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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)   

ทร ัพยากรดินเป ็นป ัจจ ัยพ ื ้นฐานในการผล ิตทางการเกษตร ข ้อม ูล จ ึ ง เป ็นข ้อม ูลสำคัญ  
ท่ีช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต มีการจัดการดินที่ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ จากการเข้าถึง
ข้อมูลการพัฒนาท่ีดินและการขอรับบริการของเกษตรกรท่ีต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองทำให้ไม่ทันต่อการ
นำไปใช้งาน ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรเชิงรุกแก่
เกษตรกรรายแปลง เกิดนวัตกรรมเชิงบริการเรียกว่า “บัตรดินดี” ซึ่งเป็นบัตรประจำตัวดินของแปลงเกษตรกร
ท่ีมอบให้แก่เกษตรกรเฉพาะรายบัตรดินดี เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดิน 4.0 ในเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยี
ดิจิทัลการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน โดยมีเจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการจัดการดิน
อย่างต่อเนื่องและมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

กรมพัฒนาท่ีดิน มีนโยบายให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่ีดิน โดยมอบหมาย
สำนักวิทยาศาสตร์เพื ่อการพัฒนาที่ดิน จัดทำโครงการบัตรดินดี เป้าหมายเพื่อการพัฒนาดำเนินการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงาน ใน 3 ด้าน คือ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงรุกในลักษณะการบริการตรวจ
สุขภาพดินแก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้รู้ศักยภาพดินในแปลงเกษตรของตนเอง สามารถตัดสินใจเพาะปลูกและ
จัดการดินได้เหมาะสมตามสภาพพื้นท่ี รวดเร็วทันฤดูกาลเพาะปลูก 2) พัฒนาระบบผู้ถือบัตรดินดีแบบออนไลน์ 
ที่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านบัตรดินดี เข้าดูประวัติสุขภาพดิน การใช้ที่ดิน ผลวิเคราะห์ดิน คำแนะนำการ
จัดการดินและความรู้การจัดการดิน สามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อพิจารณาสภาพปัญหาหรือ
ข้อจำกัดการปลูกพืช และ 3) ทำงานเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในการติดตามให้
คำแนะนำการจัดการดินอย่างต่อเนื่อง การสร้างเครือข่ายเกษตรกรของกรมพัฒนาท่ีดินผ่านการใช้บัตรดินดี  

จากการดำเนินการ เกษตรกรได้รับการตรวจสุขภาพดินและคำแนะนำการจัดการดิน สามารถเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน  การนัดหมายเจ้าหน้าที่และขอรับบริการต่างๆ ผ่านการใช้บัตร
ดินดีแล้ว จำนวน 119,284 ราย เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การบริการ
วิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ทำให้เกษตรกรทราบว่า
แปลงเพาะปลูกของตนเองมีสภาพดินเป็นอย่างไร หากได้รับการปรับปรุง/การจัดการดินท่ีดี สามารถลดต้นทุน 
และเพิ่มผลผลิตได้ 

ผลลัพธ์จากการดำเนินการ (1) เกษตรกรสามารถจัดการดินและปุ๋ยได้ด้วยตนเอง โดยเข้าถึงองค์ความรู้
และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินได้สะดวก รวดเร็ว ทันฤดูกาลเพาะปลูก (2) เกิดการบูรณาการหน่วยงาน ใช้
ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน และช่วย
ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยระดับรายแปลง และ (3) ในระดับประเทศ ทรัพยากรดินในพื้นท่ี
เกษตรกรรมได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้คงความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน  

รายงานผลการดำเนินการ 

โปรดสรุปรายงานผลการดำเนินการ โดยมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16          
และอยู่ในรูปแบบ .doc หรือ .docx เท่านั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 ส่วน ประกอบด้วยคำถาม จำนวน 10 ข้อ  
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มิติท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหา  
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นท่ี 

หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือ
ผู้รับบริการท่ีได้รับผลกระทบเป็นใคร จำนวนเท่าใด) รวมถึงแสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม 
ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร 

กรมพัฒนาท่ีดิน มีงานบริการท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในด้านการพัฒนา
ท่ีดินของตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตให้ดีขึ้น  แต่เนื่องจากท่ีผ่านมา การเข้าถึงงานบริการ
ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดินต้องเดินทางเพื่อมาขอรับบริการยังสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดหรือสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขตด้วยตนเอง  อีกทั้งยังมีความจำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อให้ได้รับการ
บริการครบตามท่ีต้องการ  เนื่องจากต้องมีการพิจารณาความจำเป็นในการนำไปใช้ ปริมาณความต้องการของ
เกษตรกรท่ีหน่วยงานพิจารณาจัดสรรในแต่ละครั้ง และลำดับก่อนหลัง  ในส่วนของงานบริการท่ีมีการลงพื้นท่ี
ยังมีการแยกส่วนในการปฏิบัติงาน และการเก็บบันทึกข้อมูล  เป็นการบริการทั่วไปที่ไม่ได้เป็นการเจาะจง
เฉพาะรายหรือเบ็ดเสร็จ  ส่งผลให้เกษตรกรไม่เห็นปัญหาของตนเองอย่างจริงจังและได้รับการแก้ไขปัญหาไม่
ตรงจุด  เกษตรกรยังไม่มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของตนเอง และข้อมูลการบริการต่างๆ ของกรมฯการ
ขอรับบริการบางอย่างต้องเดินทางมาติดต่อที่หน่วยงานสถานีพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ซึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยรับการบริการ เช่น บริการวิเคราะห์ตรวจสอบดินในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น   
ส่งผลให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการแต่ละครั้ง  ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการทำงานเชิงรับไม่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต้องการให้ขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0  การพัฒนาเปล่ียนแปลงใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ เปล่ียนจากการทำเกษตรแบบธรรมดา ให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming 
 
มิติท่ี 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนำไปปฏิบัติ 
2. อธิบายเกี่ยวกับผลงาน แนวคิดการพัฒนาและการนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

กรมพัฒนาที่ดินมีการพัฒนาการบริการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดิน 4.0 โดยใช้ “บัตรดินดี” ใน
การบริหารจัดการดินแก่เกษตรกรรายแปลง เพื่อให้สามารถเข้าถึงงานบริการของกรมฯ ได้อย่างเบ็ดเสร็จ 
รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเฉพาะราย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน  โดยมี
เจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีให้บริการเกษตรกร สอบถามประเด็นปัญหา ให้คำแนะนำการจัดการดินเฉพาะแปลง  ติดตาม
ดูแลอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลลงในระบบเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าดูข้อมูลและนำ
ความรู้ท่ีได้รวบรวมไว้ในบัตรดินดีไปใช้ในการพัฒนาพื้นท่ีเกษตรกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ทรัพยากรดิน
ได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น  เป็นการบูรณาการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล สนับสนุนการ
ทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้เกษตรกรได้รับการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะรายอย่างตรงจุด ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดระยะเวลาในการรอคอย 

3. อธิบายข้ันตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามีความแตกต่างจากก่อนการพัฒนา
อย่างไร (ข้อ 1) หากมีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ ให้ระบุว่านำเทคโนโลยีมาใช้กับผลงานอย่างไร 

1) แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการบัตรดินดี เพื่อร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการบูรณาการงานร่วมกัน 
เช่น การออกแบบบัตรดินดี การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร การ
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ออกแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลเกษตรกรเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แนวทางการให้บริการท่ีเบ็ดเสร็จ
และรวดเร็วในการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ การใช้แอพพลิเคชั่นหรือเครื ่องมือของกรมพัฒนาที่ดิน ในการ
ให้บริการเกษตรกร การจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้โครงการ เป็นต้น 

2) ออกแบบระบบบัตรดินดี สำหรับให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงข้อมูลประวัติสุขภาพดินของตนเอง คลังความรู้ที่ได้รวบรวมไว้ รวมถึงการบริการต่างๆ ของกรมฯ ได้
อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทางมาขอรับบริการที่สำนักงาน รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆ ของ
กรมฯ เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลได้  โดยสามารถเข้าถึงผ่าน QR code หรือเวบไซต์ 
http://iddindee.ldd.go.th/index.html รูปแบบของบัตรดินดีแสดงดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าท่ีเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ 

สร้างกระบวนการเข้าถึงและปรับปรุงคลังความรู้ผ่านการใช้บัตรดินดี สามารถนำข้อมูลใช้ในการวางแผนการใช้
ท่ีดินสำหรับเกษตรกรรายแปลง ติดตามผลการใช้บัตรดินดีของเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ 

4) เจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีพบปะเกษตรกร ซักประวัติ บริการตรวจสอบดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนามท่ี
รับผลได้ทันที พร้อมให้คำแนะนำการจัดการดินอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น 
หญ้าแฝก ผลิตภัณฑ์ พด. วัสดุปูนทางการเกษตร ฯลฯ ตามความเหมาะสม และบันทึกข้อมูลเกษตรกรลงใน
ระบบบัตรดินดี 

5) การติดตามประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัด 

ขั้นตอนการให้บริการภายหลังปรับปรุงแตกต่างจากก่อนพัฒนา คือ เป็นการดำเนินงานเชิงรุกของการ
เข้าถึงข้อมูลโดยการใช้แอพลิเคช่ันต่างๆ เช่น LDD Soil Guide  กดดูรู้ดิน โปรแกรมระบบสารสนเทศเชิงพื้นท่ี
เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning) ทำให้สามารถประเมิน
การใส่ปุ๋ย สามารถเข้าถึงข้อมูลคลังความรู้ด้านดินและงานบริการของกรมพัฒนาท่ีดินผ่านการสแกน QR code 
บนบัตร  การเชื่อมโยงของข้อมูลผังแปลง ประวัติสุขภาพดิน การใช้ประโยชน์ที ่ดิน และผลตอบแทนทาง

ภาพท่ี 1 แสดงองค์ประกอบ
ด้านหน้าและด้านหลังของบัตร
ดินดี 

http://iddindee.ldd.go.th/index.html%20รูปแบบของบัตรดินดีแสดงดังภาพที่%201
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เศรษฐกิจ ผ่านสมาร์ทโฟน การทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน การตรวจ
วิเคราะห์ดินให้ด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม ทำให้ทราบผลได้ทันที การติดตามให้คำแนะนำการจัดการดิน
อย่างต่อเนื่อง ดังภาพท่ี 2 

  
4. มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร 

หน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบัตรดินดี โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน และกองแผนงาน ได้ร่วมวางแผนการจัดการข้อมูลเกษตรกรผู้
ถือบัตรดินดี การเข้าถึงและกรอกข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ การปรับปรุงฐานข้อมูล ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ผ่านการใช้บัตรดินดี ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน 

หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กองสำรวจดินและวินิจฉัยทรัพยากรดิน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการ
ท่ีดิน กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนท่ี กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน 
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ ในการสนับสนุนข้อมูลวิชาการ
องค์ความรู้ด้านดิน ข้อมูลดินรายแปลง การวางแผนการใช้ท่ีดิน การจัดการดิน การวิเคราะห์ดินและคำแนะนะ
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการผลิตชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit)  

สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาคได้แก่ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต และสถานีพัฒนาท่ีดินทุกจังหวัด ได้ร่วม
วางแผนการให้บริการและให้การสนับสนุนการบริการต่างๆ ของกรมฯ เป็นต้น  เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าท่ี
สร้างความเข้าใจในทิศทางการดำเนินงานร่วมกันประชาสัมพันธ์ โดยมีการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบ
ออนไลน์ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มไลน์ ทำให้สามารถเร่งรัดติดตามความก้าวหน้า ความ
ครบถ้วนของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 
มิติท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์   
5. ผลผลิตและผลลัพธ์ที ่สำคัญจากการดำเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดง
ตัวชี้วัดท่ีวัดความสำเร็จของโครงการ  
ผลผลิต (Output)  

1. ข้อมูลเกษตรกรผู ้ถือบัตรดินดีในระบบ ที ่เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลดินของตนเอง 
คำแนะนำการจัดการดินจากเจ้าหน้าท่ีกรมฯ ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านการสแกนบัตรดินดี 

2. ช่องทางการเข้าถึงงานบริการของกรมฯ  คลังความรู้ด้านดิน  ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ท่ีมี
ความสะดวก รวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้ตรงกับความต้องการเฉพาะราย 

3. เกษตรกรผู้ถือบัตรดินดีต้นแบบ ที่เป็นแบบอย่างในการนำความรู้จากบัตรดินดีไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาท่ีดินของตนเอง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นท่ีข้างเคียง 

ภาพท่ี 2 การตรวจ
วิเคราะห์ดินให้ด้วย
ชุดตรวจสอบดิน
ภาคสนาม 
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ผลลัพธ์ (Outcome)  
เกษตรกร 107,594 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.02 จากผู้ถือบัตร 119,284 ราย ได้รับการติดตามดูแล

ให้บริการและคำแนะนำด้านการพัฒนาท่ีดินจากกรมฯ โดยเกษตรกรจำนวน101,448 ราย คิดเป็นร้อยละ 
86.82 ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีในการพัฒนาท่ีดินมากกว่า 1ครั้ง 

 
ตัวชี้วัด 

1) จำนวนบัตรดินดีในระบบท่ีได้รับการติดตามดูแลและบันทึกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์  เกษตรกรท่ีเข้า
ดูข้อมูลในบัตรดินดี สามารถนำข้อมูลในระบบบัตรดินดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาที่เกษตรกรรมของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

2) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่นำบัตรดินดีไปใช้ประโยชน์ จากการการสำรวจความพึงพอใจของ
สมาชิกบัตรดินดี ผ่านทาง Google Form โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกผู้ถือบัตรดินดีในเขตการให้บริการ
ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ครอบคลุมทุกจังหวัด  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน 2,761 ราย  
พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในการสแกนคิวอาร์โค้ดบนบัตรเพื่อเข้าดูข้อมูลดินของตนเอง ประวัติการ
จัดการดิน และคำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน  การสแกนคิวอาร์โค้ดบนบัตรเพื่อสืบค้นความรู้ด้านการพัฒนา
ท่ีดินจากคลังข้อมูลดิน  การได้รู้จักดิน และทราบวิธีการปรับปรุงบำรุงดินของตนเองผ่านการใช้บัตรดินดี  การ
ติดต่อ ขอคำปรึกษา หรือนัดหมายเจ้าหน้าที่กรมฯ ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  การสาธิตและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ พด. ของกรมฯ เช่น สารเร่งจุลินทรีย์ พด. กล้าหญ้าแฝก  เมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ยสด  วัสดุปูนเพื่อการเกษตร  การรับทราบข้อมูล ข่าวสาร การจัดกิจกรรม การฝึกอบรมต่างๆ ของ
กรมพัฒนาท่ีดิน ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  โดยมีเกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉล่ีย 3.97 

6. ประโยชน์ท่ีประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 
 1. เกษตรกรรู้จักดินของตนเองและสามารถจัดการดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน  
 2. เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการของกรมฯ และเข้าถึงข้อมูลของตนเองและการบริการวิเคราะห์ดิน
ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เกษตรกรกรได้รับการพิจารณาการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
เป็นลำดับต้นๆ 

3. แหล่งเรียนรู้หรือต้นแบบการจัดการดินที่ประสบผลสำเร็จ มีกลุ่มเกษตรกรพื้นท่ีอื่น ๆ และผู้ท่ีสนใจ
เข้ามาศึกษา ดูงาน เพราะเป็นการปรับใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรให้มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และ ทำให้ได้รับผลผลิตท่ีดี  

 

  

ภาพท่ี 3 เกษตรกรผู้ถือบัตรดินดี
ต้นแบบบรรยายถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินให้
ผู้สนใจ 
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7. มีการประเมินผลที่เป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และจากประสบการณ์ของผู้รับบริการหรือไม่ และ
ผลการประเมินเป็นอย่างไร 
 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในด้าน
การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยสรุปผลการดำเนนิงาน
ได้ ดังนี้ 

ด้านการให้บริการและมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรดินดี พบว่า หน่วยงานส่วนภูมิภาคมีการ
ให้บริการและมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรดินดีสูงสุด ได้แก่ การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ คิดเป็นร้อย
ละ 89 โดยมีท้ังการให้ข้อมูลทางด้านการพัฒนาท่ีดิน เช่น ข้อมูลกลุ่มชุดดิน การวางแผนการใช้ท่ีดิน การปลูก
พืชตามช้ันความเหมาะสมของดิน การเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิต
หรือการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ของกรมฯ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  การลดการชะล้างพังทลายของดิน 
การจัดการดินที่เหมาะสมกับพื้นท่ีดินปัญหา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ และการให้ข้อมูลในเชิงลึก
แบบเฉพาะรายแปลงเพื่อติดตามให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามจากเกษตรกรในพื้นท่ี 

รองลงมาเป็นการบริการวิเคราะห์ดิน ด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) หรือการเก็บ
ตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ พร้อมการแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน คิดเป็นร้อยละ 
87.8  เพื่อให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก และลดต้นทุนในการผลิต   

สำหรับการสาธิต/ฝึกอบรม และสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาดินในพื้นท่ี 
คิดเป็นร้อยละ 80.5 ซึ่งจะสนับสนุนให้ตามความเหมาะสมหรือตามที่เกษตรกรร้องขอหรือแจ้งความประสงค์ 
โดยให้ความสำคัญกับผู้ถือบัตรดินดีเป็นลำดับแรก หรือได้รับการพิจารณาก่อน เช่น การสาธิตการใช้สารเร่ง
จุลินทรีย์ การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ  การปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 
การไถกลบตอซัง  การฝึกอบรมความรู้เรื่องข้อจำกัดของชุดดินและการแก้ไขปัญหา  การตรวจวิเคราะห์ดิน  
การทำเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มเกษตรกร PGS   

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านประโยชน์ที่เกษตรกรผู้ถือบัตรดินดีและหน่วยงานได้รับจากการ
ดำเนินงานโครงการในปี 2563 พบว่า เกษตรกรรู้จักดินของตนเองและสามารถจัดการดินได้อย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพของดินสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อย 100  รองลงมาคือ เกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ ในการพัฒนา
ดินมากยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85.4  เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการของกรมฯ ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 80.5  กรมพัฒนาท่ีดินเป็นท่ีรู้จักของบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 73.2  เจ้าหน้าท่ี
สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และเกษตรกรให้ความเชื่อถือเจ้าหน้าที่กรมฯ มากยิ่งขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 58.5  และประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่าย  เกษตรกรมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับบัตรดินดี   เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองและการบริการวิเคราะห์ดินได้ง่าย
และสะดวก   เกษตรกรกรได้รับการพิจารณาการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเป็นลำดับต้นๆ ใน
กรณีที่ของมีจำนวนจำกัด  รวมถึงกรมพัฒนาที่ดินได้ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดีเพื่อนำไปใชใ้น
การพัฒนาการให้บริการต่อไป 

8. มีการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างไร 
เนื่องจากการพัฒนาการบริการผ่านบัตรดินดี เป็นภารกิจเชิงรุกที่เจ้าหน้าที่ต้องปรับตัวให้ทันกับยุค

สมัยและบริบทที่เปลี่ยนไป การสร้างความเข้าใจจึงเป็นเรื่องท่ีสำคัญ ดังนั้น จึงมีการสร้างเครือข่ายผ่านกลุ่ม
ไลน์ ID Din Dee ท่ีมีสมาชิกมากกว่า 200 คน ประกอบด้วยผู้ประสานงานระดับสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-
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12 สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด 77 จังหวัด เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรม ฐานข้อมูล 
การวาดผังแปลง การเชื่อมโยงข้อมูล การกรอกข้อมูล  เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารในทิศทางเดียวกัน 
สามารถสอบถามปัญหาและขอคำแนะนำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ การถามตอบในปัญหาที่คล้ายคลึงกัน
สามารถเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานที ่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน และการติดตาม
ความก้าวหน้า เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อสรุปรายงานให้ผู้บริหารผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนทุกเดือน และกลุ่ม
ไลน์ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง  
 ในระยะแรกประสบปัญหาเรื่องการกรอกข้อมูลเพิ่มตามแบบฟอร์มที่ปรับปรุงใหม่ให้สมบูรณ์ การ
เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลแบบฟอร์มเดิม รวมถึงการวาดผังแปลงจากโปรแกรมระบบสารสนเทศเชิงพื้นท่ี
เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm Land Use Planning) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันท่ี
ช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบตำแหน่งพื้นท่ีต้องการเพาะปลูก โดยระบบจะแสดงข้อมูลประจำแปลงนั้นๆ 
อาทิ ข้อมูลดิน ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลการใช้ที่ดิน และแสดงข้อมูล
ภูมิอากาศปัจจุบัน ณ ตำแหน่งท่ีต้ังของแปลง เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีการอัพเดทโปรแกรม ระบบ และ Server 
ให้รองรับการทำงาน โดยปัจจุบันได้จัดหา Server สามารถรองรับการทำงานของโปรแกรม LDD On Farm 
Land Use Planning และบัตรดินดี และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 

กรณีที่พบปัญหาผู้ที่รับบัตรดินดีไปแล้วเกิดการชำรุด เช่น เปียกน้ำ  ยับพับงอ หรือไม่สามารถสแกน 
QR-Code บนบัตรได้ จึงได้มีการพัฒนารูปแบบบัตรให้เป็นพลาสติกเคลือบทนน้ำขึ้นทดแทนแบบเก่า 

 
มิติท่ี 4 ความยั่งยืนของโครงการ  
9. มีการถอดบทเรียนเพื่อนำผลงานไปถ่ายทอดความรู้และประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และวางแผนในการขยาย
ผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นท่ีอื่น ๆ อย่างไร 

จากการดำเนินงานพัฒนาบริการผ่านบัตรดินดี ได้มีการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบการใช้บัตรดินดี 
ประจำจังหวัด และคัดเลือกเกษตรกรตัวแทนแต่ละจังหวัดเพื่อรับรางวัลเกษตรกรต้นแบบพลิกฟื้นผืนดิน ระดับ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต โดยพิจารณาจากบุคคลที่สามารถใช้บัตรดินดีเข้าถึงความรู้การพัฒนาที่ดิน และ
สามารถนำองค์ความและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ไปใช้จัดการดินในพื้นที่เกษตรของตนได้เห็นผล ทำให้ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เช่น เพื่อเป็นตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ผลสำเร็จของการ
ใช้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อปรับปรุงบำรุงดินเฉพาะแปลง ตัวอย่างผลสำเร็จและการถ่ายทอดให้
เกษตรกรรายของเกษตรกรต้นแบบ ได้แก่ 

นายชยุตม์  โตสำราญ ที่ตั ้งแปลง หมู่ 2 ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ปลูกฝรั่ง กล้วยหอม 
มะละกอ มะนาว และผักสวนครัว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น และปัจจุบันสามารถทำเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้
สารเคมี เน้นฟื้นฟูความสมบูรณ์ทางชีวภาพในระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติให้มาก
ท่ีสุด ซึ่งส่ิงท่ีสามารถบ่งช้ี ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของดินท่ีมีความร่วนซุย การอุ้มน้ำระบายอากาศดี ดินมี
ความเป็นด่างเล็กน้อย มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงขึ ้น มีปริมาณธาตุอาหารในดินอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์ดินก่อนมีการจัดการดิน  ส่งผลให้ผลผลิตท่ีได้มีประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตลดลง 
มีรายได้มั่นคง ปัจจุบัน มีรายได้จากการทำสวนฝรั่งในพื้นท่ี 3 ไร่ โดยเฉล่ียของปี 2562 จำนวน 175,000 บาท 
จากต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น 38,970 บาท คิดเป็นกำไร จำนวน 136,030 บาท เกษตรกรสามารถเป็นวิทยากร
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ถ่ายทอดการใช้บัตรดินดี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร
รายอื่น 

นายวิษณุ เพียเสนา  ที่ตั้งแปลง บ้านนาน้ำมัน ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย ปลูกยางพารา มะม่วง แก้ว
มังกร และข้าว  โดยเกษตรกรได้รับความรู้ด้านการจัดการดินจากโครงการบัตรดินดีและนำมาใช้ในแปลงของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี ส่งผลต่อผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีการลดใช้สารเคมี
เพื่อให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นในการพัฒนาทีดินให้มีความยั่งยืน จน
ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาท่ีดินมากมาย เช่น รองชนะเลิศอันดับ 2 เกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด  สาขาอาชีพ
ไร่นาสวนผสม ประจำปี 2563 เป็นต้น และยังเป็นวิทยากรเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรผสมผสาน การปรับปรุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีต่างๆ   

มีการวางแผนขยายผลโดยสำหรับเกษตรรายเดิมที่เป็นต้นแบบ ให้เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอด
ผลสำเร็จของการจัดการดินในเวทีต่างๆ และชักจูงผู้ดูงานหรือชุมชนให้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม และให้มี
การคัดเลือกให้มีเกษตรกรต้นแบบในแต่ละจังหวัดทุกปี เพื่อให้เห็นตัวอย่างของแหล่งเรียนรู้ที ่ประสบ
ความสำเร็จในการจัดการดิน กระจายครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

10. โปรดระบุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับผลงาน อธิบายการดำเนินงานท่ีสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
 ก่อให้เกิดเครือข่าย และตลาดจำหน่ายอาหารปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดรายได้เสริมแก่
ครัวเรือนเกษตรกร และทำให้ความเป็นอยู่ของประชากรในจังหวัดดีขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าช่วยให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั ่งยืน SDGs ขององค์การสหประชาชาติ ในเป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทาง
อาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั ่งยืน ปรับปรุงดิน พัฒนาที่ดินปลูกพืชท่ีปลอด
สารเคมี ทำให้ประชากรได้มีอาหารที่ปลอดภัย ด้วยประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับเรื่องที่สำคัญจากการใช้
ปุ๋ยเคมีในการทำเกษตรกรรมอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายท่ี 3 สุขภาพท่ีดีและความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น ซึ่งถ้าได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจะเป็นผลดีต่อสุขภาพ เท่ากับลดการป่วยจากโรคที่มีผลจากสาร
ปนเปื้อนในอาหาร เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นท่ีปรับปรุงดิน พัฒนาที่ดินปลูกพืชที่ปลอด
สารเคมี เป็นระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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