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แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) 
 

เลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) หมายถึงโครงการหรือผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัลต้องเป็นการนำ 
 
 
 
 

คำช้ีแจง  
หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล 

ราชการระ ดับกรมหรือ เที ยบ เท่า องค์การมหาชน  รัฐวิสาหกิ จ รั ฐสภา ศาล องค์กรอิ สระ                             
ตามรัฐธรรมนูญ สถาบันการศึกษา ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน 
ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน  

หมายเหตุ  หากสมัครขอรับรางวัลประเภทอื่นในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมแล้วจะไม่สามารถ           
  สมัครขอรับรางวัลประเภทร่วมใจแก้จนได้ 

เงื่อนไขของผลงานท่ีส่งสมัคร 
 กรุณาทำเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความจริงเก่ียวกับผลงานที่นำเสนอ 
  ดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี 
  แผนงาน/โครงการท่ีเสนอจะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นท่ี                       
ซึ่งอาจเป็นระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นท่ีเฉพาะก็ได้ 
  การดำเนินงาน/กระบวนการของแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีการบูรณาการ
ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดผลลัพธ์ผลกระทบอย่างเป็น
รูปธรรม 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึง การขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา   
ความยากจนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณารางวัล “ร่วมใจแก้จน” ตามแบบฟอร์ม                        
ที่กำหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากรายละเอียดในเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดนี้เป็นหลักเท่านั้น  

 

 

โครงการหรือผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัลต้องเป็นผลงานหรือโครงการท่ีมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม 
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ข้อมูลของหน่วยงานท่ีสมัครขอรับรางวัล 
 

1. ช่ือหน่วยงาน  สถานีพัฒนาท่ีดินพระนครศรีอยุธยา       

2. ช่ือโครงการ  การปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกรจากพื้นท่ีนาเพื่อปลูกอินทผลัมในชุดดินรังสิต 
ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       

3. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ช่ือ นามสกุล  นางสาวภทรชนก ปัทมะนาวิน       

 ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ       

 สำนัก/กอง  สถานีพัฒนาท่ีดินพระนครศรีอยุธยา      

 เบอร์โทรศัพท์  035-930659   เบอร์โทรสาร     

 โทรศัพท์มือถือ  099-1485896   e-mail       

 

3.2 ช่ือ นามสกุล  นางสาวกาญจนา ปั้นพุ่ม             

 ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตร        

 สำนัก/กอง  สถานีพัฒนาท่ีดินพระนครศรีอยุธยา      

 เบอร์โทรศัพท์ 035-930659   เบอร์โทรสาร     

 โทรศัพท์มือถือ  097-2799929   e-mail       

 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน 
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ผลการดำเนินการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 

ผู้สมัครจะต้องกรอกเนื้อหารายละเอียด เพื่อบรรยายโครงการท่ีดำเนินการไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้อักษร  
TH SarabanPSK ขนาด 16 และกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด แบบ single space , Before and After = 3 pt. 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากรายละเอียดในเอกสารตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดนี้เป็นหลักเท่านั้น  

1. ตัวชี้วัดกลุ่มปัจจัยนำเข้า (Input Indicators)  15 คะแนน  

เพื่อประเมินรูปแบบและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรของโครงการอย่างคุ้มค่า 

1.1 แนวทางการดำเนินงานชัดเจน (5 คะแนน)  
กรมพัฒนาท่ีดินได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี  โดยกำหนดทิศทางให้ดินอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตเพิ่ม 

เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และทรัพยากรดินมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และภายในปี 2574 มีเป้าหมายเกษตรกรมี
รายได้ท่ีมั่นคงและหลุดพ้นจากกับดักความยากจน ซึ่งกรมได้กำหนดนโยบายการขับเคล่ือน 8 ด้าน ดังนี้ 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ท่ีดิน 2) ลดการชะล้างพังทลายของดิน 3) เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 4) เพิ่มพื้นท่ีเกษตร
อินทรีย์ 5) สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 6) พัฒนาบริการงานด้านพัฒนาท่ีดิน 7) พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม และ 8) พัฒนา Big Data ด้านดิน กรมมีหน่วยงานในภูมิภาคครอบคลุมทุกจังหวัดทำหน้าท่ีส่ือสารและบูรณา
การทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับพื้นท่ี และอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคปะชาชนต้ังแต่ร่วมวิเคราะห์
ปัญหา คัดเลือกพื้นท่ี กำหนดเป้าหมาย และวางแผนพัฒนาในระดับพื้นท่ี รวบรวมเป็นแผนพัฒนาระดับกรม โดย
เกษตรกรร่วมดำเนินการ และติดตามผลงาน รวมท้ังร่วมปรับปรุงและแก้ไขปัญหาให้งานสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย จากข้อมูลความเหมาะสมของดินต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทำให้ทราบพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวท่ัว
ประเทศ กระทรวงได้กำหนดนโยบายให้มีโครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีดังกล่าว โดยมอบหมายกรมพัฒนาท่ีดินเป็นเจ้าภาพ
หลักบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัด สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงจัดทำ
โครงการการปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์ท่ีดินของเกษตรกรจากพื้นท่ีนาเพื่อปลูกอินทผลัมในชุดดินรังสิต 

1.2 การใช้ทรัพยากรเหมาะสม (5 คะแนน)  
กรมพัฒนาท่ีดินขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี โดยมีสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 และสถานี

พัฒนาท่ีดินทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เป็นหน่วยปฏิบัติท้ังสาธิต พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การพัฒนา
ท่ีดินไปสู่เกษตรกร โดยมีหมอดินอาสาเป็นผู้ช่วย กรมดำเนินการโดยบูรณาการองค์ความรู้ แผนงาน/โครงการ และ
งบประมาณร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ประชาชน และชุมชน
ในพื้นท่ีต้ังแต่ร่วมวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ดำเนินการ และติดตามผลงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกร
ได้อย่างยั่งยืน 

1.3 บทบาทผู้นำ (5 คะแนน)  
ผู้นำกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ีชัดเจนเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีมั่นคงและหลุดพ้นจากกับดักความยากจน 

โดยส่ือสารและทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับผ่านการประชุมและส่ือรูปแบบต่างๆ ผู้นำสร้างกลไกการทำงานใน
ระดับพื้นท่ี โดยมอบหมายสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขตและสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักให้บริการงาน
พัฒนาท่ีดิน มีการมอบอำนาจในการบริหาร และสนับสนุนบุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือ แผนงาน/
โครงการ และงบประมาณ ผู้นำสร้างวัฒนธรรมการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ให้บุคลากรทำงาน
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แบบใกล้ชิดกับประชาชน คอยเยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใส่เกษตรกรในพื้นท่ี สอบถามปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
อย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผ่านหมอดินอาสา โดยสร้างแรงจูงใจและขวัญ
กำลังใจให้กับบุคลากรท่ีทำงานได้สำเร็จด้วยการประกาศช่ืนชมและเชิดชูเกียรติ รวมท้ังผู้นำสนับสนุนการทำงานแบบ
บูรณาการ สร้างทีมทำงาน และสร้างกลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยต้ังหมอดินอาสาเป็นเกษตรกรต้นแบบในการ
ช่วยถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การจัดเวทีประชุม/จัดทำประชาพิจารณ์ ต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงาน และ
ส่งเสริมการทำงานแบบกลุ่มต้ังเป็นกลุ่มเกษตรกรดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน จนเกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่ม
ผลผลิต สร้างรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้  

2. ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (Process Indicators)  30 คะแนน 

 เพื่ อประเมินกระบวนการทำงานของโครงการท่ีจะนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่ งยืน 
(Sustainability) มีการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ มีกระบวนการทำงานท่ีมีความริเริ่มสร้างสรรค์                  
และเกิดสำเร็จในกระบวนการทำงาน 

2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน (10 คะแนน) มีกระบวนการท่ีทำให้ประชาชนมีเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยอ้างอิงจากระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ( IAP 2 - International 
Association for Public Participation) 4 ระดับ ได้แก่  ระดับท่ี  1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) ระดับท่ี 2                    
การปรึกษาหารือ (To Consult) ระดับท่ี 3 การเข้ามามีบทบาท (To Involve) และระดับท่ี  4 ความร่วมมื อ                           
(To Collaborate) รวมท้ังบทบาทของหน่วยงานท่ีส่งผลงานในการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ                               
ภาคประชาชน 

ระดับท่ี 1 หน่วยงานอบรมให้ความรู้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นท่ี เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน สู่การ
ยกระดับการผลิตมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์         

ระดับท่ี 2 เกษตรกรขอรับคำแนะนำในการปรับเปล่ียนการทำเกษตรรูปแบบเดิม (นาข้าว) ท่ีไม่สามารถเป็นผู้
กำหนดราคาขายเองได้ ทางสถานีพัฒนาท่ีดินได้หารือกับกลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดินเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการ
ใช้ท่ีดิน เพื่อหาแนวทางการปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน                  

ระดับท่ี 3 เกษตรกรเจ้าของแปลงร่วมกันวางแผนและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปรับเปล่ียนจากการปลูก
ข้าวมาเป็นการปลูกอินทผลัม และดำเนินการปรับปรุงดินตามคำแนะนำของหน่วยงาน    

ระดับท่ี 4 เกษตรกรและหน่วยงาน ร่วมกันวางแผนการปลูกพืช และวางแผนการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ
ดี โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินเพื่อลดการใช้สารเคมี ให้ผลผลิตปลอดภัยและเป็นท่ี
ต้องการของตลาด            

- มีการจัดต้ังคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมี การแต่งต้ัง
คณะทำงานปฏิบัติการขับเคล่ือนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) และ
การบริหารจัดการแปลงในด้านต่างๆ มีหน้าท่ีในการสนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการผลิตสินค้า
เกษตรตามความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ และความกินดี อยู่ดี มีสุข ยิ่งขึ้น เป็นการดำเนินงานร่วมกันแบบ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรม (หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค) เพื่อให้การดำเนินงานมีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และครอบคลุมทุกมิติการประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน แบ่งเป็น ระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และ 2) เชิงผลสัมฤทธิ์ 
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เกษตรกรและหน่วยงาน ร่วมกันวางแผนการปลูกพืช และวางแผนการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพดี โดยการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดินเพื่อลดการใช้สารเคมี ให้ผลผลิตปลอดภัยและเป็นท่ีต้องการของตลาด 
ซึ่งหน่วยงานได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กลุ่มอารักขาพืช 
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อขอรับคำแนะนำการป้องกันกำจัดแมลง และโรคพืช พาณิชย์และท่องเท่ียวของจังหวัด 
เพื่อให้สวนอินทผลัมได้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

2.2 เครือข่ายและการบูรณาการที่เก่ียวข้องในการทำงาน (10 คะแนน)  
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายหลังจากท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินได้ให้คำแนะนำในการ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีจากนาข้าวเป็นสวนอินทผลัม และการปรับปรุงดินจนสามารถปลูกอินทผลัมได้ โดยมีการประสานกับ
หน่วยงาน 1) สำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นท่ีปรึกษาด้านการผลิตและการจัดการศัตรูพืช 2) ประมงจังหวัด ให้ความรู้ใน
เรื่องของการเล้ียงปลาในร่องสวนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 3) พาณิชย์จังหวัด ให้คำแนะนำในกระบวนการขายและ
ประชาสัมพันธ์ในจังหวัด เช่น ห้างแมคโคร 4)ท่องเท่ียวจังหวัด ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 5) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาการผลิต 6) กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS พระนครศรีอยุธยา 
ร่วมกันวางแผนการผลิต และตรวจประเมินแปลง เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร    

          
 

2.3 กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและมีความริเร่ิมสร้างสรรค์  (10 คะแนน)  

แนวทางการขับเคล่ือนกลุ่มเกษตรกร โดยการจัดประชุมสัญจรกลุ่ม PGS พระนครศรีอยุธยา ซึ่งภายในกลุ่มได้ร่วมกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในแปลงอินทผลัม โดยเน้นในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแปรรูป

อินทผลัม และโกโก้ ให้กับผู้ท่ีมาศึกษาดูงาน มีการประชาสัมพันธ์จากส่ือต่างๆ      

 
 

 

3. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลกระทบ (Outcome and Impact) 55 คะแนน 

 เพื่อประเมินผลลัพธ์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้ เห็นผลท้ังในเชิงปริมาณและ                     
เชิงคุณภาพ สามารถตอบโจทย์แก้จนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นท่ีและมีศักยภาพในการขยายผล 
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3.1 ผลงานเป็นผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่แก้จนได้จริงเป็นที่ประจักษ์ ตอบโจทย์ปัญหา (Relevance) 
(40 คะแนน) โดยแบ่งเป็น 

3.1.1 ผลผลิต (Output) 15 คะแนน พิจารณาจากข้อมูลเชิงตัวเลขหรือเชิงปริมาณ โดยเปรียบเทียบกับปี 
ท่ียังไม่มีการดำเนินโครงการ เช่น มีผู้ท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจนในด้านต่าง ๆ จากการดำเนินโครงการกี่คน                  
มีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าใด มีท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้นกี่คน เป็นต้น 

3.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 20 คะแนน พิจารณาจากผลท่ีเกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลผลิตในเชิงของคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของรายได้และการเข้าถึงปัจจัย 4 

3.1.3 ผลกระทบ (Impact) 5 คะแนน พิจารณาจากโครงการทำให้เกิดผลกระทบระยะกลางท่ีสามารถแก้ไข
ความยากจนได้จริงในลักษณะท่ีตอบโจทย์เหมาะสมกับพื้นท่ี ความต้องการของประชาชน และชุมชน 

3.1.1 สืบเนื่องจากในปี พ.ศ.2558 ในพื้นท่ีม.7 ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เกษตรกรปรับเปล่ียน
พื้นท่ีนาโดยการยกร่องสวนเพื่อปลูกอินทผลัม จำนวน 130 ต้น ดินเป็นดินเหนียวคุณสมบัติดินเป็นชุดดินรังสิต มี
ค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก ค่า pH 4.5 ปรับปรุงดินด้วย โดโลไมท์ อัตรา 500 กก./ไร่ ใช้ปุ๋ยหมักรองก้นหลุม 
อัตรา 130 กก./ต้น ร่วมกับการใช้น้ำหมักนม จำนวน ๒๕๐ ลิตร/ต้น เจือจาง 1: 200 รดใต้ทรงพุ่มสัปดาห์ละ 2 
ครั้ง ส่งผลให้อินทผลัมมีการเจริญเติบโตท่ีดี ให้ผลผลิตสูงถึง 80-100 กิโลกรัมต่อต้น ผลผลิตเฉล่ีย 1,000 กิโลกรัม/
ไร่ ราคาจำหน่ายท่ีเกษตรกรกำหนด 400-500 บาท/กก. สร้างรายได้ 400,000 บาท/ไร่ โดยมีต้นทุนการผลิต 
130,000 บาท/ไร่ กำไรสุทธิ 270,000 บาท/ไร่  
- ข้อมูลการปลูกข้าว ในพื้นท่ีหมู่ 7 ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 200 ไร่  ซึ่งเป็นพื้นท่ี
ใกล้เคียงกัน ปลูกข้าวโดยการหว่านน้ำตม ข้าวเปลือก สายพันธุ์กข 31 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยครั้งท่ี 1 สูตร 
16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยครั้งท่ี 2 สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิต 800 กิโลกรัมต่อไร่ 
ราคาขาย 6 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรมีรายได้จากการขายข้าวให้โรงสี 4,800 บาท/ไร่ โดยมีต้นทุนการผลิต/ไร่ 
3,000 บาท/ไร่ กำไรสุทธิ 1,800 บาท/ไร่          
3.1.2 จากการปรับเปล่ียนการปลูกพืชโดยให้มีความหลากหลายของพืชในพื้นท่ี อาทิเช่น การปลูกอินทผลัมเป็นพืช
หลัก การปลูกโกโก้ และสละเป็นพืชแซม เกษตรกรมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ทำให้เกิดการจ้างแรงงานใน
พื้นท่ี ประชากรในพื้นท่ีมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเท่ียว มีการศึกษาดูงานใน
พื้นท่ีท่ีมีพืชหลากหลายให้ได้ศึกษาดูงาน          
3.1.3 จากการดำเนินการโดยเกษตรกรปรับเปล่ียนการปลูกพืช ทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เกษตรกร
สามารถปลดหนี้สินได้และมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยกำจัดความยากจน (SDGs1) ลดความหิวโหยของเกษตรกร (SDGs2) 
การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี (SDGs3) ลดความเหล่ือมล้ำ (SDGs10) ช่วยส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ี
รับผิดชอบ (SDGs12) และมีการสำรวจคุณภาพชีวิตเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความสุข และมี
ความมั่นคงทางอาชีพการเกษตร 

3.2 โอกาสในการนำไปขยายผล (5  คะแนน)  

การขยายผลและความยั่งยืนสามารถนำต้นแบบในการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาความยากจนไปขยายผลใช้กับพื้นท่ีอื่น ๆ 

- การนำต้นแบบการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาความยากจนนี้ ไปขยายผลในพื้นท่ีอื่น ๆ โดยมีการกำหนดเป้าหมายท่ี
ต้องการ กลไกการขับเคล่ือน ขั้นตอนหรือวิธีการทำงาน ผลสำเร็จหรือประโยชน์ท่ีได้รับ 
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- ขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกรบริเวณใกล้เคียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร สมาชิกสภาเกษตรกร สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบล หมอดินอาสาและนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง โดย
วิธีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในพื้นท่ีจริง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นประโยชน์และนำไปปรับใช้ได้ในพื้นท่ีของตนเอง 
โดยทำการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นำและเกษตรกร 

- ส่ิงสำคัญท่ีสุดคือการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับดินและต้องมีน้ำในพื้นท่ีและต้องสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดท้ัง
ปี ถือเป็นการบริหารจัดการน้ำและการผลิตพืชไปพร้อมๆกัน โครงการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ในพื้นท่ีเกษตรกรอำเภอ
อุทัย จึงเน้นเรื่องการคัดเลือกพืชท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด และการจัดการบริหารจัดการแหล่งน้ำเป็นส่ิงสำคัญอันดับ
แรก เพราะการมีดินดีน้ำดีทำให้เกษตรกรสามารถท่ีจะผลิตพืชและเล้ียงสัตว์ได้ตามต้องการ การทำให้เกษตรกรมีดินดี
และมีน้ำในพื้นท่ีอย่างเพียงพอต่อการทำการเกษตรตลอดท้ังปีได้นั้นถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของกรมพัฒนา
ท่ีดิน         

3.3 ความยั่งยืนของโครงการ (10 คะแนน)  
สามารถนำต้นแบบการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาความยากจน โดยการนำไปขยายผลในพื้นท่ีใกล้เคียง หรือพื้นท่ีอื่นๆท่ี
เกษตรกรสนใจปรับเปล่ียนโดยการปรับเปล่ียนการปลูกพืชชนิดนี้นั้นสามารถตอบสนองความต้องการทำการเกษตรใน
รูปแบบใหม่ และสามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน น้ำ และปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการ
พัฒนาคุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และมีการวางแผนการจัดการผลผลิตในพื้นท่ี ๑๐ ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ของกรมพัฒนาท่ีดินและการปรับปรุงบำรุงดินอย่างต่อเนื่อง  

             

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) 
 


