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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)   

“พลิกฟื้นดินทรายสู้ภัยแล้ง สืบสานพัฒนามะพร้าวแกง สร้างรายได้ สร้างสุข อย่างยั่งยืน” 
อาชีพ ทำสวนมะพร้าวแกง เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีพื้นที่การปลูก

มะพร้าวแกง จำนวน 437,876 ไร่ เกษตรกรจำนวน 23,004 ครัวเรือน ผลผลิต  328,010 ตันต่อปี พื้นท่ีปลูก
มากที่สุด อำเภอทับสะแก ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของอำเภอทับสะแก มีการปลูกและดูแลแบบดั้งเดิม ขาดการ
จัดการดูแลท่ีเหมาะสมต่อเนื่อง สภาพพื้นท่ีดินมีลักษณะเป็นดินค่อนข้างเป็นดินทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต่ำ อุ้มน้ำได้ต่ำ ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง (ปริมาณน้ำฝนเฉล่ีย 890 มิลลิเมตรต่อปี) แหล่งน้ำและพื้นท่ีเก็บกัก
น้ำไม่เพียงพอ ประกอบกับได้เกิดแมลงศัตรูมะพร้าวอย่างรุนแรง ทำให้สวนมะพร้าวได้รับความเสียหาย (ยืนต้น
ตาย) โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งทำให้ผลผลิตต่ำ ผลมีขนาดเล็ก ขายผลิตได้ราคาต่ำ   

สถานีพัฒนาท่ีดินประจวบคีรีขันธ์ ได้นำภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน ตามวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนาท่ีดินให้
สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” มาดำเนินการ โดยมี
การวิเคราะห์พื้นท่ี จากข้อมูลทรัพยากรดิน และความต้องการของเกษตรกร ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี 
เพื่อกำหนดประเด็นและแนวทางการดำเนินงาน กำหนดพื้นที่ดำเนินการในลักษณะพื้นที่ลุ ่มน้ำ กิจกรรม
ประกอบกับการสำรวจออกแบบก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ รูปแบบตามความเหมาะสมของพื ้นท่ี 
มาตรการทางกลและทางพืชร่วมกัน ได้แก่ บ่อดักตะกอน คันดินเก็บกักน้ำ ก่อสร้าง แหล่งน้ำขนาดเล็ก และบ่อ
น้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน การปลูกหญ้าแฝก ควบคู่กับการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตด้านการพัฒนาท่ีดิน การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน โดโลไมท์
เพื่อการปรับปรุงดินกรด สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร และการสร้างแปลงต้นแบบในพื้นที่ และการ 
บูรณาการขับเคล่ือนและสนับสนุนการดำเนินงานกับหน่วยงาน ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด และขยายผล 
สู่แปลงเกษตรกรในพื้นท่ี 

จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในสวนมะพร้าวอย่างชัดเจน จาก
ดินทรายท่ีแห้งแล้ง ก็เกิดความชุ่มช้ืน คุณสมบัติดินดีขึ้น  มะพร้าวไม่แสดงอาการเห่ียวเฉา มะพร้าวให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้น ขนาดใหญ่ขึ้น มะพร้าวมีความต้านทานแมลงศัตรูมะพร้าวได้เป็นอย่างดี ลดการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี พืช
แซมเจริญเติบโต และให้ผลผลิตเป็นอย่างดี ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีแปลงต้น การจัดการสวนมะพร้าวแบบ
ผสมผสาน สร้างความเช่ือมั่น และขยายผลได้   
 

 

รายงานผลการดำเนินการ 

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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มิติท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา  
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นที่ 
หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือ
ผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบเป็นใคร จำนวนเท่าใด) รวมถึงแสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม 
ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร 

มะพร้าวแกงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที ่มีเนื ้อที่ปลูกจำนวน 437 ,876 ไร่ 
เกษตรกร 23,004 ครัวเรือน ผลผลิต 328,010 ตันต่อปี มีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุดของประเทศ พื้นท่ีปลูกมะพร้าว
มากที ่สุด คือ อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอกุยบุร ี อำเภอ           
บ า ง สะพานน ้ อย  อ ำ เภอสามร ้ อ ยยอ ด  อ ำ เภอปร าณบ ุ ร ี  และอำ เภอห ั วห ิ น   ต ามล ำ ดั บ                                                                                                                                                                          
ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 40 ,990 ไร่ มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวจำนวน 27,080 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.08 ของพื้นท่ี เกษตรกรทำสวนมะพร้าว จำนวน 1,060 ราย  

ทรัพยากรดินของพื้นที่ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีสภาพและลักษณะ
ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก ทรัพยากรดิน เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดที่เป็นทราย
หรือตะกอนเนื้อหยาบเนื้อดินเป็นดินปนทราย หรือดินทราย มีธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่ำ ความสามารถใน
การดูดซับธาตุอาหารรต่ำ และถูกชะพาลงไปในดินช้ันล่าง หรือออกไปจากพื้นท่ีได้ง่าย ทำให้ดินมีความอุดมสม
บูรณืต่ำ ดินอุ้มน้ำได้ต่ำ มีปัญหาดินขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปริมาณน้ำฝนน้อย และมีแหล่งเก็บกักน้ำไม่พอเพียง 
(เฉล่ีย 890 มิลลิเมตรต่อปี) สภาพพื้นท่ีเป็นลูกคล่ืนลอนลาด ความลาดเท 5 – 20 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงฤดูฝนทำ
ให้เกิดน้ำหลากและเกิดการชล้างพังทลายของดิน ประกอบกับส่วนใหญ่ปลูกมะพร้าวแบบเชิงเดี ่ยว ปลูก
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ขาดการจัดการที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ผลมีขนาดเล็ก ขายได้
ราคาต่ำ และถูกกดราคา ในแปลงท่ีเกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยเคมีเป็นหลักทำให้ต้นทุนการผลิตสูง (ค่าปุ๋ยเคมี) แต่
ผลผลิตมะพร้าวต่ำ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ต่ำ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต เกษตรกรปล่อยทิ้งสวนมะพรา้ว 
ออกทำงานอย่างอื่นเพื่อหารายได้ ประกอบกับเกิดการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าว (แมลงดำหนามและ
หนอนหัวดำ) โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ทำให้สวนมะพร้าวได้รับเสียหาย ส่งผลกระทบและเกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อนทุกอำเภอ 
มิติท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ 
2. อธิบายเก่ียวกับผลงาน แนวคิดการพัฒนาและการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
 การจัดการดินในพื้นที่ปลูกมะพร้าวในลักษณะดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำย่อย) ด้วย
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีด้วยมาตรการทางกลและทางพืช การจัดการแหล่งน้ำ การ
เพิ่มประสิทธิภาพการอุ้มน้ำ (ความชื้น) ของดินในแปลง ควบคู่กับการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุ
ให้กับดิน ร่วมกับการปลูกพืชแซมในสวนแบบผสมผสาน ในสวนมะพร้าว เพื่อเพิ่มความสมดุลและความ
หลากหลายในแปลง ส่งผลให้ในการฟื้นฟูสวนมะพร้าวให้สมบูรณะมพร้าวให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้คุณภาพ พืชแซม
เจริญเติบโตให้ผลผลิต เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง เกษตรกรมีอาหารบริโภคในครัวเรือน เกษตรกรมี
ความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงในอาชีพ ส่งต่อให้สมาชิกในครอบครัว เป็นการทำสวนมะพร้าวรุ่นใหม่ 
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3. อธิบายขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามีความแตกต่างจากก่อนการ
พฒันาอย่างไร (ข้อ 1) หากมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ให้ระบุว่านำเทคโนโลยีมาใช้กับผลงานอย่างไร 
 1) เริ ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2556 สถานีพัฒนาทีดินประจวบคีรีขันธ์ กำหนดวงรอบพื้นท่ี
ดำเนินการลุ่มน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองหนองหอย-คลองจักระ ในพื้นที่ ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก 
จำนวน 22,300 ไร่ สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับหมอดินอาสา ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น (อบต.อ่างทอง) เกษตรกรในพื้นที่จัดประชุมช้ีแจง เสนอข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่และกำหนดแผนงาน
โครงการและกิจกรรม ดำเนินการสำรวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามความเหมาะสมของพื้นท่ี
และความต้องการของเกษตรกร 
 กิจกรรมท่ีดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2557 – 2563 ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 – 11 ตำบลอ่างทอง อำเภอ
ทับสะแก ประกอบด้วย 

1. งานก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง 
2. ก่อสร้างบ่อดักตะกอน จำนวน 86 จุด 
3. ฝายน้ำล้น จำนวน 3 จุด 
4. คันดินเก็บกักน้ำแบบท่ี 4 จำนวน 3,800 เมตร 
5. คูรับน้ำขอบเขาแบบท่ี 5 จำนวน 3,500 เมตร 
6. ปรับรูปแปลงนาแบบท่ี 3 จำนวน 25 ไร่ 
7. ปรับรูปแปลงนาแบบท่ี 1 จำนวน 80 ไร่ 
8. ทางลำเลียง/เบนน้ำ จำนวน 9,000 เมตร 
9. บ่อน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 35 บ่อ 
2) การจัดแปลงต้นแบบภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน  โดยหมอดินขวัญชัย     

โค้วปรีชา พื้นท่ีหมู่ท่ี 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก พื้นท่ี 30 ไร่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 กิจกรรม
ท่ีดำเนินการ ได้แก่ การปลูกพืชปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดเทของพื้นท่ี จัดทำคันดินเบนน้ำ การปลูกพืชแซม
ในสวนมะพร้าวในลักษณะผสมผสาน ได้แก่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชผักสวนครัว ผลิตและใช้ปุ่ยหมัก 
สูตร พ.ด.1 จากขุยมะพร้าวและมูลสัตว์ อัตรา 2-3 ตันต่อไร่ ให้ปุ๋ยหมักบริเวณโคนมะพร้าว (พูนรอบโคนต้น) 
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อต้น ราดด้วยน้ำหมักชีวภาพ พด.2 อัตราน้ำหมักชีวภาพต่อน้ำ 1:200 ลงบนปุ๋ยหมักเดือน
ละ 1 ครั้ง ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงใส่บนปุ๋ยหมักบริเวณโคนมะพร้าวอัตรา 4 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่ง
ใส่ 2 ครั้ง ต้นฝนและปลายฝน 

ผลจากการดำเนินงานในพื้นที่ พบว่า การดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ คลอบคลุมพื้นท่ี
สวนมะพร้าวได้ 22,300 ไร่ มีแหล่งเก็บกักน้ำและชะลอการไหลของน้ำ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่มากกว่า 100 จุด 
ลดการชะล้างพังทลายและเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน สวนมะพร้าวในแปลงที่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ไม่แสดง
อาการเหี่ยวเฉาในช่วงฤดูแล้ง แปลงต้นแบบมะพร้าวและพืชแซมเจริญเติบโตและให้ผลผลิตโดยไม่ต้องให้น้ำ 
(อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก) เกษตรกรเข้าเรียนรู้ในแปลงต้นแบบและนำไปปฏิบัติในแปลงได้ผล สวนมะพร้าวท่ี
ดำเนินการพบว่ามะพร้าวต้านทานและลดความเสียหายจากการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวได้ เกษตรกรมี
รายได้จากผลผลิตมะพร้าวที่เพิ่มข้ึนและมีรายได้จากพืชแซมอย่างต่อเนื่อง 
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4. มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ข้ันตอนใดบ้าง อย่างไร 
 กลไกหลักสำคัญ คือ เกษตรกร ท่ีมีความต้ังใจพร้อมยอมรับในการปลูกมะพร้าวแบบ วิถีใหม่ท่ีทำให้มี
ผลผลิต และรายได้เพิ่มขึ้น โดยสถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน ตามนโยบาย
ของกรมพัฒนานาที่ดิน พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน สนับสนุนงานวิชาการ สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต การปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ งานแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน งาน
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกร และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรในพื้นที่ และ
เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพื้นท่ีใกล้เคียง       

ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง คือ เกษตรที่ปลูกมะพร้าวแกง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง จากการดำเนินงานขับเคล่ือนงานพัฒนาท่ีดิน ท่ีวัตถุประสงค์การแก้ปัญหาดินทราย ปัญหาภัยแล้ง ลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ จึงได้นำงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ วิธีกลและวิธีพืช เข้าไปดำเนินการใน
พื้นที่ของเกษตรกร ที่ช่วยลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน  และ งานปรับปรุงบำรุงดิน ที่สนับสนุนให้
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาพื้นท่ีของตนเอง ช่วยลดต้นทุนการผลิต และปรับโครงสร้างดินให้ดีขึ้น จึง
ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้  

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก คือ หน่วยงานของ สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่เข้า
ไปมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยการสร้างงานแบบมีส่วนร่วม วางแผนงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  
และงานปรับปรุงบำรุงดิน โดยสนับสนุนงบประมาณและงานวิชาการ ให้กับกลุ่มเกษตรกร 

ส่วนผู้ที ่มีส่วนได้เสียรอง คือ หน่วยงานร่วมบูรณาการ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ พื ้นท่ี 
สำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบูรณาการงานตามภารกิจ ถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการปลูกพืช การวางแผนการผลลิต การกำจัดศัตรูมะพร้าวอย่างถูกวิธี ปศุสัตว์อำเภอทับสะแก กรมปศุสัตว์ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์ สำนักงานตรวจบัญชีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอนการทำบัญชีครัวเรือน
เบื้องต้น ภาคเอกชน สนับสนุนเรื ่องการตลาดที่เปิดรับผลผลิตและวางแผนการเปิดตลาดให้กับชุมชน 
หน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำนวยความสะดวกข้อมูลในพื้นท่ี  
 
มิติท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์   
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สำคัญจากการดำเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดง
ตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จของโครงการ  

จากพื้นท่ีการปลูกมะพร้าวของตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก ท้ังหมด จำนวน 27,080 ไร่ ผลผลิต ได้
ดำเนินการไปแล้วนั้น จำนวน 22,300 ไร่ พบการเปล่ียนแปลงของสภาพพื้นท่ี มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และ
แหล่งน้ำ เกิดการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของดินดีขึ้น ผลผลิตมะพร้าวเพิ่มขึ้นและได้คุณภาพ เกิดแปลงต้นแบบ
หลักจำนวน 1 แปลง และขยายผลให้ทั่วตำบลอ่างทองเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 11 แปลง ได้แก่พื้นที่ ของหมอดิน
อาสาประจำหมู่บ้าน เกษตรกรในพื้นท่ีเกิดการยอมรับและปรับเปล่ียนวิถีการปลูกมะพร้าวและการจัดการสวน
มะพร้าวตามแปลงต้นแบบ และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 

6. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 

การดำเนินโครงการเป็นการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรทั้งในสถานีพัฒนาที่ดินดิน สำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 10 กอง/สำนักส่วนกลาง ไปทิศทางเดียวกันโดยยึดพื้นที่ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนการ 
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บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ตามแผนที่กำหนด เป็นต้นแบบการขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ เกษตรกรให้การ
ยอมรับ เกิดการเชื่อมโยงของเครือข่ายขยายผล ผลการดำเนินการ งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ใช้วิธีกล 
คือ การทำบ่อดักตะกอน การทำคันดิน วิธีพืช การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 
2557 – 2563 พื้นท่ีตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รวมเนื้อที่ดำเนินการ จำนวน  
22,300 ไร่   การปรับปรุงบำรุงดิน ดำเนินการตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2556 - จนถึงปัจจุบัน สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตเรื่องการลดต้นทุน การวเคราะห์ดิน การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก การผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพ การ
ปรับปรุงดินกรดโดยใช้สารปรับปรุงดินโดโลไมท์ การปลูกพืชปุ๋ยสด สนับสนุนเมล็ดพันธ์ปอเทือง  และถั่วพร้า 
ดำเนินการในเนื้อที่ จำนวน 8,000 กว่าไร่ เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพที่มั่นคง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  เกษตรกรมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีชุมชนพึ่งพาตนเอง สร้างโอกาสในการในการ
พัฒนาอาชีพอื่น ๆ ในชุมชน 

7. มีการประเมินผลที่เป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และจากประสบการณ์ของผู้รับบริการหรือไม่ 
และผลการประเมินเป็นอย่างไร 

การประเมิน จากการไปขยายผลให้ความความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้กับสมาชิกโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง ในพื้นที่จำนวน 2 แปลง ซึ่งมีการประเมิณคุณภาพแปลง โดยได้รับผลการ
ประเมิณ ระดับ เอ จำนวน 1 แปลง และระดับ บี จำนวน 1 แปลง ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิณของระบบแปลง
ใหญ่ มีการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และได้รบใบรับรับรอง GAP เพิ่มขึ้น และออกติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ( Internal Performance Agreement) โดย
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 วัดความพึงพอใจของเกษตรและการปฏิบัติงานของเจ้าท่ี 

8. มีการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร 

การนำเทคโนโลยีด้านพัฒนาท่ีดิน ท้ังงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ งานปรับปรุงบำรงุดิน ล้วนเป็น
งานท่ีต้องใช้ระเวลาในการปรับเปล่ียนนาน เกษตรกรจำเป็นต้องระยะเวลา ในการปรับเปล่ียน และสร้างการ
รับรู้ และความเข้าใจ เพื่อนำไปปรับใช้อย่างถูกวิธี และ ยอมรับได้ 
 
มิติท่ี 4 ความยั่งยืนของโครงการ  
9. มีการถอดบทเรียนเพื่อนำผลงานไปถ่ายทอดความรู้และประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และวางแผนในการ
ขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อื่น ๆ อย่างไร 

 การดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความรู้สามารถโดยเฉพาะ กรมพัฒนา
ที่ดิน ได้ถ่ายความความรู้และมีการอบรม ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
ให้กับประชาชนได้ การถ่ายทอดบทเรียนไปสู่สาธารณะเพื่อพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการตามภารกิจกรรม โดยการจัดตังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้น
การพัฒนาท่ีดิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบด้านพัฒนาท่ีดิน เพื่อให้เกษตรในพื้นท่ี และต่างพื้นท่ี เข้า
มาศึกษาดูงาน และได้มีการอบรมหมอดินอาสาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หมอดินอาสา ได้เป็นผู้ถ่ายทอดอย่ างมี
ประสิทธิภาพ จนเป็นต้นแบบต่อไป   และมีการบูรณาการของหน่วยงาน ตามภารกิจในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
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             หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัคร
รางวัลบริการภาครัฐ ประจำป ีพ.ศ. 2564 

 

ในชุมชน และดำเนินการตาม แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ทำให้การพัฒนาที่ดินพื้นที่สอดคล้อง และตรงกับ
ความต้องการของชุมชน เกษตรกรต้นแบบในพื้นท่ี  นายขวัญ โค้วปรีชา หมอดินอาสาอำเภอทับสะแก เป็น
เกษตรกรทำสวนมะพร้าวอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้นำ
ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน ไปดำเนินการในสวนมะพร้าวพื้นท่ี 30 ไร่ เริ่มต้ังแต่ ปี พ.ศ.2558 โดยดำเนินการ
ในลักษณะเกษตรผสมผสานที่มีมะพร้าวเป็นหลัก มีการจัดการดินและน้ำในแปลง ตามสภาพปัญหาของพื้นท่ี
จนได้รับความสำเร็จ ทำให้ผลผลิตมะพร้าวเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ มีรายได้อย่างเพียงพอ ได้เป็นแปลงต้นแบบ 
ต่อมามีการรวมกลุ่มหมอดินอาสา และเกษตรกรในตำบลอ่างทอง เพื่อพัฒนา และฟื้นฟูมะพร้าว โดยใช้องค์
ความรู้จากแปลงต้นแบบและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในการขยายผลในพื้นท่ี
อย่างต่อเนื่อง ขยายผลแปลงต้นในพื้นท่ี อีกจำนวน 11 แปลง ในพื้นท่ี จำนวน 250 ไร่ และ สมาชิกโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มะพร้าวแกง ภายใต้การบูรณางานหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในพื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จำนวน 2 แปลง  สมาชิกจำนวน 319 ราย 
พื้นท่ีจำนวน 2,956 ไร่  

 ภาพที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้โยนายขวัญชัย โค้วปรีชา 

       

10. โปรดระบ ุ เป ้าหมายการพ ัฒนาท ี ่ย ั ่ งย ืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค ์การ
สหประชาชาติ ที่เก่ียวข้องกับผลงาน อธิบายการดำเนินงานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
 การดำเนินการโดยนำมาตรการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ วิธีกลและวิธีพืช และงานปรับปรุงบำรุงดิน 
ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวแกง ในพื้นที่ ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพิ่ม
ศักยภาพการผลิตมะพร้าว เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรทำสวนมะพร้าว และ
เพื่อสร้างแปลงต้นแบบการจัดการดินและน้ำ และปลูกพืชผสมผสานในสวนมะพร้าว จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ข้อที่ 1 ยุติความยากจน 
การส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดการดินท่ีเหมาะสม และถูกวิถี จะส่งผลต่อการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต จนเกิดการ
เปล่ียนทำให้มีรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น และข้อท่ี 2 ยุตติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ  
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