
 
 
 

รายละเอียดคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
 

กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ 
ทรัพยากรเพ่ือการผลิต 

 
 

กรมพัฒนาทีดิ่น   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 

 
กรมพัฒนาท่ีดิน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

E – mail : adg_1@ldd.go.th 
adg.ldd@gmail.com 

 



สารบัญ 
หนา 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554   
มิติท่ี 1 : มิติดานประสิทธิผล            

ตัวช้ีวัดที่ 1.1    ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมาย 
  ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

  ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.2  การใชสารอินทรียเพื่อลดการใชสารเคมีทางการเกษตร     1     
  ตัวชี้วัดที่ 1.1.4   ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการใชที่ดิน      3 

     ระดับตําบลแบบบูรณาการ                     
ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลุเปาหมาย 
  ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกจิ 

  ตัวชี้วัดที่ 2.3   พื้นทีเ่กษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรดิน    5 

ตัวช้ีวัดที่ 3        ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการบรรลเุปาหมาย 
 ตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

  ตัวชี้วัดที่ 3.1.1   พืน้ทีเ่กษตรกรรมท่ีไดรับการปรับปรุงคุณภาพดิน           7 

  ตัวชี้วัดที่ 3.1.2   พืน้ทีเ่กษตรกรรมท่ีไดรับการอนุรักษดินและน้ําเพื่อ      9 

    ปองกันการชะลางพังทลายของดิน                     

  ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จตาม 
    เปาหมายผลผลิตของสวนราชการ(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย) 
    ตัวชี้วัดที่ 3.2.1    จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและบริการ    11 
        ดานการพัฒนาที่ดิน 

    ตัวชี้วัดที่ 3.2.2    จํานวนเขตการใชที่ดิน 5 ชนิดพชื   13 

    ตัวชี้วัดที่ 3.2.3    จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรไดรับการอนุรักษ   15 
        ปรับปรุงและฟนฟู    

    ตัวชี้วัดที่ 3.2.4    จํานวนพืน้ท่ีทางการเกษตรท่ีมีปญหา   17 
        ไดรับการพัฒนาและฟนฟู      
 
 

------------------------------------ 
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ตัวชีว้ัดที่ 1.1   ระดับความสาํเร็จของร้อยละเฉลีย่ถว่งน้ําหนกัในการบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบติัราชการ 
      ของกระทรวง 
ตัวชีว้ัดที ่1.1.2.2   การใชส้ารอินทรียเ์พื่อลดการใชส้ารเคมีทางการเกษตร 
หน่วยวัด:     ราย/ร้อยละ 
น้ําหนัก :     ร้อยละ 2 
คําอธิบาย :     เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผู้นําท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลด

ใช้สารเคมีทางการเกษตร เพ่ือเป็นแกนนําในการนําองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
การเกษตร 
 
คา่เป้าหมาย 
ปี 2553   จํานวน  12,000  ราย 
ปี 2554   จํานวน    9,000  ราย 
  
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
7,000  ราย 8,000   ราย 9,000  ราย 15% 20% 

 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน การใช้สารอินทรีย์เพ่ือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร +/- 1,000 ราย 

ต่อ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
        เกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพ่ือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  

จํานวน 7,000  ราย 
เท่ากับ 1 คะแนน 

        เกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพ่ือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
จํานวน 8,000  ราย 

เท่ากับ 2 คะแนน 

        เกษตรกรใช้สารอินทรีย์เพ่ือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
จํานวน 9,000  ราย 

เท่ากับ 3 คะแนน 

        เกษตรกรสามารถลดปรมิาณการใชส้ารเคมีทางการเกษตรลงได้
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 15 

เท่ากับ 4 คะแนน 

        เกษตรกรสามารถลดปรมิาณการใชส้ารเคมีทางการเกษตรลงได้
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 20 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 ระดับคะแนน  1-3 คะแนน  เป็นการวัดเชิงปริมาณ  คือ  อบรมประธานกลุ่มฯ  ได้ครบตามจํานวนเป้าหมาย

ของปี 2554  คือ 9,000  ราย  จะได้ระดับคะแนนเท่ากับ  3  คะแนน  (เป้าหมาย = 3 /แต่ละระดับ  +/- 
1,000)  
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 ระดับคะแนน 4 – 5  เป็นการวัดเชิงคุณภาพ  คือ  วัดผลลัพธ์ของการนําองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม  
คือ การผลิตสารอินทรีย์จากจุลินทรีย์ พด. ของกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และ
สามารถลดปริมาณสารเคมีทางการเกษตรลงได้ (เกษตรกรสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรลง
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ได้คะแนนเท่ากับ 4 เกษตรกรสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรลงได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้คะแนนเท่ากับ 5)               

      หมายเหตุ  การวัดคะแนนระดับ 4-5 คะแนน   จะใช้เกษตรกรผู้นําตามเป้าหมาย ปี 2553  ที่ผ่านการอบรม
มาแล้ว  เน่ืองจากหากประเมินผลเกษตรกรเป้าหมายของปี 2554  จะไม่สามารถเริ่มดําเนินการได้ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ   
 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 

การใช้สารอินทรีย์เพ่ือลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 

ราย/ร้อยละ - - 
 

12,348 ราย/ 
ร้อยละ 33.64 

 
 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

1.  กําหนดให้สถานีพัฒนาที่ดินเป็นผู้รายงานผลตามแบบฟอร์มที่ได้กําหนดส่งให้สํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินของกรมพัฒนาที่ดินโดยจัดทําเป็นรูปเล่มรายงานผลการฝึกอบรมประธานกลุ่มเกษตรกรใช้
สารอินทรีย์เพ่ือลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 
  2.  การประเมินผลลัพธ์การใช้สารอินทรีย์เพ่ือลดใช้สารเคมีทางการเกษตร จะใช้วิธีการสัมภาษณ์
ประธานกลุ่มเกษตรกรฯ ท่ีเข้าร่วมโครงการกับกรมพัฒนาที่ดินในปี พ.ศ. 2553 (โดยการสุ่มตัวอย่างเกษตรกรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ) เพ่ือให้ทราบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับกรมพัฒนาที่ดินแล้ว จะสามารถลดปริมาณการใช้
สารเคมีทางการเกษตรลงได้ในระดับใด 
 
 
ผู้กํากบัดูแลตัวชี้วัด :  นายจรูญ  ยกถาวร     เบอร์ติดต่อ : 0-2579-9532 

รองอธิบดีด้านวิชาการ 
 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด    :    นางสาวสุภาพร  จันรุ่งเรือง    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1385 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน      
นางลักษมี  เมตต์ปราณี      เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5545 

            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ      
นางสาวพยัตติกา  พลสระคู    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ  
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ตัวชีว้ัดที ่1.1.4  ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการใชท้ี่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ  
หน่วยวัด: ระดับ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 2 
คําอธิบาย :   ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการในนํา
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายการใช้ที่ดินของรัฐมาจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบล 
โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการกิจกรรมของหน่วยงานราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาพื้นที่เกษตรให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนการใช้ที่ดินฯ ซึ่งจะทําให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามความ
เหมาะสมของศักยภาพที่ดิน สอดคล้องตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความต้องการของท้องถ่ิน โดยผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนด้วยการจัดประชุมชี้แจง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ โดยจะนําไปสู่การ
ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนา
ที่ดินในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทั้งน้ีในปี พ.ศ. 2554 จะวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการใช้ที่ดิน
ระดับตําบลนําร่อง จํานวน 2 ตําบล 
  
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
1 จัดทําร่างแผนการใช้ทีด่ินระดับตําบลแบบบูรณาการของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ในเขตพ้ืนที่ชลประทานและ/หรือพ้ืนที่ สปก. จํานวน 12 ตําบล  และมี
การกําหนดกิจกรรมท่ีจะพัฒนาพ้ืนที่และเพ่ิมผลผลติใหสู้งข้ึน ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

2 จัดประชมุชีแ้จง เพ่ือเสนอร่างแผนการใช้ท่ีดินฯ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ 

3 ปรับปรุงร่างแผนการใช้ที่ดินฯ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชุมชี้แจงการ
จัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ 

4 จัดทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลและกรมพัฒนาที่ดนิใน
ฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพ่ือการดําเนินงานตามแผนการใช้ทีด่ินระดับตําบลแบบบูรณา
การ 

5 ดําเนินการตามแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการได้สําเร็จจํานวน 2 ตําบล 
 

 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนการใช้ที่ดินระดับตําบล
แบบบูรณาการ 

ระดับ - - - 
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แหลง่ข้อมูล/ วิธกีารจัดเกบ็ข้อมูล : รวบรวมข้อมลูที่ไดด้าํเนินการจาก 3 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไดแ้ก่  
1. กรมพัฒนาที่ดิน 
2. กรมชลประทาน 
3. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายจรูญ  ยกถาวร     เบอร์ติดต่อ : 0-2579-9532 

รองอธิบดีด้านวิชาการ 
 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด    :    นายศิริพงษ์  อินทรมงคล     เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5122 
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
นายวีรชัย  กาญจนาลัย     เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1473 
ผู้อํานวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินท่ี 2 
สํานักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  
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ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่ม
ภารกิจ 
ตัวชี้วัดที่ 2.3  พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรดิน 
หน่วยวัด:   ล้านไร่ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 3.5 
คําอธิบาย : พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ไดร้ับการจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรดนิ หมายถึง พ้ืนที่เกษตรกรรมท่ีได้รับการ
ส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นการใชส้ารอินทรีย์เพ่ือลดใชส้ารเคมทีางการเกษตร 
รวมทั้งการปรับปรุงดินให้มคีวามเหมาะสมตอ่การผลิตทางการเกษตร  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
8.90 8.95 9.00 แล้วเสร็จก่อน 

15 ก.ย. 54 
แล้วเสร็จก่อน 
1 ก.ย. 54 

 
  ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟ้ืนฟู +/- 0.05 ล้านไร่ ต่อ 
1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน 

จํานวน 8.90  ล้านไร่ 
เท่ากับ 1 คะแนน 

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน 
จํานวน 8.95 ล้านไร่ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน 
จํานวน 9.00ลา้นไร่ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน  
แล้วเสร็จก่อน 15 ก.ย. 54 

เท่ากับ 4 คะแนน 

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน  
แล้วเสร็จก่อน 1 ก.ย. 54 

เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 
 
 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 

พ้ืนที่ เกษตรกรรมที่ ได้รับการ
จัดการและฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน 

ล้านไร่ 17.55 17.18 12.46 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 1) กําหนดให้สถานีพัฒนาที่ดิน  เป็นผู้รายงานผลตามแบบฟอร์มท่ีได้กําหนดส่งให้กองแผนงาน
ของกรมพัฒนาท่ีดินเป็นรายเดือน    

 2) บันทึกข้อมูลรายละเอียดผลการดําเนินงานของโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร    ได้แก่ 
 ประวัติของกลุม่เกษตรกร ฯ  (จําแนกตามจังหวัด /  สถานีพัฒนาท่ีดิน  76  จังหวัด  / 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต   12   เขต ) 

 รายชื่อ  กลุ่ม /  ประธานกลุม่ / เลขา  / สมาชิกในกลุ่ม 
 เลขบัตรประจาํตัวประชาชนของเกษตรกร 
 สถานที่ตั้ง   ระบุ   บ้านเลขที่    หมูท่ี่   ตาํบล    อําเภอ   จังหวดั    
 ค่าพิกัดของสถานท่ีตั้งของกลุม่เกษตรกรฯ 
 ข้อมลูของประธานกลุ่มเกษตรกรใชส้ารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

  สถานภาพ    เป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินหรือไม่     
 เบอร์โทรศัพท ์
 ประวัติการฝึกอบรม     

 รายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดินทีรั่บผดิชอบการดําเนินงาน       
         ของกลุม่เกษตรกรฯ       
 ข้อมลูชนิดพืชและพ้ืนที่ทําการเกษตร 

  ชนิดพืชที่ปลกู 
  จํานวนเนื้อที ่

 

โดยบันทึกข้อมูลแบบ  online  ลงในโปรแกรมฐานข้อมูลเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์   บน Website  ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายจรูญ  ยกถาวร     เบอร์ติดต่อ : 0-2579-9532 
รองอธิบดีด้านวิชาการ 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด    :    นางสาวสุภาพร  จันรุ่งเรือง    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1385 
ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน      
นางลักษมี  เมตต์ปราณี      เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5545 

            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ      
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ตัวชี้วัดที่ 3.1   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ 
 ภารกิจหลัก 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1  พื้นท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน  
หน่วยวัด:   ไร่ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน หมายถึง พ้ืนที่ท่ีได้รับการปรับปรุงคุณภาพดินที่มี
ปัญหาทางการเกษตร มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เช่น  ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้และดินท่ีมี 
อินทรียวัตถุต่ํา โดยการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด และวัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนมาร์ล โดโลไมท์ หินปูนบด ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ รวมท้ังการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ของกรมฯ ในการ
ปรับปรุงคุณภาพดินด้วย  
 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2554  จํานวน  190,250  ไร่ 
  
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
189,250  189,750  190,250  190,750 191,250 

 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน +/- 500 ไร่  ต่อ 

1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน                    

จํานวน 189,250  ไร่ 
เท่ากับ 1 คะแนน 

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน                    
จํานวน 189,750  ไร่ 

เท่ากับ 2 คะแนน 

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน                    
จํานวน 190,250  ไร่ 

เท่ากับ 3 คะแนน 

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน                    
จํานวน 190,750  ไร่ 

เท่ากับ 4 คะแนน 

        พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน                    
จํานวน 191,250  ไร่ 

เท่ากับ 5 คะแนน 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน : 
  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน 

ไร่ - - - 

 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

กําหนดให้ กองแผนงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน โดยการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน 

กองแผนงาน รวบรวมข้อมูลเป็นรายไตรมาส และสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกุล     เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 

ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด    :    นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0802 
ผู้อํานวยการส่วนแผนงาน      
นางสุมลมาลย์  จงดี      เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0752 

            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ    



รายละเอียดตัวชีวั้ดตามคาํรับรองการปฏิบตัิราชการ 
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ตัวชีว้ัดที ่3.1.2  พื้นที่เกษตรกรรมท่ีได้รับการอนุรกัษ์ดินและน้ําเพ่ือป้องกนัการชะล้างพังทลายของดิน 
หน่วยวัด:   ล้านไร่ 
น้ําหนัก :   ร้อยละ 5 
คําอธิบาย :   พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน หมายถึง  
พ้ืนที่ทําการเกษตรที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินท่ีมีความจําเป็นต้องจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าท้ังวิธีกลและวิธี
พืชเพ่ือรักษาทรัพยากรดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน  
 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2554  จํานวน  0.82  ล้านไร ่
  
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
0.72  0.77  0.82  แล้วเสร็จก่อน  

15 ก.ย. 54 
แล้วเสร็จก่อน  

1 ก.ย. 54 
 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและนํ้าเพ่ือป้องกันการชะ
ล้างพังทลายของดิน + / - 0.05 ล้านไร่ ตอ่ 1 คะแนน                  
โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและนํ้า      เท่ากับ 1 คะแนน 
      เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จํานวน 0.72 ล้านไร่  
   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและนํ้า      เท่ากับ 2 คะแนน 
      เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จํานวน 0.77 ล้านไร่  
   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและนํ้า      เท่ากับ 3 คะแนน 
      เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจํานวน 0.82 ล้านไร่  
   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและนํ้า      เท่ากับ 4 คะแนน 
      เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน แล้วเสร็จก่อน 15 ก.ย. 54 
   พ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษด์ินและนํ้า      เท่ากับ 5 คะแนน 
      เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน แล้วเสร็จก่อน 1 ก.ย. 54 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีได้รับการ
อนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ือป้องกัน 
การชะล้างพังทลายของดิน 

ล้านไร่ 1.04 1.05 0.92 

 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

กําหนดให้ กองแผนงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน โดยการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน 

กองแผนงาน รวบรวมข้อมูลเป็นรายไตรมาส และสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม ซึ่งได้แสดงบน 
Web site ของกรมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกุล     เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 
ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด    :    นางสาวปานทิพย์  กานตพิชาน     เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 
            ผู้อํานวยการส่วนติดตามและประเมินผล   
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความสําเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ
ส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1  จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน 
หน่วยวัด: ราย 
น้ําหนัก : ร้อยละ 2 
คําอธิบาย :  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการเกษตร หมายถึง เกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยดําเนินงานด้านคลินิกดินเคลื่อนที่ เช่น ได้รับบริการด้านการวิเคราะห์ดิน
และคําแนะนําในการจัดการดิน-นํ้า-พืช ได้รับการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพโดยใช้ผลิตภัณฑ์สาร
เร่ง พด. และปุ๋ยอินทรีย์นํ้าเพ่ือปรับปรุงบํารุงดิน เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด และนําไปใช้ในพ้ืนที่ ของตนเอง 
 
ค่าเป้าหมาย :  
ปี   2554  จํานวน   650,000   ราย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
520,000 552,500 585,000 617,500 650,000 

 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2551 2552 2553 

จํานวนเกษตรกรที่ได้รบัการส่งเสรมิและบริการ
ด้านการพัฒนาที่ดิน 

ราย 670,107 654,081 668,707 

 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

โดยการดําเนินงานด้านคลินิกดินเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด เป็นการให้บริการเชิงรุกเพ่ือให้เข้าถึง
เกษตรกรในพ้ืนที่  โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกร โดยให้บริการวิเคราะห์ดิน และคําแนะนําการจัดการ ดิน-นํ้า-พืช โดยเกษตรกรที่สนใจ
สามารถนําตัวอย่างดินมาให้กรมพัฒนาท่ีดินวิเคราะห์ดินให้ และเจ้าหน้าที่นําผลการวิเคราะห์ดินที่ได้มาแนะนําการ
จัดการดิน การใช้ปุ๋ยเพ่ือปรับปรุงบํารุงดินให้แก่เกษตรกรเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่น้ันๆ ทําให้เกษตรกรรู้สภาพปัญหาดิน
ในพ้ืนที่ และสามารถนําคําแนะนําไปปรับใช้และพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองได้อย่างต่อเน่ือง และสาธิต ส่งเสริมการผลิตและ
การใช้สารอินทรีย์ฯ โดยกรมฯ ได้สาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์นํ้าด้วยผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ควบคู่กับแนะนํา
การใช้ พร้อมมีเอกสารประกอบและสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์นํ้าหรือนํ้าหมักชีวภาพเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ 
และเป็นโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินของตนเอง ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปใช้ในพ้ืนที่ ตลอดจน
สามารถผลิตใช้ได้เองอย่างต่อเน่ือง       
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กําหนดให้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดและสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานมาให้
กองแผนงานรวบรวม  โดยกองแผนงานรวบรวมเป็นรายไตรมาส  และสรุปเป็นภาพรวมแสดง บน Website 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกุล    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 

ผู้อํานวยการกองแผนงาน  
 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด    :    นางวิรมล  พุ่มทอง    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297  
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
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ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จํานวนเขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพืช 
หน่วยวัด: ร้อยละ 
น้ําหนัก : ร้อยละ 1 
คําอธิบาย : เขตการใช้ที่ดิน 5 ชนิดพืช ประกอบด้วย ถ่ัวเหลืองฤดูแล้ง เงาะ มังคุด มะพร้าว และสับปะรดโรงงาน 
เป็นการกําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานของทรัพยากรดินและความ เหมาะสมของดิน
ต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจ และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของการผลิตพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานของประเทศ ใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการผลิตพืชเศรษฐกิจทั้งพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานในภาพรวมของประเทศ โดย
กําหนดเขตการใช้ท่ีดินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการจัดการดินอย่างเหมาะสมและย่ังยืน  

 
ค่าเป้าหมาย :  
ปี   2554  ร้อยละ 100  (5 ชนิดพืช) 
                
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
80 85 90 95 100 

 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2551 2552 2553 

จํานวนเขตการใชท้ี่ดิน 5 ชนิดพืช 
 

ร้อยละ 100 100 100 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
โดยการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของพ้ืนที่ ทางด้านกายภาพ การเกษตร เศรษฐกิจ สังคม ท่ี

เก่ียวข้องกับการใช้ท่ีดินและยุทธศาสตร์ของการผลิตพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานของประเทศ เพ่ือกําหนดเขตการ
ใช้ที่ดินโดยการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย และข้อมูลเชิงพ้ืนที่จากฐานข้อมูล โดยการจัดทําเป็นรายงาน
พร้อมแผนที่เขตการใช้ท่ีดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นายศิริพงษ์  อินทรมงคล    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5122 

ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
    

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด    :    นายกิตตินันท์  วรอนุวัฒนกุล   เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1099 
   ผู้อํานวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินท่ี 1  
   นายวีรชัย  กาญจนาลัย    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1473 
  ผู้อํานวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินท่ี 2  
   นางสาวดารณี  ศรีสง่า    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1093 
   ผู้อํานวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินท่ี 3 
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ตัวชี้วัดที่ 3.2.3   จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู  
หน่วยวัด: ล้านไร่  
น้ําหนัก : ร้อยละ 1 
คําอธิบาย : พ้ืนท่ีทางการเกษตรที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟ้ืนฟู หมายถึง พ้ืนที่ที่ได้รับการปรับปรุงบํารุง
ดินในพ้ืนที่มีปัญหา เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรดและดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี 
ทางการเกษตรโดยใช้สารเร่ง พด. ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยวิธีกลและวิธีพืชโดยรณรงค์และ
ส่งเสริม การปลูกหญ้าแฝก พัฒนาลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตลอดจนการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
เพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  และการป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
 
ค่าเป้าหมาย :  
ปี   2554 จํานวน   10.08   ล้านไร่ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
8.06 8.57 9.07 9.58 10.08 

 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตวัชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2551 2552 2553 

จํานวนพ้ืนที่ทางการเกษตรท่ีได้รับการอนุรกัษ์
ปรับปรุง และฟ้ืนฟู 
 

ล้านไร่ 18.86 18.45 13.56 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
โดยดําเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือปรับระบบการผลิต โดย

การใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร นอกจากน้ียังดําเนินการป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่มีปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินด้วยวิธีกลและวิธีพืช โดยรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ตลอดจนปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด 
ปูนเพ่ือการเกษตร และผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ในพ้ืนที่มีปัญหาด้านการเกษตร เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินกรด และดินท่ี
มีอินทรียวัตถุต่ํา อีกทั้งพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ เช่นพ้ืนที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา พ้ืนที่ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา เพ่ือฟ้ืนฟูดิน
ให้มีความอุดม สมบูรณ์สามารถนํากลับมาใช้ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กําหนดให้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดและสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานมาให้
กองแผนงานรวบรวม  โดยกองแผนงานรวบรวมเป็นรายไตรมาส  และสรุปเป็นภาพรวมแสดง บน Website 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกุล    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 
    ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด    :    นางสาวพยัตติกา  พลสระคู   เบอร์ติดต่อ : 0-2579-6297 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
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ตัวชี้วัดที่ 3.2.4  จํานวนพื้นท่ีทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู  
หน่วยวัด: ไร่  
น้ําหนัก : ร้อยละ 1 
คําอธิบาย : พ้ืนท่ีทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู หมายถึง พ้ืนที่นาร้างในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู ให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ โดยสนับสนุนให้มีการ
อนุรักษ์ดินและนํ้า การจัดการดิน การใช้วัสดุปรับปรุงดิน การจัดระบบการปลูกพืช การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ให้ เหมาะสม
กับการปลูกปาล์มนํ้ามัน ท้ังน้ีเพ่ือโอกาสให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน 
 
ค่าเป้าหมาย :  
ปี   2554 จํานวน   14,767   ไร่ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
11,814  12,552  13,290  14,029 14,767 

 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวชีว้ัด หนว่ยวัด ผลการดําเนนิงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 

จํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีมี
ปัญหาได้รับการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟู 

ไร่ 8,000 10,000 10,345.25 
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แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
กําหนดให้ กองแผนงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน โดยการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน 
กองแผนงาน รวบรวมข้อมูลเป็นรายไตรมาส และสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางตุลญา  จงสกุล    เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1096 
ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด    :    นางอรอุมา ย้ิมแต้    เบอร์ติดต่อ: 0-2579-0923 
  ผู้อํานวยการส่วนโครงการพิเศษ      


