนินงานในพื้นท่ีอย่างไร 
         นายคำภีร์ หงษ์คำ เป็นผู้นำในการขับเคล่ือนกิจกรรมต้ังแต่การนำเสนอปัญหาในพื้นท่ีแก่หน่ว ยงาน
ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ทำประชาคม สำรวจพื้นท่ีและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ดำเนินงานในพื้นท่ี วางแผนการเพาะปลูก ให้เหมาะสมกับพื้นท่ี กำหนดรูปแบบการคัดเลือกโครงสร้างพื้นฐานให้
เหมาะสมกับพื้นท่ี ร่วมอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน นอกจากนั้นยังติดตามผลการดำเนินกิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มีบทบาทหลักในการดำเนินกิจกรรมมากมาย ดังนี้ 
          1) ด้านศูนย์สาธิตโครงการพัฒนาไร่นาสวนผสมแบบมีส่วนร่วม นายคำภีร์ หงษ์คำ ได้มีส่วนร่วมในการจัดต้ัง
ศูนย์สาธิตฯและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบลและจังหวัดตามลำดับ โดยมีบทบาทในการให้
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปได้เข้ามารับการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562-2563 มีประชาชน
ผู้สนใจเข้าร่วม 300 ราย หน่วยงานภาคีเข้าร่วม 14 หน่วยงาน และในปี 2564 มีแผนรองรับการถ่ายทอดภายในจังหวัด 
400 ราย และจังหวัดข้างเคียง 200 ราย 

https://www.youtube.com/watch?v=VAPKYyBKrdQ
https://www.youtube.com/watch?v=qauKY9RTzIE&t=4s
https://www.facebook.com/176069055879237/posts/1764343960385064/
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           2) ด้านการพัฒนาและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ นายคำภีร์ หงษ์คำ ได้ร่วมประชาสัมพันธ์กับสถานีพัฒนาท่ีดิน
เพชรบูรณ์ เพื่อติดตามความต้องการของเกษตรกรและรับสมัครเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเพิ่มแหล่งกักเก็บ
น้ำในพื้นท่ี ออกสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าท่ีเพื่อออกแบบและวางแผนกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนา (คันคู
ล้อม) และติดตามความก้าวหน้าในการขับเคล่ือนโครงการ  
          3) รวมกลุ่มเกษตรกรผลิตพืชปลอดภัย โดยเป็นประธานก่อต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ของ
ตำบลบึงกระจับ โดยมีสมาชิกปัจจุบัน ปี 2564 จำนวน 20 ราย เพื่อเป็นการต่อยอดการผลิตสินค้าเกษตรในแปลงไร่นา
สวนผสม มุ่งเน้นในการลดต้นทุน ผลิตพืชหลากหลาย สร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่ชุมชน 
       4) ด้านการตลาด ร่วมกับหน่วยทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง และกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน กลุ่ม
เกษตรปลอดภัย อำเภอวิเชียรบุรีร่วมขายสินค้าเกษตรราคาถูกแก่พี่น้องเกษตรกร ในช่วงวิกฤตจากปัญหาโรคระบาด 
Covid -19 เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรท่ีมีรายได้น้อย บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยท่ัวไป เพิ่มตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัยในโรงพยาบาลวิเชียรบุรี เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีตลาดขายสินค้าเกษตรจากแปลงไร่นาสวนผสม 
        5) ด้านส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนปรับเปล่ียนการปลูกพืชเชิงเด่ียวเป็นไร่นาสวนผสม แนะนำ
ให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งเป็นการใช้วัสดุทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการ
พึ่งพาปัจจัยภายนอรวมถึงการจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยแก่ชุมชน 
        6) รางวัลท่ีได้รับ นายคำภีร์ หงษ์คำ ได้รับรางวัลเกษตรกรต้นแบบดีเด่น ด้านปรับเปล่ียนพื้นท่ีเกษตรกรรม 
ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดินครบรอบ 57 ปี และรางวัลชนะเลิศ ลำดับท่ี 2 การคัดเลือก
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 สาขา อาชีพทำไร่นาสวนผสม 


