
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2558 
ตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

นโยบายรัฐบาล/ประเด็นนโยบาย 
รมว.กษ./งาน/โครงการ 

ลักษณะงานโดยสังเขป/กจิกรรม/เป้าหมาย/ระยะเวลา แหล่งเงินและ
วงเงิน (ล้านบาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งบปี 58 อื่นๆ 
ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ    
6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทนุการผลิต การช่วยเหลือในเร่ืองปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง    
วางรากฐาน     
1. ปุ๋ยอินทรีย ์     

1.1 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ 

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพดนิเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากดนิได้อย่างยั่งยนื และเพื่อเป็นการชว่ยเกษตรกรให้สามารถลดต้นทนุ
การผลิต โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีหรือร่วมกันใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งมผีลกระทบต่อการปรับโครงสรา้งดิน
และให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นแก่พชื นอกจากนี้ยงัช่วยลดปัญหาการเผาเศษพืชในไร่นาและขยะได้มากข้ึน ประกอบกับทิศทางของการ
ท าการเกษตรที่มุ่งเน้นเร่ืองความปลอดภัยทั้งตัวผู้ผลติและผู้บรโิภค โดยมีโครงการทีส่ าคัญ ดังนี้ 

58.00  กรมพัฒนาที่ดิน  
โทร. 0 2579 0752 

 1) การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระราชานญุาตสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น าสูตรปุ๋ยพระราชทานไปขยายผลเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ ให้เกษตรกรน าไปปรับใช้ในการท าการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง และเป็นการลดการใช้สารเคมี โดยด าเนินการ
ส่งเสริมและสาธิตการท าปุ๋ยหมกัสูตรพระราชทาน (ปุ๋ยหมัก) โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 6 เมษายน 2558 โดยด าเนินการในกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง 
ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพฒันาที่ดินอย่างต่อเนื่อง มาเปน็ระยะเวลาตดิต่อกัน ตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
เป้าหมาย : 2,300 ตัน 

8.00   

   2) การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอนิทรีย ์เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรน าเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน และจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมาฝากไว้ทีธ่นาคาร ธนาคารจะท าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใชป้ระโยชน์เมื่อวัสดนุั้นย่อยสลาย
เป็นปุ๋ยแลว้ หรือให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ยจากธนาคารไปใช้แล้วใช้หนี้ด้วยวัสดุเหลือใช้จากไร่นาและโรงงานอุตสาหกรรมหรือปุ๋ยคอก 
เพื่อให้เกิดการผลิตและมีการน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ถูกต้อง มีราคาถูก  พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาการเผาและปัญหาจากก าจัดหรือทิง้
ขยะในอนาคต ลดการใช้ปุ๋ยเคม ีเป็นการลดตน้ทุนในการผลติ และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบเกษตร
อินทรีย์ให้มากข้ึน  จ าแนกเป็น  

- ธนาคารน้ าหมักชีวภาพ กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มต้องด าเนินการในเร่ืองของธนาคารน้ าหมักชีวภาพเป็นหลัก โดยกลุ่มขนาด
ใหญ่จะต้องผลิตน้ าหมักชีวภาพตั้งต้นประมาณ 10,000 ลิตร ส่วนกลุ่มขนาดกลางควรผลิตน้ าหมักชีวภาพตั้งตน้ประมาณ 7,000 
ลิตร ส าหรับกลุ่มขนาดเล็กควรผลิตน้ าหมักชีวภาพตัง้ต้นประมาณ 5,000 ลิตร ซึ่งกรมพัฒนาทีด่ินจะสนับสนนุกากน้ าตาล ถังหมัก 

50.00   
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นโยบายรัฐบาล/ประเด็นนโยบาย 
รมว.กษ./งาน/โครงการ 

ลักษณะงานโดยสังเขป/กจิกรรม/เป้าหมาย/ระยะเวลา แหล่งเงินและ
วงเงิน (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบปี 58 อื่นๆ 

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ให้ตามจ านวนเป้าหมายที่จะผลิต ส าหรับเศษวัสดุให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกมี
ส่วนร่วมในการจัดหา 

- ธนาคารปุ๋ยหมัก (สูตรพระราชทาน) ด าเนินการในพื้นทีท่ี่กลุม่เกษตรกรที่มีอาชีพปลูกผักหรือไม้ผล โดยกลุ่มเกษตรกรต้อง
ด าเนินการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนนุงบประมาณในการจัดหาเศษวัสดุ และสารเร่งซุปเปอร์ 
พด.1 ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรจะต้องด าเนินการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานตั้งตน้ จ านวน 100 ตัน ส าหรับกลุ่มขนาดใหญ่ และผลติ 
70 ตัน และ 50 ตัน ส าหรับกลุม่เกษตรกรที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นต้นไป 

- ธนาคารเมล็ดพนัธุป์ุ๋ยพืชสด ด าเนินการในพืน้ที่ที่กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพท านา ท าไร่เปน็ส่วนใหญ่ โดยกรมพัฒนาที่ดนิจะ
สนับสนนุเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ต้นทุนประมาณ 10 ตนั ส าหรับกลุ่มขนาดใหญ่  ส่วนกลุ่มขนาดกลาง กรมฯ จะสนบัสนนุเมล็ดพนัธุ์
พืชปุ๋ยสด ต้นทุนประมาณ 7 ตนั และกลุ่มขนาดเล็ก กรมฯ จะสนับสนนุเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ประมาณ 5 ตัน ซึ่งในส่วนนี้ หาก
เกษตรกรน าไปปลูกเพื่อไถกลบแล้วต้องกันพื้นทีส่่วนหนึ่งไว้ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ตน้ทุนคนื พร้อมดอกเบี้ยซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์
เช่นเดียวกัน โดยมสีัญญาการใชค้ืนไม่เกิน 6 เดือน 

ทั้งนี้ ในการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์นี้ กลุ่มเกษตรกรอาจจะด าเนินการได้ทั้ง 3 ธนาคาร ข้ึนอยู่กับความพร้อม ความต้องการ
ของเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลกู แต่จะต้องจัดตั้งธนาคารน้ าหมักชีวภาพเป็นหลัก ส่วนธนาคารปุ๋ยหมักและธนาคารปุ๋ยพชืสดอาจ
เลือกจัดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรมฯ จะสนบัสนนุวัสดุในการจัดตั้งธนาคารเบื้องต้น เช่น ถังหมัก และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดย
ขึ้นอยู่กันจ านวนสมาชิก หลังจากนั้นเกษตรกรจะเป็นผูบ้ริหารงานภายในธนาคารเองเพื่อให้มีการด าเนินการผลิตและใชป้ระโยชน์
ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
เป้าหมาย : 87 แห่ง ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดนิละ 1-2 แห่ง และศูนย์ศึกษาฯ ตา่งๆ อีก 4 แห่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 
ผลการด าเนินงาน : จัดสรรเป้าหมายลงพื้นที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
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นโยบายรัฐบาล/ประเด็นนโยบาย 
รมว.กษ./งาน/โครงการ 

ลักษณะงานโดยสังเขป/กจิกรรม/เป้าหมาย/ระยะเวลา แหล่งเงินและ
วงเงิน (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบปี 58 อื่นๆ 

6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เร่ืองใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เชน่ การแบง่เขตเพื่อปลูก
พืชผลแตล่ะชนิด และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินคา้เกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการสง่ออกได้ 

   

วางรากฐาน     
1. การปรับโครงสร้างการผลติ
สินค้าเกษตร 

    

   1.2 การบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจ (Zoning) 

กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินการวิเคราะห์ฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานการด าเนินงานด้าน Zoning  ดังนี ้ 
- จัดท าฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการก าหนดเขตการใช้ที่ดิน  
- ส ารวจ และวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจ ส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning)  
- ส ารวจและจัดท าเขตการใช้ที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ  
- ส ารวจและจัดท าแผนท่ีสภาพการใช้ที่ดิน (มาตราส่วน 1: 25,000)  
- ติดตามและประสานงานเพื่อการขับเคลื่อนเขตเหมาะสมส าหรับปลกูพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิด ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ปี 2556 
เป้าหมาย : ด าเนินการในพื้นที่เหมาะสมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืชทั่วประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 
ผลการด าเนินงาน :  -  กรมพัฒนาท่ีดินไดร้ับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหต้รวจสอบพ้ืนท่ีเกษตรกรรมตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท้ังหมด ๑๓ ชนิดพืช ซึ่งได้ด าเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีเสรจ็สิ้นในเดือนกันยายนแล้ว  ขณะนี้ก าลังด าเนินการ
รวบรวมข้อมลูเพื่อเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณด์ าเนินการต่อไป 
                        - ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ด าเนินการจัดท าเขตการใช้ที่ดิน  ๖ ชนิดพืช ได้แก่ ข้าวนาปรัง  ถ่ัวเหลืองฤดูแล้ง ข้าวโพดฤดู
แล้ง  สับปะรดโรงงาน  อ้อยโรงงานและล าไย  โดยวิธีการประเมินศักยภาพของทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรน้ า เพื่อก าหนดบริเวณการใช้
ที่ดินท่ีเหมาะสมตามศักยภาพพ้ืนท่ี โดยค านึงถึงข้อมูลด้านกายภาพ สภาพเศรษฐกิจและสังคม   นโยบายและยุทธศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจ    
รวมถึงระบบโลจิสติกส์  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดแผนงาน/โครงการ  และการจัดท าเขตเกษตรเศรษฐกิจ รวมถึงสนับสนุนนโยบายพัฒนา
พืชเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ บนพ้ืนฐานของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ก าลัง
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูลดิน  ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นใน
การก าหนดจุดในการส ารวจ  
                               - ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนข้อมูลตามหลักวิชาการใหส้อดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่
เหมาะสมของจังหวัด 
                               - สนับสนุนขอ้มูลภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารการผลติสินค้าการเกษตร 

52.31  กรมพัฒนาที่ดนิ  
โทร. 0 2579 0752 
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นโยบายรัฐบาล/ประเด็นนโยบาย 
รมว.กษ./งาน/โครงการ 

ลักษณะงานโดยสังเขป/กจิกรรม/เป้าหมาย/ระยะเวลา แหล่งเงินและ
วงเงิน (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบปี 58 อื่นๆ 

ข้อ 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กบัการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ    
เรื่องเร่งด่วน     

1. ภัยแล้ง ให้เตรียมการล่วงหน้าทั้งในเร่ืองการเตือนภัยโดยกรมชลประทาน การป้องกัน การส่งเสริมอาชีพ และการเยียวยา    
   1.1 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร

ที่ได้รับผลกระทบจากภัย
แล้ง ปี 2557/58 

 

   2.6) การสนับสนุนให้ปลูกพืชปุ๋ยสด ในพื้นที่พักนาที่มีความชื้นเพียงพอ จ านวน 150,000 ไร่ โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีแผน
สนับสนุนให้ปลูกพืชปุ๋ยสดในพื้นที่ 2 ลุ่มน้ า 150,000 ไร่ ตามมติ ครม. วันที่ 14 ต.ค. 2557 ที่รับทราบสถานการณ์น้ า และ
เห็นชอบการงดส่งน้ าเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา และลุ่มน้ าแม่กลอง 26 จังหวัด ทั้งนี้การให้ความ
ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2556 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ 

 (งบประมาณ 2.25 ล้านบาท เป็นการจัดสรรเพื่อการส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด ส่วนการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดอยู่
ระหว่างรอการจัดสรรตามเป้าหมายที่สถานีพัฒนาที่ดิน จ าแนกประเภทการจัดหาจากเกษตรกร และเอกชน) 

 

2.25 
 

 กรมพัฒนาที่ดิน  
โทร. 0 2579 0752 

วางรากฐาน     
  1. การบริหารจัดการน  า     
   1.4 แหล่งน้ าในไร่/ชุมชน     

1) โครงการก่อสร้างแหล่งน้ าใน
ไร่นานอกเขตชลประทาน   

กรมพัฒนาที่ดนิได้จัดท าโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยขุดสระเก็บน้ าประจ าไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. 
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ ในพืน้ที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เปน็การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
พื้นที่ท าการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพืน้ที่ที่ระบบส่งน้ าไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าในระยะฝนทิ้งช่วง และ
เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  แนวทางการด าเนินงาน 

1. คัดเลือกเกษตรกรจะคัดเลือกจากแผนความต้องการสระน้ าที่เกษตรกรได้มายื่นความจ านงไว้แล้ว  
2. คัดเลือกพื้นที่ขุดสระน้ าตามเงื่อนไขของโครงการเป็นล าดับแรก คือเป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ า โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติของดิน  
3. เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดนิและหมอดินอาสาจะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่คัดเลือก และมีการสอบถามเกษตรกร 
4. จัดกลุ่มเป้าหมายให้มีขนาดของกลุ่มเหมาะสมกับการบริหารจัดการเครื่องจักรกล  
5. ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ขอบสระน้ าให้เกษตรกร เพื่อท าให้สระน้ ามีการกักเก็บน้ าได้

นานไม่ตืน้เขินง่าย และไม่เกิดการพังทลายของพื้นที่ขอบสระ  

915.00  กรมพัฒนาที่ดิน  
โทร. 0 2579 0752 
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นโยบายรัฐบาล/ประเด็นนโยบาย 
รมว.กษ./งาน/โครงการ 

ลักษณะงานโดยสังเขป/กจิกรรม/เป้าหมาย/ระยะเวลา แหล่งเงินและ
วงเงิน (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบปี 58 อื่นๆ 

เป้าหมาย : 50,000 บ่อ 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 
ผลการด าเนินงาน : เริ่มด าเนินการขุดแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากส านักงบประมาณ ในบางพื้นที่ 

 2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ชุมชน 

การพัฒนาแหล่งน้ าชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจรสามารถป้องกันการชะลา้งพังทลายของดินที่กระทบต่อสภาวะ
แวดล้อมในพื้นที่การเกษตรและแหล่งเก็บกักน้ า มีการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ าให้สามารถน าไปใช้ในเขตพื้นที่การเกษตรที่ก าหนดขึ้น 
โดยวางแผนการใชท้ี่ดินอยา่งเหมาะสม มีการจัดระบบการปลูกพืชไดโ้ดยก าหนดระยะเวลา ชนดิ และพันธุ์พืชให้เหมาะสม มีแผน
ด าเนินการในจังหวัดจันทบุรี สุรนิทร์ อ านาจเจริญ นครพนม มหาสารคาม เชียงใหม่ พะเยา และสุราษฎร์ธานี 
เป้าหมาย : 8 แห่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 
ผลการด าเนินงาน :  เริ่มด าเนินการลงนามในสัญญาว่าจ้างเอกชนด าเนินการ 
 

57.86  กรมพัฒนาที่ดิน  
โทร. 0 2579 0752 

3) Micro Irrigation       จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ด าริให้กรมพัฒนาที่ดนิ ร่วมบูรณาการด าเนนิงานกับกรม
ชลประทาน ในเร่ือง Micro Irrigation ที่เน้นให้มีการกระจายน้ าสู่พื้นที่เกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมให้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานให้ชัดเจนในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าทีม่ีอยู่ และแหล่งน้ าที่สร้างใหม่ ซึ่งมีความก้าวหนา้จากการประชมุ
หารือร่วมกันภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี ้

1. รองปลัดฯ อนันต์ ลลิา ได้นดัผู้เก่ียวข้อง (อธิบดีกรมชลประทาน เลขาธิการ ส.ป.ก.และ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดนิ) ประชุม
หารือในเร่ืองดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2557 ) สรุปผลการพจิารณา ก าหนดแหลง่น้ าต้นทนุ โดยแบ่งเปน็ 2 กรณี คือ  
        กรณีแรก ที่มีแหล่งน้ าต้นทุนอยู่แล้ว ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาออกแบบระบบส่งน้ าแม่ข่ายให้ ส่วนระบบการให้น้ าใน
แปลงให้กลุ่มเกษตรกรด าเนินการเองโดยคณะท างานให้ค าปรึกษาแนะน า 
        กรณีที่สอง ไม่มีแหล่งน้ าต้นทุนอยู่ ให้คณะท างานร่วมพจิารณาหาข้อสรุปเก่ียวกับความต้องการการใช้น้ าและเสนอแผนการ
พัฒนาระบบน้ าในพืน้ที่เสนอ กษ. เพื่อรวบรวมเป็นแผนพฒันาระยะ 5 ปี เสนอ ครม. ต่อไป 
        2. รัฐมนตรีว่าการฯ ไดน้ดัประชุมหารือในเร่ืองดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2557 ได้ข้อสรุปดังนี้  

        1. ให้กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดนิเสนอโครงการน าร่อง ชลประทานขนาดเล็ก ที่มีหัวงานและอาคาร
ประกอบ แต่ยังไม่มีระบบส่งน้ า โดยเน้นภาคอีสาน 
        2. ตรวจสอบเงินเหลือจ่ายปี 58 ว่าสามารถด าเนินการหรือไม่ 
       3. ให้ร่วมกันด าเนินการพัฒนาทั้งดนิและน้ าควบคู่กันไป 

-   กรมพัฒนาท่ีดิน 
โทร.0 2579 0752 
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นโยบายรัฐบาล/ประเด็นนโยบาย 
รมว.กษ./งาน/โครงการ 

ลักษณะงานโดยสังเขป/กจิกรรม/เป้าหมาย/ระยะเวลา แหล่งเงินและ
วงเงิน (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบปี 58 อื่นๆ 

       4. แนวทางการด าเนินงานของโครงการฯ ดังนี ้
              4.1 ยกระดับโครงการให้สูงขึ้น (Upgrade )  

                    4.2 ซ่อมแซมให้ใช้งานได ้
              4.3 วางระบบกระจายน้ า 
              4.4 ปรับปรุงดิน 
              4.5 ส่งเสริมอาชีพ แนะน าข้อมูลวิชาการ  

             5. สรุปรูปแบบโครงการน าร่องฯ 
              5.1 ท างานร่วมกันในพื้นที่เดียวกนั 
              5.2 แต่ละหน่วยงาน แยกกันท าตามภารกิจ 
              5.3 พัฒนางานดา้นอนุรักษ์ดินและน้ า ในพืน้ทีโ่ครงการ 

           6. มอบหน่วยงาน ชป./พด./สปก. จัดท ารายละเอียดและน ามาเสนอ โดยมอบรองปลัดฯ อนันต์ ลิลา  
              7. ก าหนดพื้นที่ ท าเป็นโครงการ 5 ปี พร้อมงบประมาณ เพื่อเสนอ ครม. ผูกพันงบประมาณ 
              8. กรมพัฒนาที่ดนิ ได้มอบหมายกอง/ส านัก ที่เก่ียวข้อง พิจารณาพื้นที่ด าเนนิงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
นโยบายของรัฐมนตรีฯ โดยก าหนดกรอบการคัดเลือดพื้นที่น ารอ่งในปีงบประมาณ 2558 ออกเป็น 3 พื้นที่ในภาคอีสาน (จังหวัด
นครราชสีมา ขอนแก่น และ อบุลราชธานี)  โดยเน้นแหล่งน้ าตน้ทุนที่มีศักยภาพในการต่อยอดระบบสง่น้ า ไปยังพืน้ที่ท า
การเกษตรในบริเวณโดยรอบ ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด  
             9. กรมพัฒนาที่ดนิ มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พิจารณาก าหนดแผนและงบประมาณ เพื่อด าเนนิการระยะ 5 ปี 
ปีละ 12 แห่งทั่วประเทศ รวม 60 แห่ง โดยยึดพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า 60 พรรษาเปน็หลัก เนื่องจากเป็นพืน้ที่ที่มีศักยภาพ
ทางกายภาพ ในการพฒันาที่ดนิ   
            10. ชื่อโครงการ และพื้นทีบู่รณาการ จะด าเนนิการประชุมหารือร่วมกับกรมชลประทาน เพื่อก าหนดเปน็แผนงาน/
โครงการ รายละเอียด วิธีการ ประกอบการน าเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 
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นโยบายรัฐบาล/ประเด็นนโยบาย 
รมว.กษ./งาน/โครงการ 

ลักษณะงานโดยสังเขป/กจิกรรม/เป้าหมาย/ระยะเวลา แหล่งเงินและ
วงเงิน (ล้านบาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
งบปี 58 อื่นๆ 

4) การอนุรักษ์ดินและน้ า  กรมพัฒนาที่ดนิ มีภารกิจและความรับผิดชอบโดยตรงในการอนุรักษ์ดินและน้ า รวมทั้งป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ดิน ที่ดินของชาติ โดยศึกษาและวิจัยเร่ิมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2506 เป็นตน้มา ตลอดระยะเวลา 51 ปี จึงได้คัดเลือกและพัฒนาระบบ
วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ าให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา การใชท้ีด่ิน สังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด จน
ปัจจุบนัอาจจะกล่าวได้ว่า กรมพัฒนาที่ดินได้พบระบบและวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ าที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยซึ่งด าเนินการอยู่
ในปัจจุบนั 

ค านิยามของ ระบบอนุรักษ์ดินและน  า คือ “การผสมผสานวิธกีารป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมทั้งวิธีการเก็บกัก
น้ าและความชุ่มชืน้ไว้ในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ประโยชนท์ี่ดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยนืนาน” 

การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าได้มีการน ามาตรการทั้งวิธีกลและวิธีพืชมาใช้ โดยมาตรการและวิธีการที่ใช้แตกตา่ง
ไปตามสภาพปัญหาของพื้นที่ เช่น พืน้ที่สูงที่มีความลาดชันระดับต่างๆ เกิดปัญหาหน้าดินถูกชะลา้งพังทลาย สูญเสียธาตุอาหารพืช 
และไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ กรมพัฒนาที่ดนิได้น ามาตรการทั้งวิธีกล เช่น การท าขั้นบันไดดนิ คูรับน้ าขอบเขา คันดิน ฝายชะลอ
น้ า และวิธีพืช เช่น การปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลกูพืชสลบัส่งเสริมการปลูกพืชเชงิอนุรักษ์แบบผสมผสาน รวมถึงการ
เขตกรรม เช่น การไถพรวนน้อยครั้ง หรือไม่ไถพรวน สามารถลดการสูญเสียหนา้ดิน ลดการสญูเสียธาตุอาหารพชื และเก็บกกัน้ าได้
ดีขึ้น มีการจัดการน้ าที่เหมาะสม และน าหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดนิและน้ า โดยปลูกร่วมกับมาตรการวิธีกล  
 
แผนงาน/เป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2558 : จัดท าระบบอนรุักษ์ดินและน้ าพืน้ที่ลุ่ม-ดอน ทัว่ประเทศในวงรอบเขตพัฒนาทีด่ิน    
เป้าหมาย  136,025 ไร่ (ก่อสร้าง-ควบคุมงาน-ส ารวจออกแบบล่วงหน้า) 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 
ผลการด าเนินงาน :  ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจา้ง 
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