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คานา
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวม และสรุปผลการดาเนินงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ดาเนิน
กิจกรรมตามกรอบแนวทาง และแผนงาน/โครงการ ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่ งเชื่อมโยงสู่
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามความสาเร็จของการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
เปูาหมาย และตัวชี้วัดที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน เพื่อนาข้อมูล
มาใช้ ป รั บ ปรุ ง การด าเนิ น งาน และประกอบการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง องค์ ป ระกอบในการรายงาน
แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แ ก่ 1) ความสอดคล้อง และเชื่อมโยง ของแผนงานโครงการ กับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท และแผนปฏิรูปประเทศ 2) ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน 3) รายงานสถานะ
ทางการเงิน กรมพัฒนาที่ดิน 4) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินงาน 5) รายงานผลการดาเนินงาน
ระดับผลผลิต (output) และ 6) รายงานผลสัมฤทธิ์
กองแผนงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสรุปผลการดาเนินงาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จะมีประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้อ้างอิงการปฏิบัติงาน และการพัฒนางานตามนโยบาย
และภารกิจที่รับผิดชอบต่อไป
กองแผนงาน
เมษายน 2564
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ส่วนที่ 1
ความสอดคล้องและเชื่อมโยง
ของแผนงานโครงการ กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูป
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1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบาย และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา รูปแบบการ
จัดทาแผนเพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยมาตรา 65 ภายใต้
หมวดแนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ได้ ก าหนดให้ รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น เปู า หมายการพั ฒ นาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนระดับที่ 2 และ 3 ตลอดจนการจัดทากรอบ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้ เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่การบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาประเทศที่กาหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ชาติไปสู่การปฏิบัติ
ให้มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบนั้น ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา จะทาหน้ าที่เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้ อม ด้วยการมีส่ วนร่วมของทุกภาคส่ วน โดยมีแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงซึ่งเป็น แผนระดับที่ 2 เป็ นกลไกสาคัญ
ในการถ่ายทอด แนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยแผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ท าหน้ า ที่ ก าหนดประเด็ น การพั ฒ นาที่ มี ค วามบู ร ณาการและเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งทาหน้ าที่เป็นแผนที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน
แก้ไขปัญหา อุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง กลไก หรือกฎระเบียบ เพื่อให้รากฐานการพัฒนามีความเหมาะสม
กับบริบทประเทศ ในขณะที่ แ ผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ จะทาหน้ าที่ระบุ ทิศทางการพัฒนา
ที่ประเทศควรให้ความสาคัญและมุ่งดาเนินการในระยะ 5 ปีของแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยคานึงถึงเงื่อนไขการ
พัฒนาที่ประเทศเผชิญอยู่เพื่อเป็นแนวทางให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับจุดเน้นการดาเนินงานมุ่งสู่การเสริมสร้าง
ความสามารถของประเทศให้สอดรับ ปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการขับเคลื่อนไปสู่ การ
ปฏิบัติมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ และขับเคลื่อนประเทศสู่ การบรรลุเปูาหมายระยะยาว และมีนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ทาหน้าที่เป็นแผนหลักที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการดาเนินการ
ปูองกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยแผนระดับที่ 2 ทั้ง 4 แผนข้ างต้นจะเป็น
กลไกสาคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติใน
แผนระดับที่ 3 ซึ่ งเป็ นแผนเชิงปฏิบัติที่มีการระบุการดาเนินงาน/โครงการที่ความชัดเจนตามภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐ ในการที่จะสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 2 และยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเปูาหมาย
ที่กาหนดไว้และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกระดับของแผน

3

ภาพที่ 1 ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ
ที่มา: สศช. (2562)
กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจในการกาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม อนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรดิน และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินตามหลักวิชาการแก่เกษตรกร เพื่อนาไปสู่
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การสร้างรายได้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยได้ดาเนินกิจกรรม
ตามกรอบแนวทาง และแผนงาน/โครงการ ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี ซึ่งเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามความสาเร็จของการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ เปู าหมาย
และตัวชี้วัดที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน เพื่อนาข้อมูลมาใช้
ปรับปรุงการดาเนินงาน และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมพัฒนาที่ดินมีการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติ โดยการ
กาหนดรูปแบบการเชื่อมโยงเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ และแผนอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวนทั้งสิ้ น
25 โครงการ 47 กิจกรรมหลัก สอดรับการขับเคลื่อนที่นาไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาประเทศภายใต้แผน
ปฏิรูปประเทศ จานวน 2 ด้าน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน 7 แผนแม่บทฯ ซึ่งทั้งหมดจะสะท้อน
เปูาหมายในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ จานวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังภาพ
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ภาพที่ 2 ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนปฏิรูปประเทศ
ที่มา: กองแผนงาน (2562)

5
ตารางที่ 1 แผนงานโครงการ กับความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนปฏิรูปประเทศ
โครงการ / กิจกรรม
1. กลุ่มบุคลากรภาครัฐ
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
โครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ
กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาด้านการเกษตร
(พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร)

ยุทธศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บทฯ

2. การสร้าง 3. การ
ความ
เกษตร
สามารถใน
การแข่งขัน

เป้าหมาย

1. ผลิตภัณฑ์
มวลรวมใน
ประเทศใน
สาขาเกษตร
เพิ่มขึ้น
2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

แผนย่อย

1. อัตราการ
การพัฒนา
ขยายตัวของ
ระบบนิเวศ
ผลิตภัณฑ์มวล การเกษตร
รวมในประเทศ
สาขาเกษตร
ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.8
2. อัตราผลิต
ภาพการผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อย
ละ 1.2

เป้าหมาย
แผนย่อย

ตัวชี้วัด
แผนย่อย

แนวทาง
การพัฒนา

ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

มูลค่าผลผลิต
สินค้าเกษตร
ต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

1) เพิม่
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตร

แผนปฏิรูป

6
ยุทธศาสตร์
แผน
ชาติ
แม่บทฯ
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกรมพัฒนาที่ดิน (Function)
2.1 แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากร
2. การสร้าง 3. การ
ที่ดินได้รบั การปรับปรุงและพัฒนา
ความ
เกษตร
กิจกรรมหลักที่ 1.1
สามารถใน
ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
การแข่งขัน
กิจกรรมหลักที่ 1.2
ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านการพัฒนาทีด่ ิน
กิจกรรมหลักที่ 2.1
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
กิจกรรมหลักที่ 2.2 การพัฒนา
หมอดินอาสาและหมอดินน้อย
กิจกรรมหลักที่ 2.3
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาทีด่ นิ
โครงการ / กิจกรรม

เป้าหมาย

1. ผลิตภัณฑ์
มวลรวมใน
ประเทศใน
สาขาเกษตร
เพิ่มขึ้น
2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

แผนย่อย

1. อัตราการ
การพัฒนา
ขยายตัวของ
ระบบนิเวศ
ผลิตภัณฑ์มวล การเกษตร
รวมในประเทศ
สาขาเกษตร
ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.8
2. อัตราผลิต
ภาพการผลิต
ของภาคเกษตร
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 1.2

เป้าหมาย
แผนย่อย

ตัวชี้วัด
แผนย่อย

ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

มูลค่าผลผลิต
สินค้าเกษตร
ต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

แนวทาง
การพัฒนา
1) เพิม่
ประสิทธิภาพ
และการจัดการ
ฐานทรัพยากร
ทางการเกษตร

แผนปฏิรูป

7
โครงการ / กิจกรรม
ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้้า
ได้รับการพัฒนา
กิจกรรมหลักที่ 3.1 ปรับปรุง
คุณภาพดิน
กิจกรรมหลักที่ 3.2 ฟื้นฟูและ
ปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน
กิจกรรมหลักที่ 3.3 การพัฒนาทีด่ ิน
พื้นที่เฉพาะ
กิจกรรมหลักที่ 3.4
แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและลดโลกร้อน
กิจกรรมหลักที่ 3.5
สร้างนิคมการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 3.6 ส่งเสริม
การใช้สารอินทรียล์ ดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร

ยุทธศาสตร์
แผน
ชาติ
แม่บทฯ
2. การสร้าง 3. การ
ความ
เกษตร
สามารถใน
การแข่งขัน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. ผลิตภัณฑ์
มวลรวมใน
ประเทศใน
สาขาเกษตร
เพิ่มขึ้น
2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

1. อัตราการ
ขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ
สาขาเกษตร
ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.8
2. อัตราผลิต
ภาพการผลิต
ของภาคเกษตร
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 1.2

เป้าหมาย
แผนย่อย
การพัฒนา ประสิทธิภาพ
ระบบนิเวศ การผลิตสินค้า
การเกษตร เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
แผนย่อย

ตัวชี้วัด
แผนย่อย
มูลค่าผลผลิต
สินค้าเกษตร
ต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

แนวทาง
การพัฒนา
1) เพิม่
ประสิทธิภาพ
และการจัดการ
ฐานทรัพยากร
ทางการเกษตร

แผนปฏิรูป

8
โครงการ / กิจกรรม
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map)
กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดทา
ฐานข้อมูลเพือ่ รองรับเขตเกษตร
เศรษฐกิจ
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาที่ดินเพือ่
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตใน
พื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 1 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

โครงการเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมหลักที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินเพือ่ ขับเคลื่อนกลุ่ม
เกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บทฯ

2. การสร้าง 3. การ
ความ
เกษตร
สามารถใน
การแข่งขัน

เป้าหมาย
1. ผลิตภัณฑ์
มวลรวมใน
ประเทศใน
สาขาเกษตร
เพิ่มขึ้น
2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
แผนย่อย

ตัวชี้วัด
แผนย่อย

แนวทาง
การพัฒนา

ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

มูลค่าผลผลิต
สินค้าเกษตร
ต่อหน่วย
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10

1) เพิม่
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตร

การพัฒนา ประสิทธิภาพ
ระบบนิเวศ การผลิตสินค้า
การเกษตร เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
เกษตร
สินค้าเกษตร
ปลอดภัย ปลอดภัยมีมูลค่า
เพิ่มขึ้น

มูลค่าผลผลิต
สินค้าเกษตร
ต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
อัตราการ
ขยายตัวของ
มูลค่าของ
สินค้าเกษตร
ปลอดภัย
ขยายตัว
ร้อยละ 3

2) สร้างความ
มั่นคงอาหาร
ให้กบั ครัวเรือน
เกษตรกรและ
ชุมชน
1) สนับสนุนการ
บริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบ
การผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

แผนย่อย

1. อัตราการ
การพัฒนา
ขยายตัวของ
ระบบนิเวศ
ผลิตภัณฑ์มวล การเกษตร
รวมในประเทศ
สาขาเกษตร
ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.8
2. อัตราผลิต
ภาพการผลิต
ของภาคเกษตร
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 1.2

แผนปฏิรูป
เศรษฐกิจ
แนวทาง : การพัฒนา
ธุรกิจชุมชน (สร้างธุรกิจ
ระดับชุมชน)
กิจกรรม การรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจ
แนวทาง : อุตสาหกรรม
การเกษตร (ข้อมูลของ
ตลาด)
กิจกรรม การสนับสนุน
การเกษตรแบบโซนนิ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทาง : ทรัพยากร
ทางบก (ทรัพยากรดิน)
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

9
แผน
เป้าหมาย
แม่บทฯ
โครงการแหล่งน้้าในไร่นานอกเขต 2. การสร้าง 3. การ
1. ผลิตภัณฑ์
ความสามารถ
ชลประทาน
เกษตร
มวลรวมใน
ในการแข่
ง
ขั
น
กิจกรรมหลักที่ 1 การก่อสร้าง
ประเทศใน
แหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน
สาขาเกษตร
เพิ่มขึ้น
โครงการบริหารจัดการเขตพัฒนา
2. ผลิตภาพ
ที่ดินลุ่มน้้าต้นแบบ
การผลิตของ
กิจกรรมหลักที่ 1 การอนุรักษ์พฒ
ั นา
ภาคเกษตร
ที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้า
เพิ่มขึ้น
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและ
แก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม
กิจกรรมหลักที่ 2
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต
โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและ
การใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตพืช
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและส่งเสริม
การใช้สารอินทรียช์ ีวภาพ
โครงการ / กิจกรรม

ยุทธศาสตร์
ชาติ

ตัวชี้วัด
1. อัตราการ
ขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ
สาขาเกษตร
ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.8
2. อัตราผลิต
ภาพการผลิต
ของภาคเกษตร
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 1.2

เป้าหมาย
แผนย่อย
การพัฒนา ประสิทธิภาพ
ระบบนิเวศ การผลิตสินค้า
การเกษตร เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
แผนย่อย

เกษตร
ปลอดภัย

ตัวชี้วัด
แผนย่อย
มูลค่าผลผลิต
สินค้าเกษตร
ต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

แนวทาง
การพัฒนา
1) เพิม่
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตร

สินค้าเกษตร
อัตราการ
ปลอดภัยมีมูลค่า ขยายตัวของ
เพิ่มขึ้น
มูลค่าของ
สินค้าเกษตร
ปลอดภัย
ขยายตัว
ร้อยละ 3

1) สนับสนุนการ
บริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบ
การผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิรูป
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทาง : การบริหาร
เชิงพื้นที่

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทาง : ทรัพยากร
ทางบก (ทรัพยากรดิน)
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

10
ยุทธศาสตร์
ชาติ
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ 2. การ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สร้าง
กิจกรรมหลักที่ 1 วิจัยและพัฒนา
ความสามา
ที่ดินอย่างยั่งยืน
รถในการ
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง แข่งขัน
องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมหลักที่ 1 วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมหลักที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการ
ทางานของหน่วยงาน
กิจกรรมหลักที่ 3 วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดินเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมหลักที่ 4 วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดินสาหรับพื้น
ที่ดินมีปัญหา
กิจกรรมหลักที่ 5 วิจัยพื้นฐานเพือ่
สร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการ
พัฒนาที่ดิน
กิจกรรมหลักที่ 6 วิจัยพื้นฐานเพือ่
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการดิน
กิจกรรมหลักที่ 7 วิจัยประยุกต์และ
ต่อยอดงานวิชาการด้านการพัฒนาทีด่ ิน
เพี่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร
โครงการ / กิจกรรม

แผน
แม่บทฯ
23. การ
วิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม

เป้าหมาย
มูลค่าการ
ลงทุนวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์
มวลรวมใน
ประเทศ
เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
แผนย่อย
สัดส่วนมูลค่าการ การวิจัย
ประเทศไทย
ลงทุนวิจัย
และพัฒนา มีขีด
พัฒนาและ
นวัตกรรม ความสามารถ
นวัตกรรมต่อ
ด้านองค์
ของเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์มวล ความรู้
ฐานทั้ง 4 ด้าน
รวมในประเทศ พื้นฐาน
ทัดเทียมประเทศ
ร้อยละ 1.5
ที่ก้าวหน้าใน
ภายในปี 2565
เอเชีย
ตัวชี้วัด

แผนย่อย

ตัวชี้วัด
แนวทาง
แผนย่อย
การพัฒนา
อันดับ
1) พัฒนาเกษตร
ความก้าวหน้า สร้างมูลค่า
ทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ
เทคโนโลยี
วัสดุ นาโน
เทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
ดิจิทัล อันดับ
1 ใน 20 ของ
ประเทศที่
ก้าวหน้าใน
เอเชีย

แผนปฏิรูป
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โครงการ / กิจกรรม

ยุทธศาสตร์
แผน
ชาติ
แม่บทฯ
4. ด้านการ 15 พลัง
สร้าง
ทาง
โอกาสและ สังคม
ความเสมอ
ภาคทาง
สังคม

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง
โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการ
ดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)
โครงการต้าบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1 ความ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มั่นคง
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะใน
การประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาค
เกษตร
กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนงาน
พัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมหลักที่ 2 การตรวจ
วิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ย
ผสมเอง

1. ความ
มั่นคง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อย

ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
สังคมเพิ่มขึ้น

มิติด้านโอกาส
ของดัชนีชี้วัด
ความก้าวหน้า
ทางสังคม
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 10

การ
เสริมสร้าง
ทุนทาง
สังคม

ประเทศชาติ
มีความมั่นคง
ในทุกมิติ
และทุกระดับ

ดัชนีสันติภาพ
โลกอยู่อันดับ 1
ใน 75 ภายในปี
2565

การปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหาที่มี
ผลกระทบ
ต่อความ
มั่นคง
4. ด้านการ 16
รายได้ของ
ดัชนีการพัฒนา การยกระดับ
สร้างโอกาส เศรษฐกิจ ประชากรกลุ่ม อย่างทั่วถึง 4.30 ศักยภาพการ
และความ ฐานราก รายได้น้อย
คะแนน ในปี
เป็นผู้
เสมอภาค
เพิ่มขึ้นอย่าง 2565
ประกอบ
ทางสังคม
กระจายและ
การธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
แผนย่อย
ภาคีการพัฒนา
มีบทบาทใน
การพัฒนา
สังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
แผนย่อย
ดัชนีชี้วัดทุน
ทางสังคม
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

แนวทาง
การพัฒนา
2) เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนา การ
พึ่งตนเอง และการ
จัดการตนเอง

ภาคใต้มีความ
สงบสุข ร่มเย็น

สถิติจานวน
เหตุรุนแรง/
สูญเสีย ลดลง
ร้อยละ 20
ต่อปี

13. พัฒนา
ประเทศเพื่อความ
มั่นคงและ
ช่วยเหลือ
ประชาชน

ศักยภาพและขีด
ความสามารถ
ของเศรษฐกิจ
ฐานรากเพิ่มขึ้น

อัตราการ
เติบโตของ
รายได้ของกลุม่
ประชากร
ร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่าสุดไม่
ต่ากว่าร้อยละ
15 ต่อปี

1) เสริมสร้างองค์
ความรูแ้ ละพัฒนา
ทักษะให้กับกลุ่มผูม้ ี
รายได้น้อย เพือ่
ยกระดับสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ

แผนปฏิรูป
เศรษฐกิจ แนวทาง :
การขยายผลโครงการ
ในพระราชดาริกว่า
4,000 โครงการ
ทั่วประเทศ

เศรษฐกิจ
แนวทาง : การจัดตั้ง
Centre of
Excellence สาหรับ
ภาคเกษตร
เศรษฐกิจ
แนวทาง : การขยายผล
โครงการในพระราช
ดาริกว่า 4,000
โครงการทั่วประเทศ*
กิจกรรมส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่

12
ยุทธศาสตร์
แผน
ชาติ
แม่บทฯ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 4. ด้านการ 16
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินของ
สร้าง
เศรษฐกิจ
เกษตรกร
โอกาสและ ฐานราก
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดิน ความเสมอ
ในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทากิน
ภาคทาง
สังคม
โครงการ / กิจกรรม

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม
การผลิตด้านการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาที่ดนิ
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการผลิตในพืน้ ทีเ่ กษตร
แผนใหม่

4. ด้านการ
สร้าง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
สังคม

16
เศรษฐกิ
จฐาน
ราก

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อย

รายได้ของ
ประชากร
กลุ่มรายได้
น้อยเพิ่มขึ้น
อย่างกระจาย
และอย่าง
ต่อเนื่อง

ดัชนีการพัฒนา
อย่างทั่วถึง
4.30 คะแนน
ในปี 2565

การ
ยกระดับ
ศักยภาพ
การเป็นผู้
ประกอบ
การธุรกิจ

รายได้ของ
ประชากร
กลุ่มรายได้
น้อยเพิ่มขึ้น
อย่างกระจาย
และอย่าง
ต่อเนื่อง

ดัชนีการพัฒนา
อย่างทั่วถึง
4.30 คะแนน
ในปี 2565

การสร้าง
สภาพแวด
ล้อมและ
กลไกที่
ส่งเสริม
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฐานราก

เป้าหมาย
แผนย่อย
ศักยภาพ
และขีด
ความสามารถ
ของเศรษฐกิจ
ฐานรากเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
แผนย่อย
อัตราการ
เติบโตของ
รายได้ของกลุม่
ประชากร
ร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่าสุด
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 15
ต่อปี

แนวทาง
การพัฒนา
1) เสริมสร้างองค์
ความรูแ้ ละพัฒนา
ทักษะให้กับกลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อย
เพื่อยกระดับสู่
การเป็น
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ

ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจฐาน
ราก
มีรายได้เพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

อัตราการ
เติบโตของ
มูลค่า
เศรษฐกิจฐาน
รากของมูลค่า
สินค้า OTOP
อย่างน้อย
ร้อยละ 30
ของปีฐาน

1) ส่งเสริมและ
พัฒนากลไกและ
โครงสร้างดูดซับ
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
และการกระจาย
รายได้ กลับสู่ชุมชน

แผนปฏิรูป
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทาง : ทรัพยากร
ทางบก (ทรัพยากรปุา
ไม้และสัตว์ปุา)
กิจกรรม จัดระเบียบ
และแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งเกี่ยวกับการ
ครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ที่ดินปุาไม้

13
ยุทธศาสตร์
ชาติ
โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิต ด้านที่ 5
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควัน ด้านการ
ไฟในพืน้ ที่เกษตรภาคเหนือ
สร้างการ
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการไถ
เติบโตบน
กลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปูองกัน
คุณภาพชีวิต
หมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตร
ที่เป็นมิตรต่อ
ภาคเหนือ
สิ่งแวดล้อม

แผน
แม่บทฯ
18 การ
เติบโต
อย่างยั่งยืน

โครงการป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม
ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้้า
กิจกรรมหลักที่ 1 ปูองกันการชะล้าง
พังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่
เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้า

19 การ
บริหาร
จัดการ
น้าทั้ง
ระบบ

โครงการ / กิจกรรม

ด้านที่ 5
ด้านการ
สร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

สภาพแวดล้อม
ของประเทศ
ไทยมีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน

อันดับของ
ประเทศด้าน
ความยั่งยืนและ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมใน
ระดับโลก อยู่ใน
ระดับต่ากว่า 50
ประเทศแรกของ
โลก ภายในปี
2565

1. ความ
มั่นคงด้านน้า
ของประเทศ
เพิ่มขึ้น

1. ดัชนีความ
มั่นคงด้านน้า
ของประเทศ
ระดับ 2 (60
คะแนน)

เป้าหมาย
แผนย่อย
การจัดการ คุณภาพอากาศ
มลพิษที่มี เสียง และความ
ผลกระทบ สั่นสะเทือนอยู่
ต่อ
ระดับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย
และสารเคมี
ในภาค
เกษตรทั้ง
ระบบ ให้
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
สากลและค่า
มาตรฐาน
สากล
การ
ระดับความ
พัฒนาการ มั่นคงด้านน้า
จัดการน้า อุปโภคบริโภค
เชิงลุ่มน้า เพิ่มขึ้น จาก
ทั้งระบบ
ระดับ 3 ให้เป็น
เพือ่ เพิม่
ระดับ 4 (สูงสุด
ความมั่นคง ที่ระดับ 5)
ด้านน้าของ
ประเทศ
แผนย่อย

ตัวชี้วัด
แนวทาง
แผนย่อย
การพัฒนา
คุณภาพอากาศ 2) จัดการคุณภาพ
เสียง และ
อากาศ เสียง และ
ความ
ความสั่นสะเทือน
สั่นสะเทือนอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ประเทศไทย
ร้อยละ 35
ของพื้นที่
เปูาหมาย
ทั้งหมด

ดัชนีความ
มั่นคงด้านน้า
อุปโภค
บริโภค อยู่ใน
ระดับ 3.25

2) จัดการน้าเพื่อ
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมฟื้นฟู
อนุรักษ์ พื้นที่ต้น
น้า พื้นที่ชุ่มน้า
พื้นที่พักน้า
แหล่งน้า
ธรรมชาติ (รวม
ล้าน้า) แอ่งน้า
บาดาล การ
ระบายน้าจาก
เมืองชายฝัง่

แผนปฏิรูป
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โครงการ / กิจกรรม
4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดิน
พื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาคุณภาพดิน
ในพื้นที่ปลูกไม้ผลภาคใต้

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาคุณภาพดิน
ในพื้นที่ปลูกมะพร้าวภาคใต้

กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาคุณภาพดิน
เพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้

กิจกรรมหลักที่ 5 จัดระบบอนุรักษ์
ดินและน้าเพือ่ การปลูกพืชผสมผสานใน
พื้นที่ภาคใต้

ยุทธศาสตร์
ชาติ

แผน
แม่บทฯ

2. การสร้าง 3. การ
ความ
เกษตร
สามารถใน
การแข่งขัน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

แผนย่อย

1. ผลิตภัณฑ์
มวลรวมใน
ประเทศใน
สาขาเกษตร
เพิ่มขึ้น
2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

1. อัตราการ
ขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ
สาขาเกษตร
ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.8
2. อัตราผลิต
ภาพการผลิต
ของภาคเกษตร
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 1.2

เกษตร
อัตลักษณ์
พื้นถิ่น

เป้าหมาย
แผนย่อย

ตัวชี้วัด
แผนย่อย

สินค้าเกษตร
อัตราการ
อัตลักษณ์พื้นถิ่น ขยายตัวของ
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าของ
สินค้า
เกษตรอัต
ลักษณ์พื้นถิ่น
ขยายตัว
ร้อยละ 3
การพัฒนา ประสิทธิภาพ มูลค่าผลผลิต
ระบบนิเวศ การผลิตสินค้า สินค้าเกษตร
การเกษตร เกษตรต่อหน่วย ต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
เกษตร
สินค้าเกษตร
อัตราการ
อัตลักษณ์พื้น อัตลักษณ์พื้น
ขยายตัวของ
ถิน่
ถิ่นมีมูลค่าเพิ่ม มูลค่าของ
ขึน้
สินค้าเกษตร
อัตลักษณ์พื้น
ถิน่ ขยายตัว
ร้อยละ 3
การพัฒนา ประสิทธิภาพ มูลค่าผลผลิต
ระบบนิเวศ การผลิตสินค้า สินค้าเกษตร
การเกษตร เกษตรต่อหน่วย ต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

แนวทาง
การพัฒนา

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น

1) เพิม่
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตร
1. ส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น

1) เพิม่
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตร

แผนปฏิรูป

15
โครงการ / กิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 6 นาร่องหมู่บา้ น
เกษตรอินทรีย์

กิจกรรมหลักที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตในพื้นที่ดนิ เสื่อมโทรมภาคใต้
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 1 กาจัดขยะอินทรีย์
เพื่อชุมชนภาคใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ด้านการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตยางพารา ปาล์มน้ามัน มะพร้าว
และไม้ผล
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาพื้นที่นาร้าง
เพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาคุณภาพดิน
ในการทาเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืช
อาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน

ยุทธศาสตร์
แผน
ชาติ
แม่บทฯ
2. การสร้าง 3. การ
ความ
เกษตร
สามารถใน
การแข่งขัน

เป้าหมาย
1. ผลิตภัณฑ์
มวลรวมใน
ประเทศใน
สาขาเกษตร
เพิ่มขึ้น
2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แผนย่อย
แผนย่อย
1. อัตราการ
เกษตร
สินค้าเกษตร
อัตราการ
ขยายตัวของ
ปลอดภัย ปลอดภัยมีมูลค่า ขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวล
เพิ่มขึ้น
มูลค่าของ
รวมในประเทศ
สินค้าเกษตร
สาขาเกษตร
ปลอดภัย
ขยายตัวเฉลี่ย
ขยายตัว
ร้อยละ 3.8
ร้อยละ 3
2. อัตราผลิต
การพัฒนา ประสิทธิภาพ มูลค่าผลผลิต
ภาพการผลิต
ระบบนิเวศ การผลิตสินค้า สินค้าเกษตร
ของภาคเกษตร การเกษตร เกษตรต่อหน่วย ต่อหน่วย
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.2
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
ตัวชี้วัด

แผนย่อย

แนวทาง
การพัฒนา
1) สนับสนุนการ
บริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบ
การผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
1) เพิม่
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตร

แผนปฏิรูป
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ยุทธศาสตร์
แผน
ชาติ
แม่บทฯ
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
2. การสร้าง 3. การ
การเกษตร
ความ
เกษตร
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดิน สามารถใน
พื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้าเจ้าพระยา-แม่กลอง การแข่งขัน
โครงการ / กิจกรรม

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมหลักที่ 1 ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและ
ส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
ให้กบั เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ใน
ภาคเหนือตอนบน
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาคุณภาพดิน
พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

เป้าหมาย
1. ผลิตภัณฑ์
มวลรวมใน
ประเทศใน
สาขาเกษตร
เพิ่มขึ้น
2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
แผนย่อย
การพัฒนา ประสิทธิภาพการ
ระบบนิเวศ ผลิตสินค้าเกษตร
การเกษตร ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
แผนย่อย

1. อัตราการ
ขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ
สาขาเกษตร
ขยายตัวเฉลี่ย เกษตร
ร้อยละ 3.8
ปลอดภัย
2. อัตราผลิต
ภาพการผลิต
ของภาคเกษตร
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 1.2
เกษตรอัต
ลักษณ์พื้น
ถิน่

ตัวชี้วัด
แผนย่อย
มูลค่าผลผลิต
สินค้าเกษตร
ต่อหน่วย
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
สินค้าเกษตร
อัตราการ
ปลอดภัยมีมูลค่า ขยายตัวของ
เพิ่มขึ้น
มูลค่าของ
สินค้าเกษตร
ปลอดภัย
ขยายตัว
ร้อยละ 3
สินค้าเกษตรอัต อัตราการ
ลักษณ์พื้นถิ่นมี ขยายตัวของ
มูลค่าเพิม่ ขึ้น
มูลค่าของ
สินค้าเกษตร
อัตลักษณ์
พื้นถิ่น
ขยายตัว
ร้อยละ 3

แนวทาง
การพัฒนา
1) เพิม่
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตร
1) สนับสนุนการ
บริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบ
การผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
2) ส่งเสริมการ
พัฒนาและ
ยกระดับ
ความสามารถของ
เกษตรกรและ
ชุมชนในการพัฒนา
สินค้า เกษตร
อัตลักษณ์พื้นถิ่น

แผนปฏิรูป
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1.2 งบประมาณ แผนงาน และเป้าหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน
4,888,934,500 บาท ภายใต้ 3 ผลผลิต 25 โครงการ 47 กิจกรรมหลัก โดยมีการปรับลดงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินการ
แก้ไขปัญ หาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส โคโรนา 19 (Covid-19)
ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาภัยพิบัติอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น จานวน 280,781,437.32 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น
จานวน 4,646,103,100 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 งบประมาณ แผนงาน และเปูาหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

แผนจัดสรรตาม พรบ.
แผนปรับลด พรบ.โอน หน่วย
งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย นับ
1,109,598,500
3,340 1,109,598,500
3,340 อัตรา

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ
กิจกรรม พัฒนาด้านการเกษตร
1,109,598,500
ผลผลิต ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดิน
129,670,700
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม ปรับปรุงฐานข้อมูล
90,761,100
ทรัพยากรดิน
กิจกรรม ปรับปรุงระบบข้อมูล
38,909,600
สารสนเทศ
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริม 126,588,800
และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนา
ที่ดิน
กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
48,513,400
กิจกรรม การพัฒนาหมอดินอาสา
71,675,400
และหมอดินน้อย
กิจกรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
6,400,000
ด้านการพัฒนาที่ดิน
ผลผลิต ทรัพยากรที่ดินและน้า
1,286,684,300
ได้รับการพัฒนา
กิจกรรม ปรับปรุงคุณภาพดิน
212,828,100
กิจกรรม ฟื้นฟูและปูองกันการ
777,473,500
ชะล้างพังทลายของดิน
กิจกรรม การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ 107,337,000

3,340 1,109,598,500
3,340 อัตรา
30,000,000 116,690,900 30,000,000 ไร่
30,000,000

77,891,300 30,000,000 ไร่

1

38,799,600

1 ระบบ

565,717

99,326,200

527,858 ราย

490,000
75,717

44,239,400
48,686,800

490,000 ราย
37,858 ราย

1,600

6,400,000

1,600 แห่ง

2,121,527 1,208,150,200 2,116,527 ไร่
67,727
1,024,300
17,500

202,373,200
67,727 ไร่
762,008,900 1,024,300 ไร่
65,971,000

12,500 ไร่
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ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม แผนการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และลดโลกร้อน
กิจกรรม ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการ บริหารจัดการการผลิต
สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
กิจกรรม การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อ
รองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ
กิจกรรม พัฒนาที่ดินเพือ่ สนับสนุน
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่
ไม่เหมาะสมตาม Agri – Map
โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรม ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
โครงการ เกษตรอินทรีย์
กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่ม
เกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
โครงการ แหล่งน้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน
กิจกรรม การก่อสร้างแหล่งน้า
ในไร่นานอกเขตชลประทาน
โครงการ บริหารจัดการเขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มน้าต้นแบบ
กิจกรรม การอนุรักษ์พัฒนาที่ดิน
ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้า
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา
กิจกรรม พัฒนาและแก้ปัญหา
การแพร่กระจายดินเค็ม
กิจกรรม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
พื้นที่ทุ่งรังสิต

แผนจัดสรรตาม พรบ.
งบประมาณ เป้าหมาย
37,855,000
12,000

แผนปรับลด พรบ.โอน หน่วย
งบประมาณ เป้าหมาย นับ
37,180,100
12,000 ไร่

151,190,700 1,000,000

140,617,000 1,000,000 ไร่

68,550,000

80,000

68,550,000

80,000 ไร่

68,550,000

80,000

68,550,000

80,000 ไร่

252,221,000

6

239,271,000

6 ชนิด
พืช

52,221,000

6

42,071,000

200,000,000

100,000

197,200,000

6 ชนิด
พืช
100,000 ไร่

20,718,000
20,718,000
32,422,000
32,422,000

77
77
10,000
,000

20,718,000
20,718,000
26,358,000
26,358,000

715,200,000

40,000

715,200,000

40,000 บ่อ

715,200,000

40,000

715,200,000

40,000 บ่อ

54,415,000

12

37,613,000

12 แห่ง

54,415,000

12

37,613,000

12 แห่ง

121,894,400

40,850

121,894,400

40,850 ไร่

102,638,400

36,850

102,638,400

36,850 ไร่

19,256,000

4,000

19,256,000

4,000 ไร่

77
77
10,000
10,000

แห่ง
แห่ง
ไร่
ไร่
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ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ พัฒนาส่งเสริมการผลิต
และการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริม
การใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ
โครงการ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมเพือ่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมเพือ่
แก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการ
ทางานของหน่วยงาน
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
โครงการ ส่งเสริมการดาเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรม ส่งเสริมการดาเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการ ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะใน
การประกอบอาชีพทั้งในและนอก
ภาคเกษตร
กิจกรรม สนับสนุนงานพัฒนาทีด่ ิน
เพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรม การตรวจวิเคราะห์ดนิ
เพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของ
เกษตรกร

แผนจัดสรรตาม พรบ.
งบประมาณ เป้าหมาย
222,400,000 250,000

แผนปรับลด พรบ.โอน หน่วย
งบประมาณ เป้าหมาย นับ
220,451,000 250,000 ไร่

222,400,000

250,000

220,451,000

36,108,400

73

26,108,400

73 เรื่อง

13,147,800

50

9,978,700

50 เรื่อง

22,960,600

23

16,129,700

23 เรื่อง

126,009,600
126,009,600
221,723,000

11,000
11,000
102,575

126,009,600
126,009,600
218,293,900

11,000 ไร่
11,000 ไร่
102,575 ไร่

221,723,000

102,575

218,293,900

102,575 ไร่

16,465,800

12,666

16,465,800

12,666 ไร่

16,465,800

12,666

16,465,800

12,666 ไร่

8,731,800

882

8,731,800

882 ศูนย์

8,731,800

882

8,731,800

882 ศูนย์

37,600,000

60,000

37,600,000

60,000 ไร่/
ราย

31,600,000

20,000

31,600,000

6,000,000

40,000

6,000,000

20,000 ไร่/
ราย
40,000 ราย

18,294,200

4,000

11,294,200

4,000 ราย

250,000 ไร่
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ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

แผนจัดสรรตาม พรบ.
งบประมาณ เป้าหมาย
18,294,200
4,000

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่
จัดการปัญหาที่ดินทากิน
โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม
15,518,500
การผลิตด้านการเกษตร
กิจกรรม การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่ม
15,518,500
ศักยภาพการผลิตในพื้นทีเ่ กษตร
แผนใหม่
โครงการ ส่งเสริมการไถกลบและผลิต 38,994,000
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและ
ควันไฟในพื้นทีเ่ กษตรภาคเหนือ
กิจกรรม ส่งเสริมการไถกลบและ
38,994,000
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปูองกันหมอกและ
ควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ
โครงการ ป้องกันการชะล้างพังทลาย 12,590,000
ของดิน และฟืน้ ฟูพื้นที่เกษตรกรรม
ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้า
กิจกรรม ปูองกันการชะล้างพังทลาย 12,590,000
ของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม
ด้วยระบบอนุรกั ษ์ดินและน้า
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการผลิต 104,128,400
สินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินพืน้ ที่
7,160,000
ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่
196,400
ปลูกไม้ผลภาคใต้
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่
479,000
ปลูกมะพร้าวภาคใต้
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินเพื่อ
3,168,000
ปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้
กิจกรรม จัดระบบอนุรักษ์ดินและ
40,980,000
น้าเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่
ภาคใต้
กิจกรรม นาร่องหมู่บ้านเกษตร
7,840,000
อินทรีย์
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการ
44,305,000
ผลิตในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้

แผนปรับลด พรบ.โอน หน่วย
งบประมาณ เป้าหมาย นับ
11,294,200
4,000 ราย

1,080

15,518,500

1,080 ราย

1,080

15,518,500

1,080 ราย

70,000

37,593,000

70,000 ไร่

70,000

37,593,000

70,000 ไร่

10

7,454,000

10 แห่ง

10

7,454,000

10 แห่ง

18,140

100,096,600

18,140 ไร่

4,000

4,000 4,199,100 ไร่

40

196,400

40 ไร่

100

479,000

100 ไร่

8,000

3,122,500

8,000 ไร่

3,000

40,604,300

3,000 ไร่

1,000

7,840,000

1,000 ราย

3,000

43,655,300

3,000 ไร่
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ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม กาจัดขยะอินทรีย์เพื่อ
ชุมชนภาคใต้
โครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิต
ด้านการเกษตร
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตยางพารา ปาล์มน้ามัน มะพร้าว
และไม้ผล
กิจกรรม พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อ
ปลูกพืชเกษตรผสมผสาน
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในการ
ทาเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืช
อาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน
โครงการ พัฒนาและส่งเสริม
การเกษตร
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่
ปลูกข้าวลุ่มน้าเจ้าพระยา-แม่กลอง
โครงการ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
จัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริม
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับ
เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ใน
ภาคเหนือตอนบน
โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลาร้องไห้
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่
ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
รวมทั้งสิ้น

แผนจัดสรรตาม พรบ.
งบประมาณ เป้าหมาย
6,600,000
3,500

แผนปรับลด พรบ.โอน หน่วย
งบประมาณ เป้าหมาย นับ
5,366,000
3,500 ราย

6,600,000

3,500

5,366,000

3,500 ราย

20,355,100

4,000

20,355,100

4,000 ไร่

8,365,100

2,000

8,365,100

2,000 ไร่

10,000,000

1,000

10,000,000

1,000 ไร่

1,990,000

1,000

1,990,000

1,000 ไร่

4,470,000

3,000

4,276,000

3,000 ไร่

4,470,000

3,000

4,276,000

3,000 ไร่

24,093,000
24,093,000

5,750
5,750

13,729,000
13,729,000

5,750 ไร่
5,750 ไร่

56,890,000

15,000

13,390,000

10,000 ไร่

43,500,000

5,000

0

0 ไร่

13,390,000

10,000

13,390,000

10,000 ไร่

4,888,934,500 32,744,508 4,646,103,100 32,734,508 ไร่
565,717
527,85 ราย

ข้อมูล 30 ณ ก.ย. 63
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ส่วนที่ 2
ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน
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การขับเคลื่อนการดาเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น มี ภ ารกิ จ ในการก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ เ กษตรกรรม
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดิน และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินตามหลักวิชาการแก่เกษตรกร
เพื่ อ น าไปสู่ ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตร การสร้ า งรายได้ และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น อย่ า งยั่ ง ยื น
การดาเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งการขับเคลื่อนออกเป็น 6 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้านการกาหนดเขตการใช้ที่ดิน 2) ด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อปูองกันและบรรเทา
ภัยแล้ง 3) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน 4) ด้านการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
5) ด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 6) ด้าน Big Data และ AI รายละเอียดดังภาพที่ 3 โดยสรุป
รายละเอียดผลการดาเนินงาน ดังนี้

ภาพที่ 3 การขับเคลื่อนการดาเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่มา: กองแผนงาน
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2.1 ด้านการกาหนดเขตการใช้ที่ดิน
การด าเนิ น งานด้ า นการก าหนดเขตการใช้ ที่ ดิ น เป็ น การด าเนิ น การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล เพื่ อ รองรั บ
เขตเกษตรเศรษฐกิ จ และพั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต ในพื้ น ที่ ไ ม่ เ หมาะสมตาม
Agri – Map มีเปูาหมายให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพตรงตาม
ศัก ยภาพของที่ ดิ น และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด มี ก ารก าหนดเขตเหมาะสมในการปลู ก พื ช
ปศุสัตว์ และประมง แบ่งเป็น 4 ชั้น ประกอบด้วย เขตเหมาะสมสูง (S1) เขตเหมาะสมปานกลาง) (S2) เขต
เหมาะสมเล็กน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) เพื่อหาความเหมาะสมของการทาการเกษตรในแต่ละพื้นที่ที่ทาให้
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต สู ง โดยมี ม าตรการจู งใจและสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล และค าแนะน าทางวิ ช าการแก่
เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการทาการเกษตร ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเป็นความสมัครใจและความพึงพอใจของ
เกษตรกร โดยมีแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นเครื่องมือเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานการเกษตรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้ รั บ
รางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลขยายผลมาตรฐาน
การบริการ “ระดับดีเด่น” ประจาปี 2563 จากคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยเป็นผลจากการดาเนิน งาน
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3 และ N) จานวน
ทั้งสิ้น 107,181 ไร่ เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 7,683 ราย
ภายใต้ กิ จ กรรมจั ด ท าระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ าในพื้ น ที่
ปรับเปลี่ยนเพื่อปรับโครงสร้างของพื้นที่ให้เหมาะสมสาหรับการผลิตพืชชนิดใหม่ และในพื้นที่ปลูกข้าวเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนเป็นทาเกษตรผสมผสานหรือปลูกพืชชนิดอื่น อีกทั้งปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่ดิน
ปัญหาโดยการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบารุงดินในพื้นที่ปรับเปลี่ยน โดยการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - Map) ในระดับกระทรวงฯ ตั้งแต่ปี 2559-2563 ดาเนินการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ไม่เหมาะสมแล้ว 732,835 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 68 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น 117,900
ราย
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2.2 ด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อปูองกันและบรรเทาภัยแล้ง เป็นการดาเนินการ
ก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า รวมถึงโครงการหลวง และ
โครงการพระราชดาริ มีเปูาหมายเพื่อ ดาเนินการปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน และส่งเสริมให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้ถูกต้องเหมาะสมกับการปลูกพืช ผลการดาเนินงาน พบว่า เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100
(พื้นที่ จานวน 1,024,300 ไร่) โดยดาเนินการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า
บนพื้นที่ลุ่ม – ดอน – สูง อนุรักษ์ดินและน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม และในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อ
การสูญเสียหน้าดิน เพื่อช่วยปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ให้สามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั่วโลกประสบปัญหาสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
และสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร กรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางการสนับสนุนการสร้างอาชีพเกษตรกรรม
ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรทั่วประเทศโดยเน้นการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ พร้อมทางานในเชิงรุก
แก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนน้ า หนุ น เกษตรกรกลั บ คื น ถิ่ น พั ฒ นาที่ ดิ น ให้ ส มบู ร ณ์ แนะใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
อย่างถูกต้ อง ช่วยเพิ่มพูนผลผลิ ตและรายได้ โดยการสนับสนุนการสร้างอาชีพเกษตรกรรมที่มั่นคงให้กับ
เกษตรกรทั่วประเทศในสถานการณ์วิกฤต ดาเนินการในพื้นที่ รวมทั้งสิ้นจานวน 2,745,884 ไร่ ครอบคลุม
ทั่ ว ประเทศ รวมถึ ง ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งแหล่ ง น้ าในไร่ น า จ านวน 39,885 บ่ อ ภายใต้ 4 กิ จ กรรม ได้ แ ก่
1) การก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน (ขนาด 1,260 ลบ.ม.) 2) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน
ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้า 3) การปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดและปุ๋ยอินทรีย์ และ 4) สนับสนุนการผลิต
อาหารปลอดภัยและการทาเกษตรอินทรีย์

การก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน
(ขนาด 1,260 ลบ.ม.)
ในพื้นที่ทาเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่
ระบบส่งน้าไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้า

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน
ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้า
โดยการปรับสภาพพื้นที่และปรับรูปแปลงนา
รวมทั้งในพื้นที่ปลูกพืชเหมาะสมตามสมรรถนะของดิน
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การปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดและปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน สนับสนุน
การทาเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

สนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย
และการทาเกษตรอินทรีย์
โดยสนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
ไว้ใช้เองในครัวเรือน และขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
ด้วยระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (PGS) เป็นการปรับเปลี่ยนการผลิตของ
เกษตรกรให้เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์

2.3 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดนิ
การด าเนิ น งานด้ า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ที่ ดิ น เป็ น การด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น
เพิ่ ม ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น พั ฒ นาที่ ดิ น พื้ น ที่ เ ฉพาะ ส่ ง เสริ ม การใช้ ส ารอิ น ทรี ย์ ธนาคารปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีเปูาหมายเพื่อดินมีสภาพเหมาะสมในการทาเกษตรกรรมเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน รวมถึงยังมีการสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงประโยชน์
ของการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น และสามารถพั ฒ นาพื้ น ที่ ดิ น มี ปั ญ หา (ดิ น เปรี้ ย ว หรื อ ดิ น กรด) โดยใช้ ปู น
เพื่อการเกษตรในการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพดิน ให้มีสภาพเหมาะสมในการทาการเกษตรได้ รวมถึงส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร โดยการสนับสนุน สารเร่ง พด. เพื่อผลิตและ
ใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ น้ า โดยมี ก ารด าเนิ น กิจ กรรม ผลิ ต น้ าหมั ก ชี ว ภาพ และผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ารเร่ ง พด. เพื่ อ ให้
เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร รวมถึงพื้นที่เฉพาะ พื้นที่
เกษตรกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู ได้แก่ 1) โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอม
มะลิเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ 2) การพัฒนาลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา เพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น กั บ ความต้ อ งการ และการยอมรั บ ของประชาชนในพื้ น ที่ ส่ ง ผลให้ ร ะบบนิ เ วศน์
ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าทะเลสาบสงขลามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 3) การฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้ง
กุลาดา เพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่และแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถนาทรัพยากรดินกลับมา
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้ า วคุ ณ ภาพข้ า วหอมมะลิ ใ นทุ่ ง สั ม ฤทธิ์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง /ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ าในพื้ น ที่
ทุ่งสัมฤทธิ์ให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ และ 5) โครงการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้สามารถ
ทาการเกษตรได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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2.4 ด้านการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร
การดาเนินงานด้านการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร เป็นการดาเนินการหมอดิน
อาสา กลุ่มลดใช้สารเคมีฯ ผู้ใช้บัตรดินดี มีเปูาหมายเพื่อดาเนินการพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสา โดยการจัด
อบรมให้เรียนรู้เทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนความรู้การแก้ปัญหา
ด้านดินจากประสบการณ์ในการทาการเกษตรของตนเอง โดยมีการอบรมให้ความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆ ได้แก่
การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ า การตรวจวิ เ คราะห์ ดิ น การจั ด การดิ น ปุ๋ ย การฟื้ น ฟู ดิ น การวางแผนการใช้ ที่ ดิ น
การเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเครือข่าย
ภายใต้ยุคดิจิทัล 4.0 เพื่อให้หมอดินอาสาสามารถวางแผนการใช้ที่ดิ นได้อย่างเหมาะสม เป็นตัวแทนของ
เจ้าหน้าที่กรมฯ ในการให้ความรู้ในการพัฒนาที่ดิน แก้ไขปัญหาด้านดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริม
การใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้ด้านการทาเกษตร
แบบลดใช้สารเคมีตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง เป็นการเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์ในอนาคต ทั้งนี้ยังมีการดาเนินการในการช่วยลดปัญหาหมอกควันจากการส่งเสริมให้ลดการเผาตอซัง
พืชเพื่อนามาทาเป็นปัจจัยการผลิต รวมถึงขยายองค์ความรู้สู่โรงเรียนเพื่อปลูกจิตสานึกการทาเกษตรอินทรีย์
ให้กับเยาวชนอีกด้วย
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2.5 ด้านการพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรม
การดาเนินงานด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมพัฒนาที่ดิน
ได้ดาเนินการภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพ
และวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทางานของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 73 เรื่อง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินที่ใช้ในการจัดการดิน
ที่มีปัญหา ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตพืชนาเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ ด้านการ
จัดการทรัพยากรดิน และการอนุรักษ์ดินและน้า และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ
อีก ทั้ง ยัง สามารถถ่ ายทอดไปสู่ เ กษตรกรได้อ ย่า งมี ป ระสิท ธิผ ล รวมถึง การวิ จั ยและประยุ ก ต์ใ ช้ป ระโยชน์
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ที่มีค วามเฉพาะกับพืช รวมทั้งในระบบการปลูกพืช เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในด้าน
การจัดการดิน การอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้พัฒนาเทคนิคด้านการวิเคราะห์
ดิน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสารวจให้เป็นเครื่องมือสาหรับการวางแผนและบริหารจัดการทรัพ ยากร
ดินอย่างถูกต้อง และสามารถนาไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาดิน วางแผนและบริหาร
จัดการทรัพยากรดิน และเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชได้
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2.6 ด้านการ Big Data และ AI
กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 2 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อรองรับ Agri-Map และแผนที่ทางเลือกเศรษฐกิจ LDD Zoning กรมพัฒนาที่ดิน
และ โครงการจัดหาระบบสารองข้อมูล (Data Backup System)
โดยในปี นี้ กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้มี การพั ฒ นาปรั บปรุง ประสิ ท ธิภ าพระบบสารบรรณอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้รองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)
รับ-ส่งหนังสือราชการ ระหว่างหน่วยงาน ภายในกรม และหน่วยงานภายนอก สามารถใช้งานระบบผ่าน
Smart Phone และมีระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ที่สอดคล้องตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับ การเปลี่ยนผ่านเป็นรัฐบาลดิจิทัล และมีการสร้างการรับรู้และ
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับภายในกรมฯ

2.7 อื่นๆ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมพัฒนาที่ดินได้ดาเนินงานโครงการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ปี 2563
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศสิ้นสุดฤดูฝนและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยตอนบนประสบปัญหาความแห้งแล้งไปจนถึงช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทาแผนปูองกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร เพื่อเป็นกรอบแนว
ทางการดาเนินงานปูองกันและลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
กระทรวงฯ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ กลุ่มเกษตรกรหรือเกษตรกรรายย่อยผู้ประสบภัยแล้งอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
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กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มเกษตรกรหรือเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่
จากการปลูกพืชหลักที่ต้องการใช้น้าปริมาณมากเป็นพืชที่ใช้น้าน้อย ซึ่งพืชปุ๋ยสดเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ต้องการใช้
น้าน้อยและสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นและอินทรียวัตถุให้กับดิน เป็นการปรับปรุงบารุงดิน ดังนั้น จึงจัดทา
โครงการสร้างรายได้ใ ห้กับเกษตรกรที่ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดในพื้นที่ประสบปัญ หาภัยแล้ง เพื่อให้ กลุ่ม
เกษตรกรหรือเกษตรกรรายย่อยมีอาชีพจากการผลิตเมล็ดพืชปุ๋ยสดในช่วงฤดูแล้งเป็นการสร้างงานและสร้าง
รายได้ ใ ห้ กั บ เกษตรกรในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย แล้ ง ทางการเกษตรด้ ว ยการรั บ ซื้ อ คื น เมล็ ด พั น ธุ์ พื ช ปุ๋ ย สด ซึ่ ง กลุ่ ม
เกษตรกรหรือเกษตรกรรายย่อยสามารถนาพืชปุ๋ยสดไปใช้ในการปรับปรุงบารุงดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นได้
ส่งผลให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในช่วงฤดูแล้งและสามารถวางแผนการเพาะปลูกพืชได้อย่างเหมาะสม
การรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดภายใต้โครงการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
ในพื้ น ที่ ป ระสบปั ญ หาภั ย แล้ ง ปี 2563 ตามกรอบวงเงิ น ที่ ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบ เมื่ อ วั น ที่
17 มีนาคม 2563 อนุมัติงบประมาณกลางจากรายการสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จานวน 38,675,000 บาท โดยกรมพัฒนาที่ดิน ดาเนินการรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์จากกลุ่มเกษตรกร
หรือเกษตรกรรายย่อยตามคุณภาพและมาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกาหนด ในพื้นที่ 23 จังหวัด เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ย
สด รวมทั้งสิ้น 1,168.35 ตัน ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ปอเทือง 664.35 ตัน และเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า 504 ตัน
งบประมาณทั้งสิ้น 32,112,412.50 บาท ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
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ส่วนที่ 3
รายงานสถานะทางการเงิน กรมพัฒนาที่ดิน
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รายงานสถานะทางการเงิน กรมพัฒนาที่ดิน
ตารางที่ 3 ผลการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตาม พ.ร.บ.)
รายการ
วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ตาม พ.ร.บ
วงเงินที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. โอน
งบประมาณเบิกแทน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณกันเหลื่อมปี
งบประมาณคืนคลัง
ที่มา กองคลัง
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

วงเงิน (บาท)
4,888,934,500.00
4,646,103,100.00
14,437,993.00
4,513,140,983.69
80,129,286.60
38,394,836.71

คิดเป็น(ร้อยละ)
100.00
100.00
0.31
97.14
1.72
0.83
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ส่วนที่ 4
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินงาน

34

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม พัฒนาด้านการเกษตร
ผลผลิต ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดิน
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม ปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน
กิจกรรม ปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศ
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
การพัฒนาที่ดนิ
กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
กิจกรรม การพัฒนาหมอดิน
อาสาและหมอดินน้อย
กิจกรรม ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ผลผลิต ทรัพยากรที่ดินและน้า
ได้รับการพัฒนา
กิจกรรม ปรับปรุงคุณภาพดิน
กิจกรรม ฟื้นฟูและปูองกันการ
ชะล้างพังทลายของดิน
กิจกรรม การพัฒนาที่ดิน
พื้นที่เฉพาะ
กิจกรรม แผนการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และลดโลกร้อน
กิจกรรม ส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร

งบประมาณ
แผน
ผล
1,109,598,500 1,121,612,237.28

การดาเนินงาน
หน่วย
นับ
แผน
ผล
3,340
3,340 อัตรา

1,109,598,500 1,121,612,237.28
3,340
3,340 อัตรา
116,690,900 114,608,080.15 30,000,000 30,000,000 ไร่
77,891,300

77,771,871.84 30,000,000 30,000,000

38,799,600

36,836,208.31

1

99,326,200

89,453,572.37

527,858

527,858

ราย

44,239,400
48,686,800

42,947,969.74
41,167,101.39

490,000
37,858

490,000
37,858

ราย
ราย

6,400,000

5,338,501.24

1,600

1 ระบบ

1,600 แห่ง

1,208,150,200 1,156,251,295.07 2,116,527 2,117,857
202,373,200
762,008,900

ไร่

193,067,432.86
67,727
68,727
724,431,668.61 1,024,300 1,024,300

ไร่
ไร่
ไร่

65,971,000

64,445,308.73

12,500

12,530

ไร่

37,180,100

36,991,840.02

12,000

12,000

ไร่

137,315,044.85 1,000,000 1,000,300

ไร่

140,617,000
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ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินใน
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่
โครงการ บริหารจัดการการผลิต
สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map)
กิจกรรม การจัดทาฐานข้อมูล
เพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ
กิจกรรม พัฒนาที่ดินเพือ่
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม
Agri - Map
โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร
กิจกรรม ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
โครงการ เกษตรอินทรีย์
กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่ม
เกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
โครงการ แหล่งน้าในไร่นา
นอกเขตชลประทาน
กิจกรรม การก่อสร้างแหล่งน้า
ในไร่นานอกเขตชลประทาน
โครงการ บริหารจัดการเขต
พัฒนาที่ดินลุ่มน้าต้นแบบ
กิจกรรม การอนุรักษ์พัฒนาที่ดิน
ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้า
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา
กิจกรรม พัฒนาและแก้ปัญหา
การแพร่กระจายดินเค็ม
กิจกรรม พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพพื้นที่ทงุ่ รังสิต

งบประมาณ
แผน
68,550,000

ผล
68,370,222.77

การดาเนินงาน
หน่วย
นับ
แผน
ผล
80,000
80,000 ไร่

68,550,000

68,370,222.77

80,000

239,271,000

231,891,019.62

6

6 ชนิดพืช

42,071,000

40,893,685.62

6

6 ชนิดพืช

197,200,000

190,997,334.00

100,000

20,718,000
20,718,000
26,358,000
26,358,000

20,493,666.13
20,493,666.13
23,869,119.70
23,869,119.70

77
77
10,000
10,000

78 แห่ง
78 แห่ง
11,200 ไร่
11,200 ไร่

715,200,000

713,962,865.81

40,000

40,000

บ่อ

715,200,000

713,962,865.81

40,000

40,000

บ่อ

37,613,000

31,222,356.25

12

12 แห่ง

37,613,000

31,222,356.25

12

12 แห่ง

121,894,400

105,176,254.15

40,850

102,638,400

88,517,459.63

19,256,000

16,658,794.52

80,000

100,000

ไร่

ไร่

40,850

ไร่

36,850 36,850.00

ไร่

4,000

4,000.00

ไร่
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ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ พัฒนาส่งเสริมการผลิต
และการใช้สารอินทรีย์ชวี ภาพเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริม
การใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ
โครงการ วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ของประเทศ
กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพ
การทางานของหน่วยงาน
โครงการ พัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง
กิจกรรม พัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง
โครงการ ส่งเสริมการดาเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรม ส่งเสริมการดาเนินงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการ ตาบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร
กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะ
ในการประกอบอาชีพทั้งในและ
นอกภาคเกษตร
กิจกรรม สนับสนุนงานพัฒนา
ที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

งบประมาณ
แผน
220,451,000

ผล
213,476,351.04

การดาเนินงาน
หน่วย
นับ
แผน
ผล
250,000 250,000 ไร่

220,451,000

213,476,351.04

250,000

26,108,400

25,718,932.87

73

73 เรื่อง

9,978,700

9,760,276.72

50

50 เรื่อง

16,129,700

15,958,656.15

23

23 เรื่อง

126,009,600

122,439,228.08

11,000

11,000

ไร่

126,009,600

122,439,228.08

11,000

11,000

ไร่

218,293,900

213,687,538.26

102,575

102,575

ไร่

218,293,900

213,687,538.26

102,575

102,575

ไร่

16,465,800

16,338,096.24

12,666

12,666

ไร่

16,465,800

16,338,096.24

12,666

12,666

ไร่

8,731,800

8,680,244.95

882

882 ศูนย์

8,731,800

8,680,244.95

882

882 ศูนย์

37,600,000

32,834,668.74

60,000

35,000 ไร่/ราย

31,600,000

30,714,823.60

20,000

20,000 ไร่/ราย

250,000

ไร่
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ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
แผน
6,000,000

กิจกรรม การตรวจวิเคราะห์ดนิ
เพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
11,294,200
อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
ของเกษตรกร
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินใน
11,294,200
พื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทากิน
โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม 15,518,500
การผลิตด้านการเกษตร
กิจกรรม การพัฒนาที่ดินเพื่อ
15,518,500
เพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่
เกษตรแผนใหม่
โครงการ ส่งเสริมการไถกลบและ
37,593,000
ผลิตปุย๋ อินทรียเ์ พื่อป้องกันฃ
หมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตร
ภาคเหนือ
กิจกรรม ส่งเสริมการไถกลบและ 37,593,000
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปูองกันหมอก
และควันไฟในพื้นที่เกษตร
ภาคเหนือ
โครงการ ป้องกันการชะล้าง
7,454,000
พังทลายของดิน และฟื้นฟูพนื้ ที่
เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์
ดินและน้า
กิจกรรม ปูองกันการชะล้าง
7,454,000
พังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่
เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดิน
และน้า
โครงการ พัฒนาและส่งเสริม
100,096,600
การผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่
4,199,100
ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินใน
196,400
พื้นที่ปลูกไม้ผลภาคใต้
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินใน
479,000
พื้นที่ปลูกมะพร้าวภาคใต้

ผล
2,119,845.14

การดาเนินงาน
หน่วย
นับ
แผน
ผล
40,000
15,000 ราย

10,216,378.44

4,000

4,000

ราย

10,216,378.44

4,000

4,000

ราย

7,113,890.92

1,080

1,259

ราย

7,113,890.92

1,080

1,259

ราย

37,427,579.82

70,000

70,026

ไร่

37,427,579.82

70,000

70,026

ไร่

7,196,280.92

10

10 แห่ง

7,196,280.92

10

10 แห่ง

94,216,074.02

18,140

18,140

ไร่

3,730,736.93

4,000

4,000

ไร่

179,180.10

40

40

ไร่

334,627.00

100

100

ไร่
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ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินเพื่อ
ปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้
กิจกรรม จัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้าเพื่อการปลูกพืชผสมผสาน
ในพื้นที่ภาคใต้
กิจกรรม นาร่องหมู่บ้านเกษตร
อินทรีย์
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้
โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม กาจัดขยะอินทรีย์เพื่อ
ชุมชนภาคใต้
โครงการ พัฒนาศักยภาพ
การผลิตด้านการเกษตร
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตยางพารา ปาล์มน้ามัน
มะพร้าว และไม้ผล
กิจกรรม พัฒนาพื้นที่นาร้าง
เพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินใน
การทาเกษตรผสมผสานเพื่อปลูก
พืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน
โครงการ พัฒนาและส่งเสริม
การเกษตร
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่
ปลูกข้าวลุ่มน้าเจ้าพระยา-แม่กลอง
โครงการ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
จัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริม
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตร
อินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน

งบประมาณ

การดาเนินงาน
หน่วย
นับ
แผน
ผล
8,000
8,000 ไร่

แผน
3,122,500

ผล
2,648,261.12

40,604,300

38,442,866.50

3,000

3,000

ไร่

7,840,000

7,786,758.50

1,000

1,000

ราย

43,655,300

41,093,643.87

3,000

3,000

ไร่

5,366,000

5,103,684.27

3,500

3,500

ราย

5,366,000

5,103,684.27

3,500

3,500

ราย

20,355,100

19,875,209.70

4,000

4,010

ไร่

8,365,100

8,358,514.40

2,000

2,000

ไร่

10,000,000

9,779,200.00

1,000

1,000

ไร่

1,990,000

1,737,495.30

1,000

1,010

ไร่

4,276,000

3,451,943.62

3,000

3,100

ไร่

4,276,000

3,451,943.62

3,000

3,100

ไร่

13,729,000
13,729,000

5,511,071.84
5,511,071.84

5,750
5,750

5,750
5,750

ไร่
ไร่
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ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
แผน
13,390,000

ผล
12,943,120.66

โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิต
0
0
ข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลาร้องไห้
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ 13,390,000
12,943,120.66
ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
4,646,103,100 4,513,140,983.69
รวมทั้งสิ้น

การดาเนินงาน
หน่วย
นับ
แผน
ผล
10,000
10,360 ไร่

0

0

ไร่

10,000

10,360

ไร่
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ส่วนที่ 5
รายงานผลการดาเนินงาน ระดับผลผลิต (output)

41
กรมพัฒนาที่ดินได้มีการตรวจติดตามผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (IPA)
ในระดับผลผลิต (output) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ระบุไว้ในคารับรองฯ จาแนกตามกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดิน
ผลการดาเนินงาน มีการดาเนินงานปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน พัฒนางานด้านการ
สารวจจาแนกดิน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางด้านปฐพีศาสตร์ และการวางแผนการใช้ที่ดิ น ในการปรับปรุง
ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ผลการดาเนินงาน พบว่า พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร
ที่ดิ น เป็ นไปตามแผน ร้ อ ยละ 100 (พื้น ที่ จ านวน 30,000,000 ไร่ ) โดยด าเนิ น การปรั บ ปรุ งฐานข้ อ มู ล
สถานภาพทรัพยากรดินรายจังหวัด ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การสารวจและวิเคราะห์สถานภาพ
ทรัพยากรดิน 2) การประเมินศักยภาพดินในการบริหารจัดการน้า 3)การประเมินศักยภาพทรัพยากรดินและ
กาลังผลิตของดิน และ 4) การประเมินสถานภาพดินปัญหา และความเสื่อมโทรมของดิน และดาเนินการ
สารวจและจัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรดินเพื่อการอนุรักษ์ ดินและน้าบนพื้นที่สูง รวมถึงการศึกษาชั้นสภาพ
อุณหภูมิดินและความชื้นดินในบริเวณพื้นที่สูง เพื่อให้ได้ข้อมูลทรัพยากรดินเพื่อนาไปใช้วางแผนและจัดการ
ที่ดินให้เหมาะสม ใช้กาหนดแนวทางการจัดการดินให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาวะสิ่งแวดล้อม
2. กิจกรรมที่ 2 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ตัวชี้วัด จานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน
ผลการดาเนิ น งาน ดาเนิน การส่ง เสริม และสนั บสนุน การใช้ สารอิน ทรีย์ท ดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร โดยการสนับ สนุ น สารเร่ง พด. เพื่ อ ผลิ ต และใช้ ปุ๋ ย อิน ทรี ย์ น้า ผลการด าเนิ น งาน พบว่ า
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 (เกษตรกร จานวน
490,000 ราย) โดยมีการดาเนินกิจกรรม ผลิตน้าหมักชีวภาพ และ ผลิตผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. เพื่อให้เกษตรกร
ในพื้นที่ที่ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร
3. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาหมอดินอาสา
ตัวชี้วัด จานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดนิ
ผลการดาเนิน งาน ดาเนินการพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสา โดยการจัดอบรมให้เรียนรู้
เทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนความรู้การแก้ปัญหาด้านดิ นจาก
ประสบการณ์ในการทาการเกษตรของตนเอง ผลการดาเนินงาน พบว่า หมอดินอาสาได้รับการส่งเสริมและ
บริการด้านการพัฒนาที่ดิน เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 (หมอดินอาสา จานวน 37,858 ราย) โดยมีการ
อบรมให้ความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆ ได้แก่ การอนุรักษ์ดินและน้า การตรวจวิเคราะห์ดิ น การจัดการดินปุ๋ย
การฟื้นฟูดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน การเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาเครือข่ายภายใต้ยุคดิจิทัล 4.0 เพื่อให้หมอดินอาสาสามารถวางแผนการใช้ที่ดินได้อย่าง
เหมาะสม เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่กรมฯ ในการให้ความรู้ในการพัฒนาที่ดิน แก้ไขปัญหาด้านดินให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่
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4. กิจกรรมที่ 4 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ใหม่)
2. ร้อยละความสาเร็จของการขับเคลื่อนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด)
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการจัดตั้งและต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ สาธิต/ ศึกษา/ ดูงานด้านการพัฒนาที่ดิน ผลการดาเนินงาน พบว่า เป็นไปตามแผน ร้อยละ
100 (จานวน 1,600 แห่ง) โดยมีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมฯ ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพัฒนาที่ดินได้โดยง่าย จัดทาจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน เช่น จุด
เรียนรู้การไถกลบตอซัง การผลิตน้าหมักชีวภาพ การผลิตปุ๋ยหมัก ข้อมูลการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของดิน และ
วิเคราะห์ธาตุอาหารและโครงสร้างของดิน จัดทาแผนที่ดินลงในแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี 1 : 4,000 ไว้ใช้เป็น
ฐานข้อมูลดินระดับตาบล และเชื่อมโยงไปยัง QR cord กรมฯ สืบค้นและรับข้อมูลเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และอย่างมีประสิทธิภาพ
5. กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงคุณภาพดิน
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินเปรี้ยว และดินกรดให้มีสภาพ
เหมาะสมในการทาเกษตรกรรมเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน ผลการ
ดาเนินงานเมื่อเทียบกับแผนได้ร้อยละ 101.48 (พื้นที่ จานวน 68,727 ไร่) ทั้งนี้ ยังมีการสร้างความเข้าใจให้
เกษตรกรตระหนักถึงประโยชน์ของการปรับปรุงคุณภาพดิน และสามารถพัฒนาพื้นที่ดินมีปัญหา (ดินเปรี้ยว
หรื อ ดิ น กรด) โดยใช้ ปู น เพื่ อ การเกษตรในการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ให้ มี ส ภาพเหมาะสมในการท า
การเกษตรได้
6. กิจกรรมที่ 6 ฟื้นฟูและปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน และส่งเสริมให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้ถู กต้องเหมาะสมกับการปลูกพืช ผลการดาเนินงาน พบว่า เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100
(พื้นที่ จานวน 1,024,300 ไร่) โดยดาเนินการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า
บนพื้นที่ลุ่ม – ดอน – สูง อนุรักษ์ดินและน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม และในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อ
การสูญเสียหน้าดิน เพื่อช่วยปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ให้สามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
7. กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน พื้นที่เกษตรกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู
โดยผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับแผนได้ร้อยละ 100.24 (พื้นที่ จานวน 12,530 ไร่) มีการดาเนินงานจานวน
5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อการส่ งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ 2) การพัฒนาลุ่มน้า
ทะเลสาบสงขลา เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการพั ฒนาอย่างยั่งยืนกับความต้องการ และการยอมรับของ
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ประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าทะเลสาบสงขลามีความอุดมสมบูรณ์มาก
ขึ้น 3) การฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดา เพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่และแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับความ
เดือ ดร้ อนสามารถนาทรั พยากรดิน กลั บ มาใช้ป ระโยชน์ท างการเกษตรได้ อย่ างยั่ งยื น ไม่ส่ งผลกระท บต่ อ
สิ่งแวดล้อม 4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ เพื่อปรับปรุง/ฟื้นฟู
และพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้าในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิ และ 5) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมา
หิว จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เพื่ อ ให้ ส ามารถท าการเกษตรได้ เ หมาะสมกับ สภาพพื้ น ที่ และใช้ ป ระโยชน์ ท าง
เกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป
8. กิจกรรมที่ 8 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน พื้นที่เกษตรกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู
เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 (พื้นที่ จานวน 12,000 ไร่) มีการดาเนินงานจานวน 3 โครงการ ได้แก่ 1)
โครงการจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศในพื้ นที่ การเกษตร และเพื่อ รณรงค์ เสริม สร้า งความรู้แ ละพั ฒนา บุ คลากร
เกษตรกร บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยความร่วมมือทุกภาคส่วนให้สามารถเตรียมพร้อมในการรองรับกับภาวะโลกร้อน
ด้านการเกษตร 2) โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เป็นการช่วยบรรเทาภาวะโลก
ร้อน และมลพิษทางอากาศ และเพื่อให้เกษตรกรชาวเขาได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน และ 3)
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรได้รู้ถึง
ประโยชน์จากการไถกลบตอซัง เป็นการสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร เพื่อ
เกษตรกรสามารถนาไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ และลดการเกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาตอซัง
9. กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการใช้สารอินทรียล์ ดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู
ผลการด าเนิ น งาน ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม การใช้ ส ารอิ น ทรี ย์ ล ดใช้ ส ารเคมี ท างการเกษตร
ในพื้นที่เกษตรกรรมที่เข้าร่วมโครงการ โดยผลการดาเนินงานเมื่อเทียบกับแผนได้ร้อยละ 100.03 (พื้นที่
จานวน 1,000,300 ไร่ ) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนได้ รั บองค์ ค วามรู้ด้ านการทาเกษตรแบบลดใช้ส ารเคมี
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ในอนาคต
ทั้งนี้ยังมีการดาเนินการในการช่วยลดปัญหาหมอกควันจากการส่งเสริมให้ลดการเผาตอซังพืช เพื่อนามาทาเป็น
ปัจจัยการผลิต รวมถึงขยายองค์ความรู้สู่โรงเรียนเพื่อปลูกจิตสานึกการทาเกษตรอินทรีย์ให้กับเยาวชนอีกด้วย
10. กิจกรรมที่ 10 ก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน
ตัวชี้วัด จานวนแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการขุดสระน้าในไร่นาขนาด 1,260 ลบ.ม. ได้ร้อยละ 99.71 เมื่อ
เทียบกับแผน การก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นา เกษตรกรเจ้าของที่ดินจะเป็นผู้ระบุตาแหน่งขุดสระน้า กรมฯ เป็นผู้ให้
คาปรึกษา ตรวจสอบความเหมาะสม การเลือกรูปแบบสระน้าขนาด 1,260 ลบ.ม. ซึ่งสามารถปรับได้ตาม
เหมาะสมของพื้ น ที่ ต ามรู ป แบบที่ ก รมฯ ก าหนด ซึ่ ง แหล่ ง น้ าในไร่ น าจะมี ส่ ว นช่ ว ยให้ เกษตรกร

44
มีแหล่งน้าไว้ใช้ประโยชน์เพื่อทาการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง หรือในเดือนที่ฝนทิ้งช่วง รวมถึงสามารถทาการ
เพาะปลูกไม้ผลและผักสวนครัวได้จากดินบริเวณขอบบ่อ และมีพื้นที่สามารถเลี้ยงปลาได้จากสระน้า
11. กิจกรรมที่ 11 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map
ตัวชี้วัด จานวนพื้นทีป่ รับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทาเกษตร
ผสมผสาน ในพื้นที่เกษตรกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map เป็นไปตามแผน ร้อย
ละ 100 (พื้นที่ จานวน 100,000 ไร่) ดาเนินการปรับโครงสร้างการผลิตในพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) และไม่
เหมาะสม (N) โดยปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าอื่นที่มีศักยภาพทางกายภาพ และเศรษฐกิจสูงกว่าสินค้าชนิดเดิม
โดยจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิ ตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map สนับสนุน
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และผลิตน้าหมักชีวภาพ
12. กิจกรรมที่ 12 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดนิ เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
ตัวชี้วัด 1. จานวนพื้นที่การเกษตรที่ทาการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
2. กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ร้อยละ 100
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ผลการดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 112 (พื้นที่ จานวน 11,200 ไร่) ซึ่งดาเนินการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ที่ผิดชอบการดาเนินงานโครงการ ซึ่งเรียกว่า “มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ ” เพื่อสร้างความเข้ารู้ความใจการ
ดาเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ PGS ทุกกระบวนการ จากนั้นคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้าร่วมโครงการและจัดให้มีวิธีการที่กลุ่มเกษตรกรได้เข้าใจถึงการเตรียมดินเพื่อเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์ในระดับต่างๆ โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เป็นเครื่องมือ
นาไปสู่การพัฒนากลุ่มให้ได้รับการรับรองมาตรฐานที่ผู้บริโภคยอมรับ
13. กิจกรรมที่ 13 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดิน
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ของเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช โดยสนับสนุนการปรับปรุงบารุงดิน ผล
การดาเนินงาน พบว่า เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 (พื้นที่ จานวน 80,000 ไร่) โดยดาเนินการส่งเสริมการ
ปรับปรุงบารุงดิน ได้แก่ 1) ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช 2) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 3) ส่งเสริม
การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) 4) ปรับปรุงบารุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) 5) ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
6) ผลิตน้าหมักชีวภาพ และ 7) บริการวิเคราะห์ดิน และให้คาแนะนาการจัดการดิน เพื่อให้ เกษตรกรได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบารุงดิน สามารถนาองค์ความรู้และวิธีการปรับปรุงบารุงดินที่
ได้รับจากกรมฯ ไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง
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14. กิจกรรมที่ 14 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
ตัวชี้วัด จานวนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 (จานวน
77 แห่ง) โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรนาเอาเศษวัสดุเหลือ มาฝากไว้ที่ธนาคาร แล้วธนาคารจะทาการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์เมื่อวัสดุนั้นย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้ว หรือให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ย
จากธนาคารไปใช้แล้วใช้หนี้ด้วยวัสดุเหลือใช้จากไร่นาและโรงงานอุตสาหกรรมหรือปุ๋ยคอก เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ในกลุ่มเกษตรกร ในวิธีการผลผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ได้ถูกต้อง มีราคาถูก พร้อมทั้งช่วย
ลดปริมาณขยะและเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรในแต่ละพื้นที่ สร้างเครือข่ายการผลิตในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
15. กิจกรรมที่ 15 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้า
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้าที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงดิน
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้า ตามเปูาหมาย 12 แห่ง
แล้วเสร็จ 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.67 โดยมีการดาเนินการคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้า และกาหนดพื้นที่
ดาเนินการ ที่เป็นตัวแทนของปัญหาการใช้ที่ดิน การสารวจและจัดทาข้อมูลพื้นฐาน ดาเนินงานจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้า งานพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า การปรับปรุงบารุงดิน และกิจกรรมอื่นๆ ตาม
ภารกิจของกรมฯ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามสภาพพื้นที่ ชี้แจงเกษตรกร ผู้นาชุมชน และหน่วยงานใน
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และติดตาม/ประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละพื้นที่ 12 จังหวัด ซึ่งการดาเนินกิจกรรม
สามารถผลักดันให้เกิดการดาเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้าให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ และเป็นต้นแบบของ
การจัดทาเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้าให้กับพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมาดาเนินการในพื้นที่
เขตพั ฒ นาที่ ดิ น ลุ่ ม น้ านั้ น เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม รวมถึ ง เกษตรกรและประชาชนทั่ ว ไป ได้ เ ห็ น
ประโยชน์ของการอนุรักษ์ดินและน้า การฟื้นฟูปรับปรุงบารุงดินและการพัฒนาทรัพยากรที่ดินให้ใช้ประโยชน์
และทาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
16. กิจกรรมที่ 16 พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรียช์ ีวภาพ
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตพืช
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตพืช เป็นไปตาม
แผน ร้อยละ 100 (พื้นที่ 250,000 ไร่) โดยดาเนินการปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีการสาธิตและสนับสนุน
สารอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 2) ผลิตจัดหาเมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ยสด 3) ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และ 4) ผลิตปุ๋ยหมัก พด. เพื่อให้เกษตรกรได้รับองค์
ความรู้ มีความเข้าใจในการผลิต และมีความเข้าใจในการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถต่อ
ยอดผลิตได้เอง
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17. กิจกรรมที่ 17 พัฒนาและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ดินปัญหาได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดิน
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินเค็ม เป็นไปตามแผน ร้อย
ละ 100 (พื้นที่ 36,850 ไร่) โดยดาเนินการ ดังนี้ 1) จัดหาเมล็ดพันธุ์โสนอัฟริกันและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
ข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้า/น้าหมักชีวภาพร่วมด้วย เพื่อ
ช่ ว ย เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต ข้ า ว 2 ) ป ลู ก ไ ม้ ยื น ต้ น เ พื่ อ ปู อ ง กั น ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ดิ น เ ค็ ม ( เ มื อ ง เ พี ย +
ทุ่งสัมฤทธิ์) และ 3) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้าย่อย ด้วยการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม
จัดด้วยการปลูกต้นไม้ทนเค็มและหญ้าชอบเกลือ ฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกต้นไม้ทนเค็มและหญ้าชอบ
เกลือระบบวิศวกรรม จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้าและปลูกไม้ยืนต้นบนคันนา การควบคุมระดับน้าใต้ดินเค็ม
ทั้งผิวดินและใต้ดิน และการปูองกันการเพิ่มเติมระดับน้าใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ดินเค็มอย่างเป็นระบบ ด้วยการทางานแบบบูรณาการและสามารถขยายผลองค์ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรมที่ เ หมาะสมไปยั ง พื้ น ที่ ก ารเกษตรที่ มี ส ภาพปั ญ หาเดี ย วกั น อี ก ทั้ ง เกษตรกรยั ง สามารถน า
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง
18. กิจกรรมที่ 18 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ดินปัญหาได้รับการพัฒนาฟื้นฟู อนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดิน
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการส่งเสริมและสาธิตให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว
ผลการดาเนินงาน ร้อยละ 88.75 (พื้นที่ 3,550 ไร่) โดยดาเนินการ ดังนี้ 1) พัฒนาและแก้ไขพื้นที่ดินเปรี้ยวของ
เกษตรกรในโครงการโดยการปรับรูปแปลงนา และสิ่งก่อสร้าง 2) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว
โดยการจัดหาปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) และแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และ 3) ส่งเสริม
การผลิตและการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด
ปรับปรุงบารุงดินนาไปสนับสนุนให้เกษตรกรนาไปปลูกและไถกลบก่อนการการผลิต เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ดิ น เปรี้ ย วอย่ า งเป็ น ระบบ ด้ ว ยการท างานแบบบู ร ณาการและสามารถขยายผลองค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ช าการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมไปยังพื้นที่การเกษตรที่มีสภาพปัญหาเดียวกัน อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถ
นาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง
19. กิจกรรมที่ 19 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตั ว ชี้ วั ด จ านวนโครงการวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นการพั ฒ นาที่ ดิ น และ
เทคโนโลยีชีวภาพได้รับการสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาที่ดินและ
เทคโนโลยีชีวภาพได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 (จานวน 50 เรื่อง) โดยเป็นการศึกษาวิจัย พื้นฐานเพื่อสร้าง
และสะสมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ที่ใช้ในการจัดการดินที่มีปัญหา ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต
พืชนาเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ ด้านการจัดการทรัพยากรดิน และการอนุรักษ์ดินและ
น้า และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรได้
อย่างมีประสิทธิผล
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20. กิจกรรมที่ 20 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทางานของหน่วยงาน
ตั ว ชี้ วั ด จ านวนโครงการวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นการพั ฒ นาที่ ดิ น แล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพได้รับการสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทางาน
ของหน่วยงาน ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100 (จานวน 23 เรื่อง) โดยเป็นการวิจัยและประยุกต์ใช้ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ที่มีความเฉพาะกับพืช รวมทั้งในระบบการปลูกพืช เพื่อให้ได้องค์ความรู้ ใหม่ในด้าน
การจัดการดิน การอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้พัฒนาเทคนิคด้านการวิเคราะห์
ดิน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสารวจให้เป็นเครื่องมือสาหรับการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากร
ดินอย่างถูกต้อง และสามารถนาไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ นาไปใช้แก้ไขปัญหาดิน วางแผนและบริหาร
จัดการทรัพยากรดิน และเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชได้
21. กิจกรรมที่ 21 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน พื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู เป็นไปตามแผน
ร้อยละ 100 (พื้นที่ 11,000 ไร่) โดยดาเนินการ จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้าเกษตรที่สูง ขยายผลความสาเร็จ
ของโครงการหลวงไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง ในพื้นที่รอบๆโครงการหลวง ด้วยการ ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและ
น้า ก่อสร้างระบบส่งน้าชลประทาน รวมถึงกาหนดขอบเขตที่ดินทากินและวางแผนการใช้ที่ดิน โดยนาต้นแบบ
การพัฒนาที่ยั่งยืนจากโครงการหลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของสังคม ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการฟื้นฟูและปูองกันการชะล้างพังทลายของดินโดยทางจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้าบนพื้นที่สูงอย่าง
เหมาะสม โดยจัดทาระบบอนุรักษ์ดิ นและน้าด้วยการดาเนินการเอง โดยวิธีใช้ แรงงานคนและเครื่องจักรกลใน
พื้นที่ลาดชัน เพื่อปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน
22. กิจกรรมที่ 22 ส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริได้รับการพัฒนา
ผลการดาเนินงาน พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริได้รับการพัฒนา เป็นไปตาม
แผน ร้อยละ 100 (พื้นที่ 102,575 ไร่) โดยดาเนินการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการสร้างปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต ให้ชุมชนเกิดความพอ
อยู่พอกินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น
23. กิจกรรมที่ 23 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชีว้ ัด จานวนพื้นที่นาร้างได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 (พื้นที่ 12,666
ไร่) โดยดาเนินการสารวจและคัดเลือกพื้นที่นาร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือมีการใช้ประโยชน์แต่ไม่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่ ปรับปรุงพื้นที่โดยการไถพรวน ปรับปรุงคุณภาพดิน โดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ย
อินทรีย์น้า รวมถึงบูรณาการกับกรมการข้าว เพื่อสนับสนุนพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบารุงรักษาซึ่ง
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เป็นการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่นาร้างให้มีศักยภาพในการปลูกข้าว และเกษตรกรในพื้นที่นาร้างสามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
24. กิจกรรมที่ 24 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทากิน
ตัวชี้วัด จานวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทากินได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน
ผลการดาเนินงาน เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทากินได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน เป็นไปตาม
แผน ร้อยละ 100 (จานวน 4,000 ราย) โดยดาเนินการปรับปรุงและสาธิตการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ที่ได้รับการจัด
ที่ดินทากิน ด้วยการส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดิน ประกอบด้วย ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ส่งเสริมการ
ปลู ก พื ช ปุ๋ ย สดปรั บ ปรุ ง บ ารุ ง ดิ น จั ด หาปู น เพื่ อ การเกษตร (โดโลไมท์ ) ส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ดิ น กรด
ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว (ปูนมาร์ล) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
และผลิตน้าหมักชีวภาพ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ทากินของเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีค วาม
เหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
25. กิจกรรมที่ 25 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตัวชี้วัด จานวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 (จานวน 882 ศูนย์) โดยดาเนินการพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม(LDD
Test Kit) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน สนับสนุนเอกสารวิชาการและข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนา
ที่ดิน เพื่อให้ศูนย์ฯ มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงบารุงดินรวมทั้งจัดทาปูายแปลงเรียนรู้
ให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เข้าไปศึกษา เรียนรู้ และนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ของตนเอง
26. กิจกรรมที่ 26 สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ตัวชี้วัด จานวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาที่ดินยั่งยืนและเหมาะสมกับการผลิตพืช
ผลการดาเนินงาน จานวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาที่ดิน เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100
(จานวน 20,000 ราย) โดยดาเนินกิจกรรมสาธิตการปรับปรุงบารุงดินในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เกษตรทฤษฏีใหม่ โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบารุงดินเพื่อเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรนาไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่
27. กิจกรรมที่ 27 การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง
ตัวชี้วัด จานวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาที่ดินยั่งยืนและเหมาะสมกับการผลิตพืช
ผลการดาเนินงาน จานวนเกษตรกรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เป็นไปตามแผน ร้อยละ
100 (จานวน 15,000 ราย) โดยดาเนินการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการตรวจวิเคราะห์ดิน การเก็บ
ตัวอย่างดินเพื่อนามาวิเคราะห์ และสามารถนาค่าวิเคราะห์ดินไปคานวณหาความต้องการธาตุอาหารของพืช ใน
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การทาปุ๋ยผสมใช้เอง สนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยขนาดเล็ก เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และยัง
เป็นการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงบารุงดินไม่ให้เสื่อมโทรม
28. กิจกรรมที่ 28 การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่
ตัวชี้วัด จานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทีด่ ิน
ผลการดาเนินงาน จานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดิน ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 116.57 (จานวน 1,259 ราย) โดยดาเนินการส่งเสริมสาธิตการพัฒนาที่ดินปรับปรุงบารุงดินให้มีความ
เหมาะสมกับการผลิตพืช ด้วยการ 1) สารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน 2) บริการวิเคราะห์ดินและให้คาแนะนา
การจั ดการดิน-น้า-พืช 3) ส่ งเสริ ม สาธิตการทาปุ๋ ยหมั ก พด. 4) ส่งเสริม สาธิต การผลิตน้ าหมัก ชีวภาพ 5)
ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) 6) ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 7) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และ
8) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบารุงดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก.
29. กิจกรรมที่ 29 ส่ งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปูองกันหมอกและ ควันไฟในพื้นที่เกษตร
ภาคเหนือ
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ลดการเผาเศษวัสดุทางการ เกษตรและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ผลการดาเนินงาน ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินใน
พื้นที่ ผลการดาเนินงาน ร้อยละ 100.04 (พื้นที่ 70,026 ไร่) โดยดาเนินการไถกลบตอซัง และผลิตปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทาน เพื่อกระตุ้นเกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา และส่งเสริมให้เกิดการบริ หารจั ดการเศษวัสดุทาง
การเกษตรตามหลักวิชาการ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และน้า ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
30. กิจกรรมที่ 30 ปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นทีเ่ กษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดิน
และน้า
ตัว ชี้ วัด จานวนพื้ นที่ เ กษตรที่ ไ ด้รั บ การประเมิ น สถานภาพทรั พยากรดิ นเชิ งระบบเพื่อ แก้ปั ญ หา
ด้านการชะล้างพังทลายของดินในพื้นทีเ่ กษตรกรรม
ผลการดาเนินงาน พื้นที่เกษตรที่ได้รับการประเมินสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบเพื่อ
แก้ปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 100 (จานวน 10 แห่ง) โดยดาเนินการ
ติดตั้งสถานีตรวจอากาศ เครื่องวัดคุณภาพน้า และวัด soil loss พร้อมทั้งศึกษา สารวจ และวางแผนแนว
ทางการปูองกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้า เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบสาหรับนาไปใช้ในการจัดทาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
ระดับลุ่มน้าย่อยที่มีการกาหนดมาตรการด้านการปูองกันและฟื้นฟูทรัพยากรดินตามสภาพปัญหาของแต่ละ
พื้นที่
31. กิจกรรมที่ 31 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ในภาคเหนือตอนบน
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือที่ทาการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์
ผลการดาเนินงาน พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือที่ทาการผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 (พื้นที่ 5,750 ไร่) โดยดาเนินการ 1) ฝึกอบรมด้านการพั ฒนาเกษตร
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อินทรีย์ 2) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS 3) พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
4) การสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับภาค 5) ส่งเสริมการผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดสาหรับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ และ 6) งานวิจัยเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ เพื่อเป็นการ
เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือ และสนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือตอนบนให้
ได้รับทราบข้อมูลด้านการผลิตในเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร โดยเริ่มต้นจากการเตรียมดินให้เหมาะสมกับการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ และพัฒนาเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS
32. กิจกรรมที่ 32 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้าเจ้าพระยา-แม่กลอง
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้าเจ้าพระยา-แม่กลอง ใน 6 จังหวัดภาคกลาง ได้รับการพัฒนาที่ดิน
ผลการดาเนินงาน พื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้าเจ้าพระยา-แม่กลอง ใน 6 จังหวัดภาคกลาง ได้รับการ
พัฒนาที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 103.33 (พื้นที่ 3,100 ไร่) โดยดาเนินการส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดิน ประกอบด้วย
การบริการวิเคราะห์ดินและให้คาแนะนาการจัดการดิน -น้า-พืช ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซัง พืช และ
สาธิตการทา/การใช้น้าหมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบารุงดินในพื้นที่ ให้มีสภาพเหมาะสม
สามารถปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
33. กิจกรรมที่ 33 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ามัน มะพร้าว และไม้ผล
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน พื้นที่ทางการเกษตร ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู เป็นไปตามแผน
ร้อยละ 100 (พื้นที่ 2,000 ไร่) โดยดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการ 1) บริการวิเคราะห์ดินและให้
คาแนะนาการจัดการดิน-น้า-พืช 2) สาธิตการทาปุ๋ยหมัก พด. 3) สาธิตการทา/การใช้น้าหมักชีวภาพ และ4)
สาธิต/ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว (หินปูนฝุุน) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์ม
น้ามัน มะพร้าว และไม้ผล โดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรายแปลง เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน และเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรบนพื้นฐานของการจัดการดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
34. กิจกรรมที่ 34 พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน พื้นที่ทางการเกษตร ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู เป็นไปตามแผน
ร้ อ ยละ 100 (พื้ น ที่ 1,000 ไร่ ) โดยด าเนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ น าร้ า งเพื่ อ ปลู ก พื ช เกษตรผสมผสาน
ด้วยการจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมา
ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
35. กิจกรรมที่ 35 พัฒนาคุณภาพดินในการทาเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน พื้นที่ทางการเกษตร ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู คิดเป็นร้อยละ
101.00 (พื้นที่ 1,010 ไร่) โดยดาเนินการพัฒนาคุณภาพดินในการทาเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ด้วย
การ 1) บริการวิเคราะห์ดินและให้คาแนะนาการจัดการดิน-น้า-พืช 2) สาธิตการทาปุ๋ยหมัก พด. และ 3) สาธิตการ
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ทา/การใช้น้าหมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบารุงดินในพื้นที่ให้มีสภาพเหมาะสมสามารถปลูกพืช
อาหารสัตว์ ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ
36. กิจกรรมที่ 36 กาจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้
ตัวชี้วัด จานวนเกษตรกรที่ได้รับส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุง บารุงดิน
ผลการดาเนินงาน เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุง บารุงดิน
เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 (จานวน 3,500 ราย) โดยดาเนินการส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดิน ประกอบด้วย
1) ส่งเสริมการทาปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ 2) สาธิตการทา/การใช้น้าหมักชีวภาพ และ 3) ถ่ายทอดองค์ความรู้
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรนาขยะอินทรีย์ที่เกิดจากภาคส่วนต่าง ๆ ปรับใช้ให้อยู่
ในรูปของปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
37. กิจกรรมที่ 37 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน พื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู เป็นไป
ตามแผน ร้อยละ 100 (พื้นที่ 4,000 ไร่) โดยดาเนินการส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดิน ประกอบด้วย 1) บริการ
วิเคราะห์ดินและให้คาแนะนาการจัดการดิน – น้า – พืช 2) ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช และ 3) ไถ
กลบตอซังงดเผาฟางและตอซังพืช เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพดินในภาคใต้ให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวสังข์
หยด ปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุเพื่อฟื้นฟูคุณสมบัติทางกายภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทาเกษตรกรรมได้ดียิ่งขึ้น
38. กิจกรรมที่ 38 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกไม้ผลภาคใต้
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู เป็นไปตามแผน
ร้อยละ 100 (พื้นที่ 40 ไร่) โดยดาเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกไม้ผล ด้วยการ ส่งเสริมการปรับปรุง
บารุงดิน ประกอบด้วย 1) บริการวิเคราะห์ดินและให้คาแนะนาการจัดการดิน – น้า – พืช 2) สาธิตการทาปุ๋ย
หมั ก พด. 3) สาธิ ต การท า/การใช้ น้ าหมั ก ชี ว ภาพ 4) สาธิ ต การปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ดิ น กรด (โดโลไมท์ ) และ
5) ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบารุงดินในพื้นที่ภาคใต้ให้มี
สภาพเหมาะสมสามารถปลูกไม้ผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
39. กิจกรรมที่ 39 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกมะพร้าวภาคใต้
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู เป็นไปตามแผน
ร้อยละ 100 (พื้นที่ 100 ไร่) โดยดาเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกมะพร้าว ด้วยการส่งเสริมการ
ปรับปรุงบารุงดิน ประกอบด้วย 1) บริการวิเคราะห์ดินและให้คาแนะนาการจัดการดิน – น้า – พืช
2) สาธิตการทาปุ๋ยหมัก พด. 3) สาธิตการทา/การใช้น้าหมักชีวภาพ 4) สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโล
ไมท์) และ 5) ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบารุงดินในพื้นที่
ภาคใต้ให้มีสภาพเหมาะสมสามารถปลูกมะพร้าวให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
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40. กิจกรรมที่ 40 พัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู เป็นไปตามแผน
ร้อยละ 100 (พื้นที่ 8,000 ไร่) โดยดาเนินการพัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ ด้วยการส่งเสริมการ
ปรับปรุงบารุงดิน ประกอบด้วย 1) บริการวิเคราะห์ดินและให้คาแนะนาการจัดการดิน – น้า – พืช 2) ไถกลบ
ตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช และ 3) สาธิตการทา/การใช้น้าหมักชีวภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร
ปรับปรุงบารุงดินในพื้นที่ภาคใต้ให้มีสภาพเหมาะสมสามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ
41. กิจกรรมที่ 41 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู เป็นไปตามแผน
ร้อยละ 100 (พื้นที่ 3,000 ไร่) โดยดาเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ด้วย
การส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดิน ประกอบด้วย 1) จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า พร้อมพันธุ์พืช 2) สาธิตการ
ทา ปุ๋ยหมัก พด. 3) สาธิตการทา/การใช้น้าหมักชีวภาพ และ 4) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้า
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
42. กิจกรรมที่ 42 นาร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
ตัวชี้วัด จานวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และผลิตอาหารอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีทาง
ชีวภาพและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน
ผลการดาเนินงาน เกษตรกรได้รับการเสริมสร้างความรู้และผลิตอาหารอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยี
ทางชีวภาพและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 (จานวน 1,000 ราย) โดยดาเนินการ
ส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดิน ประกอบด้วย 1) สาธิตการทาปุ๋ยหมัก พด. 2) สาธิตการทา/การใช้น้าหมักชีวภาพ
(พด. 2) 3) สาธิตการทา/การใช้น้าหมักชีวภาพ ( พด. 7) 4) ส่งเสริมการปลูกผักบนแผ่นกระเบื้อง และ 5) ถ่ายทอด
องค์ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้และผลิตอาหารอินทรีย์ โดยมีการเทคโนโลยีทาง
ชีวภาพและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินมาใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินอย่าง
เหมาะสม
43. กิจกรรมที่ 43 เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตในพื้นที่ดนิ เสื่อมโทรมภาคใต้
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู เป็นไปตามแผน
ร้อยละ 100 (พื้นที่ 3,000 ไร่) โดยดาเนินการส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดิน ประกอบด้วย 1) จัดทาระบบ
อนุรักษ์ดินและน้า พร้อมพันธุ์พืช 2) สาธิตการทาปุ๋ยหมักสูตร พด. 3) สาธิตการทา/การใช้น้าหมักชีวภาพ 4)
สาธิต/ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว (หินปูนบด) 5) สาธิต/ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)
และ6) ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้าในพื้น
ที่ดินเสื่อมโทรม ให้สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนกับความต้องการ และการยอมรับของประชาชนในพื้นที่
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44. กิจกรรมที่ 44 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
ตัวชี้วัด จานวนพื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู
ผลการดาเนินงาน พื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและ
ฟื้ น ฟู เป็ น ไปตามแผน ร้ อ ยละ 100 (พื้ น ที่ 10,000 ไร่ ) โดยด าเนิ น การส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง บ ารุ ง ดิ น
ประกอบด้วย1) บริการวิเคราะห์ดิน และให้คาแนะนาการจัดการดิน-น้า-พืช 2) สาธิตการทา/การใช้น้าหมัก
ชีวภาพ 3) สาธิ ตการปลู กพื ชปุ๋ ยสดปรั บปรุงบ ารุ งดิ น 4) ส่งเสริ มการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบารุงดิ น และ
5) สนับสนุนการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบารุงดิน (ไถกลบตอซัง) เพื่อเป็นการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพดินบริเวณ
ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง
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ส่วนที่ 6
รายงานผลสัมฤทธิ์
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รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจในการกาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ ดินในพื้นที่เกษตรกรรม อนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรดิน และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินตามหลักวิชาการแก่เกษตรกร เพื่อนาไปสู่
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การสร้างรายได้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยได้ดาเนินกิจกรรม
ตามกรอบแนวทาง และแผนงาน/โครงการ ที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ซึ่ ง เชื่ อ มโยงสู่
ยุทธศาสตร์ชาติและ แผนแม่บทที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามความสาเร็จของการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
เปูาหมาย และตัวชี้วัดที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน เพื่อนาข้อมูล
มาใช้ปรับปรุงการดาเนินงาน และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดาเนินงานภายใต้ 3 ผลผลิต 25 โครงการ 47 กิจกรรมหลัก
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 4,888,934,500 บาท ปรับลด
ตามพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น
จานวน 4,646,103,100 บาท
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น มี ก ารก าหนดผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ออกเป็ น
2 ด้าน ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ : ฐานข้อมูลและภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรดินมีความถูกต้องและทันสมั ย รวมทั้ง
พื้นที่ทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนาแล้วมีส่วนช่วยในการวางแผนการใช้
ที่ดินในการกาหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม การเพิ่มประสิท ธิภาพการผลิตด้านการเกษตร
การประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการลงทุนผลิตสินค้าทางการเกษตร สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่าง
จริงจัง ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของประเทศและของโลก โดย
ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน จะนาไปสู่การปรับปรุงบารุงดิ น อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดม
สมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรดินและพื้นที่ทาการเกษตรได้รับการส่งเสริม สาธิต ปรับปรุง
และพัฒนา พื้นที่เปูาหมายตามแผน จานวน 32,834,508 ไร่
ผลการดาเนินงาน จานวน 32,837,084 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.01 โดยประเมินได้จาก
โครงการ/กิจกรรมของกรมฯ จานวน 28 โครงการ รายละเอียดดังตาราง
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ตารางที่ 5 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ฐานข้อมูลทรัพยากรดินและพื้นที่ทาการเกษตรได้รับการส่งเสริม
สาธิต ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาฐานข้อมูล 30,000,000 ไร่
เชิงคุณภาพ ผู้รบั บริการของกรมพัฒนาที่ดินมีความ
พึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. ปรับปรุงคุณภาพดิน
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู 67,727 ไร่
เชิงคุณภาพ ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพืน้ ที่ที่ได้รับ
การอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลงจากการนาความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 5
3. ฟื้นฟูและปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู 1,024,300 ไร่
เชิงคุณภาพ ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพืน้ ที่ที่ได้รับ
การอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลงจากการนาความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 5
4. การพัฒนาพืน้ ที่เฉพาะ
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู 12,500 ไร่
เชิงคุณภาพ ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพืน้ ที่ที่ได้รับ
การอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลงจากการนาความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 5
5. แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู 12,000 ไร่
เชิงคุณภาพ ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพืน้ ที่ที่ได้รับ
การอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลงจากการนาความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 5

แผน

ผล

ร้อยละ

32,834,508
30,000,000

32,837,084
30,000,000

100.01
100.00

67,727

68,727

101.48

1,024,300

1,024,300

100.00

12,500

12,530

100.24

12,000

12,000

100.00
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กิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
6. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู 1,000,000 ไร่
เชิงคุณภาพ ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพืน้ ที่ที่ได้รับ
การอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลงจากการนาความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 5
7. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดิน 80,000 ไร่
เชิงคุณภาพ เกษตรกรในพืน้ ที่แปลงใหญ่ที่ได้รบั การ
พัฒนาที่ดิน สามารถเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
8. พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่
เหมาะสมตาม Agri-Map
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพืน้ ที่
ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 100,000 ไร่
เชิงคุณภาพ ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับ
สินค้าเกษตรที่สาคัญ มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100
9. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพือ่ ขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกร
เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่การเกษตรที่ทาการผลิตใน
ระบบเกษตรอินทรีย์ 10,000 ไร่
เชิงคุณภาพ กลุ่มเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการเกษตร
อินทรีย์ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 100
10. พัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ดินปัญหาได้รับการพัฒนา
ฟื้นฟู อนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
36,850 ไร่
เชิงคุณภาพ พืน้ ที่ดินปัญหาได้รับการพัฒนาให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ที่ดนิ ได้ตามศักยภาพของพื้นที่ ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80
11. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทงุ่ รังสิต
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ดินปัญหาได้รับการพัฒนา
ฟื้นฟู อนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4,000 ไร่
เชิงคุณภาพ พืน้ ที่ดินปัญหาได้รับการพัฒนาให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ที่ดนิ ได้ตามศักยภาพของพื้นที่ ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80

แผน

ผล

ร้อยละ

1,000,000

1,000,300

100.03

80,000

80,000

100.00

100,000

100,000

100.00

10,000

11,200

112.00

36,850

36,850

100.00

4,000

3,550

88.75
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กิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
12. พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริม
การใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตพืช 250,000 ไร่
เชิงคุณภาพ ต้นทุนทางการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับการ
ส่งเสริม ลดลงจากการนาความรู้ไปใช้ในการผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพ
ในการผลิตพืช ร้อยละ 5
13. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู 11,000 ไร่
เชิงคุณภาพ พืน้ ที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนา
ตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
14. ส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริได้รับการพัฒนา 102,575 ไร่
เชิงคุณภาพ พืน้ ที่โครงการพระราชดาริ ได้รับการพัฒนา
ตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
15. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่นาร้างได้รับการพัฒนา
และฟื้นฟู 12,666 ไร่
เชิงคุณภาพ เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและฟืน้ ฟูที่ดนิ
ให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว มีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
16. ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพือ่ ปูองกันหมอกและ
ควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ลดการเผาเศษวัสดุทาง
การเกษตรและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 70,000 ไร่
เชิงคุณภาพ เกษตรกรและประชาชนในพืน้ ที่ 9 จังหวัด
ภาคเหนือ มีความพึงพอใจในมาตรการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
17. พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู 4,000 ไร่
เชิงคุณภาพ ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง
จากการนาความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5
18. พัฒนาคุณภาพดินในพื้นทีป่ ลูกไม้ผลภาคใต้
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู 40 ไร่
เชิงคุณภาพ ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการ
นาความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5

แผน

ผล

ร้อยละ

250,000

250,000

100.00

11,000

11,000

100.00

102,575

102,575

100.00

12,666

12,666

100.00

70,000

70,026

100.04

4,000

4,000

100.00

40

40

100.00
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19. พัฒนาคุณภาพดินในพื้นทีป่ ลูกมะพร้าวภาคใต้
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู 100 ไร่
เชิงคุณภาพ ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการ
นาความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5
20. พัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู 8,000 ไร่
เชิงคุณภาพ ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการ
นาความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5
21. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่
ภาคใต้
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู 3,000 ไร่
เชิงคุณภาพ ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการ
นาความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5
22. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รบั การ
อนุรักษ์ ปรับปรุงและฟืน้ ฟู 3,000 ไร่
เชิงคุณภาพ ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการ
นาความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5
23. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ามัน มะพร้าวและ
ไม้ผล
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ได้รบั การอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู 2,000 ไร่
เชิงคุณภาพ พืน้ ที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัดภาคใต้
ชายแดน ที่ได้รบั การอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูมีต้นทุนการผลิต
ทางการเกษตรลดลง ร้อยละ 5
24. พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ได้รบั การอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู 1,000 ไร่
เชิงคุณภาพ พืน้ ที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัดภาคใต้
ชายแดน ที่ได้รบั การอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูมีต้นทุนการผลิต
ทางการเกษตรลดลง ร้อยละ 5

แผน

ผล

ร้อยละ

100

100

100.00

8,000

8,000

100.00

3,000

3,000

100.00

3,000

3,000

100.00

2,000

1,000

2,000

1,000

100.00

100.00
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25. พัฒนาคุณภาพดินในการทาเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืช
อาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ได้รบั การอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู 1,000 ไร่
เชิงคุณภาพ พืน้ ที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัดภาคใต้
ชายแดนที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูมีต้นทุนการผลิต
ทางการเกษตรลดลง ร้อยละ 5
26. พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้าเจ้าพระยา-แม่กลอง
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้าเจ้าพระยาแม่กลอง ใน 6 จังหวัดภาคกลาง ได้รับการพัฒนาที่ดิน 3,000 ไร่
เชิงคุณภาพ ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการ
นาความรู้ ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5
27. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริม
ระบบการรองรับการมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผูผ้ ลิตเกษตรอินทรีย์
ในภาคเหนือตอนบน
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือที่ทาการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ 5,750 ไร่
เชิงคุณภาพ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ
ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรียไ์ ด้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100
28. พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนพืน้ ที่การผลิตข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลา
ร้องไห้ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู 10,000 ไร่
เชิงคุณภาพ พืน้ ที่การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
ที่ได้รับการอนุรกั ษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูมีต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร ลดลง ร้อยละ 5

แผน

ผล

ร้อยละ

1,000

1,010

101.00

3,000

3,100

103.33

5,750

5,750

100.00

10,000

10,360

103.60
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กรมพัฒนาที่ดินดาเนินงานการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ทาให้ทราบถึงสถานภาพทรัพยากรดิน
และแนวโน้มในอนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปรับปรุงบารุงดิน การจัดการดิน น้า และธาตุ
อาหารพืช ให้สอดคล้องกับสมรรถนะและคุณภาพของที่ดิน นาไปสู่การปรับแนวทางและวิธีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินที่ เหมาะสมเพื่อ เพิ่ม ศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจให้สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยของ
กรมพัฒนาที่ดินให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล
ความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของประเทศและของโลก อีกทั้งยังใช้ประกอบการดาเนิน
กิจกรรมส่งเสริม สาธิต ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูดิน ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ลดการชะล้าง
พังทลายของดินในพื้นที่ ส่งผลให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการทาการเกษตร นอกจากนี้
เกษตรกรยังช่วยให้มีข้อมูลในการวางแผน การผลิตพืชได้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ทาให้สามารถ
ลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และใช้ประโยชน์ที่ดินในการทาการผลิต
การเกษตรได้อย่างยั่งยืน
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2. ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร หมอดินอาสา รวมถึงประชาชนผูส้ นใจเกิดความตระหนักและร่วมรักษา
ทรัพยากรดิน
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินผ่านบริการต่าง ๆ ของ
กรมพัฒนาที่ดิน โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการ
นาความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบารุงดินไปใช้ในพื้นที่ทากินให้สามารถลดต้นทุน และทาการเกษตรได้
อย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยมี ตัวชี้วัด คือ
เกษตรกรได้รับ การส่งเสริม สาธิตวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จานวนเกษตรกร
ตามแผนการดาเนินงาน จานวน 571,438 ราย ผลการดาเนินงาน จานวน 571,617 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.03
โดยประเมินได้จาก โครงการกิจกรรมของกรมฯ จานวน 7 โครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด เกษตรกร หมอดินอาสา รวมถึงประชาชนผู้สนใจเกิดความตระหนัก
และร่วมรักษาทรัพยากรดิน
กิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการ
ด้านการพัฒนาที่ดิน 490,000 ราย
เชิงคุณภาพ เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง
และฟื้นฟู นาความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร
ร้อยละ 100
2. การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการ
ด้านการพัฒนาที่ดิน 37,858 ราย
เชิงคุณภาพ เกษตรกรในพื้นทีท่ ี่ได้รับการอนุรกั ษ์ ปรับปรุง
และฟื้นฟู นาความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร
ร้อยละ 100
3. สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพือ่ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาที่ดินยั่งยืน
และเหมาะสมกับการผลิตพืช 20,000 ราย
เชิงคุณภาพ ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนา
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5
4. การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาที่ดินยั่งยืน
และเหมาะสมกับการผลิตพืช 5,000 ราย
เชิงคุณภาพ ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนา
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5

แผน
571,438
490,000

ผล
571,617
490,000

ร้อยละ
100.03
100.00

37,858

37,858

100.00

20,000

20,000

100.00

15,000

15,000

100.00
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5. พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จดั การปัญหาที่ดนิ ทากิน
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทากินได้รับ
การพัฒนาคุณภาพดิน 4,000 ราย
เชิงคุณภาพ พืน้ ที่ที่ได้จัดที่ดินทากินให้แก่เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
6. การพัฒนาทีด่ ินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ที่ดิน 1,080 ราย
เชิงคุณภาพ ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนา
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5
7. กาขัดขยะอินทรียเ์ พื่อชุมชนภาคใต้
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ จานวนเกษตรกรที่ได้รับส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์เพื่อปรับปรุง บารุงดิน 3,500 ราย
เชิงคุณภาพ ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนา
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5

แผน
4,000

ผล
4,000

ร้อยละ
100.00

1,080

1,259

116.57

3,500

3,500

100.00

กรมพัฒนาที่ดินดาเนินงานการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเชิงรุก โดยมีการ
พัฒนาหมอดินอาสาให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดินอย่าง
เหมาะสม สามารถเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ในการถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาที่ดิน และ
แก้ไขปัญหาดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายวิชาการหมอดินอาสาที่มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้การแก้ปัญหาด้านดิน กรมพัฒนาที่ดินยังมีการให้บริการวิเคราะห์ดิน
และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงความสมบูรณ์ของดินที่เหมาะสมในการปลูกพืช
พร้อมให้คาแนะนาในการจัดการดิน และจัดทาคลังข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงสนับสนุนชุดตรวจสอบดิน
ภาคสนาม (LDD Test Kit) เพื่อเป็นเครื่องมือในการทางานแก่หมอดินอาสา นอกจากนี้ยังมีช่องทางบริการให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึงการบริการงานพัฒนาที่ดินได้อย่างทั่วถึง สนับสนุนให้เกษตรกรนาความรู้ด้านการพัฒนา
ที่ดินไปปรับใช้ในการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถนาไปใช้ลดต้นทุนการผลิต และ
พัฒนาคุณภาพดินในแปลงเกษตรของตนเองให้มีศักยภาพสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
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แนวทางการพัฒนาการดาเนินงาน
1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานโดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนเกษตรกรเพื่อลด
ต้นทุน สามารถควบคุมปัจจัยการผลิต และเพิ่มผลิตรวมทั้งการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง
เกษตรกรได้มากขึ้น สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของแต่ละพื้นที่ในการดาเนินงาน เพื่อให้สะท้อนถึง
ความเป็นจริงในการดาเนินงานของพื้นที่
2. พิจารณาวางแผนการดาเนินงานแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องตามปฏิทินการเพาะปลูก และควร
สารวจความต้องการปัจจัยการผลิตล่วงหน้าให้ถูกต้องตรงกับปริมาณความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ พร้อม
ทั้งสารวจช่วงเวลาที่ เกษตรกรจะต้องใช้ปัจจัยการผลิต เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการดาเนินงานที่
สอดคล้องกับช่วงเวลาและความต้องการของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่กรม
ฯ สนับสนุนในแต่ละพื้นที่
3. บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ปัญหา เพื่อระดมความคิด ประสานความร่วมมือกันแก้ปัญหา ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เอง อันจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4. การดาเนินงานในแต่ละโครงการ ควรมีการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องและความเข้าใจตรงกัน เกิดความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสร้างเครือข่ายในการทางานโดยประสานการทางานร่วมกับ
ตัวแทนในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ควรสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของนโยบายของรัฐและกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมฯ ที่เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้เกษตรกรที่
ได้รับการส่งเสริมยินดีเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ และใช้ประโยชน์จากปัจจัยที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมี
การวางแผนการดาเนินงาน ให้คาแนะนาแก่เกษตรกร พร้อมทั้งติดตามงานอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผล
โครงการที่ดาเนินการทุกโครงการ เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของโครงการ และสามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการทาโครงการในปีถัดไป
5. จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และหมอดินอาสา อย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาความรู้ ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินรูปแบบใหม่ให้ทันต่อยุคสมัย สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่เกษตรกรนาไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้

กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน
Land Development Department

