
 

 
 

 

1 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 

 
 
 

 

คำช้ีแจง 
ผู้ส่งสมัคร 

              หน่วยงานของรัฐ  
 หน่วยงานภาคเอกชน 
 ประชาชน 
 หน่วยงานอื่น ๆ  

เง่ือนไขของผลงานที่ส่งสมัคร 

แผนงาน/โครงการท่ีเสนอจะต้องดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นท่ี   
ซึ่งอาจเป็นระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นท่ีเฉพาะก็ได้ 

 การดำเนินงาน/กระบวนการของแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีการบูรณาการ 
ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาฯ ท่ีเกิดผลลัพธ์อย่างเป็น
รูปธรรม 

 
ผู้สมัครจะต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทและการทำงานแบบมีส่วนร่วม  

ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นท่ี โดยจะต้องมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ เพื่อประกอบการพิจารณารางวัลฯ 
ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด และส่งใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติม (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น ) ให้แล้วเสร็จ  
ภายในวันท่ีปิดรับสมัคร 
  

แบบฟอร์มการสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำป ีพ.ศ. 2563 
ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 



 

 
 

 

2 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 

วิธีการสมัคร 

หลักการเขียนใบสมัคร 
1. ใช้ Font TH Sarabun Size 16 โดยเขียนเนื้อหาให้อยู่ภายในจำนวนหน้าท่ีกำหนด คือ 5 หน้ากระดาษ A4  
2. การอัพโหลดใบสมัครควรอัพโหลดท้ังไฟล์ PDF และไฟล์ Word  
3. เอกสารแนบอัพโหลดเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องและสำคัญ พร้อมแจ้งไว้ในใบสมัครด้วยว่าอยู่ในหน้าใด 

การสมัครแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ         

1. สมัครขอรับรางวัลฯ (หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม) โดยสมัคร 
ผ่านระบบออนไลน์  https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 

2. แมวมอง เป็นผู้เสนอช่ือให้ (หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม) โดย 
➢ ส่งเอกสารทางอีเมล์ : pae.malay@hotmail.com หรือ ArtitayaPK@gmail.com 
➢ ทางไปรษณีย์ : สำนักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ

สามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป) ช้ัน 5 อาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กทม. 10300 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

สอบถามติดต่อ : นายมหาชัย วงษ์เค่ียม โทร. 083-236-8778 
นางสาวอาทิตยา ปวงคำ   โทร. 087-788-5319 

 



 

 
 

 

3 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 

ข้อมูลของหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล 
 
1. ช่ือหน่วยงาน กรมพัฒนาท่ีดิน 

2. ช่ือโครงการ พลิกดินเค็ม พลิกแล้ง ปลูกมะขามเทศแก้จน 

3. ผู้ประสานงาน (อย่างน้อย 2 คน) 

3.1 ช่ือ-นามสกุลนายรพีพงศ์ หน่วยจันทึก 

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต3 

เบอร์โทรศัพท์ 044-069905 เบอร์โทรสาร 044-069905 

โทรศัพท์มือถือ 088-5815617 e-mail taldd88@hotmail.com 
 

3.2 ช่ือ-นามสกุลนางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี 

ตำแหน่ง ผู้เช่ียวชาญด้านการวางระบบพัฒนาท่ีดิน 

สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต3 

เบอร์โทรศัพท์ 044-371354 เบอร์โทรสาร 044-371354 

โทรศัพท์มือถือ 063-8793555 e-mail prachansri@gmail.com 

 
หมายเหตุ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ กรุณากรอกข้อมูลผู้ประสานงานให้ครบถ้วน   
  



 

 
 

 

4 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 

          มิติที่ 1 : การประเมินยุทธศาสตร์การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ (20 คะแนน)  
(1) การกำหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนงานขององค์กร ท่ีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน  

- จากนโยบายการลดต้นทุนการผลิต ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีถ่ายทอดลงสู่ระดับกรม กรมจึงมีการกำหนด
ทิศทางการดำเนินงานท่ีสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายดังกล่าวในเชิงบูรณาการ โดยกำหนดเป้าหมายท่ีเน้นการ
แก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร คือ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 20) และมีต้นทุนการผลิตลดลง (ร้อยละ 
20) ซึ่งเช่ือมโยงในแต่ละแผนงาน/โครงการของกรม ท่ีสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวและสอดคล้องกับเป้าหมายSDGs1 
การขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ และ SDGs2 ยุติความหิวโหยและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

(2) บทบาทนำของผู้บริหารองค์กร ความเป็นผู้นำของผู้บริหารองค์กร ในการขับเคล่ือนการทำงานให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง รวมท้ังได้รับการยอมรับจากประชาชน  

- ผู้บริหารของกรม กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายสำคัญสูงสุดขององค์กร ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุก
ระดับ และถ่ายทอดจากนโยบายสู่การปฏิบัติในการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามงานในระดับพื้นท่ี และมีกลไก
ขับเคล่ือนการดำเนินงานผ่านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคลทุกระดับ ให้เกิด
การบรรลุเปา้หมายร่วมกันท้ังองค์กร 

(3) การสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ในด้านต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อสร้างความท่ัวถึงและเท่าเทียมให้กับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  

- ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเกษตรกรเป้าหมาย มีการสอบถามความ
คิดเห็นและความต้องการของประชาชน โดยจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ความสอดคล้องของสภาพพื้นท่ี ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน 

(4) องค์ประกอบและวิธีการตรวจสอบการมีส่วนร่วม รายละเอียดการกำหนดองค์ประกอบในการมีส่วนร่วม 
และวิธีการท่ีใช้ตรวจสอบหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  

- มีการจัดต้ังคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารงานตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
เชิงผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน เป็นการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรม (หน่วยงาน
ส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค) และหน่วยงานภายนอกกรมฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และครอบคลุมทุกมิติการประเมิน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน แบ่งเป็น ระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และ 2)เชิงผลสัมฤทธิ์  

มิติที่ 2 : การประเมินกลไกการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (40 คะแนน) 

(1) การบูรณาการในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดง
ความเห็น แลกเปล่ียนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีมติร่วมกันในท่ีประชุม  

สถานีพัฒนาท่ีดินนครราชสีมาเป็นผู้ริเริ่มและผู้ดำเนินโครงการฯ มาทำการสำรวจสภาพพื้นท่ีและสภาพความ
เป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เห็นถึง
สภาพปัญหาท่ีแท้จริง โดยอาศัยความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหมอดินอาสาในการร่วมสำรวจข้อมูล  

หลังจากได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนแล้วก็ดำเนินการทำประชาคมเกษตรกร โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 
ในช่วงแรกนี้จะดำเนินการให้ข้อมูลโดยเจ้าหน้าท่ีจากสถานีพัฒนาท่ีดินนครราชสีมาเป็นแกนหลักในการอธิบาย
โครงการและบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรให้ทราบถึงความจำเป็น หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของ
โครงการ รวมไปถึงวิธีการดำเนินการ เมื่อเกษตรกรมีความเข้าใจและมีความรู้ ก็ดำเนินการวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริการให้กับพื้นท่ีเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยให้ผู้มีส่ วนได้



 

 
 

 

5 แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ ประเภทร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) 

ส่วนเสีย(Stakeholders) เป็นผู้ร่วมวางแผน วิเคราะห์ปัญหาสำคัญ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ภายใต้หลัก
วิชาการด้วยความมีเหตุและผล จนแผนมีความสมบูรณ์และได้มีการวางแผนการติดตามและประเมินผลไว้ด้วยใน
แต่ละปี เพื่อการพัฒนาการให้บริการมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและผู้มีผลได้ผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ 
จำนวน 300 ราย 

(2) กระบวนการทำงานขององค์กรมีขั้นตอนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น/สภาพ
ปัญหา ท่ีเป็นประเด็นสำคัญหรือแนวโน้ม/สถานการณ์/ผลกระทบ ท่ีนำไปสู่การริเริ่มแผนงาน/โครงการรวมท้ังระบุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินแผนงาน/โครงการ  

อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นท่ีการเกษตรจำนวน 286,832 ไร่ มีพื้นท่ีดินเค็มจำนวน163,000 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ57 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ี โดยดินเค็มและภัยแล้งเป็นปัญหาหลักสำคัญของอำเภอโนนไทย ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อพื้นท่ีของเกษตรกรจนไม่สามารถทำการเกษตรได้เหมือนเดิม เพราะดินเค็มเป็นดินท่ีมีปริมาณ
เกลือท่ีละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไป มีกระทบต่อการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพืช ซึ่ง
อาจรุนแรงถึงขนาดทำให้พืชท่ีปลูกตายได้ เนื่องจากเกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืช พืชเกิดอาการขาดน้ำ 
และมีการสะสมไอออนท่ีเป็นพิษในพืชมากเกินไป อีกสาเหตุท่ีทำให้ดินเค็มใช้ทำการเพาะปลูกพืชไม่ได้ผลคือ ลด
อัตราการดูดน้ำของพืชทำให้พืชแสดงอาการขาดน้ำ การเจริญเติบโตลดลงหรืออาจตายได้ อีกท้ังในพื้นท่ียังประสบ
กับปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลและฝนมีการท้ิงช่วงติดต่อกันนานหลายเดือน ซึ่งเป็นสาเหตุ
สำคัญท่ีทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาในพื้นท่ีของตนเองได้ เกษตรกรส่วนใหญ่จึงมี
ความยากจน มีความเป็นอยู่ท่ียากลำบาก  ประกอบกับมีหนี้สินมากมาย โดยเกษตรกรมีหนี้สินครัวเรือนปี2559อยู่
ท่ี 152,776 บาทต่อครัวเรือน และมีรายได้เฉล่ียต่อปี 66,956 บาท(รายงานคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัด
นครราชสีมาประจำปี2559/korat.cdd.go.th) แต่สำหรับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ ดินเค็มจะไม่มีรายได้เลย 
เนื่องจากสภาพพื้นท่ีไม่เอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรอีกต่อไป จึงต้องละท้ิงถิ่นฐานไปประกอบ
อาชีพอื่นๆหรือออกไปหารับจ้างตามต่างจังหวัด และปล่อยให้พื้นท่ีนารกร้างว่างเปล่า  เกษตรกรบางคนเกิด
ความเครียดวิตกกังวล นำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในเกษตรกรบางรายต้องปล่อยให้ลูกหลานอยู่กับปู่ย่ าตายาย  
เกิดปัญหาทางสังคมตามมาท้ังเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมต่างๆ เป็นต้น  ดังนั้นทางสถานีพัฒนาท่ีดิน
นครราชสีมา สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต3 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาดินเค็ม การฟื้นฟูปรับปรุงบำรุง
ดิน การส่งเสริมการปรับเปล่ียนการผลิตพืช การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส่งเสริมการทำ
เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวของเกษตรกรในพื้นท่ี จึงได้มีโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ทนเค็ม การขุดบ่อน้ำในไร่นาแก้ภัยแล้ง ส่งเสริมการยกร่องสวนเพื่อปลูกพืชและการผลิตพืชอินทรีย์  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นท่ีอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ให้สามารถทำ
การเกษตรได้ต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีดินเค็มและไม่สามารถทำ
การเกษตรได้ ไม่สามารถสร้างรายได้จากพื้นท่ีตนเอง 
             โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ สถานีพัฒนาท่ีดินนครราชสีมามีหน้าท่ีแก้ไขปัญหาดินเค็ม แก้ไข
ปัญหาภัยแล้งระดับไร่นา ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทนเค็ม การขุดบ่อน้ำในไร่นา ส่งเสริมการปรับโครงสร้าง
พื้นท่ีการเกษตรให้เหมาะกับการปลูกพืช การผลิตพืชอินทรีย์ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
ซึ่งเป็นโครงการท่ีมุงเน้นแก้ไขปัญหาดินเค็ม ภัยแล้ง โยได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ ส่งเสริมการปลูก
มะขามเทศฝักใหญ่ซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจทนเค็ม การขุดบ่อน้ำในไร่นาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฝนท้ิงช่วง   ส่งเสริม
การปรับพื้นท่ีโดยการยกร่องเพื่อปลูกมะขามเทศฝักใหญ่ และส่งเสริมการผลิตมะขามเทศฝักใหญ่อินทรีย์ เป็นต้น 
     2.1 การปลูกพืชเศรษฐกิจทนเค็มคือมะขามเทศฝักใหญ่  โดยการนำไปปลูกโดยรอบพื้นท่ีบ่อน้ำในไร่นา
หรือร่องสวนท่ีเกษตรกรมีทำขึ้น และตามแนวคันนาของเกษตรกร โดยให้มีระยะห่างระหว่างต้น 8 เมตร มะขาม
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เทศฝักใหญ่พันธุ์เพชรโนนไทย ซึ่งพัฒนามาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมจากจังหวัดลพบุรี สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพ
ดินเค็มของอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดฝักใหญ่ เนื้อหนาและรสชาติหวานอร่อย เป็นพืชท่ีดูแลง่าย 
ใช้น้ำน้อย ทนต่อสภาพดินเค็มและความแห้งแล้งได้เป็นอย่างดี ซึ่งมะขามเทศพันธุ์ “เพชรโนนไทย” มีคุณสมบัติ
พิเศษกว่ามะขามเทศจากท่ีอื่นๆ คือ หวาน กรอบ เนื้อแน่น รสชาติดี เพราะอิทธิพลของดินเค็มท่ีมีธาตุอาหารอยู่
มากมายโดยเฉพาะธาตุโปแตสเซียม แมกนีเซียมและแคลเซียม ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด  
 2.2 การขุดบ่อน้ำในไร่นาขนาด1,260 ลูกบาศก์เมตร(พื้นท่ีบ่อ1ไร่) ในพื้นท่ีดินเค็มเป็นดินท่ีพบคราบ
เกลือกระจายอยู่ตามผิวดิน จนไม่สามรถปลูกพืชได้ทำให้พื้นท่ีในส่วนนี้ถูกท้ิงร้าง ไม่ก่อเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร 
ซึ่งการแก้ไขปัญหาดินเค็มนั้นค่อนข้างยากต้องใช้หลักวิชาการและการลงทุนท่ีสูงมากในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยทางสถานีพัฒนาท่ีดินนครราชสีมาได้มีโครงการขุดบ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด1,260 ลูกบาศก์
เมตร(พื้นท่ีบ่อ1ไร่)  และมองเห็นโอกาสว่าจะสามารถปลูกมะขามเทศฝักใหญ่รอบบ่อได้ โดย1บ่อสามารถปลูกได้ 
30 ต้น จึงได้ดำเนินการขุดบ่อในพื้นท่ีดังกล่าว และในบ่อสามารถเล้ียงปลาท่ีสามารถทนเค็มได้ ซึ่งก็มีปลานิลท่ี
สามารถเล้ียงและเจริญเติบโตได้ดี  
 2.3 ส่งเสริมการยกร่องสวนเพื่อปลูกมะขามเทศฝักใหญ่ โดยทำการขุดยกร่องสวนโดยมีความกว้าง
ของร่องสวน 10 เมตร มีขนาดของคูน้ำกว้าง 4 เมตร ลึก 2 เมตรเพื่อให้มีดินมาทำร่องสวนได้ตามมาตรฐานและใน
คูน้ำสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดท้ังปี อีกท้ังยังสามารถเล้ียงปลาเพื่อช่วยเพิ่มรายได้อีกทางด้วย 
 2.4 การเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร โดยการผลิตมะขามเทศฝักใหญ่อินทรีย์ มีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรีย์  การจัดการการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน โดยการปรับปรุงบำรุงดิน
ด้วยพืชปุ๋ยสด การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพและผลิตสารขับไล่แมลงแบบอินทรีย์ให้กับ
เกษตรกร  
(2) การใช้นวัตกรรมในการดำเนินโครงการ ท่ี ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว  

มีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 1.การปรับเปล่ียนวิธีการผลิตพืชในพื้นท่ีดินเค็ม โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจทนเค็มได้แก่มะขามเทศฝักใหญ่ 
ซึ่งเป็นพืชทนเค็มและชอบเกลือ จึงเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม เพราะสามารถกระทำได้ทันที ไม่ต้องรอเวลา เป็นการ
เปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยการปลูกนั้นจะต้องปลูกในพื้นท่ีท่ีมีความสูง น้ำไม่ขัง มีการระบายน้ำอย่างดีและมี
น้ำสำหรับดูแลรักษาตลอดเวลา ซึ่งน้ำเค็มก็สามารถนำมาดูแลรักษามะขามเทศฝักใหญ่ได้  

2. การขุดบ่อน้ำในไร่นาขนาด1,260 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร อีกท้ัง
ยังสามารถปลูกมะขามเทศฝักใหญ่โดยรอบขอบบ่อได้ถึงจำนวน 30 ต้นต่อบ่อ ในบ่อน้ำสามารถเล้ียงปลาเศรษฐกิจ
เช่นปลานิล เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

3. การยกร่องสวนเพื่อปลูกมะขามเทศฝักใหญ่ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการยกร่องสวนในพื้นท่ีดินเค็ม 
โดยมีการกำหนดขนาดของร่องสวนดังนี้ ความกว้างร่องสวน10เมตร ความกว้างคูน้ำ 4 เมตร ลึก 2 เมตร ซึ่งขนาด
ของร่องสวนดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยกักเก็บน้ำได้ตลอดท้ังปี และการปลูกมะขามเทศฝักใหญ่ 

(3) การใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายภาคีที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ระบุส่ือท่ีใช้และ
เครือข่ายภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีภารกิจทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุผลสำเร็จ  
การประชุมร่วมกันทุกเดือน การลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม จัดต้ัง Group Line  ใช้ Face Time ติดต่อส่ือสาร 

         การถ่ายทอดความรู้ไปยังเกษตรกรท่ัวประเทศผ่านส่ือสารมวลชนช่องทางต่างๆได้แก่ 
         - รายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง9 อสมท วันท่ี 10 กันยายน 2561 

         - รายการThaifarm3SD วันท่ี22 กันยายน 2561 ปรับเปล่ียนปลูกมะขามเทศ เพิ่มรายได้เกษตรกร 

         - เว็บไซต์กรมพัฒนาท่ีดิน หัวข้อVDOองค์ความรู้การพัฒนาท่ีดิน  
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มิติที่ 3 : การประเมินผลลัพธ์ที่บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (40 คะแนน)  

(1) ผลงาน/โครงการเป็นที่ประจักษ์ พิจารณาจาก  
1.1 การเปล่ียนแปลงของประชาชนภายใต้เส้นความยากจน โดยพิจารณาจากสถิติและผลของการเปล่ียนแปลง 
รวมทั้งพฤติกรรมการใช้จ่ายและหนี้สินครัวเรือน และ/หรือ 
    - การเปล่ียนแปลงของประชาชนท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ภายใต้เส้นความยากจนเป็นอย่างไร ปทท.ใช้
เส้นความยากจนท่ี 2,667 บาท/คน/เดือน และสัดส่วนความยากจนเท่ากับ ร้อยละ 8.6 (2559) หรือเทียบรายได้
เฉล่ียคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6790 บาท/คน/เดือน (2558) สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
1.2 การเข้าถึงปัจจัย 4 ได้แก่ ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค รวมไปถึงระดับคุณภาพชีวิตและ
การอยู่ดีมีสุขของคนในพื้นท่ี 
   - พื้นท่ีดินเค็มและภัยแล้งของเกษตรกรได้รับการปรับเปล่ียน มีการขุดบ่อน้ำและยกร่องสวนซึ่งสามารถปลูกพืช
เศรษฐกิจทนเค็มคือมะขามเทศฝักใหญ่ได้ อีกท้ังยังมีน้ำในพื้นท่ี สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรท้ัง ใน
ด้านการดูแลรักษามะขามเทศฝักใหญ่ การใช้ดูแลรักษาข้าวช่วงฤดูแล้งหรือฝนท้ิงช่วง สามารถเล้ียงปลาเป็นรายได้
เสริม ซึ่งสามารถจับขายได้ภายใน3เดือน โดยวิธีการขุดบ่อน้ำและยกร่องสวน สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้300 
ราย พื้นท่ีกว่า 5,000 ไร่และมีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง 
  - จากการดำเนินโครงการดังกล่าวของสถานีพัฒนาท่ีดินนครราชสีมา ทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น เกษตรกรสามารถปลดหนี้สินได้และมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยกำจัดความยากจน (SDGs1) ลดความหิวโหยของ
เกษตรกร(SDGs2) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี(SDGs3) ลดความเหล่ือมล้ำ(SDGs10) ช่วยส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคท่ีรับผิดชอบ(SDGs12)  ช่วยรักษาทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศน์บนบกได้อย่างยั่งยืน(SDGs15)  
มีการสำรวจคุณภาพชีวิตเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความสุข และมีความมั่นคงทางอาชีพ
การเกษตร โดยมีการสำรวจด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรดังนี้ 
ตารางแสดง รายได้ของเกษตรกรที่ปลูกมะขามเทศฝักใหญ่ในพื้นที่ดินเค็ม(จากพื้นที่ต้นแบบ) 
รายการ รายการย่อย ก่อน

ดำเนินการ 
 

ปี2559 
บาทต่อป ี

ปี2560 
บาทต่อป ี

ปี2561 
บาทต่อป ี

ปี2562 
บาทต่อป ี

1.รายได้ 1.1 รายได้จากมะขาม
เทศฝักใหญ่ 

0 53,500 107,000 133,750 150,750 

 1.2 รายได้จากเล้ียงปลา 0 33,000 33,000 33,000 33,000 

 รายได้รวม 0 86,500 140,000 166,750 183,750 

2.รายจ่าย 1.1 ต้นทุนการผลิต
มะขามเทศฝักใหญ่ 

0 10,000 3,000 3,000 3,000 

 1.2 ต้นทุนการเล้ียงปลา 0 900 900 900 900 

 รายจ่ายรวม 0 10,900 3,900 3,900 3,900 

 คงเหลือสุทธ ิ 0 75,600 136,100 162,850 179,850 
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(2) ข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็น
รูปธรรม อธิบายถึงภารกิจของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การกำหนดอนาคตร่วมกันโดยใช้ความหลากหลายของ
องค์กร กลไกในการดำเนินการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน 

สถานีพัฒนาท่ีดินนครราชสีมา มีการตรวจสอบออกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานทุกปี โดยมีการแต่งต้ังอนุกรรมการติดตามและประเมินผลสำเร็จ 
 (Output) และผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของงานระดับสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต3 ในกิจกรรมหลัก : การพัฒนา
พื้นท่ีเฉพาะ กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาพื้นท่ีดินเค็ม โครงการปรับเปล่ียนพื้นท่ีการผลิตพืชตามความเหมาะสม
ของดิน โครงการขุดบ่อน้ำในไร่นา การปรับปรุงบำรุงดิน ในพื้นท่ีอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างเกษตรกรเป้าหมาย และออกสัมภาษณ์ในพื้นท่ีเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
และความพึงพอใจของเกษตรกรในการรับบริการ  

 (3) การขยายผลและความยั่งยืน สามารถนำต้นแบบในการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาความยากจนไปขยายผล
ใช้กับพื้นท่ีอื่น ๆ  

- การนำต้นแบบการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาความยากจนนี้ ไปขยายผลในพื้นท่ีอื่น ๆ โดยมีการกำหนด
เป้าหมายท่ีต้องการ กลไกการขับเคล่ือน ขั้นตอนหรือวิธีการทำงาน ผลสำเร็จหรือประโยชน์ท่ีได้รับ 
 - ขยายผลไปยังกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร สมาชิกสภาเกษตรกร สมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมอดินอาสาและนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานในพื้นท่ีจริง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นประโยชน์และนำไปปรับใช้ได้ในพื้นท่ีของตนเอง  โดยทำ
การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นำและเกษตรกรไปแล้วประมาณ 5,000 ราย 

- ส่ิงสำคัญท่ีสุดคือการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับดินและต้องมีน้ำในพื้นท่ีและต้องสามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดท้ังปี ถือเป็นการบริหารจัดการน้ำและการผลิตพืชไปพร้อมๆกัน โครงการแก้ไขปัญหาดินเค็ม ภัยแล้งใน
พื้นท่ีเกษตรกรอำเภอโนนไทย จึงเน้นเรื่องการคัดเลือกพืชเศรษฐกิจทนเค็มและจัดหาแหล่งน้ำเป็นส่ิงสำคัญอันดับ
แรก เพราะการมีดินดีน้ำดีทำให้เกษตรกรสามารถท่ีจะผลิตพืชและเล้ียงสัตว์ได้ตามต้องการ การทำให้เกษตรกรมี
ดินดีและมีน้ำในพื้นท่ีอย่างเพียงพอต่อการทำการเกษตรตลอดท้ังปีได้นั้นถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของกรม
พัฒนาท่ีดิน  
 

 


