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บทนํา 

“ทรัพยากรที่ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในการดํารงชีพของมนุษย์ ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรมที่ต้องใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลัก ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ การนําพื้นที่ 
ที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรมาใช้ในการเกษตร และการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ไม่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 
เป็นต้น ทําให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกร ชุมชน 
และประเทศชาติ 

 

กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม 
การสํารวจและจําแนกดิน การกําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทําให้เกิด
การปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด การอนุรักษ์ดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การผลิตแผนที่และทํา      
สํามะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน    
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการพัฒนา
เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดิน ทั้งปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน และปัญหาการใช้ที่ดิน โดยการวางแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมการรับมือและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ ของประเทศ 
โดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดมา สําหรับการจัดทํายุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) ในครั้งนี้
เป็นการวิเคราะห์และจัดทํายุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาทรัพยากรที่ดินในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙  )  ตามกรอบการพ ัฒนาประเทศในช ่วงแผนพัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห ่งชาต ิ ฉบ ับที ่ ๑๑              
โดยยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุงนี้ ได้มีการทบทวนและเพิ่มกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 
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๑ - 1 

 

ยุทธศาสตรก์รมพัฒนาทีด่ิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

(ฉบับปรบัปรุง ณ วันที่ 18 มกราคม 2556) 
 

ส่วนที ่๑ สถานการณ์ทรพัยากรทีด่ิน 
"ทรัพยากรที่ดิน" เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในการดํารงชีพของมนุษย์ ประเทศไทยเป็นประเทศ

เกษตรกรรมที่ต้องใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลัก ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ การนําพ้ืนที่ 
ที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรมาใช้ในการเกษตร และการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นต้น 
ทําให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกร ชุมชน และ
ประเทศชาติ  

๑.๑ สภาพการใช้ที่ดินของประเทศไทย  
จากข้อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย ปี 2553 

ดังตารางที่ 1 พบว่า เนื้อที่ประเทศไทย ๓๒๐.69 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร ๑52.33 ล้านไร่  
คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาคือ เนื้อที่ ป่าไม้ ๑07.24 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.44 และเนื้อที่ 
นอกการเกษตร 61.12 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.06 

ในเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 152.33 ล้านไร่ พบว่า เป็นที่นา 71.88 ล้านไร่ ที่พืชไร่  
32.06 ล้านไร่ ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น 33.21 ล้านไร่ ที่สวนผัก ไม้ดอก และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์รวม 2.49 ล้านไร่  
ที่ทําการเกษตรอื่นๆ 5.53 ล้านไร่ ที่รกร้าง 2.88 ล้านไร่ และที่อาศัย 4.28 ล้านไร่ 

 

ตารางที ่๑ การใชท้ีด่นิเพือ่การเกษตรของประเทศไทย ปี 2553 
 

ประเภทการใชท้ีด่ิน เนื้อที่  (ไร่) ร้อยละ 
เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 152,331,759 47.50 
          ที่นา 71,880,630 22.41 
          ที่พืชไร่ 32,063,772 10.00 
          ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น 33,206,841 10.35 
          ทีส่วนผักและไม้ดอก 1,514,441 0.47 
          ทีทุ่่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 983,876 0.31 
          ทีร่กรา้ง 2,875,871 0.90 
          ทีท่ําการเกษตรอื่นๆ 5,530,118 1.72 
          ที่อาศยั 4,276,209 1.33 
เนื้อทีป่า่ไม ้ 107,241,030 33.44 
เนื้อทีน่อกการเกษตร 61,124,099 19.06 

รวมทั้งสิน้ 320,696,888 100.00 
  ที่มา :  การใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย ระดับประเทศ ภาค จังหวัด ปี 2553  

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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๑.๒ ปญัหาด้านทรพัยากรทีด่นิ 
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน เป็นปัญหาด้านทรัพยากรที่ดินที่สําคัญ ซึ่งมีสาเหตุทั้งที่เกิดจาก

ธรรมชาติและเกิดจากการใช้ที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตัวอย่างของปัญหา เช่น การเปิดหน้าดิน การไถ
พรวนดิน การปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยไม่มีพืชชั้นล่างที่ปกคลุมหน้าดิน ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน และดิน
ขาดอินทรียวัตถุ เป็นต้น และปัญหาที่เกิดจากสภาพธรรมชาติของดินร่วมกับการกระทําของมนุษย์ เช่น ดินเค็ม 
ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย์ (พรุ) ดินทรายจัด และดินต้ืน  

๑.๒.๑ ดนิปญัหาของประเทศไทย 
ดินปัญหา หมายถึง ดินที่มีสมบัติไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสําหรับการเพาะปลูก 

ทางการเกษตร ถ้านําดินเหล่านี้มาใช้ประโยชน์จะไม่สามารถให้ผลผลิตหรือให้ผลผลิตตํ่า นอกจากนี้ยังรวมไปถึง
ที่ดินที่มีข้อจํากัดต่อการใช้ประโยชน์ ซึ่งเมื่อนําไปใช้แล้วจะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง  

ดินปัญหาหลักของประเทศไทย ประกอบด้วย ดินเค็ม ๑๔,๓๙๓,๔๖๙ ไร่ ดินทราย 
๑๒,๕๔๔,๒๙๓ ไร่ ดินต้ืน ๔๖,๐๙๐,๑๐๙ ไร่ ดินเปรี้ยวจัด ๖,๒๓๙,๓๖๑ ไร่ ดินอินทรีย์ ๒๖๐,๑๐๙ ไร่ และดินกรด 
๙๕,๔๑๐,๕๙๑ ไร่ เป็นต้น ดังตารางที่ 2 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจํากัดในการ
นําไปใช้ประโยชน์มีเนื้อที่ ๙๖,๐๐๖,๙๘๔ ไร่ และปัญหาดินดานที่เกิดจากการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม ที่พบ
กระจัดกระจายในพื้นที่ปลูกพืชไร่และพื้นที่ที่มีการไถพรวนด้วยเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ 

 

ตารางที ่2 ดนิปญัหาของประเทศไทย (จําแนกตามลกัษณะและสมบตัดินิประจํากลุ่มชดุดิน) 
 

ดินที่มีปัญหา เนื้อที่ (ไร่)  
๑.ดินเค็ม ๑๔,๓๙๓,๔๖๙ 
          ดินเค็มชายทะเล ๒,๖๖๐,๙๘๓ 
          ดินเค็มในแผ่นดินหรือดินเค็มบกท่ีพบในภาคกลาง ๒๒๕,๖๐๒ 
          ดินเค็มในแผ่นดินหรือดินเค็มบกท่ีพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๑,๕๐๖,๘๘๔ 
๒.ดินทรายจัด ๑๒,๕๔๔,๒๙๓ 
          ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม ๓,๐๐๖,๘๒๕ 
          ดินทรายในพื้นที่ดอนที่ไม่มีชั้นดานอินทรีย์ ๙,๐๑๗,๘๙๘ 
          ดินทรายท่ีมีชั้นดานอินทรีย์ ๕๑๙,๕๗๐ 
๓.ดินตื้น ๔๖,๐๙๐,๑๐๙ 
          ดินตื้นในพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่น้ําขัง ๘,๘๘๑,๗๑๘ 
          ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหิน ๒๖,๑๓๓,๗๕๒ 
          ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นมาร์ล ๒,๐๙๖,๖๗๘ 
          ดินตื้นในพื้นที่ดอนถึงชั้นหินพื้น ๘,๙๗๗,๙๖๑ 
๔.ดินเปรี้ยวจัด ๖,๒๓๙,๓๖๑ 
          ดินเปรี้ยวจัดท่ีพบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับต้ืน ๙๕๒,๑๕๔ 
          ดินเปรี้ยวจัดท่ีพบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับลึกปานกลาง ๒,๕๑๙,๒๕๖ 
          ดินเปรี้ยวจัดท่ีพบชั้นดินกรดกํามะถันในระดับลึก ๒,๗๖๗,๙๑๑ 
๕.ดินอินทรีย์ ๒๖๐,๑๐๙ 
๖.ดินกรด ๙๕,๔๑๐,๕๙๑ 

ท่ีมา :  กลุ่มมาตรฐานการสํารวจจําแนกดนิและที่ดิน สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน  
กรมพัฒนาท่ีดิน 
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๑) ดินเค็ม  
ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดินมากเกินไปจนมี

ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช เนื่องจากทําให้พืชเกิดอาการขาดน้ํา และมีการสะสมโซเดียม
ไอออนที่เป็นพิษในพืชมากเกินไป นอกจากนี้ยังทําให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืชด้วย 

ในประเทศไทย มีดินที่ได้รับผลกระทบจากดินเค็ม ๑๔,๓๙๓,๔๖๙ ไร่ แบ่งตามสภาพพื้นที่ 
หรือแหล่งที่มาของเกลือได้ดังนี้ 

(๑) ดินเค็มชายฝั่งทะเล เป็นดินที่เกิดจากอิทธิพลของน้ําทะเลท่วมถึงในปัจจุบัน หรือ
เคยท่วมถึงมาก่อน ปัจจุบันยังมีเกลือที่ละลายน้ําได้อยู่มาก พบมากบริเวณชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านของภาคใต้ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก พืชพรรณที่ขึ้นในบริเวณนี้เป็นไม้ชายเลนซึ่งทนเค็มได้ดี เช่น โกงกาง แสม ลําพู 
เป็นต้น มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๖๖๐,๙๘๓ ไร่ 

(๒) ดินเค็มบกที่พบในภาคกลาง เป็นพื้นที่ที่เคยมีน้ําทะเลท่วมถึงมาก่อน ปัจจุบัน 
น้ําทะเลไม่ท่วมถึงแล้ว ส่วนใหญ่หน้าดินจะแข็งและพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ําทะเล ในช่วงความลึก ๕๐ – ๑๕๐ 
เซนติเมตร จากผิวดินหรือพบคราบเกลือมากบริเวณผิวดิน ที่อาจเกิดจากการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม เช่น การนํา
น้ําใต้ดินหรือการชลประทานที่มีความเค็มมาใช้ในการเกษตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๒๕,๖๐๒ ไร่ 

(๓) ดินเค็มบกที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นดินที่มีการสะสมเกลือจากการ
ละลายของหินเกลือหรือจากระดับน้ําใต้ดินที่มีเกลือละลายน้ําอยู่มาก ทําให้พบชั้นสะสมเกลือมาก หรือพบคราบ
เกลือที่ผิวดินมาก มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑,๕๐๖,๘๘๔ ไร่  

๒) ดินทรายจัด  
ดินทรายจัด หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินทราย หรือดินทรายปนร่วน มีอนุภาคขนาด

ทรายเป็นองค์ประกอบมากกว่าร้อยละ ๘๕ มีความหนามากกว่า ๕๐ เซนติเมตร ดินมีการระบายน้ําดีจนถึง 
ดีเกินไป ไม่อุ้มน้ํา ทําให้ดินเก็บน้ําไว้ไม่อยู่ และเกิดการกร่อนได้ง่าย มักเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินที่เป็นตะกอน 
เนื้อหยาบ หรือตะกอนทรายชายฝั่งทะเล  

ดินทรายพบได้ทั้งในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอน กระจัดกระจายทั่วไปในทุกภาคของประเทศ 
มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒,๕๔๔,๒๙๓ ไร่ โดยพบว่ามีดินทรายในพื้นที่ดอนที่มีช้ันดานอินทรีย์ ภายใน 100 เซนติเมตร 
จากผิวดิน เนื้อที่ 519,570 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น 

- ดินทรายในพื้นที่ดอน พบตามบริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเล หรือบริเวณพื้นที่
ลาดถึงที่ลาดเชิงเขา เนื้อดินเป็นทรายตลอด มีการระบายน้ําดีมากจนถึงดีมากเกินไป ดินไม่อุ้มน้ํา และเกิดการ 
ชะล้างพังทลายได้ง่าย เนื่องจากอนุภาคดินมีการเกาะตัวกันน้อยมาก ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น มันสําปะหลัง 
สับปะรด มีเนื้อที่ประมาณ ๙,๐๑๗,๘๙๘ ไร่ 

- ดินทรายในพื้นที่ลุ่ม มักพบตามที่ลุ่มระหว่างสันหาด หรือเนินทรายชายฝั่งทะเล หรือ
บริเวณที่ราบที่อยู่ใกล้ภูเขาหินทราย ดินมีการระบายน้ําเลวหรือค่อนข้างเลว ทําให้ดินแฉะหรือมีน้ําขังเป็นระยะเวลา
สั้นๆ ได้ หลังจากที่มีฝนตกหนัก บางแห่งใช้ทํานา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย และปอ บางแห่งเป็นที่ทิ้งร้าง
หรือเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๓,๐๐๖,๘๒๕ ไร่ 

๓) ดินตื้น  
ดินต้ืน หมายถึง ดินที่มีช้ันลูกรัง ก้อนกรวด เศษหิน ปะปนอยู่ในเนื้อดิน หรือมีช้ันหินปูน

มาร์ล หรือพบชั้นหินพื้น อยู่ต้ืนกว่า ๕๐ เซนติเมตรจากผิวดิน เนื้อดินจะมีปริมาณช้ินส่วนหยาบ กรวดหรือลูกรังปน
อยู่มากกว่าร้อยละ ๓๕ ทําให้มีปริมาตรของดินน้อย ดินจึงอุ้มน้ําได้น้อย มักขาดแคลนน้ําในฤดูฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้พืช
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตตํ่า  
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การเกิดดินต้ืน เกิดมาจากวัตถุกําเนิดดิน เช่น หินดินดานเชิงเขา หรือเศษหินเชิงเขา ที่ส่วน
ใหญ่เป็นพวกหินตะกอนเนื้อหยาบ คือ หินทราย หินกรวดมน แตกกระจัดกระจายร่วงหล่นออกมาทับถมเกะกะ 
อยู่บริเวณเชิงเขา หรือเป็นผลจากกระบวนการทางดินที่ทําให้เกิดการสะสมปูนมาร์ลหรือศิลาแลงในดิน มีเนื้อที่
ประมาณ ๔๖,๐๙๐,๑๐๙ ไร่  

๔) ดินเปรี้ยวจัด  
ดินเปรี้ยวจัด หมายถึง ดินที่มีสภาพความเป็นกรดสูงมาก เนื่องจากอาจจะมี กําลังมี หรือมี

กรดกํามะถันเกิดขึ้นในดิน ทําให้ดินนั้นเป็นกรดจัดมากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืช  
พบในบริเวณที ่ราบลุ ่มชายฝั ่งทะเลหรือมีน้ํากร่อยท่วมถึงในอดีต ประกอบด้วย พื้นที ่ดินเปรี ้ยวจัดของ 
ภาคกลางตอนใต้ ภาคใต้ และภาคตะวันออก  

ประเทศไทยมีเนื้อที่ดินเปรี้ยวจัดประมาณ ๖,๒๓๙,๓๖๑ ไร่ ซึ่งการเกิดดินเปรี้ยวจัด  
เป็นผลสืบเนื่องมาจากกระบวนการกําเนิดของดิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับตะกอนน้ําทะเลหรือตะกอนน้ํากร่อย ทําให้เกิด
การสะสมสารประกอบกํามะถันขึ้นในดิน ซึ่งเมื่อดินแห้งสารประกอบกํามะถันเหล่านี้จะแปรสภาพ ทําให้เกิดกรด
กํามะถันขึ้นในดิน ทําให้ดินเป็นกรดสูงมากจนมีผลกระทบต่อพืชที่ปลูก โดยท่ัวไปจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
หรือพีเอช (pH) ตํ่ากว่า ๔.๐ และมักจะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ (jarosite) ในชั้นดินล่าง 

๕) ดินอินทรีย์  
ดินอินทรีย์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ดินพรุ” หมายถึง ดินที่เกิดจากการสะสมเศษซาก

อินทรีย์ที่ เกิดจากการสลายตัวเน่าเป่ือยของพืชพรรณไม้ตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ในแอ่งที่ลุ่มตํ่ามีน้ําแช่ขัง 
เป็นเวลานานจนเกิดการสะสมเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนากว่า ๔๐ เซนติเมตร 

ดินอินทรีย์ที่พบในประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ ๒๖๐,๑๐๙ ไร่ ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้อง
กับพ้ืนที่ที่เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งทะเลที่เคยมีน้ําขึ้นลงท่วมถึง จนเกิดเป็นแอ่งตํ่าปิดที่น้ําทะเล
ไม่สามารถเข้าถึงได้อีก เนื่องจากมีสันทรายปิดก้ันไว้ ต่อมานานวันเข้าน้ําทะเลที่แช่ขังอยู่จึงค่อยๆ จืดลง และมีพืช
พวกหญ้าหรือกกงอกขึ้นมา เมื่อพืชเหล่านี้ตายทับถมกันจนพื้นที่ตื้นเขินขึ้น ต้นไม้เล็กใหญ่จึงขึ้นมาแทนที่ เกิดเป็น
ป่าชนิดที่เรียกว่า “ป่าพรุ” สภาพพืชพรรณธรรมชาติ ได้แก่ เสม็ด กก และกระจูด เป็นต้น ต่อมาต้นไม้ใหญ่น้อย 
ล้มตายลงตามอายุ ทับถมลงในแอ่งน้ําขังที่อัตราการย่อยสลายของเศษซากพืชเกิดขึ้นได้อย่างช้าๆ จึงเกิดการ 
ทับถมอินทรียสาร เกิดเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนาขึ้นเรื่อยๆ พบในบริเวณที่ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลของภาคใต้ และ 
ภาคตะวันออก  

๖) ดินกรด  
ดินที่เป็นกรด จะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง หรือค่าพีเอช (pH) ตํ่ากว่า ๗ แต่ระดับความ

เป็นกรดที่มีปัญหาต่อการเพาะปลูกพืช และการเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมทางดินจะเกิดอย่างรุนแรง เมื่อค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินตํ่ากว่า ๕.๕ ดังนั้น ในทางวิชาการ ปัญหาดินกรดจึงนิยามว่าเป็นดินที่มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่าง หรือค่าพีเอช (pH) ตํ่ากว่า ๕.๕ และเพื่อความชัดเจนในการจัดการแก้ไข จึงนิยมแยกดินกรดออกจาก
ดินเปรี้ยวจัด ซึ่งมีสาเหตุการเกิดกรดในดินแตกต่างกัน 

ดินกรดพบกระจัดกระจายทั่วไปทุกภาคของประเทศ มีเนื้อที่ ๙๕,๔๑๐,๕๙๑ ไร่ และยัง
พบว่า ดินอื่นๆ มีแนวโน้มจะเป็นกรดรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินกรดประเภทนี้ เกิดจาก
สาเหตุหลายประการ ได้แก่ เกิดการชะละลายธาตุที่เป็นด่างออกไปจากดิน ทั้งจากน้ําฝนและน้ําท่า การใช้ปุ๋ยเคมี
ไม่ถูกต้อง พืชที่ปลูกดูดเอาธาตุที่เป็นด่างออกไปแล้วปลดปล่อยกรดลงไปแทนที่ การใช้สารเคมีต่างๆ ที่มีกํามะถัน
เป็นองค์ประกอบ และอีกสาเหตุก็คือ ความเป็นกรดที่มาจากอากาศในแหล่งใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้
ถ่านหิน หรือน้ํามันเตาเป็นเชื้อเพลิงอยู่หนาแน่น  
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นอกจากนี้ ยังมีปัญหาดินที่สําคัญอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม ได้แก่  
ดินดาน 
ช้ันดินดาน หรือ ดินดาน (Hardpan) หมายถึง ช้ันดินที่อัดตัวกันแน่นทึบหรือชั้นที่มีสารเชื่อม

อนุภาคของดินมาจับตัวกันแน่นทึบและแข็ง จนเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช การไหลซึมของน้ําและ
อากาศ  

ดินดานของประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๗,๒๘๐,๑๓๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘.๕ ของพื้นที่
ประเทศไทย โดยเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย 
ข้าวโพด มันสําปะหลัง การเขตกรรมที่ผิดวิธี เช่น การไถพรวนบ่อยครั้งและไม่ถูกวิธี การไถพรวนที่ระดับความลึก
เดียวกันนานหลายๆ ปี ซึ่งทําให้เกิดผลระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช  

ดินปนเปื้อน  
ดินปนเปื้อน หมายถึง การที่สารเป็นพิษในรูปต่างๆ ถูกผสมลงในดินธรรมชาติ การปนเปื้อนนี้

อาจเกิดจากความต้ังใจหรือไม่ต้ังใจ หรือเกิดจากธรรมชาติ แต่ทําให้ดินนั้นเกิดความเสื่อมโทรม มีปัญหาต่อการใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของมนุษย์และสัตว์ หรือต้องการปรับปรุงที่ดินนั้น 
ให้คืนสู่สภาพเดิม 

สาเหตุการปนเปื้อนอาจเกิดตามธรรมชาติจากวัตถุต้นกําเนิด หรือเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 
ได้แก่ การทําเหมือแร่ การถลุงแร่และเถ้าลอย เป็นต้น การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรที่มีสิ่งปนเปื้อนที่
เป็นโลหะหนักธาตุต่างๆ การใช้น้ําเสียในระบบชลประทาน การใช้กากตะกอนน้ําเสีย และการใช้ปุ๋ยคอกที่ได้จาก
มูลสัตว์ที่กินอาหารที่มีวัตถุเจือปน ซึ่งผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกในดินปนเปื้อน หรือการดื่มน้ําที่เจือปนด้วย
โลหะหนัก เช่น แร่ทองแดง ตะกั่ว แคดเมียม และสังกะสี เมื่อบริโภคเข้าไปจะทําให้เกิดโรคที่สําคัญ ได้แก่โรคอิไต-
อิไต โรคไข้ดําหรือมะเร็งผิวหนังจากพิษสารหนูเรื้อรัง โรคที่เกิดจากความเป็นพิษของตะกั่ว เป็นต้น 

๑.๒.๒ การชะล้างพงัทลายของดนิ 
การชะล้างพังทลายของดิน คือ กระบวนการหรือการกระทําที่ทําให้เกิดการสูญเสียหน้าดิน

ช้ันบน โดยตัวการต่างๆ รวมทั้งการตกกระทบของเม็ดฝน การไหลของน้ําผ่าหน้าดิน แรงลม และแรงโน้มถ่วง 
ของโลก ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ  

๑) การชะล้างพังทลายของดินตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดการกระทําของน้ําและลม และแรง
ดึงดูดของโลก ส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินทีละเล็กทีละน้อย ซึ่งผลของการชะล้างพังทลายของดิน 
ตามธรรมชาติ จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรดินมากนัก ยกเว้นมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่รุนแรง  

๒) การชะล้างพังทลายของดินที่มีตัวเร่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ตัวเร่งที่สําคัญที่สุดก็คือมนุษย์
นั่นเอง โดยมนุษย์จะทําการเปลี่ยนแปลงระบบธรรมชาติของพื้นที่ ด้วยการใช้ที่ดินและอื่นๆ ที่มนุษย์มีส่วนร่วม 
การชะล้างพังทลายของดินที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ มักจะเกิดขึ้นรุนแรงและเกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจ  

นอกจากปัจจัยพ้ืนฐานแล้ว ปัจจัยที่เร่งก่อให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็คือ ปริมาณฝน 
ที่ตกมากและรุนแรงผิดปกติ การบุกรุกทําลายป่าเพื่อทําไร่เลื่อนลอย การก่อสร้างต่างๆ และการตัดถนน รวมถึง 
การไถพรวนพื้นที่ตามแนวขึ้นลงของความลาดชัน และการเลี้ยงสัตว์บนภูเขา เป็นต้น 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่การชะล้างพังทลาย ๑๐๘ ล้านไร่ โดยตัวการที่สําคัญที่ทําให้เกิดการ 
ชะล้างพังทลายของดินก็คือฝนหรือน้ําไหลบ่า การพังทลายโดยลมในประเทศไทยมีน้อยมาก การชะล้างพังทลาย
ของดินภายใต้กระบวนการของการชะล้างโดยน้ําฝนนั้น นับว่าเป็นตัวการเริ่มเมื่อเม็ดฝนตกกระแทกผิวดิน ทําให้
ดินแตกตัว ขณะที่ฝนตกลงมาส่วนหนึ่งจะซาบซึมลงสู่ดินจนอิ่มตัวด้วยน้ํา จนไม่สามารถซึมได้อีกต่อไป ก็จะเกิดน้ํา
ไหลบ่าบนผิวดิน พร้อมกับพัดพาวัตถุจากดินไปโดยแรงของน้ํา กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้จะมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง
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ด้วยหลายประการ ปัจจัยหลักที่สําคัญคือ ธรรมชาติของดิน ความลาดชันของพื้นที่ ลักษณะลมฟ้าอากาศ และปริมาณ
ฝนรวมทั้งชนิดพืชที่ปกคลุมดิน  

ผลเสียหายที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดิน คือ ดินเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นจากการชะล้าง
พังทลายของดิน ได้ส่งผลกระทบต่อดินที่ใช้ทําการเกษตร ทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ปรากฏการณ์ 
ที่พบเห็นอยู่ทั่วไป คือ สูญเสียดินจากพื้นที่ทําให้ลดเนื้อที่เพาะปลูก สูญเสียธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุในดิน  
ทําให้การปฏิบัติการต่างๆ ในไร่นานั้นลําบากย่ิงขึ้น เช่น ต้องกลบร่องน้ําปรับพ้ืนที่เพาะปลูกใหม่ โครงสร้างของดิน 
ถูกทําลาย ดินเก็บกักน้ําไว้ให้พืชได้ใช้น้อยลง ผลผลิตพืชลดลง ทําให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง การชะล้างพังทลาย
ของดินมีผลให้เกิดการตกตะกอนในลําน้ําและอ่างเก็บน้ํา และพื้นที่ลุ่มน้ําในภาคต่างๆ มีปริมาณตะกอนดินที่ถูก
พัดพามาทับถมเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดการต้ืนเขินเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้ํา ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการขุด
ลอกเป็นเงินจํานวนมาก และการตื้นเขินของแม่น้ําสายใหญ่ที่สําคัญ เช่น ปิง วัง ยม น่าน และป่าสัก ล้วนเป็นผล
มาจากการชะล้างพังทลายของดิน 

แนวทางการจัดการ – กระบวนการเกิดการชะล้างพังทลายของดินนั้น มีอยู่ ๒ ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ ๑ การแตกตัวของดินหรือเม็ดดินโดยแรงกระแทกของฝน ขั้นตอนที่ ๒ การพัดพาตะกอนดิน ธาตุอาหาร
พืชในดิน อินทรียวัตถุและอื่นๆ ลงไปสู่ที่ตํ่าโดยน้ําไหลบ่า ดังนั้น เมื่อทราบถึงขั้นตอนของกระบวนการเกิด 
การชะล้างพังทลายของดินแล้ว การอนุรักษ์ดินและน้ํา จะยึดหลักการอยู่ ๔ ประการดังนี้ 

๑) การปกคลุมดิน เพื่อป้องกันดินไม่ให้ถูกปะทะจากเม็ดฝนที่ตกกระทบและแรงลม การ
ปลูกพืช การคลุมดินหรือการปกคลุมดินด้วยเศษพืชในไร่นา หรือใช้วัสดุคลุมดินชนิดอ่ืนๆ นอกจากจะป้องกันการ
ตกกระทบของเม็ดฝนและแรงลมโดยตรงแล้ว ยังช่วยรักษาความช้ืนในดิน และทําให้สมบัติทางกายภาพของดินดี
ขึ้นด้วย นอกจากนี้เมื่อเศษพืชเน่าเปื่อยสลายตัวแล้วก็จะให้อินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชกลับลงไปในดิน เป็นการ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอีกด้วย 

๒) การลดความเร็วและความรุนแรงของน้ําที่ไหลบ่า และลมที่พัดผ่านผิวดิน เมื่อน้ําที่ไหล
บ่าและลมที่พัดผ่านผิวดินมีความเร็วและความรุนแรงลดลง ก็จะลดความรุนแรงการกัดเซาะ และการพัดพาอนุภาค
ดิน นอกจากนี้ก็จะมีเวลาที่จะให้น้ําแทรกซึมลงไปในดินมากขึ้น การลดความเร็วและความรุนแรงของลมและน้ํา  
เช่น การสร้างคันดินกั้นน้ํา การปลูกพืชเป็นแถบ การไถพรวนขวางความลาดเท การปลูกพืชเป็นแนวป้องกันลม 
เป็นต้น 

๓) การทําทางระบายน้ํา เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําที่ไหลบ่ามารวมตัวกันมากๆ เป็นการลดความ
รุนแรงของการกัดเซาะและการพัดพาของน้ํา และน้ําที่ไหลมาสู่ทางระบายน้ํานี้ สามารถจะเบนให้ไหลลงสู่แหล่ง
เก็บกักน้ําในไร่นา เพื่อนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ ต่อไปได้อีก 

๔) การปรับปรุงโครงสร้างดินให้ทนต่อการถูกชะล้างพังทลายและให้ซึมซับน้ําได้ดีขึ้น เช่น 
การเพิ่มอินทรียวัตถุในดินเพื่อให้ดินร่วนซุยและเม็ดดินเกาะกันมีความคงทนมากขึ้น ปัจจุบันมีการผลิตสารเคมี 
ในการปรับปรุงโครงสร้างดิน ซึ่งเมื่อฉีดลงไปคลุกเคล้ากับดินแล้ว จะทําให้ดินรวมตัวกันเป็นเม็ดเล็กๆ และเกาะกัน
แน่น มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินให้น้ํา และอากาศซึมผ่านได้ดี ปัจจุบันมีการนําวิธีการนี้ไปใช้หลายประเทศ เช่น 
อียิปต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย และหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้ แต่ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย 
เพราะราคาค่อนข้างแพง สารที่ใช้มากคือ บิทุเมน (Bitumen) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากโรงกลั่นน้ํามันและ 
โพลีอะคลิลาไมด์ (Polyacrylamide) 
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ส่วนที ่๒  การพัฒนาทรัพยากรทีด่นิในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ – ๑๐  
(ปี ๒๕๐6 - ๒๕๕๔) 
นับต้ังแต่เริ่มก่อต้ังกรมพัฒนาที่ดิน ในปี ๒๕๐๖ จนถึงปี ๒๕๕๔ รวม ๔๘ ปี ซึ่งอยู่ในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑-๑๐ กรมพัฒนาที่ดินได้รับงบประมาณ จํานวน ๗๑,๖๙๐.๒๖ ล้านบาท มีผลการดําเนินงานสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
๒.๑ ด้านการสํารวจและจําแนกดิน  

ภารกิจแรกที่เริ่มมาพร้อมกับการจัดต้ังกรมพัฒนาที่ดิน เป็นการสํารวจ หาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ของดินในบริ เวณใดบริ เวณหนึ่ งแล้วบันทึกไว้ในรูปของแผนที่พร้อมกับคําบรรยายรายละเอียดต่างๆ 
ในรายงานการสํารวจและจําแนกดิน ซึ่งได้เริ่มดําเนินการครั้งแรกในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๘ แผนที่ดิน 
ของประเทศไทยฉบับแรกมาตราส่วน ๑:๒,๕๐๐,๐๐๐ ได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๐๓ และต่อมามีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องมาเป็นลําดับ จนถึงปัจจุบันได้มีการสํารวจและจัดทําแผนที่ระดับกลุ่มชุดดินที่มีความละเอียด 
ขนาดมาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ ซึ่งเป็นข้อมูลแผนที่ดินที่ทันสมยัล่าสุด และดําเนินการทุกจังหวัดแล้ว  

สําหรับการพัฒนาการสํารวจและจําแนกดิน ได้มีการใช้ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
มาวิเคราะห์ร่วมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยกําเนิดดิน และใช้เทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
เทคนิคการรับรู้ข้อมูลระยะไกล ผสมผสานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ขอบเขตปกครอง 
และข้อมูลอ่ืนๆ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก เครื่องวัดระดับความสูงของพื้นที่ และกล้อง
ดิจิตอล ได้พัฒนาปรับปรุงการสํารวจและการจัดเก็บฐานข้อมูลดินเดิมให้มีความถูกต้อง ทันสมัย น่าเชื่อถือ พร้อม
ระบบเรียกใช้ได้ง่าย เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตรง
ตามศักยภาพของดิน ลดความเสี่ยงในการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร อันจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตทาง
การเกษตร  

ผลงานการสํารวจและจําแนกดินที่อยู่ในรูปแผนที่และรายงานต่างๆ และผลการค้นคว้าวิจัย 
ในปัจจุบันได้นําโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบภูมิสารสนเทศเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อแสดงผล 
ในรูปแบบแผนที่ เพื่อให้การนําเสนอชัดเจนและง่ายต่อการทําความเข้าใจ ผลิตองค์ความรู้ และนําไปใช้ประโยชน์ โดย 

- ข้อมูลดิน ได้แก่ ดินของประเทศไทย แผนที่ดิน กลุ่มชุดดินประเทศไทย โปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน  

- ช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืช ได้แก่ โปรแกรม soil view และดินไทย 
- ระบบภูมิสารสนเทศการจัดการดินปัญหา ได้แก่ แผนที่ดินปัญหาของประเทศไทย โปรแกรม

สนับสนุนการจัดการดินปัญหาในประเทศไทย โปรแกรมสนับสนุนการจัดทําหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน โปรแกรม
สนับสนุนการกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ โปรแกรมประเมินคุณภาพสําหรับพืชเศรษฐกิจ โปรแกรมสารสนเทศ
แหล่งน้ําขนาดเล็กและชลประทาน โปรแกรมเตือนภัย : ภัยแล้ง ดินถล่ม น้ําป่าไหลหลาก และน้ําท่วม  
การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช และโปรแกรม
แนะนําการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง 
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๒.๒ ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดินมีการนําข้อมูลจากการสํารวจและจําแนกดิน การสํารวจสภาพการใช้ที่ ดิน  

การสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และข้อมูลป่าไม้ถาวร วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ขอบเขตการปกครอง 
พ้ืนที่ ส.ป.ก. พ้ืนที่แหล่งน้ําและชลประทาน พ้ืนที่ป่าไม้ และพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น เพื่อจัดทําแผนการใช้ที่ดิน 
ในระดับต่างๆ ได้แก่ การกําหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตําบล การวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ําสาขา และ 
การจัดทําเขตการใช้ที่ดินตามความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนําข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนการใช้ที่ดินเฉพาะพื้นที่ เช่น พ้ืนที่ชุ่มน้ํา พ้ืนที่โครงการหลวง เป็นต้น โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

๒.๒.๑ การกําหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตําบล เป็นการนําแผนที่ออร์โธสีซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่มี
รายละเอียดสูงมาใช้ในการสํารวจดินและสํารวจสภาพการใช้ที่ดิน ทําให้ข้อมูลที่ได้มีความแม่นยําสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการศึกษาความเหมาะสมของดินกับกิจกรรมต่างๆ และนํามากําหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตําบล 
ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ดําเนินการโดยศึกษาข้อมูลของพื้นที่ ทั้งด้านกายภาพ การเกษตร เศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินจากหน่วยงานและผู้มีส่วนในการใช้หรือกําหนดแนวทางการใช้ที่ดิน ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากนั้นจึงสังเคราะห์ข้อมูลในเชิงอรรถาธิบายและข้อมูลเชิงพื้นที่จากข้อมูล ฐานข้อมูลและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจที่มี กําหนดเป็นเขตการใช้ที่ดินระดับตําบล เป้าหมายรวมทั้งสิ้น จํานวน ๗,๒๕๕ ตําบล (ประกาศกรม 
การปกครอง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) ผลงาน - เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ จนถึงปี ๒๕๕4 
รวม ๔,544 ตําบล ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 แสดงผลการดาํเนนิงานการจดัทาํเขตการใชท้ีด่ินระดบัตาํบล ปงีบประมาณ 2549 - 2554 
 

ปทีี่
ดําเนนิการ จังหวดัทีก่าํหนดเขตการใชท้ีด่นิระดบัตาํบล จํานวน 

๒๕๔๙ ยโสธร อํานาจเจริญ มุกดาหาร บุรีรัมย์ หนองคาย กาฬสินธ์ุ นครพนม 
หนองบัวลําภู เชียงใหม่ และลําพูน 

๑,๐๐๐ ตําบล 

๒๕๕๐ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ ๑,๐๐๐ ตําบล 
๒๕๕๑ นครราชสีมา สระแก้ว อุบลราชธานี ชัยภูมิ อุดรธานี เลย ปราจีนบุรี 

สระบุรี ตรัง พังงา และบางตําบลของจังหวัดอ่างทองและสิงห์บุรี  
๑,๐๐๐ ตําบล 

 ๒๕๕๒ ชัยนาท สิงห์บุรี  อ่างทอง ชลบุรี ระยอง แพร่ อุตรดิตถ์ สมุทรสงคราม 
และสมุทรสาคร  

๕๐๘ ตําบล 

๒๕๕๓ ลพบุรี จันทบุรี ลําปาง พะเยา พิจิตร และอุทัยธานี ๕๐๘ ตําบล 
2554 นนทบุรี นครนายก ตราด แม่ฮ่องสอน เชียงราย พิษณุโลก สุโขทัย 

กระบี่ และสตูล 
528 ตําบล 

รวม 4,544 ตําบล 

๒.๒.๒ โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ําสาขา มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ เป็นการวางแผน 
การใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ํา โดยคํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ําในลุ่มน้ํากับภาคการผลิตรายสาขาให้เป็นไป
อย่างเกื้อกูล เพื่อให้แผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ําสามารถใช้ประโยชน์เป็นแผนชี้นําในการจัดทําแผนปฏิบัติ 
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การพัฒนาการเกษตรและกําหนดเขตการใช้ที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายรวมทั้งสิ้น จํานวน ๒๕๕ ลุ่มน้ําสาขา
ดําเนินการได้ ๑๓๕ ลุ่มน้ําสาขา เริ่มดําเนินการในปี ๒๕๕๒ โดยได้รับงบประมาณให้ดําเนินการ จํานวน ๔๕ ลุ่มน้ํา
สาขา ในพื้นที่ลุ่มน้ําหลักทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีข้อมูลพ้ืนฐานในระดับตําบลครบถ้วน จากการกําหนดเขต
การใช้ที่ดินระดับตําบลแล้ว โดยดําเนินการในลุ่มน้ําหลัก: ลุ่มน้ํามูล จํานวน ๒๕ ลุ่มน้ําสาขา และลุ่มน้ําชี จํานวน ๒๐  
ลุ่มน้ําสาขา ปี ๒๕๕๓ ดําเนินการ จํานวน ๔๕ ลุ่มน้ําสาขา ในพื้นที่ลุ่มน้ําหลักทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อเนื่อง
ดําเนินการในลุ่มน้ําหลัก: ลุ่มน้ํามูลจํานวน ๕ ลุ่มน้ําสาขา และดําเนินการในลุ่มน้ําหลัก: ลุ่มน้ําโขง 
ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและฝั่งเหนือ จํานวน ๔๐ ลุ่มน้ําสาขา และในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จาํนวน ๔๕ ลุ่มนํ้าสาขา 
ประกอบด้วย ลุ่มน้ําแม่นํ้าน่าน ๑๖ ลุ่มนํ้าสาขา ลุ่มน้ําแม่นํ้ายม ๑๑ ลุ่มนํ้าสาขา ลุ่มน้ําแม่นํ้าป่าสัก ๘ ลุ่มนํ้าสาขา 
ลุ่มนํ้าแม่นํ้าวัง ๗ ลุ่มน้ําสาขา ลุ่มน้ําแม่น้ํากก ๒ ลุ่มนํ้าสาขา และลุ่มน้ําสาขาแม่น้ํานครนายก ๑ ลุ่มน้ําสาขา เหลือลุ่มน้ํา
ที่ต้องดําเนินการ ๑๒๐ ลุ่มน้ําสาขา 

๒.๒.๓ กําหนดเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ ดําเนินการโดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และ
สํารวจและเก็บข้อมูลปฐมภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจ เพื่อจําลอง
รูปแบบเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงและจัดทําระบบเรียกใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีเป้าหมายพืช
เศรษฐกิจ ๓๒ ชนิดพืช ดําเนินการไปแล้ว ๑๕ ชนิดพืช โดยเริ่มดําเนินการในปี ๒๕๕๒ จํานวน ๕ ชนิดพืช ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง และปาล์มน้ํามัน ปี ๒๕๕๓ จํานวน ๕ ชนิดพืช ได้แก่ ข้าวนาปรัง กาแฟ ทุเรียน 
ลําไย และยางพารา และปี ๒๕๕๔ จํานวน ๕ ชนิดพืช ได้แก่ มังคุด ถั่วเหลืองฤดูแล้ง สับปะรดโรงงาน เงาะ และ
มะพร้าว ซึ่งต้องมีการปรับฐานข้อมูลให้ทันสมัยทุก ๔ ปี ตามสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

๒.๓ ด้านแผนที่และการให้บริการ 
กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นหน่วยงานจัดเก็บและ

ให้บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีและข้อมูลทางแผนที่ ที่เป็นผลผลิตจากโครงการจัดทําแผนที่เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยทั้งหมด เพื่อ
ให้บริการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน 1:25,000 แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีแบบ Hard 
Copy มาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน 1:25,000 แผนที่เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 
แบบจําลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 (ไม่ให้บริการเอกชน) และหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน โดยแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการสํารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน การสํารวจและทําแผนที่  
การสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลแผนที่จําแนกประเภทที่ดิน การกันเขตที่เขา ภูเขา พ้ืนที่ความลาดชัน การพัฒนา
แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร การจัดวางระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา การจัดทําฐานข้อมูลเสี่ยงภัยและภัยพิบัติ การวาง
แผนพัฒนาโทรคมนาคมและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ ความสําคัญข้างต้น นํามาซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลง
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน อาทิ กรมธนารักษ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ก่อให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลในระดับประเทศ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้บริการ
แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีและข้อมูลทางแผนที่ ต้ังแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละปี ได้ให้บริการข้อมูล 
ไม่น้อยกว่า 500,000 ระวาง  
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๒.๔ ด้านอนุรักษ์ดินและน้ํา และปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและ
ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม สรุปผลการดําเนินงานดังตารางที่ 4 จําแนกเป็น 

๒.๔.๑ ด้านอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน สามารถให้บริการจัดทํา
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ําได้ ๑๔.6๕ ล้านไร่ จําแนกเป็น วิธีกลดําเนินการได้ ๕.๕32 ล้านไร่ และวิธีพืช 
โดยศึกษาวิจัยพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกตามพระราชดําริ ดําเนินการได้ ๓,357.56 ล้านกล้า 
ครอบคลุมพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ประมาณ ๙.118 ล้านไร่ รวมท้ังพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก 
เพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนแก่ดินและใช้น้ําในการแก้ปัญหาดินขาดคุณภาพ โดยได้ก่อสร้างแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและ
น้ําไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 7,473 แห่ง รวมทั้งขุดสระน้ําในไร่นานอกเขตชลประทานไม่น้อยกว่า 138,145 บ่อ 

๒.๔.๒ ด้านปรับปรุงบํารุงดินเพื่อฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม ได้มีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยส่งเสริม 
การใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรครอบคลุมทั้งประเทศ รวมพ้ืนที่ประมาณ 73.223 ล้านไร่  
และปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินมีปัญหาไม่น้อยกว่า 7.018 ล้านไร่ ได้แก่ การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม 4.962 
ล้านไร่ การปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว 1.527 ล้านไร่ และปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ๐.530 ล้านไร่ 

ตารางที่ 4 แสดงผลการดาํเนนิงานในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๑ – ๑๐ 
 

กิจกรรม หน่วยนบั พืน้ทีท่ี่มี
ปญัหา 

ผลงาน 
ช่วงแผน ๑-๙ 

(เริ่มต้น-๒๕๔๙) 

ผลงาน 
ช่วงแผน ๑๐ 
(๒๕๕๐-2๕๕๔) 

รวม
ผลงาน
ทั้งสิน้ 

๑. การอนุรกัษด์ินและน้ําเพื่อป้องกันการชะ
ล้างพังทลายของดิน 

ล้านไร่ ๑๐๘.๘๗  ๘.๖๐๗  6.043  ๑๔.650  

   ๑.๑ วิธีกล โดยจัดระบบอนรุักษ์ดินและน้ํา ล้านไร่  ๓.๔๕๓  2.079  ๕.532  
   ๑.๒ วิธีพืช โดยการรณรงค์และส่งเสริม
การปลูกหญ้าแฝก 

ล้านไร่   ๕.๑๕๔  3.964  ๙.118  

๒. ด้านการปรบัปรุงบํารุงดินเพื่อฟื้นฟูดิน
เสื่อมโทรม 

          

   ๒.๑ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 

ล้านไร่            - ๗๓.223  73.๒23  

   ๒.๒ ปรับปรงุคุณภาพดิน     ๖.๒๔๖  ๐.๗72  ๗.๐๑8  
         - การพฒันาพื้นที่ดินเคม็ ล้านไร่ ๑๔.๓๙  ๔.๗๗๗  ๐.185  4.962  
         - การพฒันาพื้นที่ดินเปรี้ยว ล้านไร่ ๖.๒๓  ๑.๑๙๓  ๐.334  ๑.527  
         - การปรับปรงุพื้นทีด่ินกรด ล้านไร่ ๙๕.๔๑  ๐.๒๗๖  ๐.254  ๐.530  
๓. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา           
    ๓.๑ พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรกัษด์ิน
และน้ํา 

แห่ง ๑๖,๒๙๗  ๖,๐๕๓  ๑,๔๒๐  ๗,๔๗๓  

    ๓.๒ แหล่งน้ําในไร่นานอกเขต
ชลประทาน 

บ่อ ๘๐๖,๕๙๑ ๖๓,๖๘๔  ๗4,587  ๑๓8,145  

ที่มา : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน (ปี ๒๕๕๔) 
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๒.๕ ด้านงานพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมาย
ให้ดําเนินงานสนองพระราชดําริจํานวน ๓,๑๑๙ โครงการ (ปี ๒๕๕๐) ในจํานวนโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ 
กรมพัฒนาที่ดินได้สนับสนุน จํานวน ๑๔9 โครงการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยการสร้างปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ให้ชุมชนเกิดความพออยู่พอกินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรให้ดีขึ้น โดยดําเนินการสํารวจจัดทําแผนที่ระดับ
ขอบเขตและวางแผนการใช้ที่ดิน จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา พร้อมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการ
ปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่โครงการพระราชดําริและพื้นที่ขยายผลโครงการพระราชดําริฯ ปัจจุบันกรมฯ ได้ดําเนินการ
พัฒนาที่ดินในพื้นที่โครงการพระราชดําริไปแล้ว จํานวน 712,271 ไร่ ๑๔9 โครงการ ดังตารางที่ 5 จําแนกเป็น 

๑) โครงการที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักประสานงานโครงการ 
จํานวน ๒ โครงการ คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส  

๒) โครงการที่กรมพัฒนาที่ดินให้การสนับสนุนการพัฒนาที่ดินในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ๔8 จังหวัด
ทั่วประเทศ รวม ๑47 โครงการ  
 

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนโครงการพระราชดาํรทิีก่รมพฒันาทีด่นิใหก้ารสนบัสนนุดา้นการพฒันาทีด่นิ  
(จําแนกตามสาํนกังานพฒันาทีด่ินเขต) 

 

หน่วยงาน จํานวนโครงการ หน่วยงาน จํานวนโครงการ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑  8 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ ๑๔ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ 6 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ ๗ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ 4 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ ๓ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ๑๔ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ 10 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ๑3 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ ๕ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ๓9 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ๒6 
  รวมทั้งสิน้ ๑49 

 

นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาโครงการดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร จํานวน ๔ โครงการ
ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โครงการเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการปลูกป่าชัยพัฒนา – แม่ฟ้าหลวง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๒.๖ ด้านการวิจัยการพัฒนาที่ดิน ได้จัดทําโครงการวิจัยไปแล้ว 3,009 โครงการ กรมพัฒนาที่ดินได้
ทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อจัดการดินมีปัญหาต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อการ
เกษตรกรรมมาโดยลําดับ ปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินได้แบ่งสาขาการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน 
เป็น ๖ สาขา คือ ๑) สาขาอนุรักษ์ดินและน้ํา ๒) สาขาปรับปรุงบํารุงดิน ๓) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ๔) สาขา
สํารวจ วิเคราะห์ และวางแผนการใช้ที่ดิน ๕) สาขาเศรษฐสังคม และ ๖) สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
โดยผลสําเร็จงานวิจัยสามารถนํามาประยุกต์ใช้เผยแพร่และขยายผลสู่เกษตรกรให้เกิดผลในทางปฏิบัติในพื้นที่ ดังนี้ 

1) สาขาอนุรักษ์ดินและน้ํา 
ด้านอนุรักษ์ดินและน้ํา แนะนําส่งเสริมการปลูกพืชตามแนวระดับ ปลูกพืชสลับ ปลูกพืชคลุมดิน 

และปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการสูญเสียหน้าดิน รวมทั้ง เพื่อควบคุมและ
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ป้องกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้ํา การจัดการดินบนพื้นที่สูง พ้ืนที่ดอน โดยใช้มาตรการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา ทั้งวิธีกลและวิธีพืชที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะวิธีพืชได้มีการศึกษาความเหมาะสมของพันธ์ุ 
หญ้าแฝกในภูมิภาคและสภาพพื้นที่แบบต่างๆ ทั้งที่ลุ่ม ที่ดอน พ้ืนที่สูง การเจริญเติบโตของหญ้าแฝกในสภาพ 
พ้ืนที่ดินมีปัญหา เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินดาน การประยุกต์ใช้หญ้าแฝกในการบําบัดสารพิษลดปัญหามลภาวะ 
รักษาสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลของหญ้าแฝกต่อการกักเก็บน้ําและความช้ืนในดิน เพื่อเป็นแนวทางการผลิตพืช 
ในสภาพแห้งแล้งและขาดแคลนน้ํา โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตพืช การควบคุมและป้องกัน 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้ําในพื้นที่สูง โดยใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 

2) สาขาปรับปรุงบํารุงดิน 
2.1) การฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาดินเค็ม สามารถทําให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ตามความ

เหมาะสมของระดับความเค็มที่เกิดขึ้นในไร่นา และสามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาดินเค็มลงได้  
โดยจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ ดําเนินการ ๒ ด้าน คือ 

2.๑.1) ให้คําแนะนําส่งเสริมการป้องกันการเกิดการแพร่กระจายดินเค็ม โดยการปลูกไม้
โตเร็วที่ใช้น้ํามาก เพื่อลดระดับน้ําใต้ดิน พ้ืนที่ดินเค็ม การสร้างคูคลองระบายน้ํา และการสร้างแนวป้องกันน้ําเคม็ 

๒.1.2) ให้คําแนะนําส่งเสริมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเค็มน้อย และเค็มปานกลาง โดย
การจัดการดิน น้ํา และพืช เช่น ปรับปรุงดินเค็มที่มีปัญหาด้านความอุดมสมบูรณ์ตํ่า และสูญเสียความช้ืนได้ง่าย ด้วย
การใช้วัสดุปรับปรุงดิน เช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก แกลบ การล้างดิน ใช้พันธ์ุพืชทนเค็ม เช่น พันธ์ุข้าวทนเค็ม ส่วนพื้น
ที่ดินเค็มจัด แนะนําส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ด้วยการปลูกพืชทนเค็ม เช่น อะเคเซีย หญ้าทนเค็มชนิด
ต่างๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม พืชที่ปลูกสามารถนํามาเป็นไม้ใช้สอย และเป็นพืชอาหารสัตว์ เป็นต้น 

๒.2) การจัดการพื้นที่ดินเปรี้ยว พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการทํานาปลูกข้าว 
จากการศึกษาวิจัยพบว่าสามารถฟื้นฟูและแก้ไขดินเปรี้ยวจัดให้เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม ด้วยวิธีการใช้วัสดุปูน
ปรับปรุงแก้ไขความเป็นกรดจัดของดิน โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมาต้ังแต่
ปี ๒๕๑๘ โดยบริการแจกจ่ายปูนมาร์ลให้เกษตรกรนําไปหว่านในนาแล้วไถกลบหมักไว้ ๗ วัน ก่อนเตรียมดิน 
ปลูกข้าว หรือถ้าพ้ืนที่บริเวณนั้นมีน้ําชลประทาน ก็แนะนําให้ใช้น้ําขังในนาแล้วระบายออกล้างกรดออกจากดิน 
ได้เหมือนกัน และจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารให้ข้าวที่ปลูกด้วย ทําให้ดินดีขึ้นปลูกข้าวงาม ได้ผลผลิตสูงขึ้น
จาก ๒๐ - ๓๐ ถังต่อไร่ เป็น ๕๐-๖๐ ถังต่อไร่ 

3) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
การปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
3.๑) ได้ดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความอุดม

สมบูรณ์ของดิน และเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ สารเร่งจุลินทรีย์ พด.ชนิดต่างๆ สามารถแบ่งเป็น  
๓ กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ ได้แก่  

3.๑.๑) กลุ่มผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร และฮอร์โมนพืช 
ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สําหรับผลิตปุ๋ยหมัก  สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ ใช้ผลิตน้ําหมักชีวภาพ  จุลินทรีย์ 
ซุปเปอร์ พด.๙ เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว จุลินทรีย์สําหรับพืชปรับปรุงดิน พด.๑๑ 
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เพิ่มมวลชีวภาพและธาตุอาหารของพืชปุ๋ยสด ปอเทือง และโสนอัฟริกัน และปุ๋ยชีวภาพ พด.๑๒ เพิ่มธาตุไนโตรเจน 
เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และการผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญของพืช  

3.๑.๒) กลุ่มผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ 
สําหรับผลิตจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชและสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ สําหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 

3.๑.๓) กลุ่มผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สารเร่ง พด.๖ ใช้ผลิต 
สารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น  

โดยดําเนินการวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการ โรงเรือนกระจก ภาคสนาม รวมทั้งทดสอบ
เป็นแปลงสาธิตจนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรอย่างมาก สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
ผลผลิตเพิ่มขึ้น ๒๐ เปอร์เซ็นต์ และลดการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชได้มากกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์  

3.๒) เทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุของกรมฯ มีศักยภาพต่อการพัฒนางาน
บํารุงดิน เกษตรกรสามารถประยุกต์นําผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ของกรมฯ ต่อยอดผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
คุณภาพสูง เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้นําไปใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและ
กว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ผลงานวิจัย
ดังกล่าวถูกนําไปพัฒนาด้านการใช้ทรัพยากรวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างครบวงจร โดยโครงการพระราชดําริ
หลายโครงการ กลุ่มเกษตรกรใน อบต. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างกระทรวง (กระทรวงศึกษาธิการ/
กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงกลาโหม) 

4) สาขาสํารวจ วิเคราะห์ และวางแผนการใช้ที่ดิน 
ด้านสํารวจ วิเคราะห์ วางแผนการใช้ที่ดิน การจัดทําแผนที่ จํานวน ๔ โครงการวิจัย โดยนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อทราบความเหมาะสมของดิน สําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจในกลุ่มชุดดิน
ทั่วประเทศ และกําหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
ดินและที่ดิน สร้างความยั่งยืนต่อทรัพยากร เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาโปรแกรมการใช้งานคําแนะนํา 
การจัดการธาตุอาหารพืช การประเมินกําลังผลิตของกลุ่มชุดดินในการปลูกพืช เพื่อทราบความเหมาะสมและ
ข้อจํากัดการใช้ที่ดินให้เหมาะกับชนิดพืช ในการกําหนดเขตการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ ในการวางแผนการผลิตพืช 

5) สาขาเศรษฐสังคม 
ด้านเศรษฐสังคมและประเมินผล จํานวน ๖ โครงการวิจัย เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายผลตอบแทน

จากการจัดการที่ดิน เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละกลุ่มชุดดิน กําหนดเป็นแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนวทางการพัฒนางานวิชาการ สนับสนุน การส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางดิน วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการจัดทําแผนการพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ ทําให้ทราบทัศนคติและข้อคิดเห็นของเกษตรกร 
ในพื้นที่ต่อการถ่ายทอดงานวิชาการด้านต่างๆ ของกรมฯ เพื่อให้คําแนะนําได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร 

6) สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางดิน เพื่อแก้ไขการปนเปื้อน การจัดการและควบคุมการ

แพร่กระจายของโลหะหนักในพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพิษต่อพืชในชุดดินต่างๆ และการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกบําบัด
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สารพิษ การจัดการการควบคุมการแพร่กระจาย การเปรียบเทียบการปนเปื้อนของธาตุโลหะหนักที่เป็นพิษต่อพืช
ในชุดดินต่างๆ ในพื้นที่การเกษตร ที่มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรและในพื้นที่อุตสาหกรรม การศึกษาวิจัยพลวัตร
คาร์บอนของดินจากการปลูกพืช เพื่อทราบอัตราการแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละกลุ่มชุดดินภายใต้ 
การปลูกพืชชนิดต่างๆ   

ด้านภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร เพื่อให้ได้ข้อมูลวิชาการทางด้านการปลดปล่อยการกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจก พ้ืนที่ง่ายต่อการได้รับผลกระทบ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกษตร 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้และระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทราบถึงพื้นที่และกิจกรรมการใช้
ที่ดินที่ง่ายต่อการได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับระบบการปลูกพืช  ดําเนินการป้องกัน
แก้ไขและบรรเทาผลกระทบได้ทันท่วงที 

นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยและศึกษาวิเคราะห์ จัดทําเป็นเอกสารคําแนะนํา
ที่สามารถนําไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย จัดทําเป็นเอกสาร
วิชาการ และนําข้อสรุปจากผลงานวิจัย และพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ส่งเสริมและขยายผล 
สู่เกษตรกรผ่านอาสาสมัครที่เรียกว่า หมอดิน เพื่อให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 
ของกรมพัฒนาที่ดิน ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร 

๒.๗ ด้านการพัฒนาหมอดินอาสา 
กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายในการจัดต้ังหมอดินอาสาให้เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องจาก

ไม่มีหน่วยงานที่ดูแลพ้ืนที่ถึงระดับตําบล และหมู่บ้าน ทําให้ไม่สามารถดูแลและให้บริการแก่เกษตรกร ตามหมู่บ้าน
ต่างๆ ได้ทั่วถึงทั้งประเทศ ที่มีกว่า ๗๕,๐๐๐ หมู่บ้าน นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินยังได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มขึ้น 
รวมท้ังแนวนโยบายรัฐบาลให้ภาคประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นของตนเอง จึงได้มี
การจัดต้ังหมอดินอาสาประจําหมู่บ้านทั่วประเทศ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และดําเนินการเรื่อยมา โดยพัฒนาองค์
ความรู้ให้หมอดินอาสาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมฯ ในการขับเคลื่อนพัฒนาให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรมี
ความเข้มแข็ง ปัจจุบันมีหมอดินอาสา จํานวน 81,543 คนทั่วประเทศ จําแนกเป็น หมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน 
73,378 คน หมอดินอาสาประจําตําบล ๗,๒๑๓ คน หมอดินอาสาประจําอําเภอ ๘๗๖ คน และหมอดินอาสา
ประจําจังหวัด ๗๖ คน นอกจากนี้ยังส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน รวม 1,110 โรง มียุวหมอดิน ๗,๕๕๓ คน 
และครูเกษตร ๙๖๑ คน 

๒.๘ ด้านการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายหลักในการดําเนินงานส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี 

ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายหลักในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาคการเกษตรเคมีเป็นระบบ
เกษตรที่ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรลดใช้สารเคมี/ 
เกษตรไร้สารพิษ/เกษตรอินทรีย์) การสร้างเครือข่ายขยายผลให้เกษตรกรเข้าใจ และเห็นความสําคัญของการผลิต
สารอินทรีย์เพื่อใช้ในการปรับปรุงบํารุงดินฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเพิ่มผลผลิต อันเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ
คํานึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
จากการนําเข้าสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งมีมูลค่าสูงถึงปีละนับหมื่นล้านบาท โดยมีผลการดําเนินงานจัดต้ังกลุ่ม
เกษตรกรเครือข่ายผู้ใช้สารอินทรีย์ในการเกษตร ดําเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ รวม 73,399 กลุ่ม  
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เป็นเกษตรกรกว่า 3.65 ล้านคนทั่วประเทศ เนื้อที่ 73.22 ล้านไร่ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดินจัดต้ังขึ้น  
จะคัดเลือกผลักดันเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง สมัครใจ มีความพร้อม และสามารถพัฒนาศักยภาพเป็นกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ตามมาตรฐาน เพื่อการก้าวไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานต่อไป ปัจจุบันมีการพัฒนาต่อยอดกลุ่ม
ดังกล่าวเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จํานวน 417 กลุ่ม และกรมฯ ต้ังเป้าหมายการพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ปีละไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กลุ่ม 

๒.๙ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน 
๒.๙.๑ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๕๓๕) กรมฯ ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังระบบเครือข่าย
สารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระยะที่ ๑ ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๕๓๕ สําหรับการพัฒนาและการใช้งานของกรมด้านการ
บริหาร (MIS) ในระบบเครือข่าย ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง ๑๐ กอง ต่อเชื่อมกันแบบ Ethermet and 
Local Asynchronous และในระดับสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต จํานวน ๑๒ เขต ต่อเชื่อมกันโดยใช้ Modem 
ผ่านสายโทรศัพท์ 

โครงการระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๕) กรมฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์เป็นระบบกระจาย (Distributed Systems) หรือระบบ Decentralize สามารถขยาย
ขอบเขตของระบบเครือข่ายลงไปถึง ฝ่าย/งานศูนย์ฯ และสถานีพัฒนาที่ดิน โดยเพิ่ม ทั้งความสามารถในการ 
เก็บข้อมูล เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบสื่อสารภายใน 
กรมพัฒนาที่ดินหรือระบบ LAN มีทั้งชนิด Ethermet และระบบเครือข่าย WAN สู่ภูมิภาคและเชื่อมต่อระบบ 
Internet มี Domain Name ของกรมพัฒนาที่ดิน คือ ldd.go.th และ Web Site ของกรมฯ ที่ http://www.ldd.go.th 
ระบบเครือข่าย LDD-Net ได้พัฒนาแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๔๒ เชื่อมต่อไปถึงหน่วยงานระดับฝ่าย/งาน 
โดยติดต้ัง LAN ระดับกอง/เขต รวม ๒๔ วง เชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์ ๒๒๐ เครื่อง และ Server อีก ๒๔ ระบบ  

ต้ังแต่ปี ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้น โดยพัฒนาทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
สื่อสารข้อมูล โดยเครือข่ายในปัจจุบันของกรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น
ระบบ LAN จํานวน ๑๐๐ วง ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๑๖ วง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑-๑๒ จํานวน ๑๒ วง 
ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาฯ จํานวน ๓ วง โครงการพระราชดําริ ๓ วง และสถานีพัฒนาที่ดิน จํานวน ๗๖ วง 
สําหรับการพัฒนาบุคลากรมีการจัดหาและพัฒนาโปรแกรมด้านการบริหารจัดการ (MIS) เพื่อให้เรียกใช้งานได้ใน
ระบบเครือข่าย ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนา
ฐานข้อมูลด้าน MIS ตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และอบรมพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ 
เพื่อจัดเก็บและให้บริการข้อมูล รวมทั้งพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ของกรมฯ ในการเดินทางเข้ามาประชุมยังส่วนกลาง พัฒนาระบบโปรแกรม web-base เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้ารับบริการของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียกใช้งานได้ผ่านหน้า 
web site ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมสําหรับให้บริการประชาชน ดังนี้ 

๑) โปรแกรมระบบบริการประชาชน 
๒) โปรแกรมรายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ํา ปุ๋ย  
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๓) ระบบคําถามที่ถูกถามบ่อย 
๔) โปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตร 
๕) โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน 
๖) e-Learning 

๒.๙.๒ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ทําการพัฒนา

มาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบัน ได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและประชาชน ซึ่งเป็น
เหตุผลประการสําคัญที่กรมพัฒนาที่ดิน จะต้องเร่งเพิ่มกําลังผลิตในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ๆ ปรับปรุง
ระบบที่เอื้ออํานวยให้ผู้ใช้บริการได้นําโปรแกรมและฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและ
ถูกต้อง ดังนั้นระบบฐานข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ 
อาทิ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาขึ้นมา รวมทั้งนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน
พัฒนาขึ้นมาเองจนถึงปัจจุบัน มีชุดโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลหลัก จํานวน ๑๒ ระบบ มีรายละเอียดต่างๆ  
สรุปได้ดังนี้ 

(๑) โปรแกรมระบบฐานข้อมูลดินและทางเลือกการปลูกพืช (Soil View v๒.๑)  
(๒) โปรแกรมแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดิน (Land Plan v๓.๐) 
(๓) โปรแกรมระบบสนับสนุนการจัดการดินปัญหาในประเทศไทย (Soil man v๑.๑) 
(๔) โปรแกรมการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย (ErosionView v๑.๐) 
(๕) โปรแกรมระบบสนับสนุนการกําหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ (AgZone v๓.๐)   
(๖) โปรแกรมระบบประเมินคุณภาพที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ (Land Suit ๑.๒)   
(๗) โปรแกรมระบบสนับสนุนการจัดทําหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน (ConsPlan v๒.๐)   
(๘) โปรแกรมระบบฐานข้อมูลชุดดิน (ThaiPedon v๑.๐)  
(๙) โปรแกรมระบบประเมินคุณภาพดินเพื่อการก่อสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็ก  

 (FarmPond v๑.๐)  
(๑๐) โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจําแนกประเภทที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร  

 ( Permanent Forest )  
(๑๑) โปรแกรมดินไทยธาตุอาหารพืช  
(๑๒) โปรแกรมคําแนะนําการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง 

๒.๑๐ ด้านความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินกับต่างประเทศ - ที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินได้
ดําเนินการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ดังนี้ 

๒.๑๐.๑ ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น – ดําเนินความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้ 
๑) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําภาคตะวันออก - เป็นโครงการร่วมกับ JICA 

เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ําภาคตะวันออก โดยการจัดทําหลักเกณฑ์ทางวิชาการ 
และฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา และดําเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา นําร่อง ๑๖ แห่ง 
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๒) โครงการ Increasing Economic Options in Rain fed Agricultural in Indo-
China Through Efficient Use of Water Resources - เป็นโครงการร่วมกับ JIRCAS เพื่อดําเนินงานศึกษาวิจัย
ด้านต่างๆ เช่น วิจัยการจัดทําแผนที่ความช้ืนของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ข้อมูลการสํารวจระยะไกล 
ศึกษาการกักเก็บน้ําฝนไว้ในดิน โดยเปรียบเทียบความเหมาะสมของชนิดวัสดุหยาบที่เป็นตัวนําน้ําลงดิน ศึกษา
ความสามารถในการกักเก็บน้ําและประเมินปริมาณการกักเก็บน้ําของแหล่งน้ําขนาดเล็กและบ่อน้ําในไร่นา ศึกษา
เพื่อประเมินแหล่งน้ําผิวดิน โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมศึกษาแบบจําลองการประเมินผลผลิตข้าว ที่ปลูกในเขตเกษตร
น้ําฝน และศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ของเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเกษตร เป็นต้น 

๓) โครงการร่วมกับ JIID เพื่อศึกษาและเสนอแนะวิธีการพัฒนาและจัดการ
ชลประทานในไร่นา รวมทั้งการก่อสร้างระบบส่งน้ําด้วยท่อ 

๒.๑๐.๒ ความร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศส – ดําเนินความร่วมมือทางวิชาการ ดังนี้ 
๑) โครงการร่วมกับ ORSTOM ปี ๒๕๓๘ - ๒๕๔๔ ในการศึกษาความอุดมสมบูรณ์

ของดิน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดิน เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินดอนที่เป็นกรด 
๒) โครงการร่วมกับสถาบัน IRD ปี ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน โดยในปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗

ดําเนินการวิเคราะห์กระบวนการเกิดดินเค็มในระดับพ้ืนที่และระดับภูมิภาค ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ ดําเนินการศึกษา
กระบวนการเกิดคราบเกลือในพื้นที่ดินเค็มที่เป็นดินนาในพื้นที่เกษตรน้ําฝน และปี ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน ดําเนินการ 
ศึกษาการเคลื่อนที่ของน้ําและสารละลาย ความสัมพันธ์ของดิน น้ํา พืช การดูดใช้น้ําของพืชและการชะล้าง
พังทลายของดิน 

๒.๑๐.๓ ความร่วมมือกับ FAO – ดําเนินการในช่วงปี ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔ เพื่อศึกษาผลกระทบ
จากการทํานากุ้งในพื้นที่เกษตรน้ําจืด โดยทําแปลงสาธิตฟ้ืนฟูพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากการทํานากุ้งและนากุ้งร้าง 

๒.๑๐.๔ ความร่วมมือกับ ACIAR เครือรัฐออสเตรเลีย ปี ๒๕๒๕ – ๒๕๔๗ โดยในปี ๒๕๒๕ – ๒๕๒๗ 
ดําเนินการศึกษาคุณภาพและทิศทางการไหลของน้ําใต้ดิน ที่ทําให้เกิดปัญหาดินเค็ม ปี ๒๕๒๗ – ๒๕๓๐ ดําเนินการ 
ศึกษาการคัดเลือกต้นไม้ทนเค็มจัด ปี ๒๕๓๕ – ๒๕๓๘ ดําเนินการศึกษาการใช้น้ําของต้นไม้บนพื้นที่รับน้ําและให้น้ํา 
และ ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ ดําเนินการศึกษาการใช้น้ําของต้นไม้ที่ปลูกบนพื้นที่รับน้ําและให้น้ําและพัฒนา
ประยุกต์ใช้แบบจําลอง 

๒.๑๐.๕ ความร่วมมือกับ ITC ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในปี ๒๕๔๖ – ๒๕๕๑ พัฒนา
รูปแบบการสํารวจและทําแผนที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และเทคนิคการสํารวจข้อมูล
ระยะไกล (Remote Sensing) เพื่อพัฒนาวิธีการประเมินข้อมูลสิ่งแวดล้อมต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งศึกษา
วิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์พ้ืนที่ดินเสื่อมโทรม  

๒.๑๐.๖ ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน – ดําเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไทย – กัมพูชา – พม่า - ลาว (ACMECS) โดยให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
๓ ประเทศ คือ สปป.ลาว กัมพูชา และพม่า ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรและพัฒนาบุคลากร
ทางด้านการสํารวจ การวางแผนการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ํา การตรวจสอบดิน และการปรับปรุงบํารุงดิน 

นอกจากนี้กรมพัฒนาที ่ดินยังได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็น
หน่วยงานหลักรับผิดชอบในฐานะเป็นสมาชิกของ ๓ องค์กรต่างประเทศ คือ ๑) ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ 
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ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification – 
UNCCD) ๒) องค์กรดินถล่มระหว่างประเทศ (The International Consortium on Landslides (ICL) และ ๓) 
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ําโลก (The Word Association of  Soil and Water Conservation – WASWC) 

๒.๑๑ ด้านการให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ํา พืช ภารกิจหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้องการพัฒนา
ที่ดินโดยตรง ได้แก่ การให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ําเพื่อการเกษตร พืช ปุ๋ยอินทรีย์ แร่ในดิน และสิ่งปรับปรุง
ดิน รวมทั้งการตรวจและรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การให้บริการดังกล่าวมีทั้ง
การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กระจายอยู่ 12 เขต ครอบคลุมพ้ืนที่ทางการเกษตรทั่วประเทศไทย ได้รับวิเคราะห์ตัวอย่างที่มาจากหน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานเอกชน องค์กรต่างๆ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนงานวิเคราะห์วิจัย
งานโครงการพระราชดําริฯ รวมทั้งโครงการต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังมีการให้บริการ
วิเคราะห์ดินในพื้นที่ของเกษตรกรโดยตรงอีกด้วย ผลวิเคราะห์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการนํามาใช้เป็น
แนวทางในด้านการปรับปรุงบํารุงดิน การเลือกใช้ปุ๋ยตามชนิดและอัตราที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมทั้งยัง
เป็นข้อมูลสําคัญที่จะช่วยในการสนับสนุนภารกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น งานด้านการฟื้นฟูดิน
เสื่อมโทรม การสํารวจและจําแนกดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ําอีกด้วย โดยให้บริการ
วิเคราะห์ดิน 1,406,990 ตัวอย่าง 

๒.๑๒ ด้านป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการสํารวจ
และจัดทําแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรได้แก่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และน้ําป่าไหลหลาก เป็นต้น และกําหนด
เขตพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ และเฝ้าระวัง เตือนภัยจากดินถล่ม น้ําท่วม น้ําป่าไหลหลาก และความแห้งแล้ง และได้
ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา รวมพื้นที่ ๑67,332 ไร่ จําแนกเป็น 

๒.๑๒.๑ การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ดําเนินการแล้วรวมพื้นที่ 34,412 ไร่ โดย 
๑) การอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม เพื่อป้องกันและฟื้นฟูพ้ืนที่ 

ที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม และเพื่ออนุรักษ์ดินและป่าต้นน้ําลําธารให้ย่ังยืนและปรับสภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และพื้นที่
การเกษตรให้เป็นป่าธรรมชาติ โดยพ้ืนที่ดําเนินการต้องเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ ๓๐  

๒) การอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน เพื่อให้
เกษตรกรเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตร ในพื้นที่ เกษตรกรรมที่มีความลาดชันอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลด 
การชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่การเกษตร โดยพื้นที่ดําเนินการต้องเป็นพื้นที่ทําการเกษตรที่มีระดับการชะล้าง
พังทลายของดินระดับรุนแรง ถึง รุนแรงมากที่สุด (อัตราการสูญเสียหน้าดินตั้งแต่ ๑๕ ตัน/ไร่/ปี ขึ้นไป) โดยมี
ความลาดชันของพื้นที่มากกว่าร้อยละ ๒๕ 

๒.๑๒.๒ การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ดําเนินการแล้วรวมพื้นที่ 132,920 ไร่ โดย 
๑) การจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เพื่ออนุรักษ์ดิน

และน้ํา และปลูกไม้ยืนต้นรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่การเกษตร 
และเพื่อรณรงค์เสริมสร้างความรู้และพัฒนา บุคลากร เกษตรกร บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยความร่วมมือทุกภาคส่วน 
ให้สามารถเตรียมพร้อมในการรองรับกับภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร โดยพ้ืนที่ที่ดําเนินการจะต้องเป็นพื้นที่ดอน 
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แห้งแล้งซ้ําซาก/เสื่อมโทรม/ทิ้งร้าง โดยมีความลาดชันของพื้นที่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ อัตราการสูญเสียหน้าดิน
ต้ังแต่ ๒ ตัน/ไร่/ปีขึ้นไป 

๒ )  การรณรงค์ ไถกลบตอซัง เพื่ อบรรเทาภาวะโลกร้อน  เพื่อ เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซัง  เป็นการสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและ
เหมาะสมให้แก่เกษตรกร เพื่อเกษตรกรสามารถนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ และลดการเกิดภาวะโลกร้อน 
ที่เกิดจากการเผาตอซัง ซึ่งทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น โดยพ้ืนที่ที่ดําเนินการจะต้องเป็นพื้นที่ปลูกข้าว/ข้าวโพด/
อ้อย ในพื้นที่แห้งแล้งซ้ําซาก 

๓) การลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เพื่อลดการเผาพื้นที่
เกษตรบนพื้นที่โล่งเตียน เป็นการช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนได้ในระดับหนึ่ง และบรรเทามลพิษทางอากาศ และ
เพื่อให้เกษตรกรชาวเขาได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ดําเนินการในพื้นที่ ๘ จังหวัด ประกอบด้วย 
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ลําปาง ลําพูน และแพร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรบนที่สูงและมีการแผ้วถาง
และเผาอยู่เป็นประจํา และพื้นที่ปลูกพืชไร่/ไร่เลื่อนลอย 
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ส่วนที ่๓ การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของกรมพัฒนาที่ดิน 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของกรมพัฒนาที่ดิน โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๗ -๑๙ 
มกราคม ๒๕๕๔ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ดําเนินการโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 
ซึ่งเป็นปัจจัยภายในองค์กร และโอกาสและอุปสรรคหรือข้อจํากัดซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบต่อ 
การดําเนินการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน รวมทั้งกําหนดกลยุทธ์ด้วยเทคนิค TOWS Matrix ดังนี้ 

๓.๑ การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
ดําเนินการพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) และสภาพแวดล้อมภายใน 

(Internal Environment) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจาณาโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน และความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย 

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (โอกาส/อุปสรรค) มีสิ่งแวดล้อมที่นํามาพิจารณา ได้แก่ 
1. สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
2. สิ่งแวดล้อมทางการเมือง (Political Environment) 
3. สิ่งแวดล้อมด้านกฎหมาย (Legal Environment) 
4. สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological Environment) 
ปัจจัยแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน) มีประเด็นที่นํามาพิจารณา ได้แก่ 
1. Man บุคลากร รวมถึงผู้บริหารขององค์กร 
2. Money งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
3. Material วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี 
4. Management ระบบบริหารจัดการทุกด้าน เช่น การบริหารงานการเงิน พัสดุ งบประมาณ 

ทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
จากการวิเคราะห์ทําให้สามารถสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ได้ดังนี้ 

๓.๑.๑ ปัจจัยภายใน 
๑) จุดแข็ง (Strength) 

S๑ บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลายด้าน ครอบคลุมภารกิจ  
S๒ มีเครือข่ายหมอดิน ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  
S๓ ได้รับงบประมาณด้านการเกษตรสูงในโครงการใหม่ (พิเศษ/เร่งด่วน) ได้แก่ โครงการ

ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และโครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน เป็นต้น 
S๔ ได้รับงบประมาณในหมวดงบลงทุนและงบดําเนินงานมากกว่าเมื่อเทียบกับกรมอื่นๆ  

ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีขนาดโครงสร้างใกล้เคียงกัน 
S๕ มีฐานข้อมูลทรัพยากรดินครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตร  
S๖ มีภาพถ่ายออร์โธสีครอบคลุมทั่วประเทศ  
S๗ มีนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินที่มีคุณภาพหลายชนิดและเป็นที่ยอมรับ เช่น สารเร่ง

ซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ สารเร่ง พด.๗ สารเร่ง พด.๙ จุลินทรีย์สําหรับพืช
ปรับปรุงบํารุงดิน พด.๑๑ และปุ๋ยชีวภาพ พด.๑๒ เป็นต้น  
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S๘ มีองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ดินและน้ําที่ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ทั้งวิธีกล และวิธีพืช 
S๙ กรมมีหน่วยงานย่อยที่จะช่วยบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรครอบคลุมทั้งประเทศ 

สามารถแก้ไขพัฒนาลงไปถึงระดับตําบลได้ 
S๑๐ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรดินของกรมฯ สอดคล้องและสนับสนุนกับแผนพัฒนา

จังหวัด ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรดินของจังหวัดได้ 
๒) จุดอ่อน (Weakness) 

W๑ จํานวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน เนื่องจากไม่มีอัตราทดแทนผู้เกษียณอายุ 
และการกระจายภารกิจไม่สมดุลต่ออัตรากําลัง  

W๒ บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานไม่ตรงสายงาน และผู้บรรจุใหม่ยังมีประสบการณ์       
ไม่เพียงพอต่อการทํางาน 

W๓ มีช่องว่างของช่วงอายุผู้ปฏิบัติงาน  
W๔ บุคลากรบางส่วนมีความมุ่งมั่นไม่เพียงพอในการทํางาน เนื่องจากขาดแรงจูงใจ 
W๕ การพัฒนาและการสื่อสารระหว่างเครือข่าย (หมอดิน) ยังไม่พอเพียง 
W๖ ความต้องการของเกษตรกรมีมากกว่างบประมาณที่กรมฯ ได้รับจัดสรร  
W๗ ข้อมูลบางอย่างที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่ทันสมัยและไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น 

ข้อมูลดินบนที่สูง เป็นต้น และการบริหารจัดการข้อมูลยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์ 
W๘ เครื่องมือไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ได้แก่ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ดิน 

เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเครื่องจักรกลเพื่อปฏิบัติงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เป็นต้น   
W๙ การคัดเลือกบุคลากรบางตําแหน่งยังไม่ตรงกับความรู้ความสามารถในสายงานนั้นๆ  
W๑๐ งานด้านวิชาการในบางสาขายังมีการดําเนินงานที่ไม่ต่อเนื่องและยังมีการบูรณาการ 

ไม่เพียงพอ 
W๑๑ บุคลากรทางวิชาการบางส่วนไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ เนื่องจากขาด

แรงจูงใจ 
W๑๒ การทํางานในบางภารกิจยังขาดการบูรณาการที่ชัดเจน 
W๑๓ ระบบการถ่ายทอดตัวช้ีวัดไม่ชัดเจน  
W๑๔ การจัดหาปัจจัยการผลิตไม่ทันต่อความต้องการของเกษตรกร เนื่องจากปัญหา 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
W๑๕ ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
W๑๖ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีข้อกําหนดกฎเกณฑ์ที่ทําให้เกิดความล่าช้า  
W๑๗ การสอนงานและการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นยังไม่ต่อเนื่อง 
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๓.๑.๒ ปัจจัยภายนอก 
๑) โอกาส (Opportunity) 

O๑ มี พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเครื่องมือในการประกาศเขตพัฒนาที่ดิน  
ในการดําเนินการด้านมาตรการและกําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน/ใช้กําหนดพื้นที่เป้าหมายมาตรการ
ป้องกันและฟื้นฟูพ้ืนที่เกษตรกรรม 

O๒ นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ให้เพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรและเพิ่มมูลค่า กรมฯ    
มีโอกาสในการสร้างงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร 

O๓ นโยบายปรับโครงสร้างภาคเกษตร สนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์ เร่งรัดการจัดหา
แหล่งน้ําให้ทั่วถึง 

O๔ ต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นเป็นโอกาสให้กรมฯ ผลิตนวัตกรรม/เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน    
ให้ลดต้นทุน 

O๕ สังคมหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทําให้กรมฯ มีโอกาสในการส่งเสริมเกษตรแบบ 
ใช้สารอินทรีย์มากขึ้น 

O๖ การศึกษาของเกษตรกรสูงขึ้นทําให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการ           
นําเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินมาประยุกต์ใช้ 

O๗ มีช่องทางการเข้าถึงงบประมาณหลายช่องทางทําให้กรมฯ มีโอกาสในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

O๘ แนวทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้กรมฯ มีการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน      
การพัฒนาที่ดินเข้าไปส่งเสริมมากขึ้นและมีความย่ังยืนทางการเกษตร 

O๙ เขตการค้าเสรีเป็นเงื่อนไขทําให้ต้องพัฒนาสินค้าทางการเกษตร 
O๑๐ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี และรีโมทเซนซิ่ง (Remote sensing) ช่วยให้เจ้าหน้าที่

ของกรมฯ ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยในการสํารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
O๑๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ช่วยให้การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารได้รวดเร็วย่ิงขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) เป็นต้น 

๒) ภัยคุกคาม (Threat) 
T๑ การไม่ประกาศใช้ พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เสียหาย         

(ดินถล่ม/น้ําท่วม/ภัยแล้ง/พ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดี จะถูกทําลายไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม/สนามกอล์ฟ/ พ้ืนที่เมือง) 
อาจเกิดผลกระทบย้อนกลับ  

T๒ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทําให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง การดําเนินงานชะงัก สัญญาประชาคม 
ไม่ได้รับการตอบสนอง 

T๓ การเมืองแทรกแซงการทํางาน 
T๔ การถ่ายโอนภารกิจ ทําให้การพัฒนาในพื้นที่ไม่เบ็ดเสร็จ  
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T๕ การนําเข้าปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นแต่ในสัดส่วนที่ลดลงตามความต้องการภาคเกษตร ทําให้
กระทบต่อการส่งเสริมการทําการเกษตรลดใช้สารเคมี/เกษตรอินทรีย์ 

T๖ หนี้สินภาคเกษตร ทําให้เกษตรกรขาดความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
T๗ การเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตร ทําให้แรงงานภาคการเกษตรลดลง ส่งผลให้

การสร้างเครือข่ายเกษตรกรลดลง ทําให้การขยายผลงานลดลง  
T๘ มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินทําให้เสียพ้ืนที่ๆ มีศักยภาพในการทําการเกษตร  
T๙ การคลาดเคลื่อนของฤดูกาลมีผลต่อแผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อยต่างๆ ส่งผลต่อ

การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
T๑๐ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม ดินถล่ม ภัยแล้ง ทําให้ต้องปรับแผนการใช้งบประมาณ 

ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานตามแผนปกติ 
T๑๑ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการถือครองส่งผลกระทบต่อสภาวะ   

ทางกายภาพ มีผลต่อความสําเร็จของแผนงาน 
๓.๒ การกําหนดกลยุทธ์ด้วยเทคนิค TOWS Matrix 

ดําเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) กับโอกาส (Opportunity) เพื่อกําหนดกลยุทธ์เชิงรุก 
วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) กับภัยคุกคาม (Threat) เพื่อกําหนดกลยุทธ์ปรับภายนอกองค์กร วิเคราะห์จุดอ่อน 
(Weakness) กับโอกาส (Opportunity) เพื่อกําหนดกลยุทธ์พัฒนาภายในองค์กร และวิเคราะห์จุดอ่อน 
(Weakness) กับภัยคุกคาม (Threat) เพื่อกําหนดกลยุทธ์ปรับภายในองค์กร ดังภาพที่ 1  

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ผงั SWOT และกลยุทธท์างเลือก (TOWS) 
W+O = Off-set approach  
กลยุทธ์ “ทดแทน” แก้ไขจุดอ่อนเพื่อใช้โอกาสที่มีอยู่
ขององค์การ (เชิงพัฒนา) 

S+O = Matching approach  
กลยุทธ์ “ผนึกพลัง” เพื่อใช้จุดแข็ง เปิดโอกาสใหม่
ทางการแขง่ขัน (เชิงรุก) 

W+T = Mitigation approach  
กลยุทธ์ “บรรเทา” เพื่อหาทางแก้ไขจุดอ่อน และเลี่ยง
ภาวะคุกคามที่บดบังวัตถุประสงค์ขององค์การ (เชิงพลิก
แพลง) 

S+T = Covering approach  
กลยุทธ์ “โอบล้อม” การอาศัยจุดแข็ง ต้านและตรึง
ภาวะคุกคามที่มีต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ (เชิง
รับ) 

สามารถแสดงการวิเคราะห์ดังตารางที่ 6 และสรุปกลยุทธ์ได้ ๑๔ กลยุทธ์ ดังนี้ 
 ๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลดินและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน 
 ๒) พัฒนากระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ ดิน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

เพื่อผลักดันให้หน่วยงานนําไปใช้ในพื้นที่ 
 ๓) วิจัยและพัฒนางานวิชาการ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมให้ขยายผลไปสู่เกษตรกร 
 ๔) ผลักดัน พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผ่านภาคีเครือข่าย 
 ๕) ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
 ๖) ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมี พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ 
 ๗) พัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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 ๘) ศูนย์กลางการเรียนรู้การพัฒนาที่ดินระดับตําบล 
 ๙) พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามเกณฑ์ PMQA 
 ๑๐) สร้างระบบและกระบวนการทํางานอย่างมีบูรณาการ 
 ๑๑) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลตามหลักสมรรถนะ 
 ๑๒) พัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑๓) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย และระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ดิน (Front line) 

และพัฒนาระบบงานสนับสนุนของกรมฯ (Back office) 
 ๑๔) การจัดการความรู้ในองค์กรและเครือข่าย 
 



 

ตารางที่ 6 การกําหนดกลยทุธด์้วยเทคนคิ TOWS Matrix 
 

การวเิคราะหจ์ุดแข็ง กบั โอกาส (SO) การกาํหนดกลยทุธเ์ชงิรกุ 

S๒S๕O๑๑: ให้บริการฐานขอ้มูลดินผ่านระบบ IT/GIS , พัฒนาระบบ E-learning 
S๖S๘O๑๐O๑๑: พัฒนาระบบการออกแบบระบบดินและน้ําโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
S๑S๕S๖O๑๐O๑๑: พัฒนาระบบฐานข้อมูลดินให้ทันสมัยและรวดเร็ว 
S๑,S๕,S๗,S๒,O๑๑,O๓,O๔,O๑๑ :  ให้บรกิารวิเคราะห์ข้อมูลดินและขอ้มูลสารสนเทศ พร้อมทั้ง
คําแนะนํา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน รวมถึงให้บริการด้านปัจจัยการผลิต เช่น 
สารเร่ง พด. 
S๒๐๖ : จัดทํา  facebook  ประเด็น ๑) คณุขอมา เพื่อให้ทราบความต้องการของเกษตรกรเข้าถึง
ปัญหา และการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพดินของเกษตรกร ๒) คลังความรู้การจัดการดิน/ปลูกพืช 

ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศในการพัฒนาระบบ
การทํางานและการบริการให้ทันสมัยและรวดเร็ว  
 

S๒S๗O๔O๕: ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผ่านเครือข่าย 
O๒, O๓, O๕, S๑, S๒, S๗ : ส่งเสริมการลดใช้สารเคมี และการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เพื่อการผลิตที่ปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและผูบ้ริโภค  
S๗O๓O๕ : สนับสนุนการทาํเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
S๒,S๓,S๔,S๗,O๕,O๘,O๓,O๔ :  มุ่งพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยลดใช้สารเคม ี

มุ่งส่งเสริมการลดใช้สารเคมีเพื่อการผลิตที่ปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิต
และผู้บริโภค 
 

S๗O๓: การพัฒนางานวิจัย และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์  
O๒, O๖, O๗, S๑, S๒, S๙ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานวิจัยต้องนําไปสู่การปฏิบัติของเกษตรกร  
O๙, S๑, S๓ : มีการวิจัยที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
S๙O๒O๔  : ส่งเสริมให้บุคลากรระดับย่อยทํางานวิจัยโดยเน้นด้านลดต้นทุน 

พัฒนางานวิจัย และส่งเสริมสนับสนุนให้นํางานวิจัยขยายผลไปสู่
การปฏิบัติของเกษตรกร  
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การวเิคราะหจ์ุดแข็ง กบั โอกาส (SO) การกาํหนดกลยทุธเ์ชงิรกุ (ต่อ) 

S๒O๖: การสร้างและขยายเครือข่ายหมอดินให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
S๑S๒ O๒O๖ : โครงการให้เกษตรกร/หมอดินอาสามีความสามารถวิเคราะห์แปลผลและใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินในพื้นที่เกษตรกรของตนเองได้ 
S๒O๗O๘: ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนระดับตําบล 

การสร้างและขยายเครือข่ายหมอดินให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

S๑,S๕,S๗,O๑๐,O๑๑,O๘ : จัดทําเขตการใช้ที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกจิที่เหมาะสม และ
นําไปใช้ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนส่งเสริมการใช้ที่ดินให้เพิ่มศักยภาพ  
S๑S๕S๖O๑O๙O๑๐O๑๑ : พัฒนาประสิทธิภาพการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการ
ส่งออก 
S๑๐O๗: ผลักดันแผนฯ ไปสูแ่ผนจังหวัด/พื้นที่ 
O๑๐, O๑๑, S๑, S๖ : สร้างระบบการเข้าถึงข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีของกรมพัฒนาที่ดินได้
เช่นเดียวกับ Google Earth (Free Download)  
S๕S๖๐๑๐O๑๑  :  กรมฯ ใช้ประโยชน์จากแผนทีแ่ละ GIS  พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
มั่นใจในข้อมูลที่ได้รับ เพื่อนําไปวางแผนในพื้นที่ของตนเอง  

พัฒนาประสิทธิภาพการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้
แผนทีแ่ละ GIS และผลักดันให้เกษตรกรนาํไปใช้ประโยชน์ในพื้นที ่

S๑S๑๐O๗: เสนอโครงการของบประมาณจังหวัด 
S๘O๑ : เร่งรัดการประกาศคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 
S๙๕๑๐O๖   :  เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สามารถเข้าถึงเกษตรกรระดับหมู่บ้าน และเป็นที่
ยอมรับทั้งเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด 
S๑S๓S๖O๑๐O๑๑: ระบบเตือนภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง น้าํท่วม ดินถล่ม) 
 

- 
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การวเิคราะหจ์ุดแข็ง กบั ภยัคุกคาม (ST) การกาํหนดกลยทุธป์รบัภายนอก 

S๑S๕S๑๐T๑T๑๐: เร่งรัดการประกาศเขตพัฒนาที่ดิน 
S๑,S๕,S๒,T๑,T๑๐,T๑๑,T๖ : ผลักดันใหม้ีการใช้ พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเป็น
รูปธรรม  
S๒S๘T๑ : ใหเ้ครือข่ายมีความรู้และส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน้ําตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
T๒, T๓, T๑๐, S๔, S๕, S๙ : พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน 

- ผลักดันให้มกีารใช้ พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ อยา่งเป็น
รูปธรรม และถา่ยทอดให้เครือข่ายมีความรู้และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ดินและน้ําตาม พ.ร.บ. 
 

S๑S๘T๘: วิจัยพัฒนาปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต - พัฒนางานวิจัย และฐานขอ้มูลสนับสนุนปรับปรุงดินเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต 

S๕T๕ : สนับสนุนการใช้ปุ๋ยเคมีตามผลการวิเคราะห์ดิน 
S๑T๕  : ค้นหาวัสดุ สารชนิดใหม่ที่จะนํามาทดแทนปุ๋ยเคมี  

- สนับสนุนการใช้ปุ๋ยเคมีตามผลการวิเคราะห์ดิน 
 

S๒S๘T๑๑ : ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ตามศักยภาพของที่ดิน 
S๖T๑๐T๑๑ : กรมพัฒนาทีด่ิน  มีบทบาทในด้านฐานข้อมูลการเตือนภัยและผลกระทบจากการใช้
ประโยชน์ที่ดินผิดประเภทมากขึ้น 

- ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของที่ดิน 
 

S๑,S๔,T๒,T๓ : มุ่งเน้นการพัฒนาตามแผนการยกระดับ และปรับปรุงกระบวนการบริหารการ
จัดการของกรมให้มีคณุภาพมาตรฐานการทํางานสู่ระดับมาตรฐานสากล (PMQA)  

- มุ่งเน้นการพัฒนาตามแผนการยกระดับ และปรับปรุง
กระบวนการบริหารการจัดการของกรมใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน 

T๑, T๒, T๓, S๑, S๙, S๑๐ : สร้างระบบการทํางาน/การตรวจสอบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  - สร้างระบบการทํางาน/การตรวจสอบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

T๑, T๒, T๓, S๒, S๔, S๙ : พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาที่ดินผ่านหมอดินให้เข้มแข็ง - พัฒนาเครือขา่ยการพัฒนาที่ดินผ่านหมอดินให้เข้มแข็ง 
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การวเิคราะหจ์ุดอ่อน กบั โอกาส (WO) การกาํหนดกลยทุธพ์ฒันาภายใน 

W๔O๘ : พัฒนาระบบคุณธรรมให้บุคลากรตระหนักต่อหน้าที่ 
W๔O๘ : พัฒนามาตรฐานระบบคัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง 
W๑,W๒,W๓,W๑๒,O๑๐,O๑๑ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
O๒, O๔, W๑, W๒, W๓, W๑๗ : แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสายงานที่ขาดแคลน (สอน
งาน, ถ่ายทอดความรู้, จัดสรรบุคลากร,...) ได้อย่างเหมาะสม  

- พัฒนาบุคลากร โดยส่งเสรมิและพัฒนาบคุลากรใหม้ีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบคุณธรรม และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในสายงานได้อย่างเหมาะสม 
 

W๖O๗ : สร้างกลไกการบริหารแผนงานและงบประมาณให้มีประสทิธิภาพ 
W๘O๑  : มีแผนการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์  เครื่องจกัรกลหนัก  และเครื่องมือ
จัดทําสารสนเทศเป็นรายปี  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

- สร้างระบบการทํางาน โดยมีกลไกการบรหิารแผนงานและ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และจัดหาอุปกรณ์และเครือ่งมือที่
ทันสมัยและพอเพียง 

O๑, O๒, W๑๑, W๑๒ : บูรณาการปฏิบัติงานทั้งภายใน/ระหว่างหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน  
O๗, W๔, W๙, W๑๗ : สร้างระบบการทํางานอย่างมีความสุขทั้งสภาพแวดล้อม สร้างขวัญและ
กําลังใจ และมคีวามก้าวหน้าในตําแหน่งอย่างเหมาะสม  

- สร้างบรรยากาศการทํางานให้บุคลากรในกรมฯ มีขวัญกําลังใจ
และมีความสขุในการทํางาน รวมทั้งมีการบูรณาการปฏิบัติงานทั้ง
ภายใน/ระหว่างหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน  

W๘O๗O๑๐O๑๑  :  กรมฯ ได้รับงบประมาณด้าน IT และพัฒนาเครื่องมือ  IT  ได้เพียงพอและ
ทันสมัย 
O๗, O๑๐, O๑๑, W๕, W๗ : สร้างระบบการเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

- สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลและการเข้าถงึข้อมูลอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรมโดยใช้ IT 

W๑O๑  :  ปรับโครงสร้างหน่วยงานพร้อมอัตรากําลังตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑  
เพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ได้ Out put   Out come 
W๔W๑๐W๑๑W๑๒W๑๗O๒  : ผลักดันงานวิจัยของกรมฯ ให้บุคคลภายนอกทํา 
 

- 
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การวเิคราะหจ์ุดอ่อน กบั ภยัคุกคาม (WT) การกาํหนดกลยทุธป์รบัภายใน 

W๕T๑   :  กรมฯ  ใช้เทคโนโลยีในการถ่ายทอดงานพัฒนาที่ดินผ่านระบบ Internet เนื่องจาก
ปัจจุบันเกษตรกรสามารถเรียนรู้งานและรับทราบข้อมูลผ่านทาง  Website 

- ปรับระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้กับ
เกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

T๒, T๓, T๔, W๑, W๖, W๑๒ : ลดความซ้ําซ้อนของการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกรมพัฒนา
ที่ดินให้ได้  
T๒, T๓, T๔, T๙, W๖, W๑๐, W๑๒ : การจัดสรรงบประมาณต้องสอดคล้องกับภารกิจ (ตัวชี้วัด) 
ของกรมพัฒนาที่ดินอย่างเคร่งครัด 

- ปรับระบบการทํางาน โดยเน้นการดําเนินงานตามภารกิจของ
กรมฯ และลดความซ้ําซ้อนของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในกรมฯ และให้เกิดการบูรณาการข้อมูลและงานระหว่าง
หน่วยงาน 

W๑,W๑๒,W๒,W๓,W๖,T๒,T๓ : ส่งเสริมให้ข้าราชการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล  
W๑,W๑๒,W๒,W๓,W๖,T๖,T๒,T๓ : สร้างค่านิยมขององค์กรเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการทํางาน  
T๑,T๒, W๖, W๘, W๑๐ : ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
W๑W๒W๔W๑๐W๑๑W๑๒W๑๓W๑๗T๕  :  เน้นการวิจัยด้านที่ชํานาญแต่ละบุคคลแทนงาน
ด้านดินและปุ๋ย 

- สร้างจิตสํานึกและส่งเสรมิข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
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ส่วนที ่๔ ยทุธศาสตร์กรมพัฒนาทีด่ิน 
๔.๑ วิสัยทศัน ์ 

“พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม”
นิยามวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

• พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ : ป้องกันการชะล้างพังทลาย แก้ไขปัญหาดิน การปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อให้
ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการผลิตพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ ให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 

• การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน : การสํารวจ วิเคราะห์ จําแนกประเภทการใช้ที่ดิน การจัดการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดิน วางแผนการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ํา ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ในอนาคต 

• การมีส่วนร่วม : ภาคีเครือข่าย ได้แก่ หมอดินอาสา ยุวหมอดิน เกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน และ 
การเผยแพร่องค์ความรู้ วิชาการผ่านภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน  

๔.๒ ภารกิจตามกฎหมาย  
การกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ ดินในพื้นที่ เกษตรกรรม การสํารวจและจําแนกดิน  

การกําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทําให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือ
วัตถุอ่ืนใด การอนุรักษ์ดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การผลิตแผนที่และทําสํามะโนที่ดิน การให้บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และ 
ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 

4.3 พันธกิจ 
(1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(2) วิจัย พัฒนา ให้บริการ และถ่ายเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกําหนดเขตการใช้ที่ดิน 

ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย 
(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ํา โดยการอนุรักษ์ดินและน้ํา การฟื้นฟูปรับปรุง

ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม 
(4) พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตรกร เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนา

ที่ดิน เพื่อเป็นรากฐานการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
(5) ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 

๔.4 อํานาจหน้าที ่
(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ และจําแนกดินเพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน การกําหนด

บริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทําให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด 
การกําหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ํา รวมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน  
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(๓) ศึกษา วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบํารุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ํา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อการเกษตรในไร่นา ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ 
ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 

(๔) ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ํา พืช ปุ๋ย พร้อมให้คําแนะนําเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน  
การอนุรักษ์ดินและน้ํา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน  

(๕) ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตแผนที่ภาพถ่าย จัดทําสํามะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ฐาน 
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและอื่นๆ 

(๖) ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสร้างเครือข่ายหมอ
ดินอาสา และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน 
และในด้านอื่นๆ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมฯ หรือตามที่รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

๔.5 คา่นิยมองค์กร 
๑) รักองค์กร โดยมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และยึดประโยชน์องค์กรเป็นหลัก 
๒) รักศักด์ิศรี โดยมีความภูมิใจในการเป็นข้าราชการและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
๓) รู้สามัคคี โดยทํางานเป็นทีม มีความพร้อมเพียง และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
๔) รอบรู้มีคุณธรรม โดยมีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๕) ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีความคิดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

๔.6 ประเดน็ยุทธศาสตร ์
๑) การขับเคลือ่นแผนการใชป้ระโยชน์ที่ดิน  
๒) การอนุรักษดิ์นและน้ํา 
๓) การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
๔) การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน 
๕) การพัฒนาองค์กร  

๔.7 เป้าประสงคห์ลัก 
๑) จัดทําแผนการใช้ที่ดินเพื่อการวางแผนพัฒนาในพื้นที่ 
๒) ส่งเสรมิเกษตรกรทําการผลิตตามความเหมาะสมของดิน  
๓) พ้ืนที่เกษตรได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  
๔) พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน 
๕) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน  
๖) เกษตรกรนาํเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 
๗) สร้างและพัฒนาต่อยอดภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดินให้เขม้แข็ง และยั่งยืน  
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๔.8 ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละของหน่วยงานที่นําแผนการใช้ที่ดินไปใช้ระดับตําบล (ร้อยละ) 
๒) ร้อยละของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพของดิน (ร้อยละ) 
๓) พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (ล้านไร่) 
๔) พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรดิน (ล้านไร่) 
๕) ร้อยละความสําเร็จของโครงการวิจัยที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการของกรมฯ และ

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน (ร้อยละ) 
๖) ระดับความสําเร็จในการพฒันาระบบงานวิจัย (ระดับ) 
๗) ร้อยละของเกษตรกรที่นําเทคโนโลยีที่ได้รับจากกรมพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 
8) ร้อยละของหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ที่ได้รับการพัฒนาและมีกิจกรรม

ต่อเนื่อง (ร้อยละ) 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ 
การขบัเคลื่อนแผนการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 

๑. สถานการณ ์
จากข้อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย ปี 2553 เนื้อที่

ประเทศไทยประมาณ ๓๒๐ .69 ล้านไร่ เมื่อจําแนกตามประเภทการใช้ที่ ดิน พบว่าเป็นเนื้อที่ถือครอง 
ทางการเกษตร ๑52.33 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาคือ เนื้อที่ป่าไม้ ๑07.24 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
33.44 และเนื้อที่นอกการเกษตร 61.12 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.06 

ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 152.33 ล้านไร่ พบว่า เป็นที่นา 71.88 ล้านไร่ 
ที่พืชไร่ 32.06 ล้านไร่ ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น 33.21 ล้านไร่ ที่สวนผัก ไม้ดอก และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์รวม 2.49 
ล้านไร่ ที่ทําการเกษตรอื่นๆ 5.53 ล้านไร่ ที่รกร้าง 2.88 ล้านไร่ และที่อาศัย 4.28 ล้านไร่ 

กรมพัฒนาที่ดินถูกจัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๐๖ มีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน
ในพื้นที ่เกษตรกรรม การสํารวจและจําแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการ
ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต 
ทางการเกษตร ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน และได้มีการปรับเพิ่มภารกิจตามพระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย การกําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือ 
ทําให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด การผลิตแผนที่ภาพถ่าย และการทําสํามะโนที่ดิน 

ผลการดําเนินงานด้านการวางแผนการใช้ที ่ดินและการสํารวจและจําแนกดิน คือ จัดทําข้อมูลดิน 
ทั่วประเทศ และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจัดทําแผนการใช้ที่ดินในระดับต่างๆ เช่น การกําหนดเขตการใช้ที่ดิน
ระดับตําบล ดําเนินการไปแล้ว ๔,๕๔๔ ตําบล การวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ําสาขาดําเนินการไปแล้ว ๑๓๕ 
ลุ่มน้ําสาขา และการจัดทําเขตการใช้ที่ดินตามความเหมาะสมของดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ดําเนินการ 
ไปแล้ว ๑๕ ชนิดพืช สําหรับผลการดําเนินการด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มี
การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน และอออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย การบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่
เฉพาะราย และการปรับปรุงดิน หรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ําเป็นการเฉพาะราย  

ดังนั้น การจัดทําแผนการใช้ที่ดินระดับต่างๆ ให้แล้วเสร็จทั่วประเทศ จึงเป็นความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งประกาศใช้เป็นลําดับแรก จากนั้นจึงขับเคลื่อนให้หน่วยงานต่างๆ นําแผนการใช้
ที ่ด ินดังกล่าวในการวางแผนพัฒนาในพื ้นที ่ รวมทั ้งใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื ่อกําหนดมาตรการ 
ทางกฎหมาย เช่น การกําหนดบริเวณการใช้ที่ดินและการกําหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ํา เป็นต้น ประกอบกับ
ปัจจุบันเป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 กรมฯ จึงต้องเร่ง
ดําเนินการปรับฐานข้อมูลดินให้เป็นปัจจุบัน และทันสมัย เพื ่อใช้เป็นข้อมูลฐานในการวางแผนการใช้ที ่ดิน 
โดยเฉพาะการวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจรายชนิดสินค้าตามกรอบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนด 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อจัดทําแผนการใช้ที่ดินสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาในพื้นที่ทัว่ประเทศ 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรนาํแผนการใช้ทีดิ่นไปวางแผนพัฒนาพื้นที่ตนเองและสามารถทําการผลิตผล
ผลิตผลทางการเกษตรได้ตามความเหมาะสม 
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๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ จัดทําแผนการใช้ที่ดินเพื่อการวางแผนพัฒนาในพื้นที่ ๑๑๙ ลุม่น้ําสาขา ๒,๗๑๑ ตําบล และ ๒๕ 
ชนิดพืช 
 ๓.๒ ส่งเสรมิเกษตรกรผลิตตามความเหมาะสมของดินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
 ๓.๓ ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน 
 ๓.๔ พัฒนาข้อมูลในเชิงพื้นที ่
 ๓.๕ พัฒนากระบวนการผลักดันแผนการใชท้ี่ดินไปสู่การปฏิบัติ 
๔. ตัวชี้วัด 
 4.1 ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน (ตําบล/ลุ่มน้ําสาขา/ชนิดพืช) 
 4.2 ร้อยละของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพของดิน 
๕. กลยทุธ ์

๕.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลดินและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
 ๑) ปรับปรุงและพัฒนาแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อใช้ประโยชน์ 

ในด้านต่างๆ เช่น การสํารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน การสํารวจและทําแผนที่ การวางแผนพัฒนาแหล่งน้ํา 
การออกแบบงานจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา และการจัดทําฐานข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยและภัยพิบัติ เป็นต้น  
รวมทั้งการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ๒) พัฒนาการสํารวจและจําแนกดินให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความถูกต้อง 
ทันสมัย น่าเชื่อถือ และสะดวกต่อการนําไปใช้ประโยชน์ 

 ๓) ประยุกต์ใช้ข้อมูลดินร่วมกับข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ในการกําหนด
นโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน รวมถึงประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ 

๕.๒ พัฒนากระบวนการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อผลักดันให้
หน่วยงานนําไปใช้ในพื้นที่ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) จัดทําแผนการใช้ที่ดินแบบบูรณาการ โดยให้ชุมชน ท้องถิ่น เกษตรกร และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน และให้มีการจัดทําข้อตกลงการทํางานร่วมกัน  
ด้านการพัฒนาส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน และทรัพยากรอื่นด้านการเกษตร 
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชตามความเหมาะสมของดิน 

 ๒) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเผยแพร่แผนการใช้ที่ดินให้สะดวกและง่าย 
ต่อการนําไปใช้ประโยชน์ 

๕.๓ ผลักดัน พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๑ ผ่านภาคีเครือข่าย โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
 ๑) เร่งรัดการดําเนินการตามกฎหมายให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการกําหนดบริเวณ 

การใช้ที่ดิน การกําหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ํา และการประกาศกําหนดเขตสํารวจที่ดินและประกาศกําหนด
เขตสํารวจการอนุรักษ์ดินและน้ํา รวมทั้งการกําหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ครอบครองที่ดินตามความเหมาะสมจากการกําหนดบริเวณการใช้ที่ดินหรือการกําหนด
เขตการอนุรักษ์ดินและน้ํา และการควบคุมการใช้ที่ดินในบริเวณที่มีการใช้หรือทําให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี 
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หรือวัตถุอ่ืนใดที่ทําให้ที่ดินของตนเองและ/หรือของผู้อ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงเกิดความเสื่อมโทรมเสียหายต่อการใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร 

 ๒) ช้ีแจงทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินทุกระดับให้เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ 
ตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับหมอดินอาสาทั่วประเทศ รวมทั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และประชาชนทั่วไปรับรู้และเข้าใจ พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน 
พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ   
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ ๒ 
การอนุรกัษด์นิและน้ํา 

๑. สถานการณ ์
 จากสถานการณ์ทรัพยากรที่ดินพบว่า ประเทศไทยมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินที่มีสาเหตุทั้งที่เกิดจาก
ธรรมชาติและเกิดจากการใช้ที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตัวอย่างของปัญหา เช่น การชะล้างพังทลายของดิน 
พ้ืนที่ทั่วประเทศประมาณ ๑๐๘ ล้านไร่ และปัญหาที่เกิดจากสภาพธรรมชาติของดินร่วมกับการกระทําของมนุษย์
ทําให้ดินมีสมบัติไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสําหรับการเพาะปลูกทางการเกษตร ถ้านําดินเหล่านี้มาใช้
ประโยชน์จะไม่สามารถให้ผลผลิตหรือให้ผลผลิตตํ่า นอกจากนี้ยังรวมไปถึงที่ดินที่มีข้อจํากัดต่อการใช้ประโยชน์ 
ซึ่งเมื่อนําไปใช้แล้วจะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง เช่น ปัญหาดินเปรี้ยวจัดมีเนื้อที่ ๖,๒๓๙,๓๖๑ ไร่ 
ปัญหาดินอินทรีย์มีเนื้อที่ ๒๖๐,๑๐๙ ไร่ ปัญหาดินเค็มมีเนื้อที่ ๑๔,๓๙๓,๔๖๙ ไร่ ปัญหาดินทรายจัด มีเนื้อที่ 
๑๒,๕๔๔,๒๙๓ ไร่ ปัญหาดินต้ืนมีเนื้อที่ ๔๖,๐๙๐,๑๐๙ ไร่ และปัญหาพื้นที่สูงชัน หรือพื้นที่ภูเขาซึ่งเป็นข้อจํากัด
ในการนําไปใช้ประโยชน์มีเนื้อที่ ๙๖,๐๐๖,๙๘๔ ไร่ นอกจากนี้ยังมีปัญหาดินกรดมีเนื้อที่ ๙๕,๔๑๐,๕๙๑ ไร่ และ
ปัญหาดินดานที่เกิดจากการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมที่พบกระจัดกระจายในพื้นที่ปลูกพืชไร่และเครื่องจักกล
ขนาดใหญ่ 
 ผลการดําเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ ถึงปี 2554 รวม ๔๘ ปี ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยจัดทําระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ํา ทั้งวิธีกล ได้แก่ การปรับรูปแปลงนาลักษณะต่างๆ การสร้างบ่อดักตะกอนดินและบ่อนําในไร่นา การทํา 
คันดิน และการทําคันคูรับน้ําขอบเขา เป็นต้น และวิธีพืช โดยการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก สามารถ
แก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินได้ ๑๔.6๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.56 ของพื้นที่ปัญหาการชะล้าง
ทั้งหมด สําหรับการปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อแก้ไขดินปัญหา ได้แก่ ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว ดําเนินการได้
๑.527 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒4.51 ของพื้นที่ที่มีปัญหา ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม ดําเนินการได้ 
4.962 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.48 ของพื้นที่ที่มีปัญหา และส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ดําเนินการได้  
๐.5๓ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.5๖ ของพื้นที่ที่มีปัญหา เป็นต้น  

จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาจะพบว่า มีปัญหาด้านทรัพยากรดินที่กรมพัฒนาที่ดินต้องดําเนินการแก้ไข
อีกเป็นจํานวนมาก และต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรมีการเปลี่ยนแปลงและ 
มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของโลก ดังนั้น จึงต้องมีการปรับแนวทาง
และวิธีการดําเนินงานอนุรักษ์ดินและน้ํา ให้สามารถดําเนินการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยมีชุมชน ท้องถิ่น 
เกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความสําคัญ
กับงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา  
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม 
 ๒.๒ เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรม 
 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร/ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
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๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านไร่ 
 ๓.๒ พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงดินไม่น้อยกว่า ๘ ล้านไร่ 
 ๓.๓ เกษตรกรมีความพึงพอใจ ยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน้ําไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 3.4 พัฒนากระบวนการอนุรักษ์ดินและน้ําและปรับปรุงบํารุงดิน 
๔. ตัวชี้วัด 
 ๔.๑ พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รบัการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  
 ๔.๒ พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รบัการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรดิน  
๕. กลยทุธ ์
 5.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปรับปรุงบํารุงดิน และพัฒนาฐานทรัพยากรดิน รวมท้ัง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ 
ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และส่งเสริมการผลิตเกษตรแบบระบบปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อสร้างความมั่นคง 
ทางอาหาร เตรียมพร้อมและรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน้ํา  โดยพัฒนาที่ดินในลักษณะ
ของการจัดทําแปลงสาธิตกําหนดเป็นเขตพัฒนาที่ดิน บูรณาการงานพัฒนาที่ดิน ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ํา การจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ทั้งวิธีกลและวิธีพืช และการปรับปรุงบํารุงดิน  
เพื่อแก้ไขดินปัญหา ได้แก่ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม และดินกรด เป็นต้น ตามสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกร
เห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปรับปรุงบํารุงดิน และพัฒนาทรัพยากรดิน ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ทําการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีภาคีเครือข่าย ทั้งเกษตรกร ประชาชน ภาครัฐ และเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ 
ให้มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนา 

5.3 พัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการอนุรักษ์
ดินและน้ํา การฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ 
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาทีด่นิ 

๑. สถานการณ ์
การวิจัยเป็นกระบวนการที่นําไปสู่การสร้างสรรค์ เพื่อการนําประเทศไปสู่การพัฒนาและความเจริญ 

เนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนการพัฒนาหรือสร้างภูมิปัญญาใหม่ให้เกิดขึ้น เป็นการใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการพัฒนา และนําไปสู่ความย่ังยืน 
 กรมพัฒนาที่ดินเริ่มดําเนินการวิจัยและงานวิชาการด้านพัฒนาที่ดินมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ ผลงานวิจัยและงาน
วิชาการมากมายได้กําหนดเป็นเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินและที่ดินมาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ปัญหาด้านทรัพยากรดินก็ยังคงมีอยู่และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ เนื่องจากปัจจัยในหลาย
ด้าน เช่น จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทําให้มีการขยายพื้นที่เกษตรกรรม และมีการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม รวมทั้ง
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก มีผลกระทบทําให้ปัญหาทรัพยากรมีความรุนแรงมากขึ้น ทําให้
แนวทางงานวิจัยและงานวิชาการต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ดังกล่าว 
 ปัจจุ บันการ เปลี่ ยนแปลงทางด้ าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโล ยี  และการตื่ น ตัว ในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทําให้เกิดแนวทางงานวิจัยและงานวิชาการ 
ที่มีความทันสมัย และทันต่อสถานการณ์ของปัญหาที่เพิ่มขึ้น กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อขยายผลทางด้านข้อมูล  
ด้านสมบัติของดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการดิน รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ําด้วยงานวิชาการแบบบูรณา
การ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะทําให้ผลงานวิจัยและงานวิชาการ สามารถพัฒนา 
สู่เทคโนโลยีที่เหมาะสม และถ่ายทอดให้เกษตรกรนําไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองได้ทันที 
 ผลงานที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินได้ทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ
ของเกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
ในอนาคต สามารถรองรับปัญหาการใช้ที่ดินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเพื่อเป็นการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์กรมฯ ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนา
การเกษตร ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดสรรสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 
อย่างเหมาะสม และด้านพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน จึงมีความจําเป็นอย่าง
มากที่จะต้องมีการกําหนดแนวทางการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับแผนทุกระดับ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อส่งเสริมการวิจัย สร้าง และพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพ
ของสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิต 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ สามารถถ่ายทอด 
สู่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ 
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 ๒.๓ เพื่อส่งเสริมระบบการทํางานด้านวิชาการให้เกิดการบูรณาการ การวิจัยแบบมีส่วนร่วม และเชื่อมโยง
ให้เห็นการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ พัฒนางานวิจัย สร้าง และพัฒนานวัตกรรม ปีละไมน่้อยกว่า ๒๐๐ โครงการ 
 ๓.๒ เกษตรกรนําเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 ๓.๓ ส่งเสรมิกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม/เครือข่าย 
 3.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ/ยอมรับต่อผลงานวิจัย/เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
๔. ตัวชี้วัด 

๔.๑ ร้อยละความสําเร็จของโครงการวิจัยที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการของกรมฯ และดําเนินการ
แล้วเสร็จตามแผน (ร้อยละ) 
 ๔.๒ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบงานวิจัย 
๕. กลยทุธ ์
 ๕.๑ วิจัยและพัฒนางานวิชาการ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมให้ขยายผลไปสู่เกษตรกร 

๑) ส่งเสริมการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน สนับสนุนงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้ง แลกเปลี่ยนการวิจัย และองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินกับสถาบัน หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 

๒) สร้างระบบการทํางานวิชาการ โดยการทําวิจัยเชิงพื้นที่ มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอก และพัฒนางานวิจัยให้เกษตรกร/ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อเชื่อมโยงให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพ  

๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรที่ดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
และเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ให้ครบถ้วน ทันสมัย และนําผลงานวิจัยถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรให้สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

๔) ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาต่อยอดทางด้านวิชาการ 
๕) สร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้ และส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้าน

การพัฒนาที่ดินให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมกับสถาบัน 
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ 
การสรา้งและพฒันาภาคเีครือข่ายพฒันาทีด่นิ 

๑. สถานการณ ์
 เครือข่ายมีความจําเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทํางานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดําเนินงาน ประโยชน์เฉพาะหน้าของเครือข่ายเห็นได้จากผลงานที่สมาชิกกลุ่มต่างๆ 
ดําเนินการ ส่วนประโยชน์ระยะยาวจะบังเกิดในรูปของความมีประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอด
วิธีการทํางาน ซึ่งเครือข่ายในการพัฒนามีประโยชน์หลายประการ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ สมาชิก และกิจกรรม 
ของเครือข่าย การที่เครือข่ายดํารงอยู่ได้ก็ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็น
ศูนย์รวมของการสนับสนุน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการมีประสบการณ์แตกต่างกัน เพื่อเป็นช่องทางสําหรับ 
แหล่งทุน เครือข่ายเป็นเวทีในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ  

สําหรับกรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้วยเป้าหมายหลัก ๒ ประการ คือ  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนการเสริมสร้างอํานาจแก่ประชาชน และเพื่อเป็นช่องทางสําหรับการ
ให้บริการแก่ประชาชน  ประกอบกับแนวนโยบายรั ฐบาลให้ภาคประชาชนท้องถิ่นมีส่ วนร่ วมดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นของตนเอง กรมพัฒนาที่ดินจึงได้มีการจัดต้ังหมอดินอาสาประจําหมู่บ้านทั่วประเทศ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อทําหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมฯ ในการขับเคลื่อนพัฒนาให้เกษตรกรและสถาบันเกษตร 
มีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอบรมให้องค์ความรู้แก่หมอดินอาสาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีจํานวนหมอดินอาสา 
จํานวน 81,543 คนทั่วประเทศ รวมทั้งยุวหมอดิน ๗,๕๕๓ คน ครูเกษตร ๙๖๑ คน จากโรงเรียนเกษตรอินทรีย์
รวม ๙๔๒ โรง และจากนโยบายของกรมฯ ในการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/ 
เกษตรอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายหลักในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาคการเกษตรเคมีเป็นระบบเกษตรที่ลดการ
พ่ึงพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จึงส่งผลให้เกิดกลุ่มเกษตรใช้สารอินทรีย์ลดใช้
สารเคมีทางการเกษตร จํานวน 73,399 กลุ่มขึ้น เป็นเกษตรกรกว่า ๓.65 ล้านคนทั่วประเทศ ปัจจุบันมีการ
พัฒนาต่อยอดกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จํานวน 417 กลุ่ม 

จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายมีความจําเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการพัฒนาที่ดิน ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาเครือข่ายที่มีอยู่เดิมให้เข้มแข็งและมี 
การสร้างเครือข่ายเพิ่มเติม โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต่อไปจะเป็นภาคีเครือข่ายที่สําคัญในการ
ผลักดันให้มีการนําองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนําไปใช้ประโยชน์
ตลอดจนพัฒนาต่อยอด 

๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งชุมชนเมือง และชนบทให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อรองรับ 
การพัฒนาที่ดิน เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ที่ดิน และรักษา
สภาพแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกัน โดยให้หมอดินอาสาเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินในชุมชนอย่างทั่วถึง 

๒.๓ เพื่อพัฒนาวิทยากรระดับพ้ืนที่ของกรมฯ วิทยากรหมอดิน เพื่อสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง ย่ังยืน  
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 ๒.๔ ส่งเสรมิการรวมกลุ่มเกษตรกร 
๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ สร้างและพัฒนาต่อยอดภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน ๘๑,๕43 ราย ให้เข็มแข็งและยั่งยืน 
 ๓.๒ ส่งเสรมิเครือข่ายพัฒนาที่ดินให้มีศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๓ เครือข่ายพัฒนาที่ดินพึงพอใจในการส่งเสริมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๔ พัฒนากระบวนการถ่ายทอด/สื่อสาร 
๔. ตัวชี้วัด 
 ๔.๑ ร้อยละของหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ที่ได้รับการพัฒนาและมีกิจกรรมต่อเนื่อง 
 ๔.๒ จํานวนกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
๕. กลยทุธ ์

๕.๑ พัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน 
๑) สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนําไปใช้

ประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาต่อยอด 
๒) พัฒนาวิทยากรระดับพ้ืนที่ของกรมฯ วิทยากรหมอดิน เพื่อสร้างเครือข่ายการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง ย่ังยืน 
3) พัฒนาองค์ความรู้ของหมอดินอาสา และส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของหมอดินอาสา 

ด้านการพัฒนาที่ดินสู่เกษตรกรในวงกว้าง และเผยแพร่ความสําเร็จสู่นานาชาติ 
4) สร้างและพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดการพัฒนาที่ดิน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาที่ดินด้านต่างๆ 

๕.๒ พัฒนาเครือข่ายองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ดิน 
5.3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรดินให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อการผลิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ 
การพฒันาองค์กร 

๑. สถานการณ ์
 การเปลี่ยนแปลงของโลกในอดีตที่ผ่านมา มีการพัฒนาความเจริญอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันเข้าสู่ยุค
เทคโนโลยีและการสื่อสารใหม่ที่ทําให้โลกมีความทันสมัยมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงช่วงอายุและขนาดการเติบโตของประชากร การเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตที่ปรับเปลี่ยนจาก
ภาคเกษตรมาเป็นภาคอุตสาหกรรม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการบริโภคและลักษณะของกลุ่มผู้บริโภค  
และปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการขาดการปรับสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างเหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงในสภาพอุณหภูมิและอากาศของโลก 
อันเป็นผลมาจากภาวะเรือนกระจกและชั้นโอโซนในบรรยากาศของโลกถูกทําลาย  
 จากสภาพแวดล้อมต่างๆ ของโลกที่มีความซับซ้อนและภัยคุกคามซ่อนแฝงอยู่มากขึ้น องค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนจึงจําเป็นต้องมีการเตรียมการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม
ของโลกอนาคต โดยเฉพาะการคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและลดความเสี่ยงอันจะทําให้สามารถ
ควบคุมทิศทางและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองค์กร ทําให้องค์กรของตนประสบความสําเร็จ 
และรักษาความอยู่รอดได้ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

กรมพัฒนาที่ดินได้มีการปรับปรุงการทํางานและยกระดับการบริหารจัดการในช่วงของการเปลี่ยนแปลง 
มาตลอดตามการพัฒนาระบบราชการ โดยนําเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้อย่างต่อเนื่อง 
ทั้งด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการระบบการทํางาน 
เช่น การลดขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การจัดทําข้อเสนอ 
การเปลี่ยนแปลง และการประเมินผลรายบุคคล เป็นต้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านการพัฒนาที่ดินเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อปรับปรุงระบบการทํางานและยกระดับการบริหารจัดการของหน่วยงานด้านการพัฒนาที่ดิน     
ให้มีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและปัจจัยแวดล้อม 
๓. เปา้หมาย 
 ๓.๑ บริหารแผนงาน/งบประมาณอย่างมีบูรณาการ 
 ๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพในการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์/เทคโนโลย ี
 ๓.๓ ส่งเสรมิกระบวนการจัดการความรู้ 

๓.๔ สร้างและพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 
 ๓.๕ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ๓.๖ พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๓.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๓.๘ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
 3.9 พัฒนาระบบการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล 
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๔. ตัวชี้วัด 
 ๔.๑ ระดับความสําเร็จของการบริหารแผนงาน/งบประมาณอย่างบูรณาการ 
 ๔.๒ ระดับความสําเร็จของการให้การสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยี 
 ๔.๓ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้
อย่างน้อย ๓ องค์ความรู้ 
 ๔.๔ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 
 ๔.๕ จํานวนคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
 ๔.๖ ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ๒ เรื่อง/คน/ปี 
 ๔.๗ ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานได้จัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคลแล้วเสร็จและจัดส่งกองแผนงานภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
 ๔.๘ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๔.๙ ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 4.10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส  

4.11 ระดับความสําเร็จของการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 
4.12 จํานวนกิจกรรมที่รณรงค์และส่งเสริมให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน 
๕. กลยทุธ ์

พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยให้ความรู้และส่งเสริมบุคลากร 
ทุกระดับให้ความสําคัญกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นให้การนําองค์กรเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ให้ความสําคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีความ
ยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัย
ข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง และทํางานมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสําคัญ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

๕.๑ พัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการ 
๕.๑.๑ กําหนดกฎเกณฑ์กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดทิศทาง 

การทํางานที่ชัดเจน และสื่อสารไปยังบุคลากรให้ยอมรับและร่วมมือในการดําเนินการให้บรรลุผลตามทิศทาง 
ที่กําหนด โดยการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี รวมทั้งมีการวางแผนยุทธศาสตร์โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ 
และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ขององค์กรเมื่อสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 
เพื่อเตรียมความพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น 

๕.๑.๒ การจัดทําแผนงานและงบประมาณอย่างมีบูรณาการ โดยการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง
การจัดทํางบประมาณ และส่วนงานที่ต้องใช้งบประมาณ รวมทั้งมีการส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรภายในกรม 
เพื่อทําความเข้าใจเรื่องการจัดสรรงบประมาณ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และตรวจสอบได้ของผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
มีจัดทําข้อตกลงการทํางานโดยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อการรับมอบนโยบาย แผนงาน  
และงบประมาณจากผู้บริหาร เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติจริง และมีการตรวจติดตามผลความสําเร็จของการใช้
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งบประมาณ และประเมินความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการดําเนินการ 
ที่ไม่เป็นไปตามแผน  

๕.๒ สนับสนุนและส่งเสริมการติดตามและประเมินผลการทํางาน ทั้งจากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจติดตามและประเมินผลแนะนําวิธีการ มาตรฐาน 
การติดตามแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เข้าใจถึงวิธีการการติดตามและประเมินผล และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ความสําคัญกับการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา 
การทํางานของตนเอง รวมทั้งควรสนับสนุนให้มีการประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาองค์กรให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๕ .๓ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย และระบบฐานข้อมูลให้มีความเป็นสากล 
(Universal Design) สามารถเชื่อมโยงหรือค้นหาข้อมูลให้ครอบคลุมหน่วยงานของกรม ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค โดยให้ความสําคัญในเรื่องของเทคโนโลยี อุปกรณ์ การจัดเก็บข้อมูล การทํางานของผู้ปฏิบัติงาน และ
พัฒนาระบบงานสนับสนุนของกรมฯ โดยการจัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
บุคลากรภายในกรมให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Awareness) 

5.4 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร โดยสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing) เพื่อให้บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ในองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีความสําคัญในงาน
พัฒนาที่ดินได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน รวมทั้งดําเนินการสกัดความรู้แนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเทคนิคของแต่ละองค์ความรู้ จัดเก็บเป็นคลังความรู้ขององค์กร เพื่อให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใช้เป็นฐานความรู้ 

๕.๕ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
๕.๕.๑ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลตามหลักสมรรถนะ โดยกําหนดให้มีการทบทวน

และปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงาน (JD : Job Description) แต่ละตําแหน่งทุกตําแหน่ง จากการวิเคราะห์
ภารกิจของแต่ละหน่วยงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภารกิจและหน้าที่ของกรมฯ ซึ่งต้องมี 
การกําหนดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน เพื่อเป็นการกําหนดทิศทาง แนวทางการทํางานและเป็น   
การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละสายงาน 

๕.๕.๒ เพิ่มทักษะของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับงานวิชาการและ
การศึกษาต่อต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางในการสื่อสาร โดยสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหน่วยงาน รวมทั้งนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้กับบุคลากร 

๕.๖ สร้างระบบและกระบวนการทํางานอย่างมีบูรณาการ โดยการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อแสดงให้เห็นระบบการทํางาน (Work flow) ที่เชื่อมโยงกัน 
ในแต่ละกระบวนงานเพื่อลดปัญหาความซ้ําซ้อนของงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน ด้านการ
พัฒนาที่ดินอย่างเป็นระบบ ทั้งมีการบูรณาการงานร่วมกันกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมฯ 

5.7 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  



 

 
ภาพที่ 2 แผนที่ยทุธศาสตรก์รมพัฒนาที่ดนิ 
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ส่วนที ่5 แผนที่ยทุธศาสตร์และความเชื่อมโยง 



ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์ เป้าหมายการใหบ้ริการ ผลผลติ/โครงการ และกิจกรรม ระดบัประเทศ กระทรวง และกรมพฒันาทีด่นิ 
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ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์ เป้าหมายการใหบ้ริการ ผลผลติ/โครงการ และกิจกรรม ระดบัประเทศ กระทรวง และกรมพฒันาทีด่นิ (ต่อ) 
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เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
1  รวมทั้งสิ้น ไร่ 2,070,273     4,247,110,900     2,090,271     5,337,840,700     60,150,500    11,941,485,300       61,708,150     20,151,588,300     126,019,194       41,678,025,200    
2 ราย 700,000        -                       700,000        -                       800,000        -                           800,000          -                         3,000,000           -                        
3 ยุทธศาสตร์ประเทศ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขัน
3,735,798,300     3,705,822,700     10,637,097,000       15,991,821,600     -                      34,070,539,600    

4 ยุทธศาสตร์จัดสรร : เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ชนิดพืช 5                   28,904,800          5                   27,483,300          6                    3,924,857,400         6                     3,941,320,700       6                         7,922,566,200      

5 แผนงาน : 1.4 การส่งเสริมสินค้าเกษตรด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

ชนิดพืช 5                   28,904,800          5                   27,483,300          6                    3,859,502,400         6                     3,875,965,700       6                         7,791,856,200      

6 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับผลิตสินค้าเกษตรที่
สําคัญ

ชนิดพืช 5                   28,904,800          5                   27,483,300          6                    3,859,502,400         6                     3,875,965,700       6                         7,791,856,200      

7 กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดทําเขตการใช้ที่ดิน ชนิดพืช 5                   28,904,800          5                   27,483,300          6                    3,859,502,400         6                     3,875,965,700       6                         7,791,856,200      
8 1.1 การศึกษา สํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินในเขตการใช้

ที่ดินเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรรายพืช
ชนิดพืช -                -                       -                -                       6                    101,425,800            6                     101,425,800          6                         202,851,600         

9 1.2 การสํารวจและจัดทําแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน จังหวัด 20                 19,187,400          20                 19,205,800          20                  35,239,000              39                   51,702,300            77                       125,334,500         

ส่วนที่ 6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมพัฒนาที่ดิน และการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ตารางที่ 7 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณปี 2556 งบประมาณปี 2557 งบประมาณปี 2558 งบประมาณปี 2555-2558ลําดับ
ที่ นโยบายรัฐบาล / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม หนว่ยนบั

งบประมาณปี 2555

1
1:25,000

1 ,1 , 1 , , , , 1, , 1 , ,

10 1.3 การจัดทําฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุน
การกําหนดเขตการใช้ที่ดิน

ชนิดพืช -                -                       -                -                       6                    11,653,200              6                     11,653,200            6                         23,306,400           

11 1.4 การสํารวจและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการจัดทําเขต
การใช้ที่ดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชนิดพืช 5                   3,269,800            5                   4,270,900            6                    14,880,000              6                     14,880,000            6                         37,300,700           

12 1.5 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณผลผลิตและการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของปริมาณผลผลิตในการปลูกพืช
เศรษฐกิจ

ชนิดพืช -                -                       -                -                       6                    5,900,000                6                     5,900,000              6                         11,800,000           

13 1.6 การสํารวจและจัดทําเขตการใช้ที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ ชนิดพืช 5                   6,447,600            5                   4,006,600            6                    20,044,400              6                     20,044,400            6                         50,543,000           
14 1.7 การประเมินการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจตามศักยภาพของ

ที่ดินที่กําหนดในเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
ชนิดพืช -                -                       -                -                       6                    3,368,800                6                     3,368,800              6                         6,737,600             

15 1.8 การประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจตามศักยภาพของดินที่กําหนดใน
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ

ชนิดพืช -                -                       -                -                       6                    2,991,200                6                     2,991,200              6                         5,982,400             

16 1.9 การจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกรรายแปลง ราย -                -                       -                -                       2,000,000      264,000,000            2,000,000       264,000,000          4,000,000           528,000,000         
17 1.10 ปรับปรุงภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขด้วยเทคโนโลยี LiDAR ไร่ -                -                       -                -                       321,000,000  2,568,000,000         321,000,000   2,568,000,000        321,000,000       5,136,000,000      
18 1.11 แผนการดําเนินงานการเพิ่มผลผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดิน ไร่ -                -                       -                -                       570,000         832,000,000            570,000          832,000,000          1,140,000           1,664,000,000      
19 ชนิดพืช 7                    7                     14                       -                        
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เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
งบประมาณปี 2556 งบประมาณปี 2557 งบประมาณปี 2558 งบประมาณปี 2555-2558ลําดับ

ที่ นโยบายรัฐบาล / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม หนว่ยนบั
งบประมาณปี 2555

20 แผนงาน : 1.1 รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไร่ -                -                       -                -                       2,140             65,355,000              2,140              65,355,000            4,280                  130,710,000         
21 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการพัฒนาที่ดินสู่เศรษฐกิจประชาคม

อาเซียน
ไร่ -                -                       -                -                       2,140             65,355,000              2,140              65,355,000            4,280                  130,710,000         

22 กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพเพื่อการพัฒนาที่ดินสู่เศรษฐกิจ
อาเซียน

ไร่ -                -                       -                -                       2,140             65,355,000              2,140              65,355,000            4,280                  130,710,000         

23 2.1 โครงการนําร่องการผลิตพืชตามเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน

ไร่ -                -                       -                -                       2,140             53,450,000              2,140              53,450,000            4,280                  106,900,000         

24 2.2 ปรับฐานข้อมูลดินเข้าสู่ระบบ World reference base for soil 
resources (WRB)

ระบบ -                -                       -                -                       1                    3,200,000                1                     3,200,000              1                         6,400,000             

25 2.3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ราย -                -                       -                -                       1,000             8,705,000                1,000              8,705,000              2,000                  17,410,000           
26 ยุทธศาสตร์จัดสรร : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี

เสถียรภาพและยั่งยืน
ไร่ 2,051,273     3,706,893,500     2,063,271     3,678,339,400     60,105,500    6,712,239,600         61,633,150    12,050,500,900     125,853,194       26,147,973,400    

27 แผนงาน : 3.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค
เกษตร

ไร่ 2,051,273     3,706,893,500     2,063,271     3,678,339,400     60,105,500    6,712,239,600         61,633,150    12,050,500,900     125,853,194       26,147,973,400    

28 ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ไร่ 5 ชนิดพืช 174,697,300        5 ชนิดพืช 186,606,600        57,400,000    493,790,700            57,400,000     527,729,200          1,382,823,800      
29 500 ตําบล 500 ตําบล -                        
30 45 ลุ่มน้ําสาขา 45 ลุ่มน้ําสาขา -                        
31 กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ไร่ 5 ชนิดพืช 140,269,100        5 ชนิดพืช 150,392,100        57,400,000    406,669,500            57,400,000     434,380,100          1,131,710,800      

ํ ํ32 500 ตําบล 500 ตําบล -                        
33 45 ลุ่มน้ําสาขา 45 ลุ่มน้ําสาขา -                 -                        
34 3.1 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ไร่ 6 โครงการ 83,406,700          6 โครงการ 84,160,400          57,400,000    255,859,300            57,400,000     285,421,600          114,800,000       708,848,000         
35 3.2 โครงการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ราย -                -                       -                -                       100,000         70,000,000              100,000          70,000,000            200,000              140,000,000         
36 3.3 โครงการความร่วมมือกับ IRD โครงการ -                -                                         -   -                                           1 2,000,000                                     1 2,000,000              1                         4,000,000             
37 3.4 โครงการความร่วมมือกับ ITC โครงการ -                -                                         -   -                                           1 5,254,600                                     1 5,254,600              1                         10,509,200           
38 3.5 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการต่อต้านความเสื่อม

โทรมของที่ดิน การบรรเทาผลจากภัยแล้งและแก้ปัญหาความยากจน
โครงการ -                -                                         -   -                                           1 777,900                                        1 777,900                 1                         1,555,800             

39 3.6 ส่งเสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ
เป็นทะเลทราย (UNCCD / ICL / WASWC)

โครงการ 3 922,000               3 922,000               3 922,000                   3 980,000                 3                         3,746,000             

40 3.7 โครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไทย-
กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)

โครงการ 2                   2,250,000            2                   2,250,000            2                    4,500,000                2                     6,000,000              2                         15,000,000           

41 3.8 รายจ่ายประจําขั้นต่ํา อัตรา 156               39,826,700          156               45,794,500          156               48,542,200              156                 47,434,200            181,597,600         
42 3.9 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตรา 100               13,863,700          100               17,265,200          100               18,813,500              100                 16,511,800            66,454,200           
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43  กิจกรรมหลักที่ 4  วิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต

โครงการ 120               34,428,200          92                 36,214,500          281               87,121,200              290                 93,349,100            783                     251,113,000         

44 4.1 โครงการวิจัย โครงการ 120               27,620,300          92                 27,620,300          281               77,939,600              290                 85,240,800            783                     218,421,000         
45 4.2 รายจ่ายประจําขั้นต่ํา อัตรา 19                 4,867,000            19                 6,177,000            19                  6,547,700                19                   5,796,600              23,388,300           
46 4.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตรา 14                 1,940,900            14                 2,417,200            14                  2,633,900                14                   2,311,700              9,303,700             
47 ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการ

พัฒนาที่ดิน
ราย 700,000        507,671,400        700,000        529,348,800        800,000        731,272,800            800,000          995,121,000          3,000,000           2,763,414,000      

48 กิจกรรมหลักที่ 5  การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน ราย 78,000          71,331,200          78,000          71,203,200          82,312          126,898,700            82,312            367,989,600          320,624              637,422,700         
49 5.1 อบรมหมอดินอาสา ราย 78,000          62,400,000          78,000          60,141,000          82,312           115,095,800            82,312            115,095,800          82,312                352,732,600         
50 5.2 ค่าวิเคราะห์ดิน (8,152 *30*30) ตัวอย่าง -                       -                       242,256,600          -                      242,256,600         
51 5.3 รายจ่ายประจําขั้นต่ํา อัตรา 27                 6,851,700            27                 8,473,000            27                  8,981,400                27                   8,160,400              32,466,500           
52 5.4  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตรา 15                 2,079,500            15                 2,589,200            15                  2,821,500                15                   2,476,800              9,967,000             
53 กิจกรรมหลักที่ 6  การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ราย 7,380            43,700,000          7,380            43,700,000          7,500             44,350,000              7,500              47,350,000            29,760                179,100,000         
54 6.1 บริหารโครงการ 3,000,000            3,000,000            3,000,000              -                      9,000,000             
55 6.2 สร้างโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ โดยปรับปรุงดูแลรักษาพื้นที่และ

โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สถาบันอาชีวศึกษา (ต่อยอดแห่งเดิม)
แห่ง 76                 3,800,000            76                 3,800,000            76                  6,850,000                76                   6,850,000              76                       21,300,000           

56 6.3 สร้างโอกาสเข้าถึงอาชีพ โดยการจัดรูปและพัฒนาแปลงที่ดินทํากิน
รายแปลงของเกษตรกร

ราย 7,380            36,900,000          7,380            36,900,000          7,500             37,500,000              7,500              37,500,000            29,760                148,800,000         

ิ ั ี่   ศ ์ ่ โ โ ี ั ี่ ิ ่                                                                                                                           57 กจกรรมหลกท 7  ศูนยถายทอดเทคโนโลยการพฒนาทดน แหง 2,400            18,500,000          2,400            19,300,000          3,200             48,600,000              3,200              65,460,000            11,200                151,860,000         
58 7.1 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน แห่ง 2,400            18,500,000          2,400            18,500,000          3,200             33,600,000              3,200              33,600,000            11,200                104,200,000         
59 7.2 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน แห่ง -                                          8 800,000                                 76 7,500,000                                   76 9,120,000              160                     17,420,000           
60 7.3 จุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจําตําบล แห่ง -                       -                                    3,000 7,500,000                              4,220 21,100,000            7,220                  28,600,000           
61  7.4 โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบยั่งยืน

ระดับจังหวัด
แห่ง -                       -                                          76 1,140,000              76                       1,140,000             

62  7.5 ประชุมคณะทํางานติดตามผล / ศึกษาดูงาน -                       -                       500,000                 -                      500,000                
63  กิจกรรมหลักที่ 8  คลินกิเกษตรเคลื่อนที่ ราย 700,000        122,529,800        700,000        128,492,700        800,000        158,522,600            800,000          160,322,600          3,000,000           569,867,700         
64 8.1  บริการวิเคราะห์ดินและคําแนะนําการจัดการดิน - น้ํา - พืช ตัวอย่าง 113,700        20,466,000          113,750        20,475,000          180,000         32,400,000              190,000          34,200,000            597,450              107,541,000         
65 8.2 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง

การเกษตร
ราย 700,000        63,009,000          700,000        63,000,000          800,000         76,000,000              800,000          76,000,000            3,000,000           278,009,000         

66 8.3 โครงการสายใยรัก โครงการ 1                   8,218,400            1                   8,218,400            1                    8,118,400                1                     8,118,400              1                         32,673,600           
67 8.4 โครงการติดตามงานวิเคราะห์ดินของ สพข.1-12 และประเมิน

คุณภาพดินเพื่อความปลอดภัยของพืชอาหาร
โครงการ -                -                       -                -                       1                    2,658,000                1                     2,658,000              1                         5,316,000             

68 8.5 รายจ่ายประจําขั้นต่ํา อัตรา 82                 20,854,600          82                 24,368,000          82                  25,830,000              82                   25,830,000            96,882,600           
69 8.6 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตรา 72                 9,981,800            72                 12,431,300          72                  13,516,200              72                   13,516,200            49,445,500           
70 กิจกรรมหลักที่ 9  สนบัสนนุโครงการพัฒนาอันเนือ่งมาจาก ไร่ 131,700        251,610,400        149,800        266,652,900        160,700        352,901,500            160,700          353,998,800          602,900              1,225,163,600      
71 พระราชดําริ โครงการ 149               -                       149               -                       149               -                           149                 -                         149                     -                        
72 9.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไร่ 131,700        237,804,900        149,800        249,607,500        160,700         334,612,900            160,700          334,612,900          602,900              1,156,638,200      
73 9.2 รายจ่ายประจําขั้นต่ํา อัตรา 31                 7,844,100            31                 9,621,100            31                  10,198,400              31                   10,810,300            38,473,900           
74 9.3  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตรา 43                 5,961,400            43                 7,424,300            43                  8,090,200                43                   8,575,600              30,051,500           
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75 ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ําได้รับการพัฒนา ไร่ 2,051,273     3,024,524,800     2,063,271     2,962,384,000     2,705,500      5,487,176,100         4,233,150       10,527,650,700     11,053,194         22,001,735,600    
76  กิจกรรมหลักที่ 10  สร้างนคิมการเกษตร แห่ง 17                 32,173,300          20                 28,537,500          20                  47,603,800              20                   48,615,500            20                       156,930,100         
77 10.1  ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ตัน 129               4,257,000            219               7,227,000            300               9,900,000                300                 9,900,000              948                     31,284,000           
78 10.2 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบํารุงดิน ไร่ 15,775          394,300               27,375          684,375               37,500           937,500                   37,500            937,500                 118,150              2,953,675             
79 10.3 จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ไร่ 5,300            26,082,000          4,100            15,334,000          7,500             28,050,000              7,500              28,050,000            24,400                97,516,000           
80 10.4 บริการวิเคราะห์ดินและให้คําแนะนําการจัดการดิน-น้ํา-พืช ตัวอย่าง 1,000            120,000               2,370            284,400               3,450             517,500                   3,450              517,500                 10,270                1,439,400             
81 10.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) ไร่ 1,600            1,320,000            6,070            5,007,725            9,370             7,964,500                9,370              7,964,500              26,410                22,256,725           
82 10.6 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ไร่ -                -                       -                -                       9,370             234,300                   9,370              234,300                 18,740                468,600                
83 10.7 ก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน บ่อ -                -                       -                -                       -                 70                   1,246,000              70                       1,246,000             
84 กิจกรรมหลักที่ 11  ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ไร่ 814,821        842,993,500        823,821        873,582,600        1,226,500      1,118,304,100         2,102,000       2,873,061,100       4,967,142           5,707,941,300      
85 11.1 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก กล้า 270,000,000 360,000,000         270,000,000 360,450,000          400,000,000 534,000,000               550,000,000 734,250,000          1,490,000,000    1,988,700,000      
86 ไร่ 675,000        -                               675,000 -                             1,000,000 -                                  1,375,000 -                         3,725,000           -                        
87 11.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง ไร่ 132,500        146,293,900        136,500        149,007,400        206,500         207,785,000            514,500          662,523,500          990,000              1,165,609,800      
88  11.3 สนับสนุนข้อมูลวิเคราะห์ดินเพื่อประเมินการชะล้างพังทลายของ

ดินและฟื้นฟูปรับปรุงดิน
ตัวอย่าง -                       -                                     5,550 1,165,100              5,550                  1,165,100             

89 11.4 การอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ไร่ 7,321            36,784,000          12,321          64,284,000          20,000           96,800,000              212,500          1,075,000,000        252,142              1,272,868,000      
90 11.5 ค่าเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว โครงการ 1                   7,192,100            1                   7,192,100            1                    15,000,000              1                     27,000,000            1                         56,384,200           
91 11.6 การพัฒนาบุคลากรกรมฯ โครงการ 1                   6,791,600            1                   5,314,100            1                    15,069,300              1                     15,069,300            1                         42,244,300           

้ ่92 11.7 รายจ่ายประจําขั้นต่ํา อัตรา 1,558            257,788,400        855               252,285,600        1,558             194,028,800            1,558              302,432,200          1,006,535,000      
93 11.8  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตรา 203               28,143,500          203               35,049,400          203               55,621,000              203                 55,621,000            174,434,900         
94 กิจกรรมหลักที่ 12 โครงการหลวง ไร่ 7,500            63,376,200          10,000          77,865,000          15,000           134,274,700            15,000            135,251,500          47,500                410,767,400         
95 12.1 จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเกษตรพื้นที่สูง ไร่ 4,000            45,526,200          4,000            45,615,000          4,500             60,021,600              4,500              60,021,600            17,000                211,184,400         
96 12.2 โครงการขยายผลโครงการหลวง ไร่ 2,500            12,750,000          5,000            27,150,000          7,500             52,138,100              7,500              52,138,100            22,500                144,176,200         
97 12.3 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น

อย่างยั่งยืน
ไร่ 1,000            5,100,000            1,000            5,100,000            3,000             22,115,000              3,000              22,115,000            8,000                  54,430,000           

98 12.4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการและพัฒนาศักยภาพชุมชน
บนพื้นที่สูง ระยะ 3 ปี (2553-2555)

โครงการ -                       -                       1                     976,800                 1                         976,800                

99 กิจกรรมหลักที่ 13  ปรับปรุงคุณภาพดิน ไร่ 189,252        301,521,200        189,750        312,095,900        408,000        628,160,300            934,650         2,606,401,600       1,721,652           3,848,179,000      
100  13.1 การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว/เปรี้ยวเค็มภาคใต้  ไร่           57,500 84,025,000                    57,500 84,025,000                   128,500 212,912,500                      128,500 212,912,500          372,000              593,875,000         
101  13.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด  ไร่           80,000 70,000,000                    80,000 70,000,000                   200,000 205,000,000                      395,850 880,245,100          755,850              1,225,245,100      
102  13.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม  ไร่           51,752 58,292,400                    52,250 60,612,500                     79,500 95,043,800                        410,300 1,398,040,000        593,802              1,611,988,700      
103 13.4 รายจ่ายประจําขั้นต่ํา อัตรา 187               83,242,400          187               90,034,400          187               107,114,100            187                 107,114,100          387,505,000         
104 13.5  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตรา 43                 5,961,400            43                 7,424,000            43                  8,089,900                43                   8,089,900              29,565,200           
105 กิจกรรมหลักที่ 14  การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ ไร่ 19,700          134,548,300        19,700          159,190,600        26,000           282,909,000            76,500            508,649,400          141,900              1,085,297,300      
106 14.1 โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกใน

พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 (2552-2556)
ไร่ -                41,781,100          -                38,900,000          10,000           146,540,000            27,000            292,165,500          37,000                519,386,600         

107 14.2 พัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ไร่ 2,000            12,500,000          2,000            12,500,000          2,000             12,500,000              3,500              24,500,000            9,500                  62,000,000           
108 14.3 ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา ไร่ 1,000            23,477,500          1,000            23,500,000          1,000             23,000,000              2,000              46,640,000            5,000                  116,617,500         
109 14.4 ฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ําแม่ตาว ไร่ 13,700          20,279,700          13,700          17,962,500          10,000           27,300,000              39,000            50,666,900            76,400                116,209,100         
110 14.5 การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ ไร่ 3,000            11,911,900          3,000            11,930,500          3,000             13,390,000              5,000              34,498,000            14,000                71,730,400           
111 14.6 โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ไร่ 87,100          25,259,000          100,000         29,000,000              100,000          29,000,000            287,100              83,259,000           
112 14.7 รายจ่ายประจําขั้นต่ํา อัตรา 64                 16,695,800          64                 19,297,100          64                  20,454,900              64                   20,454,900            76,902,700           
113 14.8  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตรา 57                 7,902,300            57                 9,841,500            57                  10,724,100              57                   10,724,100            39,192,000           
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เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
งบประมาณปี 2556 งบประมาณปี 2557 งบประมาณปี 2558 งบประมาณปี 2555-2558ลําดับ

ที่ นโยบายรัฐบาล / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม หนว่ยนบั
งบประมาณปี 2555

114 กิจกรรมหลักที่ 15  พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนรุักษ์ดินและน้ํา แห่ง 149               741,492,700        109               592,107,800        200               1,222,807,400         405                 2,008,430,000       863                     4,564,837,900      
115 15.1 ค่าสํารวจออกแบบและควบคุมแหล่งน้ํา แห่ง 150               61,250,000          109               30,485,100          200               56,400,000              230                 62,000,000            689                     210,135,100         
116 15.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ําขนาดเล็กในไร่นา แห่ง 149               485,928,800        109               349,037,500        200               940,000,000            405                 1,714,999,100        863                     3,489,965,400      
117 15.3 รายจ่ายประจําขั้นต่ํา อัตรา 616               154,663,600        616               163,204,000        616               172,996,200            616                 184,206,800          675,070,600         
118 15.4  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตรา 286               39,650,300          286               49,381,200          286               53,411,200              286                 47,224,100            189,666,800         
119 กิจกรรมหลักที่ 16  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี ไร่ 1,005,000     731,384,200        1,005,000     735,213,400        1,005,000      1,632,862,200         1,005,000       1,643,832,700       4,020,000           4,743,292,500      
120 ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ ราย 100,500        -                       100,500        -                       100,500        -                           100,500          -                         402,000              -                        
121 16.1 มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้ง 4                   20,000,000          4                   20,000,000          4                    20,000,000              4                     20,000,000            16                       80,000,000           
122 16.2 บริหารจัดการและติดตามประเมินผล โครงการ 1                   5,000,000            1                   5,000,000            1                    5,000,000                1                     5,000,000              4                         20,000,000           
123 16.3 โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง ไร่ 1,005,000     173,993,500        1,005,000     173,993,500        1,005,000      600,000,000            1,005,000       600,000,000          4,020,000           1,547,987,000      
124 การเกษตร /  เกษตรอินทรีย์ ราย 100,500        -                       100,500        -                       100,500         -                           100,500          -                         402,000              -                        
125 16.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทาง

การเกษตร / เกษตรอินทรีย์
291,253,700        291,253,700        681,875,000            681,875,000          -                      1,946,257,400      

126 16.5 รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช แปลง 375               15,000,000          375               15,000,000          1,000             40,000,000              1,000              40,000,000            2,750                  110,000,000         
127 16.6 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน โรงเรียน 500               26,000,000          500               26,000,000          500               26,000,000              500                 26,000,000            2,000                  104,000,000         
128 16.7 รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ชนิดสินค้า 1,000            10,000,000          1,000            10,000,000          1,000             10,000,000              1,000              10,000,000            4,000                  40,000,000           
129 16.8 พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ โครงการ 1                   2,000,000            1                   2,000,000            1                    2,000,000                1                     2,000,000              4                         8,000,000             
130 16.9 ประชุมและศึกษาการผลิตเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ โครงการ 1                   2,000,000            1                   2,000,000            1                    2,000,000                1                     2,000,000              4                         8,000,000             

 โ ิ ั ั โ โ ี ี  / ิ ี ์ โ                  2                           2                            2                                 2                                            131 16.10 โครงการวจยนวตกรรมเทคโนโลยชวภาพ / เกษตรอนทรย ชุดโครงการ 10                 11,623,100          10                 11,623,100          46                  19,623,000              46                   19,623,000            112                     62,492,200           
132 16.11 ขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์ งบ CEO ให้ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โรง 500               15,000,000          500               15,000,000          500               15,000,000              500                 15,000,000            2,000                  60,000,000           

133 16.12 โครงการนําร่องส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างครบวงจร แห่ง -                       10                 -                       10                  10,000,000              10                   10,000,000            30                       20,000,000           
134 16.13 การศึกษาผลกระทบจากการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ําในเขตพื้นที่น้ําจืด
โครงการ 1                    500,000                   1                     500,000                 2                         1,000,000             

135 16.14 โครงการป้องกันการเพิ่มเติมระดับน้ําใต้ดินเค็มบนพื้นที่รับน้ํา
และสร้างเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม

โครงการ 1                    4,000,000                1                     4,000,000              2                         8,000,000             

136 16.15 อบรมหลักสูตร การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 5                    500,000                   5                     500,000                 10                       1,000,000             
137 16.16 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 8,421,800            8,421,800            13,520,000              13,520,000            -                      43,883,600           
138 16.17 รายจ่ายประจําขั้นต่ํา อัตรา 445               113,620,900        377               108,255,800        445               114,751,100            445                 121,636,100          458,263,900         
139 16.18  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตรา 212               37,471,200          212               46,665,500          212               68,093,100              212                 72,178,600            224,408,400         
140 กิจกรรมหลักที่ 17 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลก

ร้อน
ไร่ 15,000          52,500,000          15,000          52,500,000          25,000           136,500,000            100,000          420,000,000          155,000              661,500,000         

141 17.1 โครงการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ไร่ 10,000          17,000,000                    10,000 17,000,000                     15,000 25,500,000                          50,000 85,000,000            85,000                144,500,000         

142 17.2 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน แปลง 250               10,000,000                         250 10,000,000                       1,500 60,000,000                            2,000 80,000,000            4,000                  160,000,000         
143 17.3 โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ไร่ 5,000            25,500,000                      5,000 25,500,000                     10,000 51,000,000                          50,000 255,000,000          70,000                357,000,000         
144 กิจกรรมหลักที่ 18  ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบ 2                   124,535,400        2                   131,291,200        2                    283,754,600            2                     283,408,900          8                         822,990,100         
145 18.1 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (สทก.) ระบบ 1                   21,340,900          1                   21,565,000          1                    128,909,000            1                     128,909,000          2                         300,723,900         
146 18.2 งานจัดทําฐานข้อมูลและบริการแผนที่ออร์โธสี มาตราส่วน 

1:4,000
ระบบ 1                   61,332,300          1                   60,476,000          1                    98,771,400              1                     98,771,400            2                         319,351,100         

147 18.3 เครื่องวิเคราะห์อินทรียวัตถุโดยเทคนิคเนียร์อินฟาเรต เครื่อง -                -                       -                -                       1                    3,500,000                1                         3,500,000             
148 18.4 รายจ่ายประจําขั้นต่ํา อัตรา 125               31,880,300          125               36,819,000          125               39,028,100              125                 41,369,700            149,097,100         
149 18.5  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตรา 72                 9,981,900            72                 12,431,200          72                  13,546,100              72                   14,358,800            50,318,000           
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เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ
งบประมาณปี 2556 งบประมาณปี 2557 งบประมาณปี 2558 งบประมาณปี 2555-2558ลําดับ

ที่ นโยบายรัฐบาล / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม หนว่ยนบั
งบประมาณปี 2555

150 ยุทธศาสตร์ประเทศ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

403,962,600        1,492,518,000     984,888,300            3,801,266,700       -                      6,682,635,600      

151 ยุทธศาสตร์จัดสรร : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 403,962,600        1,492,518,000     984,888,300            3,801,266,700       -                      6,682,635,600      

152 แผนงาน : 5.2 ส่งเสริมบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ 403,962,600        1,492,518,000     984,888,300            3,801,266,700       -                      6,682,635,600      
153 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําชุมชน แห่ง 7                   47,962,600          10                 68,518,000          10                  69,888,300              10                   69,888,300            37                       256,257,200         
154 กิจกรรมหลักที่ 19 พัฒนาแหล่งน้ําชุมชน แห่ง 7                   47,962,600          10                 68,518,000          10                  69,888,300              10                   69,888,300            37                       256,257,200         
155 19.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ําชมุชน แห่ง 7                   47,962,600          10                 68,518,000          10                  68,518,000              10                   68,518,000            37                       253,516,600         
156 19.2 ค่าสํารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 10                  1,370,300                10                   1,370,300              20                       2,740,600             
157 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน แห่ง 20,000          356,000,000        80,000          1,424,000,000     50,000           915,000,000            209,628          3,731,378,400       359,628              6,426,378,400      
158  กิจกรรมหลักที่ 20 การก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน แห่ง 20,000          356,000,000        80,000          1,424,000,000     50,000           915,000,000            209,628          3,731,378,400       359,628              6,426,378,400      

159 20.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. บ่อ 20,000          356,000,000        80,000          1,424,000,000      50,000           915,000,000            209,628          3,731,378,400        359,628              6,426,378,400      
160 ยุทธศาสตร์ประเทศ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับสมดุลและพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไร่ 19,000          107,350,000        27,000          139,500,000        45,000           319,500,000            75,000            358,500,000          166,000              924,850,000         

161 ยุทธศาสตร์จัดสรร : เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ไร่ 19,000          107,350,000        27,000          139,500,000        45,000           319,500,000            75,000            358,500,000          166,000              924,850,000         

162 แผนงาน : 1.6 แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไร่ 19,000          107,350,000        27,000          139,500,000        45,000           319,500,000            75,000            358,500,000          166,000              924,850,000         
โ ส่ ส ิ ี ้ ใ ั ั ใ ้ ไ ่                                                                                                         163 โครงการสงเสรมอาชพดานการเกษตรในจงหวดชายแดนภาคใต ไร 19,000          107,350,000        27,000          139,500,000        45,000           319,500,000            75,000            358,500,000          166,000              924,850,000         

164 กิจกรรมหลักที่ 21 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ไร่ 19,000          107,350,000        27,000          139,500,000        45,000           319,500,000            75,000            358,500,000          166,000              924,850,000         

165 21.1 ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน ไร่ 9,500            95,000,000          12,000          120,000,000        30,000           300,000,000            30,000            300,000,000          81,500                815,000,000         
166 21.2 ปรับปรุงพื้นที่นาร้างในเขตชลประทานเพื่อปลูกข้าว ไร่ -                       -                       20,000            26,000,000            20,000                26,000,000           
167  21.3 ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว ไร่ 9,500            12,350,000          15,000          19,500,000          15,000           19,500,000              25,000            32,500,000            64,500                83,850,000           
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ตารางที่ 8 การเชื่อมโยงยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด กลยทุธ์ และแผนงาน/กจิกรรม/โครงการ 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยทุธ ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การขับเคลื่อนแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

 

เป้าประสงค ์
๑) จัดทําแผนการใช้ที่ดินเพื่อการวางแผน 
    พัฒนาในพืน้ที่ ๑๑๙ ลุม่น้าํสาขา   
    ๒,๗๑๑ ตําบล และ ๒๕ ชนิดพืช 
๒) ส่งเสรมิเกษตรกรผลิตตามความ 
    เหมาะสมของดินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
๓) ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดทํา 
    แผนการใชท้ี่ดิน 
๔) พัฒนาข้อมลูในเชิงพื้นที่ 
๕) พัฒนากระบวนการผลักดันแผนการใช ้
    ที่ดินไปสู่การปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละความสําเร็จของการจัดทํา 
    แผนการใชท้ี่ดิน (ตําบล/ลุม่น้ําสาขา/ 
    ชนิดพืช) 
2) ร้อยละของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้ 
    ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพของดิน 

1.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลดินและการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน 

1) โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน  
    เบื้องต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสี ระยะที่ 1 
2) โครงการสํารวจและจัดทําแผนทีส่ภาพการใช้ 
    ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 
3) โครงการสํารวจและวางแผนการใช้ที่ดินพื้นที่ 
    เฉพาะ 
4) โครงการจดัทําเกณฑ์ประเมินคุณภาพดิน 
5) โครงการจดัทําแผนที่การเกิดชั้นดานจากการ 
    ไถพรวน 
6) การจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรดินบริเวณพื้นที่ 
    สูง เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน :  
    กรณีศึกษาลุ่มน้ําแม่วางตอนบน 
7) โครงการวางแผนการใช้ทีด่ินระดับลุ่มน้ําสาขา  
    มาตราส่วน 1:25,000  
8) โครงการจดัเขตการใช้ที่ดินตามความ 
    เหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกจิ 
9) โครงการแผนความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและ 
    แผนปฏิบัติการไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว  
    (ACMECS) 
10) โครงการความร่วมมือกับ IRD 
11) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยทุธ ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การขับเคลื่อนแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

 

 1.๒ พัฒนากระบวนการจัดทําแผนการใช้
ที่ ดิ น  โดย เทคโนโลยี ส ารสน เทศทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อผลักดันให้หน่วยงานนําไปใช้
ในพื้นที่  

12) โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตําบล 
13) โครงการจัดทําประชาพิจารณ์ เพื่อจัดทํา 
      แผนการใช้ที่ดินระดับตําบล (แผนการใช้ 
      ที่ดินระดับตําบลแบบบูรณาการ) 

1.๓ ผลักดัน พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๑ 
ผ่านภาคีเครือข่าย 

14) โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
15) โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา 
      ที่ดินจังหวัด 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การอนุรักษ์ดินและน้ํา 

 

เป้าประสงค ์
๑) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการป้องกันการ 
    ชะล้างพังทลายของดินไม่น้อยกว่า ๑๐   
    ล้านไร ่
๒) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและ 
    ปรับปรุงดินไม่น้อยกว่า ๘ ล้านไร ่
๓) เกษตรกรมีความพึงพอใจ ยอมรับ และเข้า 
    มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน้ําไม่ 
    น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ตัวชี้วัด 
๑) พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ดิน 
    และน้ําเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย  
    ของดิน  
๒) พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและ 
    ฟื้นฟูทรัพยากรดิน 

2.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงบํารุงดิน และ
พัฒนาฐานทรัพยากรดิน รวมทั้ง ส่งเสริม
การ ใ ช้สาร อินทรี ย์ ลด ใช้ ส าร เคมีทาง
การเกษตร และส่งเสริมการผลิตเกษตรแบบ
ระบบปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร เตรียมพร้อมและรับมือกับ
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

1) โครงการกอ่สร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขต 
    ชลประทาน 
2) โครงการพฒันาแหล่งน้ําชุมชน 
3) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน 
    จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4) โครงการสรา้งนิคมการเกษตร 
5) โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการ 
    ผลิตของเกษตรกร 
6) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่
7) โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาอัน 
    เนื่องมาจากพระราชดําริ 
8) โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน 
9) โครงการฟืน้ฟูและป้องกันการชะล้างพังทลาย 
    ของดิน 
10) โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
      และลดโลกร้อน 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยทุธ ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การอนุรักษ์ดินและน้ํา 

 

  11) โครงการพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ 
12) โครงการส่งเสริมการใชส้ารอินทรีย์ลดการใช ้
      สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
13) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดิน 
      และน้ํา 
14) โครงการหลวง 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่าย ให้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน้ํา  โดย
พัฒนาที่ดินในลักษณะของการจัดทําแปลง
สาธิตกําหนดเป็นเขตพัฒนาที่ดิน บูรณาการ
งานพัฒนาที่ดิน ทั้งการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ํา การ
จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ทั้งวิธีกลและ
วิธีพืช และการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อแก้ไข
ดินปัญหา ได้แก่ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม และดิน
กรด เป็นต้น ตามสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ 
เพื่อให้ เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงบํารุงดิน และพัฒนา
ทรัพยากรดิน ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินทํา
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีภาคี
เครือข่าย ทั้งเกษตรกร ประชาชน ภาครัฐ 
และเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนและพัฒนา 

15) โครงการจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยทุธ ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การอนุรักษ์ดินและน้ํา 

 

 2.3 พัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ 
เทคโนโลยี นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ใน
ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา การฟื้นฟูที่ดิน
เสื่อมโทรม ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

16) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการ 
      อนุรักษ์ดินและน้ํา การฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การวิจัยและถา่ยทอด
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ที่ดิน 

 

เป้าประสงค ์
๑) พัฒนางานวิจัย สร้าง และพัฒนา 
    นวัตกรรม ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐  
    โครงการ 
๒) เกษตรกรนาํเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
    ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
๓) ส่งเสรมิกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม/ 
    เครือข่าย 
ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละความสําเร็จของโครงการวิจัยที่ผ่าน 
    คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการของ 
    กรมฯ และดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน  
    (ร้อยละ) 
๒) ระดับความสําเร็จในการพฒันา 
    ระบบงานวิจัย 

 

3.๑ วิจัยและพัฒนางานวิชาการ และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริม
ให้ขยายผลไปสู่เกษตรกร 
 

1) โครงการวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยี 
    ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยทุธ ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การสร้างและพัฒนาภาคี
เครือข่ายพัฒนาที่ดิน 

 

เป้าประสงค ์
๑) สร้างและพัฒนาต่อยอดภาคีเครือข่าย 
    พัฒนาที่ดิน ๘๑,๕43 ราย ให้เข็มแข็ง 
    และยั่งยืน 
๒) ส่งเสรมิเครอืข่ายพัฒนาที่ดินให้ม ี
    ศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓) เครือข่ายพัฒนาที่ดินพึงพอใจในการ 
    ส่งเสริมไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๔) พัฒนากระบวนการถ่ายทอด/สื่อสาร 
ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละของหมอดินอาสาและกลุ่ม 
    เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทีไ่ด้รับการพัฒนา 
    และมีกิจกรรมต่อเนื่อง 
๒) จํานวนกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรที่ได้รับ 
    การพัฒนาเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน 
    เกษตรอินทรีย์ 

4.๑  พัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสาให้
เข้มแข็งอย่างยั่ งยืน เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้การพฒันาที่ดิน 
 

1) โครงการพฒันาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน 
2) โครงการศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดิน 

 

4.๒ พัฒนาเครือข่ายองค์กรต่างๆ เพื่อให้
เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ดิน 
 

3) โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

4.3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจใน
การใช้ทรัพยากรดินให้กับประชาชนทั่วไป 
เพื่อการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4) โครงการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาที่ดิน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ 
การพัฒนาองค์กร 
 

เป้าประสงค ์
๑) บริหารแผนงาน/งบประมาณอย่างมี 
    บูรณาการ 
๒) พัฒนาประสิทธิภาพในการสนับสนุน 
    เครื่องมืออุปกรณ์/เทคโนโลยี 

๕.๑ พัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ 

1) โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทํา 
    แผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินในช่วงแผนพัฒนาฯ  
    ฉบับที ่11 
2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ 
    กําหนดตัวชี้วัด เพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ 
    ราชการ ระดับหน่วยงาน(IPA) และระบบการ 
    เลื่อนเงินเดือน (DPIS) 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยทุธ ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ 
การพัฒนาองค์กร 

 

๓) ส่งเสรมิกระบวนการจัดการความรู้ 
๔) สร้างและพัฒนาระบบติดตามและ 
    ประเมินผล 
๕) มมีาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๖) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๗) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    ตามเกณฑม์าตรฐาน 
8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    ฐานข้อมลู 
9) พัฒนาระบบการบริหารงานองค์กรตาม  
    หลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 
1) ระดับความสําเร็จของการบริหาร 
    แผนงาน/งบประมาณอย่างบูรณาการ 
๒) ระดับความสําเร็จของการให้การ 
    สนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์/เทคโนโลย ี
๓) ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจาก 
    ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตาม 
    แผนการจัดการความรู้อย่างน้อย ๓ องค์ 
    ความรู ้
  

 3) โครงการฝึกอบรมระบบงบประมาณ 
    อิเล็กทรอนกิส์ (e-budgeting) กรมพัฒนา 
    ที่ดิน 
4) โครงการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงของ 
    แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ 

๕.๒ สนับสนุนและส่งเสริมการติดตามและ
ประเมินผลการทํางาน ทั้งจากหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก โดยให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจติดตามและ
ประเมินผลแนะนําวิธีการ มาตรฐานการ
ติดตามแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เข้าใจถึงวิธีการ
การติดตามและประเมินผล และส่งเสริมให้
ทุ ก หน่ ว ย ง านมี ก า รป ร ะ เ มิ น ผ ลก า ร
ปฏิบัติงาน  และให้ความสําคัญกับการ
ติดตามประเมินผล เพื่อเป็นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาการทํางานของตนเอง รวมทั้ง
ควรสนับสนุนให้มีการประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาองค์กรให้เกิดความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

5) โครงการประเมินผล แผนงาน/โครงการตาม 
    นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยทุธ ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ 
การพัฒนาองค์กร 

๔) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ 
    ติดตามและประเมินผล 
๕) จํานวนคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นไปตาม 
    มาตรฐานทีก่ําหนด 
๖) ร้อยละของบุคลากรในหนว่ยงานที่ได้รับ 
    การพัฒนาอย่างน้อย ๒ เรื่อง/คน/ปี 
๗) ร้อยละของบุคลากรในหนว่ยงานได้จัดทํา 
    ตัวชี้วัดรายบุคคลแล้วเสรจ็และจัดส่งกอง 
    แผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด 
๘) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
    การบริหารจัดการภาครัฐ 
๙) ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาและ 
    จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
10) ระดับความสําเร็จของการจัดทํา 
      ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง 
      ความโปร่งใส  
11) ระดับความสําเร็จของการสร้าง 
      มาตรฐานความโปร่งใส 

๕.๓ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย 
และระบบฐานข้อมูลให้มีความเป็นสากล 
(Universal Design) สามารถเชื่อมโยงหรือ
ค้นหาข้อมูลให้ครอบคลุมหน่วยงานของกรม 
ทั้ งส่ วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยให้
ความสําคัญในเรื่องของเทคโนโลยี อุปกรณ์ 
ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล  ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
ผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบงานสนับสนุน
ของกรมฯ โดยการจัดอบรมเพิ่มความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
บุคลากรภายในกรมให้มีความทันสมัยต่อ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และสร้างความ
ตระหนั ก เ รื่ อ ง ค ว ามมั่ น ค งปลอดภั ย
สารสนเทศ (Information Security 
Awareness) 

6) โครงการพฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
7) โครงการพฒันาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และ 
    ระบบสารสนเทศ 

 

5.4 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการความรู้ใน
องค์กร โดยสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing) เพื่อให้บุคลากรที่มี
ความรู้และประสบการณ์ ในองค์ความรู้
ต่างๆ ที่มีความสําคัญในงานพัฒนาที่ดินได้  

8) โครงการการจัดการองค์ความรู้ (KM) 
 

 

 

6 - 13 



ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยทุธ ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ 
การพัฒนาองค์กร 

12) จํานวนกจิกรรมที่รณรงค์และส่งเสรมิให้ 
      ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตามประมวล 
      จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ถ่ายทอดและแลกเปลี่ ยนแนวทางการ
ปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน รวมทั้งดําเนินการ
สกัดความรู้แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) และเทคนิคของแต่ละองค์ความรู้ 
จัดเก็บเป็นคลังความรู้ขององค์กร เพื่อให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใช้เป็นฐานความรู้ 

 

๕.๕ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 9) โครงการฝกึอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 
๕.๖ สร้างระบบและกระบวนการทํางาน
อย่างมีบูรณาการ โดยการจัดทําคู่มือการ
ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อแสดงให้เห็น
ระบบการทํางาน (Work flow) ที่เชื่อมโยง
กันในแต่ละกระบวนงานเพื่อลดปัญหาความ
ซ้ําซ้อนของงานและเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการทํางาน ด้านการพัฒนาที่ดิน
อย่างเป็นระบบ ทั้งมีการบูรณาการงาน
ร่วมกันกับหน่วยงานภายในและภายนอก
กรมฯ 
 

10) โครงการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยทุธ ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ 
การพัฒนาองค์กร 

 5 .7 ส่ ง เสริม ให้มีการ ดํา เนินการตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตลอดจนส่งเสริมให้มี
การดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน  

11) โครงการจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
      เพื่อสร้างความโปร่งใส 
12) โครงการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 
13) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
      ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
14) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
      ในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที ่๗ แนวนโยบายและกระบวนการทํางานพัฒนาที่ดนิ 
๗.๑ นโยบายการฟืน้ฟแูละปรบัปรุงทรพัยากรดนิในพืน้ที่การเกษตร 

"ทรัพยากรที่ดิน" เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในการดํารงชีพของมนุษย์ ประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมที่ต้องใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลัก ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ การนํา
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรมาใช้ในการเกษตร และการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เป็นต้น ทําให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกร ชุมชน และ
ประเทศชาติ  

กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ ดินในพื้นที่
เกษตรกรรม การสํารวจและจําแนกดิน การอนุรักษ์ดินและน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการให้บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และ
ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ดําเนินการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดินทั้งปัญหาความเสื่อมโทรม
ของดินและปัญหาการใช้ที่ ดินตลอดมา แต่ปัญหาด้านทรัพยากรดินมี จํานวนมากและต้องใช้เวลา ดังนั้น  
กรมพัฒนาที่ดินจึงมีแนวนโยบายในการฟื้นฟูและปรับปรุงบํารุงดินเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินในพื้นที่การเกษตร 
ดังนี้  

๗.๑.๑ จัดทําแผนการใช้ที่ดินทั่วประเทศ เพื่อเป็นแผนนําให้หน่วยงานต่างๆ นําไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาในพื้นที ่ รวมทั ้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื ่อกําหนดมาตรการทางกฎหมาย เช่น 
การกําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน และการกําหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ํา เป็นต้น 

๗.๑.๒ วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินและความเสื่อมโทรมของดินไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ ทําให้
ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรและผลิตภาพของสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 

๗.๑.๓ กําหนดมาตรการและดําเนินการอนุรักษ์ดินและน้ําและการปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสม
กับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลจากแผนการใช้ที่ดินและเทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบการวางแผน
และกําหนดมาตรการด้านต่าง ๆ เช่น กรณีที่พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สูงและมีความลาดชัน ควรใช้มาตรการอนุรักษ์
ดินและน้ําทั้งวิธีกลและวิธีพืชเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินก่อน จากนั้นพิจารณาจากข้อมูลดินว่าพ้ืนที่
ดังกล่าวมีปัญหาดินด้านใดบ้างที่ทําให้ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช เช่น ดินเค็ม ดินกรด และดินเปรี้ยว เป็นต้น 
ให้วางแผนการปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุการเกษตรต่างๆ เพื่อแก้ไขดินปัญหานั้นๆ ให้พ้ืนที่ดังกล่าวสามารถกลับมาใช้
ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการบํารุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
โดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด น้ําหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยชีวภาพ เพื่อฟื้นฟูดินให้มีความ
เหมาะสมต่อการปลูกพืชมากขึ้น รวมทั้งการวิเคราะห์ดินเพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินและใช้ปุ๋ย 
ได้เหมาะสมต่อความต้องการของพืชปลูก ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนของเกษตรกร 

๗.๑.๔ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยมีหมอดินอาสาเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน
ผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมการลดใช้
สารเคมีทางการเกษตร โดยโดยส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.ชนิดต่างๆ และพัฒนาต่อยอดกลุ่มเกษตรกร
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ใช้สารอินทรีย์ที่มีความเข้มแข็งเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย รวมทั้ง
ส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีทําให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง 

๗.๑.๕ ส่งเสริมภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน โดยจัดทําเขตพัฒนาที่ดินเพื่อเป็น
ต้นแบบการพัฒนาที่ดินอย่างเป็นระบบสาธิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงประโยชน์และ
ผลสําเร็จที่ได้จากการดําเนินการอนุรักษ์ดินและน้ําและการปรับปรุงบํารุงดิน โดยดําเนินการบูรณาการงานร่วมกับ
หมอดินอาสา กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้และส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการใช้ที่ดิน และกําหนดมาตรการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาดินตามสภาพปัญหา
ในแต่ละพื้นที่ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต้ังแต่การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาในพื้นที่ และติดตามผล
การดําเนินงาน 

๗.๒ กระบวนการทาํงาน 
ภาพที่ 4 กระบวนการทาํงานของกรมพฒันาทีด่นิ 

 

 
 

๗.๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี และให้บริการแผนที่กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก (สสผ.) โดยหน่วยงานภายในกรมฯ นําแผนที่ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนที่ฐานประกอบด้วย 

๑) การสํารวจดิน และสํารวจสภาพการใช้ที่ดิน โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี เพื่อจัดทํา
ฐานข้อมูลดินและจัดทําเป็นแผนที่ฐาน ได้แก่ แผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน (สสว.) 

๒) การจัดทําแผนที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน 
ดําเนินการ โดยปัจจุบันได้นําแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาใช้ในการจําแนกพื้นที่และจัดทําเป็นแผนที่ป่าไม้ถาวร 
(สสผ.) 
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๗.๒.๒ วางแผนการใช้ที่ดินระดับตําบล ลุ่มน้ํา และชนิดพืช โดยใช้แผนที่ฐานดังกล่าวจากข้อ ๑ 
และ ๒ ประกอบกับแผนที่ฐานอื่นๆ เช่น แผนที่แหล่งน้ําและชลประทาน แผนที่พ้ืนที่ ส.ป.ก. และแผนที่ป่าไม้ 
เป็นต้น (สนผ. และ สพข.)  

๗ .๒ .๓ ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาที่ ดินด้านต่างๆ ได้แก่  
ด้านอนุรักษ์ดินและน้ํา ด้านปรับปรุงคุณภาพดิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๗.๒.๔ การปฏิบัติการในพื้นที่ดําเนินการในลักษณะของพื้นที่ต้นแบบหรือแปลงสาธิตให้เกษตรกร
และประชาชนในพื้นที่เข้ามาศึกษาและนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง โดย 

๑) กําหนดพื้นที่ดําเนินการ ประกอบด้วย 
 - พ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน 

 - ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน 
 - พ้ืนที่ที่จัดต้ังกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ 

๒) นําแผนการใช้ที่ดินในข้อ 7.2.2 และเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากข้อ 7.2.๓ ไปจัดทํา
แผนพัฒนาร่วมกับชุมชนในพื้นที่  

๓) ดําเนินการพัฒนา โดยก่อนและหลังดําเนินการให้นักวิชาการในพื้นที่เก็บตัวอย่างดิน
วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลรายงานผลเปรียบเทียบผลการดําเนินการพัฒนา 
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ส่วนที ่๘ แนวทางการขบัเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบตั ิ

๘.๑ ระดับกรม 
๑) จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับกรม - จากทิศทางขององค์กรได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ระดับองค์กรไว้แล้ว ให้นําประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชื่อมโยงกัน
จัดทําเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับกรม ดังแผนภาพ จําแนกออกเป็น ๔ มิติ คือ มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ  
มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และมิติพัฒนาองค์กร โดย 

ประสิทธิผล คือ ผลลัพธ์ที่สําคัญจากประเด็นยุทธศาสตร์นั้นคืออะไร อะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า
ประเด็นยทุธศาสตร์นั้นจะประสบความสําเร็จ 

คุณภาพ คือ อะไรคือสิ่งที่กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติแรกต้องการ และผลลัพธ์ที่
ต้องการคืออะไร 

ประสทิธิภาพของการปฏิบัติงาน คือ องค์กรต้องมีประสทิธิภาพของกระบวนการ/ การปฏิบัติงาน
อย่างไรเพื่อนําไปสู่สิ่งที่กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีสว่นได้เสียต้องการ หรือก่อให้เกิดประสิทธิผลตามพันธกิจ 

การพัฒนาองค์กร คือ จะต้องมีการพัฒนาองค์กรในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ขององค์กรในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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๒) กําหนดตัวช้ีวัดระดับกรม - ดําเนินการกําหนดตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ทุกตัว พร้อมกับ
หน่วยงานระดับ สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบในแต่ละเป้าประสงค์ ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 ตวัชี้วัดของเปา้ประสงค์ และหน่วยงานรบัผดิชอบ 
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดกรมฯ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ 
มิตทิี่ 1 มิตดิ้านประสทิธิผล 
๑.๑ จัดทําแผนการใช้ที่ดินเพื่อการ
วางแผนพัฒนาในพื้นที ่

พด._๑ ร้อยละของความสําเร็จในการจัดทาํ
แผนการใช้ที่ดิน (ตําบล/ลุ่มน้าํสาขา/ชนิดพืช) 

สสผ.  สวด.  สสว.  
สพข. 

๑.๒ ส่งเสริมเกษตรกรผลิตตาม
ความเหมาะสมของดิน 

พด._๒ ร้อยละของความสําเร็จในการที่เกษตรกร
มีการผลิตตามแผนการใช้ที่ดิน  

สสว.  สพข. 

๑.๓ พ้ืนที่เกษตรได้รับการป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน 

พด._๓ พ้ืนที่เกษตรได้รับการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน  

สสว.  สพข. 

๑.๔ พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รบัการ
ฟ้ืนฟูและปรับปรุงดิน 

พด._๔ พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดการและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน  

สวด.  สวพ.  สพข. 

1.5 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
การพัฒนาที่ดิน 

พด._5 ร้อยละของความสําเร็จในการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน 

กผง.  สวจ.  สวด.  
สวพ.  สสว.  สพข. 

1.6 เกษตรกรนําเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 

พด._6 ร้อยละของความสําเร็จในการพัฒนา
เกษตรกรแล้วมีการนําเทคโนโลยีของกรมพัฒนา
ที่ดินไปใช้ประโยชน์ 

สสว.  สพข. 

1.7 สร้างและพัฒนาต่อยอดภาคี
เครือข่ายพัฒนาที่ดินเข้มแข็งและ
ย่ังยืน 

พด._7 ร้อยละของความสําเร็จในการสร้างและ
พัฒนาต่อยอดภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดินเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

สวจ.  สสว.  สพข. 

1.8 ภารกิจหลักของหน่วยงาน
สนับสนุนในการผลักดันให้บรรลุ
ประสิทธิผล 

พด._8 ระดับความสําเร็จในการผลักดัน
ยุทธศาสตร์ใหบ้รรลุประสิทธิผลของหน่วยงาน
สนับสนุน 

ตสน.  กพร.  สลก.  
กกจ.  กค.  กผง.  
ศสท. 

มิตทิี่ 2 มิตดิ้านคณุภาพการใหบ้รกิาร 
2.1 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนการใช้ที่ดิน 

พด._9 ร้อยละของแผนการใช้ที่ดิน (ตําบล/ลุ่ม
น้ําสาขา/ชนิดพืช) ที่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมไม่น้อยกว่าในระดับที่สอง (มีอยู่ 5 
ระดับ) 

 

 

สสว.  สพข. 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดกรมฯ หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 

มิตทิี่ 2 มิตดิ้านคณุภาพการใหบ้รกิาร 
2.2 เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา 

พด._10 ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่ดําเนินการ
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน้ํา 

สวพ.  สสว.  สพข. 

2.3 ความพึงพอใจ/ยอมรับต่อ
ผลงานวิจัย/เทคโนโลยีฯ/อนุรักษ์
ดินและน้ํา/การให้บริการของ
หน่วยงานสนับสนุน 

พด._11 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ตสน.  กพร.  สลก.  
กกจ.  กค.  กผง.  
ศสท.  สสผ.  สวจ.  
สวด.  สวพ.  สสว.  
สพข. 

2.4 ส่งเสรมิเครือข่ายพัฒนาที่ดิน
ให้มีศักยภาพ 

พด._12 ร้อยละของความสําเร็จในการส่งเสริม
เครือข่ายพัฒนาที่ดินให้มีศักยภาพ 

สสว.  สพข. 

2.5 เครือข่ายพัฒนาที่ดินพึงพอใจ
ในการส่งเสริม 

พด._13 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
หมอดินอาสา/เครือข่ายพัฒนาที่ดินต่อวิธีการ
ส่งเสริมงานพัฒนาที่ดินของกรมฯ 

สพข. 

มิตทิี่ 3 มิตดิ้านประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ 
๓.๑  พัฒนาข้อมูลในเชิงพื้นที่ พด._14 ร้อยละความสําเร็จในการจัดทํา/

ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
ศสท.  สสผ.  สสว.  
สพข. 

๓.๒  พัฒนากระบวนการผลักดัน
แผนการใช้ที่ดินไปสู่การปฏิบัติ 

พด._๑๕ ร้อยละของความสําเร็จในการนํา
แผนการใช้ที่ดินระดับตําบลไปสู่การปฏิบัติ 

สสว.  สพข. 

๓.๓ พัฒนากระบวนการอนุรักษ์ดิน
และน้ําและปรบัปรุงบํารุงดิน 

พด._๑๖ ระดับความสําเร็จของพัฒนา
กระบวนการอนุรักษ์ดินและน้ําและปรับปรุงบํารุง
ดิน 

กผง.  สวจ.  สพข. 

๓.๔  พัฒนากระบวนการวิจัยแบบ
มีส่วนร่วม/เครอืข่าย 

พด._๑๗ ร้อยละของความสําเร็จของ
โครงการวิจัยที่ดําเนินการร่วมกันอย่างน้อย ๒ 
หน่วยงานขึ้นไป 

สวจ.  สวด.  สสว. 

๓.๕ พัฒนากระบวนการถ่ายทอด/
สื่อสาร 

พด._๑8 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
กระบวนถ่ายทอด/สื่อสาร 

สลก.  ศสท. 

๓.๖ บริหารแผนงาน/งบประมาณ
อย่างมีบูรณาการ 

พด._๑๙ ร้อยละความสําเร็จในการบริหาร
แผนงาน/งบประมาณอย่างมีบูรณาการ 

ตสน.  กพร.  สลก.  
กกจ.  กค.  กผง.  
ศสท.  สสผ.  สวจ.  
สวด.  สวพ.  สสว.  
สพข. 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดกรมฯ หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 

มิตทิี่ 3 มิตดิ้านประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ 
๓.๗  การสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์/เทคโนโลยี 

พด._๒๐ ระดับความสําเร็จในการสนับสนนุ
เครื่องมือ/เทคโนโลยี 

กค.  ศสท.  สวด.  
สวพ. 

๓.๘ สร้างและพัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผล 

พด._๒๑ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
การติดตามและประเมินผล 

ตสน.  กพร.  กค. 

๓.๙ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน พด._๒๒ ร้อยละของความสําเร็จในการจัดทํา/
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน
ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

ตสน.  กพร.  สลก.  
กกจ.  กค.  กผง.  
ศสท.  สสผ.  สวจ.  
สวด.  สวพ.  สสว.  
สพข. 

มิตทิี่ 4 มิตดิ้านการพฒันาองค์กร 
4.1 พัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

พด._23 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 

ตสน.  กพร.  สลก.  
กกจ.  กค.  กผง.  
ศสท.  สสผ.  สวจ.  
สวด.  สวพ.  สสว.  
สพข. 

4.2 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

พด._24 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 

ตสน.  กพร.  สลก.  
กกจ.  กค.  กผง.  
ศสท.  สสผ.  สวจ.  
สวด.  สวพ.  สสว.  
สพข. 

4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล 

พด._25 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 

ตสน.  กพร.  สลก.  
กกจ.  กค.  กผง.  
ศสท.  สสผ.  สวจ.  
สวด.  สวพ.  สสว.  
สพข. 

๘.๒ ถ่ายทอดลงสู่ระดับสํานัก/กอง 
๑) จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับสํานัก/กอง โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์ที่สํานัก/กองนั้น 

เป็นผู้รับผิดชอบให้คงเป้าประสงค์นั้นไว้ ส่วนเป้าประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ตัดทิ้ง แล้วปรับเป้าประสงค์ที่คงไว้ให้อยู่
ในระดับสํานัก/กอง ยกเว้นเป้าประสงค์นั้นมีสํานัก/กองเดียวรับผิดชอบให้กําหนดเป้าประสงค์ดังกล่าวเป็นของ
หน่วยงานได้เลย 
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๒) กําหนดตัวช้ีวัดระดับสํานัก/กอง โดยพิจารณาเป็น ๒ ส่วนคือ 
๒.๑) ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ – ดําเนินการกําหนดตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ทุกตัวที่หน่วยงาน

รับผิดชอบ  
๒.๒) ตัวช้ีวัดตามภารกิจของสํานัก/กอง และกลุ่ม/ฝ่าย – พิจารณาจากอํานาจหน้าที่ 

ตามกฎหมายของแต่ละสํานัก/กอง และกลุ่มฝ่าย กําหนดเป็นกิจกรรมหลักและผลลัพธ์จากกิจกรรมหลัก  
และกําหนดตัวช้ีวัดของแต่ละกิจกรรมหลักนั้น  

๓) กําหนดน้ําหนักตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ที่กําหนด 
๘.๓ ถ่ายทอดลงสู่ระดับกลุ่ม/ฝ่าย 

กําหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดของกลุ่ม/ฝ่าย โดยกําหนดกลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบแต่ละตัวช้ีวัดของ
กอง/สํานัก ซึ่งหนึ่งตัวช้ีวัดของกอง/สํานัก สามารถมีกลุ่ม/ฝ่ายรับผิดชอบได้มากกว่าหนึ่งกลุ่ม/ฝ่าย จากนั้นให้กลุ่ม/
ฝ่ายนั้นคงเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบไว้ และปรับเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดให้อยู่ในระดับที่กลุ่ม/ฝ่าย
รับผิดชอบ กรณีกลุ่ม/ฝ่ายใดรับผิดชอบตัวช้ีวัดกอง/สํานักโดยตรงให้ใช้ตัวเดียวกับกอง/สํานักได้เลย และพิจารณา
ตัวช้ีวัดให้ครอบคลุมภารกิจตามกฎหมายของกลุ่ม/ฝ่าย พร้อมทั้งกําหนดรหัสตัวช้ีวัดและน้ําหนักตามความ
เหมาะสม โดยผลรวมน้ําหนักเท่ากับ 100  

๘.๔ ถ่ายทอดลงสู่ระดับบุคคล  
กําหนดตัวช้ีวัดของบุคคล โดยกําหนดผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดของกลุ่ม/ฝ่าย ซึ่งหนึ่งตัวช้ีวัดของกลุ่ม/

ฝ่าย สามารถมีบุคคลรับผิดชอบได้มากกว่า 1 คน จากนั้นให้บุคคลนั้นคงตัวช้ีวัดที่รับมาจากกลุ่ม/ฝ่ายไว้ และ
พิจารณาตัวช้ีวัดที่รับมาจากกลุ่ม/ฝ่ายว่าครอบคลุมภารกิจตนเองแล้วหรือยัง หากยังให้พิจารณาจากภารกิจที่
ตนเองรับผิดชอบแล้วกําหนดตัวช้ีวัดเพิ่มเติม โดยกําหนดรหัสและน้ําหนักตัวช้ีวัดตามความเหมาะสม โดยผลรวม
น้ําหนักเท่ากับ 100 



พัฒนาที่ดินให้สมบรูณ์ เพิ่มพูนผลผลิต 
ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

กรมพัฒนาทีด่นิ  2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900




