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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 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบผลงาน สถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์  

3. ช่ือผลงาน/โครงการ นาหนองไผ่โมเดล : แก้ดินทรายและภัยแล้งแบบมีส่วนร่วม ขจัดความยากจนให้คน
สุรินทร ์ 

4. ผู้ประสานงาน  

4.1 ช่ือ-นามสกุล   นางปิ่นเพชร ดีล้อม        

ตำแหน่ง            ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์      

สำนัก/กอง   สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต3       

เบอร์โทรศัพท์   044-069905   เบอร์โทรสาร 044-069906 

โทรศัพท์มือถือ    089-8147044   e-mail       

4.2 ช่ือ-นามสกุล  นายรพีพงศ์ หน่วยจันทึก        

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ      

สำนัก/กอง   สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต3       

เบอร์โทรศัพท์  044-069905   เบอร์โทรสาร 044-069906   

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

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  

1.1 แนวทางการดำเนินงานชัดเจน กรมพัฒนาท่ีดินได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี โดยกำหนดทิศทาง
ทิศทางให้ดินอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตเพิ่ม เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และทรัพยากรดินมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดย
ภายในปี 2574 มีเป้าหมายเกษตรกรมีรายได้ท่ีมั่นคงและหลุดพ้นจากกับดักความยากจน ซึ่งกรมได้กำหนดนโยบายการ
ขับเคล่ือน 8 ด้าน ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ท่ีดิน 2) ลดการชะล้างพังทลายของดิน 3) เพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 4) เพิ่มพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ 5) สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 6) พัฒนาบริการงานด้านพัฒนา
ท่ีดิน 7) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และ 8) พัฒนา Big Data ด้านดิน โดยมีหน่วยงานในภูมิภาคครอบคลุมทุก
จังหวัดทำหน้าท่ีส่ือสารและบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระดับพื้นท่ี และอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคปะชาชนต้ังแต่ร่วมวิเคราะห์ปัญหา คัดเลือกพื้นท่ี กำหนดเป้าหมาย และวางแผนพัฒนาในระดับพื้นท่ี รวบรวม
เป็นแผนพัฒนาระดับกรม โดยเกษตรกรร่วมดำเนินการ และติดตามผลงาน รวมท้ังร่วมปรับปรุงและแก้ไขปัญหาให้งาน
สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ.2559 พบว่าอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ เมื่อพิจารณาจากผลิตภัณฑ์จังหวัด ณ ราคาประจำปี มีมูลค่า70,473 ล้านบาท อยู่
ลำดับท่ี 70 ของประเทศ เพราะประสบปัญหาด้านดินเป็นดินทราย และภัยแล้ง ซึ่งบ้านกระเบื้อง ตำบลนาหนองไผ่ อ.
ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรจำนวน 135 ราย มีพื้นท่ีการเกษตรจำนวน 1,554 ไร่  อาชีพหลักของเกษตรกรคือทำนา 
ข้าวขาวดอกมะลิ105 ปัญหาสำคัญของเกษตรกรตำบลนาหนองไผ่คือดินเป็นดินทรายจัด ไม่กักเก็บน้ำ ปลูกพืชไม่ได้
ผลผลิต มีความยากจน มีหนี้สินมากมาย  โดยเฉล่ียแล้วมีหนี้สินครัวเรือนอยู่ท่ี 200,000 บาทต่อครัวเรือน และมีรายได้
เฉล่ียต่อปี 30,000 บาท อันเนื่องมาจากประสบปัญหาจากการปลูกข้าว ได้เพียงปีละ1ครั้งเท่านั้น  มีสาเหตุจากปัญหา
การปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว ราคาข้าวตกต่ำ ไม่แน่นอน อีกท้ังยังมีปัญหาดินทราย  ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ฝนท้ิงช่วง
ติดต่อกันยาวนานถึง 3 เดือน ทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้มีปริมาณต่ำมากเฉล่ีย 145 กิโลกรัมต่อไร่ กรมการข้าวกำหนด
เกณฑ์มาตรฐานการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 อยู่ท่ี 363 กิโลกรัมต่อไร่(กรมการข้าว,2556)  และพบว่าราคาข้าวซื้อ
ขายข้าวในประเทศไทยมีความผันผวนจากปัจจัยตลาดโลก ปีพ.ศ.2559 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ลดลงจาก 12,090 
บาทต่อตัน เหลือ10,500 บาทต่อตัน(ประมาณ 10 บาทต่อกิโลกรัม)หรือลดลง 13 % จากข้อมูลกรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ พบว่าข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนา เฉล่ีย 5,270 บาท/ไร่ (http:www.thairiceinfo.go.th) 
แต่เกษตรกรขายผลผลิตได้เพียง 1,522 บาท ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนทันที 3,748 บาทต่อไร่ เกษตรกรต้องกู้ยืมเงิน
เพื่อใช้หนี้ค่าปัจจัยการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่จึงต้องปล่อยพื้นท่ีให้รกร้างว่างเปล่า เกษตรกรบางรายต้องละท้ิงถิ่นฐาน
เข้าไปหางานทำในเมืองเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ 

สถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์ มีการส่ือสารนโยบาย ทิศทางของกรมท่ีให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องรวดเร็วทันการณ์และพร้อมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1) การจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร เพื่อให้ความรู้ใหม่ๆ และรวบรวมปัญหาอุปสรรค
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ท่ีเกิดขึ้นเสนอผู้บริหารนำไปประกอบการพิจารณาการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในปีต่อไป 2) จัดทำศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน เพื่อถ่ายทอดบทเรียนท่ีประสบความสำเร็จให้กับเกษตรกร และชุมชนได้เรียนรู้นำไปปรับใช้
ในพื้นท่ีของตนเอง 3) การติดตามนิเทศงาน เพื่อพูดคุยรับทราบสภาพการปฏิบัติท่ีนำไปสู่ข้อเสนอแนะ หรือวิธีการ
ปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาตามความต้องการของเกษตรกรและของชุมชน 4) เว็บไซต์กรมพัฒนาท่ีดิน จากการให้
ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร จึงนำมาสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานท่ีเพิ่มประสิทธิภาพ 

 

1.2 การใช้ทรัพยากรเหมาะสม  
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  
ผู้นำกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ีชัดเจนเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีมั่นคงและหลุดพ้นจากกับดักความยากจน 

โดยส่ือสารและทำความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับผ่านการประชุมและส่ือรูปแบบต่างๆ ผู้นำสร้างกลไกการทำงานใน
ระดับพื้นท่ี โดยมอบหมายสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขตและสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักให้บริการงาน
พัฒนาท่ีดิน มีการมอบอำนาจในการบริหาร และสนับสนุนบุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือ แผนงาน/
โครงการ และงบประมาณ ผู้นำสร้างวัฒนธรรมการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ให้บุคลากรทำงาน
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 

2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน  
1)เริ่มจากการรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรบ้านกระเบื้อง ตำบลนาหนองไผ่ จำนวน 25 รายโดย

การจัดประชุมท่ีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน และได้นำมาวางแผนและให้ความช่วยเหลือ โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาท่ีดิน ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และมูลนิธิชัยพัฒนาในการดำเนินการฝึกอบรม
หลักสูตรการปรับปรุงพื้นท่ีดินทรายจัดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและไร่นาสวนผสม แก่กลุ่มเกษตรกรและสมาชิก พร้อม
พาไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทาเกษตรในรูปแบบต่างๆ 

2) นายสิทธิ์ อินทร์สำราญได้เสียสละพื้นท่ี จำนวน 11 ไร่หลังจากไปศึกษาดูงานเพื่อจัดเป็นแปลงรวมให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและไร่นาสวนผสม พร้อมปรับปรุงบำรุงดินในพื้นท่ีดินทรายและภัยแล้งขึ้น เพื่อเป็น
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ต้นแบบการพัฒนาพื้นท่ีดินทราย ภัยแล้งให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและให้คนในชุมชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ลองฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดินและทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรแบบผสมผสานบนพื้นท่ีดินทรายจัด 

 3) การสำรวจพื้นท่ี เจ้าหน้าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์ ได้ลงพื้นท่ีสำรวจและออกแบบผังการจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่ม ได้แก่ 
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้าหมักชีวภาพ และปุ๋ยพืชสด การทำ
การเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นท่ีดินทราย ภัยแล้งจนประสบผลสำเร็จ และเกิดศูนย์เรียนรู้ขึ้นในพื้นท่ี โดยมีหมอดิน
อาสาได้ประสานงานระหว่างนักวิชาการเกษตรของสถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์  

4) จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ ทำให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดการยอมรับและเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และนำไปเป็นแบบอย่างใน
การปฏิบัติในพื้นท่ีของตนเอง และขยายผลไปในพื้นท่ีใกล้เคียงจนทำให้เกิดกลุ่มเครือข่ายเพิ่มขึ้น  

5) การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในฐานะประธานกลุ่มจึงได้ประสานไปยังภาคส่วนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ สถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์ เพื่อขอรับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาท่ีดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อให้พื้นท่ีเหมาะสมต่อการผลิต การผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและไม่ให้มี
ปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพ และ
มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายแหล่งน้ำ การรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกลุ่มเกษตรกร 

6) การขยายผลและสร้างความยั่งยืน โดยการสนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเข้าไปส่งเสริมใน
พื้นท่ีทำให้เกิดการจัดต้ังกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบนพื้นท่ีดินร่วนปนทรายในพื้นท่ีอื่นๆ นับเป็นตัวอย่างของความสำเร็จ
ในพื้นท่ี ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 และ 4 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
และยุทธศาสตร์ท่ี 3 ของจังหวัด คือ พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
2.2 เครือข่ายและการบูรณาการที่เก่ียวข้องในการทำงาน (10 คะแนน)  
1) การสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เริ่มต้นท่ีผู้นำชุมชนทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง ทำจากส่ิงเล็กๆใช้คน

ในกลุ่ม 25 คน ลงมือทำให้เห็นถึงความสำเร็จ จากนั้นได้ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้เข้ามาดูเป็นตัวอย่าง เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและปรับเปล่ียนทัศนะคติ ให้เกิดการยอมรับของเกษตรกรในชุมชน เมื่อมีการยอมรับ ก็เกิดการเข้ามาเรียนรู้ ดู
งาน และฝึกปฏิบัติ และนำเอาความรู้ไปขยายผลในพื้นท่ีของตัวเอง ซึ่งจะมีคณะกรรมการของกลุ่มลงพื้นท่ีเป็นผู้ติดตาม
ผลและให้คำแนะนำในพื้นท่ี ทำให้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชได้มีการขยายพื้นท่ีเพิ่มขึ้น  

2) การนำเกษตรกรในพื้นท่ีจำนวน 245 รายมาเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำ
หมักชีวภาพ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยเข้ามาฝึกเรียนรู้และปฏิบัติ การทำการเกษตรในพื้นท่ีดินทราย ภายใต้ข้อตกลง
ร่วมกัน คือ สมาชิกท่ีเข้ามาเรียนรู้แล้ว ต้องกลับไปดำเนินการในพื้นท่ีบริเวณบ้านของตนเอง  

3) เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีมีสภาพพื้นท่ีดินทรายคล้ายคลึงกันเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ดูงาน 
แล้วนำไปขยายผลในพื้นท่ีของตนเอง ส่งผลให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรในพื้นท่ีดินทราย 

2.3 กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและมีความริเร่ิมสร้างสรรค์   
- การเปล่ียนแปลงของประชาชนท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ภายใต้เส้นความยากจนเป็นอย่างไร โดย

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2559) ใช้เส้นความยากจนท่ี 2,667 บาท/คน/เดือน และสัดส่วนความ
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ยากจนเท่ากับ ร้อยละ 8.61หรือเทียบรายได้เฉล่ียคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6790 บาท/คน/เดือน (2558) สำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรในโครงการฯจะมีรายได้ต่อเดือนอยู่ท่ี 17,000 บ.(จากการทำนา20ไร่) 

 - พื้นท่ีดินทรายของเกษตรกรได้รับการปรับเปล่ียน มีการขุดบ่อน้ำและยกร่องสวนซึ่งสามารถปลูกพืชแบบไร่
นาสวนผสมได้ อีกท้ังยังมีน้ำในพื้นท่ี สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรท้ังในด้านการดูแลรักษาพืช การใช้ดูแล
รักษาข้าวช่วงฤดูแล้งหรือฝนท้ิงช่วง สามารถเล้ียงปลาเป็นรายได้เสริม ซึ่งสามารถจับขายได้ภายใน3เดือน โดยวิธีการขุด
บ่อน้ำ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้245 ราย พื้นท่ีกว่า 3,000 ไร่และมีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง 

- ความริเริ่มสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ การปลูกพืชเศรษฐกิจบนคันนา ได้แก่
ไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจสร้างรายได้เสริม การขุดบ่อน้ำบาดาลและใช้ระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อนำน้ำมาเติมในบ่อเพื่อแก้
ภัยแล้ง การทำนาหยอดโดยใช้เครื่องจักรกลเกษตร การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เช่นวัวเนื้อและหมูดำ เปน็ต้น 
3. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลกระทบ (Outcome and Impact) 55 คะแนน 

3.1 ผลงานเป็นผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่แก้จนได้จริงเป็นที่ประจักษ์ ตอบโจทย์ปัญหา (Relevance) 
(40 คะแนน) โดยแบ่งเป็น 

3.1.1 ผลผลิต (Output)  
1) ผลสำเร็จหรือประโยชน์ท่ีเป็นผลผลิต (Output) ได้แก่  
(1) เกิดกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลนาหนองไผ่จำนวน 25 ราย เพิ่มพื้นท่ีผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็น 

161 ไร่ ทำให้เกษตรกรมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น   
(2) เกษตรกรในชุมชนมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มข้ึน พบว่า เกษตรกรบ้านกระเบื้อง ปี 2562 มีรายได้ครัวเรือน

เพิ่ม 209,000 บาทต่อครัวเรือนต่อป ีจากเดิม 30,000 – 50,000 บาทต่อป ี
3.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

  ตารางแสดงด้านเศรษฐกิจทำให้เกษตรกรในชุมชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น(ต่อพื้นท่ี1ไร่) เกษตรกรต้นแบบ 
รายการ รายการย่อย ปี2559 ปี2560 

(บาทต่อป)ี 
ปี2561 

(บาทต่อป)ี 
ปี2562 

(บาทต่อป)ี 

1.รายได้ 1.1 รายได้จากการขายเมล็ด 
     พันธุ์ข้าว (29บาท/กิโลกรัม) 0 13,050 14,500 15,950 

 1.2 รายได้จากขายข้าวเปลือก
ปกติ (10บาท/กิโลกรัม) 

1,450 0 0 0 

     รายได้รวม 1,450 13,050 14,500 15,950 
2.รายจ่าย 2.1 ต้นทุนการผลิต(ทำนา) 3,500 5,500 5,500 5,500 
     คงเหลือสุทธิ -2,050 7,550 9,000 10,450 

3.1.3 ผลกระทบ (Impact)  

               - เกิดศูนย์เรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นต้นแบบการจัดการพื้นท่ีดินทราย ภัยแล้งให้สามารถผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวได้อย่างยั่งยืน เป็นสถานท่ีฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเกษตรกร ฯลฯ  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขาย
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เมล็ดพันธุ์ข้าว ชุมชนเข้มแข็งจากการเริ่มต้นท่ีการทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง เมื่อได้ผลจริงผู้คนในชุมชนยอมรับและนำไป
ปฏิบัติตาม 

3.2 โอกาสในการนำไปขยายผล  
 เกิดเครือข่ายเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 8 กลุ่ม มีสมาชิกรวม รวม 245 ราย ได้แก่ กลุ่ม
เกษตรกรบ้านกันโจรง ตำบลกระหาดอำเภอจอมพระ กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ กลุ่ม
เกษตรกรบ้านกุง ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ กลุ่มเกษตรกรบ้านฮ็อง ตำบลเพื้ยราม อำเภอเมือง กลุ่มเกษตรกร
บ้านขอนแก่น ตำบลหนองฮ่ะ อำเภอสำโรงทาบ กลุ่มเกษตรกรบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ กลุ่ม
เกษตรกรบ้านลำพอก ตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ กลุ่มเกษตรกรบา้นจาน ตำบลบ้านจานอำเภอสังขะ 

3.3 ความยั่งยืนของโครงการ ทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เกษตรกรสามารถปลดหนี้สินได้และมี
รายได้เพิ่มขึ้น ช่วยกำจัดความยากจน(SDGs1) ลดความหิวโหยของเกษตรกร(SDGs2) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ ท่ีดี
(SDGs3) ลดความเหล่ือมล้ำ(SDGs10) ช่วยส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีรับผิดชอบ(SDGs12) ช่วยรักษาทรัพยากรป่าไม้
และระบบนิเวศน์บนบกได้อย่างยั่งยืน(SDGs15)  มีการสำรวจคุณภาพชีวิตเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
มีความสุข และมีความมั่นคงทางอาชีพการเกษตร 

 


