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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    กรมพัฒนาท่ีดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. ช่ือโครงการ   โคกจานแก้จน  ปลูกถั่วพร้าบำรุงดินดี ผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน 

3. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ช่ือ นามสกุล  นายศรจิตร ศรีณรงค์ 

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 อุบลราชธานี   

 สำนัก/กอง  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 อุบลราชธานี  กรมพัฒนาท่ีดิน  

 เบอร์โทรศัพท์ 045- 355-416  เบอร์โทรสาร 045-311-669 

 โทรศัพท์มือถือ 081-266-9520  e-mail - 

 

3.2 ช่ือ นามสกุล  นางสาวปณตพร  คูณพันธ์ 

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินศรีสะเกษ 

 สำนัก/กอง  สถานีพัฒนาท่ีดินศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 อุบลราชธานี  กรมพัฒนาท่ีดิน  

 เบอร์โทรศัพท์ 045- 814 – 642  เบอร์โทรสาร 045-814-641 

 โทรศัพท์มือถือ 092-145-9556  e-mail ssk ๐๑@ldd.go.th 

 

3.3 ช่ือ นามสกุล  นางสาวสิญารัตน์  ณรงค์ภักดีรัตน์ 

 ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

 สำนัก/กอง สถานีพัฒนาท่ีดินศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 อุบลราชธานี   กรมพัฒนาท่ีดิน 

 เบอร์โทรศัพท์ 084-823-9656    เบอร์โทรสาร 045-814-641 

 โทรศัพท์มือถือ 084-823-9656    e-mail sriyarat.naronk@gmail.com 

 

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน 
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ผลการดำเนินการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 

1. ตัวชี้วัดกลุ่มปัจจัยนำเข้า (Input Indicators)  15 คะแนน  
 เพื่อประเมินรูปแบบและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรของโครงการอย่างคุ้มค่า 
 1.1แนวทางการดำเนินงานชัดเจน (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 จากนโยบายเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเพิ่มพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ สถานีพัฒนาท่ีดินศรีษะเกษได้
ดำเนินการจัดทำโครงการโคกจานแก้จน  ปลูกถั่วพร้าบำรุงดินดี ผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้เกษตรกร แก้ไขปัญหาความยากจน 
 1.2 ทรัพยากรเหมาะสม (5 คะแนน)  
           กรมพัฒนาท่ีดินขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี โดยมีสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 และ
สถานีพัฒนาท่ีดินทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เป็นหน่วยปฏิบัติท้ังสาธิต พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
การพัฒนาท่ีดินไปสู่เกษตรกร โดยมีหมอดินอาสาเป็นผู้ช่วย กรมดำเนินการโดยบูรณาการองค์ความรู้ แผนงาน/
โครงการ และงบประมาณร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
ประชาชน และชุมชนในพื้นท่ีต้ังแต่ร่วมวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ดำเนินการ และติดตามผลงาน เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน 
 1.3 บทบาทผู้นำ (5 คะแนน)  

 ผู้นำกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ีชัดเจนเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีมั่นคงและหลุดพ้นจากกับดักความ
ยากจน โดยส่ือสารและทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับผ่านการประชุมและส่ือรูปแบบต่างๆ ผู้นำสร้างกลไก
การทำงานในระดับพื้นท่ี โดยมอบหมายสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขตและสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก
ให้บริการงานพัฒนาท่ีดิน มีการมอบอำนาจในการบริหาร และสนับสนุนบุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ผู้นำสร้างวัฒนธรรมการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา ให้บุคลากรทำงานแบบใกล้ชิดกับประชาชน คอยเย่ียมเยียนดูแลเอาใจใส่เกษตรกรในพื้นท่ี สอบถามปัญหา
และความต้องการของเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผ่านหมอ
ดินอาสา สนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการ สร้างทีมทำงาน และสร้างกลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วม  
2. ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (Process Indicators)  30 คะแนน 

2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน (10 คะแนน)  
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ก่อนเริ่มดำเนินการ พ.ศ. 2558-2559 นางยุพาพิน ศรียงยศ เป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านและเป็น
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคก ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับทราบข่าวจากหมอดินอาสา ว่าถ้า 
“ต้องการให้ดินดี ข้าวงาม ได้ผลผลิตสูง ใช้ปุ๋ยน้อย ต้องมาหาหมอดิน ” จากนั้น จึงได้เดินทางมาขอรับบริการและ
คำแนะนำท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินศรีสะเกษ เจ้าหน้าท่ีได้ให้คำแนะนำการปลูกพืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า) เพื่อปรับปรุงดินทรายจัด 
พร้อมกับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด (ถั่วพร้า) จำนวน 1,000 กิโลกรัม นำไปแจกจ่ายลูกบ้านในพื้นท่ี เพื่อหว่าน   
เก็บเมล็ดพันธุ์ใช้ในฤดูกาลต่อไป ต่อมา พ.ศ.2560 สถานีพัฒนาท่ีดินศรีสะเกษ  มีโครงการอบรมหมอดินอาสา นาง
ยุพาพิน  ศรียงยศ จึงได้สมัครเข้ารับการอบรม เพื่อรับองค์ความรู้และทักษะ ในการปรับปรุงบำรุงดิน เพราะว่าเดิมนั้น
ปลูกข้าวได้ผลผลิตประมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่ การทำนาท่ีใช้ท้ังใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทำให้ต้นทุนการผลิตสูง  
ผลตอบแทนท่ีได้ไม่คุ้มทุน หลังจากได้รับการอบรม ทำให้เข้าใจวิธีการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิ 
จึงได้ชักชวนกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีร่วมกันจัดต้ังธนาคารผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดขึ้น โดยมีสถานีพัฒนาท่ีดินเป็นท่ี
ปรึกษาโครงการ  ในช่วงท่ีเริ่มก่อต้ัง สถานีพัฒนาท่ีดินได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า  จำนวน 10,000 กิโลกรัม  สำหรับ
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวน 226 ราย เกษตรกร 1 ราย จะได้รับเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า 100 กิโลกรัม เพื่อนำไปหว่านเป็น    
พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินดินและเก็บเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าท่ีผลิตได้เกษตรกรจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่ง
เมล็ดพันธุ์คืนธนาคาร จำนวน 110 กิโลกรัม 2) เก็บไว้ปลูกในฤดูถัดไป และ 3) นำเข้าโครงการรับซื้อปุ๋ยพืชสด (ถั่วพร้า) 
คืนให้กับสถานีพัฒนาท่ีดิน ทำให้เกษตรกรในพื้นท่ีได้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากการขายข้าวช่องทางเดียว ปี พ.ศ. 2560 - 
2563 สมาชิกกลุ่มเกษตรตำบลโคกจาน ผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วพร้า ได้ จำนวน 100 ตันต่อป ีเป็นเงิน 1,500,000บาทต่อปี  
 นางยุพาพิน ศรียงยศ เป็นผู้มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นท่ี
ตำบลโคกจานเข้าร่วมโครงการ  ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน และเกษตรกร สมาชิกจำนวน 226 ราย 
รวมท้ังโรงเรียน และวัด ต่อมาปี พ.ศ. 2562  ได้มีคำส่ังมอบหมายเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีดังกล่าว โดยให้ นางสาวสิญา
รัตน์ ณรงค์ภักดีรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นแกนหลักในการขับเคล่ือนโครงการ โดยเริ่มจากเข้า
ไปแนะนำและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินการและแนวทางการดำเนินงานโครงการท่ีจะต้องร่วมมือกัน
ทำต่อไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันวางแผนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวสูงและ
คุณภาพดี ในขั้นตอนการดำเนินการได้เข้าไปเยี่ยมชมแปลงพร้อมให้คำแนะนำและปรึกษาหารือ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรในพื้นท่ี ทำให้การใช้เทคโนโลยีการปลูก   ถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสดร่วมกับการไถกลบตอซังข้าว 
สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด  

2.2 เครือข่ายและการบูรณาการที่เก่ียวข้องในการทำงาน (10 คะแนน)  
กรมพัฒนาท่ีดิน ดำเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินศรีสะเกษ ได้เข้าไปแนะนำวิธีการปรับปรุงบำรุงดิน 

เพื่อให้การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีดินทรายจัดท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมแนะนำให้
เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหมอดินอาสา  คือ  นางยุพาพิน  ศรียงยศ  และผู้นำชุมชน 
รวมถึงเกษตรกรในพื้นท่ีเป็นอย่างดี ต่อมาได้มีการจัดต้ังโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน  226 ราย 
นับเป็นจุดเริ่มต้นของธนาคารเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด (ถั่วพร้า) ต่อมาปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบาย
การดำเนินงานตามมาตรการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) เพื่อมุ่งเน้นการลดต้นทุนการ
ผลิต 20 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มผลผลิต 20 เปอร์เซ็นต์ และยกระดับผลผลิตสู่มาตรฐานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด จึงจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่โคก
จานตามนโยบาย ต่อมาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาดำเนินการร่วม คือ 1) กรมส่งเสริม
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การเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าวอินทรีย์และให้คำแนะนำการทำงานร่วมกันของสมาชิก ซึ่งต่อมาได้มี
การจัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก) 2) กรมปศุสัตว์ ถ่ายทอดองค์ความรู้
การเล้ียงโคขุน  และได้นำมูลสัตว์ไปทำปุ๋ยหมักร่วมกับผลิตภัณฑ์จากกรมพัฒนาท่ีดิน สารเร่ง พด. 1 ( เป็น
จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายใช้ในการทำปุ๋ยหมัก) 3) กรมประมง ให้องค์ความรู้พร้อมท้ังสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช เพื่อ
ใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ซึ่งเกษตรกรได้นำปลามาเล้ียงในบ่อท่ีได้จากโครงการบ่อ
น้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ของกรมพัฒนาท่ีดิน 4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สอน
ทำบัญชีครัวเรือนให้แก่สมาชิกทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลทางการเงินสำหรับวางแผนการใช้เงินและการออมเงิน        
5) กรมการข้าว ขับเคล่ือนการผลิตข้าวอินทรีย์  ผ่านมาตรฐาน รหัสรับรอง กษ 09-9000-33-000-900004 
ORGANIC ทางกลุ่มนาแปลงใหญ่โคกจานได้จัดทำข้อตกลงผลิตข้าวพันธุ์ให้ปีละ 200 ตัน ในราคาตันละ 25,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ปีละ 5,000,000 บาท นอกจากนี้ยังมีผลผลิตเหลืออีกปีละ 300 ตัน ได้จำหน่ายให้กับเกษตรกรท่ัวไป
ท่ีต้องการปรับเปล่ียนเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร และอื่นๆ ในราคาตันละ  
25,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ปีละ 7,500,000 บาท รวมรายได้จากการจำหน่วยพันธุ์ข้าวปีละ12,500,000 บาทต่อปี 
6) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนการจัดต้ังโรงเรียนเกษตรอินทรีย์บ้านโคกจาน ด้วยเงินทุนและได้เข้ามา
บริการรับฝาก-รับถอนเงิน ให้กับสมาชิกตลอดจนให้คำแนะนำการขอสินเช่ือ และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 
6,000,000 บาท สามารถจัดต้ังกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ได้ต้ังช่ือ วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโคกจาน ตามรายช่ือ
คณะกรรมการ ครอบคลุมกลุ่มเครือข่ายอาชีพวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโคกจาน คือ กลุ่มแปรรูปข้าวหอม
อินทรีย์ กลุ่มทำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ กลุ่มรับซื้อ - ขายผลิตข้าวคุณภาพ กลุ่มเล้ียงไหมและท่อผ้า กลุ่มผลิตพืชปุ๋ยสด
(ถั่วพร้า)  7) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน สนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกรท่ีมีการปลูกพืชหลังฤดูการทำนา ไร่ 
ละ 600 บาท คน ละ 5 ไร่ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มผู้ผลิตถั่วพร้า และเกษตรกรายอื่นท่ีสนใจ  8) โรงเรียนบ้านโคก  เข้า
ร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน เพื่อรับองค์ความรู้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการปลูกผัก
สวนครัวในโรงเรียน และนำมาถ่ายทอดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อใช้ในการผลิตข้าวแบบปลอดภัย 9) วัดป่าศรีมงคล
รัตนารมและวัดป่าหนองหวาย  โดยเจ้าอาวาสวัดป่าท้ังสองแห่ง มีบทบาท ช่วยขัดเกลาจิตใจของสมาชิกกลุ่มนาแปลง
ใหญ่โคกจาน ต้ังมั่นในการรักษาศีล 5 ร่วมจิตอาสา ในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเน้นการเสียสละเพื่อส่วนรวม สมาชิก
กลุ่มจะร่วมสัจจะต่อกันและกันในการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยสมาชิกทุกคนต้องทำนาแบบหยอดแห้งทุกคน บทลงโทษ
สำหรับ สมาชิกท่ีไม่ร่วมสัจคือจะไม่สามารถขายพันธุ์ข้าวหรือเมล็ดข้าวเปลือกให้กับวิสาหกิจชุมชนได้ต่อไป  

2.3 กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและมีความริเร่ิมสร้างสรรค์  (10 คะแนน)  
สถานีพัฒนาท่ีดินศรีสะเกษ เข้าไปดำเนินการส่งเสริมและแนะนำวิธีการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มความอุดม

สมบูรณ์ให้กับดินให้เหมาะสมต่อการปลูกข้าวคุณภาพดีและได้ผลผลิตสูง โดยการใช้เทคโนโลยีการปลูกถั่วพร้าเป็น    
พืชปุ๋ยสดร่วมกับการไถกลบตอซังข้าว สนับสนุนให้เกษตรกรจัดต้ังกลุ่มธนาคารผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดขึ้น เพื่อให้
เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ภายในกลุ่ม โดยมีสมาชิกท้ังหมด 226 ราย โดยสถานีพัฒนาท่ีดินเป็นท่ีปรึกษาของ
โครงการ เมื่อเริ่มก่อต้ังได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า จำนวน 10,000 กิโลกรัม โดยใช้หว่านเพื่อเป็นพืชปุ๋ยสดและเก็บ
เมล็ดพันธุ์ อัตราการหว่านใช้ 8-12 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเกษตร 1 ราย ได้รับเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าคนละ 100 กิโลกรัม 
หลังจากหว่านพืชปุ๋ยสดจะเก็บเมล็ดพันธุ์คืน 110 กิโลกรัม ส่วนท่ีเหลือเกษตรนำเข้าโครงการรับซื้อปุ๋ยพืชสด (ถั่วพร้า) 
คืนให้กับสถานีพัฒนาท่ีดิน ทำให้เกษตรกรในพื้นท่ีได้มีรายได้เพิ่มข้ึน นอกจากการขายข้าวช่องทางเดียว ต่อมาสถานี
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พัฒนาท่ีดินได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักเพิ่มเติม โดยปัจจุบันธนาคารสามารถขับเคล่ือนกิจกรรม
ภายในธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
3. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลกระทบ (Outcome and Impact) 55 คะแนน 
 3.1 ผลงานเป็นผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่แก้จนได้จริงเป็นที่ประจักษ์ ตอบโจทย์ปัญหา (Relevance) 
(40 คะแนน) โดยแบ่งเป็น 
 3.1.1 ผลผลิต (Output) 15 คะแนน  

1) สมบัติทางเคมีของดิน จะเห็นได้จากก่อนดำเนินการปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรง pH มีค่า 4.0 มีปริมาณ 
อินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับต่ำมาก เท่ากับ 0.45 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณของธาตุฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ได้ในดิน
อยู่ในระดับต่ำ เท่ากับ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปริมาณธาตุโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้ในดินอยู่ในระดับต่ำมาก 
เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หลังดำเนินการดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น เห็นได้จากปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด pH 
มีค่าเพิ่มขึ้น 5.0 มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ 2.20 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณของ
ธาตุฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ได้ในดินเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูง เท่ากับ 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีปริมาณธาตุ
โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้ในดินเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ62 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
 2) ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น แต่เดิมผลผลิตข้าวที่ได้ต่ำมากเท่ากับ 300 กก./ไร่ หลังเข้าร่วมโครงการผลผลิตข้าว
เพิ่มขึ้นเป็น 500 กก./ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.6 
 3) รายได้เพิ่มขึ้น หลังการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย สร้าง
รายได้หมุนเวียนในชุมชน ประมาณ 66 ล้าน ดังนี ้

ปี เมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวเปลือก เมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า ข้าวสาร 
2561 500 ตัน (10.75 ล้านบาท) 1,550 ตัน (19.22 ล้านบาท) 100 ตัน (1.50 ล้านบาท)  
2562 500 ตัน (10.75 ล้านบาท) 2,200 ตัน (29.20 ล้านบาท) 100 ตัน (1.50 ล้านบาท)  
2563 500 ตัน (10.75 ล้านบาท) 2,200 ตัน (29.20 ล้านบาท) 100 ตัน (1.50 ล้านบาท) 500 ตัน (17.50 ล้านบาท) 
 3.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 20 คะแนน  
 การใช้เทคโนโลยีปลูกถั่วพร้าเป็นปุ๋ยพืชสดร่วมกับการไถกลบตอซัง ในดินทรายจัดช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของดินให้เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวหอมมะลิได้เป็นอย่างดี และยังช่วยฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมให้ดีขึ้น 
ทำให้ส่ิงมีชีวิตในดินและบนดินมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรมีอาหารไว้บริโภคเพิ่มข้ึนด้วย อีกท้ังการแปรรูปเป็น
ข้าวสารเป็นท่ีต้องการของตลาดและได้ราคาสูง ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่โคกจานดีขึ้น จะเห็นได้จากมีบ้านหลังใหญ่ขึ้น มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ไว้ใช้ใน
ครัวเรือน มีเส้ือผ้าสวยๆสำหรับสวมใส่ทุกฤดูกาล และมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอ แม้แต่ยามเจ็บไข้ได้
ป่วยก็สามารถไปพบแพทย์เพื่อขอรับการรักษาได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย 
 3.1.3 ผลกระทบ (Impact) 5 คะแนน  
 จากการดำเนินงานของสถานีพัฒนาท่ีดิน ทำให้ ประธานกลุ่ม คือ นางยุพาพิน ศรียงยศ กล่าวได้ว่า ทุกคน  
กินอิ่มนอนอุ่น มีเงินทุนใช้หนี้หมด  มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น สามารถสร้างบ้านหลังใหม่ มีรถยนต์ส่งลูกเรียนจบ
ระดับช้ันปริญญาตรีและปริญญาโท  เกษตรกรสามารถปลดหนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาอุทุมพรพิสัย จน
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ได้รับอนุมัติปล่อยสินเช่ือเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 6,000,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 0.0001/ปี และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ช่วยกำจัดความยากจน มีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี ลดความเหล่ือมล้ำ  

 
 
3.2 โอกาสในการนำไปขยายผล (5  คะแนน)  
นำต้นแบบการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาความยากจนไปขยายผลในพื้นท่ีอื่นๆ ผ่านไปทางผู้นำชุมชน 

อาสาสมัครเกษตร หมอดินอาสา กลุ่มเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเกษตรกรท่ีสนใจ โดยวิธีการฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานในพื้นท่ีจริง ได้มีการดำเนินการจัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สดเพิ่มขึ้นอีก 6 แห่งในตำบลต่างๆของอำเภอ
อุทุมพรพิสัย ได้แก่ 1.ตำบลตาเกษ สมาชิก 50 ราย พื้นท่ี 200 ไร่ 2.ตำบลปะอาว สมาชิก 20 ราย พื้นท่ี 300 ไร่        
3.ตำบลหนองห้าง สมาชิก 30 ราย พื้นท่ี 230 ไร่ 4.ตำบลทุ่งไชย สมาชิก 50 ราย พื้นท่ี 400 ไร่ 5.ตำบลขะยูง สมาชิก 
30 ราย พื้นท่ี 100 ไร่ และ6.ตำบลผักไหม สมาชิก 100 ราย พื้นท่ี 500 ไร่   

3.3 ความยั่งยืนของโครงการ (10 คะแนน)  
เมื่อก่อนทรัพยากรดินเส่ือมโทรมลง  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื่องจากไม่มีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน  

มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในอัตราสูง ทำให้สารเคมีตกค้างในดินและเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น กรมพัฒนาท่ีดิน 
ได้สนับสนุนให้มีการจัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่โคกจานมีความยั่งยืนโดยไม่ต้องไป
ขอรับบริการสนับพืชปุ๋ยสดจากสถานีพัฒนาท่ีดินอีกทุกปี สามารถช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มได้ และช่วยให้เกษตรกรได้
ฟื้นฟูทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากดำเนินโครงการนั้น พื้นท่ีดินทรายจัด และขาดความอุดมสมบูรณ์
ของเกษตรกรได้รับการปรับเปล่ียน จำนวน 3,606 ไร่ ได้รับการปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 
จากเดิมปริมาณอินทรียวัตถุในดิน อยู่ในระดับต่ำมาก (0.45 %) ปัจจุบันปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับปานกลาง 
(2.20 %)  สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินทางการเกษตรได้รับการพัฒนาทำให้สามารถใช้พื้นท่ีทางการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสามารถผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของตลาด และลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
พัฒนาสู่การผลิตแบบอินทรีย์  ระบบนิเวศในแปลงนา มีกบ เขียด อึ่งอ่าง ปลาหลด ฯลฯ เกิดขึ้น และกลุ่มนาแปลงใหญ่
โคกจาน มีเงินทุนหมุนเวียน ประมาณ 66  ล้านบาท สร้างงาน สร้างรายได้ ในชุมชน ยุติความหิวโหย อย่างยั่งยืน  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

วิดีโอสรุปการดำเนินงานของโครงการ  โคกจานแก้จน  ปลูกถั่วพร้าบำรุงดินดี ผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน 
https://drive.google.com/file/d/1jhPuTm1r6l9qz2WegdBJ_lINk7XMSY9L/view 

https://drive.google.com/file/d/1jhPuTm1r6l9qz2WegdBJ_lINk7XMSY9L/view

