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สว่นที ่1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมพัฒนาที่ดิน 1 
  

สว่นที ่2 ผลสมัฤทธ์ิของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 
  
สว่นที ่3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน 12 

 

 



รายงานผลสมัฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจในการกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรดิน และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินตามหลักวิชาการแก่เกษตรกร เพ่ือนําไปสู่การเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร การสร้างรายได้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยได้ดําเนินกิจกรรมตามกรอบ
แนวทาง และแผนงาน/โครงการ ที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บทที่เก่ียวข้องและมีการติดตามความสําเร็จของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่
กําหนดอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังประเมินผลสัมฤทธ์ิเมื่อส้ินสุดการดําเนินงาน เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ปรับปรุงการดําเนินงาน 
และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดําเนินงานภายใต้ 3 ผลผลิต 25 โครงการ 47 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 4,888,934,500 บาท ปรับลดตามพระราชบัญญัติ 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 4,646,103,100 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมพัฒนาที่ดิน  
แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาที่ดินในการดําเนินงานแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ 
งบประมาณปี 2563  

เป้าหมาย รวมท้ังส้ิน 

รวมทั้งสิ้น 
ไร่     32,834,508   
ราย         571,438   

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกรมพัฒนาท่ีดิน (Function) ไร่     32,710,952    3,244,634,600 
แผนงานพื้นฐาน ไร่     32,116,527    1,378,967,700 
ผลผลิตท่ี 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรท่ีดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ไร่     30,000,000        77,891,300 

กิจกรรมหลักท่ี 1.1  ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ไร ่     30,000,000         77,891,300 

ผลผลิตท่ี 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นการพัฒนาท่ีดิน ราย        527,858        92,926,200 
กิจกรรมหลักท่ี 2.1 คลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ราย          490,000         44,239,400 
กิจกรรมหลักท่ี 2.2 การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย ราย           37,858         48,686,800 

ผลผลิตท่ี 3 ทรัพยากรท่ีดินและนํ้าได้รับการพัฒนา ไร่      2,116,527    1,208,150,200 
กิจกรรมหลักท่ี 3.1  ปรับปรุงคุณภาพดิน  ไร ่           67,727       202,373,200 
กิจกรรมหลักท่ี 3.2  ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ไร ่      1,024,300       762,008,900 
กิจกรรมหลักท่ี 3.3  การพัฒนาท่ีดินพื้นที่เฉพาะ ไร ่           12,500        65,971,000 
กิจกรรมหลักท่ี 3.4  แผนการรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน ไร ่           12,000         37,180,100 
กิจกรรมหลักท่ี 3.6 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ไร ่       1,000,000       140,617,000 
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โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ 
งบประมาณปี 2563  

เป้าหมาย รวมท้ังส้ิน 
แผนงานยุทธศาสตร์ ไร่         594,425     978,756,900 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไร่          80,000        68,550,000 

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไร ่           80,000         68,550,000 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพือ่การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ชนิดพืช                 6      197,200,000 
กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม 

Agri – Map 
ไร ่          100,000       197,200,000 

โครงการเกษตรอินทรีย์ ไร่          10,000        26,358,000 
กิจกรรมหลักที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินเพ่ือขับเคล่ือนกลุ่มเกษตรกรเขา้สู่

ระบบเกษตรอินทรีย์ 
ไร ่           10,000         26,358,000 

โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีดินปัญหา ไร่          40,850      121,894,400 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม ไร ่           36,850       102,638,400 

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพื้นท่ีทุ่งรังสิต ไร ่             4,000         19,256,000 

โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช ไร่        250,000      220,451,000 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ไร ่          250,000       220,451,000 

โครงการพัฒนาพื้นท่ีโครงการหลวง ไร่          11,000      126,009,600 
  กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง ไร ่           11,000       126,009,600 

โครงการส่งเสริมการดาํเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   ไร่        102,575      218,293,900 
  กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ  ไร ่          102,575       218,293,900 

กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) ไร่          82,666      118,471,500 
 โครงการตําบลม่ังคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไร่          12,666        16,465,800 

  กิจกรรมหลักท่ี 1.1 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ไร ่           12,666         16,465,800 
 โครงการสง่เสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชพีท้ังในและนอกภาคเกษตร ไร่/ราย          35,000        37,600,000 

กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนงานพัฒนาท่ีดินเพ่ือส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่/ราย           20,000         31,600,000 

กิจกรรมหลักที่ 2 การตรวจวิเคราะห์ดนิเพ่ือสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง ราย     15,000         6,000,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่แก้ไขปัญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร  ราย           4,000        11,294,200 
     กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาท่ีดินทํากิน  ราย             4,000         11,294,200 

 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ราย            1,080        15,518,500 
     กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นท่ีเกษตรแผนใหม่ ราย             1,080         15,518,500 

โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นท่ีเกษตร
ภาคเหนือ  

ไร่          70,000        37,593,000 

   กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือป้องกันหมอกและควันไฟ
ในพื้นท่ีเกษตรภาคเหนือ 

ไร ่           70,000         37,593,000 
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โครงการ / กิจกรรม หน่วยนับ 
งบประมาณปี 2563  

เป้าหมาย รวมท้ังส้ิน 
กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นท่ี (Area) ไร่          40,890      149,372,700 
ภาคใต้ ไร่          18,140        97,622,600 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสนิค้าเกษตร ไร่          18,140        92,256,600 

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดินพ้ืนท่ีปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้ ไร ่             4,000          4,199,100 
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่ปลูกไม้ผลภาคใต้ ไร ่                 40             196,400 
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวภาคใต ้ ไร ่               100             479,000 
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้  ไร ่             8,000          3,122,500 
กิจกรรมหลักที่ 5 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นท่ีภาคใต้ ไร ่             3,000         40,604,300 
กิจกรรมหลักที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ดินเส่ือมโทรมภาคใต้ ไร ่             3,000         43,655,300 

 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราย           3,500   5,366,000 
กิจกรรมหลักที่ 1 กําจัดขยะอินทรียเ์พื่อชุมชนภาคใต้ ราย             3,500          5,366,000 

ภาคใต้ชายแดน ไร่            4,000        20,355,100 
 โครงการพัฒนาศกัยภาพการผลิตดา้นการเกษตร ไร่           4,000        20,355,100 

กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มนํ้ามัน มะพรา้ว และไม้ผล ไร ่             2,000         8,365,100 
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาพ้ืนที่นารา้งเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน ไร ่             1,000         10,000,000 
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาคุณภาพดินในการทาํเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์

ภาคใต้ชายแดน 
ไร ่             1,000          1,990,000 

ภาคกลาง ไร่            3,000         4,276,000 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ไร่           3,000         4,276,000 

   กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาคุณภาพดินพ้ืนท่ีปลูกข้าวลุ่มน้ําเจา้พระยา-แม่กลอง ไร ่             3,000          4,276,000 
ภาคเหนือ ไร่            5,750        13,729,000 
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ไร่           5,750        13,729,000 

กิจกรรมหลักที่ 1  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินท่ีเหมาะสมและส่งเสริมระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน 

ไร ่             5,750         13,729,000 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไร่          10,000        13,390,000 
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไร่ 10,000    13,390,000 

  กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาคณุภาพดินพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ไร ่           10,000         13,390,000 
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ส่วนท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรมพัฒนาที่ดิน มีการกําหนดผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ : ฐานข้อมูลและภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรดินมีความถูกต้องและทันสมัย รวมทั้ง

พ้ืนที่ทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างย่ังยืน  
ฐานข้อมูลทรัพยากรท่ีดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนาแล้วมีส่วนช่วยในการวางแผนการใช้ที่ดิน

ในการกําหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร การประเมิน
พื้นที่ท่ีมีศักยภาพต่อการลงทุนผลิตสินค้าทางการเกษตร สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนอง
ต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของประเทศและของโลก โดยฐานข้อมูลทรัพยากรดิน   
จะนําไปสู่การปรับปรุงบํารุงดิน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพ่ิมผลผลิตได้
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งมี ตัวชี้วัด คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรดินและพ้ืนที่ทําการเกษตรได้รับการส่งเสริม สาธิต ปรับปรุง
และพัฒนา พ้ืนที่เป้าหมายตามแผน จํานวน 32,834,508 ไร่ มีผลการดําเนินงาน จํานวน 32,837,084 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 100.01 โดยประเมินได้จาก โครงการ/กิจกรรมของกรมฯ จํานวน 28 โครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ฐานข้อมูลทรัพยากรดินและพ้ืนที่ทําการเกษตรได้รับการส่งเสริม สาธิต 
ปรับปรุงและพัฒนา  

กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัด แผน ผล ร้อยละ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
     32,834,508  32,837,084 100.01
1. ปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน 

จํานวนพื้นที่ที่ไดร้ับการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูล 30,000,000 ไร่ 
 

ผู้รับบริการของกรม
พัฒนาที่ดินมีความ 
พึงพอใจต่อการใช้
ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

30,000,000  30,000,000 100.00

2. ปรับปรุงคุณภาพดิน จํานวนพื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง
และฟ้ืนฟู 67,727 ไร่ 

ร้อยละของต้นทนุการผลิต
ในพ้ืนทีท่ี่ได้รับการ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและ
ฟ้ืนฟู ลดลงจากการนํา
ความรู้ด้านการพัฒนา
ที่ดินไปใช้ในการผลิตทาง
การเกษตร ร้อยละ 5 

67,727  68,727 101.48
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กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัด แผน ผล ร้อยละ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
3. ฟ้ืนฟูและป้องกันการ 
ชะล้างพังทลายของดิน 

จํานวนพื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง
และฟ้ืนฟู 1,024,300 ไร่ 

ร้อยละของต้นทนุการผลิต
ในพ้ืนทีท่ี่ได้รับการ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและ
ฟ้ืนฟู ลดลงจากการนํา
ความรู้ด้านการพัฒนา
ที่ดินไปใช้ในการผลิตทาง
การเกษตร ร้อยละ 5 

1,024,300  1,024,300 100.00

4. การพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ จํานวนพื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง
และฟ้ืนฟู 12,500 ไร่ 

ร้อยละของต้นทนุการผลิต
ในพ้ืนทีท่ี่ได้รับการ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและ
ฟ้ืนฟู ลดลงจากการนํา
ความรู้ด้านการพัฒนา
ที่ดินไปใช้ในการผลิตทาง
การเกษตร ร้อยละ 5 

12,500  12,530 100.24

5. แผนการรองรับการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศและ
ลดโลกร้อน 

จํานวนพื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง
และฟ้ืนฟู 12,000 ไร่ 

ร้อยละของต้นทนุการผลิต
ในพ้ืนทีท่ี่ได้รับการอนุรักษ์ 
ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลง
จากการนําความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดินไปใช้ใน
การผลิตทางการเกษตร 
ร้อยละ 5 

12,000  12,000 100.00

6. ส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 

จํานวนพื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง
และฟ้ืนฟู 1,000,000 ไร่ 

ร้อยละของต้นทนุการผลิต
ในพ้ืนทีท่ี่ได้รับการอนุรักษ์ 
ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลง
จากการนําความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดินไปใช้ใน
การผลิตทางการเกษตร 
ร้อยละ 5 

1,000,000  1,000,300 100.03

7. พัฒนาคุณภาพดินใน
ระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ ่

จํานวนพื้นที่ส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่
ได้รับการพัฒนาที่ดิน 
80,000 ไร่ 

เกษตรกรในพ้ืนทีแ่ปลง
ใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาที่ดิน 
สามารถเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

80,000  80,000 100.00

8. พัฒนาทีด่ินเพ่ือ
สนับสนุนการปรับเปล่ียน
การผลิตในพ้ืนที่ไม่
เหมาะสมตาม Agri-Map 

จํานวนพื้นที่ปรับเปล่ียน 
การผลิตในพื้นที ่
ไม่เหมาะสมตาม  
Agri-Map 100,000 ไร่ 

ฐานข้อมูลเขตเกษตร
เศรษฐกิจสําหรับสินค้า
เกษตรที่สําคัญ มีความ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 

100,000  100,000 100.00
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กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัด แผน ผล ร้อยละ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
9. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินเพ่ือขับเคล่ือน
กลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบ
เกษตรอินทรีย์ 

จํานวนพื้นที่การเกษตรทีท่ํา
การผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์ 10,000 ไร่ 

กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเกษตรอินทรีย์ 
ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ร้อยละ 100 

10,000  11,200 112.00

10. พัฒนาและแก้ปัญหา
การแพร่กระจายดินเค็ม 

จํานวนพื้นที่ดินปัญหาได้รับ
การพัฒนาฟ้ืนฟู อนุรักษ์
และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน  
36,850 ไร่ 

พ้ืนที่ดนิปัญหาไดร้ับการ
พัฒนาให้สามารถใช้
ประโยชน์ทีด่ินไดต้าม
ศักยภาพของพ้ืนที่  
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 

36,850  36,850 100.00

11. พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต 

จํานวนพื้นที่ดินปัญหาได้รับ
การพัฒนาฟ้ืนฟู อนุรักษ์
และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 4,000 ไร่ 

พ้ืนที่ดนิปัญหาไดร้ับการ
พัฒนาให้สามารถใช้
ประโยชน์ทีด่ินไดต้าม
ศักยภาพของพ้ืนที่  
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 

4,000  3,550 88.75

12. พัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ 

จํานวนพื้นที่เกษตรกรรม
ได้รับการส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพในการ
ผลิตพืช 250,000 ไร่ 

ต้นทุนทางการเกษตรใน
พ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริม 
ลดลงจากการนําความรู ้
ไปใช้ในการผลิตสารอินทรีย์
ชีวภาพในการผลิตพืช  
ร้อยละ 5 

250,000  250,000 100.00

13. พัฒนาพ้ืนที่ 
โครงการหลวง 

จํานวนพื้นที่โครงการหลวง
ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
11,000 ไร่ 

พ้ืนที่โครงการหลวงได้รับ
การพัฒนาตามหลักวิชาการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

11,000  11,000 100.00

14. ส่งเสริมการดําเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จํานวนพื้นที่โครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
ได้รับการพัฒนา  
102,575 ไร่ 

พ้ืนที่โครงการพระราชดําริ 
ได้รับการพัฒนาตามหลัก
วิชาการไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

102,575  102,575 100.00

15. ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

จํานวนพื้นที่นาร้างได้รับ
การพัฒนาและฟ้ืนฟู 
12,666 ไร่ 

เกษตรกรที่ได้รับการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูที่ดนิ 
ใหม้คีวามเหมาะสมต่อการ
ปลูกข้าว มคีวามพึงพอใจ
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 

12,666  12,666 100.00

16. ส่งเสริมการไถกลบและ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือป้องกัน
หมอกและควันไฟในพื้นที่
เกษตรภาคเหนือ 

จํานวนพื้นที่ลดการเผาเศษ
วัสดุทางการเกษตรและ
รักษาความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 70,000 ไร่ 

เกษตรกรและประชาชน
ในพ้ืนที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ 
มีความพึงพอใจในมาตรการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

70,000  70,026 100.04
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กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัด แผน ผล ร้อยละ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
17. พัฒนาคุณภาพดินพ้ืนที่
ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต ้

จํานวนพื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง
และฟ้ืนฟู 4,000 ไร่ 

ร้อยละของต้นทนุการผลิต
ที่ลดลงจากการนําความรู้
ด้านการพัฒนาทีด่ินไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 5 

4,000  4,000 100.00

18. พัฒนาคุณภาพดินใน
พ้ืนที่ปลูกไม้ผลภาคใต ้

จํานวนพื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง
และฟ้ืนฟู 40 ไร่ 

ร้อยละของต้นทนุการผลิต
ที่ลดลงจากการนําความรู้
ด้านการพัฒนาทีด่ินไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 5 

40  40 100.00

19. พัฒนาคุณภาพดินใน
พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวภาคใต ้

จํานวนพื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง
และฟ้ืนฟู 100 ไร่ 

ร้อยละของต้นทนุการผลิต
ที่ลดลงจากการนําความรู้
ด้านการพัฒนาทีด่ินไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 5 

100  100 100.00

20. พัฒนาคุณภาพดินเพ่ือ
ปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต ้

จํานวนพื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง
และฟ้ืนฟู 8,000 ไร่ 

ร้อยละของต้นทนุการผลิต
ที่ลดลงจากการนําความรู้
ด้านการพัฒนาทีด่ินไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 5 

          8,000  8,000 100.00

21. จัดระบบอนุรักษ์ดิน
และนํ้าเพ่ือการปลูกพืช
ผสมผสานในพ้ืนที่ภาคใต ้

จํานวนพื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง
และฟ้ืนฟู 3,000 ไร่ 

ร้อยละของต้นทนุการผลิต
ที่ลดลงจากการนําความรู้
ด้านการพัฒนาทีด่ินไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 5 

          3,000  3,000 100.00

22. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตในพ้ืนทีด่ินเส่ือมโทรม
ภาคใต ้

จํานวนพ้ืนทีท่างการเกษตร
ได้รบัการอนุรักษ์ ปรับปรงุ
และฟ้ืนฟู 3,000 ไร่ 

ร้อยละของต้นทนุการผลิต
ที่ลดลงจากการนําความรู้
ด้านการพัฒนาทีด่ินไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 5 

          3,000          3,000 100.00

23. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตยางพารา ปาล์มนํ้ามัน 
มะพร้าวและไม้ผล 

จํานวนพ้ืนทีท่างการเกษตร
ใน 3 จังหวดัภาคใต้ชายแดน 
ได้รบัการอนุรักษ์ ปรับปรงุ
และฟ้ืนฟู 2,000 ไร่ 

พ้ืนทีท่างการเกษตรใน 3 
จังหวัดภาคใต้ชายแดน   
ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง 
และฟ้ืนฟูมีต้นทนุการผลิต
ทางการเกษตรลดลง  
ร้อยละ 5 

          2,000          2,000  100.00

24. พัฒนาพ้ืนที่นาร้างเพื่อ
ปลูกพืชเกษตรผสมผสาน 

จํานวนพ้ืนทีท่างการเกษตร
ใน 3 จังหวดัภาคใต้ชายแดน 
ได้รบัการอนุรักษ์ ปรับปรงุ
และฟ้ืนฟู 1,000 ไร่ 

พ้ืนที่ทางการเกษตรใน  
3 จังหวัดภาคใตช้ายแดน 
ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง 
และฟ้ืนฟูมีต้นทนุการผลิต
ทางการเกษตรลดลง  
ร้อยละ 5 

          1,000          1,000 100.00
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กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัด แผน ผล ร้อยละ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
25. พัฒนาคุณภาพดินใน
การทําเกษตรผสมผสาน
เพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว์
ภาคใต้ชายแดน 

จํานวนพ้ืนทีท่างการเกษตร
ใน 3 จังหวดัภาคใต้ชายแดน 
ได้รบัการอนุรักษ์ ปรับปรงุ
และฟ้ืนฟู 1,000 ไร่ 

พ้ืนที่ทางการเกษตรใน 3 
จังหวัดภาคใต้ชายแดนที่
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง 
และฟ้ืนฟูมีต้นทนุการผลิต
ทางการเกษตรลดลง  
ร้อยละ 5 

          1,000  1,010 101.00

26. พัฒนาคุณภาพดินพ้ืนที่
ปลูกข้าวลุ่มนํ้าเจ้าพระยา-
แม่กลอง 

จํานวนพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มนํ้า
เจ้าพระยา-แม่กลอง ใน 6 
จังหวัดภาคกลาง ได้รับการ
พัฒนาที่ดิน 3,000 ไร่ 

ร้อยละของต้นทนุการผลิต
ลดลงจากการนําความรู้ 
ด้านการพัฒนาทีด่ินไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 5 

          3,000          3,100 103.33

27. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
จัดการดินที่เหมาะสมและ
ส่งเสริมระบบการรองรับ
การมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกร
ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ใน
ภาคเหนือตอนบน 

จํานวนพื้นที่การเกษตรใน
พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือที่
ทําการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์ 5,750 ไร่ 

กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 8 
จังหวัดภาคเหนือที่เข้า 
ร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์
ได้รับการพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 100 

          5,750          5,750 100.00

28. พัฒนาคุณภาพดินพ้ืนที่
ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ 

จํานวนพื้นที่การผลิตข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง
และฟ้ืนฟู 10,000 ไร่ 

 

พ้ืนที่การผลิตข้าว 
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
ที่ได้รับการอนุรักษ์ 
ปรับปรุงและฟ้ืนฟูมีต้นทุน
การผลิตทางการเกษตร  
ลดลง ร้อยละ 5 

        10,000         10,360 103.60

กรมพัฒนาที่ดินดําเนินงานการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ทําให้ทราบถึงสถานภาพ
ทรัพยากรดิน และแนวโน้มในอนาคต เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปรับปรุงบํารุงดิน การจัดการดิน น้ํา 
และธาตุอาหารพืช ให้สอดคล้องกับสมรรถนะและคุณภาพของที่ดิน นําไปสู่การปรับแนวทางและวิธีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินที่เหมาะสมเพ่ือเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจให้สูงข้ึน รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยของ กรมพัฒนาท่ีดิน
ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ความต้องการของเกษตรกร 
รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของประเทศและของโลก อีกทั้งยังใช้ประกอบการดําเนินกิจกรรมส่งเสริม สาธิต ปรับปรุง 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูดิน ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ ส่งผลให้พื้นที่มี
ความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการทําการเกษตร นอกจากนี้เกษตรกรยังช่วยให้มีข้อมูลในการวางแผน 
การผลิตพืชได้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ ทําให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และใช้ประโยชน์ที่ดินในการทําการผลิตการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 
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2. ผลสัมฤทธ์ิ : เกษตรกร หมอดินอาสา รวมถงึประชาชนผูส้นใจเกิดความตระหนักและรว่ม
รักษาทรัพยากรดนิ  

เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินผ่านบริการต่าง ๆ ของ
กรมพัฒนาที่ดิน โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการนํา
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบํารุงดินไปใช้ในพื้นที่ทํากินให้สามารถลดต้นทุน และทําการเกษตรได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและย่ังยืน รวมท้ังสนับสนุนให้เกษตรกรร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นท่ี โดยมี ตัวชี้วัด คือ เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริม สาธิตวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จํานวนเกษตรกรตามแผนการดําเนินงาน 
จํานวน 571,438 ราย ผลการดําเนินงาน จํานวน 571,617 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.03 โดยประเมินได้จาก โครงการ
กิจกรรมของกรมฯ จํานวน 7 โครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เกษตรกร หมอดินอาสา รวมถึงประชาชนผู้สนใจเกิดความตระหนักและ
ร่วมรักษาทรัพยากรดิน 

กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัด แผน ผล ร้อยละ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
   571,438  571,617 100.03 
1. คลินิกเกษตรเคล่ือนที่ จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับ

การส่งเสริมและบริการ 
ด้านการพัฒนาทีด่ิน 
490,000 ราย 

เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รับ 
การอนุรักษ์ ปรับปรุงและ
ฟ้ืนฟู นําความรู้ด้าน 
การพัฒนาที่ดินไปใช้ใน 
การผลิตทางการเกษตร      
ร้อยละ 100 

490,000  490,000 100.00 

2. การพัฒนาหมอดินอาสา
และหมอดินน้อย 

จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับ
การส่งเสริมและบริการ 
ด้านการพัฒนาทีด่ิน 
37,858 ราย 

เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รับ 
การอนุรักษ์ ปรับปรุงและ
ฟ้ืนฟู นําความรู้ด้าน 
การพัฒนาที่ดินไปใช้ใน 
การผลิตทางการเกษตร      
ร้อยละ 100 

37,858  37,858 100.00 

3. สนับสนุนงานพัฒนา
ที่ดินเพ่ือส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับ
การพัฒนาที่ดินย่ังยืนและ
เหมาะสมกับการผลิตพืช  
20,000 ราย 

ร้อยละของต้นทนุการผลิต
ที่ลดลงจากการนําความรู้
ด้านการพัฒนาทีด่ินไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 5 

20,000  20,000 100.00 

4. การตรวจวิเคราะห์ดิน
เพ่ือสนับสนุนการใช้ปุ๋ย
ผสมเอง 

จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับ
การพัฒนาที่ดินย่ังยืนและ
เหมาะสมกับการผลิตพืช  
15,000 ราย 

ร้อยละของต้นทนุการผลิต
ที่ลดลงจากการนําความรู้
ด้านการพัฒนาทีด่ินไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 5 

15,000  15,000 100.00 
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กจิกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวช้ีวัด แผน ผล ร้อยละ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
5. พัฒนาคุณภาพดิน 
ในพ้ืนที่จัดการปญัหา 
ที่ดินทํากิน 

จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับ
การจัดทีด่ินทาํกนิได้รับการ
พัฒนาคุณภาพดิน  
4,000 ราย  

พ้ืนที่ที่ได้จัดที่ดนิทํากิน
ให้แก่เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตาม
หลักวิชาการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

4,000  4,000 100.00 

6. การพัฒนาทีด่นิเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตในพ้ืนที่
เกษตรแผนใหม ่

จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาที่ดิน 
1,080 ราย 

ร้อยละของต้นทนุการผลิต
ที่ลดลงจากการนําความรู้
ด้านการพัฒนาทีด่ินไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 5 

1,080  1,259 116.57 

7. กําขัดขยะอินทรีย์เพ่ือ
ชุมชนภาคใต ้

จํานวนเกษตรกรท่ีได้รับ
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพ่ือปรับปรุง บํารุงดิน 
3,500 ราย 

ร้อยละของต้นทนุการผลิต
ที่ลดลงจากการนําความรู้
ด้านการพัฒนาทีด่ินไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 5 

3,500  3,500 100.00 

กรมพัฒนาที่ดินดําเนินงานการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเชิงรุก โดยมี
การพัฒนาหมอดินอาสาให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดินอย่าง
เหมาะสม สามารถเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ในการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาท่ีดินและแก้ไข
ปัญหาดินให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายวิชาการหมอดินอาสาที่มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้การแก้ปัญหาด้านดิน กรมพัฒนาที่ดินยังมีการให้บริการวิเคราะห์ดิน และถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทราบถึงความสมบูรณ์ของดินที่เหมาะสมในการปลูกพืช พร้อมให้คําแนะนํา
ในการจัดการดิน และจัดทําคลังข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน รวมถึงสนับสนุนชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการทํางานแก่หมอดินอาสา นอกจากนี้ยังมีช่องทางบริการให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการบริการ
งานพัฒนาท่ีดินได้อย่างทั่วถึง สนับสนุนให้เกษตรกรนําความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปปรับใช้ในการพัฒนาที่ดินใน
พื้นท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถนําไปใช้ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพดินในแปลงเกษตรของ
ตนเองให้มีศักยภาพสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างย่ังยืน 

 
 
 



12 

 สว่นท่ี 3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน 

  1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนเกษตรกร
เพื่อลดต้นทุน สามารถควบคุมปัจจัยการผลิต และเพ่ิมผลิตรวมทั้งการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
เข้าถึงเกษตรกรได้มากข้ึน สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลของแต่ละพ้ืนที่ในการดําเนินงาน เพ่ือให้สะท้อนถึง
ความเป็นจริงในการดําเนินงานของพ้ืนท่ี  
  2. พิจารณาวางแผนการดําเนินงานแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องตามปฏิทินการเพาะปลูก และควร
สํารวจความต้องการปัจจัยการผลิตล่วงหน้าให้ถูกต้องตรงกับปริมาณความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้ง
สํารวจช่วงเวลาที่เกษตรกรจะต้องใช้ปัจจัยการผลิต เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาและความต้องการของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่กรมฯ สนับสนุนใน
แต่ละพ้ืนท่ี 
  3. บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก
ถึงปัญหา เพ่ือระดมความคิด ประสานความร่วมมือกันแก้ปัญหา ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ภาคเอกชน รวมท้ังประชาชนในพ้ืนที่เอง อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
  4. การดําเนินงานในแต่ละโครงการ ควรมีการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องและความเข้าใจตรงกัน เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสร้างเครือข่ายในการทํางานโดยประสานการทํางาน
ร่วมกับตัวแทนในระดับพ้ืนที่ ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ควรสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรให้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของนโยบายของรัฐและกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมฯ ที่เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือให้เกษตรกรที่
ได้รับการส่งเสริมยินดีเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ และใช้ประโยชน์จากปัจจัยท่ีได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมี
การวางแผนการดําเนินงาน ให้คําแนะนําแก่เกษตรกร พร้อมท้ังติดตามงานอย่างต่อเน่ือง และมีการประเมินผล
โครงการที่ดําเนินการทุกโครงการ เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของโครงการ และสามารถใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการทําโครงการในปีถัดไป 
  5. จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และหมอดินอาสา อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาความรู้ ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินรูปแบบใหม่ให้ทันต่อยุคสมัย สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรนําไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้ 
 
 
 
 


