
รายงานการประเมินสวนราชการตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
รอบท่ี 1 (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 ) 
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1.4 จํานวนพ้ืนที่ชลประทานและแหลงน้ําที่เพ่ิมขึ้น 

 



 

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   1 

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 

ชื่อตัวชี้วัด :  1.4 จ านวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ าที่เพิ่มขึ้น (ไร่) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
นายอุดม วิภาสไพสิฐ 
ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
ค าอธิบาย : 

จ านวนพื้นท่ีชลประทานและแหล่งน้ าท่ีเพิ่มขึ้น หมายถึง พื้นท่ีท่ีเพิ่มขึ้นจากการด าเนินงานของ กรมพัฒนาท่ีดิน 
ประกอบด้วยพื้นท่ี/โครงการต่างๆ รวม 174,900 ไร่ ดังนี ้

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน (สวพ.) 
-  จ านวน 7 แห่ง พื้นท่ี 1,612 ไร่ 

2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า (สวพ.) 
-  จ านวน 187 แห่ง พื้นท่ี 85,288 ไร ่

3.  โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน (กผง.) 
     - จ านวน 44,000 แห่ง พื้นท่ี 88,000 ไร่โดยด าเนินการโดยขุดสระเก็บน้ าประจ าไร่นาขนาด 

1,260 ลบ.ม. ในพื้นท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ของเกษตรกร โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ 
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าไว้ใช้ในพื้นท่ีท าการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นท่ีท่ีระบบส่งน้ าไปไม่
ถึง ตลอดจนบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าในระยะฝนท้ิงช่วง 

 
เง่ือนไข : 

ไม่นับรวมโครงการหรือพื้นท่ีท่ีมีปัญหาจากปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมไม่ได้ เช่น ปัญหาเรื่องท่ีดิน ผู้รับจ้างไม่
ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หรือไม่ปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ ปัจจัยจากภัยพิบัติ และปัจจัยจากสภาพอากาศ อาจส่งผล
กระทบต่อเป้าหมายผลผลิตและโครงการ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
จ านวนพื้นท่ีชลประทานและแหล่งน้ าท่ีเพิ่มขึ้น (ไร่) 
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน 
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนรุักษ์ดินและ
น้ า 
3. โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

ไร ่ 106,346 
 

173,439 
 

117,303 
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แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

รอบ 1 รอบ 2 

71,744 ไร ่ 169,775 ไร ่
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
จ านวนพื้นท่ีชลประทานและแหล่งน้ าท่ีเพิ่มขึ้น (ไร่) 

  1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน 
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนรุักษ์ดินและน้ า 
3. โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

 
- 

15,626 
73,672 

รวม 89,298 
 

ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน จ านวน 7 แห่ง  

     กรมฯ ด าเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่การอนุรักษ์ดินและน้ า จ านวน 187 แห่ง  

    กรมฯ ด าเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จ 54 แห่ง
ครอบคลุมพื้นท่ีรับประโยชน์ 15,626 ไร่  

3. โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
            กรมฯ ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จจ ำนวน 36,832 แห่ง ครอบคลุมพื้นท่ีรับประโยชน์ 73,672 ไร ่  

3.1 เตรียมความพร้อมของเกษตรกร โดยด าเนินการส ารวจและรวบรวมรายช่ือเกษตรกรท่ีมีความ
ต้องการสระน้ า คัดเลือกพื้นท่ีขุดสระน้ าซึ่งต้องเป็นพื้นท่ีของเกษตรกรเอง และมีเอกสารสิทธิ์ พร้อมท้ัง หนังสือ
ยินยอมให้ขุดสระน้ า และเป็นพื้นท่ีท่ีมีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ า ไม่เป็นดินทรายล้วน หรือเป็นดินเค็ม โดยหมอ
ดินอาสาและสถานีพัฒนาท่ีดินจะเข้าตรวจสอบพื้นท่ีและสอบถามข้อมูลจากเกษตรกร ท้ังนี้ ต้องคัดเลือกจาก
เกษตรกรท่ีได้ยื่นความจ านงต้องการสระน้ าไว้แล้ว 

3.2 การขุดสระน้ า ด าเนินการโดยส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาท่ีดิน สถานีพัฒนาท่ีดิน นักวิชาการ
ของ ส านักงานพัฒนาท่ีดินและเกษตรกร ร่วมกันตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นท่ีซึ่งต้องเป็นพื้นท่ีราบต่ ามีความ
ลาดชันไม่เกิน 2% มีดินเหนียวปนอยู่ไม่น้อยกว่า 20% ไม่ใช่ดินท่ีเป็นทรายล้วน และไม่เป็นพื้นท่ีท่ีมีการ
แพร่กระจายของดินเค็ม ความลึกของสระไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยสระน้ าต้องมีขนาด 1,260 ลบ.ม. ซึ่งกรมฯ ได้
ก าหนดรูปแบบของสระน้ าไว้ 2 รูปแบบ คือ รูปตัว I และตัว L หรืออาจเป็นรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถเลือก
ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีได้โดยได้รับค าแนะน าจากหมอดินอาสา และช่างควบคุมงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน 
- 

 
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนรุักษ์ดินและน้ า 

- 
 

3. โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
- ผู้บริหารติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ท้ังจากการออกตรวจติดตามงาน และการ

ประชุมติดตามผลการด าเนินงานของกรมฯ 
- มีคณะท างานนิเทศและตรวจราชการของกรมฯ ติดตามงานประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อน าผลการ

ประเมินไปพิจรณาปรับปรุงแก้ไข 
- บุคลากรมีความต้ังใจและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ท าให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

และแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน 

- ผู้รับจ้างท่ีเข้าร่วมประมูลงานโครงการก่อสร้างบางรายขาดความรู้ความสามารถ ความช านาญ และ
ขาดความพร้อมทางด้านการเงิน บุคคลากร เครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานก่อสร้างได้
แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

- บางโครงการเกิดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดินในพื้นท่ีข้างเคียง ท าให้ประสบปัญหาการก่อสร้าง
เนื่องจากเส้นทางการล าเลียงวัสดุก่อสร้างไม่สามารถเข้าพื้นท่ีด าเนินการได้ ปัญหาฤดูกาลเพาะปลูกของพืชแต่ละ
ชนิด ต่างช่วงเวลากันท าให้ไม่สามารถเข้าพื้นท่ีด าเนินการก่อสร้างได้ หรือในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง
เกษตรกรมีความจ าเป็นต้องใช้น้ าจากพื้นท่ีบริเวณก่อสร้างท าให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงักเป็นการช่ัวคราว 

 
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 

- ผู้รับจ้างท่ีเข้าร่วมประมูลงานโครงการก่อสร้างบางรายขาดความรู้ความสามารถ ความช านาญ และ
ขาดความพร้อมทางด้านการเงิน บุคคลากร เครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานก่อสร้างได้
แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

- บางโครงการเกิดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดินในพื้นท่ีข้างเคียง ท าให้ประสบปัญหาการก่อสร้าง
เนื่องจากเส้นทางการล าเลียงวัสดุก่อสร้างไม่สามารถเข้าพื้นท่ีด าเนินการได้ ปัญหาฤดูกาลเพาะปลูกของพืชแต่ละ
ชนิด ต่างช่วงเวลากันท าให้ไม่สามารถเข้าพื้นท่ีด าเนินการก่อสร้างได้ หรือในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง
เกษตรกรมีความจ าเป็นต้องใช้น้ าจากพื้นท่ีบริเวณก่อสร้างท าให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงักเป็นการช่ัวคราว 
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แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 
3. โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

- 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป :  
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน 

- ควรจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างก่อสร้าง “งานโครงการพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า และโครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน”  

- เกณฑ์การให้คะแนนวัดผลส าเร็จจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ในการปฏิบัติงานจริงเป็นไปได้ยาก 
เนื่องจากปัจจัยจากปัญหาในพื้นท่ี ผู้รับจ้างก่อสร้างและฤดูกาล ควรมีการปรับเปล่ียนเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสม
กับปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในพื้นท่ี 

 
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนรุักษ์ดินและน้ า 

- ควรจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างก่อสร้าง “งานโครงการพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า และโครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน”  

- เกณฑ์การให้คะแนนวัดผลส าเร็จจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ท้ังนี้ในการปฏิบัติงานจริงเป็นไปได้ยาก 
เนื่องจากปัจจัยจากปัญหาในพื้นท่ี ผู้รับจ้างก่อสร้างและฤดูกาล ควรมีการปรับเปล่ียนเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสม
กับปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในพื้นท่ี 

 
3. โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

- 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน 

หลักฐานอ้างอิงท่ี 1 : แบบแปลนงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชนจ านวน 7 แห่ง (CD) 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 2 :  แบบแปลนงานก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าจ านวน 7 

แห่ง (CD) 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 3 :  ส าเนาสัญญาจ้าง 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 4 :  ส าเนาหนังสือตรวจรับงาน 
 

2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนรุักษ์ดินและน้ า 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 1 : แบบแปลนงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ าชุมชนจ านวน 187 แห่ง (CD) 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 2 :  แบบแปลนงานก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าจ านวน 187 

แห่ง (CD) 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 3 :  ส าเนาสัญญาจ้าง 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 4 :  ส าเนาหนังสือตรวจรับงาน 
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แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 
 

3. โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 1 :  แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 2 :  แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 (ข้อมูล ณ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
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 ที่ บ้ำน อ ำเภอ จังหวัด ลุม่น้ ำ โครงกำร เลขที่ ครอบครวั ไร่
ควำมจุ 
(ลบ.ม.)

ควำม
ยำว (ม.)

ควำมสูง
ฝำย (ม.)

เลขที่ สัญญำ สัญญำ ท ำงำน 60 60 60 60 60 ปัจจุบัน

1 1 ขดุลอกหนองเจ็ก หนองยางตะวันตก เนินขาม ชัยนาท ท่าจีน ชน.0159 12659 น. 152 33 23,000 3/ 2560 1 พ.ย. 59 30 ธ.ค. 59 2 พ.ย. 59        841,770 58.79 61.57 72.01 100.00 100.00
2 1 ฝายน า้ล้น หนองโกน้อย ล้าสนธิ ลพบุรี ป่าสัก ลบ.0159 03559 น. 87 187 4.00 ส.2/ 2560 25 พ.ย. 59 26 ม.ค. 60 26 พ.ย. 59        947,938 100.00 100.00
3 1 สระเก็บน า้ หนองอิงพงิ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ท่าจีน สพ.1955 12255 น. 30 26 15,750 1/ 2560 27 ต.ค. 59 25 ธ.ค. 59 27 ต.ค. 59        633,000 100.00
4 1 ขดุลอกสระเก็บน า้ อกเต่า เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ท่าจีน สพ.1355 07055 น. 35 31 18,500 2/ 2560 29 ต.ค. 59 27 ธ.ค. 59 29 ต.ค. 59     1,070,000 100.00
5 1 สระเก็บน า้ ราชสถติย์ ไชโย อ่างทอง เจ้าพระยา อท.1457 06557 น. 215 1,000 18,000 2/ 2560 28 ต.ค. 59 27 ธ.ค. 59 29 ต.ค. 59     1,490,000 100.00
6 2 ฝายน า้ล้น เพชรดาวเรือง เมือง จันทบุรี ชายฝ่ังทะเลตะวันออก จบ.0459 13759 น. 30 2,000 2.95 5/ 2560 19 พ.ย. 59 16 ก.พ. 60 19 พ.ย. 59     1,718,100 50.97 70.00 100.00 100.00
7 2 สระเก็บน า้ ไทรทอง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บางปะกง ฉช.0559 11659 น. 41 26 26,500 3/ 2560 14 พ.ย. 59 13 ม.ค. 60 15 พ.ย. 59     1,090,000 100.00
8 2 สระเก็บน า้ หนองไทรบน แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บางปะกง ฉช.0659 15459 น. 22 17 17,300 4/ 2560 14 พ.ย. 59 13 ม.ค. 60 15 พ.ย. 59     1,090,000 100.00
9 2 สระเก็บน า้ หลุมมะขาม แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บางปะกง ฉช.0259 06359 น. 40 38 16,500 2/ 2560 14 พ.ย. 59 13 ม.ค. 60 15 พ.ย. 59     1,090,000 100.00
10 2 สระเก็บน า้ ตลุง เขาสมิง ตราด ชายฝ่ังทะเลตะวันออก ตร.0159 11559 น. 100 85 59,000 2/ 2560 10 พ.ย. 59 7 ก.พ. 60 10 พ.ย. 59     1,678,000 90.99 96.00 100.00 100.00
11 2 ฝายน า้ล้น แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด ชายฝ่ังทะเลตะวันออก ตร.0359 13659 น. 45 430 2.50 3/ 2560 12 พ.ย. 59 9 ก.พ. 60 12 พ.ย. 59     3,000,078 57.00 72.00 100.00 100.00
12 2 สระเก็บน า้ หนองแท่นพระ เมือง ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ปจ.0652 26952 น. 35 25 18,120 1/ 2560 7 พ.ย. 59 5 ก.พ. 60 8 พ.ย. 59     2,026,000 83.93 92.69 100.00 100.00
13 3 ขดุลอกหนองน า้ หนองน า้ค้า พทุไธสง บุรีรัมย์ มูล บร.0458 12958 น. 95 475 105,000 10/ 2560 30 พ.ย. 59 27 ก.พ. 60 30 พ.ย. 59     1,192,880 100.00 100.00
14 4 ขดุลอกหนอง ดอนดู่ ปลาปาก นครพนม โขง นพ.0159 10359 น. 114 11 26,000 19/ 2560 21 พ.ย. 59 6 ก.พ. 60 21 พ.ย. 59        620,000 100.00 100.00
15 4 ขดุลอกหนองหล่ม ค้าเตย เมือง นครพนม โขง นพ.0459 07359 น. 132 13 30,000 1/ 2560 7 พ.ย. 59 26 ม.ค. 60 8 พ.ย. 59        680,000 100.00
16 4 ขดุลอกหนอง หนาด ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด ชี รอ.1055 12655 น. 275 25 62,700 2/ 2560 25 พ.ย. 59 23 ม.ค. 60 15 ธ.ค. 59        797,000 55.00 100.00 100.00
17 4 ขดุลอกหนอง ราชธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ชี รอ.0955 12755 น. 84 7 19,300 1/ 2560 24 พ.ย. 59 22 ม.ค. 60 1 ธ.ค. 59        490,000 92.00 100.00 100.00
18 4 ขดุลอกห้วยเสียว ก่อนาดี เมือง อ้านาจเจริญ มูล อจ.0258 12158 น. 89 69  550 1/ 2560 30 พ.ย. 59 28 ม.ค. 60 30 พ.ย. 59        963,000 75.00 100.00 100.00
19 4 ขดุลอกหนองแดง ไร่สีสุก เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ มูล อจ.0358 18458 น. 258 24 58,800 2/ 2560 30 พ.ย. 59 28 ม.ค. 60 30 พ.ย. 59        735,000 100.00 100.00
20 4 ขดุลอกห้วยชี บุ่งมะแลงใต้ สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี มูล อบ.0158 07758 น. 151 14 34,400 45/ 2560 3 ธ.ค. 59 31 ม.ค. 60 3 ธ.ค. 59        685,000 90.00 100.00 100.00
21 5 ขกุลอกหนองฝายโปร่ง เหล่าเหนือ ชนบท ขอนแก่น ชี ขก.0458 18058 น. 176 23 40,000 62/ 2560 2 ธ.ค. 59 13 ม.ีค. 60 6 ธ.ค. 59     1,755,009 100.00
22 5 ขดุลอกหนองแคน ขามเปี้ย บุ่งคล้า บึงกาฬ โขง บก.0558 19758 น. 106 10 24,000 บก.19/ 2560 29 พ.ย. 59 26 ก.พ. 60 1 ธ.ค. 59        490,000 65.00 67.00 80.00 90.00 100.00 100.00
23 5 อ่างเก็บน า้หนองอีเปาะ ปอพาน นาดูน มหาสารคาม มูล มค.0359 07459 น. 123 12 28,000 มค.2/ 2560 26 พ.ย. 59 24 ม.ค. 60 26 พ.ย. 59        788,000 100.00
24 5 ขดุลอกห้วยวังปอพาน หัวหนอง บรบือ มหาสารคาม มูล มค.0658 19858 น. 115 12 500 46/ 2560 21 ธ.ค. 59 18 ก.พ. 60 21 ธ.ค. 59        897,000 10.00 20.00 30.00 90.00 100.00 100.00
25 5 ระบบท่อส่งน า้ เสาเล้า เมือง หนองบัวล้าภู ชี นภ.0159 03359 ย. 50 20 686 7/ 2560 29 พ.ย. 59 27 ม.ค. 60 29 พ.ย. 59     1,868,000 100.00
26 5 ฝายน า้ล้นและขดุลอกห้วยยาง ดอนบาก หนองหาน อุดรธานี โขง อด.0258 20658 น. 153 99 790 อด.1/ 2560 15 พ.ย. 59 13 ก.พ. 60 16 พ.ย. 59     2,729,000 33.00 58.00 65.00 66.00 100.00 100.00

27 6 คลองส่งน า้ คสล. (โครงการ 2) ห้วยโจ้ เชียงดาว เชียงใหม่ ปิง ชม.1157 05257 ย. 55 550 765      8/ 2560 23 พ.ย. 59 6 ก.พ. 60 24 พ.ย. 59     2,393,415
28.05 32.98 64.41 96.63 100.00 100.00

28 6 คลองส่งน า้ คสล. (โครงการ 1) ท่าล้อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ ปิง ชม.0857 04857 ย. 35 350 700      9/ 2560 23 พ.ย. 59 21 ก.พ. 60 24 พ.ย. 59     3,550,606
89.19 97.58 100.00 100.00

29 6 คลองส่งน า้ คสล. (โครงการ 2) ท่าล้อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ ปิง ชม.1357 04957 ย. 35 350 862 10/ 2560 23 พ.ย. 59 21 ก.พ. 60 24 พ.ย. 59     3,550,606
100.00

30 6 ระบบท่อส่งน า้ PE 0.4" สันนกแก้ว ดอยหล่อ เชียงใหม่ ปิง ชม.1358 04358 ย. 120 400 2,307    7/ 2560 18 พ.ย. 59 1 ก.พ. 60 19 พ.ย. 59     2,515,000 100.00 100.00
31 6 คลองส่งน า้ คสล. ท่าปาย ปาย แม่ฮ่องสอน สาละวิน มส.0259 00759 ย. 35 82 659      125/ 2560 18 พ.ย. 59 16 ก.พ. 60 21 พ.ย. 59     1,913,270 69.98 85.09 95.95 100.00 100.00
32 6 ระบบท่อส่งน า้ PE 0.4" สารภีชัย ป่าซาง ล้าพนู ปิง ลพ.0259 01259 ย. 65 470 3,768    10/ 2560 17 พ.ย. 59 15 ก.พ. 60 17 พ.ย. 59     2,408,000 85.95 87.72 90.11 93.64 100.00 100.00
33 6 คลองส่งน า้ คสล. แม่ป้อกเหนือ ลี ล้าพนู ปิง ลพ.0959 04459 ย. 80 400 200 8/ 2560 17 พ.ย. 59 15 ก.พ. 60 17 พ.ย. 59     1,793,139 80.26 80.26 100.00 100.00
34 7 ขดุลอกสระเก็บน า้ ใหม่พฒันา ดอยหลวง เชียงราย โขง ชร.0558 19358 น. 600 250 34,000 4/ 2560 22 ธ.ค. 59 21 ม.ีค. 60 22 ธ.ค. 59     1,107,000 35.33 51.69 86.26 100.00 100.00
35 7 ขดุลอกคลอง ร่องปลาขาว เมือง เชียงราย กก ชร.0358 11758 น. 300 500 490 1/ 2560 24 พ.ย. 59 23 ม.ค. 60 25 พ.ย. 59 943,000       100.00
36 8 ขดุลอกสระเก็บน า้ หน้าพระธาตุ พชิัย อุตรดิตถ์ น่าน อต.0458 12458 น. 10 131 27,800 7/ 2560 30 พ.ย. 59 28 ม.ค. 60 30 พ.ย. 59     1,537,000 93.00 100.00 100.00

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมำณ 2560
โครงกำรแหล่งน้ ำเพ่ือกำรอนุรกัษ์ดินและน้ ำ

ข้อมูล ณ วันที ่28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

สถำนที่

หนา้ที1่
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ควำมจุ 
(ลบ.ม.)

ควำม
ยำว (ม.)

ควำมสูง
ฝำย (ม.)

เลขที่ สัญญำ สัญญำ ท ำงำน 60 60 60 60 60 ปัจจุบัน

สถำนที่

37 9 ขดุลอกคลอง หนองปลิง ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร เจ้าพระยา กพ.0658 14658 น. 50 1,500 1,587 11/ 2560 18 พ.ย. 59 15 ก.พ. 60 18 พ.ย. 59     1,466,600 100.00 100.00
38 9 ระบบท่อส่งน า้ ชบา เมือง ตาก ปิง ตก.0159 02259 ย. 250 1,500 652 6/ 2560 11 พ.ย. 59 8 ก.พ. 60 11 พ.ย. 59     2,590,000 96.80 98.00 100.00 100.00
39 9 สระเก็บน า้ โคกสะอาด หนองบัว นครสวรรค์ เจ้าพระยา นว.0258 01458 น. 558 2,000 36,000 1/ 2560 1 พ.ย. 59 22 ธ.ค. 59 1 พ.ย. 59     1,720,000 100.00 100.00
40 9 สระเก็บน า้ คลองชะนี ลานสัก อุทัยธานี ท่าจีน อน.0958 13358 น. 220 300 32,000 1/ 2560 3 พ.ย. 59 31 ม.ค. 60 3 พ.ย. 59     1,833,000 92.50 96.00 100.00 100.00
41 9 สระเก็บน า้ ทุ่งสงบ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี สะแกกรัง อน.0558 01258 น. 13 200 26,000 5/ 2560 9 พ.ย. 59 7 ม.ค. 60 9 พ.ย. 59     1,791,000 97.50 98.50 100.00 100.00
42 10 สระเก็บน า้ หนองโพธ์ิน า้ใส เลาขวัญ กาญจนบุรี ท่าจีน กจ.0259 08459 น. 19 29 17,400 กจ.8/ 2560 9 พ.ย. 59 31 ธ.ค. 59 9 พ.ย. 59     1,310,000 70.93 77.83 88.20 100.00 100.00
43 10 สระเก็บน า้ หนองปลิงเล็ก เลาขวัญ กาญจนบุรี ท่าจีน กจ.0858 09658 น. 12 28 12,200 กจ.9/ 2560 9 พ.ย. 59 31 ธ.ค. 59 9 พ.ย. 59     1,120,000 100.00
44 10 สระเก็บน า้ หนองไผ่ล้อม เลาขวัญ กาญจนบุรี ท่าจีน กจ.0659 10959 น. 37 40 13,200 กจ.10/ 2560 9 พ.ย. 59 31 ธ.ค. 59 9 พ.ย. 59     1,327,000 73.78 80.25 100.00 100.00
45 10 สระเก็บน า้ ตรอกสะเดา เลาขวัญ กาญจนบุรี ท่าจีน กจ.0359 10659 น. 31 36 9,600 กจ.11/ 2560 9 พ.ย. 59 31 ธ.ค. 59 9 พ.ย. 59     1,049,000 100.00
46 10 สระเก็บน า้ หนองโก ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ท่าจีน กจ.0559 10859 น. 45 300 5,300 กจ.15/ 2560 12 พ.ย. 59 31 ธ.ค. 59 12 พ.ย. 59        490,000 100.00
47 10 อ่างเก็บน า้ เขาอ่างแก้ว ท่ายาง เพชรบุรี เพชรบุรี พบ.0458 15258 น. 37 19 13,100 1/ 2560 22 พ.ย. 59 20 ม.ค. 60 22 พ.ย. 59        963,000 93.54 100.00 100.00
48 10 สระเก็บน า้ หนองแก ท่ายาง เพชรบุรี เพชรบุรี พบ.0159 08559 น. 47 23 16,400 2/ 2560 23 พ.ย. 59 22 ม.ค. 60 23 พ.ย. 59        668,500 100.00 100.00
49 10 สระเก็บน า้ หนองแก ท่ายาง เพชรบุรี เพชรบุรี พบ.0259 10559 น. 37 20 13,700 3/ 2560 22 พ.ย. 59 20 ม.ค. 60 22 พ.ย. 59        668,500 100.00
50 10 ขดุลอกสระเก็บน า้ รางช้างสี บ้านแพว้ สมุทรสาคร ท่าจีน สค.0159 15059 น. 173 860 14,500 สค.02/ 2560 9 ธ.ค. 59 27 ม.ค. 60 9 ธ.ค. 59        560,000 86.78 89.95 100.00 100.00
51 11 ท่อส่งน า้ คอกวัว เขาพนม กระบี่ ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก กบ.0359 04259 ย. 50 400 2,700    1/ 2560 22 พ.ย. 59 17 เม.ย. 60 19 พ.ย. 59     2,700,022 57.58 57.58 79.86 100.00 100.00
52 11 ฝายน า้ล้น ปากสระ หลังสวน ชุมพร ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ชพ.0458 09758 น. 50 100 2.50 2/ 2560 8 พ.ย. 59 6 ม.ค. 60 8 พ.ย. 59     1,995,000 100.00
53 12 ขดุลอกคลอง ใหญ่ ตากใบ นราธิวาส ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก นธ.0459 14959 น. 78 26 780 สจ.6/ 2560 8 พ.ย. 59 7 ม.ค. 60 9 พ.ย. 59        559,000 100.00
54 12 สระเก็บน า้ บียิห์ รือเสาะ นราธิวาส ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก นธ.0159 14859 น. 216 50 43,200 สจ.15/ 2560 11 พ.ย. 59 9 ม.ค. 60 11 พ.ย. 59     1,975,000 100.00

หนา้ที2่



หนา้ที ่1

กจิกรรม - ตวัช้ีวดั หน่วยนับ แผน/ผล รวมทัง้สิ้น ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาส1 ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไตรมาส2 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 4

07000:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

07008:กรมพฒันาที่ดิน

กจิกรรม : การกอ่สรา้งแหลง่น ้าในไรน่านอกเขตชลประทาน

- เชิงปรมิาณ B000000001 จ านวนแหลง่น า้ในไร่นานอกเขต

ชลประทานไดร้บัการก่อสรา้ง

ไร่ แผน 88,000.00        4,400.00         8,800.00         12,320.00        25,520.00        6,160.00         6,160.00         6,160.00         18,480.00        6,160.00         6,160.00         7,040.00         19,360.00        7,920.00         7,920.00         8,800.00         24,640.00        

ผล 73,672.00        30.00             4,256.00         24,910.00        29,196.00        25,804.00        18,672.00        -                -                -                -                -                -                -                -                -                

รายงานแผน/ผล ตวัช้ีวดัระดบักจิกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5 จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรที่ไดรับการปรับปรุงคุณภาพ 
 



 

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   1 

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 

ชื่อตัวชี้วัด :  1.5 จ านวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 
 
ค าอธิบาย : 

พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน หมายถึง พื้นท่ีภาคการเกษตรท่ีมีปัญหาทางกายภาพ   
หรือดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน โดยกรมพัฒนาท่ีดินเข้าไปส่งเสริมการใช้ปูนมาร์ลในการ 
ปรับปรุงพื้นท่ีดินเปรี้ยว ส่งเสริมการใช้หินปูนฝุ่นในการปรับปรุงพื้นท่ีดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ ส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ 
ในการปรับปรุงพื้นท่ีดินกรด และส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงพื้นท่ีดินเค็ม ตลอดจนส่งเสริมการใช้ 
ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพจากผลิตภันฑ์ของกรมฯ ในการปรับปรุงคุณภาพดิน โดยด าเนินการส่งเสริม 
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
จ านวนพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีได้รับการปรับปรุง
คุณภาพดิน 

ไร ่ 189,685 190,886 193,400 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
รอบ 1 รอบ 2 

73,790 ไร ่ 166,275 ไร ่
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
จ านวนพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน 125,799 ไร ่

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 

1. ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ที่ได้รับเป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพดิน 
คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการในพื้นที่ที่มีปัญหาของเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจ 

2. ประชุมชี้แจงเกษตรกร ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาของดินแต่ละชนิด และแนวทางแก้ไขที่



 

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             2 

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน 

3. จัดหาวัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนมาร์ล หินปูนฝุ่น โดโลไมท์ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด แจกจ่ายให้
เกษตรกรตามสภาพปัญหาของดิน รวมทั้ง ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการปรับโครงสร้างของดิน 

4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้ค าแนะน าข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการออกตรวจติดตามงาน และ

การประชุมติดตามผลการด าเนินงานของกรมฯ 
2. มีคณะท างานนิเทศและตรวจราชการของกรมฯ ติดตามงานประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อน า

ผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
3. บุคลากรมีความต้ังใจและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ท าให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายและแผนงานที่ก าหนดไว้ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
- 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป :  
- 

 
 
 
 

หลักฐานอ้างอิง :   
หลักฐานอ้างอิงท่ี 1 : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 2 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 (ข้อมูล 

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
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กจิกรรม - ตวัช้ีวดั หน่วยนับ แผน/ผล รวมทัง้สิ้น ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาส1 ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไตรมาส2 เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 4

07000:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

07008:กรมพฒันาที่ดิน

         ผลผลิต :  เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้นการพฒันาที่ดิน

 - เชิงปรมิาณ เกษตรกรทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิและบรกิารดา้นการ

พฒันาทีด่นิ

ราย แผน 782,424          72,424           95,000           101,000          268,424          77,000           70,000           59,000           206,000          54,000           50,000           50,000           154,000          55,000           55,000           44,000           154,000          

ผล 477,378          28,331           131,404          129,161          288,896          101,018          87,464           -                188,482          -                -                -                -                -                -                -                -                

กจิกรรม : คลนิิกเกษตรเคลื่อนที่

- เชิงปรมิาณ B000000001 จ านวนเกษตรกรทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ

และบรกิารดา้นการพฒันาทีด่นิ

ราย แผน 700,000          70,000 80,000 81,000 231,000          55,000 55,000 51,000 161,000          54,000 50,000 50,000 154,000          55,000 55,000 44,000 154,000          

ผล 394,634          23,805           74,087           108,260          206,152          101,018.00      87,464.00        -                188,482          -                -                -                -                -                -                -                -                

กจิกรรม : สนับสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

- เชิงปรมิาณ B000000001 จ านวนพื้นทีโ่ครงการพระราชด ารไิดร้บั

การพฒันา

ไร่ แผน 134,150          -                10,000 15,500 25,500           12,500 13,400 13,000 38,900           12,550 15,000 10,000 37,550           15,000 11,000 6,200 32,200           

ผล 93,846            97                 12,934           33,242           46,273           30,666.00        16,907.00        -                47,573           -                -                -                -                -                -                -                -                

         ผลผลิต :  ทรพัยากรที่ดินและน ้าไดร้บัการพฒันา

 - เชิงปรมิาณ จ านวนพื้นทีท่างการเกษตรไดร้บัการอนุรกัษป์รบัปรุง

และฟ้ืนฟู

ราย แผน 2,247,025.00    6,530.00         186,700.00      373,735.00      566,965.00      178,110.00      191,770.00      221,760.00      591,640.00      221,425.00      177,800.00      169,985.00      569,210.00      233,450.00      204,300.00      81,460.00        519,210.00      

ผล 1,274,608.73    4,700.00         85,173.00        413,584.48      503,457.48      417,297.75      353,853.50      -                771,151.25      -                -                -                -                -                -                -                -                

กจิกรรม : ปรบัปรุงคุณภาพดิน

- เชิงปรมิาณ B000000001 จ านวนพื้นทีท่างการเกษตรไดร้บัการ

ปรบัปรุงคุณภาพดนิ

ไร่ แผน 192,275          1,530 15,000 20,000 36,530           18,260 19,000 18,500 55,760           18,000 20,000 15,885 53,885           20,100 16,000 10,000 46,100           

ผล 125,799          1,700             2,620             11,725           16,045           47,630.00        62,124.00        -                109,754          -                -                -                -                -                -                -                -                

กจิกรรม : การพฒันาหมอดินอาสาและหมอดินนอ้ย

- เชิงปรมิาณ B000000001 จ านวนหมอดนิอาสาไดร้บัการพฒันา

องคค์วามรูด้า้นการพฒันาทีด่นิ

ราย แผน 82,424            2,424 15,000 20,000 37,424           22,000 15,000 8,000 45,000           -                -                -                -                -                -                -                -                

ผล 82,744            4,526             57,317           20,901           82,744           -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

กจิกรรม : สง่เสรมิอาชีพดา้นการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- เชิงปรมิาณ B000000001 จ านวนพื้นทีท่างการเกษตรทีม่ปีญัหา

ไดร้บัการพฒันาและฟ้ืนฟู

ไร่ แผน 20,000            1,000 2,000 2,800 5,800             1,400 1,400 1,600 4,400             1,400 1,400 1,600 4,400             1,800 1,800 1,800 5,400             

ผล -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

กจิกรรม : ปรบัปรุงฐานขอ้มูลทรพัยากรดิน

- เชิงปรมิาณ B000000001 ฐานขอ้มลูทรพัยากรดนิไดร้บัการ

ปรบัปรุงและพฒันาฐานขอ้มลูเขา้สู่ระบบสารสนเทศและแผนที่

ไร่ แผน 30,000,000.00   3,000,000 3,450,000 3,450,000 9,900,000.00    2,500,000 2,200,000 2,200,000 6,900,000.00    2,400,000 2,100,000 2,100,000 6,600,000.00    2,400,000 2,200,000 2,000,000 6,600,000.00    

ผล 13,746,666.67   1,100,000.00    3,800,000.00    4,533,333.33    9,433,333.33    1,213,333.34    3,100,000.00    -                4,313,333.34    -                -                -                -                -                -                -                -                

กจิกรรม : ปรบัปรุงระบบขอ้มูลสารสนเทศ

- เชิงปรมิาณ B000000001 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารไดร้บัการปรบัปรุงและพฒันา 1 ระบบ

รอ้ยละ แผน 100.00            5 5 9 19.00             9 10 10 29.00             9 9 10 28.00             8 8 8 24.00             

ผล 45.00             8.00              10.00             15.00             33.00             4.50              7.50              -                12.00             -                -                -                -                -                -                -                -                

กจิกรรม : วิจยัพื้นฐาน

- เชิงปรมิาณ B000000001 งานวจิยัดา้นการพฒันาทีด่นิไดร้บัการ

พฒันา

เรื่อง แผน 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ผล 0 -                -                6                  6                  9                  9                  9                  0 -                -                -                0 -                -                -                0

รายงานแผน/ผล ตวัช้ีวดัระดบักจิกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการ 

สรางความรูความเขาใจแกประชาชน 
 

 



 

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   1 

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 

ชื่อตัวชี้วัด :  2.2.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ 
เลขานุการกรม 

ค าอธิบาย : 
เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชน โดยประเมินจากปริมาณและประสิทธิภาพของการช้ีแจงของส่วนราชการ ตามแผนของการด าเนินงานในแต่
ละรอบของการประเมิน 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

* วัดผลปี 2560 เป็นปีแรก 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
รอบ 1 รอบ 2 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ 100 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 
กรมพัฒนาท่ีดินได้ด าเนินการจัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยรอบการประเมินรอบ 1 ( ผลการด าเนินงาน 1 
ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ) สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวม ผ่านส่ือโทรทัศน์ 30 ครั้ง ส่ือส่ิงพิมพ์ 28 ครั้ง ส่ือวิทยุ 8 ครั้ง ส่ือเว็บไซต์ 10 ครั้ง ส่ือ Social 

Media 48 ครั้ง 
1.1 Zoning by Agri-Map 



 

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             2 

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 
ผ่านสื่อโทรทัศน์ 10 ครั้ง สื่อสิ่งพิมพ์ 9 ครั ้ง สื่อวิทยุ 2 ครั้ง สื่อเว็บไซต์ 2  ครั้ง สื่อ 

Social Media 14 ครั้ง 
1.2 แปลงใหญ่ 

ผ่านส่ือโทรทัศน์ 4 ครั้ง ส่ือ Social Media 12 ครั้ง 
1.3 ศพก. 

ผ่านส่ือโทรทัศน์ 2 ครั้ง ส่ือส่ิงพิมพ์ 1 ครั้ง ส่ือ Social Media 8 ครั้ง 
1.4 เกษตรอินทรีย์ 

ผ่านสื่อโทรทัศน์ 2 ครั้ง สื่อสิ่งพิมพ์ 7 ครั้ง สื่อวิทยุ 2 ครั้ง  สื ่อเว็บไซต์ 3  ครั้ง สื ่อ 
Social Media 4 ครั้ง 

1.5 มาตรฐานสินค้าเกษตร 
ผ่านสื่อโทรทัศน์ 2 ครั้ง สื่อสิ่งพิมพ์ 3 ครั ้ง สื่อวิทยุ 1 ครั้ง  สื ่อเว็บไซต์ 2  ครั้ง สื ่อ 

Social Media 2 ครั้ง 
1.6 ธนาคารสินค้าเกษตร 

ผ่านส่ือโทรทัศน์ 2 ครั้ง  
1.7 เกษตรทฤษฎีใหม ่

ผ่านสื่อโทรทัศน์ 8 ครั้ง สื่อสิ่งพิมพ์ 5 ครั ้ง สื่อวิทยุ 2 ครั้ง  สื ่อเว็บไซต์ 3  ครั้ง สื ่อ 
Social Media 8 ครั้ง 

1.8 ส.ป.ก. (ตามมาตรา 44) 
ส่ือส่ิงพิมพ์ 1 ครั้ง ส่ือวิทยุ 1 ครั้ง  

1.9 Smart Farmer 
ส่ือส่ิงพิมพ์ 3 ครั้ง  

1.10 Smart Officer  
2. งานนโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน ประกอบด้วย 

-  นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการงานวิจัยด้านการพัฒนาท่ีดิน 
-  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
- การอนุรักษ์ดินและน้ า 
- การฟื้นฟู ปรับปรุงบ ารุงดิน 
- หมอดินอาสา 

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโทรทัศน์ จ านวน 53 ครั้ง  ส่ือส่ิงพิมพ์ จ านวน 109 ครั้ง  ส่ือวิทยุ จ านวน 34 ครั้ง  
ส่ือเว็บไซต์ จ านวน 24 ครั้ง  ส่ือ Social Media จ านวน 140 ครั้ง และส่ือกิจกรรม จ านวน 3 ครั้ง 

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. ผู้บริหารสนับสนุนให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่เกษตรกรและประชาช 
2. ส านัก/กอง สนับสนุนข้อมูล 
3. มีช่องทางส่ือสารท่ีหลากหลาย 



 

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                             3 

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 
 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 
1. ควรมีการบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานต่างฯ ในสังกัด 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 1 :  แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน กรมพัฒนาท่ีดิน 
หลักฐานอ้างอิงที่ 2 :  ผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 





หน่วยงาน…..…กรมพัฒนาที่ดิน................ 
 

 
 

ล าดับ 

 
 

เร่ือง 

 
 

ประเด็น 

 
ความสอดคล้อง 

กับนโยบายรัฐบาล  
(ถ้ามี) 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

เว็บไซต์ 
(จ านวน) 

Social 
Media 

(จ านวน) 

กิจกรรม* 
(จ านวน) 

1 
 
 

งานตามนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  

1. สร้ างความรับรู้ ค วาม
เข้าใจ งานตามนโยบายของ
ก ร ะ ท ร ว ง เก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ ์
2. กระตุ้นและขับเคลื่อน
ให้เกิดความร่วมมือ 
3. สื่อสารความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานและแสดง
ตัวอย่างความส าเร็จของ
เ ก ษ ต ร ก ร / พ้ื น ท่ี ท่ี
ด าเนิ นการตามนโยบาย
ก ร ะ ท ร ว ง เก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ ์
4 . ส ร้ างก ารยอมรับ ให้
เก ษ ต ร ก ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
นโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

1. นโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
 ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2559 – 
 2564) เพ่ือมุ่งสู่ “การ
ประชาสัมพันธ์ท่ีทุกภาค 
ส่วนมีส่ วน ร่วม  ได้ รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
เพ่ือให้ เกิดความเข้าใจ
และทัศนคติ ท่ีดีต่อ กัน 
สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้และสร้าง
ภาพลักษณ์ ท่ีดีของชาติ
ในสายตาของประชาคม
โลก” 
2. นโยบายส าคั ญของ
กระท รวงเกษ ต รและ
สหกรณ์  เพ่ือให้ เกษตรกร
สามารถพ่ึ งพาตนเองได้  
โดยมีรายได้พอเพียงต่อการ 

1. เพ่ือสร้างการรับรู้  "การ
ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น
การเกษตรสู่ความย่ังยืน”  
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
2. เพ่ือสร้างการรับรู้ขยาย
ผลส าเร็จงานพัฒนาท่ีดิน 
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่างๆ ตลอดจน
ความเคลื่อนไหวของกิจกรรม
งานโครงการท่ีส าคัญตาม
ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน 
3. เพ่ื อเป็นช่องทางสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจ สร้าง
ความใกล้ชิดและภาพลักษณ์
ท่ีดีของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกรมพัฒนาท่ีดิน  
 

- หมอดินอาสา 
- เกษตรกร 
- ประชาชนท่ัวไป 
- หน่วยงานภาครัฐ  

และหน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ 

- สื่อมวลชน 
- ข้าราชการและ 

เจ้าหน้าท่ี 
ส่วนภูมิภาค 

 

94 111 42 38 116  

1.1 Zoning by Agri-Map 26 29 8 6 26  
1.2 แปลงใหญ่ 6 5 2 3 8  
1.3 ศพก. 14 10 4 3 20  
1.4 เกษตรอินทรีย์ 10 18 4 7 11  
1.5 มาตรฐานสินค้าเกษตร 2 3 5 5 9  
1.6 ธนาคารสินค้าเกษตร 8 10 6 3 12  
1.7 เกษตรทฤษฎีใหม่ 12 15 8 6 18  
1.8 ส.ป.ก. (ตามมาตรา 44) 6 5 1 2 6  
1.9 Smart Farmer 4 9 4 2 4  
1.10 Smart Officer  
 

4 6  1 2  

 
 
 
 

แบบฟอร์มท่ี 1 



 
หน่วยงาน…..…กรมพัฒนาที่ดิน................ (ต่อ) 

 
 
 

ล าดับ 

 
 

เร่ือง 

 
 

ประเด็น 

 
ความสอดคล้อง 

กับนโยบายรัฐบาล  
(ถ้ามี) 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

เว็บไซต์ 
(จ านวน) 

Social 
Media 

(จ านวน) 

กิจกรรม* 
(จ านวน) 

2. งาน ต าม น โยบ าย /ภ าร กิ จ          
กรมพัฒนาท่ีดิน  
-  นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัยด้านการพัฒนาท่ีดิน  
- โค รงการอั น เนื่ อ งม าจ าก
พระราชด าริ  
- การอนุรักษ์ดินและน้ า  
- การฟ้ืนฟู ปรับปรุงบ ารุงดิน             
- หมอดินอาสา  

 ด ารงชีวิตและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และ
เพียงพอต่อความต้องการ 
บรรลุวิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่ง
คั่ง ย่ังยืน" 
 

  96 174 62 24 68 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เร่ือง 
ตุลาคม 59 พฤศจิกายน 59 ธันวาคม 59 

 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 
 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 
 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 

1. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    

1.1 Zoning by Agri-Map                   

1.2 แปลงใหญ่                   

1.3 ศพก.                   

1.4 เกษตรอินทรีย์                   

1.5 มาตรฐานสินค้าเกษตร                   

1.6 ธนาคารสินค้าเกษตร                   

1.7 เกษตรทฤษฎีใหม่                   

1.8 ส.ป.ก. (ตามมาตรา 44)                   

1.9 Smart Farmer                   

1.10 Smart Officer                    

2. นโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน  
-  นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัยด้านการพัฒนาท่ีดิน  
- โค ร งก าร อั น เนื่ อ งม าจ าก
พระราชด าริ  
- การอนุรักษ์ดินและน้ า  
- การฟ้ืนฟู ปรับปรุงบ ารุงดิน             
- หมอดินอาสา  

  8 5 10     8 5 10  1   10 5 10 1 

 
 
 
 



 

เร่ือง 
มกราคม 60 กุมภาพันธ์ 60 มีนาคม 60 

 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 
 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 
 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 

1. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  4 12 4 4 4  16 16 4 5 16  20 7 6 5 22  

1.1 Zoning by Agri-Map 2 4 2 2 4  6 5   6  2 3 2 1 2  

1.2 แปลงใหญ ่ 2      2    2   1 2 1   

1.3 ศพก.  1            6    6  

1.4 เกษตรอินทรีย์  4  1    3 2 2   6    6  

1.5 มาตรฐานสินค้าเกษตร       2 3 1 2 2      2  

1.6 ธนาคารสินค้าเกษตร             2   1 2  

1.7 เกษตรทฤษฎีใหม่  3 2 1   6 2  1 6  2 2 2 1 2  

1.8 ส.ป.ก. (ตามมาตรา 44)        1 1    2    2  

1.9 Smart Farmer        3      1  1   

1.10 Smart Officer                    

2. นโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน  
-  นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัยด้านการพัฒนาท่ีดิน  
- โค ร งก าร อั น เนื่ อ งม าจ าก
พระราชด าริ  
- การอนุรักษ์ดินและน้ า  
- การฟ้ืนฟู ปรับปรุงบ ารุงดิน             
- หมอดินอาสา  

6 12 4 1     8 15 4 1 8   15 25 4 2 8   

 
 
 
 



 

เร่ือง 
เมษายน 60 พฤษภาคม 60 มิถุนายน 60 

 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 
 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 
 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 

1. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  23 9 2 5 21  19 20 6 6 22  8 15 6 3 9  

1.1 Zoning by Agri-Map 4    2  6 5  1 6  4 5 2 1 3  

1.2 แปลงใหญ่     1  2 2  1 2      1  

1.3 ศพก. 2 2 2 1 2  4    4      1  

1.4 เกษตรอินทรีย์ 2 1  1 2   2  1   2 3   2  

1.5 มาตรฐานสินค้าเกษตร     4    2 1      1   

1.6 ธนาคารสินค้าเกษตร 4   1 4  2 3 2 1 2   4 2    

1.7 เกษตรทฤษฎีใหม่ 4 3  1 4      2   3 2 1   

1.8 ส.ป.ก. (ตามมาตรา 44)  2  1   2    2  2    2  

1.9 Smart Farmer 2    2  2 3 2  2        

1.10 Smart Officer  3 1     1 5  1 2        

2. นโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน  
-  นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัยด้านการพัฒนาท่ีดิน  
- โค รงก าร อั น เนื่ อ งม าจ าก
พระราชด าริ  
- การอนุรักษ์ดินและน้ า  
- การฟ้ืนฟู ปรับปรุงบ ารุงดิน             
- หมอดินอาสา  

15 25 6 2 4   12 20 2   6 1 15 20 4 1 6   

 
 
 
 



 

เร่ือง 
กรกฎาคม 60 สิงหาคม 60 กันยายน 60 

 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 
 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 
 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 

1. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  2 10 4 2 9  2 15 6 5 8   7 4 3 5  

1.1 Zoning by Agri-Map  2  1   2 2 2  2   3   1  

1.2 แปลงใหญ่     1   2  1       1  

1.3 ศพก. 2 5 2 1 4   2  1 2      1  

1.4 เกษตรอินทรีย์     1   3 2 1    2  1   

1.5 มาตรฐานสินค้าเกษตร     1          2 1   

1.6 ธนาคารสินค้าเกษตร  3 2        2      2  

1.7 เกษตรทฤษฎีใหม่     2      2   2 2 1   

1.8 ส.ป.ก. (ตามมาตรา 44)        2  1         

1.9 Smart Farmer        2 2 1         

1.10 Smart Officer                    

2. นโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน  
-  นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัยด้านการพัฒนาท่ีดิน  
- โค รงก าร อั น เนื่ อ งม าจ าก
พระราชด าริ  
- การอนุรักษ์ดินและน้ า  
- การฟ้ืนฟู ปรับปรุงบ ารุงดิน             
- หมอดินอาสา  

15 20 4 1 6   6 20 4       4 17 4 1     

 
 





 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
หน่วยงาน…..…กรมพัฒนาที่ดิน................ 

รอบ 1 ( ต.ค. 59 – ก.พ. 60) 
 

 
 

ล าดับ 

 
 

เร่ือง 

 
 

ประเด็น 

 
ความสอดคล้อง 

กับนโยบายรัฐบาล  
(ถ้ามี) 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

เว็บไซต์ 
(จ านวน) 

Social 
Media 

(จ านวน) 

กิจกรรม* 
(จ านวน) 

1 
 
 

งานตามนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  

1. สร้ างความรับรู้ ค วาม
เข้าใจ งานตามนโยบายของ
ก ร ะ ท ร ว ง เก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ ์
2. กระตุ้นและขับเคลื่อน
ให้เกิดความร่วมมือ 
3. สื่อสารความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานและแสดง
ตัวอย่างความส าเร็จของ
เ ก ษ ต ร ก ร / พ้ื น ท่ี ท่ี
ด าเนิ นการตามนโยบาย
ก ร ะ ท ร ว ง เก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ ์
4 . ส ร้ างก ารยอมรับ ให้
เก ษ ต ร ก ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
นโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

1. นโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
 ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2559 – 
 2564) เพ่ือมุ่งสู่ “การ
ประชาสัมพันธ์ท่ีทุกภาค 
ส่วนมีส่ วน ร่วม  ได้ รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
เพ่ือให้ เกิดความเข้าใจ
และทัศนคติ ท่ีดีต่อ กัน 
สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้และสร้าง
ภาพลักษณ์ ท่ีดีของชาติ
ในสายตาของประชาคม
โลก” 
2. นโยบายส าคัญของ
กระทรวงเกษ ตรและ
สหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกร
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
โดยมีรายได้พอเพียงต่อ
ก ารด าร งชี วิ ต  แ ละมี
คุณ ภาพชี วิต ท่ี ดี  เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

1. เพ่ือสร้างการรับรู้  "การ
ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น
การเกษตรสู่ความย่ังยืน”  
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
2. เพ่ือสร้างการรับรู้ขยาย
ผลส าเร็จงานพัฒนาท่ีดิน 
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่างๆ ตลอดจน
ความเคลื่อนไหวของกิจกรรม
งานโครงการท่ีส าคัญตาม
ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน 
3. เพ่ื อเป็นช่องทางสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจ สร้าง
ความใกล้ชิดและภาพลักษณ์
ท่ีดีของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกรมพัฒนาท่ีดิน  
 

- หมอดินอาสา 
- เกษตรกร 
- ประชาชนท่ัวไป 
- หน่วยงานภาครัฐ  

และหน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจ 

- สื่อมวลชน 
- ข้าราชการและ 

เจ้าหน้าท่ี 
ส่วนภูมิภาค 

 

20 
(30) 

28 
(28) 

8 
(8) 

9 
(10) 

20 
(48) 

 

1.1 Zoning by Agri-Map 8 
(10) 

9 
(9) 

2 
(2) 

2 
(2) 

10 
(14) 

 

1.2 แปลงใหญ่ 4 
(4) 

   2 
(12) 

 

1.3 ศพก. - 
(2) 

1 
(1) 

  - 
(8) 

 

1.4 เกษตรอินทรีย์ - 
(2) 

7 
(7) 

2 
(2) 

3 
(3) 

- 
(4) 

 

1.5 มาตรฐานสินค้าเกษตร 2 
(2) 

3 
(3) 

1 
(1) 

2 
(2) 

2 
(2) 

 

1.6 ธนาคารสินค้าเกษตร - 
(2) 

     

1.7 เกษตรทฤษฎีใหม่ 6 
(8) 

5 
(5) 

2 
(2) 

2 
(3) 

6 
(8) 

 

1.8 ส.ป.ก. (ตามมาตรา 44)  1 
(1) 

1 
(1) 

   

1.9 Smart Farmer  3 
(3) 

    

1.10 Smart Officer  
 

      

 
 



 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ต่อ) 
หน่วยงาน…..…กรมพัฒนาที่ดิน................ 

รอบ 1 ( ต.ค. 59 – ก.พ. 60) 
 

 
 

ล าดับ 

 
 

เร่ือง 

 
 

ประเด็น 

 
ความสอดคล้อง 

กับนโยบายรัฐบาล  
(ถ้ามี) 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

เว็บไซต์ 
(จ านวน) 

Social 
Media 

(จ านวน) 

กิจกรรม* 
(จ านวน) 

2. งาน ต าม น โยบ าย /ภ าร กิ จ               
กรมพัฒนาท่ีดิน  
-  นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัยด้านการพัฒนาท่ีดิน  
- โค รงการอั น เนื่ อ งม าจ าก
พระราชด าริ  
- การอนุรักษ์ดินและน้ า  
- การฟ้ืนฟู ปรับปรุงบ ารุงดิน             
- หมอดินอาสา  

 สินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และเพียงพอต่อ
ค วามต้ อ งการ บ รรลุ
วิสัยทัศน์  "มั่นคง มั่ งคั่ ง 
ย่ังยืน" 

  14 
(53) 

27 
(109) 

34 
(34) 

17 
(24) 

38 
(140) 

1 
(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
 

 

เร่ือง 
ตุลาคม 59 พฤศจิกายน 59 ธันวาคม 59 

 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 
 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 
 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 

1. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    

1.1 Zoning by Agri-Map                   

1.2 แปลงใหญ่                   

1.3 ศพก.                   

1.4 เกษตรอินทรีย์                   

1.5 มาตรฐานสินค้าเกษตร                   

1.6 ธนาคารสินค้าเกษตร                   

1.7 เกษตรทฤษฎีใหม่                   

1.8 ส.ป.ก. (ตามมาตรา 44)                   

1.9 Smart Farmer                   

1.10 Smart Officer                    

2. นโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน  
-  นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัยด้านการพัฒนาท่ีดิน  
- โค ร งก าร อั น เนื่ อ งม าจ าก
พระราชด าริ  
- การอนุรักษ์ดินและน้ า  
- การฟ้ืนฟู ปรับปรุงบ ารุงดิน             
- หมอดินอาสา  

- 
(9) 

- 
(17) 

8 
(8) 

5 
(5) 

10 
(30) 

 - 
(1) 

- 
(16) 

- 
(19) 

8 
(8) 

5 
(6) 

10 
(34) 

 - 
(1) 

- 
(11) 

- 
(28) 

10 
(10) 

5 
(6) 

10 
(14) 

1 
(1) 

 
 
 



 
 

 

เร่ือง 
มกราคม 60 กุมภาพันธ์ 60 

 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 
 

โทรทัศน์ 
 

สิ่งพิมพ์ 
 

วิทยุ เว็บไซต์ 
Social 
Media 

 

กิจกรรม* 

1. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  4 
(6) 

12 
(12) 

4 
(4) 

4 
(5) 

4 
(24) 

 16 
(24) 

16 
(16) 

4 
(4) 

5 
(5) 

16 
(24) 

 

1.1 Zoning by Agri-Map 2 
(4) 

4 
(4) 

2 
(2) 

2 
(2) 

4 
(8) 

 6 
(6) 

5 
(5) 

  6 
(6) 

 

1.2 แปลงใหญ ่ 2 
(2) 

   - 
(10) 

 2 
(2) 

   2 
(2) 

 

1.3 ศพก.  1 
(1) 

  - 
(6) 

 - 
(2) 

   - 
(2) 

 

1.4 เกษตรอินทรีย์  4 
(4) 

 1 
(1) 

  - 
(2) 

3 
(3) 

2 
(2) 

2 
(2) 

- 
(4) 

 

1.5 มาตรฐานสินค้าเกษตร       2 
(2) 

3 
(3) 

1 
(1) 

2 
(2) 

2 
(2) 

 

1.6 ธนาคารสินค้าเกษตร       - 
(2) 

     

1.7 เกษตรทฤษฎีใหม่  3 
(3) 

2 
(2) 

1 
(2) 

  6 
(8) 

2 
(2) 

 1 
(1) 

6 
(8) 

 

1.8 ส.ป.ก. (ตามมาตรา 44)        1 
(1) 

1 
(1) 

   

1.9 Smart Farmer        3 
(3) 

    

1.10 Smart Officer              
2. นโยบาย/ภารกิจกรมพัฒนาท่ีดิน  

-  นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัยด้านการพัฒนาท่ีดิน  
- โค ร งก าร อั น เนื่ อ งม าจ าก
พระราชด าริ  
- การอนุรักษ์ดินและน้ า  
- การฟ้ืนฟู ปรับปรุงบ ารุงดิน             
- หมอดินอาสา  

6 
(7) 

12 
(20) 

4 
(4) 

1 
(5) 

- 
(36) 

 8 
(10) 

15 
(25) 

4 
(4) 

1 
(2) 

8 
(36) 

 

 



เดือนตุลาคม 2559

ประเด็นการสร้างการรับรู้ ประเภทสื่อ
ผลการ

ด าเนินงาน
เรื่อง วันที่ สื่อ/ช่องทางการเผยแพร่

1. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. นโยบาย/ภารกิจกรมพฒันาที่ดิน โทรทศัน์ 9 1. พลิกฟื้นผืนดินเพื่อชีวติ 17 ต.ค. 59 ช่อง 3 (รายการแจ๋ว)

2. เดินตามรอยเทา้พอ่ หญ้าแฝก 24 ต.ค. 59 ช่อง 7 (รายการสนามข่าว 7 สี)
3. กรมพฒันาที่ดิน จับมือ ธ.ก.ส. พฒันาศูนย์เรียนรู้ช่วยเกษตรกร 24 ต.ค. 59 ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

4. การแก้ปญัหาดินตามโครงการพระราชด าริ 26 ต.ค. 59 ช่อง 3 (เร่ืองเด่นเย็นนี)้
5. ทรงเปน็จอมปราชญ์แหง่การพฒันาที่ดิน 29 ต.ค. 59 รายการตามรอยพอ่ของแผ่นดิน
6. สวนพฤกษศาสตร์เขาหนิซ้อน จัดกิจกรรมวนัรักต้นไม้ประจ าปขีอง
ชาติ ป ี2559

29 ต.ค. 59 ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

7. เขาหนิซ้อนฯ ศูนย์ศึกษาตามรอยพอ่ 31 ต.ค. 59 รายการตามรอยพระราชด าริ
8. สวนพฤกษศาสตร์เขาหนิซ้อน จัดกิจกรรมวนัรักต้นไม้ประจ าปขีอง
ชาติ ป ี2559

31 ต.ค. 59 ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

ส่ิงพมิพ์ 17 1. พธิเีปดิกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 1 ต.ค. 59 นสพ.เดลินิวส์
2. ใช้หญ้าแฝกคลุมดินแปลงปลูกดาวเรือง 1 ต.ค. 59 นสพ.เดลินิวส์
3. ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงานโครงการน าร่องส่งเสริมการปลูก
ข้าวโพดโดยการไม่เผาเศษพชื แก้ไขปญัหาหมอกควนัในพื้นที่ภาคเหนือ
 จ.น่าน

4 ต.ค. 59 นสพ.แนวหน้า

4. จับหอยเชอร่ีมาท าปุ๋ยบ ารุงต้นพชื 5 ต.ค. 59 นสพ.คมชัดลึก
5. พด.ขานรับ 4.0 ส่งหมอดินลุยที่พึ่งประชาชน 6 ต.ค. 59 นสพ.เดลินิวส์
6. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรียนรู้การพฒันาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง
 จ.พษิณุโลก

6 ต.ค. 59 นสพ.แนวหน้า

7. ใช้หญ้าแฝกเปน็พชืคลุมดิน แปลงปลูกมะม่วงหมิพานต์เพื่อเก็บยอด 7 ต.ค. 59 นสพ.เดลินิวส์

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าป ี2560



8. ประชุมคณะท างานการจัดงานวนัดินโลกป ี2559 ในส่วนสถานที่
และนิทรรศการ

12 ต.ค. 59 นสพ.แนวหน้า

9.สพด.ตรัง จัดประชุมหารือแนวทางขับเคล่ือนนโยบาย 12 ต.ค. 59 นสพ.เดลินิวส์
10.รับสาร พด.6 ฟรี บ าบดัน้ าเสีย ปอ้งยุงร าคาญ 14 ต.ค. 59 นสพ.คมชัดลึก
11.ร่วมพธิถีวายความอาลัยและสร้างขวญัก าลังใจแกเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏบิติัการฝนหลวงเติมน้ าในเขื่อนล าตะคอง จ.นครราชสีมา

20 ต.ค. 59 นสพ.แนวหน้า

12.เขาชะงุ้ม ต้นแบบฟื้นฟดิูนเส่ือมโทรม 24 ต.ค. 59 นสพ.คมชัดลึก
13.ลงนามความร่วมมือโครงการพฒันาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อสร้างต้นแบบพฒันาการเกษตรโดยคนและชุมชน
เปน็ศูนย์กลาง

24 ต.ค. 59 นสพ.แนวหน้า

14.ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตรโครงการเขาชะงุ้ม 26 ต.ค. 59 นสพ.เดลินิวส์
15.พธิบี าเพญ็พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช ณ วดัพระอุโบสถ 
วดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวหิาร

28 ต.ค. 59 นสพ.แนวหน้า

16.สพด.อุดรธานี ร่วมประชุมขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แบบเบด็เสร็จ

20 ต.ค. 59 นสพ.เดลินิวส์

17.สพด.ยะลา ร่วมเปน็วทิยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองการท าเกษตร 31 ต.ค. 59 นสพ.เดลินิวส์

วทิยกุระจายเสียง 8 1. หนุนขุดบอ่จิ๋วในไร่นาเก็บหน้าฝนใช้ช่วงแล้ง 6 ต.ค. 59 สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
2. สพด.พทัลุงกับงานพฒันาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษดิ์นและน้ า 6 ต.ค. 59 สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
3. พด.แนะพื้นที่น้ าทว่มใช้สารเร่ง พด.๖ ช่วยบ าบดัน้ าเน่าเสีย 13 ต.ค. 59 สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
4. พด.แนะพื้นที่น้ าทว่มใช้สารเร่ง พด.๖ ช่วยบ าบดัน้ าเน่าเสีย 13 ต.ค. 59 สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
5. สพข. 12 พลิกฟื้นผืนดินเส่ือมโทรมใหเ้กษตรกรท ากินได้อย่างยั่งยืน
เดินหน้าขยายผลต่อเนื่อง

20 ต.ค. 59 สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม

6. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎใีหม่บนพื้นที่ดินเปร้ียวจัด/ดินทรายจัด 20 ต.ค. 59 สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
7. พด. สืบสานงานโครงการพระราชด าริ พฒันาที่ดินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทเพื่อเกษตรกรสุขยั่งยืน

27 ต.ค. 59 สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม

8. พด. สืบสานงานโครงการพระราชด าริ พฒันาที่ดินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทเพื่อเกษตรกรสุขยั่งยืน

27 ต.ค. 59 สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม



เวบ็ไซต์ 5 1. รับสาร พด.6 ฟรี บ าบดัน้ าเสีย ปอ้งยุงร าคาญ 4 ต.ค. 59 www.komchadluek.net/news/a
gricultural/244829

2. ใช้หญ้าแฝกคลุมดินแปลงปลูกดาวเรือง 1 ต.ค. 59 www.dailynews.co.th/agricultur
e/527134

3. ใช้หญ้าแฝกเปน็พชืคลุมดิน แปลงปลูกมะม่วงหมิพานต์เพื่อเก็บยอด 7 ต.ค. 59 www.dailynews.co.th/agricultur
e/528412

4. เขาชะงุ้ม ต้นแบบฟื้นฟดิูนเส่ือมโทรม 16 ต.ค. 59 www.komchadluek.net/news/a
gricultural/246193

5. สหประชาชาติสดุดี-ถวายพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลอดุลยเดช"

28 ต.ค. 59

www.pptvthailand.com/news
Social Media 30 1. สพข.8 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาที่ดิน ประจ าจ าบลเชียง

คาน
19 ต.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

2. สพข. 8 การจัดการดินและการน าเทคโนโลยีของกรมพฒันาที่ดินใช้
ในการปลูกพชื

20 ต.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

3. สพข. 8 การจัดการดินและการน าเทคโนโลยีของกรมพฒันาที่ดินใช้
ในการปลูกพชื

20 ต.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

4. สพข. 8 การจัดระบบอนุรักษดิ์นและน้ าในพื้นที่ลาดชัน 23 ต.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
5. พลิกฟื้นผืนดินเพื่อชีวติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง แกล้งดินเลวเปน็
ดินดี

17 ต.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

6. พลิกฟื้นผืนดินเพื่อชีวติ หญ้าแฝกและศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิ
ซ้อน

17 ต.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

7. พลิกฟื้นผืนดิน เพื่อชีวติ เลิกปลูกฝ่ิน ก่อร่างสร้างชีวนิด้วยกาแฟ 17 ต.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
8. MOU โครงการพฒันาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 19 ต.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

9. ด้วยพระบารมีฟื้นฟปูฐพไีทย ตอน มานพ นะนุ้ย เกษตรกร พทัลุง 20 ต.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
10.ด้วยพระบารมีฟื้นฟปูฐพไีทย ตอน โสภณ ข าจิตร หมอดินอาสา 
พทัลุง

20 ต.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

11.พพิธิภณัฑ์ดิน ไทย กรุงเทพฯ Thai SoilMuseum Bangkok 21 ต.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
12.ทฤษฎใีหม่ พระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9

24 ต.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)



13.พธิบี าเพญ็กุศลสวดพระอภธิรรมเพื่อถวายเปน็พระราชกุศล 
รัชกาลที่ 9

25 ต.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

14.ด้วยพระบารมีฟื้นฟปูฐพไีทย ตอน สมชาย นิลอนันต์ หมอดินอาสา
 สุราษฎร์ธานี

31 ต.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

15.ด้วยพระบารมีฟื้นฟปูฐพไีทย ตอน สุริชัย กันทา หมอดินอาสา น่าน 31 ต.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

16.สพข.8 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาที่ดิน ประจ าจ าบลเชียง
คาน

19 ต.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

17.สพข. 8 การจัดการดินและการน าเทคโนโลยีของกรมพฒันาที่ดินใช้
ในการปลูกพชื

20 ต.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

18.สพข. 8 การจัดการดินและการน าเทคโนโลยีของกรมพฒันาที่ดินใช้
ในการปลูกพชื

20 ต.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

19.สพข. 8 การจัดระบบอนุรักษดิ์นและน้ าในพื้นที่ลาดชัน 23 ต.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

20.พลิกฟื้นผืนดินเพื่อชีวติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง แกล้งดินเลวเปน็
ดินดี

17 ต.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

21.พลิกฟื้นผืนดินเพื่อชีวติ หญ้าแฝกและศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิ
ซ้อน

17 ต.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

22.พลิกฟื้นผืนดิน เพื่อชีวติ เลิกปลูกฝ่ิน ก่อร่างสร้างชีวนิด้วยกาแฟ 17 ต.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

23.MOU โครงการพฒันาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 19 ต.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

24.ด้วยพระบารมีฟื้นฟปูฐพไีทย ตอน มานพ นะนุ้ย เกษตรกร พทัลุง 20 ต.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

25.ด้วยพระบารมีฟื้นฟปูฐพไีทย ตอน โสภณ ข าจิตร หมอดินอาสา 
พทัลุง

20 ต.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

26.พพิธิภณัฑ์ดิน ไทย กรุงเทพฯ Thai SoilMuseum Bangkok 21 ต.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

27.ทฤษฎใีหม่ พระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9

24 ต.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

28.พธิบี าเพญ็กุศลสวดพระอภธิรรมเพื่อถวายเปน็พระราชกุศล 
รัชกาลที่ 9

25 ต.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)



29.ด้วยพระบารมีฟื้นฟปูฐพไีทย ตอน สมชาย นิลอนันต์ หมอดินอาสา
 สุราษฎร์ธานี

31 ต.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

30.ด้วยพระบารมีฟื้นฟปูฐพไีทย ตอน สุริชัย กันทา หมอดินอาสา น่าน 31 ต.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

กิจกรรม* 1 1. ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพฒันาศูนย์เรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง (พ.ด. - ธ.ก.ส.)" ณ หอ้งประชุม
กรมพฒันาที่ดิน ชั้น 2

19 ต.ค. 59



เดือนพฤศจิกายน 2559

ประเด็นการสร้างการรับรู้ ประเภทสื่อ
ผลการ

ด าเนินงาน
เรื่อง วันที่ สื่อ/ช่องทางการเผยแพร่

1. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - -
2. นโยบาย/ภารกิจกรมพฒันาที่ดิน โทรทศัน์ 16 1. กรมพฒันาที่ดิน แจกพด.6 ช่วยพื้นที่ประสบภยัน้้าทว่ม ๔ พ.ย. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

2. ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ๕ พ.ย. ๕๙ ช่องสุวรรณภมู(รายการจับเข่าคุย)
3. ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ ๖ พ.ย. ๕๙ ช่องอัมรินทร์ทวี ี(รายการไทยดีเอ็นเอ)

4. ศูนย์ศึกษาโครงการพระราชด้าริ ๘ พ.ย. ๕๙ ช่อง 5 (รายการฟา้หม่ดิน)
5. หญ้าแฝก ๑๒ พ.ย. ๕๙ ช่อง 7 (รายการตามรอยเทา้พอ่)
6. เศรษฐกิจพอเพยีง เปล่ียนชีวติ ๑๖ พ.ย. ๕๙ ช่อง 5 (รายการชาวนายุคใหม)่
7. ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ แผ่นดินทองเพราะตามรอยพอ่ ๑๖ พ.ย. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

8. “หญ้าแฝก” ต้นหญ้าที่ยิ่งใหญ่ ๑๗ พ.ย. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
9. โครงการพฒันาที่ดินตามแนวพระราชด้าริ จ.ระยอง ๑๘ พ.ย. ๕๙ ช่อง 3 (ข่าวพระราชด้าริ)
10.Agri-map online งาน ITU Telecom World 2016 ๑๘ พ.ย. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
11.ดินดี คือเกษตรกรรมรากฐานที่ยั่งยืน ๒๓ พ.ย. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
12.ปลูกมะนาวพชืเศรษฐกิจ พออยู่พอกิน ตามรอยพอ่ ๒๔ พ.ย. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
13.กรมพฒันาที่ดินส่งเสริมเกษตรกรท้าการเกษตรตามรอยพอ่ ๒๕ พ.ย. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
14.รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ลดปญัหาหน้าดินพงัทลาย ๓๐ พ.ย. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
15.ปา่สมุนไพรของพอ่ สร้างชีวติใหม่ใหแ้ก่เกษตรกรไทย ๓๐ พ.ย. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
16.พลังแผ่นดินแก้ไขปญัหาดิน ๓๐ พ.ย. ๕๙ รายการเดินหน้าประเทศไทย

ส่ิงพมิพ์ 19 1. สพด.ยะลา ประชุมท้าความเข้าใจนโยบายจากกรมพฒันาที่ดิน 
(Video Conference)

๑ พ.ย. ๕๙ นสพ.เดลินิวส์

2. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวญัก้าลังใจพื้นที่ประสบภยัน้้าทว่ม จ.
พระนครศรีอยุธยา

๒ พ.ย. ๕๙ นสพ.แนวหน้า

3. สพด.สุราษฎร์ธานี รวมใจภกัด์ิปลูกมเหสักข-์สักสยามินทร์ 89 ต้น 
เพื่อถวายเปน็พระราชกุศล

๒ พ.ย. ๕๙ นสพ.เดลินิวส์

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าป ี2560



4. หญ้าแฝกของพอ่หลวงพลิกฟื้นที่ดินไร้ค่าเปน็สวนผสมปลูกได้ทกุอย่าง ๔ พ.ย. ๕๙ นสพ.ผู้จัดการ

5. ประชุมร่วมกับ สพข.12 และสพด.7 จังหวดั เพื่อขับเคล่ือนงานตาม
นโยบาย

๔ พ.ย. ๕๙ นสพ.แนวหน้า

6. ลงพื้นที่ติดตามการด้าเนินโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่และวางแผนการ
ช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้้าทว่ม สพข.9 จ.นครสวรรค์

๗ พ.ย. ๕๙ นสพ.แนวหน้า

7. เปดิอบรมหลักสูตรกระบวนการท้างานราชการแบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 3 ๙ พ.ย. ๕๙ นสพ.แนวหน้า

8. ประชุมร่วมกับ สพข.12 และสพด.7 จังหวดั เพื่อขับเคล่ือนงานตาม
นโยบาย

๙ พ.ย. ๕๙ นสพ.เดลินิวส์

9. สพด.นครพนม ติดตามการด้าเนินงานการก่อสร้างในไร่นานอกเขต
ชลประทาน

๑๑ พ.ย. ๕๙ นสพ.เดลินิวส์

10.ติดตามการเตรียมงานวนัดินโลกป ี2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพฒันา
เขาหนิซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

๑๖ พ.ย. ๕๙ นสพ.แนวหน้า

11.พื้นที่ดินทรายไม่เปน็ปญัหาส้าหรับการปลูกพชื ๑๗ พ.ย. ๕๙ นสพ.เดลินิวส์
12.ต้นไม้ของพอ่ที่เขาชะงุ้ม ๑๘ พ.ย. ๕๙ นสพ.ข่าวสด
13. การจัดงานวนัดินโลก ๒๒ พ.ย. ๕๙ นสพ.ไทยรัฐ
14.ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกแก้ปญัหาหน้าดินในสวนส้ม อ.เบตง จ.ยะลา ๒๔ พ.ย. ๕๙ นสพ.เดลินิวส์
15.สพด.อุดรธานี ขัดอบรมหมอดิยอาสาประจ้าหมู่บา้นป ี2560 ๒๔ พ.ย. ๕๙ นสพ.เดลินิวส์
16.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอย่างครบวงจร ๒๕ พ.ย. ๕๙ นสพ.เดลินิวส์
17.ยูเอ็นเชิดชูเกียรติในหลวง ร.9 จัดงานวนัดินโลก ๒๗ พ.ย. ๕๙ นสพ.เดลินิวส์
18.พธิเีปดิงานวนัอาหารโลกประจ้าป ี2559 จ.เชียงราย ๒๙ พ.ย. ๕๙ นสพ.แนวหน้า
19.เตรียมความพร้อมการจัดงาน 5 ธนัวาคม วนัดินโลก ดินและถั่ว
เกื้อกูล ชีวติ ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

๓๐ พ.ย. ๕๙ นสพ.แนวหน้า

วทิยกุระจายเสียง 8 1. ศูนย์ศึกษาการพฒันาพกิุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ขยายผล
การปฏบิติั “แกล้งดิน” แก้ดินเปร้ียว

๓ พ.ย. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม

2. เขาชะงุ้มต้นแบบฟื้นฟดิูนเส่ือมโทรม ๓ พ.ย. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
3. พด.ตามรอยพระบาท เกษตรทฤษฎใีหม่ เศรษฐกิจพอเพยีง ๑๐ พ.ย. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
4. ศูนย์ศึกษาการพฒันาพกิุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ขยายผลการปฏบิติั “แกล้งดิน” แก้ดินเปร้ียว

๑๐ พ.ย. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม



5. พด. สืบสานงานโครงการพระราชด้าริ พฒันาที่ดินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาทเพื่อเกษตรกรสุขยั่งยืน

๑๗ พ.ย. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม

6. พด. เดินหน้าสนองงานพระราชด้าริ.. ฟื้นชีวติ เกษตรกร “โครงการ
พฒันาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง”

๑๗ พ.ย. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม

7. พื้นที่ดินทรายไม่เปน็ปญัหาส้าหรับการปลูกพชื ๒๔ พ.ย. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
8. พด.จัดท้าโครงการเรียนรู้ น้อมน้า ท้าตามที่พอ่สอน ๒๔ พ.ย. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม

เวบ็ไซต์ 6 1. UN สดุดีรัชกาลที่ ๙ เชิดชูกษตัริย์นักพฒันา ก้าหนด 5 ธ.ค.ทกุปเีปน็
 “วนัดินโลก”

๔ พ.ย. ๕๙ www.smartsme.tv/content/51048

2. พื้นที่ดินทรายไม่เปน็ปญัหาส้าหรับการปลูกพชื ๑๗ พ.ย. ๕๙ www.dailynews.co.th/agriculture/53673
1

3. แจกเมล็ดพนัธุพ์ชืปุ๋ยสด-รับซ้ือ20บาท/กก. ๑๘ พ.ย. ๕๙ www.komchadluek.net/news/agricultural
/249347

4. กรมพฒันาที่ดินจัดงาน"วนัดินโลก" 3-5 ธ.ค.นี้ ๒๖ พ.ย. ๕๙ www.dailynews.co.th/politics/538937

5. ส่งเสริมเกษตรกรลุ่มเจ้าพระยาปลูกพชืปุ๋ยสด สร้างรายได้แทนนาข้าว ๑๘ พ.ย. ๕๙ www.thairath.co.th/content/786741

6. กรมพฒันาที่ดินจัดงาน"วนัดินโลก" 3-5 ธ.ค.นี้ ๒๖ พ.ย. ๕๙ www.dailynews.co.th/politics/538937
Social Media 34 1. เข้าใจ เข้าถึง พฒันา พระราชด้าริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภมูิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
1 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

2. เกษตรรอบวนั กรมพฒันาที่ดิน แจก สารเร่ง พด 6 ช่วยพื้นที่ประสบ
ภยัน้้าทว่ม

4 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

3. โครงการแกล้งดิน โดย ส้านักงาน กปร. 6 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
4. พธิถีวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพฒันาที่ดิน ประจ้าป ี2559 7 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

5. ด้วยพระบารมีฟื้นฟปูฐพไีทย ตอน ประยูร ดอกหอม หมอดินอาสาแพร่ 7 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

6. ด้วยพระบารมีฟื้นฟปูฐพไีทย ตอน ภวูนาท ภริูสรสกุล เกษตรกรน่าน 10 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

7. พอเพยีงเพื่อเพยีงพอ พระราชด้าริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภมูิ
พลอดุลยเดช ร. 9

13 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

8. แผ่นดินทอง เพราะตามรอยพอ่ ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อน 14 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)



9. ดินดี คือ รากฐานเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิ
ซ้อน

15 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

10.หญ้าแฝก ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อน 16 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
11.พลิกฟื้นผืนดิน เขาชะงุ้ม ด้วยพระบารมีพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช

16 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

12.เกษตรรอบวนั Agri Map Online ในงาน ITU Telecom World 
2016

18 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

13.จัดกิจกรรม รวมพลังแหง่ความภกัดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช

24 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

14.การปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบอ่ซีเมนต์ 24 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
15.สพด.ชุมพร เขต 11 ส่งเสริมเกษตรกรท้าการเกษตรแบบทฤษฎใีหม่
 ตามรอยพอ่

25 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

16.ปา่สมุนไพรของพอ่ สร้างชีวติใหม่เกษตรกรไทย 30 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
17.รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ลดปญัหาหน้าดินพงัทลาย 30 พ.ย. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
18.เข้าใจ เข้าถึง พฒันา พระราชด้าริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

1 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

19.เกษตรรอบวนั กรมพฒันาที่ดิน แจก สารเร่ง พด 6 ช่วยพื้นที่
ประสบภยัน้้าทว่ม

4 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

20.โครงการแกล้งดิน โดย ส้านักงาน กปร. 6 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
21.พธิถีวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพฒันาที่ดิน ประจ้าป ี
2559

7 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

22.ด้วยพระบารมีฟื้นฟปูฐพไีทย ตอน ประยูร ดอกหอม หมอดินอาสา 
แพร่

7 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

23.ด้วยพระบารมีฟื้นฟปูฐพไีทย ตอน ภวูนาท ภริูสรสกุล เกษตรกร น่าน 10 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

24.พอเพยีงเพื่อเพยีงพอ พระราชด้าริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภมูิ
พลอดุลยเดช ร. 9

13 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

25.แผ่นดินทอง เพราะตามรอยพอ่ ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อน 14 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
26.ดินดี คือ รากฐานเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิ
ซ้อน

15 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

27.หญ้าแฝก ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อน 16 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)



28.พลิกฟื้นผืนดิน เขาชะงุ้ม ด้วยพระบารมีพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช

16 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

29.เกษตรรอบวนั Agri Map Online ในงาน ITU Telecom World 
2016

18 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

30.จัดกิจกรรม รวมพลังแหง่ความภกัดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช

24 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

31.การปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบอ่ซีเมนต์ 24 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
32.สพด.ชุมพร เขต 11 ส่งเสริมเกษตรกรท้าการเกษตร แบบทฤษฎใีหม่
 ตามรอยพอ่

25 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

33.ปา่สมุนไพรของพอ่ สร้างชีวติใหม่เกษตรกรไทย 30 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
34.รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ลดปญัหาหน้าดินพงัทลาย 30 พ.ย. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

กิจกรรม* 1 การจัดงานวนัดินโลก ป ี2559 (World Soil DAY 2016)
หวัข้อ “Soil and pulse, a symbiosis for life : ดินและถั่ว...เกื้อกูล
ชีวติ” ณ หอ้งประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

30 พ.ย. 59



เดือนธันวาคม 2559

ประเด็นการสร้างการรับรู้ ประเภทสื่อ
ผลการ

ด าเนินงาน
เรื่อง วันที่ สื่อ/ช่องทางการเผยแพร่

1. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. นโยบาย/ภารกิจกรมพฒันาที่ดิน โทรทศัน์ 11 1. เพาะเหด็เสริมรายได้ พออยู่ พอกินตามรอยพอ่ ๑ ธ.ค. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

2. จัดงานวนัดินโลก ๒ ธ.ค. ๕๙ รายการเร่ืองเด่นเย็นนี้
3. “เล้ียงกบ” ภายใต้หลักความพอเพยีงพฒันาคุณภาพชีวติ ๕ ธ.ค. ๕๙ ช่อง 9(รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
4. งานดินโลก ๖ ธ.ค. ๕๙ รายการหอ้งข่าวภาคเที่ยง
5. เกษตรผสมผสาน สุขตามพอ่สอน ๖ ธ.ค. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
6. เกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง ๗ ธ.ค. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
7.หมอดินน้อย เกษตรกรรุ่นใหม่สานต่ออาชีพเกษตรกรรม ๘ ธ.ค. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
8.หมอดินอาสาดีเด่น แหง่เกาะสมุย ๑๓ ธ.ค. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
9.จากเกษตรกรสู่หมอดินอาสาต้นแบบ ๒๗ ธ.ค. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
10.พฒันาที่ดิน พฒันาชีวติเกษตรกร ๒๘ ธ.ค. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
11.Smile Lemon ศูนย์เรียนรู้การเกษตรผสมผสานแหง่เมืองแปดร้ิว ๒๙ ธ.ค. ๕๙ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

ส่ิงพมิพ์ 28 1. พระเจ้าอยู่หวัของเรา วนัดินโลก ๒ ธ.ค. ๕๙ นสพ.สยามรัฐ
2. ยูเอ็นจัดงานวนัดินโลกแสดงความอาลัย ๒ ธ.ค. ๕๙ นสพ.มติชน
3. แถลงข่าวการจัดงาน 5 ธนัวาคม วนัดินโลก เพื่อน้อมร าลึกพระมหา
กรุณาธคุิณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช

๕ ธ.ค. ๕๙ นสพ.แนวหน้า

4. พระบดิาแหง่ดินโลก ๕ ธ.ค. ๕๙ นสพ.คมชัดลึก
5. 5 ธนัวาคม วนัดินโลก กษ.น้อมน าด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ ๗ ธ.ค. ๕๙ นสพ.แนวหน้า
6. 5 ธนัวาคม วนัดินโลก กษตัริย์นักวทิยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ๗ ธ.ค. ๕๙ นสพ.มติชน
7. ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวน
หลวง ร.9 คร้ังที่ 2

๗ ธ.ค. ๕๙ นสพ.เดลินิวส์

8. จอมปราชญ์แหง่ดินโลก ๙ ธ.ค. ๕๙ นสพ.ผู้จัดการ
9. กรมพฒันาที่ดินร่วมใหบ้ริการประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ ๙ ธ.ค. ๕๙ นสพ.แนวหน้า

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าป ี2560



10.บอ่จิ๋วนอกเขตชลประทานประสบความส าเร็จ ๑๒ ธ.ค. ๕๙ นสพ.เดลินิวส์
11.ต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมอนุรักษดิ์นและน้ าไต้หวนั ซ่ึงเดินทางเข้า
หารือโครงการร่วมมือทางการเกษตรไทย-ไต้หววนั ระยะที่ 2 (ปี
2016-2020)

๑๓ ธ.ค. ๕๙ นสพ.แนวหน้า

12.พธินี้อมร าลึกพระมหากรุณาธคุิณพร้อมเทดิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดชเนื่องในวนัดินโลก5 
ธนัวาคม ณ ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

๑๔ ธ.ค. ๕๙ นสพ.คมชัดลึก

13.5 ธนัวาคม วนัดินโลก กษ.น้อมน าด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ ๑๔ ธ.ค. ๕๙ นสพ.มติชน
14.กสก.ต้ังเปา้ป ี60 ดันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบ ๑๔ ธ.ค. ๕๙ นสพ.สยามรัฐ
15.การด้านการเกษตรยกระดับมาตรฐานเกษตรยั่งยืน ๑๔ ธ.ค. ๕๙ นสพ.มติชน
16.ป ี60 เร่งขุดบอ่จิ๋วทั่วไทย 7 หมื่นบอ่ ๑๖ ธ.ค. ๕๙ นสพ.คมชัดลึก
17.หมอดินจับมือ เอดีบ ีพฒันากระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม ๑๖ ธ.ค. ๕๙ นสพ.แนวหน้า
18.ภาครัฐยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีงหนุนท าเกษตรทฤษฎใีหม่ ๒๑ ธ.ค. ๕๙ นสพ.เดลินิวส์
19.ร่วมพธิเีปดิงาน วนัสังคมสุขใจ คร้ังที่ 3 ซ่ึงจัดระหวา่งวนัที่ 16-18 
ธนัวาคม2559 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

๒๑ ธ.ค. ๕๙ นสพ.มติชน

20.อ่างเก็บน้ าหว้ยเจ๊ก ณ ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

๒๑ ธ.ค. ๕๙ นสพ.สยามรัฐ

21.พบปะหมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น อ.เมือง และอ.โกรกพระ จ.
นครสวรรค์ ที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพฒันาหมอดินอาสาประจ า
หมู่บา้น

๒๑ ธ.ค. ๕๙ นสพ.เดลินิวส์

22.อ่างเก็บน้ าหว้ยเจ๊ก ณ ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

๒๒ ธ.ค. ๕๙ นสพ.สยามรัฐ

23.ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากจีน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้าน
การอนุรักษดิ์นและน้ า และการปรับปรุงบ ารุงดินในพื้นที่หมอดินอาสา จ.
ชลบรีุ

๒๒ ธ.ค. ๕๙ นสพ.แนวหน้า

24.สพข. 11 แนะวธิฟีื้นฟพูฒันาพื้นที่เกษตรหลังน้ าทว่ม ๒๒ ธ.ค. ๕๙ นสพ.คมชัดลึก



25.เปดิโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพฒันาที่ดินตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงที่ศูนย์วจิัยการอนุรักษดิ์นและน้ า อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา

๒๗ ธ.ค. ๕๙ นสพ.แนวหน้า

26.น าเกษตรกรศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสวน พริกไทย ม.8 ต.สวนพริกไทย อ.
เมือง จ.ปทมุธานี

๒๘ ธ.ค. ๕๙ นสพ.เดลินิวส์

27.ตรวจความพร้อมการเตรียมการเปดิบา้น Open House ส่งความสุข
ปใีหม่ 2560 จากใจกรมพฒันาที่ดิน เปดิเยี่ยมชมพพิธิภณัฑ์ดินสพข.8 
จ.พษิณุโลก

๒๘ ธ.ค. ๕๙ นสพ.แนวหน้า

28.เปดิการฝึกอบรมหลักสูตรการลดความเส่ียงใหก้ับเวบ็ไซต์หน่วยงาน
จากการเจาะระบบและขโมยข้อมูล โดยวทิยากรจากส านักงานพฒันา
ธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๓๐ ธ.ค. ๕๙ นสพ.แนวหน้า

วทิยกุระจายเสียง 10 1. ศูนย์ศึกษาการพฒันาพกิุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ขยายผล
การปฏบิติั“แกล้งดิน”แก้ดินเปร้ียว

๑ ธ.ค. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม

2. ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก แก้ปญัหาหน้าดินในสวนส้ม อ.เบตง จ.ยะลา ๑ ธ.ค. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
3. พด.ตามรอยพระบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ๘ ธ.ค. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอย่างครบวงจร ๘ ธ.ค. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
5. พด.จัดท าโครงการเรียนรู้ น้อมน า ท าตามที่พอ่สอน ๑๕ ธ.ค. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
6. พื้นที่ดินทรายไม่เปน็ปญัหาส าหรับการปลูกพชื ๑๕ ธ.ค. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
7. ป ี60 เร่งขุดบอ่จิ๋วทั่วไทย 7 หมื่นบอ่สนองพระราชด าริเกษตรทฤษฎี
ใหม่

๒๒ ธ.ค. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม

8. พด. พร้อม!!! ช่วยเกษตรกร ๑๙ จังหวดัลุ่มน้ าเจ้าพระยาใหม้ีรายได้
หลังลดพื้นที่ปลูกข้าว200,000 ไร่

๒๒ ธ.ค. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม

9. ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก แก้ปญัหาหน้าดินในสวนส้ม อ.เบตง จ.ยะลา ๒๙ ธ.ค. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
10. หมอดินลุยส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จับมือ เอดีบ ีพฒันากระบวนการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม

๒๙ ธ.ค. ๕๙ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม

เวบ็ไซต์ 6 1. พระเจ้าอยู่หวัของเรา วนัดินโลก ๒ ธ.ค. ๕๙ www.siamrath.co.th/n/5932



2. ในหลวงรัชกาลที่ 9 : พระบดิาแหง่ดินโลก ๕ ธ.ค. ๕๙ www.komchadluek.net/news/ag
ricultural/251250

3. เกษตรจัดงานวนัดินโลกสานต่อพระราชปณิธาน ร.9 ๕ ธ.ค. ๕๙ www.matichon.co.th/news/384
019

4. พด.เดินต่อ"บอ่จิ๋ว"ป6ี0ขุด7หมื่นบอ่! ๑๕ ธ.ค. ๕๙ www.komchadluek.net/news/ag
ricultural/252171

5. ‘หมอดิน’ลุยส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จับมือ‘เอดีบ’ีพฒันากระบวนการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม

๑๖ ธ.ค. ๕๙ www.naewna.com/view/agricult
ure/248883

6. พฒันาที่ดินกระบี่จัดฝึกอบรม หมอดินอาสาสร้างความรู้ใหเ้กษตรกร ๒๙ ธ.ค. ๕๙ www.dailynews.co.th/article/54
4457

Social Media 14 1. เพาะเหด็เสริมรายได้ พออยู่พอกิน ตามรอยพอ่ 1 ธ.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
2.วนัดินโลก ป ี2559 เทดิพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 7 ธ.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
3.การประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแหง่เอเชีย 59 ASP 
2016

14 ธ.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

4. พธินี้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคุิณ ร. 9 5 ธนัวาคม วนัดินโลก 
2559

21 ธ.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

5. ข้าวไทยใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 21 ธ.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
6. ดินดีผลผลิตงาม เกษตรผสมผสาน สุขพอตามพอ่สอน 25 ธ.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
7. เกษตรสีเขียว เกษตรผสม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 25 ธ.ค. 59 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
8. เพาะเหด็เสริมรายได้ พออยู่พอกิน ตามรอยพอ่ 1 ธ.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
9.วนัดินโลก ป ี2559 เทดิพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 7 ธ.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
10.การประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแหง่เอเชีย 59 ASP 
2016

14 ธ.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

11.พธินี้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคุิณ ร. 9 5 ธนัวาคม วนัดินโลก 
2559

21 ธ.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

12.ข้าวไทยใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 21 ธ.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
13.ดินดีผลผลิตงาม เกษตรผสมผสาน สุขพอตามพอ่สอน 25 ธ.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
14.เกษตรสีเขียว เกษตรผสม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 25 ธ.ค. 59 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)



กิจกรรม* 1 1. แถลงข่าวการจัดการประชุมสมัชชาความร่วมมือด้านดินแหง่เอเชีย ณ 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

14 ธ.ค. 59



เดือนมกราคม 2560

ประเด็นการสร้างการรับรู้ ประเภทสื่อ
ผลการ

ด าเนินงาน
เรื่อง วันที่ สื่อ/ช่องทางการเผยแพร่

1. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1.1 Zoning by Agri-Map โทรทศัน์

4
1. กรมพฒันาที่ดินเดินหน้าใช้ Zoning by Agri-Map เพิ่มประสิทธภิาพการผลิต ๓๐ ม.ค. ๖๐ ช่อง 9

(รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

2. กรมพฒันาที่ดินเดินหน้าใช้ Zoning by Agri-Map เพิ่มประสิทธภิาพการผลิต ๓๐ ม.ค. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล

3. Agri-Map Online สร้างความเข้าใจน าเกษตรกรไทยสู่การพฒันาที่ยั่งยืน ๓๑ ม.ค. ๖๐ ช่อง 9
(รายการคนไทยหวัใจเกษตร)4. Agri-Map Online สร้างความเข้าใจน าเกษตรกรไทยสู่การพฒันาที่ยั่งยืน ๓๑ ม.ค. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล

ส่ิงพมิพ์ 4 1. เดินหน้าจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ๙ ม.ค. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์
2. พด.กางแผนโซนนิ่ง 3 แสนไร่ ขับเคล่ือนเชิงรุก ปรับเปล่ียนเพาะปลูกผ่าน Singer
 Command

๒๐ ม.ค. ๖๐ นสพ.แนวหน้า

3. เดินหน้าขับเคล่ือนจัดการพื้นที่เกษตร ๒๐ ม.ค. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์
4. กรมพฒันาที่ดินเดินหน้าขับเคล่ือนงานตามนโยบาย Zoning by Agri-Map ต้ัง
เปา้พื้นที่ปรับเปล่ียน 3 แสนไร่ ในป ี2560

๒๓ ม.ค. ๖๐ นสพ.มติชน

วทิยกุระจายเสียง 2 1. พด. ฟติ !!! ขับเคล่ือนงานตามนโยบาย Zoning by Agri-Map ๑๙ ม.ค. ๖๐ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
2. กรมพฒันาที่ดินเดินหน้าขับเคล่ือนงานตามนโยบาย Zoning by Agri-Map ต้ัง
เปา้พื้นที่ปรับเปล่ียน 3 แสนไร่ ในป ี2560

๒๖ ม.ค. ๖๐ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม

เวบ็ไซต์ 2 1. พด.เดินหน้านโยบาย Zoning by Agri-Map ๕ ม.ค. ๖๐ www.komchadluek.net/news/a
gricultural/254789

2. พด.กางแผน 'โซนนิ่ง' 3 แสนไร่ ขับเคล่ือนเชิงรุก ปรับเปล่ียนเพาะปลูกผ่าน 
'Single Command'

๒๐ ม.ค. ๖๐ http://www.landactionthai.org

Social Media 8 1. ดินดีผลผลิตงาม การบริหารพื้นที่ Zoning 3 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
2. ดินดีผลผลิตงาม การบริหารพื้นที่เกษตรกรรม Zoning 4 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
3. พฒันาดิน พฒันาชีวติ เดินหน้าใช้ Zoning by Agri-Map เพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิต

29 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าป ี2560



4. Agri-Map online สร้างความเข้าใจ น าเกษตรกรไทยสู่การพฒันาที่ยั่งยืน 30 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
5. ดินดีผลผลิตงาม การบริหารพื้นที่ Zoning 3 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

6. ดินดีผลผลิตงาม การบริหารพื้นที่เกษตรกรรม Zoning 4 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

7. พฒันาดิน พฒันาชีวติ เดินหน้าใช้ Zoning by Agri-Map เพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิต

29 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

8. Agri-Map online สร้างความเข้าใจ น าเกษตรกรไทยสู่การพฒันาที่ยั่งยืน 30 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

    1.2 แปลงใหญ่ โทรทศัน์ 2 1. สวนส้มโอต้นแบบ แหล่งเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่ครบวงจร ๒๗ ม.ค. ๖๐ ช่อง 9
(รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

2. สวนส้มโอต้นแบบ แหล่งเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่ครบวงจร ๒๗ ม.ค. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล
Social Media 10 1. ดินดีผลผลิตงาม ปาล์มน้ ามันแปลงใหญ่ เกษตรกรเข้มแข็ง 3 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

2. เกษตรสีเขียว เงาะโรงเรียนบา้นนาสารแปลงใหญ่ 3 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
3. ดินดีผลผลิตงาม ปรับปรุงดิน ลดต้นทนุ ต้นแบบเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน 3 ม.ค. 03 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
4.เกษตรสีเขียว สร้างความเข้มแข็งเกษตรกรด้วย แปลงใหญ่ทเุรียน 4 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
5.ดินดีผลผลิตงาม แปลงใหญ่สับปะรด GI แบบอย่างเกษตรยั่งยืน 4 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
6.ดินดีผลผลิตงาม ปาล์มน้ ามันแปลงใหญ่ เกษตรกรเข้มแข็ง 3 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

7.เกษตรสีเขียว เงาะโรงเรียนบา้นนาสารแปลงใหญ่ 3 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

8.ดินดีผลผลิตงาม ปรับปรุงดิน ลดต้นทนุ ต้นแบบเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ ามัน 3 ม.ค. 03 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

9.เกษตรสีเขียว สร้างความเข้มแข็งเกษตรกรด้วย แปลงใหญ่ทเุรียน 4 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

10.ดินดีผลผลิตงาม แปลงใหญ่สับปะรด GI แบบอย่างเกษตรยั่งยืน 4 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

    1.3 ศพก. ส่ิงพมิพ์ 1 1. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ต.สะพานหนิ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ๙ ม.ค. ๖๐ นสพ.แนวหน้า
Social Media 6 1. เกษตรสีเขียว ศูนย์ ศพก. ครบวงจรองค์ความรู้ด้านเกษตร 3 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

2. ศูนย์ ศพก. ส่งต่อความยั่งยืนอาชีพเกษตร 3 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
3. ดินดีผลผลิตงาม ศูนย์ ศพก. แหล่งเรียนรู้เกษตรยั่งยืน 3 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
4. เกษตรสีเขียว ศูนย์ ศพก. ครบวงจรองค์ความรู้ด้านเกษตร 3 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
5. ศูนย์ ศพก. ส่งต่อความยั่งยืนอาชีพเกษตร 3 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)



6. ดินดีผลผลิตงาม ศูนย์ ศพก. แหล่งเรียนรู้เกษตรยั่งยืน 3 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

    1.4 เกษตรอินทรีย์ ส่ิงพมิพ์ 4 1. พฒันาที่ดินจับมือเอกชนยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่สากล ๒๑ ม.ค. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์
2. กรมพฒันาที่ดินจับมือหน่วยงานรัฐ-เอกชน ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่
มาตรฐานสากลด้วย PGS

๒๓ ม.ค. ๖๐ นสพ.แนวหน้า

3. ลงนามบนัทกึความร่วมมือพฒันาและขยายช่องทางการตลาดผลไม้คุณภาพเข้าสู่
กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 10 
หน่วยงาน

๒๔ ม.ค. ๖๐ นสพ.แนวหน้า

4. กรมพฒันาที่ดินจับมือหน่วยงานรัฐ-เอกชน ยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่
มาตรฐานสากลด้วย PGS

๓๐ ม.ค. ๖๐ นสพ.มติชน

เวบ็ไซต์ 1 1. กรมพฒันาที่ดินจับมือหน่วยงานรัฐ-เอกชน ยกระดับสินค้าเกษลตรอินทรีย์สู่
มาตรฐานสากลด้วย'PGS'

๒๓ ม.ค. ๖๐ www.ryt9.com/s/nnd/258872
8

    1.5 มาตรฐานสินค้าเกษตร

    1.6 ธนาคารสินค้าเกษตร

    1.7 เกษตรทฤษฎใีหม่ ส่ิงพมิพ์ 3 1. สพด.บรีุรัมย์ร่วมกับเกษตรอ าเภอหนองกี่และประมงอ าเภอหนองกี่ จ.บรีุรัมย์ 
มอบปจัจัยการผลิตใหเ้กษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่ณ ศูนย์พฒันาการ
เกษตร ต.ทา่โพธิช์ัย อ.หนองกี่ จ.บรีุรัมย์

๕ ม.ค. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์

1. สพด.บรีุรัมย์ร่วมกับเกษตรอ าเภอหนองกี่และประมงอ าเภอหนองกี่ จ.บรีุรัมย์ 
มอบปจัจัยการผลิตใหเ้กษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่ณ ศูนย์พฒันาการ
เกษตร ต.ทา่โพธิช์ัย อ.หนองกี่ จ.บรีุรัมย์

๕ ม.ค. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์

3. กรมหมอดินสานต่อโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่เน้นส่งเสริมเกษตรกรปรับปรุง
บ ารุงดิน ลดต้นทนุการผลิต

๓๑ ม.ค. ๖๐ นสพ.แนวหน้า

วทิยกุระจายเสียง 2 1. พด.ตามรอยพระบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเกษตรทฤษฎใีหม่ ๕ ม.ค. ๖๐ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
2. พด.ตามรอยพระบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเกษตรทฤษฎใีหม่ ๑๙ ม.ค. ๖๐ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม



เวบ็ไซต์ 1 1. กรมหมอดินสานต่อโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่เน้นส่งเสริมเกษตรกรปรับปรุง
บ ารุงดิน ลดต้นทนุการผลิต

๓๐ ม.ค. ๖๐ www.naewna.com/view/agricult
ure/254587

Social Media 2 1. ดินดีผลผลิตงาม พฒันาดินสู่การท าเกษตรทฤษฎใีหม่ 3 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
2.ดินดีผลผลิตงาม พฒันาดินสู่การท าเกษตรทฤษฎใีหม่ 3 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

    1.8 การพฒันาพื้นที่ สปก. (ม.44)

    1.9 Smart Farmer

    1.10 Smart Officer

2. นโยบาย/ภารกิจกรมพฒันาที่ดิน โทรทศัน์ 7 1. ฟาร์มตัวอย่าง เพื่อพสกนิกรบนแผ่นดิน ๒ ม.ค. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

2. ฟาร์มตัวอย่าง เพื่อพสกนิกรบนแผ่นดิน ๒ ม.ค. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล
3. พลิกฟื้นที่ท ากิน ด้วยหญ้าแฝกพชืมหศัจรรย์ ๑๑ ม.ค. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

4. พลิกฟื้นที่ท ากิน ด้วยหญ้าแฝกพชืมหศัจรรย์ ๑๑ ม.ค. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล

5. ใต้ร่มพระบารมี ศูนย์พฒันาการเกษตรภสิูงห ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ๑๐ ม.ค. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

6. ใต้ร่มพระบารมี ศูนย์พฒันาการเกษตรภสิูงห ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ๑๐ ม.ค. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล
7. บอ่จิ๋วช่วยเหลือภยัแล้ง ๑๖ ธ.ค. ๕๙ ช่องworkpoint (ข่าวภาคเที่ยง)

ส่ิงพมิพ์ 20 1. เปดิการประชุมเชิงปฏบิติัการความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานความสมดุลของการจัดการทรัพยากรดิน

๖ ม.ค. ๖๐ นสพ.แนวหน้า

2. ช่วย 19 จังหวดัลุ่มน้ าเจ้าพระยาหลังลดพื้นที่ปลูกข้าว 200,000 ไร่ ๖ ม.ค. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์
3. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภยัภาคใต้พร้อมมอบถุงยังชีพ สารบ าบดัน้ าเสียและ
ขจัดกล่ินเหม็น จ.นครศรีธรรมราช

๑๒ ม.ค. ๖๐ นสพ.แนวหน้า

4. โครงการปลูกพชืปุ๋ยสด อุ้มเกษตรกรลุ่มเจ้าพระยา ๑๒ ม.ค. ๖๐ นสพ.คมชัดลึก
5. พด.แจกสารบ าบดัน้ าเสีย ๑๖ ม.ค. ๖๐ นสพ.ข่าวสด
6. อธบิดีกรมพฒันาที่ดินแนะจัดการดินหลังน้ าทว่มใต้ลดลง ๑๖ ม.ค. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์
7. พด.ส่ังหมอดินเร่งช่วยชาวใต้เปดิแจก พด.6 แก้น้ าเน่าเสีย ๑๙ ม.ค. ๖๐ นสพ.สยามรัฐ



8. ชงมาตรการเสนอ ครม ช่วยเกษตรกรหลังน้ าลด ๒๐ ม.ค. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์
9.แผนเยียวยาภาคเกษตรหลังน้ าลด ชุบชีวติเกษตรกร 12 จังหวดัภาคใต้ ๒๓ ม.ค. ๖๐ นสพ.คมชัดลึก
10. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภยัภาคใต้พร้อมมอบถุงยังชีพ สารบ าบดัน้ าเสียและ
ขจัดกล่ินเหม็น จ.นครศรีธรรมราช

๒๓ ม.ค. ๖๐ นสพ.แนวหน้า

11. เกษตรเร่งแก้น้ าเน่าเสียภาคใต้ ๒๓ ม.ค. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์
12. กรมพฒันาที่ดินลุยลงใต้แนะจัดการดินหลังน้ าทว่ม ๒๔ ม.ค. ๖๐ นสพ.ไทยรัฐ
13. ส่ง พด.6ฟื้นฟภูาคใต้หลังน้ าลด หมอดินระดมแจกจ่ายช่วย ปชช. ๒๔ ม.ค. ๖๐ นสพ.แนวหน้า
14.พฒันาที่ดินแนะแจกสารเร่ง พด.6 แก้ปญัหาน้ าเสีย ๒๔ ม.ค. ๖๐ นสพ.คมชัดลึก
15.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภยัและดินโคลนถล่ม จ.สุราษฎร์ธานี ๒๕ ม.ค. ๖๐ นสพ.แนวหน้า
16.ลงพื้นที่เยี่ยมชมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพของเกษตรกรในโครงการเรียนรู้ น้อมน า 
ท าตามที่พอ่สอน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาที่ดิน ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม
 จ.พษิณุโลก

๒๕ ม.ค. ๖๐ นสพ.คมชัดลึก

17.ขยายผล ฟื้นฟดิูน มุ่งเกษตรกรพึ่งตนเอง ๒๕ ม.ค. ๖๐ นสพ.คมชัดลึก
18.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภยัและดินโคลนถล่ม  จ.สุราษฎร์ธานี ๒๗ ม.ค. ๖๐ นสพ.มติชน
19.อธบิดีกรมพฒันาที่ดินแนะวธิปีรับปรุงดินสวนยางพารา-ปาล์ม ๒๗ ม.ค. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์
20.แนะปรับดิน 4 พชืหลังน้ าลด ๓๑ ม.ค. ๖๐ นสพ.คมชัดลึก

วทิยกุระจายเสียง 4 1. พื้นที่ดินทรายไม่เปน็ปญัหาส าหรับการปลูกพชื ๕ ม.ค. ๖๐ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม

2. ภาคใต้วกิฤติภยัน้ าทว่ม 6 จังหวดั พด. แนะวธิดูีแลจัดการดินและน้ า หลังน้ าลดลง ๑๒ ม.ค. ๖๐ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
3. ช่วย 19 จังหวดัลุ่มน้ าเจ้าพระยาหลังลดพื้นที่ปลูกข้าว 200,000 ไร่ ๑๒ ม.ค. ๖๐ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม
4. พด.ส่ังหมอดินเร่งช่วยชาวใต้เปดิแจก พด.6 แก้น้ าเน่าเสีย ๒๖ ม.ค. ๖๐ สถานีวทิยุเพื่อเกษตรกรรม

เวบ็ไซต์ 5 1. ช่วย 19 จังหวดัลุ่มน้ าเจ้าพระยาหลังลดพื้นที่ปลูกข้าว 200,000 ไร่ ๖ ม.ค. ๖๐ www.dailynews.co.th/agricultur
e/546842

2. แค่2,500บาท! ขุดอีก7หมื่นบอ่! ๖ ม.ค. ๖๐ www.komchadluek.net/news/a
gricultural/254877

3. กรมพฒันาที่ดินลุยลงใต้ แนะจัดการดินน้ าหลังทว่ม ๒๔ ม.ค. ๖๐ www.thairath.co.th/content/84
1918

4. แนะวธิปีรับปรุงดิน ยาง ปาล์ม สวนผลไม้ น้ าทว่มภาคใต้ ๒๗ ม.ค. ๖๐ www.thaiagrinews.net/news/42
4283/



5. แนะวธิปีรับปรุงดิน ยาง ปาล์ม สวนผลไม้ น้ าทว่มภาคใต้ ๒๗ ม.ค. ๖๐ www.komchadluek.net/news/a
gricultural/257801

Social Media 36 1. เกษตรสีเขียว หมอดินน้อย เกษตรกรรุ่นใหม่สานต่ออาชีพเกษตรกรรม คนไทย
หวัใจเกษตร

3 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

2. ดินดีผลผลิตงาม ชัยพฒันา กาชาดไทย บา้นทุ่งรัก สร้างชีวติใหม่ใหผู้้ประสบภยัสึ
นามิ

3 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

3. เกษตรสีเขียว หมอดินอาสาดีเด่น แหง่เกาะสมุย คนไทยหวัใจเกษตร 3 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
4. ดินดีผลผลิตงาม ปรับเปล่ียนปาล์มอยู่รอดด้วยตัวเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 3 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

5. เกษตรสีเขียว หมอดินอาสายึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีงชีวติสมดุลยั่งยืน 3 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
6. เกษตรสีเขียว ประโยชน์จากหญ้าแฝก ชุบชีวติเกษตรกร 3 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
7. ดินดีผลผลิตงาม ศูนย์เรียนรู้เพื่อวถิีแหง่ความพอเพยีง คนไทยหวัใจเกษตร 3 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
8. เกษตรสีเขียว ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาที่ยั่งยืน 3 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

9. ดินดีผลผลิตงาม ศูนย์ พด. มุ่งลดต้นทนุเพื่อเกษตรกรของพระราชา 3 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
10.ดินของพอ่ ฟาร์มตัวอย่าง เพื่อพสกนิกรบนแผ่นดิน 4 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
11.ดินของพอ่ รักษดิ์น เพื่อชีวติที่ยั่งยืน 4 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
12.เกษตรสีเขียว ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้นความอุดมสมบรูณ์ สู่ลุ่มน้ าปากพนัง 4 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
13.ดินของพอ่ หมอดินอาสา หวัใจพอเพยีง 4 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
14.ดินของพอ่ โครงการพฒันาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 4 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
15.พลิกฟื้นผืนดิน เขาชะงุ้ม ด้วยพระบารมี 5 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
16.ดินของพอ่ ใต้ร่มพระบารมี ศูนย์พฒันาการเกษตรภสิูงห ์อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

10 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

17.ดินของพอ่ พลิกฟื้นที่ท ากิน ด้วยหญ้าแฝกมหศัจรรย์ 10 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
18.โครงการ "เรียนรู้ น้อมน า ท าตามที่พอ่สอน" 20 ม.ค. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
19.เกษตรสีเขียว หมอดินน้อย เกษตรกรรุ่นใหม่สานต่ออาชีพเกษตรกรรม คนไทย
หวัใจเกษตร

3 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

20.ดินดีผลผลิตงาม ชัยพฒันา กาชาดไทย บา้นทุ่งรัก สร้างชีวติใหม่ให้
ผู้ประสบภยัสึนามิ

3 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

21.เกษตรสีเขียว หมอดินอาสาดีเด่น แหง่เกาะสมุย คนไทยหวัใจเกษตร 3 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)



22.ดินดีผลผลิตงาม ปรับเปล่ียนปาล์มอยู่รอดด้วยตัวเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 3 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

23.เกษตรสีเขียว หมอดินอาสายึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีงชีวติสมดุลยั่งยืน 3 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

24.เกษตรสีเขียว ประโยชน์จากหญ้าแฝก ชุบชีวติเกษตรกร 3 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

25.ดินดีผลผลิตงาม ศูนย์เรียนรู้เพื่อวถิีแหง่ความพอเพยีง คนไทยหวัใจเกษตร 3 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

26.เกษตรสีเขียว ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาที่ยั่งยืน 3 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

27.ดินดีผลผลิตงาม ศูนย์ พด. มุ่งลดต้นทนุเพื่อเกษตรกรของพระราชา 3 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

28.ดินของพอ่ ฟาร์มตัวอย่าง เพื่อพสกนิกรบนแผ่นดิน 4 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

29.ดินของพอ่ รักษดิ์น เพื่อชีวติที่ยั่งยืน 4 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

30.เกษตรสีเขียว ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้นความอุดมสมบรูณ์ สู่ลุ่มน้ าปากพนัง 4 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

31.ดินของพอ่ หมอดินอาสา หวัใจพอเพยีง 4 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

32.ดินของพอ่ โครงการพฒันาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 4 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

33.พลิกฟื้นผืนดิน เขาชะงุ้ม ด้วยพระบารมี 5 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

34.ดินของพอ่ ใต้ร่มพระบารมี ศูนย์พฒันาการเกษตรภสิูงห ์อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

10 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

35.ดินของพอ่ พลิกฟื้นที่ท ากิน ด้วยหญ้าแฝกมหศัจรรย์ 10 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

36.โครงการ "เรียนรู้ น้อมน า ท าตามที่พอ่สอน" 20 ม.ค. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

กิจกรรม* -



เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ประเด็นการสร้างการรับรู้ ประเภทสื่อ ผลการ
ด าเนินงาน

เรื่อง วันที่ สื่อ/ช่องทางการเผยแพร่

1. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    1.1 Zoning by Agri-Map โทรทศัน์ 6 1. เกษตรผสมผสานตามนโยบาย Zoning By Ari Map จ.สระบรีุ ๗ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

2. เกษตรผสมผสานตามนโยบาย Zoning By Ari Map จ.สระบรีุ ๗ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล
3. Zoning By Ari-Map ๙ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
4. Zoning By Ari-Map ๙ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล
5. น าทางเกษตรกรไทยด้วย Agri-Map จ.จันทบรีุ ๑๓ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
6. น าทางเกษตรกรไทยด้วย Agri-Map จ.จันทบรีุ ๑๓ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล

ส่ิงพมิพ์ 5 1. ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2559 และ 2560

๗ ก.พ. ๖๐ นสพ.แนวหน้า

2. ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงานปงีบประมาณ 2559 และ 2560

๘ ก.พ. ๖๐ นสพ.มติชน

3. เกษตรฯเดินหน้าขับเคล่ือนพฒันาราชบรีุตามแผนที่ Agri-Map ๒๓ ก.พ. ๖๐ นสพ.แนวหน้า
4. ประชุมติดตามการใช้ข้อมูล Agri-Map เพื่อบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) สพข. 6 จ.เชียงใหม่

๒๓ ก.พ. ๖๐ นสพ.ข่าวสด

5. ประชุมติดตามการใช้ข้อมูล Agri-Map เพื่อบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) สพข. 6 จ.เชียงใหม่

๒๔ ก.พ. ๖๐ นสพ.มติชน

Social Media 6 1. พฒันาดิน พฒันาชีวติ เกษตรผสมผสานตามนโยบาย Zoning By 
Agri-Map จ.สระบรีุ

6 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

2. พฒันาดิน พฒันาชีวติ Zoning by Agri-Map 10 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
3. พฒันาดิน พฒันาชีวติ น าทางเกษตรกรไทยด้วย Agri Map จันทบรีุ 19 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
4.พฒันาดิน พฒันาชีวติ เกษตรผสมผสานตามนโยบาย Zoning By 
Agri-Map จ.สระบรีุ

6 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

5.พฒันาดิน พฒันาชีวติ Zoning by Agri-Map 10 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าป ี2560



6.พฒันาดิน พฒันาชีวติ น าทางเกษตรกรไทยด้วย Agri Map จันทบรีุ 19 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

    1.2 แปลงใหญ่ โทรทศัน์ 2 1.นาแปลงใหญ่ช่วยชาวนาไทยใหย้ั่งยืน ๒๑ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

2.นาแปลงใหญ่ช่วยชาวนาไทยใหย้ั่งยืน ๒๑ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล
Social Media 2 1.พฒันาดิน พฒันาชีวติ นาแปลงใหญ่ ช่วยชาวนาไทยใหย้ั่งยืน 20 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

2.พฒันาดิน พฒันาชีวติ นาแปลงใหญ่ ช่วยชาวนาไทยใหย้ั่งยืน 20 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

    1.3 ศพก. โทรทศัน์ 2 1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร ๑๔ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร ๑๔ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล

Social Media 2 1. รักษดิ์น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร 20 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
2.รักษดิ์น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร 20 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

    1.4 เกษตรอินทรีย์ โทรทศัน์ 2 1. กรมพฒันาที่ดินจัดโครงการฯ “รอบรู้เกษตรอินทรีย์ PGS รุ่นที่ 2” ๒๘ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
2. กรมพฒันาที่ดินจัดโครงการฯ “รอบรู้เกษตรอินทรีย์ PGS รุ่นที่ 2” ๒๘ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล

ส่ิงพมิพ์ 3 1. กษ.สนองนโยบายรัฐ รุกสร้างความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ PGS เน้นการ
ผลิต การตลาดร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว

๑๐ ก.พ. ๖๐ นสพ.มติชน

2. กษ.สนองนโยบายรัฐ รุกสร้างความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ PGS เน้นการ
ผลิต การตลาดร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว

๑๓ ก.พ. ๖๐ นสพ.แนวหน้า

3. กษ.สนองนโยบายรัฐ รุกสร้างความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ PGS เน้นการ
ผลิต การตลาดร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว

๑๖ ก.พ. ๖๐ นสพ.ข่าวสด

วทิยกุระจายเสียง 2 1. กรมพฒันาที่ดินจับมือเอกชนยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่สากล ๒ ก.พ. ๖๐ สถานีวทิยุพฒันาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. กรมหมอดินเปดิอบรมรอบรู้เกษตรอินทรีย์ PGS หวงัสร้างการรับรู้การ
ท าเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

๑๖ ก.พ. ๖๐ สถานีวทิยุพฒันาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เวบ็ไซต์ 2 1. กรมหมอดินเร่งสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเร่ืองเกษตรอินทรีย์
พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร รอบรู้เกษตรอินทรีย์ การ

๓ ก.พ. ๖๐ www.ryt9.com/s/tpd/2595133

2. รายงานพเิศษ: กษ.สนองนโยบายรัฐสร้างความเข้าใจเกษตรอินทรีย'์
PGS'เน้นใช้การผลิตการตลาดร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว

๑๓ ก.พ. ๖๐ www.ryt9.com/s/nnd/2600024

Social Media 4 1. รักษดิ์น กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ แทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร 20 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

2. จัดโครงการฯ รอบรู้เกษตรอินทรีย์ PGS รุ่นที่ 2 27 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)



3. รักษดิ์น กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ แทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร 20 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

4. จัดโครงการฯ รอบรู้เกษตรอินทรีย์ PGS รุ่นที่ 2 27 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

    1.5 มาตรฐานสินค้าเกษตร โทรทศัน์ 2 1. รักษดิ์น พฒันาชีวติ ก้าวสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ๒๗ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
2. รักษดิ์น พฒันาชีวติ ก้าวสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ๒๗ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล

ส่ิงพมิพ์ 3 1. เดินเคร่ืองยกระดับเกษตรอินทรีย์พด.ติวเข้มการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
ผลิตตามมาตรฐาน

๓ ก.พ. ๖๐ นสพ.แนวหน้า

2. เกษตรอินทรีย์กรมหมอดินเร่งสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจเร่ือง
เกษตรอินทรีย์

๓ ก.พ. ๖๐ นสพ.ไทยโพสต์

3. กรมหมอดินเปดิอบรมรอบรู้เกษตรอินทรีย์ PGS หวงัสร้างการรับรู้การ
ท าเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

๖ ก.พ. ๖๐ นสพ.มติชน

วทิยกุระจายเสียง 1 1. พด. ชูระบบรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม พ ีจี เอส อีกหนึ่ง
กลไกขับเคล่ือนมาตรฐานการท าเกษตรอินทรีย์

๑๖ ก.พ. ๖๐ สถานีวทิยุพฒันาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เวบ็ไซต์ 2 1. พด.เผยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมพ ีจี เอส กับลักษณะเฉพาะแต่
ละทอ้งถิ่นที่ไม่มีสูตรส าเร็จ

๑๓ ก.พ. ๖๐ www.ryt9.com/s/nnd/2600020

2. ก้าวไปด้วยกัน…กรมหมอดินดันสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่มาตรฐานสากล
ด้วย PGS

๑๖ ก.พ. ๖๐ www.kasetkaoklai.com/home/20
17/02

Social Media 2 1.พฒันาดิน พฒันาชีวติ รักษดิ์น พฒันาชีวติ ก้าวสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร
อินทรีย์

26 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

2. พฒันาดิน พฒันาชีวติ รักษดิ์น พฒันาชีวติ ก้าวสู่มาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย์

26 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

    1.6 ธนาคารสินค้าเกษตร โทรทศัน์ 2 1. โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชน ๖ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
2. โรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชน ๖ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล

    1.7 เกษตรทฤษฎใีหม่ โทรทศัน์ 8 1. เกษตรกรทฤษฎใีหม่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ๙ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
2. เกษตรกรทฤษฎใีหม่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ๙ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล
3. น้อมน าเกษตรทฤษฎใีหม่ หวงัใหเ้กษตรกรไทยด ารงชีวติอยู่ได้ยั่งยืน ๑๔ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)



4. น้อมน าเกษตรทฤษฎใีหม่ หวงัใหเ้กษตรกรไทยด ารงชีวติอยู่ได้ยั่งยืน ๑๔ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล
5. ปรับเปล่ียนเกษตรเชิงเด่ียวสู่เกษตรทฤษฎใีหม่อย่างยั่งยืน ๑๕ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
6. ปรับเปล่ียนเกษตรเชิงเด่ียวสู่เกษตรทฤษฎใีหม่อย่างยั่งยืน ๑๕ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล
7. ทฤษฎใีหม่ สร้างชีวติใหม่ เกษตรกรไทยมั่นคง ๒๐ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

8. ทฤษฎใีหม่ สร้างชีวติใหม่ เกษตรกรไทยมั่นคง ๒๐ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล
ส่ิงพมิพ์ 2 1. กรมหมอดินสานต่อโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่เน้นส่งเสริมเกษตรกร

ปรับปรุงบ ารุงดิน ลดต้นทนุการผลิต
๑ ก.พ. ๖๐ นสพ.มติชน

2. ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่ ๒๑ ก.พ. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์
เวบ็ไซต์ 1 1. สานต่อเกษตรทฤษฎใีหม…่กรมหมอดินเน้นปรับปรุงดิน-ลดต้นทนุการ

ผลิต
๓ ก.พ. ๖๐ www.kasetkaoklai.com/home/20

17/02

Social Media 8 1. พฒันาดิน พฒันาชีวติ น้อมน าเกษตรทฤษฎใีหม่ หวงัใหเ้กษตรกรไทย
ด ารงชีวติอยู่ได้ยั่งยืน

19 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

2. รักษดิ์น ปรับเปล่ียนเกษตรเชิงเด่ียว สู่ทฤษฎใีหม่อย่างยั่งยืน 20 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
3. พฒันาดิน พฒันาชีวติ ทฤษฎใีหม่ สร้างชีวติใหม่ เกษตรกรไทยมั่นคง 20 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎใีหม่ 
ถวายในหลวง

28 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

5.พฒันาดิน พฒันาชีวติ น้อมน าเกษตรทฤษฎใีหม่ หวงัใหเ้กษตรกรไทย
ด ารงชีวติอยู่ได้ยั่งยืน

19 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

6.รักษดิ์น ปรับเปล่ียนเกษตรเชิงเด่ียว สู่ทฤษฎใีหม่อย่างยั่งยืน 20 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
7.พฒันาดิน พฒันาชีวติ ทฤษฎใีหม่ สร้างชีวติใหม่ เกษตรกรไทยมั่นคง 20 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
8.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎใีหม่ 
ถวายในหลวง

28 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

    1.8 การพฒันาพื้นที่ สปก. (ม.44) ส่ิงพมิพ์ 1 1. เร่งฟื้นฟดิูนในพื้นที่ สปก. ทั่วประเทศ ๑๔ ก.พ. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์
วทิยกุระจายเสียง 1 1. พด. ขานรับนโยบาย วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. โดย

ใช้แผนที่ Agri-Map
๙ ก.พ. ๖๐ สถานีวทิยุพฒันาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



    1.9 Smart Farmer ส่ิงพมิพ์ 3 1. พฒันาหมอดินอาสาสู่ Smart Farmer สร้างเครือข่ายเกษตรกร
คุณภาพระดับชุมชน

๑๔ ก.พ. ๖๐ นสพ.แนวหน้า

2. พฒันาหมอดินอาสาสร้างเครือข่ายเกษตรกร ๑๖ ก.พ. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์
3. พฒันาหมอดินอาสาสู่ Smart Farmer สร้างเครือข่ายเกษตรกร
คุณภาพระดับชุมชน

๑๗ ก.พ. ๖๐ นสพ.มติชน

    1.10 Smart Officer -

2. นโยบาย/ภารกิจกรมพฒันาที่ดิน โทรทศัน์ 10 1. กรมพฒันาที่ดิน เดินหน้าขุดสระน้ าในไร่นาช่วยเกษตรกรลดการขาด
แคลนน้ า

๖ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

2. กรมพฒันาที่ดิน เดินหน้าขุดสระน้ าในไร่นาช่วยเกษตรกรลดการขาด
แคลนน้ า

๖ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล

3. ลดการเผาตอซัง สร้างดินดีผลผลิตมีคุณภาพ ๘ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
4. ลดการเผาตอซัง สร้างดินดีผลผลิตมีคุณภาพ ๘ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล
5. โครงการปลูกพชืปุ๋ยสด ในพื้นที่ 19 จังหวดั ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ๑๐ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
6. โครงการปลูกพชืปุ๋ยสด ในพื้นที่ 19 จังหวดั ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ๑๐ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล
7. กรมพฒันาที่ดิน จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลก
ร้อน จ.เชียงใหม่

๑๓ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)

8. กรมพฒันาที่ดิน จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลก
ร้อน จ.เชียงใหม่

๑๓ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล

9. การใช้ประโยชน์จากบอ่จิ๋วเพื่อการท าการเกษตรที่ยั่งยืน ๒๘ ก.พ. ๖๐ ช่อง 9 (รายการคนไทยหวัใจเกษตร)
10.การใช้ประโยชน์จากบอ่จิ๋วเพื่อการท าการเกษตรที่ยั่งยืน ๒๘ ก.พ. ๖๐ ช่องทวีดีาวเทยีมมิราเคิล แชนเนล

ส่ิงพมิพ์ 25 1. เสนอแผนฟื้นฟอูาชีพเกษตรกรภาคใต้ ๑ ก.พ. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์
2. แหเ่ข้าร่วมโครงการปลูกพชืปุ๋ยสด หมอดินเดินหน้าปลูกพชืปุ๋ยสด
เกษตรกร

๑ ก.พ. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์

3. จังหวดัลุ่มเจ้าพระยาแหร่่วมโครงการทะลุเปา้ ๑ ก.พ. ๖๐ นสพ.แนวหน้า
4. พด.เร่งสนองนโยบายรัฐลุยโครงการปลูก ๑ ก.พ. ๖๐ นสพ.มติชน
5. พชืปุ๋ยสด ปล้ืม เกษตรกรสมัครเข้าร่วมทะลุเปา้ ๑ ก.พ. ๖๐ นสพ.ไทยโพสต์



6. ส่งเสริมปรับปรุงบ ารุงดิน ลดต้นทนุ ๒ ก.พ. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์
7. ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพฒันา แหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษดิ์น
และน้ า โครงงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า บา้นนาหล่าย จ.น่าน

๒ ก.พ. ๖๐ นสพ.แนวหน้า

8. ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพฒันา แหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษดิ์น
และน้ า โครงงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า บา้นนาหล่าย จ.น่าน

๓ ก.พ. ๖๐ นสพ.มติชน

9. โครงการรณรงค์งดเผาตอซังและตอซังพชืประจ าป ี2560 ๕ ก.พ. ๖๐ นสพ.มติชน
10.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบปญัหาน้ าทว่มขังและมีกล่ินเหม็น
 เพื่อฟื้นฟพูื้นที่ประสบปญัหาน้ าทว่มขัง หลังจากเกิดอุทกภยัในพื้นที่ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

๖ ก.พ. ๖๐ นสพ.มติชน

11.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบปญัหาน้ าทว่มขังและมีกล่ินเหม็น
 เพื่อฟื้นฟพูื้นที่ประสบปญัหาน้ าทว่มขัง หลังจากเกิดอุทกภยัในพื้นที่ จ.สุ
ราษฎร์ธานี

๖ ก.พ. ๖๐ นสพ.แนวหน้า

12.แกล้งดิน การแก้ไขปญัหาดินเปร้ียวจัด มรดกแหง่ภมูิปญัญาที่พอ่สร้าง
สู่การพฒันาอาชีพ

๖ ก.พ. ๖๐ นสพ.สยามรัฐ

13.รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว เพื่อแก้ปญัหาดินเค็ม ๙ ก.พ. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์
14.ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการกาลักน้ า โครงการร่วมใจปลูกปา่นิเวศภเูขา 
ภายใต้โครงการรักษป์า่น่านและโครงการปรับเปล่ียนพื้นที่ปลูกข้าวโพด
เปน็ปลูกหม่อนเล้ียงไหม จ.น่าน

๑๕ ก.พ. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์

15.หมอดินชูนวตักรรมคุมโรครากเน่า จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.3และ 7 
เปน็มิตรส่ิงแวดล้อม

๑๕ ก.พ. ๖๐ นสพ.แนวหน้า

16.พด.ชูผลิตภณัฑ์จุลินทรีย์ซุปปเปอร์ พด.3 และ 7 นวตักรรมเปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อมทดแทนการใช้สารเคมี

๑๕ ก.พ. ๖๐ นสพ.มติชน

17.พด. ชูผลิตภณัฑ์จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.3 และ 7 นวตักรรมที่เปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อมช่วยควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่า ทดแทนการใช้สารเคมี
ก าจัดแมลงศัตรูพชื

๑๕ ก.พ. ๖๐ นสพ.ไทยโพสต์

18.แนะวธิกีารจัดการน้ าในพื้นที่แหง้แล้ง ๒๐ ก.พ. ๖๐ นสพ.เดลินิวส์



19.ร่วมประชุมหารือเตรียมการลงพื้นที่ลุ่มน้ ายม เพื่อวางแผนและก าหนด
แนวทางการแก้ไขปญัหาภยัแล้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

๒๐ ก.พ. ๖๐ นสพ.แนวหน้า

20.ร่วมประชุมหารือเตรียมการลงพื้นที่ลุ่มน้ ายม เพื่อวางแผนและก าหนด
แนวทางการแก้ไขปญัหาภยัแล้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

๒๐ ก.พ. ๖๐ นสพ.มติชน

21.ส่งสารปรับสภาพดินชุดแรก 20 ตัน/หลังพื้นที่ระโนดน้ าทว่มเสียหาย 
กรมพฒันาที่ดินช่วยชาวสวนกล้วย

๒๒ ก.พ. ๖๐ นสพ.สยามรัฐ

22.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกร อ.บางระก า จ.พษิณุโลก หารือ
แนวทางช่วยเหลือภยัแล้งในลุ่มน้ ายมทั้งระยะส้ัน/ระยะยาว ณ ศาลากลาง
จังหวดัพษิณุโลก

๒๒ ก.พ. ๖๐ นสพ.มติชน

23.ซุปเปอร์ พด.3 และ 7 นวตักรรมเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมคุมโรคเน่า 
โคนเน่า แทนใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตูพชื

๒๓ ก.พ. ๖๐ นสพ.ข่าวสด

24.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกร อ.บางระก า จ.พษิณุโลก หารือ
แนวทางช่วยเหลือภยัแล้งในลุ่มน้ ายมทั้งระยะส้ัน/ระยะยาว ณ ศาลากลาง
จังหวดัพษิณุโลก

๒๓ ก.พ. ๖๐ นสพ.ข่าวสด

25.ร่วมงาน 9 ตามรอยพอ่ สานต่อความดี วถิีพอเพยีง ซ่ึงร่วมกันจัดโดย 
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบรีุ

๒๗ ก.พ. ๖๐ นสพ.แนวหน้า

วทิยกุระจายเสียง 4 1. กรมพฒันาที่ดินลุยลงใต้แนะจัดการดินน้ าหลังน้ าทว่ม ๒ ก.พ. ๖๐ สถานีวทิยุพฒันาที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

2. กรมพฒันาที่ดินแนะวธิปีรับปรุงดินสวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน ๙ ก.พ. ๖๐ สถานีวทิยุพฒันาที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

3. พฒันาหมอดินอาสาสร้างเครือข่ายเกษตรกร ๒๓ ก.พ. ๖๐ สถานีวทิยุพฒันาที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

4. พด. ชูผลิตภณัฑ์จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.3 และ 7 นวตักรรมที่เปน็มิตร
กับส่ิงแวดล้อมช่วยควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่า ทดแทนการใช้สารเคมี
ก าจัดแมลงศัตรูพชื

๒๓ ก.พ. ๖๐ สถานีวทิยุพฒันาที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม



เวบ็ไซต์ 2 1. แกล้งดิน...กุญแจ...ไขสู่ความส าเร็จการแก้ไขปญัหาดินเปร้ียวจัด มรดก
แหง่ภมูิปญัญาที่พอ่สร้าง...สู่การพฒันาอาชีพ

๖ ก.พ. ๖๐ www.siamrath.co.th/n/9040

2. รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว เพื่อแก้ปญัหาดินเค็ม ๙ ก.พ. ๖๐ www.dailynews.co.th/agriculture/
554117

Social Media 36 1. พฒันาดิน พฒันาชีวติ แนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัในภาคใต้ 3 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
2. พฒันาดิน พฒันาชีวติ กรมพฒันาที่ดิน วางแนวทางปรับปรุงพื้นที่ทาง
เกษตรหลังน้ าลด

6 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

3. เกษตรรอบวนั รองอธบิดีกรมพฒันาที่ดิน ติดตามผลความคืบหน้า
โครงการพชืปุ๋ยสด

6 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

4. กรมพฒันาที่ดินจัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลก
ร้อน จ เชียงใหม่

20 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

5. สพด.ล าพนู รณรงค์ส่งเสริมใหเ้กษตรกรงดเผาฟางและตอซังพชื 20 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
6. รักษดิ์น ลดต้นทนุการท านา เพิ่มรายได้ใหเ้กษตรกร 20 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
7. พฒันาดิน พฒันาชีวติ โครงการปลูกพชืปุ๋ยสดในพื้นที่ 19 จังหวดัลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยา

20 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

8. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการปลูกพชืปุ๋ยสดในพื้นที่พษิณุโลก 20 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
9. ดินดี ผลผลิตงาม แหล่งน้ าอุดมสมบรูณ์ เกษตรยั่งยืน 20 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
10.เกษตรรอบวนั สถานีพฒันาที่ดินฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม เรียนรู้ น้อม
น า ท าตามพอ่สอน

21 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

11. ดินดี ผลผลิตงาม หมอดินอ้วน เกษตรกรหวัใจพอเพยีง 21 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
12.พฒันาดิน พฒันาชีวติ โครงการปลูกพชืปุ๋ยสดในพื้นที่จังหวดัพษิณุโลก 22 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

13.การบรรยายธรรม ปรัชญาพอ่ ลูกขอตามความพอเพยีง พระมหา
สมปอง ตาลปตุโต 220260

22 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

14.ดินดี ผลผลิตงาม อนุรักษดิ์น อนุรักษน์้ า เกษตรยั่งยืน 23 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
15.พฒันาดิน พฒันาชีวติ เรียนรู้ น้อมน า ท าตามพอ่สอน 23 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
16.เกษตรรอบวนั ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ ๙ ตามรอยพอ่ สานต่อ
ความดี วถิีพอเพยีง

26 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)



17.พฒันาดิน พฒันาชีวติ การใช้ประโยชน์จากบอ่จิ๋ว เพื่อการท าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน

27 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)

18.เกษตรยั่งยืน ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 1 มิตรแทเ้กษตรกร 28 ก.พ. 60 Youtube (กรมพฒันาที่ดิน)
19.พฒันาดิน พฒันาชีวติ แนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัในภาคใต้ 3 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
20.พฒันาดิน พฒันาชีวติ กรมพฒันาที่ดิน วางแนวทางปรับปรุงพื้นที่ทาง
เกษตรหลังน้ าลด

6 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

21.เกษตรรอบวนั รองอธบิดีกรมพฒันาที่ดิน ติดตามผลความคืบหน้า
โครงการพชืปุ๋ยสด

6 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

22.กรมพฒันาที่ดินจัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะ
โลกร้อน จ เชียงใหม่

20 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

23.สพด.ล าพนู รณรงค์ส่งเสริมใหเ้กษตรกรงดเผาฟางและตอซังพชื 20 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
24.รักษดิ์น ลดต้นทนุการท านา เพิ่มรายได้ใหเ้กษตรกร 20 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
25.ดินดี ผลผลิตงาม แหล่งน้ าอุดมสมบรูณ์ เกษตรยั่งยืน 20 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
26.พฒันาดิน พฒันาชีวติ โครงการปลูกพชืปุ๋ยสดในพื้นที่ 19 จังหวดัลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยา

20 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

27.ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการปลูกพชืปุ๋ยสดในพื้นที่พษิณุโลก 20 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

28.เกษตรรอบวนั สถานีพฒันาที่ดินฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม เรียนรู้ น้อม
น า ท าตามพอ่สอน

21 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

29.ดินดี ผลผลิตงาม หมอดินอ้วน เกษตรกรหวัใจพอเพยีง 21 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
30.การบรรยายธรรม ปรัชญาพอ่ ลูกขอตามความพอเพยีง พระมหา
สมปอง ตาลปตุโต 220260

22 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

31.พฒันาดิน พฒันาชีวติ โครงการปลูกพชืปุ๋ยสดในพื้นที่จังหวดัพษิณุโลก 22 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

32.ดินดี ผลผลิตงาม อนุรักษดิ์น อนุรักษน์้ า เกษตรยั่งยืน 23 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
33.พฒันาดิน พฒันาชีวติ เรียนรู้ น้อมน า ท าตามพอ่สอน 23 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
34.เกษตรรอบวนั ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ ๙ ตามรอยพอ่ สานต่อ
ความดี วถิีพอเพยีง

26 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)



35.พฒันาดิน พฒันาชีวติ การใช้ประโยชน์จากบอ่จิ๋ว เพื่อการท าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน

27 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)

36.เกษตรยั่งยืน ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 1 มิตรแทเ้กษตรกร 28 ก.พ. 60 Facebook Page (กรมพฒันาที่ดิน)
กิจกรรม* -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.2 รอยละการชี้แจงประเด็นขาวที่ทันตอสถานการณ 

 



 

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   1 

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 

ชื่อตัวชี้วัด :  2.2.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ 
เลขานุการกรม 
 
ค าอธิบาย : 

เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการ ในการช้ีแจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการ์ โดยประเมิน
จากความสามารถของส่วนราชการในการช้ีแจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มีการช้ีแจงประเด็นข่าวท่ี
ครบถ้วนและตรงประเด็น ให้ได้ร้อยละ 100 ในแต่ละรอบของการประเมิน 

เจ้าภาพตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ส านักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี Prime Ministion Operation Center : PMOC) และกรมประชาสัมพันธ์ 
 
เง่ือนไข : 

ตัวชี้วัดบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการท่ี
มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

* วัดผลปี 2560 เป็นปีแรก 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละการช้ีแจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ ร้อยละ - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
รอบ 1 รอบ 2 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละการช้ีแจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ ร้อยละ 100 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 
ในรอบการประเมิน รอบท่ี 1 (28 กุมภาพันธ์ 2560) กรมพัฒนาท่ีดิน ไม่มีประเด็นข่าวที่ต้องช้ีแจง  

 
 
 
 

ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 
- 

           
 
 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 
- 

 
 
 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
- 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 
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แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 

ชื่อตัวชี้วัด :  4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
นางกัญญาภัค  ทองจันทร์  
ผู้อ านวยการกองคลัง 
  
 
ค าอธิบาย :  

การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถใน
การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะ
ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

การให้คะแนนจะพิจาณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม         
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุนหรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณ
หลังโอนเปล่ียนแปลงแล้วมาเป็นฐาน 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
รอบ 1 รอบ 2 

ร้อยละ 45 ร้อยละ 80 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 42.78 
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แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 

การด าเนินงานในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่ายของ                   
กรมพัฒนาท่ีดิน ท้ังท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ระหว่าง
ปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS ) โดยจะจัดเก็บรายจ่ายเป็นประจ าทุกเดือนท้ังหน่วยงานส่วนกลางและ               
ส่วนภูมิภาค 

ในการด าเนินงานจะมีการวางแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส 
และมีการจัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เดือนละ 1 ครั้ง 

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

1. มีการวางแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส 
2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อประชุมให้มีการเร่งรัด

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ให้เป็นไปตาม มติ ครม. 
3. มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ให้ถูกต้องตามประเภทท่ีส านักงบประมาณก าหนดและ

เป็นไปตามแผน      
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

- 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป :  

- 
 
หลักฐานอ้างอิง :   

หลักฐานอ้างอิงที่ 1: ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS 
 

 
 



 วงเงนิงบประมาณ

  หลังโอน

เปลี่ยนแปลง

 PO  เบิกจ่าย

 ร้อยละเบิกจ่าย

ต่องบประมาณ

หลังโอน

เปลี่ยนแปลง

 วงเงนิงบประมาณ

  หลังโอน

เปลี่ยนแปลง

 PO  เบิกจ่าย

 ร้อยละเบิกจ่าย

ต่องบประมาณ

หลังโอน

เปลี่ยนแปลง

 วงเงนิงบประมาณ  หลัง

โอนเปลี่ยนแปลง

 แผนการใช้จ่ายเงนิที่สรก.

ปรับปรุงแล้ว
 PO  เบิกจ่าย

 ร้อยละเบิกจ่าย

ต่องบประมาณ

หลังโอน

เปลี่ยนแปลง

1          กรมพัฒนาที่ดิน 2,608.73               187.37          1,045.94            40.09                3,074.92               867.61           1,385.53           45.06                5,683.65                             -                                     1,054.98        2,431.46               42.78

ท่ีมา : ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

รวบรวม : กรมบญัชีกลาง

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2560

ผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณประจ าปี 2560 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์  2560

จ าแนกตามหน่วยงาน เรียงล าดบัผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
หน่วย : ลา้นบาท

ล าดบัท่ี  หน่วยงาน

รายจ่ายประจ า  รายจ่ายลงทุน  รวม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 ขอเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา

นวัตกรรมของสวนราชการ 
- ผลิตภัณฑจุลินทรียสําหรับพืชปรับปรุงบํารุงดิน  
พด.11 (ถั่วพรา) 
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แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 
ชื่อตัวชี้วัด :  4.2 ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ 
                           - ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด. 11 (ถั่วพร้า) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
นางสาวสุภาพร  จันรุ่งเรือง  
ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
  
 
ค าอธิบาย : 

ส่วนราชการจัดท าข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารกระบวนงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ เทคโนโลยี 
ฐานข้อมูล กฎหมาย การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งมีผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดใหม่ ด าเนินการในปี 2560 เป็นปีแรก 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวดั ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

และพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ 
           - ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุง
บ ารุงดิน พด. 11 (ถั่วพร้า) 

ร้อยละ - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
รอบ 1 รอบ 2 

ให้ส่วนราชการจัดท าข้อเสนอประสิทธิภาพและการพัฒนา
นวัตกรรมของส่วนราชการและให้รายงานมาพร้อมกับการ
รายงานตัวช้ีวัดอื่นๆ ในรอบการ ประเมินท่ี 1 

ให้ ส่วนราชการจัดท าข้อเสนอประสิทธิภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการและให้รายงานมาพร้อม
กับการรายงานตัวช้ีวัดอื่น  ๆในรอบการ ประเมินท่ี 2 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ

พัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ 
           - ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุง
ดิน พด. 11 (ถ่ัวพร้า) 

จัดท าสรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและ
การพัฒนานวัตกรรม ในเรื่อง ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด. 11 (ถั่วพร้า) 
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แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 

กรมพัฒนาท่ีดิน ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ (Innovation Basad) ของกรมพัฒนาท่ีดินในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุง
ดิน พด. 11 (ถ่ัวพร้า) ตามแบบฟอร์มท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน : 

- 
 

 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

ไม่ทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการประเมินตัวชี้ Innovation วัดท่ีชัดเจน 
      

 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป :  

- 
 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :   

หลักฐานอ้างอิงท่ี 1 : สรุปผลการประเมินด้านการจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
(Innovation Basad) ของกรมพัฒนาท่ีดิน  
 
 
 

 
 



สรุปผลการประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation Based)  
ของกรมพัฒนาที่ดิน 

รอบที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
 
 

 

ชื่อเร่ือง ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน พด.11 (ถ่ัวพร้า) 
 

  

1. หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 
          ประเทศไทยมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ท่ีเป็น
ประโยชน์ทางการเกษตรสูง จึงมีการน ามาพัฒนาเป็น
นวัตกรรมจุลินทรีย์ เช่นเดียวกับไรโซเบียมซึ่งเป็นจุลินทรีย์
ท่ีสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ บางสายพันธุ์
สามารถผลิตสารเสริมการเจริญเติบโต (ฮอร์โมนออกซิน) 
กระตุ้นการยืดขยายของราก ท าให้ไรโซเบียมเข้าไปอยู่ใน
รากพืช เพิ่มจ านวนจนเกิดเป็นปมรากได้มากขึ้น จึงนิยมใช้
ไรโซเบียมผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพใช้ร่วมกับพืชตระกูลถั่ว 
ประกอบกับกรมพัฒนาท่ีดินสนับสนุนการปรับปรุงบ ารุง
ดินด้วยพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ให้กับดิน จึงมี
แนวคิดในการน าไรโซเบียมมาช่วยเพิ่มมวลชีวภาพให้กับ
ถั่วพร้า เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วเมืองร้อน ให้ธาตุ
ไนโตรเจนในปริมาณสูง ใช้ปรับปรุงบ ารุงดินในพื้นท่ีขนาด
ใหญ่ได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายต่ า ปลูกง่าย เจริญเติบโตได้เกือบ
ทุกสภาพพื้นท่ี นอกจากนี้ยังสามารถปลูกเป็นพืชแซมใน
แถวพืชหลัก หรือปลูกคลุมดินในไม้ผล  
2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจุลินทรีย์ส าหรับพืช
ปรับปรุงบ ารุงดิน (ถั่วพร้า)  เพิ่มมวลชีวภาพ ความอุดม
สมบรูณ์ของดิน และลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
    2.2 เพื่อสนับสนุนนโยบายการใช้สารอินทรีย์ทดแทน
การใช้สารเคมีทางการเกษตร/ เกษตรอินทรีย์ และช่วยลด
ต้นทุนการผลิตตามนโยบายภาครัฐ 
3. การด าเนินการ 
    คั ด แ ย ก  แ ล ะ คั ด เลื อ ก ไร โซ เบี ย ม ถั่ ว พ ร้ า ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน และผลิตฮอร์โมน 
ออกซิน  ทดสอบกิจกรรมเช้ือไรโซ เบี ยมถั่ วพ ร้ าใน
ห้องปฏิบัติการ ทดสอบประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมน 
และการตรึงไนโตรเจนของเช้ือไรโซเบียมในสภาพโรงเรือน
กระจก และทดสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในภาคสนาม ร่วม
ท้ังศึกษาแนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 

 4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
    4.1 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ส าหรับพืชปรับปรุงบ ารุง
ดิน พด.11 (ถ่ัวพร้า) สามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร 
โดยเฉพาะไนโตรเจนให้กับพืชปรับปรุงบ ารุงดิน (ถั่ว
พร้า)    
    4.2 สามารถเพิ่มมวลชีวภาพของพืชปรับปรุง
บ ารุงดิน (ถ่ัวพร้า) ได้  
    4.3 สนับสนุนนโยบายการใช้สารอินทรีย์ทดแทน
การใช้สารเคมีทางการเกษตร/ เกษตรอินทรีย์ และ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายภาครัฐ 
5. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
    5.1 การคลุกเมล็ดถั่วพร้าด้วยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
ส าหรับพื ชปรับปรุงบ ารุง ดิน พด.11 (ถั่วพร้า)  
สามารถเพิ่ มมวลชีวภาพถั่วพร้า ซึ่ งเป็นการเพิ่ ม
อินทรียวัตถุ และความอุดมสมบูรณ์ของดินหลังสับ
กลบ 
    5.2 เพิ่มปริมาณธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจน
คิดเป็นปริมาณไนโตรเจนท่ีตรึงได้ 2.86 กิโลกรัม
ไนโตรเจนต่อไร่ต่อปี ทดแทนปุ๋ยเคมีในระบบเกษตร
อินทรีย์ 
    5.3 ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากสามารถลด
ปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีทางการเกษตร โดยเฉพาะปุ๋ย
ไนโตรเจน 
 

     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1 รอยละของผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณ 2560 ภายใตแผนยุทธศาสตร 
20 ป และ5 ป กรมพัฒนาที่ดิน 
 

 
 



 

กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   1 

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 

ชื่อตัวชี้วัด :  5.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และ 5 ปี  กรมพัฒนาที่ดิน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
 
ค าอธิบาย : 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 20 ปี และ 5 ปี ของกรมพัฒนาที่ดิน
หมายถึง ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบท่ี 1  
(1 ต.ค. 2559 – 28 ก.พ. 2560) ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 20 ปี และ 5 ปี กรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งเป้าหมาย
ของแผนฯ ระยะ 20 ปี คือ เกษตรกรสามารถท าการเกษตรสมัยใหม่ได้ทันต่อการแข่งขันในตลาดโลก  และ แผนฯ 
ระยะ 5 ปี มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรสามารถท าการเกษตรได้ตามความเหมาะสมของดิน 

โดยร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 20 ปี และ 5 ปี ของกรมพัฒนาท่ีดิน      
วัดจากจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาท่ีดิน และจ านวนพื้นท่ีทางการเกษตรได้รับการ
อนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

* วัดผลปี 2560 เป็นปีแรก 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 20 ปี และ 5 ปี  กรมพัฒนาท่ีดิน 

ร้อยละ - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
รอบ 1 รอบ 2 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
20 ปี และ 5 ปี  กรมพัฒนาท่ีดิน 

ร้อยละ 100 
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แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 
 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 รอบ 1  (28 กุมภาพันธ์ 2560)  รอบ 2 (31 กรกฎาคม 2560) 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ: 

กรมพัฒนาท่ีดินได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 20 ปี และ 5 ปี กรมพัฒนาท่ีดิน เพื่อให้
หน่วยงานภายในกรมฯใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติราชการ โดยใช้ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดินระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560–2579) เป็นกรอบในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของกรมฯ ท่ีสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ดังนี้ 

1. จัดท ารายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ  20 ปี และ 5 ระดับกรมฯ และแผนปฏิบัติราชการฯ 
ประจ าปี พ.ศ.2560 เพื่อให้หน่วยงานภายในกรมฯใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน 

2. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและงบประมาณท่ีวางไว้ 
3. มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน ดังนี้ 

3.1 จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาท่ีดิน 
มีผลการด าเนินงาน  477,378 ราย เป้าหมาย (ต.ค.59-ก.พ.60)  จ านวน 415,424 ราย 

3.2 จ านวนพื้นท่ีทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู 
มีผลการด าเนินงาน  1,274,608.73 ไร่ เป้าหมาย (ต.ค.59-ก.พ.60)  จ านวน 936,845 ไร่ 

 
ปัจจัยสนับสนนุต่อการด าเนินงาน  

1. ผู้บริหารกรมฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการระยะ 20 ปี และ 
5 ปี ท่ีมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ ์

2. หน่วยงานภายในกรมฯ มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

- 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนนิงานในปีต่อไป : 
- 

 

หลักฐานอ้างอิง : 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 1 : แผนปฏิบัติราชการระยะ 20 ปี และ ระยะ 5 ปี กรมพัฒนาท่ีดิน 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 2 : แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 
หลักฐานอ้างอิงท่ี 3 : แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล 

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
 

 



ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

1. แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน

   - ยุทธศาสตร์กรมพฒันาที่ดิน     
20 ปี และ 5 ปี

   - แผนปฏิบัติราชการ 20 ปี       
และ 5 ปี

   - แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
พ.ศ.2560

   - ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ.2560

2. แผนการปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.
2560

   - กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนที่

   - กิจกรรมการพฒันาหมอดินอาสา
และหมอดินน้อย

   - กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน

   - กิจกรรมฟื้นฟแูละป้องกันการ   
ชะล้างพงัทลายของดิน

   - กิจกรรมการพฒันาที่ดินใน     
พื้นที่เฉพาะ

   - กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

   - กิจกรรมการรับรองการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน

55,000 44,000

169,985     233,450     204,300     81,460       

50,000 55,000แผน 782,424 72,424 95,000 101,000 77,000 70,000 59,000 54,000 50,000

178,110      191,770      221,760     221,425     177,800     

   2.1 ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการ
พัฒนาที่ดิน

   2.2 ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและ
น  าได้รับการพัฒนา

รวมทั งสิ น 
(ต.ค.59 -
ก.ย.60)

แผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และ 5 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2560 ของช่วงระยะที1่ (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)      กรอบยุทธศาสตร์ชาติ          
ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
แผน/
ผล

แผน  2,247,025 6,530          186,700      373,735      



ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 ม.ีค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 ม.ิย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

1. แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน

   - ยุทธศาสตร์กรมพฒันาที่ดิน     
20 ปี และ 5 ปี

 แผน 
 ผล

   - แผนปฏิบัติราชการ 20 ปี       
และ 5 ปี

 แผน 
 ผล

   - แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
พ.ศ.2560

 แผน 
 ผล

   - ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี พ.ศ.2560

 แผน 
 ผล

2. แผน/ผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
พ.ศ.2560

แผน 415,424 72,424 95,000 101,000 77,000 70,000 59,000 54,000 50,000 50,000 55,000 55,000 44,000

ผล 477,378 28,331 131,404 129,161 101,018 87,464

   - กิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนที่

   - กิจกรรมการพฒันาหมอดินอาสา
และหมอดินน้อย

แผน     936,845 6,530          186,700      373,735      178,110      191,770      221,760     221,425     177,800     169,985     233,450     204,300     81,460       

ผล  1,274,609 4,700          85,173        413,584.48 417,297.75 353,853.50 

   - กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน

   - กิจกรรมฟื้นฟแูละป้องกันการ   
ชะล้างพงัทลายของดิน

   - กิจกรรมการพฒันาที่ดินใน     
พื้นที่เฉพาะ

   - กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

   - กิจกรรมการรับรองการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน

   2.1 ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการ
พัฒนาที่ดิน

   2.2 ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและ
น  าได้รับการพัฒนา

รวมผลงาน 
รอบ 1

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และ 5 ปี กรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ 2560 ของช่วงระยะที1่ (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)      กรอบยุทธศาสตร์ชาติ          
ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
แผน/
ผล





สรุปผลการด าเนินงาน 

             กรมพัฒนาท่ีดินได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดินระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 
2579)  แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ.2560 – 2564) และ แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
และ 5 ปี กรมพัฒนาท่ีดิน โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย 2 
ผลผลิต จ าแนกเป็น 4 ไตรมาส ส าหรับผลการด าเนินงานรอบการประเมินท่ี 1 ( ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 
2560 ) มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   ผลผลิตท่ี 1  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาท่ีดิน 
        แผน  415,424  
                           ผล   477,378 
 ผลผลิตท่ี 2 ทรัพยากรท่ีดินและน้ าได้รับการพัฒนา 
                          แผน     936,845 
                          ผล    1,274,609 
สรุปผลการด าเนินงาน พบว่า กรมพัฒนาท่ีดิน สามารถด าเนินงานได้เกินเป้าหมายท้ัง 2 ผลผลิต 
 

 






