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 รายงานผลการดำเนินการ 

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)   
 

ปัญหาภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติท่ีนำความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังทางด้านการขาดแคลน
น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และด้านผลิตผลทางการเกษตรท่ีต้องพึ่งพาแหล่งน้ำจากธรรมชาติ ประกอบกับ
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรท่ีสำคัญในตลาดโลก ภัย
แล้งจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการลดลงของผลผลิตทางด้านการเกษตรของไทย และมีผลกระทบทางอ้อม 
ได้แก่การอพยพท้ิงท่ีดินทำกิน ละท้ิงท่ีอยู่อาศัยไปหางานทำในเมือง ซึ่งเป็นท่ีประจักษ์แล้วว่าได้ก่อให้เกิด
ปัญหาท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมา ปัญหาภัยแล้งจึงจัดเป็นปัญหาสำคัญของชาติ
ผลกระทบต่อสังคมและชุมชน และจังหวัดสุรินทร์ก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเนื่องจากมีปริมาณฝนน้อยใน
พื้นท่ีจังหวัดสุรินทร์ต้ังแต่ปี 2561  ซึ่งมีปริมาณฝนตกเพียง 900 มม. ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ 17 
แห่งมีเพียง 131 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของค่าเฉล่ีย  โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์รายงาน
ว่า การเพาะปลูกข้าวในจังหวัดสุรินทร์ปี2561 มีความเส่ียง เนื่องจากปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ข้าว
เหี่ยวเฉาไม่สมบูรณ์ คาดว่าจะมีพื้นท่ีเสียหาย 438 ,997 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 200 ,251 ครัวเรือน 
ดังนั้นสถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์ ซึ่งมีหน้าท่ีในการปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การช่วยเหลือให้
ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินแก่เกษตรกรและผู้ท่ีเริ่มทำอาชีพการเกษตร จึงได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการ
ปลูกถั่วพร้า ซึ่งเป็นพืชปุ๋ยสดใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน ใช้น้ำน้อย ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช ซึ่ง
มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตพืช มีการดำเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าให้กับเกษตรกร
ในพื้นท่ี 17 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ พร้อมให้ความรู้ด้านการปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ 
เพื่อให้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกรมฯกำหนด โดยสถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์จะมีการรับซื้อคืนใน
ราคา 24.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีเกษตรกรต้นแบบจำนวน 120 ราย ผลผลิตถั่วพร้า 285 ตัน สามารถผลิต
เมล็ดพันธุ์ได้ตามมาตรฐานและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นรายละ 24 ,500 บาท ถึง 73,500 บาท รวมเป็นเงิน
ท้ังหมด 7 ล้านบาท ท่ีได้จากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และยังช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์จากการปลูกถั่วพร้า 
ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้ประมาณ 450-550 กิโลกรัมต่อไร่(ค่าเฉล่ียผลผลิต 350 กิโลกรัมต่อไร่) ทำให้
เกษตรกรมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน มีความสุขและมีความหวัง  สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
อย่างมั่นคง โดยได้รับความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์ 
 

มิติท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา  
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

สถานการณ์ภัยแล้งของประเทศ ท้องถิ่นและชุมชนในปัจจุบันอยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมตามบริบทการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีมีความเช่ือมโยงท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมทาง

โปรดสรุปรายงานผลการดำเนินการ โดยมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16          
และอยู่ในรูปแบบ .doc หรือ .docx เท่านั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 ส่วน ประกอบด้วยคำถาม จำนวน 10 ข้อ  
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 ธรรมชาติ ท่ีมีผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของเกษตรกร ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
เกิดภาวะภัยแล้งรุนแรงในปี2561 เนื่องจากปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ข้าวเห่ียวเฉาไม่สมบูรณ์ คาด
ว่าจะมีพื้นท่ีเสียหาย 438,997 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 200 ,251 ครัวเรือน(สำนักงานเกษตรจังหวัด
สุรินทร์,2561) นำไปสู่การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังสภาพการเปล่ียนแปลงของ
อากาศท่ีส่งผลต่อวิถีการผลิตของภาพเกษตรกรรม การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติท้ังป่าไม้และแหล่ง
พลังงาน นำไปสู่ปัญหานานัปการในการดำรงอยู่ของชุมชนท้ังท่ีเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันและแนวโน้มของความ
รุนแรงในอนาคต ซึ่งทางรอดทางเดียวของสังคมไทยคือ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
นั้นเอง และจากสภาวการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีการเกษตรของจังหวัดสุรินทร์ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้
โดยเฉพาะอาชีพการเกษตรเพราะจากการสำรวจของกรมพัฒนาท่ีดิน พบว่าพื้นท่ีทำการเกษตรในปัจจุบันเป็น
ดินเส่ือมโทรม โดยเฉพาะดินท่ีใช้ในการปลูกข้าว อ้อย และพืชไร่ชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็นดินขาดอินทรียวัตถุต่ำกว่า 
1% มีถึง 98.7 ล้านไร่ มีการใช้ท่ีดินทำการเพาะปลูกติดต่อกันเป็นเวลานาน    โดยไม่ได้เพิ่มปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินให้เหมาะสม     การใช้ท่ีดินท่ีไม่ถูกต้อง   ตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ จึงมีความจำเป็นท่ี
จะต้องปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้ดินมีความเหมาะสมในการปลูกพืชและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนแนวทาง
หนึ่งในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน คือ การใช้พืชปุ๋ยสด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชตระกูลถั่ว 
โดยการปลูกและไถกลบก่อนการปลูกพืชหลัก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุ ทำให้การดูดซับอาหารของพืช
หลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ถั่วพร้า (Canavaria gladiata) เป็นพืชตระกูลถั่วประเภทหนึ่งท่ี
น่าสนใจ เพราะจากข้อมูลวิชาการในการไถกลบถ่ัวพร้าพื้นท่ี 1 ไร่ จะให้น้ำหนักสดประมาณ 2.5-4 ตัน เป็นพืช
ท่ีใช้น้ำน้อย เพาะปลูกได้ง่ายเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศแบบร้อนช้ืน มีแดดจัด หรือในสภาวะพื้นท่ีแห้ง
แล้ง เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย กล่าวคือสามารถปลูกได้ดีในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดสุรินทร์ 
          สถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์  จึงน้อมนำแนวทางพระราชดำริ โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้โดยมีทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมปลูกถั่วพร้าหลังนาแก้ภัยแล้ง สร้างรายได้ คลายความยากจนขึ้น โดยดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร 
เพื่อให้เกษตรกรได้ทำการปลูกถั่วพร้าเพิ่มคุณค่าดินอย่างท่ัวถึงและสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในจังหวัด
สุรินทร์ 
 
มิติท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ 
2. อธิบายเกี่ยวกับผลงาน แนวคิดการพัฒนาและการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

เกษตรกรท่ีอยู่ในภาคการเกษตรจะขาดรายได้ ครัวเรือนเกษตรกว่าครึ่งท่ัวประเทศเพาะปลูกข้าว และ
เนื่องด้วยครัวเรือนส่วนใหญ่มักทำเกษตรอาศัยน้ำฝน เมื่อเกิดภัยแล้งจึงส่งผลโดยตรงต่อรายได้เกษตรของ
ครัวเรือน ประสบปัญหา หลายครอบครัวจึงเผชิญภาวะรายได้ลดลง และอาจมีความยุ่งยากในการหาเงินมา
จ่ายหนี้ จากข้อมูลสินเช่ือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) ปี 2561 ของชาวนาไทยท่ัวประเทศ  
พบว่า 50% ของครัวเรือนชาวนาไทยกว่า 4.5 ล้านครัวเรือนมีหนี้สิน (คิดเฉพาะแค่จาก ธ.ก.ส.) มากกว่า 
200,000 บาท และ 20% มีมากกว่า 400,000 บาท และท่ีสำคัญก็คือ 54% ของครัวเรือนเหล่านี้ได้อยู่ใน
โครงการพักหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วด้วย ซึ่งเป็นผลกระทบระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดย
จังหวัดสุรินทร์มีปัญหารายได้ไม่พออยู่พอกิน และมีปัญหาในการชำระหนี้อย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุดนั้นจะเป็นเกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตรมากกว่า 200,251 ครัวเรือน โครงการ
ส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรท่ีผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ส่งเสริมการปลูกถั่วพร้า ซึ่งเป็นพืชปุ๋ยสดใช้ในการ
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 ปรับปรุงบำรุงดิน ใช้น้ำน้อย ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืช ซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและ
เพิ่มผลผลิตพืช มีการดำเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าให้กับเกษตรกรในพื้นท่ี 17 อำเภอของจังหวัด
สุรินทร์ พร้อมให้ความรู้ด้านการปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์  เพื่อให้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามท่ีกรมฯกำหนด โดยสถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์จะมีการรับซื้อคืนในราคา 24.50 บาทต่อ
กิโลกรัม ซึ่งมีเกษตรกรต้นแบบจำนวน 120 ราย ผลผลิตถั่วพร้า 285 ตัน สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ตาม
มาตรฐานและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นรายละ 24,500 บาท ถึง 73,500 บาท รวมเป็นเงินท้ังหมด 7 ล้านบาท 

 
3. อธิบายขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามีความแตกต่างจากก่อนการ

พัฒนาอย่างไร (ข้อ 1) หากมีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ ให้ระบุว่านำเทคโนโลยีมาใช้กับผลงาน
อย่างไร 
โครงการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรท่ีผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  มีเงื่อนไข คือ ต้องเป็นเกษตรกรท่ีได้รับ

ผลกระทบปัญหาภัยแล้งและอยู่ในพื้นท่ีดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดของกรมพัฒนา
ท่ีดิน ซึ่งจะรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตามจำนวนท่ีขอรับการสนับสนุน โดยพิจารณาจากระดับเดือดร้อน
ของเกษตรกรในพื้นท่ีเป็นลำดับแรก และกรมพัฒนาท่ีดินเบิกจ่ายเงินให้กับเกษตรกรตามราคากลางและตาม
วิธีการท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกำหนด โดยเกษตรกรท่ีจะสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติและใช้หลักฐาน 
ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว 2. เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย (1 ครัวเรือน 1 
สิทธิ์) 3. ต้องเป็นเกษตรกรท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง 4. มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร หากไม่มีต้องเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. เพื่อประโยชน์ในการรับเงินค่าใช้จ่ายหลังจากได้รับการคัดเลือก
เข้าโครงการ 

 
 

4. มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร 
     1.เจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีพบกลุ่มเกษตรกรต่างๆเช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มนาแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตร

ทฤษฎีใหม่ กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกรพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
ฯลฯ เพื่อให้ความรู้ด้านการแก้ไขภัยแล้ง ให้ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าท่ีมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานท่ี
กรมพัฒนาท่ีดินกำหนดไว้ พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในหมู่บ้านของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook สถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์ ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยแล้งและแนว
ทางการช่วยเหลือของสถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์ 
 3.ผ่านเครือข่ายหมอดินอาสา อบรมให้ความรู้กับหมอดินอาสาซึ่งมีประจำอยู่ทุกหมู่บ้าน ให้มีความรู้
ด้านการแก้ภัยแล้ง  ให้ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าท่ีมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน
กำหนดไว้ พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในหมู่บ้านของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
มิติท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์   
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีสำคัญจากการดำเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมท้ังแสดง
ตัวชี้วัดท่ีวัดความสำเร็จของโครงการ  

5.1 ปัญหาหลายด้านได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องรายได้ของเกษตรกร  
ท่ีประสบกับปัญหาภัยแล้ง ปัญหาด้านดินท่ีขาดความอุดมสมบูรณ์ การขาดแคลนน้ำ   และเกษตรกรขาด
ความรู้ในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า การแก้ไขปัญหาเน้นการเพาะปลูกพืชท่ีมีความเหมาะสมกับลักษณะ
ของดิน เช่น พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม ปรับปรุงดินโดยการปลูกถั่วพร้า หลังจากเกี่ยวข้าวแล้ว และปลูกพืชผักต่างๆ 
ควบคู่ไปด้วย  การเสริมสร้างความรู้ในการปรับเปล่ียนการผลิตพืชเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีกว่าเดิม  

 5.2 เกษตรกรต้นแบบท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการได้รับเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าและได้รับความรู้ด้านการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกำหนด การขุดบ่อน้ำในไร่นา การผลิตพืชแบบไร่
นาสวนผสม การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวอินทรีย์ ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นมาก ในด้าน
เศรษฐกิจเกษตรกรหนี้สินลดลง มีรายได้เพิ่มมากขึ้นหลายช่องทาง สามารถกำหนดราคาสินค้าเกษตรได้เอง ใน
ด้านสังคม เกษตรกรมีความสุขท่ีได้ประกอบอาชีพการเกษตรในพื้นท่ีของตนเอง ไม่ต้องปล่อยท้ิงร้างและไป
ทำงานท่ีอื่น ครอบครัวได้อยู่กันอย่างมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตา ช่วยลดปัญหาด้านอาชญากรรมและยาเสพ
ติด พื้นท่ีมีความเจริญขึ้น และส่ิงสำคัญคือช่วยลดภาระของทางรัฐบาล เพราะเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
ด้วยความรู้และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 5.3 มีการตรวจสอบออกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (internal Performance Agreement) ทุกปี โดยมีการแต่งต้ังอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลสำเร็จ (Output) และผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของงานระดับสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต3 
ในกิจกรรมหลัก : การพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะ กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรท่ีผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ยสดในพื้นท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง  การปรับปรุงบำรุงดินในพื้นท่ี  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเกษตรกร
เป้าหมาย และออกสัมภาษณ์ในพื้นท่ีเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และความพึง
พอใจของเกษตรกรในการรับบริการ ส่วนในด้านวิชาการ มีการติดตามประเมินสมบัติทางเคมีของดินในปี พ.ศ.
2563 เพื่อการปรับปรุงและแก้ไขกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

     5.3.1. การประเมินด้านกายภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างดินหลังจากการไถกลบพืชปุ๋ยสด(ถ่ัวพร้า) 
ว่ามีความสมบูรณ์ขึ้น มีอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชเพิ่มขึ้น โครงสร้างดินดีขึ้น ทำให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวและข้าวอินทรีย์ได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการตรวจประเมินในแต่ละครั้งนั้นจะมีการให้คำแนะนำ รวมถึงการระดมความคิดเพื่อให้
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 โครงการฯมีประโยชน์ต่อพื้นท่ีของเกษตรกรมากท่ีสุด และเกษตรกรร้อยละ80 มีความพึงพอใจต่องานโครงการ
ดังกล่าวอย่างมาก 

     5.3.2. การประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม ในการประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคมนี้จะมี
หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาร่วมประเมินเกษตรกรในพื้นท่ี 
โดยเป็นการสอบถามเกษตรกรต้นแบบท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ รายรับของเกษตรกร  
ตารางแสดงรายได้ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ พบว่าเกษตรกร120ราย ผลิตได้285,000กิโลกรัมเป็น
จำนวนเงินรวม 6,982,500 บาท 
 

6.ประโยชน์ท่ีประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 

    6.1 ด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 

             1. เกษตรกรมีความสุข มีรายได้เพิ่มจากการเข้าร่วมโครงการปลูกถั่วพร้าช่วงภัยแล้ง  

     2. เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาชีพมากขึ้น มีรายได้หลายทางและกำหนดราคาสินค้าเกษตรได้เอง 

             3. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปลูกถั่วพร้า และการผลิตพืชอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 

             4. มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ได้ทำงานในพื้นท่ีของตนเอง ได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข  

             5. ปัญหาทางสังคมลดน้อยลง เพราะพื้นฐานทางครอบครัวแข็งแรงขึ้น 

    6.2 ด้านส่ิงแวดล้อม 

    1. สภาพแวดล้อมดีข้ึนเพราะเกษตรกรมีการปลูกต้นไม้ในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น 

             2. ดินได้รับการปรับปรุงสภาพจนสามารถปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

             3. เกษตรกรสามารถใช้พื้นท่ีทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

             4. การปรับรูปแปลงนาช่วยให้เกิดการอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

             5. มีความปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงและสารพิษทางการเกษตรต่างๆ 

7. มีการประเมินผลท่ีเป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และจากประสบการณ์ของผู้รับบริการหรือไม่ และ
ผลการประเมินเป็นอย่างไร 

 มีการตรวจสอบออกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงาน (internal Performance Agreement) ทุกปี โดยมีการแต่งต้ังอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลสำเร็จ (Output) และผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของงานระดับสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต3 ใน
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะ กิจกรรมย่อย : โครงการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรท่ีผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสดในพื้นท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง  การปรับปรุงบำรุงดินในพื้นท่ี  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเกษตรกรเป้าหมาย 
และออกสัมภาษณ์ในพื้นท่ีเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และความพึงพอใจของ
เกษตรกรในการรับบริการ ส่วนในด้านวิชาการ มีการติดตามประเมินสมบัติทางเคมีของดินในปี พ.ศ.2563 เพื่อ
การปรับปรุงและแก้ไขกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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     7.1 การประเมินด้านกายภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างดินหลังจากการไถกลบพืชปุ๋ยสด(ถ่ัวพร้า) ว่ามี
ความสมบูรณ์ขึ้น มีอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชเพิ่มขึ้น โครงสร้างดินดีขึ้น ทำให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
และข้าวอินทรีย์ได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการตรวจประเมินในแต่ละครั้งนั้นจะมีการให้คำแนะนำ รวมถึงการระดมความคิดเพื่อให้โครงการฯมี
ประโยชน์ต่อพื้นท่ีของเกษตรกรมากท่ีสุด และเกษตรกรร้อยละ80 มีความพึงพอใจต่องานโครงการดังกล่าว
อย่างมาก 

     7.2 การประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม ในการประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคมนี้จะมีหน่วยงาน
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาร่วมประเมินเกษตรกรในพื้นท่ี โดยเป็นการ
สอบถามเกษตรกรต้นแบบท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ รายรับของเกษตรกร  

ตารางแสดงรายได้ของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ พบว่าเกษตรกร120ราย ผลิตได้285,000กิโลกรัมเป็น
จำนวนเงินรวม 6,982,500 บาท 

8. มีการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างไร 

 8.1 จากสถานการณ์ภัยแล้งท่ีเกิดขึ้น สถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์ ได้มีแนวทาง การปฏิบัติงานเพื่อ
จัดการกับผลกระทบทางลบ โดยอาศัยหลักการ 2P2R ในการดำเนินงาน ดังนี้  

 -การป้องกัน (Prevention) ได้แก่ การกำหนดให้มีแผนงาน/โครงการ เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
ภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยกำหนดเป็นแผนงาน/โครงการระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว  

-การเตรียมความพร้อม (Preparation) ได้แก่ การคาดการณ์สภาพอากาศ สถานการณ์การจัดทำ
ข้อมูลพื้นท่ีเส่ียง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน การจัดทำแผนการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ถั่ว
พร้า และการเพาะปลูกพืช การจัดทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัด การสำรองปัจจัยการ
ผลิต การเตรียมความพร้อม เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  

-การเผชิญเหตุ (Response) ได้แก่ การติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ การ
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ การปรับแผนการจัดสรรเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า การจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นท่ีประสบภัย 
การสนับสนุน เครื่องจักร อุปกรณ์ การสนับสนุนสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ชีวภัณฑ์หรืออินทรียวัตถุ 

-การฟื้นฟู (Recovery) ได้แก่ การสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 การฟื้นฟู
อาชีพ โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 
มิติท่ี 4 ความยั่งยืนของโครงการ  
9. มีการถอดบทเรียนเพื่อนำผลงานไปถ่ายทอดความรู้และประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และวางแผนในการขยาย
ผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นท่ีอื่น ๆ อย่างไร  

 9.1.เจ้าหน้าท่ีสามารถทำให้เกษตรกรมีความเข้าใจและมีความรู้ สามารถวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริการให้กับพื้นท่ีเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย(Stakeholders) เป็นผู้ร่วมวางแผน วิเคราะห์ปัญหาสำคัญ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ภายใต้



 

 8 
 
 

             หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัคร
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำป ีพ.ศ. 2564 

 หลักวิชาการด้วยความมีเหตุและผล จนแผนมีความสมบูรณ์และได้มีการวางแผนการติดตามและประเมินผลไว้
ด้วยในแต่ละปี เพื่อการพัฒนาการให้บริการมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและผู้มีผลได้ผลกระทบจากการดำเนิน
โครงการฯ 

 9.2.ความยั่งยืนในการทำการเกษตร(Sustainability) ส่ิงสำคัญท่ีสุดคือดินต้องดีและต้องมีน้ำใน
พื้นท่ี30%และต้องสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดท้ังปี ถือเป็นการบริหารจัดการน้ำและการผลิตพืชไปพร้อมๆ
กัน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นท่ีเกษตรกรต้นแบบบ้านวังม่วงและบ้านปราสาทใต้ จึงเน้นเรื่องดิน
และน้ำเป็นส่ิงสำคัญอันดับแรก เพราะการมีดินดีน้ำดีทำให้เกษตรกรสามารถท่ีจะผลิตพืชและเล้ียงสัตว์ได้ตาม
ต้องการ การทำให้เกษตรกรมีดินดีและมีน้ำในพื้นท่ีอย่างเพียงพอต่อการทำการเกษตรตลอดท้ังปีได้นั้นถือว่า
เป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

 9.3.การขยายผลไปยังเกษตรกรกลุ่มต่างๆ กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร สมาชิกสภา
เกษตรกร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  หมอดินอาสาและนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัด
ใกล้เคียง โดยวิธีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในพื้นท่ีจริง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นประโยชน์และนำไปปรับ
ใช้ได้ในพื้นท่ีของตนเอง โดยทำการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นำและเกษตรกร 

รูปภาพแสดงรูปแบบโมเดลการดำเนินงานโครงการ 
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10. โปรดระบุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับผลงาน อธิบายการดำเนินงานท่ีสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
 จากการดำเนินโครงการดังกล่าวของสถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์ ทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ ท่ีดี
ขึ้น เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มข้ึน ช่วยกำจัดความยากจน(SDGs1) ลดความหิวโหยของเกษตรกร(SDGs2) การ
มีสุขภาพและความเป็นอยู่ ท่ีดี(SDGs3) ลดความเหล่ือมล้ำ(SDGs10) ช่วยส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ี
รับผิดชอบ(SDGs12)  ช่วยรักษาทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศน์บนบกได้อย่างยั่งยืน(SDGs15)  มีการสำรวจ
คุณภาพชีวิตเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความสุข และมีความมั่นคงทางอาชีพการเกษตร 
 

------------------------------------------------------- 


