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 การบริหารงานตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (Internal Performance 
Agreement: IPA) เชิงผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่มีความสำคัญ เนื่องจาก 
เป็นการสนับสนุนให้การบริหารราชการของกรมพัฒนาที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดกรอบให้มี
การเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการที่ผ่านการลงนามการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานและ
ให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพงานและการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเป็นการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ ได้ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และทำให้บุคลากร 
ของกรมพัฒนาที่ดินร่วมกันบริหารจัดการองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยนำผล  
การปฏิบัติ งานมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินการให้ เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดให้มีการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) เชิงผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับผลลัพธ์ (outcome) ระดับผลผลิต (output) 
สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 ตามลำดับ เพ่ือนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบการวางแผน การปรับปรุงยุทธศาสตร์เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็นไป 
ตามเป้าหมาย และเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ในการวางแผนการขยายผลโครงการสู่พื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

กองแผนงาน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานตรวจราชการกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการ
วางแผนการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รวมทั้งชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ เพ่ือให้
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12  ดำเนินการตรวจติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจติดตาม
ผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ (outcome) ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ตามกรอบ
แนวทางการตรวจติดตามที่วางไว้ และระดับผลผลิต (output) ดำเนินการจัดทำข้อมูลประเมินผลการดำเนินงาน
โดยรวบรวมจากรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ สงป.301 ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้จัดทำรายงาน
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ซึ่งนำเสนอผลการตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจาก
การตรวจติดตามฯ เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาและ 
วางแผนการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ของ 
กรมพัฒนาที่ดินต่อไป 
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การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็นการตรวจติดตามผล  
การดำเนินงานระดับผลลัพธ์ (outcome) และระดับผลผลิต (output) ของการดำเนินงานตามคำรับรอง    
การปฏิบัติราชการในหน่วยงาน (Internal Performance Agreement: IPA) เป็นการนำผลการประเมิน 
มาปรับปรุงระบบการวางแผน ปรับปรุงกลยุทธ์เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็นไปตามเป้าหมาย 
และเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการบริหารงานตรวจราชการฯ มีคณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
ระดับพ้ืนที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 เป็นผู้ดำเนินการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โดยการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เกษตรกร หมอดินอาสา 
นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินผล พร้อมทั้งให้จัดทำรายงาน 
ผลการตรวจติดตามผลการดำเนินงานทั้งในระดับผลผลิตและระดับผลลัพธ์ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงาน
พัฒนาที่ดินทั้ง 12 เขต  

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (IPA) ระดับผลลัพธ์(outcome) และระดับผลผลิต 
(output) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. ผลการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (IPA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แบ่งเป็น 

1.1 ผลการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ( IPA) ระดับผลลัพธ์ 
(outcome) เป็นกิจกรรมที่ระบุไว้ในคำรับรองฯ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรและนักวิชาการที่ได้รับ
ประโยชน์จากการดำเนินงานของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,836 ราย และเจ้าหน้าที่     
ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน จำนวน 1,307 ราย จำนวน 44 กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) เกษตรกรร้อยละ 87.29 ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม
ของกรมฯ และนำความรู้ที่ได้รับใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการไปถ่ายทอด/ขยายผลในพ้ืนที่ (ร้อยละ 
89.34) โดยเกษตรกรนำความรู้ และปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เช่น กิจกรรม  
การปรับปรุงบำรุงดิน กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กิจกรรมฟ้ืนฟูป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในแต่ละพ้ืนที่นำไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ทำการเกษตรของตนเอง ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตทางการเกษตรลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 19.60 และผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.33  

1.2 ผลการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ( IPA) ระดับผลผลิต 
(output) เป็นกิจกรรมที่ระบุไว้ในคำรับรองฯ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน
ของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 41 กิจกรรม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป. 301) และข้อมูลการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน        
ผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน พบว่า ผลการดำเนินงาน     
ในภาพรวมเฉลี่ยแล้วเสร็จตามแผนร้อยละ 98.34 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564)  
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2. ปัญหาที่พบ ได้แก่ 

2.1 ด้านการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่า ฐานข้อมูลดิน แผนที่ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริง ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการดำเนินงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ พ้ืนที่ดำเนินการประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ส่ งผลให้ 
การดำเนินงานในบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เช่น กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ การอนุรักษ์
พัฒนาที่ดินในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ บางพ้ืนที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่ทันต่อฤดูกาล
เพาะปลูก และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ตลอดจนระยะเวลาในการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับฤดูกาล
เพาะปลูกของบางพ้ืนที่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานไดต้ามแผนที่กำหนด 

2.2 ด้านผู้รับบริการ พบว่า เกษตรกรส่วนน้อยยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมของกรมฯ หลักการทางด้านวิชาการ และวิธีการถ่ายทอดความรู้งานด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน เช่น กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เกษตรกรเก็บตัวอย่างดินเพ่ือนำมาวิเคราะห์ดิน 
และการนำผลิตภัณฑ์ของกรมฯ ไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเองไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ กิจกรรมพัฒนาหมอดินอาสา 
เกษตรกรขาดความรู้ความสามารถในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับผู้อ่ืน กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิต 
ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการในการปรับเปลี่ยน
การผลิตพืช รวมถึงขาดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพ้ืนที่ ผู้นำชุมชน ในการดำเนินงานทำให้การดำเนินงาน
ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความล่าช้า และเกษตรกรรุ่นใหม่มีเพียงส่วนน้อยที่ให้ความสนใจในการดำเนินงาน
ด้านการเกษตร 

2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความชำนาญในการใช้ประโยชน์
จากแผนการใช้ที่ดิน ไม่สามารถนำข้อมูล ไปใช้วางแผนการดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
ขาดทักษะด้านการสื่อสารในการดำเนินงานและบางพ้ืนที่การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการ/กิจกรรมของกรมฯ ไม่เพียงพอและทั่วถึง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทาง
การเกษตร กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลูกพืช
เกษตรผสมผสาน ทำให้เกษตรกรยังไม่เห็นประโยชน์/ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
เท่าท่ีควร  

3. แนวทางการแก้ไข  

3.1 กรมฯ ควรพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดินที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และควรจัดอบรม
ให้กับเจ้าหน้าที่กรมฯ ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และหมอดินอาสา อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาความรู้เสริมเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินรูปแบบใหม่ให้ทันต่อยุคสมัย สามารถนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรได้ รวมถึง
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

3.2 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดิน ควรสำรวจความต้องการปัจจัยการผลิต
ล่วงหน้า และสนับสนุนในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่หรือความต้องการของเกษตรกร สำรวจ
ช่วงเวลาที่เกษตรกรจะต้องการใช้ปัจจัยการผลิตเพ่ือวางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ควรกำหนดแผนการดำเนินงานในพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับฤดูกาลเพาะปลูกและสถานการณ์ในปัจจุบัน 

3.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ควรใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ประกอบการส่งเสริม   
การดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมในด้านการพัฒนาที่ดิน และสำรวจความต้องการของเกษตรกรก่อนดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้างความตระหนัก 
รับรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมฯ และมีทัศนคติที่ดี



ง 

 

ต่อการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จากปัจจัยที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนวางแผน 
การดำเนินงาน ให้คำแนะนำ แก่เกษตรกร พร้อมทั้งติดตามงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายในการทำงาน
โดยประสานการทำงานร่วมกับตัวแทนในระดับพ้ืนที่ เช่น หมอดินอาสา และผู้นำกลุ่มหรือชุมชน  เพ่ือให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือสามารถพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



จ 

 

สารบัญ 

 หน้า 
คำนำ                     ก 
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สารบัญ                     จ 
 

ส่วนที่ 1 แนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  1 
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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- รายงานผลการตรวจติดตามและจัดทำรูปเล่มรายงาน 17 
- ผู้รับผิดชอบ 17 

 

ส่วนที่ 2 ผลการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 18 
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ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 51 
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- ข้อเสนอแนะจากผลการตรวจติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน                      70 
- ข้อเสนอแนะสำหรับกระบวนการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน                                 71 

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ           
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ส่วนที่ 1 
 

แนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.1 หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผน่ ดิน (ฉบบั ที่ 7) พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) สำนักงาน 
ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน โดยได้นำ
แนวคิดของการบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ซึ่งถือเป็นหลักการในการบริหารที่จะช่วยให้องค์กร 
มีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน มีแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือไปสู่ทิศทางที่ต้องการการพัฒนาหน่วยราชการให้เป็น 
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความสามารถในการบริหารยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย การกำหนด
ทิศทางขององค์กร การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำยุทธศาสตร์และการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์  

กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาที่ดิน ได้ระบุถึงแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ที่สำคัญคือการจัดทำ
แผนและการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของกรมฯ ที่ผ่านมากรมฯ มีการดำเนินการบริหารงานตรวจ
ติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับของโครงการ/กิจกรรม มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ทราบผลสำเร็จของการดำเนินงาน ความคุ้มค่าและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้รับประโยชน์  ผลการประเมินจะ
นำมาใช้ปรับปรุงระบบการวางแผนโครงการ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรในการ
บริหารจัดการองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

สำหรับการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดดำเนินการตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานในระดับผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการตรวจ
ติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณดำเนินการในปีก่อนหน้า เพ่ือให้ทราบการนำไปใช้ประโยชน์
ของโครงการ/กิจกรรม และระดับผลผลิต (output) ตรวจติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี
ปัจจุบัน ทั้งนี้ผลของการตรวจติดตามฯ จะนำมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินการให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของเกษตรกรต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือให้การบริหารงานโครงการ/กิจกรรม ของกรมพัฒนาที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการได้ 

2)  เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้รับประโยชน์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
สำหรับนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาโครงการ/กิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3)  เพ่ือส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรให้สูงขึ้น 
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1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน 
 1.3.1 ประเมินผลการดำเนินงานระดับผลลัพธ์ (outcome) ของกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2563 
จำนวน 44 กิจกรรม โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของกรมฯ 
 1.3.2 ประเมินผลการดำเนินงานระดับผลผลิต (output) ของกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2564 
จำนวน 41 กิจกรรม โดยรวบรวมจากรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ สงป.301 

 
1.4 กลุ่มเป้าหมาย 

การตรวจติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในระดับผลลัพธ์ (outcome) 
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ประกอบด้วย 
เกษตรกร หมอดินอาสา เจ้าหน้าที่ และนักวิชาการของกรมฯ 
 
1.5  ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 

1.5.1 การตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ ระดับผลลัพธ์ (outcome)  

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ระดับผลลัพธ์ 
(outcome) ดำเนินการโดยคณะทำงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีข้ันตอนและแผนการดำเนินงานดังตารางที่ 1 

 

กิจกรรม 
(ตุลาคม 2563 – พฤศจิกายน 2564) 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

1. ศึกษา วิเคราะห์ 
กิจกรรมตามแผนงาน 

 

              

กผง. 

2. กำหนดรูปแบบและ
แนวทางการดำเนินงาน 

 
              

3. จัดทำเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล 

 
              

4. จัดทำคู่มือการ
ดำเนินงาน 

 
 

             

5. ดำเนินการเก็บข้อมูล
ในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ (hard copy)  

 
 

             สพข.1-12 
สพด. 

6. วิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดทำ (ร่าง) รายงานการ
ประเมินผลฯ 

 
 

             สพข. 1 - 12 

7. ติดตามผลการ
ดำเนินการและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
(ร่าง) รายงาน 

 
 

             

กผง. 

8. สรุปผลการ
ดำเนินงานภาพรวมของ
สพข. 1-12 

 
 

             
สพข. 1 - 12 

9. สรุปผลการดำเนินงาน
ภาพรวมเสนอกรมฯ 
และเผยแพร่ใหห้นว่ยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งทราบ 

 
 

             

กผง. 
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1.5.2 การตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ ระดับผลผลิต (output)  

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ระดับผลผลิต 
(output) ดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน กองแผนงาน โดยมีขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน  
ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงานการตรวจติดตามผลการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ 
 หน่วยงาน ระดับผลผลิต (output) 

กิจกรรม 
(ตุลาคม 2563 – พฤศจิกายน 2564) 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. กำหนดโครงการสำคัญที่สะทอ้น
การดำเนินงานในภาพรวมของ 
ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค 

 

             

กผง. 

2. กำหนดตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย 
ระดับกรมฯ ถ่ายทอดสู่หนว่ยงาน
และระดับบุคคล 

 
             

3. กำหนดรูปแบบการรายงานผล
ตามตัวชี้วัด 

 
             

4. ติดตามผลการดำเนินการตาม
ตัวชี้วัด 

 
 

            

    4.1 ติดตามความ ก้าวหน้าการ
ดำเนินงาน 

 
 

            

    4.2 ติดตามผลสำเร็จของการ
ดำเนินงาน 

 
 

            

5. รวบรวมสรุปผลพร้อมรายงาน
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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1.6 กรอบการดำเนินงาน 
  
 1) กรอบการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน ระดับผลลัพธ์  
(outcome) 

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ในระดับผลลัพธ์ (outcome) ของกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2563 จำนวน 44 กิจกรรม โดยมี
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัด ดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ (outcome) เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรอง       
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (outcome) 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 
- การจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและนำ้ 

เจ้าหน้าท่ี - ระดับการใช้ประโยชน์จากแผนการใช้ที่ดินในการ
ดำเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 
- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการใช้ฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน  

กิจกรรมที่ 2 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
  - บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการ
ดิน-น้ำ-พืช 
  - ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 
 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรในพ้ืนท่ีที่ได้รับการอนรุักษ์ 
ปรับปรุงและฟื้นฟู นำความรูด้้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ 
ในการผลติทางการเกษตร 
- ระดับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รบัจากการเข้าร่วม
กิจกรรมและการถ่ายทอดองค์ความรู ้
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการรับบริการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่    

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาหมอดินอาสา   
- อบรมหมอดินอาสา 
 

หมอดินอาสา - ร้อยละของหมอดินอาสานำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
ไปใช้ในการผลติทางการเกษตร  
- ร้อยละของหมอดินอาสาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการพัฒนาท่ีดิน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได ้

กิจกรรมที่ 4  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการ
พัฒนาท่ีดิน  
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน(ใหม่) 
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน(ต่อยอด) 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรในพ้ืนท่ีที่ได้รับการอนรุักษ์ 
ปรับปรุงและฟื้นฟู นำความรูด้้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ 
ในการผลติทางการเกษตร  
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิารในศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 

กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงคุณภาพดิน 
- การพัฒนาพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว 
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
 

เกษตรกร 
 
 

เจ้าหน้าท่ี 

- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู้ด้าน
การพัฒนาท่ีดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร 
- ร้อยละของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น  
- ร้อยละของคุณภาพดินดีขึ้น  

กิจกรรมที่ 6 ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน 
- รณรงค์และส่งเสรมิการปลูกหญา้แฝก 
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและนำ้บนพ้ืนท่ีลุ่ม-ดอน-สูง 
- การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทา
อุทกภัย 
 
 

เกษตรกร - ระดับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รบัหลังเข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู้ 
ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร  
- ร้อยละของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (outcome) 

กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาท่ีดินพื้นท่ีเฉพาะ 
- โครงการเพิ่มผลผลติข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อ
การส่งออกในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห ้
- พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
- ฟื้นฟูพ้ืนท่ีผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 
- การพัฒนาพ้ืนท่ีทุ่งสัมฤทธ์ิ 
- โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขา้วอินทรีย์และพืช
หลังนาเพื่อการส่งออกในพ้ืนท่ีทุ่งหมาหิว จ.
อุบลราชธาน ี

เกษตรกร - ระดับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รบัหลังการเข้าร่วม
โครงการ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู้ 
ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร  
- ร้อยละของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น  
 

กิจกรรมที่ 8 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และลดโลกร้อน 
  - จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้น
โตเร็ว 
  - ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียน เพื่อบรรเทาภาวะ 
โลกร้อน 
  - รณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได ้
- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู ้
ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมการป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการใช้สารอนิทรีย์ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 
- ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
- รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช 
 
- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน 

เกษตรกร - ร้อยละของปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ลดลง 
- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู้ 
ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร  
- ร้อยละของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น  
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกิจกรรมการ
รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช   
- ร้อยละของโรงเรียนท่ีได้รับการสง่เสริมเกษตรอินทรยี์มี
การนำความรู้ด้านเกษตรอินทรียไ์ปขยายผลในโรงเรียน 

กิจกรรมที่  10 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทาน 
- ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. 

เกษตรกร - ร้อยละของพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการ
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน  
- ร้อยละของแหล่งน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำได ้

กิจกรรมที่ 11 พัฒนาที่ดินเพื่อสนบัสนุนการ
ปรับเปลีย่นการผลติในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมตาม  
Agri-Map 
-  ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อ
ทำเกษตรผสมผสาน 
 

เจ้าหน้าท่ี 
 

เกษตรกร 

- ร้อยละความถูกต้องของฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สำหรับสินค้าเกษตรทีส่ำคัญ 
- ระดับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รบัจากการปรับเปลีย่น
พื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชเพื่อทำเกษตรผสมผสาน 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได ้
 

กิจกรรมที่ 12 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาท่ีดิน
เพื่อขับเคลื่อนกลุม่เกษตรกรเข้าสูร่ะบบเกษตร
อินทรีย์ 
- พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์  
- พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ต่อยอดสู่ PGS   
 
 

เกษตรกร - ระดับความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรดา้นการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์  
- ร้อยละของเกษตรกรนำความรู้ดา้นการผลิตในระบบ
เกษตรอินทรียไ์ปใช้ในพื้นที่ 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (outcome) 

กิจกรรมที่ 13 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสรมิ
เกษตรแบบแปลงใหญ ่
- ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช 
- ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 
- ส่งเสริมการปลูกพืขปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 
- จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) 
- ส่งเสริมการปรบัปรุงพ้ืนท่ีดินกรด 
- ผลิตปุ๋ยหมักสตูร พด. 
- ผลิตน้ำหมักชีวภาพ 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได ้
- ร้อยละของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น  
- ร้อยละของต้นทุนการผลติทางการเกษตรลดลง  
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาคุณภาพ
ดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 

กิจกรรมที่ 14 ธนาคารปุ๋ยอินทรยี ์  
- ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (ต่อยอด) 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีได ้
- ร้อยละของต้นทุนการผลติทางการเกษตรลดลง  
- ระดับความพึงพอใจของสมาชิกต่อการดำเนินงาน
โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรยี์  

กิจกรรมที่ 15 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาท่ีดินลุ่มน้ำ 
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มน้ำ 

เจ้าหน้าท่ี 
 
 

เกษตรกร 

- ร้อยละของพื้นที่ดำเนินการเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ำได้รบั
การพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินไดต้ามศักยภาพ
ของพื้นที่  
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีได ้

กิจกรรมที่ 16 พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ชีวภาพ 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรียชี์วภาพลดใช้
สารเคมีทางการเกษตร 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีได ้
- ร้อยละของต้นทนุการผลติลดลงจากการนำความรู้ไปใช้
ในการผลติสารอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตพืช  
 

กิจกรรมที่ 17 พัฒนาและแกไ้ขปญัหาการ
แพร่กระจายดินเคม็ 
- ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีดินเคม็ 

เจ้าหน้าท่ี 
 

เกษตรกร 

- ร้อยละของพื้นที่ดินปัญหาไดร้ับการพัฒนาให้สามารถใช้
ประโยชน์ท่ีดินไดต้ามศักยภาพของพื้นที่  
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีได ้

กิจกรรมที่ 18 พัฒนาและเพิม่ศักยภาพพ้ืนท่ีทุ่งรังสิต 
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและนำ้ 
- จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล โดโลไมท์ 
ยิปซัม) 
- ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ดนิเปรี้ยว 
- ผลิตและจดัหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 
- ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงดิน 
 

เจ้าหน้าท่ี 
 

เกษตรกร 

- ร้อยละของพื้นที่ดินปัญหาไดร้ับการพัฒนาให้สามารถใช้
ประโยชน์ท่ีดินไดต้ามศักยภาพของพื้นที่  
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีได ้

กิจกรรมที่ 19 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลศิ
ทางวิชาการ 
- วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(โครงการวิจัย ผ่าน วช.) 

นักวิจัย - ร้อยละของผลการวิจัยด้านการพัฒนาท่ีดินที่มีการนำไป
เผยแพร่  
- ร้อยละของผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง 
แก้ไขปัญหาของหน่วยงานและพฒันาที่ดินให้สอดคล้อง 
กับสภาพพ้ืนท่ี  
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (outcome) 

กิจกรรมที่ 20 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาศักยภาพการทำงานของหนว่ยงาน 
- วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน (โครงการวิจัย 
ผ่าน วช.) 

นักวิจัย - ร้อยละของผลการวิจัยด้านการพัฒนาท่ีดินที่มีการนำไป
เผยแพร่  
- ร้อยละของผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง 
แก้ไขปัญหาของหน่วยงานและพฒันาที่ดินให้สอดคล้อง 
กับสภาพพ้ืนท่ี  

กิจกรรมที่ 21 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและนำ้เกษตรพื้นท่ีสูง 
- โครงการขยายผลโครงการหลวง 
- โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่
ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน) 

เจ้าหน้าท่ี 
 

เกษตรกร 

- ร้อยละของพื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาตามหลัก
วิชาการ  
- ระดับประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได ้
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการพัฒนา
พื้นที่โครงการหลวง 

กิจกรรมที่ 22 ส่งเสริมการดำเนินงาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
- สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
 

เจ้าหน้าท่ี 
 

เกษตรกร 

- ร้อยละของพื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการพัฒนา
ตามหลักวิชาการ 
- ระดับการนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีของเกษตรกร 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได ้
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ารับบริการการ
ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

กิจกรรมที่ 23 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
- ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว 

เกษตรกร - ระดับประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่ไดร้ับการปรับปรุง
ฟื้นฟูพ้ืนท่ีนาร้างเพื่อปลูกข้าว 
 

กิจกรรมที่ 24 พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ีจัดการ
ปัญหาที่ดินทำกิน 
- ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 
- ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 
- จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) 
- ส่งเสริมการปรบัปรุงพ้ืนท่ีดินกรด 
- ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว (ปูนมารล์) 
- ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว 
- ผลิตปุ๋ยหมักสตูรพระราชทาน 
- ผลิตน้ำหมักชีวภาพ 
 

เจ้าหน้าท่ี 
 

เกษตรกร 

- ร้อยละของพื้นที่ท่ีได้จัดทีด่ินทำกินให้แก่เกษตรกรไดร้ับ
การส่งเสริมและพัฒนาตามหลักวิชาการ  
- ระดับประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลติทางการเกษตรลดลง  
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการพัฒนาคณุภาพ
ดินในพ้ืนท่ีจัดการปัญหาที่ดินทำกนิ  
 

กิจกรรมที่ 25 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินใน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 
- ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีของตนเอง 
- ร้อยละของต้นทุนการผลติที่ลดลงจากการนำความรู้ 
ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ประโยชน์  
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรในการเข้ารบับริการ
ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (outcome) 

กิจกรรมที่ 26 สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม ่
- สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน 

เกษตรกร - ระดับความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรดา้นการส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม ่
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีการนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอด 
ในพื้นที่ของตนเอง 
- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู้ด้าน
การพัฒนาท่ีดินไปใช้ประโยชน์  

กิจกรรมที่ 27 การตรวจวิเคราะหด์ินเพื่อสนับสนุน
การใช้ปุ๋ยผสมเอง* 
- วิทยากรให้ความรู้เรื่องการเก็บตวัอย่างดิน พร้อม
นำตัวอย่างดินไปวเิคราะห ์

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี 
- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู้ 
ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ประโยชน์  

กิจกรรมที่ 28 การพัฒนาท่ีดินเพือ่เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตในพ้ืนท่ีเกษตรแผนใหม ่
- สำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดนิ 
- บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจดัการ
ดิน-น้ำ-พืช 
- ส่งเสริมสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. 
- ส่งเสริมสาธิตการผลิตนำ้หมักชีวภาพ 
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 
- ส่งเสริมการปรบัปรุงพ้ืนท่ีดินกรด 
- ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 
- ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรูไ้ด ้
- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู้ 
ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ประโยชน์ 
 

กิจกรรมที่ 29 ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุย๋
อินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและ ควันไฟในพื้นที่เกษตร
ภาคเหนือ 
-  ไถกลบตอซัง 
-  ผลิตปุ๋ยหมักสตูรพระราชทาน 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรมสี่วนร่วมในการส่งเสริมการไถกลบ
และผลิตปุย๋อินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพ้ืนท่ี 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อมาตรการส่งเสริม
การไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรยี์เพือ่ป้องกันหมอกและ 
ควันไฟในพ้ืนท่ี 
 

กิจกรรมที่ 30 ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
และฟื้นฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดิน 
และน้ำ 
- ศึกษา สำรวจ วางแผนแนวทางป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน และฟื้นฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรมด้วย
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
 

เจ้าหน้าท่ี - ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีนำข้อมลูสถานภาพทรัพยากรดิน
เชิงระบบไปใช้ในการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้
มีความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี 
- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการใช้ข้อมูล
สถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบ 

กิจกรรมที่ 31 ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารจัดการดินท่ี
เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรบัรองแบบมีส่วน
ร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอนิทรีย์ใน
ภาคเหนือตอนบน 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สำหรับ
การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ์
- ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ PGS 
 
 

เกษตรกร - ระดับความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรดา้นการพัฒนา
เกษตรอินทรีย ์
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได ้
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (outcome) 

กิจกรรมที่ 32 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่ม
น้ำเจ้าพระยา-แม่กลอง 
- บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจดัการ
ดิน-น้ำ-พืช 
- ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช 
- สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ 
 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
พัฒนาคุณภาพดินสามารถถ่ายทอดองค์ความรูไ้ด้  
- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู้  
ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ประโยชน์  
 

กิจกรรมที่ 33 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และไม้ผล 
- บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจดัการ
ดิน-น้ำ-พืช 
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. (สตูรพระราชทาน) 
- สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ 
- สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว (หินปูนฝุ่น) 
- ส่งเสริมการปรบัปรุงพ้ืนท่ีดินเปรีย้ว (หินปูนฝุ่น) 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรูไ้ด ้
- ร้อยละของต้นทุนการผลติทางการเกษตรลดลง  
 

กิจกรรมที่ 34 พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตร
ผสมผสาน 
- ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อทำเกษตรผสมผสาน พร้อม
พันธุ์พืช 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพพ้ืนท่ี  
นาร้างสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได ้
- ร้อยละของต้นทุนการผลติทางการเกษตรลดลง  
 

กิจกรรมที่ 35 พัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตร
ผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตวภ์าคใต้ชายแดน 
- บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจดัการ
ดิน-น้ำ-พืช 
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. (สตูรพระราชทาน) 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน
สามารถถ่ายทอดองค์ความรูไ้ด ้
- ร้อยละของต้นทุนการผลติทางการเกษตรลดลง  
 

กิจกรรมที่ 36 กำจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้ 
- ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย ์
- สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ (พด.2/พด.6) 
- ฝึกอบรมเกษตรกร/กลุม่เกษตรกร 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได ้
- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู้ 
ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ประโยชน์  

กิจกรรมที่ 37 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวสังข์
หยดภาคใต ้
- บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจดัการ
ดิน-น้ำ-พืช 
- ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช 
- สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน
สามารถถ่ายทอดองค์ความรูไ้ด ้
- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู ้
ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ประโยชน์ 
 

กิจกรรมที่ 38 พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ีปลูกไมผ้ล
ภาคใต ้
- บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจดัการ
ดิน-น้ำ-พืช 
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. (สตูรพระราชทาน) 
- สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ 
- สาธิตการปรับปรุงพืน้ท่ีดินกรด (โดโลไมท์) 
- ส่งเสริมการปรบัปรุงพ้ืนท่ีดินกรด (โดโลไมท์) 
 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน
สามารถถ่ายทอดองค์ความรูไ้ด ้
- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู้ 
ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ประโยชน์  
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (outcome) 

กิจกรรมที่ 39 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูก
มะพร้าวภาคใต ้
- บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจดัการ
ดิน-น้ำ-พืช 
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. (สตูรพระราชทาน) 
- สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ 
- สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) 
- ส่งเสริมการปรบัปรุงพ้ืนท่ีดินกรด (โดโลไมท์) 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน
สามารถถ่ายทอดองค์ความรูไ้ด ้
- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู้ 
ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ประโยชน์ 
 

กิจกรรมที่  40 พัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืช
อาหารสตัว์ภาคใต ้
- บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจดัการ
ดิน-น้ำ-พืช 
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.  
- สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน
สามารถถ่ายทอดองค์ความรูไ้ด ้
- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู้ 
ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ประโยชน์ 
 

กิจกรรมที่ 41 จัดระบบอนุรักษ์ดนิและน้ำเพื่อการ
ปลูกพืชผสมผสานในพ้ืนท่ีภาคใต ้
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและนำ้ พร้อมพันธ์ุพืช 
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. (สตูรพระราชทาน) 
- สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ 
- ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ 

เกษตรกร - ระดับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รบัหลังเข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู้ 
ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ประโยชน์  
 

กิจกรรมที่ 42 นำร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย ์
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. (สตูรพระราชทาน) 
- สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ (พด.2/พด.7) 
- ฝึกอบรมเกษตรกรด้านเทคโนโลยีพัฒนาที่ดินและ
นวัตกรรม 4.0  
- ส่งเสริมการปลูกผักบนแผ่นกระเบื้อง 

เกษตรกร - ระดับความรู้ของเกษตรกรด้านการผลิตอาหารอินทรีย์
ด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพและนวตักรรมด้านการพัฒนา
ที่ดิน  
- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู้ 
ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ประโยชน์ 
 

กิจกรรมที่ 43 เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตในพ้ืน
ที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต ้
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและนำ้ พร้อมพันธ์ุพืช 
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. (สตูรพระราชทาน) 
- สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ 
- สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว (หินปูนบด) 
- ส่งเสริมการปรบัปรุงพ้ืนท่ีดินเปรีย้ว (หินปูนบด) 
- สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) 
- ส่งเสริมการปรบัปรุงพ้ืนท่ีดินกรด (โดโลไมท์) 
- ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรูไ้ด ้
- ร้อยละของต้นทุนการผลติลดลงจากการนำความรู ้
ด้านการพัฒนาท่ีดินไปใช้ประโยชน์  
 

กิจกรรมที่ 44 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห ้
- ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 
- สนับสนุนการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน (ไถ
กลบตอซัง) 

เกษตรกร - ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน
สามารถถ่ายทอดองค์ความรูไ้ด ้
- ร้อยละของต้นทุนการผลติทางการเกษตรลดลง  
 

* กิจกรรมที่ 27 มีการปรับแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโดยให้ สวด. และ ศปพ. ดำเนินการ   
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2) กรอบการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน ระดับผลผลิต 
(output) 

การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในระดับผลผลิต (output) จำนวน 41 กิจกรรม ดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน และ
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที ่ 4 ตัวชี ้ว ัดในระดับผลผลิต (output) เพื ่อใช ้ในการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรอง  
  การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output) 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน - จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมลูทรัพยากรทีด่ิน 

กิจกรรมที่ 2 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ - จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาท่ีดนิ 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาหมอดินอาสา - จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาท่ีดนิ 

กิจกรรมที่ 4  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านการ
พัฒนาท่ีดิน 

- จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาท่ีดนิ 

กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงคุณภาพดิน - จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รบัการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟ ู

กิจกรรมที่ 6 ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน 

- จำนวนพื้นทีท่างการเกษตรได้รบัการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟ ู

กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาท่ีดินพื้นท่ีเฉพาะ - จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รบัการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟ ู

กิจกรรมที่ 8 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และลดโลกร้อน 

- จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รบัการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟ ู

กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการใช้สารอนิทรีย์ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 

- จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รบัการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟ ู

กิจกรรมที่ 10 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสรมิ
เกษตรแบบแปลงใหญ ่

- จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดนิ 

กิจกรรมที่ 11 พัฒนาที่ดินเพื่อสนบัสนุนการ
ปรับเปลีย่นการผลติในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมตาม Agri-
Map 

- จำนวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 

กิจกรรมที่ 12 ธนาคารปุ๋ยอินทรยี ์  - จำนวนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

กิจกรรมที่ 13 สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม ่

- จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการพัฒนาท่ีดินยั่งยืนและเหมาะสมกับการ
ผลิตพืช 

กิจกรรมที่ 14 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทาน 

- จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง 

กิจกรรมที่ 15 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาท่ีดินลุ่มน้ำ 

 

- จำนวนพื้นที่ในเขตพัฒนาท่ีดินลุม่น้ำที่ไดร้ับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
และปรับปรุงดิน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output) 
กิจกรรมที่ 16 พัฒนาและแกไ้ขปญัหาการ
แพร่กระจายดินเคม็ 

- จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการแก้ไขดินปญัหา  

กิจกรรมที่ 17 พัฒนาและเพิม่ศักยภาพพ้ืนท่ีทุ่งรังสิต - จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการแก้ไขดินปญัหา 
 

กิจกรรมที่ 18 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาราช 

- จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการแก้ไขดินปญัหา 

กิจกรรมที่ 19 พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ชีวภาพ 

- จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพใน
การผลิตพืช  

กิจกรรมที ่20 การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับ
ตำบล 

- จำนวนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลได้รับการปรับปรุง 

กิจกรรมที่ 21 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง - จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดนิ 

กิจกรรมที่ 22 ส่งเสริมการดำเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

- จำนวนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรไิด้รับการอนุรักษ ์
ฟื้นฟู และปรับปรุงทรัพยากรดิน 

กิจกรรมที่ 23 ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุย๋
อินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

- จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรยี ์

กิจกรรมที่ 24 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

- จำนวนพื้นที่นาร้างได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู  
 

กิจกรรมที่ 25 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินใน 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 

- จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มี
กิจกรรมของกรมพัฒนาท่ีดินร่วมดำเนินการ 

กิจกรรมที่ 26 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการ
ปัญหาที่ดินทำกิน 

- จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไดร้ับการพัฒนาคุณภาพดิน 

กิจกรรมที่ 27 การพัฒนาท่ีดินเพือ่เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตในพ้ืนท่ีเกษตรแผนใหม ่

- จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในพ้ืนท่ีเกษตร
แผนใหม ่

กิจกรรมที่ 28 ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
และฟื้นฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำ 

- จำนวนพื้นที่เกษตรที่ไดร้ับการประเมินสถานภาพทรัพยากรดินเชิง
ระบบเพื่อแก้ปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

กิจกรรมที่ 29 พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ี 
ปลูกปาลม์น้ำมันภาคใต ้

- จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้ไดร้ับการพัฒนา ปรับปรุง และ
ฟื้นฟ ู

กิจกรรมที่ 30 จัดระบบอนุรักษ์ดนิและน้ำเพื่อการ
ปลูกพืชผสมผสานในพ้ืนท่ีสวนยางพารา และสวน
ปาล์มน้ำมันภาคใต ้

- จำนวนพื้นที่ยางพารา ปาล์มน้ำมันภาคใต้ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 
เพื่อทำเกษตรผสมผสาน 

กิจกรรมที่ 31 พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตร
ผสมผสาน 

- จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ 
ปรับปรุง และฟื้นฟ ูเพื่อทำการเกษตรผสมผสาน 

กิจกรรมที่ 32 พัฒนาคุณภาพดินในการ 
ทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 

- จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ 
ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อทำการเกษตรผสมผสาน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output) 
กิจกรรมที่ 33 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่ม
น้ำเจ้าพระยา-แม่กลอง 

- จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่กลอง ในจังหวัดภาคกลาง 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน 

กิจกรรมที่ 34 พัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัย
ยกระดับสู่ข้าวครบวงจร 

- จำนวนพื้นที่ท่ีปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย ได้รบั
การพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู 

กิจกรรมที่ 35 พัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัย
ยกระดับสู่พืชผักอินทรียค์รบวงจร 

- จำนวนพื้นที่ท่ีปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย ได้รบั
การพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู 

กิจกรรมที่ 36 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ไม้ผลคณุภาพครบวงจร 

- จำนวนพื้นที่ท่ีปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย ได้รบั
การพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู 

กิจกรรมที่ 37 เพิ่มศักยภาพการผลิต 
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห ้

จำนวนพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง 
และฟื้นฟู 

กิจกรรมที่ 38 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกขา้วหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห ้

- จำนวนพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิทุง่กุลาร้องไหไ้ด้รับการอนุรักษ์ 
ปรับปรุง และฟื้นฟู 

กิจกรรมที่ 39 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลด
ต้นทุนและเพิม่ผลผลิต 

- จำนวนพื้นที่การผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ได้รับการพฒันา 
ปรับปรุง และฟื้นฟูคณุภาพดิน 

กิจกรรมที่ 40 พัฒนาฐานข้อมูลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐานเพือ่การผลติ 

- จำนวนพื้นที่การผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ได้รับการพฒันา 
ปรับปรุง และฟื้นฟูคณุภาพดิน 

กิจกรรมที่ 41 พัฒนาประสิทธิภาพการผลติไม้ผลได้
คุณภาพ 

- จำนวนพื้นที่การผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ได้รับการพฒันา 
ปรับปรุง และฟื้นฟูคณุภาพดิน 

 

1.6 การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 

1) การตรวจติดตามผลการตรวจราชการฯ ระดับผลลัพธ์ (outcome) 

 กลุ่มตัวอย่าง (n) ของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระดับผลลัพธ์ (outcome) ได้จากการนำเอาประชากรของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมมาสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) และกำหนดจำนวนตัวอย่างจากตารางสุ่มตามสูตรของ Taro Yamane ทำให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างในภาพรวมแต่ละหน่วยงาน และใช้วิธีการหาจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรมด้วยการคำนวณค่า
ถ่วงน้ำหนักสำหรับการเลือกหน่วยตัวอย่าง (sampling weight computation) ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  กลุ่มตัวอย่างของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ
ผลลัพธ์ (outcome) 

กิจกรรม 
จำนวนเกษตรกร (ราย) 

สพข.
1 

สพข.
2 

สพข.
3 

สพข.
4 

สพข.
5 

สพข.
6 

สพข.
7 

สพข.
8 

สพข.
9 

สพข.
10 

สพข.
11 

สพข.
12 

1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที ่ 5 21 5 7 8 5 5 15 5 5 7 7 

2. การพัฒนาหมอดินอาสา   5 14 5 7 8 5 5 14 5 5 7 7 
3.  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ด้านการพัฒนาท่ีดิน  

5 21 10 7 16 5 5 16 5 5 13 7 

4. ปรับปรุงคุณภาพดิน 5 21 5 7 8 5 5 16 5 5 12 7 

5. ฟ้ืนฟูและป้องกันการ 
ชะล้างพังทลายของดิน 

5 13 5 7 16 5 5 23 5 5 21 8 

6. การพัฒนาท่ีดินพื้นท่ีเฉพาะ - 6 5 5 5 - - - - 5 10 5 

7. การรองรับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและลดโลกร้อน 

5 10 5 7 16 5 5 12 5 5 7 7 

8. ส่งเสรมิการใช้สารอินทรีย ์
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

5 20 5 7 15 5 5 15 11 5 13 8 

9. ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา 
นอกเขตชลประทาน 

5 10 20 7 8 5 5 15 5 5 7 7 

10. พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่
ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 

5 8 5 7 8 5 5 10 5 5 5 7 

11. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกร
เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์  

5 10 5 7 15 - 5 10 5 5 7 5 

12. พัฒนาคุณภาพดินในระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่

5 20 5 7 8 5 5 15 5 5 7 7 

13. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์   5 10 5 7 9 5 5 10 5 5 7 7 

14. การอนุรักษ์พัฒนาที่ดิน 
ในพื้นที่เขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ำ 

5 6 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

15. พัฒนาและส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพ 

5 15 5 5 8 5 5 5 5 5 6 5 

16. พัฒนาและแก้ไขปัญหาการ
แพร่กระจายดินเคม็ 

- - 6 7 9 - - - - - - - 

17. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
พื้นที่ทุ่งรังสิต 

5 6 - - - - - - - - - - 

18. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง - - - - - 5 5 - 5 5 - - 

19. ส่งเสริมการดำเนินงาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

5 12 5 5 6 5 5 9 5 5 7 7 

20. ส่งเสรมิอาชีพดา้นการเกษตร
ในจังหวดัชายแดนภาคใต ้

- - - - - - - - - - - 5 
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กิจกรรม 
จำนวนเกษตรกร (ราย) 

สพข.
1 

สพข.
2 

สพข.
3 

สพข.
4 

สพข.
5 

สพข.
6 

สพข.
7 

สพข.
8 

สพข.
9 

สพข.
10 

สพข.
11 

สพข.
12 

21. พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ี
จัดการปญัหาที่ดินทำกิน 

5 6 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 

22. พัฒนาเทคโนโลยกีารพัฒนา
ที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิม่
ประสทิธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 

5 17 5 7 8 5 5 12 5 5 7 7 

23. สนับสนุนงานพัฒนาที่ดิน
เพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่

5 10 5 6 8 5 5 8 5 5 7 6 

24. การพัฒนาท่ีดินเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลติในพ้ืนท่ีเกษตร
แผนใหม ่

- 6 5 - 5 - - - 5 5 5 - 

25. ส่งเสริมการไถกลบและผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอก
และ ควันไฟในพื้นที่เกษตร
ภาคเหนือ 

- - - - - 5 5 - 5 - - - 

26. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
จัดการดินทีเ่หมาะสมและ
ส่งเสริมระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผูผ้ลติ
เกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือ
ตอนบน 

- - - - - 5 5 - 5 - - - 

27. พัฒนาคุณภาพดินพื้นท่ีปลูก
ข้าวลุ่มน้ำเจา้พระยา - แม่กลอง 

5 5 - - - - - - - 5 - - 

28. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว 
และไม้ผล 

- - - - - - - - - - - 5 

29. พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก
พืชเกษตรผสมผสาน 

- - - - - - - - - - - 5 

30. พัฒนาคุณภาพดินในการทำ
เกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืช
อาหารสตัว์ภาคใต้ชายแดน 

- - - - - - - - - - - 5 

31. กำจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชน
ภาคใต ้

- - - - - - - - - - - 5 

32. พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูก
ข้าวสังข์หยดภาคใต ้

- - - - - - - - - - - 5 

33. พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ี
ปลูกไมผ้ลภาคใต ้

- - - - - - - - - - - 5 

34. พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ี
ปลูกมะพร้าวภาคใต ้

- - - - - - - - - - 6 - 

35. พัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูก
พืชอาหารสัตว์ภาคใต ้
 

- - - - - - - - - - 7 5 
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กิจกรรม 
จำนวนเกษตรกร (ราย) 

สพข.
1 

สพข.
2 

สพข.
3 

สพข.
4 

สพข.
5 

สพข.
6 

สพข.
7 

สพข.
8 

สพข.
9 

สพข.
10 

สพข.
11 

สพข.
12 

36. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
เพื่อการปลูกพืชผสมผสานใน
พื้นที่ภาคใต ้

- - - - - - - - - - - 5 

37. นำร่องหมู่บ้านเกษตร
อินทรีย์ 

- - - - - - - - - - - 5 

38. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต ้

- - - - - - - - - - 5 5 

39. พัฒนาคุณภาพดินพื้นท่ีปลูก
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห ้

- - 5 5 5 - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 100 267 126 134 201 100 105 215 116 110 183 179 

 กลุ่มตัวอย่าง (n) ของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ
ผลลัพธ์ (outcome) ได้จากจำนวนตัวอย่างเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินทั้ง 12 เขต รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 กลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ท่ีดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับ
ผลลัพธ์ (outcome) 

กิจกรรม 
จำนวนเจ้าหน้าที่ (ราย) 

สพข.
1 

สพข.
2 

สพข.
3 

สพข.
4 

สพข.
5 

สพข.
6 

สพข.
7 

สพข.
8 

สพข.
9 

สพข.
10 

สพข.
11 

สพข.
12 

1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากร
ดิน 
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10 17 37 10 8 14 11 21 13 10 12 

2. ปรับปรุงคุณภาพดิน 40 36 20 38 59 36 23 23 24 31 50 76 

3. พัฒนาท่ีดินเพื่อสนับสนุน 
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที ่ 
ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 

3 13 22 36 59 6 - 12 - 17 5 33 

4. การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินใน
พื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ 

11 9 2 10 4 2 - 1 - 5 16 33 

5. พัฒนาและแก้ไขปัญหาการ
แพร่กระจายดินเค็ม 

- - 24 10 23 - - - - - - - 

6. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่
ทุ่งรังสิต 

10 8 - - - - - - - - - - 

7. วิจัยและนวตักรรมเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

3 1 4 - - 2 - 3 4 - 10 11 

8. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพ
การทำงาน 

- - 1 2 5 1 - - - - - 1 

9. ป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินและฟื้นฟูพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 

30 - - 38 1 2 23 1 18 29 54 52 

รวมท้ังสิ้น 115 77 90 171 161 57 60 51 67 95 145 218 
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1.7 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน 

     1.7.1 การตรวจติดตามผลการตรวจราชการระดับผลลัพธ์ (outcome) 

 เครื่องมือที่ ใช้ในการตรวจติดตามฯ ในระดับผลลัพธ์ (outcome) จำนวน 44 กิจกรรม ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) และแบบสังเกตการณ์ (observation from) เป็นแบบบันทึก
ของเจ้าหน้าที่หรือคณะทำงานในการตรวจติดตามของหน่วยงาน สำหรับใช้ในการบันทึกสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
เช่น ลักษณะของดิน สภาพพ้ืนที่การเกษตร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร และพฤติกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง   
เพ่ือนำข้อมูลประกอบการสนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจารณ์ผลการตรวจติดตาม 

      1.7.2 การตรวจติดตามผลการตรวจราชการระดับผลผลิต (output) 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจติดตามฯ ในระดับผลผลิต (output) จำนวน 41 กิจกรรม ได้แก่ แบบ
รายงาน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป. 301) และข้อมูลการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน  
 
1.8 การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ืออธิบายข้อมูลผลการดำเนินงานในระดับผลผลิต
และผลลัพธ์ ตามแบบสัมภาษณ์และตัวชี้วัดที่กำหนด โดยนำเสนอเป็นความเรียงและใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และร้อยละ ตลอดจนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อประเด็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
 
1.9 รายงานผลการตรวจติดตามและจัดทำรูปเล่มรายงาน 

รายงานผลการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามรูปแบบที่กำหนด โดยการรายงานผลการตรวจติดตามผล
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับผลลัพธ์ (outcome) ให้จัดทำรายงานฉบับเต็ม (full report) 

1.10 ผู้รับผิดชอบ 

คณะทำงานการบริหารงานตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานเชิงผลสัมฤทธิ์ของ
กรมพัฒนาที่ดิน  
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ส่วนที่ 2 

 
ผลการตรวจติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 

ระดับผลลัพธ์ (outcome) และระดับผลผลิต (output) 
 

ผลการตรวจติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ระดับผลลัพธ์ 
(outcome) และระดับผลผลิต (output) สรุปผลตามตัวชี้วัด (KPI) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การตรวจติดตามผล
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ระดับผลลัพธ์ (outcome) จำนวน 44 กิจกรรม 
และ 2) การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ระดับผลผลิต 
(output) จำนวน 41 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ระดับผลลัพธ์ (outcome) 
 

ผลการตรวจติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับผลลัพธ์ (outcome) จำแนก
ตามประเภทของกิจกรรม สรุปผลตามตัวชี้วัด (KPI) รายละเอียดดังตารางที่ 7 
ตารางท่ี 7  ผลการตรวจติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับผลลัพธ์ (outcome) 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน 
ตัวชี้วัด :  
- ระดับการใช้ประโยชน์จากแผนการใช้ที่ดิน
ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการ
ใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 181 ราย        

ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เจ้าหน้าที่ สพด. มีการนำข้อมูล
แผนการใช้ที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.63) โดยมีการนำแผนที่มาตราส่วน 1:4000 เช่น แผนที่
ถือครองการใช้ที่ดิน แผนที่ดิน แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน แผนการใช้
ที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน ไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ
ขอบเขตแปลง การตรวจสอบกลุ่มชุดดิน การกำหนดแผนการใช้ที่ดิน 
รวมถึงนำไปใช ้ในการวางแผนการใช ้ท ี ่ด ินในโครงการต่าง ๆ  
ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรดินอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.87) ประกอบด้วย 1) ฐานข้อมูลการสำรวจดิน
และดินตัวแทนหลักสำหรับการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย  
2) ฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินรายจังหวัด 3) ฐานข้อมูลการ
โต้ตอบกับผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อวางแผนการใช้
ที่ดินสำหรับเกษตรกรรายแปลง 4) ฐานข้อมูลและพื้นที่เสี่ยงภัยทาง
การเกษตร 5) ฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขและสารบัญภาพ 
 
 

 



19 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
เชิงเลข 6) ฐานข้อมูลป่าถาวร และ 7) ฐานข้อมูลแผนที่ในการประเมิน
ศักยภาพในการกักเก็บน้ำของพื้นที่ในการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา 
นอกเขตชลประทาน 

กิจกรรมที่ 2 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ปรับปรุงและฟ้ืนฟู นำความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทาง
การเกษตร 
- ระดับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการ
รับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 
95 ราย  
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 87.08 ได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
ด้านการบริการวิเคราะห์ดินและการจัดการ ดิน-น้ำ-พืช ได้แก่  
การวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ การวิเคราะห์ดิน
เคลื่อนที่พร้อมคำแนะนำ และการวิเคราะห์ดินพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำ 
รวมถึงได้รับการส่งเสริมการผลิตและการใช้อินทรีย์ลดใช้สารเคมี 
ทางการเกษตร โดยเกษตรกรเข้ารับการส่งเสริมการผลิตและใช้ 
สารอินทรีย์ รับบริการน้ำหมักชีวภาพ และจุลินทรีย์ พด. และชุด
ตรวจ สอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) 
    ทั้งนี้ ยังพบว่า เกษตรกรที่ได้รับการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91) โดยมีความพึงพอใจ
ในด้านการบริการและติดตามงานของเจ้าหน้าที ่ การส่งเสริม 
การผลิตและใช้สารอินทรีย์ การสนับสนุนกิจกรรมและปัจจัยการ
ผลิตชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) และประโยชน์ที่
ได้รับจากการนำไปปฏิบัติในพื้นที่การเกษตรด้านการวิเคราะห์ดิน
และดำเนินการจัดการ ดิน-น้ำ-พืช โดยเกษตรกรสามารถเก็บ
ตัวอย่างดิน เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ให้ทราบถึงผลการวิเคราะห์
ดินและแก้ปัญหาดินได้ถูกวิธีตามสภาพปัญหาของดินที่พบในพื้นที่
ของตนเอง ด้านการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทาง
การเกษตร เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพไว้ใช้
ประโยชน์ในการทำการเกษตรได้ มีการนำผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน 
สารเร่ง พด.1 พด.2 มาใช้ในแปลงเกษตรของตนเองในการปรับปรุง
บำรุงดิน เพื ่อช่วยลดต้นทุนการผลิต และด้านชุดตรวจสอบดิน
ภาคสนาม (LDD Test Kit) เกษตรกรนำไปใช้ในการตรวจสอบดิน
เบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาหมอดินอาสา 
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของหมอดินอาสานำความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร 
- ร้อยละของหมอดินอาสาที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
 

    จากการตรวจติดตามกลุ ่มเป ้าหมายหมอดินอาสาที ่ ได ้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมพัฒนาหมอดินอาสา กลุ่มตัวอย่างหมอดนิอาสา 
จำนวน 87 ราย  
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า หมอดินอาสา ร้อยละ 99.17 ได้รับ
ความรู้ในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน เกษตรกร
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ร้อยละ 86.19 โดยการ
นำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ ร้อยละ 93.81 
โดยหมอดินอาสาได้รับความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย 
1) การปรับปรุงบำรุงดิน โดยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ 
กรมพัฒนาที่ดิน 2) ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 3) การวิเคราะห์ดิน  
4) องค์ความรู้ด้านการฝึกการปฏิบัติและการเรียนรู้ 5) การพัฒนาที่ดิน
ไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร  6) การพัฒนาศักยภาพด้าน 
การพัฒนาที่ดิน 7) การจัดการดินโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ เช่น  
สารเร่ง พด. การทำน้ำหมักชีวภาพ 

กิจกรรมที่ 4 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดิน 
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ปรับปรุงและฟ้ืนฟู นำความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทาง
การเกษตร 
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากก ิจกรรมศ ูนย ์ถ ่ายทอดเทคโนโลย ีด ้านการพ ัฒนาท ี ่ดิน  
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 115 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 94.00 นำความรู้ที่
ได้ร ับในด้านการพัฒนาที ่ด ินไปใช้ในการดูแลดินอย่างถูกวิธี 
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินได้ง่าย 
และได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการจากศูนย์ถ่ายทอดฯ 
ได้ร ับความรู ้ตามจุดเรียนรู ้ที ่ม ีความครอบคลุม เป็นศูนย์รวม
เกษตรกรในพื้นที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน 
สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในการเกษตรได้  

จากการเข้ารับบริการในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.40) โดย 
มีความพึงพอใจในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) คำแนะนำเกี่ยวกับแผนที่ดิน 
แผนที่ความเหมาะสม ของดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2) การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกรมฯ ในการปลูกพืชชนิด 
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของพื ้นที ่ 3) การใช้เทคโนโลยีด้าน 
การปรับปรุงบำรุงดิน และฟื้นฟูดิน เสื่อมโทรมตาม สภาพพื้นที่  
การใช้พืชปุ๋ยสด 4) การผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง 
พด./ซุปเปอร์ พด. 5) การจัดทำแปลงสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์/
เกษตรลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 6) การปลูกหญ้าแฝก/การขยายพันธุ์ 
หญ้าแฝก/แปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก 7) การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก



21 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
รูปแบบต่าง ๆ และ 8) เอกสารวิชาการและปัจจัยการผลิตที่ท่านรับ
บริการและทราบข้อมูล เช่น แผ่นพับ/เอกสารด้านการพัฒนาที่ดิน 
สารเร่ง พด./ซุปเปอร์ พด. น้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมัก เป็นต้น 

กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงคุณภาพดิน 
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิต
ทางการเกษตร 
- ร้อยละของผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละของคุณภาพดินดีขึ้น 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายทั้งเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนนิงานกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน กลุ่มตวัอย่าง
เกษตรกร จำนวน 101 ราย และเจ้าหน้าที่ จำนวน 456 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เจ้าหน้าที ่มีการเก็บตัวอย่างดิน   
ก่อน – หลัง การดำเนินกิจกรรมปรับปรุงค ุณภาพดิน ได้แก่  
การพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยว ปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด โดยลักษณะของดิน
ก่อนปรับปรุงดินเนื้อดินจะแข็งและแน่น ภายหลังการปรับปรุงดินที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ พบว่า เนื้อดินมีความร่วนซุย 
และระบายน้ำได้ดีขึ้น ทำให้ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเพิ่มขึ้น
ใกล้เป็นกลาง สมบัติของดินดี โดยพิจารณาจากค่าที ่ ได ้จาก 
การวิเคราะห์ดิน ได้แก่ 1) ปริมาณฟอสฟอรัสที ่เป็นประโยชน์  
ต่อพืช (P) 2) ปริมาณโพแทสเซียมที ่เป็นประโยชน์ต่อพืช (K)   
3) ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) 4) ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) 
5) ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (ECe) และ 6) ค่าความต้องการปูน (LR) 
ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.94 (ได้แก่ พืชผัก ข้าว ไม้ผล ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน) ต้นทุนการผลิตลดลงจากการ
นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิต คิดเป็นร้อยละ 14.03 

กิจกรรมที่ 6 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน      
ตัวชี้วัด  
- ระดับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับหลัง 
เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิต
ทางการเกษตร 
- ร้อยละของผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน กลุ่ม
ตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 118 ราย 
        ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมฯ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.28) โดยได้รับ
ประโยชน์จากการดำเนินงานด้านการลดและป้องกันการชะล้าง 
พังทลายของดิน ลดความเสื่อมโทรมของดิน และดินในพ้ืนที่เกษตรมี
ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ลดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ ทำให้ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยเกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์
จากหญ้าแฝกมาปลูกบริเวณขอบสระน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ ปลูก
เป็นแนวคันดินเพื ่อลดการชะล้างพังทลายของดิน รากและใบ
นำมาใช้เป็นอินทรีย์วัตถุและวัสดุคลุมดินเพื ่อเพิ ่มความชุ่มชื้น  
ลดโรคและแมลงท ี ่ เข ้ามารบกวน  การทำบ ่อด ักตะกอนดิน  
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
การปลูกพืชหมุนเวียนและปลูกพืชบำรุงดิน ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 35.49 ต้นทุนในการผลิตลดลง คิดเป็นร้อยละ 19.01 

กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 
ตัวชี้วัด  
- ระดับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับหลังการ
เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิต
ทางการเกษตร 
- ร้อยละของผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 
41 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรได้ร ับประโยชน์จาก 
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.37) โดย
ได้รับประโยชน์จากโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพ่ือ
การส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้  การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา   
การฟื ้นฟูพื ้นที ่ที ่ผ่านการเลี ้ยงกุ ้งกุลาดำ การเพิ ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตข้าวคุณภาพข้าวหอมมะลิในทุ ่งส ัมฤทธิ์  และการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่
ทุ่งหมาหิว จากการดำเนินงานด้านการลดและป้องกันการ ชะล้าง
พังทลายของดิน ลดความเสื่อมโทรมของดิน และดินในพ้ืนที่เกษตรมี
ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อการเกษตรในด้านการลดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ ทำให้ดิน 
มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
13.86 และต้นทุนการผลิตลดลง 9.32 

กิจกรรมที่ 8 แผนการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน 
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได้ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิต
ทางการเกษตร 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน 
 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 89 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 73.33 
โดยการถ่ายทอดความรู ้ในด้านการปลูกปอเทือง การอธิบาย
ข้อจำกัดประโยชน์ของพืชปุ๋ยสด พร้อมสาธิตวิธีการหว่าน การแนะนำ 
ถ่ายทอด การใช้น้ำหมักชีวภาพลงไปในพื้นที่เกษตร รวมถึงการ
สาธิตให้เกษตรกรรายอื่น ๆ ได้มีการเรียนรู้และแนะนำเกษตรกรใน
พื้นที่เข้ามาเยี่ยมชมแปลงของตนเอง ที่ได้ดำเนินการแล้ว เพื่อให้
สามารถเกิดการเรียนรู้ และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ในพื้นที่ของ
ตนเองได้ ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกัน
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.45) 
โดยมีความพึงพอใจในด้านการบริการและการติดตามของเจ้าหน้าที่ 
การสนับสนุนกิจกรรมและปัจจัยการผลิต การสนับสนุนกล้าไม้ 
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และประโยชน์ที ่ได้รับจากการนำไปปฏิบัติในพื ้นที ่การเกษตร
สามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรจากการนำความรู้ด้าน 
การพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 4.93 

กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลด
สารเคมีทางการเกษตร 
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของปริมาณการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่ลดลง 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิต
ทางการเกษตร 
- ร้อยละของผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อ
กิจกรรมการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช 
- ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์มีการนำความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์ไปขยายผลในโรงเรียน 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 114 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนใหใ้ช้
สารอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. การใช้พืชปุ ๋ยสด ปุ ๋ยหมัก  
ปุ๋ยสูตรพระราชทาน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มีการนำความรู้
จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทาง
การเกษตรไปปฏิบัติ ทำให้เกษตรกรสามารถลดปริมาณการใช้
สารเคมีทางการเกษตร (ป ุ ๋ยเคมี ยาป้องกันและปราบว ัชพืช  
สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สารป้องกันและกำจัดโรคพืช)  
โดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 38.76 ต้นทุนการผลิดทางการเกษตรลดลง 
ร้อยละ 19.10 มีผลผลิตพืชเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.03 เกษตรกรมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.65) สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์มีการนำความรู ้ด้านเกษตรอินทรีย์ไปขยายผลใน
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยขยายผลความรู้ให้กับผู้ปกครอง
นักเรียน ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับพ้ืนที่ใกล้เคียง 

กิจกรรมที่ 10 การก่อสร้างแหล่งน้ำใน 
ไร่นานอกเขตชลประทาน 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของพ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับ
ประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา 
นอกเขตชลประทาน 
- ร้อยละของแหล่งน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำได้ 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน กลุ่ม
ตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 99 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์
จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ร้อยละ 77.40 
โดยใช ้ประโยชน์ด ้านการทำนา ปลูกพืช ผ ักสวนคร ัว รวมถึง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานที่
เกษตรกรได้รับ สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี คิดเป็นร้อยละ 83.32  

กิจกรรมที่ 11 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ 
ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละความถูกต้องของฐานข้อมูลเขต
เกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ 
ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 75 ราย 
และเจ้าหน้าที่ จำนวน 206 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจ
สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญมีความถูกต้องจากการประเมินของ
เจ้าหน้าที ่ คิดเป็นร้อยละ 86.26 โดยเกษตรกรได้ร ับประโยชน์ 



24 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
- ระดับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืช
เพ่ือทำเกษตรผสมผสาน 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได้ 

จากการเข้าร่วมกิจกรรมฯ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) โดยได้รับ
ประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมฯ ดังนี้ 1) การวางแผนการผลิต 
(กำหนดชนิดพืช ชนิดสัตว์ ตามความต้องการของเกษตรกรหรื อ
การตลาดในพื้นที่) 2) การวางแผนผังการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับ
พื ้นที ่ 3)การอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที ่ดิน  
4) ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 5) เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 6) ผลิตน้ำหมัก
ชีวภาพ และ 7) เจ้าหน้าที ่ให้คำแนะนำ ประสานงาน และให้
คำปรึกษา แก่เกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกร ร้อยละ 73.03 สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ในด้าน
การวางแผนการผลิต การวางแผนผังการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ำ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และการผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยการแนะนำ
เกษตรกรรายอื่นเกี่ยวกับโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมใน
การปลูกข้าวมาเป็นปลูกพืชผสมผสาน การถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในด้านการผลิตน้ำหมัก
ชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก การปรับปรุงบำรุงดิน และการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงการทำแปลง 
ของตนเองให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้เกษตรกรรายอื่นได้เห็น
ความสำเร็จจากการปรับเปลี่ยนการผลิตและเข้ามาศึกษา และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 12 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มกษตรกร 
เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 
ตัวชี้วัด  
- ระดับความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรด้าน
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
- ร้อยละของเกษตรกรนำความรู้ด้านการ
ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ไปใช้ในพ้ืนที่ 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่ม
เกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 
79 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรมีความรู ้ ความเข้าใจ 
ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ PGS การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านการผลิต
ในระบบเกษตรอินทรีย์ การพัฒนากลุ ่มเกษตรกรสู ่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.05) และเกษตรกร ร้อยละ 80.67 มีการนำ
ความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ไปใช้ในแปลงการผลิต
ของตนเอง วางแผนการปรับปรุงพื้นที่เกษตรเพื่อเข้าสู่ระบบรับรอง 
PGS รวมถึงการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี ่ยนความรู ้ท ี ่ได้รับ 
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กับเกษตรกรรายอื่น ๆ ที่สนใจในการทำเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน
ถ่ายทอดความรู ้ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจในการทำเกษตร
อินทรีย์  

กิจกรรมที่ 13 พัฒนาคุณภาพดินในระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ตัวชี้วัด  
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการ
พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่  
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได้ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลง 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 94 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อ 
การพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
ในด้านการไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช ส่งเสริมการปลูก
พืชปุ ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน ส่งเสริมการปรับปรุงพื ้นที ่ดินกรด  
ผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. และผลิตน้ำหมักชีวภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.47) และเกษตรกรร้อยละ 84.11 สามารถนำความรู้ที่
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปขยายผลให้แก่เกษตรกรในพื้นที่  
และการจัดทำแปลงสาธิตเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจกับผู้ที่สนใจ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น การไถกลบตอซัง เพ่ือ
ลดการเผาตอซังในพ้ืนที่ การปรับปรุงบำรุงดิน ทั้งการปลูกพืชปุ๋ยสด 
การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด การผลิตน้ำหมักชีวภาพ รวมถึงการอบรม
แบบรวมกลุ ่ม ซึ ่งความรู ้จากการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถช่วย
บรรเทาภาวะโลกร้อนอีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงบำรุงดินเพื ่อให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกร โดยภายหลังการพัฒนาพ้ืนที่
ของเกษตรกรในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งผลให้เกษตรกรมี
ต้นทุนการผลิตที่ลดลง ร้อยละ 6.60  

กิจกรรมที่ 14 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ได้ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
ลดลง 
- ระดับความพึงพอใจของสมาชิกต่อการ
ดำเนินงานโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 80 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 85.17 สามารถ
นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปใช้
ในพื้นที่ของตนเอง นำไปใช้เป็นแนวทางในการทำการเกษตร และ
เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง โดยนำความรู้ที่ได้รับมา
จัดตั ้งกลุ ่มที ่มีการจัดการเป็นระบบมาตรฐาน การบริหารงาน
ภายในกลุ่มมีการชี้แจงรายละเอียดต่อสมาชิก ร่วมกันผลิตปุ๋ยหมัก 
น้ำหมักชีวภาพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม
หมุนเวียนใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื ่อง ไปตามหลักเกณฑ์ในการ
แลกเปลี่ยนวัสดุของกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงการบริหารงบประมาณ
ภายในกลุ่ม การส่งเสริมการจัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายภายใน
กลุ่ม ตลอดจนการให้ความรู้ด้านการทำปุ๋ยอินทรีย์แก่ผู ้ที ่สนใจ  
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
จากการที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ส่งผลให้สามารถลดต้นทุน 
การผลิตทางการเกษตรได้ ร้อยละ 15.62  
     เกษตรกรมีความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการฯ ในด้าน 
การบริหารงานกิจกรรมธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ การจัดตั้งกลุ่มธนาคาร
ปุ๋ยอินทรีย์ ปัจจัยการผลิตที่กรมฯ สนับสนุน หลักเกณฑ์ในการ
แลกเปลี ่ยนวัสดุ บทบาทหน้าที ่ของหมอดินอาสา การติดตาม 
การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่  การให้คำแนะนำโครงการของ
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือในการจัดตั้งกลุ่ม และการบริหารจัดการ
ภายในกลุ่ม (การจัดทำบัญชี รับฝาก ถอน กู้ยืม ฯลฯ) อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.47)  

กิจกรรมที ่15 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินใน
พื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ 
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของพ้ืนที่ดำเนินการเขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน้ำได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้
ประโยชน์ทีด่ินได้ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน 
พ้ืนที่ได้ 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาที ่ด ินในพื้นที ่เขตพัฒนาที ่ดินลุ ่มน้ำ 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 56 ราย และเจ้าหน้าที่ จำนวน 93 ราย 

ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า พื้นที่ดำเนินการเขตพัฒนาที่ดิน 
ลุ่มน้ำได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามศักยภาพ
ของพื้นที่ ร้อยละ 99.09  โดยเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที ่ได้ ร้อยละ 91.60 โดย 
การประชุมกลุ ่ม พูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และ
เกษตรกรที่เข้ามาดูงานในพ้ืนที่ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ แนะนำ สาธิต 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้เกษตรกรรายอื่นที่สนใจในการนำ
ความรู้ไปใช้ในการผลิตต่อไป 

กิจกรรมที ่16 พัฒนาและส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพ 
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน 
พ้ืนที่ได้ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ไปใช้ในการผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพใน
การผลิตพืช 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ กลุ่มตัวอย่าง
เกษตรกร จำนวน 74 ราย  

ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 97.22 ที่ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 
การผลิตปุ๋ยหมัก พด. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง การผลิตพันธุ์
พ ืชสมุนไพร การทำการใช้น ้ำหมักชีวภาพและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตและตรวจสอบพืชปุ ๋ยสด สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในพื ้นที ่ได้ โดยเกษตรกรนำความรู ้ท ี ่ได้ร ับมาใช้ใน 
การผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพ ทั ้งการผลิตปุ ๋ยหมัก ปุ ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง การทำน้ำหมักชีวภาพ ใช้เองในพื้นที่การเกษตรเพ่ือ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ผลผลิตที่ปลอดสารเคมี รวมถึงการปลูก
ปอเทืองในพ้ืนที่เกษตร และเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตรจากการนำความรู้ไปใช้ในการผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพใน
การผลิตพืช ร้อยละ 18.85 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที ่17 พัฒนาและแก้ไขปัญหาการ
แพร่กระจายดินเค็ม 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของพ้ืนที่ดินปัญหาได้รับการพัฒนา
ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามศักยภาพ
ของพ้ืนที่ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน 
พ้ืนที่ได้ 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก
ก ิจกรรมพ ัฒนาและแก ้ ไขป ัญหาการแพร ่กระจายด ินเค็ม  
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 22 ราย และเจ้าหน้าที่ จำนวน 57 ราย 
     ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า พื้นที่ดินปัญหาได้รับการพัฒนาให้
สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามศักยภาพของพ้ืนที่ ร้อยละ 100 โดย
มีการนำวิธีกล และวิธีพืช เข้ามาแก้ไข เช่น การเก็บตัวอย่างดินมา
วิเคราะห์ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับรูปแปลงนา
ลักษณะที่ 1, 2 การปลูกไม้ยืนต้นทนเค็ม การเพิ่มพ้ืนที่ในการ 
กักเก็บน้ำ บ่อดักตะกอน การปลูกพืชทนเค็มเพื่อลดความเค็มของ
หน้าดิน และการปรับปรุงบำรุงดิน เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สามารถนำความรู้ในด้านระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตปุ๋ยหมัก พด. การทำ/
การใช ้น ้ ำหม ักช ีวภาพ  และการปล ูกต ้น ไม ้ เพ ื ่ อป ้ อ งกัน 
การแพร่กระจายดินเค็มไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้ ร้อยละ 83.81  
 

กิจกรรมที ่18 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
พื้นที่ทุ่งรังสิต 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของพ้ืนที่ดินปัญหาได้รับการพัฒนา
ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามศักยภาพ
ของพ้ืนที่ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน 
พ้ืนที่ได้ 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมพัฒนาและเพิ ่มศักยภาพพ้ืนที ่ทุ ่งร ังสิต กลุ ่มตัวอย่าง
เกษตรกร จำนวน 11 ราย และเจ้าหน้าที่ จำนวน 18 ราย 

ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า พื้นที่ดินปัญหาได้รับการพัฒนาให้
สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามศักยภาพของพื้นที่ ร้อยละ 100  
โดยดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (จัดทำระบบโครงสร้าง
พื้นฐานฯ ปรับรูปแปลงนา ลักษณะที่ 2, 3 การปรับระดับพื้นที่ด้วย
การยกร่อง) การเก็บตัวอย่างดินเพ่ือตรวจวิเคราะห์หาค่าความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และใช้วัสดุปรับปรุงดินตามค่าวิเคราะห์ การให้
คำแนะนำเกษตรกร และถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบำรุงดิน 
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว ในการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุง
บำรุงดิน การถ่ายทอดเทคโนโลยีด ้านการพัฒนาที ่ด ิน และ 
การจัดทำแปลงสาธิตและการเก็บตัวอย่างดิน เกษตรกรสามารถ 
นำความรู้ที ่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ในพื้นที ่ได้ ร้อยละ 
66.11 โดยใช้ประโยชน์ในด้านระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ การใช้
พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน การเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ดินเปรี้ยว และ
การทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ  
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที ่19 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของผลการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน
ที่มีการนำไปเผยแพร่ 
- ร้อยละของผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้เป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาของหน่วยงานและ
พัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
กลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ จำนวน 38 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เจ้าหน้าที่ นักวิชาการกรม มีการนำ
ผลการวิจัยไปเผยแพร่ และนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของ
หน่วยงานและพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ร้อยละ 86.46 
เช่น การเผยแพร่ แนะนำวิธีการ ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการเก็บ
เกี่ยวและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ปอเทือง การสร้างความตระหนักด้าน
การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การเกษตร ช่วยให้เกษตรกรใช้พื้นที่
ได้อย่างยั่งยืน และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อช่วยลดตน้ทุน
การปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าว กข.41 และการสร้างความตระหนัก
ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การเกษตร ช่วยให้เกษตรกรใช้
พื้นที่ได้อย่างยั่งยืน และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อช่วย  
ลดต้นทุนการปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 

กิจกรรมที ่20 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงาน
ของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของผลการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน
ที่มีการนำไปเผยแพร่ 
- ร้อยละของผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้เป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาของหน่วยงานและ
พัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพ
การทำงานของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เจ้าหน้าที่ นักวิชาการกรม มีการนำ
ผลการวิจัยไปเผยแพร่ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา
ของหน่วยงานและพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ร้อยละ 
76.00 เช่น การนำไปใช้ประโยชน์ด้านการสร้างความตระหนักด้าน
การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การเกษตร ช่วยให้เกษตรกรใช้พื้นที่
ได้อย่างยั่งยืน และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อช่วยลดตน้ทุน
การปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 การให้คำแนะนำ 
กลุ่มเกษตรกรในการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อสร้างรายได้ 
เสริม ใช้เป็นพืชทางเลือกให้กับเกษตรกรได้ ในด้านการปลูกมัน
แกวเกษตรกรมีวิธีการจัดการดินทรายที่เหมาะสม สำหรับผลิต
เมล ็ดพันธ ุ ์ม ันแกวได ้ และบางโครงการได ้องค์ความร ู ้ด ้าน 
การจัดการดินที่สามารถเพ่ิมปริมาณอินทรีย์ คาร์บอน และปริมาณ
ธาตุอาหารในดินในพ้ืนที่ 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 21 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
ตัวชี้วัด  
- ระดับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการฯ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได้ 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมพัฒนาพื้นที ่โครงการหลวง กลุ ่มตัวอย่างเกษตรกร 
จำนวน 20 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรมีการนำความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที ่อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50) และสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดได้ ร้อยละ 80.83โดยเกษตรกรสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตรใน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในด้านการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และลด
ความเสื ่อมโทรมของดิน การทำขั ้นบันไดไม้ผลแนวระดับและ 
การปลูกหญ้าแฝก การใช้ป ุ ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดิน  
การชะลอความเร็วของน้ำ การทำคันดินกั้นน้ำ การจัดทำคันดิน
เบนน้ำ ขั ้นบันไดดินแบบไม่ต่อเนื ่อง มีการปลูกไม้ผลบนแนว 
ขั ้นบ ันไดดินแบบไม่ต ่อเน ื ่อง โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจ 
ต่อโครงการพัฒนาพื ้นที ่โครงการหลวง อยู ่ในระดับมากที ่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.50) 

 

กิจกรรมที่ 22 ส่งเสริมการดำเนินงาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ตัวชี้วัด  
- ระดับการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ของเกษตรกร 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได้ 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ารับ
บริการการส่งเสริมการดำเนินงาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ   
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 76 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรมีการนำความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ อยู่ในระดับมาก (ค่าฉลี่ย 4.15) และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดได้ ร้อยละ 89.25 โดยเกษตรกรสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาที่ดินเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อนการเพาะปลูก 
การปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ตลอดการถ่ายทอด
ประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก รวมถึงการดำเนินงานในพ้ืนที่ของ
ตนเอง เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความ
สนใจ และมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 
โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการการส่งเสริม 
การดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.26)  

 

 



30 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 23 ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตัวชี้วัด 
- ระดับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการฯ 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับ
การปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลูกข้าว 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 5 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรได้ร ับประโยชน์จาก 
การเข้าร่วมโครงการฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.90) 
โดยได้รับประโยชน์ในด้านของพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มขึ้นมีรายได้
จากการขายข้าว มีข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน และได้รับองค์ความรู้
ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงพื้นที่ที่มีลักษณะเดียวกันได้  เกษตรกรมี
ความพึงพอใจต่อการได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก
ข้าว อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) ในด้านการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์จากพื้นที่นาร้างเป็นพื้นที่ปลูกข้าว การใช้ประโยชนท์ี่ดิน
เพ่ือการเกษตรมากขึ้น การปรับปรุงพื้นท่ีนาร้าง ได้รับการแจกจ่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อปลูกและปัจจัยการผลิตอื่นๆ เกษตรกรได้รับ
ความรู้ในการพัฒนาพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลูกข้าวและด้านการเก็บเกี่ยว  

กิจกรรมที ่24 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่
จัดการปัญหาที่ดินทำกิน 
ตัวชี้วัด 
- ระดับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการฯ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
ลดลง 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการ
พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่จัดการปัญหาที่ดิน
ทำกิน 
 
 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 63 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรได้ร ับประโยชน์จาก 
การเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก (ค่าฉลี่ย 3.94) ในด้านการปลูก
พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ปรับปรุงพื้นที่ดิน
เปรี ้ยว (ปูนมาร์ล) การเพิ ่มผลผลิตพืชในพื ้นที ่ดินเปรี ้ยว การผลิต 
ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่
ลดลงจากการนำความรู ้ด ้านการพัฒนาที ่ด ินไปใช้ประโยชน์ ได้  
คิดเป็นร้อยละ 14.38 และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
คุณภาพดินในพื ้นที ่จ ัดการปัญหาที ่ด ินทำกิน อยู ่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.04)  

กิจกรรมที่ 25 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ของตนเอง 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการ
นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินใน ศพก. กลุ่มตัวอย่าง
เกษตรกร จำนวน 88 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในการเข้า
รับบริการของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด (ค่าเฉลี ่ย 4.52) ในด้านการให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ฯ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
การถ่ายทอดองค์ความรู ้ด้านการพัฒนาที่ด ิน การผลิตปุ ๋ยหมัก  
น้ำหมักชีวภาพ และการสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรงุดิน 
โดยเกษตรกร ร ้อยละ 95.85 สามารถนำความร ู ้ท ี ่ ได ้ร ับจาก 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรในการ
เข้ารับบริการของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
 

การถ่ายทอดองค์ความรู้นำมาปรับปรุงฐานเรียนรู้ให้เป็นระบบมาก
ยิ ่งขึ ้น นำไปขยายผลในพื้นที ่ของตนเองได้ และเป็นตัวอย่างให้
เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการปรับปรุงดิน ผลิตน้ำหมักจาก
สารเร่ง พด.2, พด.7 มาใช้กับแปลงเกษตรในการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ และเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรจาก
การนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 
11.36 

กิจกรรมที่ 26 สนับสนุนงานพัฒนาที่ดิน
เพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตัวชี้วัด 
- ระดับความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรด้าน
การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มีการนำองค์ความรู้
ไปถ่ายทอดในพ้ืนที่ของตนเอง 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมสนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 75 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรมีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.34) โดยมีความรู ้ด ้านการปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตน้ำหมัก
ชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพเพื่อไล่แมลงศัตรูพืช การผลิตปุ๋ยหมัก
(สูตรพระราชทาน) ทั้งนี้เกษตรกร ร้อยละ 91.35 สามารถนำความรู้
ที่ได้รับจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่เกษตรของ
ตนเอง เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียงและบุคคลอื่นที่สนใจ เพื่อปรับปรุง
บำรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้หรือการรวมกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก เป็นต้น และเกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรจากการนำความรู้ด้าน 
การพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 17.30 

กิจกรรมที่ 27 การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อ
สนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง* 

ปรับแผนและแนวทางการดำเนนิงานโครงการ 
โดยให้ สวด. และ ศปพ. ดำเนินการ 

กิจกรรมที ่28 การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื ่อเพิ ่มศักยภาพการผลิตในพื ้นที่
เกษตรแผนใหม ่กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 31 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 89.00 ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่
ข้างเคียงและเกษตรกรในชุมชนที่สนใจ ในด้านการสาธิตการทำปุ๋ย
หมัก พด. การสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ การปลูกพืชปุ๋ยสด
ปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงการแลกเปลี ่ยนความรู ้ภายในกลุ่ม
เกษตรกรและการประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
ไปใช้ประโยชน์ได ้คิดเป็นร้อยละ 8.50 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 29 ส่งเสริมการไถกลบและผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ 
ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของเกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือ
ป้องกันหมอกและควันไฟในพ้ืนที่ 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อ
มาตรการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ย
อินทรีย์เพ่ือป้องกันหมอกและควันไฟในพ้ืนที่ 

    จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ ๋ยอินทรีย์เพื ่อป้องกัน
หมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 
จำนวน 15 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 100 มีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกควัน
ไฟในพ้ืนที่เกษตรภาคเหนือ โดยเกษตรกรสามารถถ่ายทอดความรู้ใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การไถกลบตอซัง เพื่อลดการเผาเศษวัสดุทาง
การเกษตร และการนำเศษวัสดุจากพื ้นที ่เกษตรกรรรมมาผลิต 
ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน รวมถึงเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยหมักเพ่ือ
ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ลดการเผาเศษวัสดุ
ทางการเกษตร และเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการไถกลบ
ตอซัง เพื่อลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และกิจกรรมการนำ
เศษวัสดุจากพื้นที ่เกษตรกรรมมาผลิตปุ ๋ยหมักสูตรพระราชทาน  
อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30) 

กิจกรรมที ่30 ป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม  
ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของเจ้าหน้าที่นำข้อมูลสถานภาพ
ทรัพยากรดินเชิงระบบไปใช้ในการออกแบบ
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้มีความเหมาะสม
ของสภาพพ้ืนที่ 
- ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการ
ใช้ข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบ 
 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื ้นที่
เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 248 ราย 
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 89.23 นำข้อมูล
สถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบไปใช้ในการออกแบบระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำให้ม ีความเหมาะสมของสภาพพื ้นที่  โดยเจ้าหน้าที่ 
นำข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบไปใช้ในการออกแบบ
ระบบอนุร ักษ์ดินและน้ำ มีการสำรวจสภาพปัญหาของที ่ดิน 
ลักษณะสภาพพ้ืนที ่ และความลาดชัน ข้อมูลลักษณะเนื ้อดิน 
โครงสร้างดินทางกายภาพ เคมี รวมทั ้งสภาพปัญหาในพื ้นที่  
มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในการออกแบบ
หรือกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  มีการใช้แผนที่สำหรับ 
ช่วยในการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อช่วยในการป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน มีการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มธาตุ
อาหารในดิน และมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่  
ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบ 
พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19) 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที ่31 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
จัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริมระบบ 
การรับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกร
ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน 
ตัวชี้วัด 
- ระดับความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรด้าน
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได้ 
 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที ่เหมาะสมและ
ส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตร
อินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 15 ราย  
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกร มีความรู้ ความเข้าใจด้าน
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.08) จากการ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การจัดตั้ง
ศูนย์เร ียนรู ้ เกษตรอินทรีย ์ PGS การพัฒนากลุ ่มเกษตรกรสู่  
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  การสร้างเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ PGS และ การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดสำหรับ
กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกร ร้อยละ 65.50 ที่ได้รับ
การการถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงและผู้ที่สนใจได้ 

กิจกรรมที ่32 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูก
ข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่กลอง 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพดินสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 
 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่กลอง 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 15 ราย  
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 87.50 ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพดินสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช 
การไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช การทำ/การใช้น้ำหมัก
ชีวภาพ โดยการถ่ายทอดในการประชุมสมาชิกแปลงใหญ่ มีการ
แนะนำและสาธิตความรู้ที่ให้กับเกษตรกรในกลุ่มรวมถึงเกษตรกร
ในพื ้นที ่ใกล้เคียงได้ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตรจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ได้ 
ร้อยละ 14.06 

กิจกรรมที ่33 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และไม้ผล 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
ลดลง 
 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน 
มะพร้าว และไม้ผล กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 5 ราย  
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 100 ที ่ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการวิเคราะห์ดิน
และให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช การสาธิตการผลิตน้ำหมัก
ชีวภาพ การสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก พด. และการปรับปรุงพื้นที่
ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้ที่สนใจได้ เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 19.80 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที ่34 พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก
พืชเกษตรผสมผสาน 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพพ้ืนที่นาร้างสามารถถ่ายทอด 
องค์ความรู้ได้ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
ลดลง 
 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมพัฒนาพื ้นที ่นาร้างเพื ่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน  
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 5 ราย  
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 100 ที ่ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพพื้นที่นาร้างสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้าน
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการดิน การสาธิตการใช้ว ัสดุ
ปรับปรุงดิน การจัดระบบการปลูกพืช การปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้
เหมาะสมกับพืชที่ปลูก ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงและผู ้ที่
สนใจได้ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรจาก 
การนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 50.00 

กิจกรรมที ่35 พัฒนาคุณภาพดินในการทำ
เกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์
ภาคใต้ชายแดน 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพดินสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
ลดลง 
 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูก
พืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 5 ราย  
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 100 ที ่ได้รับ 
การพัฒนาค ุณภาพดินสามารถถ ่ายทอดองค ์ความรู้ ในด ้ าน 
การวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช การสาธิต
การทำปุ๋ยหมัก พด. และการสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้ที่สนใจได้ เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 16.99 

กิจกรรมที ่36 กำจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชน
ภาคใต้ 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดได้ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมกำจัดขยะอินทรีย์เพื ่อชุมชนภาคใต้  กลุ ่มตัวอย่าง
เกษตรกร จำนวน 5 ราย  
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 100 ที ่ได้รับ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดในด้านการทำ
ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ การสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. การสาธิต
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2 และ พด.6 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
ใกล้เคียงและผู้ที่สนใจได้ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตรจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ได้ 
ร้อยละ 15.92 

 

 



35 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที ่37 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูก
ข้าวสังข์หยดภาคใต้ 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพดินสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 
 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินพื ้นที ่ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้   
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 5 ราย  
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 100 ที ่ได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพดินสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ในด้านการ
วิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช การสาธิต 
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ และการการไถกลบตอซัง งดเผาฟางและ
ตอซังพืชให้แก่เกษตรกรที่สนใจได้ เกษตรกรสามารถลดต้นทุน 
การผลิตทางการเกษตรจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้
ประโยชน์ได้ ร้อยละ 21.49 

กิจกรรมที ่38 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่
ปลูกไม้ผลภาคใต้ 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพดินสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากก ิจกรรมพ ัฒนาค ุณภาพด ินในพ ื ้นท ี ่ปล ูกไม ้ผลภาคใต้   
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 5 ราย  
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 100 ที ่ได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพดินสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การวิเคราะห์ดิน
และให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช การสาธิตการผลิตน้ำหมัก
ช ีวภาพการสาธิตการผลิตปุ ๋ยหมัก พด. และความร ู ้ในด้าน 
การปรับปรุงพื้นที่ให้แก่เกษตรกรที่สนใจได้  เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 47.67 

กิจกรรมที ่39 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่
ปลูกมะพร้าวภาคใต้ 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพดินสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในพื ้นที ่ปล ูกมะพร้าวภาคใต้   
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 6 ราย  
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 70.83 ที่ได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพดินสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การวิเคราะห์ดิน
และให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช การสาธิตการผลิตน้ำหมัก
ช ีวภาพการสาธิตการผลิตปุ ๋ยหมัก พด. และความร ู ้ในด้าน 
การปรับปรุงพื้นที่ให้แก่เกษตรกรที่สนใจได ้ จากการติดตามฯ ด้าน
ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนเพิ ่มขึ ้น ร้อยละ 26.31 
เนื่องจากเกษตรกรมีปัจจัยด้านการผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนใน
ดำเนินงานของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น  
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที ่40 พัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูก
พืชอาหารสัตว์ภาคใต้ 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพดินสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินเพื ่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้   
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 12 ราย  
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ100 ที ่ได้รับ 
การพัฒนาค ุณภาพดินสามารถถ ่ายทอดองค ์ความรู้ ในด ้ าน 
การวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช การสาธิต
การผลิตปุ๋ยหมัก พด. การสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่
เกษตรกรในพื้นที ่ใกล้เคียงและผู ้สนใจได้  เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 66.14  

กิจกรรมที ่41 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
เพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้ 
ตัวชี้วัด 
- ระดับประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับหลัง 
เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสาน
ในพ้ืนที่ภาคใต ้กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 5 ราย  
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรได้รับประโยชน์ภายหลัง
เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.28) โดยได้รับ
ประโยชน์จากการอนุร ักษ์ด ินและน้ำ การสนับสนุนพันธุ ์พืช  
การสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ การสาธิตการผลิตปุ ๋ยหมัก  
(ส ูตรพระราชทาน) และการฝึกอบรมความรู ้ของกรมฯ จาก
ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับสามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
จากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ ได้ ร้อยละ 
31.03 

กิจกรรมที ่42 นำร่องหมู่บ้านเกษตร
อินทรีย์ 
ตัวชี้วัด 
- ระดับความรู้ของเกษตรกรด้านการผลิต
อาหารอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพ
และนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมนำร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 
จำนวน 5 ราย  
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิต
อาหารอินทรีย ์ด ้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพและนวัตกรรมด้าน 
การพัฒนาที่ดิน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.44) โดยมีความรู้ 
ในด้านการผลิตปุ๋ยหมัก (สูตรพระราชทาน) การสาธิตผลิตน้ำหมัก
ชีวภาพ พด.2 พด.7 การปลูกผักบนแผ่นกระเบื้อง และการอบรม
ด้านเทคโนโลยีพัฒนาที่ดินและนวัตกรรม 4.0 ส่งผลให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรจากการนำความรู้ด้าน 
การพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 23.30 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที ่43 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้ 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตลดลงจากการนำ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้ 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 10 ราย  
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 100 ที ่ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพสามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ในด้านระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ การสนับสนุนพันธุ์พืช การสาธิตผลิต/ การใช้น้ำ
หมักชีวภาพ การสาธิตผลิตปุ ๋ยหมัก  (สูตรพระราชทาน) การ
ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว โดยการรวมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เพื่อนบ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจ เช่น การให้ใช้ปุ๋ยหมักแก่
ผู้สนใจนำไปใช้ในพ้ืนที่ทางการเกษตรของตนเอง จากการที่เกษตรกร
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในพื้นที่ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตรจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ได้ 
ร้อยละ 12.27 

กิจกรรมที ่44 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูก
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
ตัวชี้วัด 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา
คุณภาพดินสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
ลดลง 
 

จากการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 15 ราย  
    ผลการตรวจติดตามฯ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 92.50 ที่ได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพดินสามารถนำองค์ความรู ้ไปถ่ายทอดให้กับ 
ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เกษตรกรในชุมชนที่สนใจ และเกษตรกรใน
พ้ืนที่ข้างเคียง ในด้านการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการ
ดิน-น้ำ-พืช การสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. การสาธิตการผลิตน้ำ
หมักชีวภาพ การปรับปรุงพื้นที่และการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุง
บำรุงดิน และประโยชน์จากการปลูกพืชปุ๋ยสด โดยเกษตรกรนำ
ความรู้ไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเองทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
ผลผลิตดีขึ ้น คุณภาพผลผลิตดีขึ ้น ไม่ต้องใช้สารเคมี ส่งผลให้
สามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรจากการนำความรู้ด้าน 
การพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 12.21 
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2.2  การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564  

ระดับผลผลิต (output) 
 
ผลการตรวจติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับผลผลิต (output) จำแนก

ตามประเภทของกิจกรรม สรุปผลตามตัวชี้วัด (KPI) รายละเอียดดังตารางที่ 8  

ตารางท่ี 8 ผลการตรวจติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับผลผลิต (output) 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพ้ืนที่ที่ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร
ที่ดิน 

     ดำเนินงานปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน พัฒนางานด้าน
การสำรวจจำแนกดิน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางด้านปฐพี
ศาสตร์ และการวางแผนการใช้ที่ดิน ในการปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน มีพื้นที่ที ่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล
ทรัพยากรที ่ด ิน จำนวน 30,000,000 ไร่ (ร้อยละ 100) โดย
ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินรายจังหวัด 
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1)การสำรวจและวิเคราะห์
สถานภาพทรัพยากรดิน 2)การประเมินศักยภาพดินในการบริหาร
จัดการน้ำ 3)การประเมินศักยภาพทรัพยากรดินและกำลังผลิตของ
ดิน และ 4)การประเมินสถานภาพดินปัญหา และความเสื่อมโทรม
ของดิน และดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง รวมถึงการศึกษาชั้นสภาพ
อุณหภูมิดินและความชื้นดินในบริเวณพื้นที่สูง เพื่อให้ได้ข้อมูล
ทรัพยากรดินเพื่อนำไปใช้วางแผนและจัดการที่ดินให้เหมาะสม ใช้
กำหนดแนวทางการจัดการดินให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สภาวะสิ่งแวดล้อม 
 

กิจกรรมที่ 2 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
ตัวช้ีวัด: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน 

    ดำเนินการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที ่ด ินให้แก่
เกษตรกร จำนวน 480,000 ราย (ร้อยละ 100) โดยดำเนินการผ่าน
กิจกรรมการบริการวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ บริการวิเคราะห์
ดินเคลื่อนที่ การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร ผลิตน้ำหมักชีวภาพ ผลิตผลิตภัณฑ์สารเร่ง 
พด. และโครงการบริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลง
ผ่านบัตรดินดี เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการบริการงานพัฒนา
ที ่ด ินได้อย่างทั ่วถึง ทำให้เกษตรกรมีความรู ้ ความเข้าใจใน 
การจัดการดินได้อย่างเหมาะสม  
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาหมอดินอาสา 
ตัวช้ีวัด: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน 

    ดำเนินการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที ่ด ินให้แก่
เกษตรกร จำนวน 72,074 ราย (ร้อยละ 100) โดยดำเนินการผ่าน 
การอบรมหมอดินอาสา4 รูปแบบ ได้แก่ การอบรมหมอดินอาสา
แบบบูรณาการแบบจัดเวทีเสวนา การจัดอบรมหมอดินอาสาเฉพาะ
ทาง การจัดอบรมหมอดินอาสาเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะ
บุคคล และการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้ถังความรู้
ทางวิชาการพัฒนาที่ดิน โดยจัดทำเป็นถังความรู้นำขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์หมอดินอาสา เพื่อให้หมอดินอาสาและเกษตรกรทั่วไปที่มี
ความสนใจสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและสะดวก  
เปิดโอกาสให้หมอดินอาสามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความรู้
เกี ่ยวกับเทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
สามารถนำไปปรับใช้เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาในเครือข่าย
และเกษตรกรอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ได ้
 

กิจกรรมที่ 4 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน 
ตัวช้ีวัด: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน 

    ดำเนินการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที ่ด ินให้แก่
เกษตรกรผ่านศูนย์ถ ่ายทอดเทคโนโลยีด ้านการพัฒนาที ่ดิน  
(ต่อยอด) จำนวน 1,600 แห่ง (ร้อยละ 100) โดยดำเนินการด้วย 
การปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น  จุดเรียนรู้การผลิต
ปุ ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การปรับปรุงฐานข้อมูลประจำศูนย์
ถ่ายทอดฯ ให้เป็นปัจจุบัน เช่น แผนที่ดิน แผนที่การใช้ประโยชน์
ที ่ด ิน รวมถึง มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาธิตความรู ้ด ้าน 
การพัฒนาที่ดิน ให้เกษตรกรหรือผู้ที ่มีความสนใจเข้ามาเรียนรู้ 
พร้อมทั ้งสนับสนุนวัสดุในการถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยี  
การพัฒนาที่ดิน เช่น แผ่นพับ/นวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน วัสดุสาร
เร่งจุลินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ  
 

กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงคุณภาพดิน 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพ้ืนที่ทางการเกษตร
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟ้ืนฟู 

    ดำเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูพื ้นที ่ทางการเกษตร 
จำนวน 67,678 ไร่ (ร้อยละ 100.07) โดยดำเนินการผ่านกิจกรรม
การพัฒนาดินเปรี้ยวด้วยการจัดหาปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล 
และหินปูนฝุ่น) และการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดินกรด ด้วยการจัดหา
ปูนเพื ่อการเกษตร (โดโลไมท์) เพื ่อเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟู
คุณภาพดินในพื้นที ่ดินมีปัญหา ให้มีความเหมาะสมในการทำ
เกษตรกรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการแก้ไข
ดินมีปัญหาในพ้ืนที่ของตนเองด้วย 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 6 ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะ
ล้างพังทลายของดิน 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟ้ืนฟู 

    ดำเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูพื ้นที ่ทางการเกษตร 
จำนวน 954,153 ไร่ (ร้อยละ 100.04) โดยดำเนินการผ่านกิจกรรม
การรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก การจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบน
พื ้นที ่ส ูง การถ่ายทอดองค์ความรู ้โครงการหลวงและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนบนพ้ืนที่สูง  การอนุรักษ์ดินและน้ำเพ่ือป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัย อนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม และ
ในพื้นที ่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน เพื ่อช่วย
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้อย่างยั่งยืน  

กิจกรรมที ่7 การพัฒนาที่ดินพื้นที่
เฉพาะ 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟ้ืนฟู 

    ดำเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูพื ้นที ่ทางการเกษตร 
จำนวน 13,572.53 ไร่ (ร้อยละ 90.91) โดยดำเนินการผ่านโครงการ
เพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้ การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา การฟื้นฟูพื้นที่ที ่ผ่าน 
การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพ
ข้าวหอมมะลิในทุ่งสัมฤทธิ์ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
อินทร ีย ์และพืชหล ังนาเพ ื ่อการส ่งออกในพื ้นที ่ท ุ ่ งหมาหิว  
จ.อุบลราชธานี เพื่อให้สามารถทำการเกษตรได้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ และใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน 

กิจกรรมที่ 8 แผนการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟ้ืนฟู 

    ดำเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูพื ้นที ่ทางการเกษตร 
จำนวน 12,000 ไร่ (ร้อยละ 100) โดยดำเนินการผ่าน 3  โครงการ 
ได้แก่ 1) โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืน
ต้นโตเร็ว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่การเกษตร และเพื่อรณรงค์ เสริมสร้าง
ความรู้และพัฒนา บุคลากร เกษตรกร บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนให้สามารถเตรียมพร้อมในการรองรับกับภาวะ
โลกร้อนด้านการเกษตร 2) โครงการลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพ่ือ
บรรเทาภาวะโลกร้อน เป็นการช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน และ
มลพิษทางอากาศ และเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างยั่งยืน และ 3) โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทา
ภาวะโลกร้อน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึง
ประโยชน์จากการไถกลบตอซัง เป็นการสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่
ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร เพื่อเกษตรกรสามารถนำไป
ปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ และลดการเกิดภาวะโลกร้อนที่เกิด
จากการเผาตอซัง 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ 
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟ้ืนฟู 

    ดำเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูพื ้นที ่ทางการเกษตร 
จำนวน 968,500 ไร่ (ร้อยละ 100) โดยดำเนินการพัฒนาเกษตรกร
ของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร การรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช การส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน รวมถึงการรับรองมาตรฐานปัจจัย 
การผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้
ด้านการทำเกษตรแบบลดใช้สารเคมีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นการเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู ่การผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์ รวมถึงขยายองค์ความรู้สู่โรงเรียนเพ่ือปลูกจิตสำนึกการทำ
เกษตรอินทรีย์ให้กับเยาวชนอีกด้วย 

กิจกรรมที่ 10 พัฒนาคุณภาพดินใน
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดิน 

    ดำเนินการพัฒนาที่ดินและส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ใน
พื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 74,667 ไร่ (ร้อยละ 100.22) โดย
ดำเนินการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน ประกอบด้วย 1) การไถ
กลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช 2) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์ 
พืชปุ ๋ยสด 3) ส ่งเสร ิมการปลูกพ ืชป ุ ๋ยสดปร ับปร ุงบำร ุงดิน  
4) จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) 5)ส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืน
ที่ดินกรด 6)ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และ 7)ผลิตน้ำหมัก
ชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และปัจจัย
การผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน สามารถนำไปพัฒนาพื้นที่ของ
ตนเองได้ 

กิจกรรมที่ 11 พัฒนาที่ดินเพื่อ
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตใน
พื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 

    ดำเนินการปรับเปลี ่ยนการผลิตในพื ้นที ่ไม ่เหมาะสมตาม        
Agri-Map จำนวน 90,000 ไร ่ (ร ้อยละ 100) โดยดำเนินการ
ปรับเปลี ่ยนพื ้นที ่ไม ่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื ่อทำเกษตร
ผสมผสาน ด้วยการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ สนับสนุนเมล็ด
พันธ์พืชปุ ๋ยสด และการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ส่งผลให้เกษตรกร
สามารถผลิตพืชได้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ และสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การวางแผนการผลิตพืชตามระบบแผนที่เกษตร เพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Zoning by Agri- Map) 

กิจกรรมที่ 12 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์   
ตัวช้ีวัด: จำนวนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

    ดำเนินการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 77 แห่ง (ร้อยละ 
100) โดยดำเนินการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ผลิตปุ ๋ยหมักส ูตร
พระราชทาน และสนับสนุนเมล็ดพันธุ ์พืชปุ๋ยสด โดยมุ่งเน้นให้
เกษตรกรนำเอาเศษวัสดุเหลือ มาฝากไว้ที่ธนาคาร แล้วธนาคารจะ
ทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์
เมื่อวัสดุนั ้นย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้ว หรือให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ยจาก
ธนาคารไปใช้แล้วใช้หนี ้ด้วยวัสดุเหลือใช้จากไร่นาและโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือปุ๋ยคอก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มเกษตรกร 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
เกี ่ยวกับวิธีการผลผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุ ๋ยอินทรีย์ ได้
ถูกต้อง มีราคาถูก พร้อมทั้งช่วยลดปริมาณขยะและเศษวัสดุเหลือ
ใช้จากการเกษตรในแต่ละพื้นที่ สร้างเครือข่ายการผลิตในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

กิจกรรมที่ 13 สนับสนุนงานพัฒนา
ที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตัวช้ีวัด: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ
พัฒนาที่ดินยั่งยืนและเหมาะสมกับการ
ผลิตพืช  

    ดำเนินการพัฒนาที่ดินยั่งยืนและเหมาะสมกับการผลิตพืชให้แก่
เกษตรกร จำนวน 10,000 ราย (ร้อยละ 100) โดยดำเนินการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดินในพื ้นที ่ของ
เกษตรกรเพื ่อเป็นเครื ่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ และ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ใน
พื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ อีกทั้ง
ยัง ส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความพร้อมเป็นเกษตรกรต้นแบบตาม
แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ มีจิตอาสาสามารถสื ่อสารและถ่ายทอด 
การปฏิบัติตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกษตรกรรายอ่ืน 
 

กิจกรรมที่ 14 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไรน่า 
นอกเขตชลประทาน 
ตัวช้ีวัด: จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอก
เขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง 

    ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 
40,000 บ่อ (ร้อยละ 100) โดยการดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำใน
ไร่นา เกษตรกรเจ้าของที่ดินจะเป็นผู้ระบุตำแหน่งขุดสระน้ำ กรมฯ
เป็นผู้ให้คำปรึกษา ตรวจสอบความเหมาะสม การเลือกรูปแบบสระ
น้ำขนาด 1,260 ลบ.ม. ซึ ่งแหล่งน้ำในไร่นาจะมีส ่วนช่วยให้
เกษตรกรมีแหล่งน้ำไว้ใช้ประโยชน์เพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
หรือในเดือนที่ฝนทิ้งช่วง รวมถึงสามารถทำการเพาะปลูกไม้ผลและ
ผักสวนครัวได้จากดินบริเวณขอบบ่อ และมีพื้นที่สามารถเลี้ยงปลา
ได้จากสระน้ำ  
 

กิจกรรมที่ 15 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดิน
ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่ในเขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และปรับปรุงดิน 

    ดำเนินการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงดินพื้นที่ในเขต
พัฒนาที่ดินลุ ่มน้ำ จำนวน 12 แห่ง (ร้อยละ 100) โดยดำเนิน 
การผ่านการบริการวิเคราะห์ดิน การจัดหาปูนเพื ่อการเกษตร  
(โดโลไมท์) ส่งเสริมการปรับปรุงพื ้นที ่ดินกรด ส่งเสริมการใช้
สารอินทร ีย ์สดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบ
ของการจัดทำเขตพัฒนาที ่ด ินลุ ่มน้ำให้กับพื ้นที ่อื ่น ๆ อีกทั้ง 
การบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน้ำนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง เกษตรกรและ
ประชาชนทั ่วไป ได้เห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
การฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินและการพัฒนาทรัพยากรที ่ดินให้ใช้
ประโยชน์และทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 16 พัฒนาและแก้ไขปัญหา 
การแพร่กระจายดินเค็ม 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับ
การแก้ไขดินปัญหา  

    ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจาย
ดินเค็มในพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 33,100 ไร่ (ร้อยละ 100) โดย
ดำเนินการผ่านการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ปอเทือง และส่งเสริมการเพ่ิม
ผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง การปลูกไม้ยืนต้น
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม (เมืองเพีย+ทุ่งสัมฤทธิ์) ส่งเสริม
การพัฒนาพื้นที ่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที ่ลุ ่มน้ำย่อย ด้วย 
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกต้นไม้ทนเค็มและหญ้าชอบเกลือ 
การฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกต้นไม้ทนเค็มและหญ้าชอบ
เกลือระบบวิศวกรรม และการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและ
ปลูกไม้ยืนต้นบนคันนา ควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็มทั้งผิวดินและใต้
ดิน และป้องกันการเพิ่มเติมระดับน้ำใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ำ 
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดินเค็มอย่างเป็นระบบ ด้วยการทำงาน
แบบบูรณาการและขยายผลองค์ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เหมาะสมไปยังพื้นที่การเกษตรที่มีสภาพปัญหา
เดียวกัน 

กิจกรรมที่ 17 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
พื้นที่ทุ่งรังสิต 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับ
การแก้ไขดินปัญหา  

    ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาดินเปรี ้ยวทุ่ง
รังสิต จำนวน 3,150 ไร่ (ร้อยละ 78.75) โดยดำเนินการ ดังนี้  
1) จัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) การปรับปรุงพ้ืนที่ดิน
และพัฒนาน้ำต้นทุนในพื้นที ่ พร้อมระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ/
ควบคุมน้ำ ระดับแปลงเกษตรกร ด้วยการจัดทำระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำ (แบบที่ 1-2) และ 3) ปรับปรุงบำรุงดินและการชะล้าง
พังทลาย ด้วยการจัดหาปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล โดโลไมท์ 
ยิปซัม)  การส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตพืชในพ้ืนที่ดินเปรี้ยว ผลิตและ
จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุง
บำรุงดิน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอย่างเป็นระบบ ด้วย
การทำงานแบบบูรณาการและขยายผลองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมไปยังพื้นที่การเกษตร อีกท้ัง
เกษตรกรยังสามารถนำเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที ่ด ิน ไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของตนเอง  

กิจกรรมที่ 18 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่ง
มหาราช 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับ
การแก้ไขดินปัญหา  

    ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขดินปัญหาในพื้นที่ทุ่ง
มหาราช จำนวน 2,670 ไร่ (ร้อยละ 102.69) โดยดำเนินการ
ทบทวนและสำรวจสภาพพื้นที่ จัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชุน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้วยการปรับปรุงพื้นที่ดิน
และพัฒนาน้ำต้นทุนในพ้ืนที่พร้อมระบบส่งน้ำ กระจายน้ำ ควบคุม
น้ำ ระดับแปลงเกษตรกร รวมถึงการวิเคราะห์ดิน–น้ำ-พืช และวัสดุ
ปรับปรุงดิน  การปรับปรุงดินและการชะล้างพังทลายของดิน ดังนี้            
1) จ ัดหาป ูนเพ ื ่อการเกษตร (ป ูนมาร ์ล โดโลไมท ์ ย ิปซ ัม)  
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
2) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว 3) ผลิตและจัดหา
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 4) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 
5) ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก และ 6) ส่งเสริมการผลิต
และการใช้น้ำหมักชีวภาพ ส่งผลให้ปัญหาดินในพื้นที่ทุ่งมหาราช
ได้รับการปรับปรุง แก้ไขอย่างเป็นระบบ และยังช่วยให้เกษตรกร
สามารถนำเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน การจัดการที่ดินและน้ำ
ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของตนเอง  
 

กิจกรรมที่ 19 พัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับ
การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพใน
การผลิตพืช 

    ดำเนินการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตพืชใน
พื ้นที ่ เกษตรกรรม จำนวน 250 ,000 ไร ่ (ร ้อยละ 100) โดย
ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีการสาธิตและสนับสนุน
สารอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่  
1) ผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 2) สนับสนุนการใช้พืชปุ ๋ยสด
ปรับปรุงบำรุงดิน 3) ผลิตเมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสดพันธุ์หลักเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ 4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและตรวจสอบพืช
ปุ ๋ยสด 5) ผลิตปุ ๋ยหมัก พด. 6) ส่งเสริมการผลิตปุ ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง 7)ผลิตพันธุ์พืชสมุนไพรสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และ
สาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื ่อให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้  
มีความเข้าใจในการผลิต และมีความเข้าใจในการใช้สารอินทรีย์
ชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถต่อยอดผลิตได้เอง 
 

กิจกรรมที ่20 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินระดับตำบล 
ตัวช้ีวัด: จำนวนแผนการใช้ที่ดินระดับ
ตำบลได้รับการปรับปรุง 

    ดำเนินการปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลเพื่อให้สามารถ
นำไปใช้ในการวางแผนงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 
จำนวน 154 ตำบล (ร ้อยละ 100) โดยดำเน ินการ ด ังนี้   
1) ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน
ระดับตำบล 2) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 3) ประเมินความเหมาะสม
ที ่ด ิน 4) ประชุมชี ้แจงผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียเพื ่อทราบแนวทาง 
การจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล 5) จัดทำร่างแผนการใช้ที่ดิน
ระดับตำบล ตามเงื่อนไขที่เหมาะสมของพื้นที่ 6) ประชาพิจารณ์
เสนอแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7) ปรับปรุง
แผนการใช้ที่ดินและสร้างแผนปฏิบัติการตามกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็น และ 8) จัดทำแผนการใช้ที ่ดินระดับตำบลฉบับ
สมบูรณ์ เสนอต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการ
จังหวัด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณากำหนดเป้าหมาย 
การพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดและระดับตำบลต่อไป 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 21 พัฒนาพื้นที่โครงการ
หลวง 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่โครงการหลวง
ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน 

    ดำเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดินในพ้ืนที่โครงการหลวง 
จำนวน 9,900 ไร่ (ร้อยละ 100) โดยดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำเกษตรที่สูง ขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงไปสู่
ช ุมชนบนพื ้นที ่ส ูง ด้วยการก่อสร้างระบบอนุร ักษ์ดินและน้ำ 
ก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน รวมถึงกำหนดขอบเขตที่ดินทำกิน
และวางแผนการใช้ที่ดิน โดยนำต้นแบบการพัฒนาที่ยั ่งยืนจาก
โครงการหลวงไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของสังคม 
ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินโดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพ้ืนที่สูงอย่าง
เหมาะสม โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการดำเนินการเอง 
โดยวิธีใช้แรงงานคนและเครื่องจักรกลในพื้นที่ลาดชัน เพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน   

กิจกรรมที่ 22 ส่งเสริมการดำเนินงาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่โครงการอันเนื่อง  
มาจากพระราชดำริได้รับการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และปรับปรุงทรัพยากรดิน 

    ดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงทรัพยากรดินในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 101,414 ไร่ (ร้อยละ 
100) โดยดำเนินการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริ ผ่านกิจกรรมการจัดทำระบบอนุร ักษ์ด ินและน้ำ 
ปรับปรุงและพัฒนาพื ้นที่ด ินเปรี ้ยวเพื ่อปลูกพืช ปรับปรุและ
ซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกบ่อดักตะกอน ปรับปรุง
พื้นที่บ่อกุ้งร้างในเขตน้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ รวมถึงดำเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ
โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยการสร้างปัจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 
ให้ชุมชนเกิดความพออยู่พอกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น 

กิจกรรมที่ 23 ส่งเสริมการไถกลบและ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม
การไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์  

    ดำเนินการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ ๋ยอินทรีย์ในพื ้นที่
เกษตรกรรม จำนวน 52,751 ไร่ (ร้อยละ 87.92) โดยดำเนินการ 
ไถกลบตอซัง และผลิตปุ ๋ยหมักสูตรพระราชทาน เพื ่อกระตุ้น
เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา และส่งเสริมให้เกิดการบริหาร
จัดการเศษวัสดุทางการเกษตรตามหลักวิชาการ เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน และน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

กิจกรรมที่ 24 ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่นาร้างได้รับการ
พัฒนาและฟ้ืนฟู 

    ดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่นาร้างให้สามารถใช้ประโยชน์
ที่ดินได้ตามศักยภาพการผลิต จำนวน 9,700 ไร่ (ร้อยละ 100) ด้วย
การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพ่ือ
ปรับปรุงพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 25 พัฒนาเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ตัวช้ีวัด: จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มี
กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินร่วม
ดำเนินการ 

    ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์  (ร้อยละ 100) ด้วย 
การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู ้การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร โดยพัฒนาฐานเรียนรู ้ด ้านการพัฒนาที ่ด ิน เช่น  
การปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร (แปลงเรียนรู้
ด้านการทำและการใช้น้ำหมักชีวภาพ แปลงเรียนรู้ด้านการทำปุ๋ย
หมักสูตรพระราชทาน) การปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดิน เช่น การปรับปรุงข้อมูลแผนที่เขตความเหมาะสมการ
ปลูกพืช โปสเตอร์ผลิตภัณฑ์ พด. ฯลฯ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้
ให้กับเกษตรกรเจ้าของศูนย์/ผู้นำ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
วิธีใช้ระบบสารสนเทศของกรมฯ ที่เป็นปัจจุบัน 
 

กิจกรรมที่ 26 พัฒนาคุณภาพดินใน
พื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน 
ตัวช้ีวัด: จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน 

    ดำเนินการพัฒนาคุณภาพดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที ่จัดการ
ปัญหาที ่ด ินทำกิน จำนวน 4,000 ราย (ร ้อยละ 100) ด ้วย 
การส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดินใน
พื ้นที ่แปลงเกษตร ได้แก่ 1) ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ ์พืชปุ ๋ยสด  
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 3) จัดหาปูนเพ่ือ
การเกษตร (โดโลไมท์) 4) ส่งเสริมการปรับปรุงพื ้นที ่ด ินกรด  
5) ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว (ปูนมาร์ล) 6) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
พืชในพื ้นที ่ด ินเปรี ้ยว 7) ผลิตปุ ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และ  
8) ผลิตน้ำหมักชีวภาพเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่ทำกิน
ของเกษตรกรให้มีศักยภาพ และมีความเหมาะสมในการผลิตพืช  
 

กิจกรรมที่ 27 การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผน
ใหม่ 
ตัวช้ีวัด: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่เกษตร
แผนใหม่ 

   ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ให้แก่
เกษตรกร จำนวน 750 ราย (ร้อยละ 100) ด้วยการสำรวจดินและ
วางแผนการใช ้ท ี ่ด ิน บร ิการว ิเคราะห์ด ินและให้คำแนะนำ 
การจัดการดิน-น้ำ-พืช ส่งเสริมสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ 
ปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด (โดโลไมท์) ส่งเสริมการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรด 
ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และส่งเสริมการปลูกพืชปุ ๋ยสด
ปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่โครงการจัดที่ดิน
ตามนโยบายรัฐบาลของ ส.ป.ก. ให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมใน
การผลิตพืช และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 28 ป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่
เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ำ 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่เกษตรที่ได้รับการ
ประเมินสถานภาพทรัพยากรดินเชิง
ระบบเพ่ือแก้ปัญหาด้านการชะล้าง
พังทลายของดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม 

    ดำเนินการประเมินสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบเพ่ือ
แก้ปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที ่เกษตรกรรม 
จำนวน 5 แห่ง (ร้อยละ 100) โดยดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจ
อากาศ เครื ่องวัดคุณภาพน้ำ และวัด soil loss รวมทั ้งศึกษา 
สำรวจ และวางแผนแนวทางการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเป็น
การจ ัดวางโครงสร ้างระบบอน ุร ักษ ์ด ินและน ้ำในร ูปแบบ 
วิธีกลและวิธีพืช รวมถึงการปรับปรุงทรัพยากรดินในอนาคต ให้
พื้นที่มีสภาพที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกและป้องกันการชะล้าง
พังทลายของหน้าดินจากพื้นที่ต้นน้ำมิให้ไหลลงสู่ปลายน้ำได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมที่ 29 พัฒนาคุณภาพดินใน
พื้นที่ 
ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้ 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และ
ฟ้ืนฟู 

    ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูคุณภาพดินในพื้นที ่ปลูก
ปาล์มน้ำมัน จำนวน 2,000 ไร่ (ร้อยละ 100) ด้วยการส่งเสริม 
การปรับปรุงบำรุงดิน ได้แก่ การสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. สาธิต
การทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ สาธิต/ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ 
ดินกรด (โดโลไมท์) อีกทั้งยังให้คำแนะนำในด้านการจัดการดิน  
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรายแปลง รวมถึงการใช้วัสดุปรับปรุงดิน
เพื ่อฟื ้นฟูด ินให ้ม ีความอุดมสมบูรณ์มากขึ ้น เป ็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลผลิตในการผลิตปาล์มน้ำมัน 
 

กิจกรรมที่ 30 จัดระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่
สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน
ภาคใต ้
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่ยางพารา ปาล์ม
น้ำมันภาคใต้ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง 
เพ่ือทำเกษตรผสมผสาน 

       ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงดิน ในพ้ืนที่ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
เพื่อทำเกษตรผสมผสาน จำนวน 1,208.75 ไร่ (ร้อยละ 100.73) 
ด้วยการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน ได้แก่  การจัดทำระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. และสาธิตการทำ/ 
การใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ  
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพพื้นที่จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชผสมผสานเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรอีกด้วย 
 

กิจกรรมที่ 31 พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อ
ปลูกพืชเกษตรผสมผสาน 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพ้ืนที่ทางการเกษตร
ภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ 
ปรับปรุง และฟ้ืนฟู เพ่ือทำการเกษตร
ผสมผสาน 

    ดำเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูในพื้นที่ทางการเกษตร
เพื่อทำการเกษตรผสมผสาน จำนวน 1,200 ไร่ (ร้อยละ 100) ด้วย
การส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน ประกอบด้วย การปรับปรุงพื้นที่
นาร้างเพื่อทำการเกษตรผสมผสานพร้อมพันธุ์พืช สาธิตการทำปุ๋ย
หมัก พด. สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นการพัฒนา
และฟื้นฟูพื้นที่นาร้างให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



48 
 

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 32 พัฒนาคุณภาพดินในการ 
ทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้
ชายแดน 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตร
ภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ 
ปรับปรุง และฟ้ืนฟู เพ่ือทำการเกษตร
ผสมผสาน 

    ดำเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูในพื้นที่ทางการเกษตร
เพื่อทำการเกษตรผสมผสาน จำนวน 1,000 ไร่ (ร้อยละ 100) ด้วย
การส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน ประกอบด้วย การบริการ
วิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช สาธิตการทำ
ปุ๋ยหมัก พด. สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ การปรับปรุงพ้ืน
ที่ดินกรด (โดโลไมท์) ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) 
สาธิตการปรับปรุงพื ้นที ่ด ินเปรี ้ยว (หินปูนฝุ ่น) และส่งเสริม 
การปรับปรุงพื ้นที ่ด ินเปรี ้ยว (หินปูนฝุ ่น) เพื ่อเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำเกษตรผสมผสานโดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
รายแปลง สร้างความมั่นคงในภาคการผลิตในภาคการเกษตรให้แก่
เกษตรกรพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน 
 

กิจกรรมที่ 33 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่
ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่กลอง 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพ้ืนที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา-แม่กลอง ในจังหวัดภาคกลาง 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน 

    ดำเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา-
แม่กลอง จำนวน 4,500 ไร ่ (ร ้อยละ 100) ด้วยการส่งเสริม 
การปรับปรุงบำรุงดิน ประกอบด้วย การบริการวิเคราะห์ดินและให้
คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมัก
ชีวภาพ และการไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช เพ่ือส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และการใช้ปัจจัย 
การผลิตด้านการเกษตร และสามารถปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ให้มี
สภาพเหมาะสมในปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  
 

กิจกรรมที่ 34 พัฒนาระบบการผลิต
ข้าวปลอดภัยยกระดับสู่ข้าวครบวงจร 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนเข้าสู่
ระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย ได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟู 

    ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเข้าสู่
ระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย จำนวน 3,080 ไร่ (ร้อยละ 61.60) 
ด้วยการสนับสนุนการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน (ไถกลบตอ
ซัง) และสาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้ดินมีความ
เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช และเกษตรกรได้รับองค์ความรู้  
มีความเข้าใจในการผลิต การปรับปรุงบำรุงดิน และสามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที ่
 

กิจกรรมที่ 35 พัฒนาระบบการผลิต
พืชผักปลอดภัยยกระดับสู่พืชผักอินทรีย์
ครบวงจร 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนเข้าสู่
ระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย ได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟู 

    ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู ในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเข้าสู่
ระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย จำนวน 600 ไร่ (ร ้อยละ 100)  
ด้วยการผลิตปุ๋ยหมัก พด. และสาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ 
เพื่อให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช และเกษตรกร
ได้รับองค์ความรู้ มีความเข้าใจในการผลิต การปรับปรุงบำรุงดิน 
และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 36 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต 
ไม้ผลคุณภาพครบวงจร 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนเข้าสู่
ระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย ได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟู 

    ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูในพื้นที่ปรับเปลี่ยนเข้าสู่
ระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย จำนวน 1,200 ไร่ (ร้อยละ 100) 
ด้วยการสาธิตการปรับปรุงพื ้นที ่ด ินกรด (โดโลไมท์) ส่งเสริม 
การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) ผลิตปุ๋ยหมัก พด. และสาธิต
การทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื ่อให้ดินมีความเหมาะสมต่อ 
การเพาะปลูกพืช และเกษตรกรได้รับองค์ความรู้ มีความเข้าใจใน
การผล ิต การปร ับปร ุงบำร ุงด ิน และสามารถนำความร ู ้ ไป
ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

กิจกรรมที่ 37 เพิ่มศักยภาพการผลิต 
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
ตัวชี้วัด: จำนวนพ้ืนที่ผลิตข้าวหอมมะลิ 
ทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง  
และฟ้ืนฟู 

    ดำเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูในพื้นที่ผลิตข้าวหอม
มะลิทุ ่งกุลาร้องไห้ จำนวน 4,574.60 ไร่ (ร้อยละ 58.88) ด้วย 
การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ก่อสร้างระบบเก็บกักและ
ระบายน้ำ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นที่การผลิตในพื้นที่ให้เหมาะสม
กับการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิเพ่ือการส่งออก  

กิจกรรมที่ 38 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่
ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิ 
ทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง  
และฟ้ืนฟู 

    ดำเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้ จำนวน 10,000 ไร่ (ร้อยละ 100) ด้วยการบริการวิเคราะห์
และให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช สาธิตการทำ/การใช้  
น้ำหมักชีวภาพ สาธิตการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน ส่งเสริม
การปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน และสนับสนุนการปลูกพืชปุ๋ย
สดปรับปรุงบำรุงดิน (ไถกลบตอซัง) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ 

กิจกรรมที่ 39 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่การผลิตและ
การค้าผลไม้ภาคตะวันออก ได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูคุณภาพดิน  

    ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูคุณภาพดินในพื้นที่การ
ผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก จำนวน 1,400 ไร่ (ร้อยละ 
100) ด้วยการสาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) ส่งเสริม
การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมัก
ชีวภาพ บริการวิเคราะห์และให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช 
และผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อเป็นการฟื้นฟูและปรับปรุง
บำรุงดินให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีทางการเกษตร 

กิจกรรมที่ 40 พัฒนาฐานข้อมูลและ
เพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐานเพื่อ
การผลิต 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่การผลิตและ
การค้าผลไม้ภาคตะวันออก ได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูคุณภาพดิน 

    ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และฟื ้นฟูคุณภาพดินในพื ้นที่  
การผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะว ันออก  จำนวน 80 แปลง  
(ร้อยละ 100) ด้วยการจัดทำระบบฐานข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือการผลิต สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ 
และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก เพื่อเป็นการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน
ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยัง
ส่งเสริมให้เกษตรกร สามารถผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร 
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โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 41 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตไม้ผลได้คุณภาพ 
ตัวช้ีวัด: จำนวนพื้นที่การผลิตและ
การค้าผลไม้ภาคตะวันออก ได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูคุณภาพดิน  

    ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูคุณภาพดิน ในพื้นที่ 
การผล ิตและการค ้าผลไม ้ภาคตะว ันออก  จำนวน 800 ไร่   
(ร้อยละ 100) ด้วยการอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนา
ที่ดิน บริการวิเคราะห์และให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช 
สาธิตการทำปุ๋ยหมัก (ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า) ปรับปรุงพ้ืน
ที ่ด ินกรด และจัดทำแปลงสาธิตจุดเร ียนรู ้ต ้นแบบ เพื ่อเป็น 
การฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความ
ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกร สามารถผลิต
และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร 
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ส่วนที่ 3 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

จากการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ในระดับผลลัพธ์ 
(outcome) และระดับผลผลิต (output) ของการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน 
(Internal Performance Agreement : IPA) ทำให้ทราบผลสำเร็จของการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ  
ตามภารกิจของกรมฯ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานระดับกอง/สำนัก ที่รับผิดชอบ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคระหว่าง
การดำเนินโครงการ และข้อเสนอแนะของเกษตรกรและผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม โดยสรุปได้ดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

โครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมที่ 1  
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน 

 

1 . ข้ อมู ลดิ น  แผนที่  และข้ อมู ลการใช้
ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่จริง และยังไม่สะดวกแก่การใช้งาน 
2. เจ้าหน้าที่ยังขาดความชำนาญในการใช้
ประโยชน์จากแผนการใช้ที่ดิน ทำให้ไม่สามารถ
นำข้อมูล ไปใช้วางแผนการดำเนินงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 
3. ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทรัพยากรดิน 
และระยะเวลาในการดำเนินงานของเกษตรกร
กับเจ้าหน้าที่ไมส่อดคล้องกัน 
 

1. ควรดำเนินการสำรวจพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือความถูกต้อง แม่นยำของข้อมูล และ
นำมาใช้ในการปรับปรุงแผนที่การใช้ที่ดิน 
ให้ เป็นปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหาให้  
ชุดดินต่าง ๆ และพัฒนาการใช้โปรแกรม AI 
วิเคราะห์ได้ทุกชุดดิน เพ่ือให้สะดวกต่อการ
นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์สูงสุด  
2. ควรปรับปรุงข้อมูลแผนที่ที่เผยแพร่ผ่าน
แอพพลิเคชั่น ให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ที่มี
ความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันสามารถใช้งาน
ผ่าน Smart Phone ได้ เพ่ือให้สะดวกในการ
ทำงานเชิงพ้ืนที่ และเกิดความน่าเชื่อถือต่อ
การนำข้อมูลไปปรับใช้ปฏิบัติงานในพ้ืนที ่
3. ควรจัดทำข้อมูลแผนที่ระดับรายแปลง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่สามารถนำมาปรับ
ใช้ในระดับพื้นท่ีได้ 
4. ควรสนับสนุน และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ใช้
ข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นประโยชน์ 
5. ควรมีหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการวาง
แผนการใช้ดินอย่ างละเอียดระดับไร่นา  
1: 4000 สำหรับเจ้าหน้าที่ เพ่ือเสริมสร้าง 
ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดความชำนาญ
และนำข้อมูลไปใช้วางแผนในการทำงานได้
อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ดและอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์
วางแผนที่ดินเกษตรกร 
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โครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมที่ 2  
คลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ 

 

1. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งตัวอย่างดินตรวจ
วิเคราะห์ เนื่องจากระยะเวลาการจัดงานเร่งรัด 
จึงทำให้เกษตรกรไม่ได้สุ่มเก็บตัวอย่างในวัน
ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่  
2. การประชาสัมพันธ์ในการให้บริการคลินิก
เกษตรฯไม่ทั่วถึง ทำให้เกษตรกรเก็บตัวอย่าง
ดินที่ นำมาตรวจวิ เคราะห์ ไม่ ถูกวิธี  และ
เกษตรกรบางรายไม่ได้นำตัวอย่างดินเข้ารับ
การตรวจวิเคราะห์ รวมถึงผู้ใช้บริการคลินิก
เกษตรฯค่อนข้างกระจุกตัว และเป็นเกษตรกร
ในพ้ืนที่ ใกล้ เคียงเพียงไม่กี่หมู่บ้ าน ทำให้
เกษตรกรที่อยู่พ้ืนที่อยู่ห่างออกไปมีปัญหาใน
การเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
3. เกษตรกรไม่รู้จักหมอดินประจำหมู่บ้าน  
จึงไม่สามารถเข้าไปขอความรู้ในการเก็บ
ตัวอย่างดินที่ถูกวิธีได ้
4. ระยะเวลาการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
น้อยเกินไป มีเพียงปีละ 1 ครั้ง  
5. เกษตรกรมาใช้บริการเพียง 1 -2 ครั้ ง  
ไม่สามารถบอกได้ว่ามีผลต่อเกษตรกรอย่างไร 
6. จำนวนตัวอย่างดินที่ ได้รับไปวิเคราะห์  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ตัวอย่างจำนวนน้อย) 
ไม่คุ้มค่ากับการนำรถวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่
การนำเครื่องมือ งบประมาณไปสนับสนุนและ
ให้บริการ ในแต่ละครั้ง  
7. การจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
ปัจจุบันไม่สามารถทำได้อย่างทั่ วถึงและ
ครอบคลุม เนื่องจากประสบปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19  จึงได้เน้นการใช้  
application ต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ ดิน 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถนำมาประเมินและใช้
ในการจัดการดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และไม่ทันต่อ
ฤดูกาลเพาะปลูก เช่น เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
วัสดุปูนปรับปรุงดินกรด ส่งเสริมปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร สารเร่งซุปเปอร์ พด. ต่างๆ 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทั่ วถึงและ
สื่อสารให้เกษตรกรได้รับรู้และตระหนักถึง
ความสำคัญของการบริการวิเคราะห์ดินและ
ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ือเกษตรกรจะได้ส่งตัวอย่างดิน
มาวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในดิน 
และสามารถให้คำแนะนำในการจัดการดิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ปรับปรุงระยะเวลาในการให้บริการแก่
เกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรสามรถเข้ารับ
บริการได้เพ่ิมข้ึน  
3. จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อย่าง
ต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) พร้อม
อบรมให้ความรู้ ในเรื่องการพัฒนาที่ดิน  
การเก็บตัวอย่างดินเพ่ือการตรวจวิเคราะห์
ให้มากขึ้น ส่งเสริมการบริการวิเคราะห์ดิน
ก่อนและหลังการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ 
รวมถึงการเรียนรู้การวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ 
โดยใช้ LDD test kit 
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น สารเร่ง
ซุป เปอร์พด. กากน้ ำตาล ปู นโดโลไมท์   
ถังหมัก และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพ่ิมเติม 
และส่งเสริมให้ทันฤดูกาลเพาะปลูก 
5. ควรดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการเข้าถึง
กลุ่มเกษตรกรและเพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรมที่ 3  
พัฒนาหมอดิน
อาสา 

1.พ้ืนที่ที่ ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่
เกษตรกรมีจำกัด เนื่องจากหมอดินอาสาบางราย
ไม่มี พ้ืนที่ เพียงพอในการจัดทำแปลงสาธิต  
ให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไป
ศึกษาหาความรู้ 
2. หมอดินส่วนใหญ่มีอายุมากทำให้มีปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพไม่สามารถเข้ารับการอบรม 
และมีข้อจำกัดในการเรียนรู้และถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
3. หมอดินบางส่วนยังขาดความรู้ความสามารถ
ในการถ่ายทอดงานด้านการพัฒนาที่ดิน และ
เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน  
4. ปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) ทำให้เมื่อได้รับการอบรมแล้วไม่สามารถ
นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายอ่ืน 
เช่น โปรแกรมดินไทย โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง 
และขาดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเรียนรู้ 
และไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ ายสำหรับ ขอใช้บ ริ การ 
Internet 
5. ระยะเวลาการอบรบไม่สมดุลกับหลักสูตร 
เช่น หลักสูตรเยอะ แต่ระยะเวลาอบรมน้อย 
ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจไม่เพียงพอ 
6. หลักสูตรใช้ในการฝึกอบรมในบางหลักสูตร
มีเนื้อหาที่ค่อนข้างซับซ้อนยากต่อการทำ
ความเข้าใจ ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้  
7. การจัดสรรสารเร่ง พด. ต่าง ๆ ไม่สัมพันธ์
กับพ้ืนที่ เช่น บางพ้ืนที่ต้องการน้อยได้รับ
จัดสรรมาก แต่บางพ้ืนที่ต้องการมากแต่ได้รับ
จัดสรรน้อยทำให้ไม่เพียงพอและเหลือท้ิง 
 
 
 
 
 
 

1. ควรจัดอบรมหมอดินอาสา 2 - 3 ครั้งต่อปี 
แบบรวมกันทั้งหมด ไม่แบ่งออกเป็นระดับ
หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เพ่ือจะได้
พบปะเครือข่ายหมอดินอาสา ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่ งกันและกัน และเจ้าหน้าที่ รัฐ 
เพ่ือให้มีการพัฒนาที่ดินมากขึ้น  
2. การถ่ายความรู้ให้กับหมอดินอาสาควรใช้
วิธีการสาธิตมากกว่าการบรรยาย เพราะการ
ถ่ายความรู้ให้กับเกษตรกรใช้การบรรยาย
อย่างเดียว บางครั้งเกษตรกรไม่เข้าใจต้องใช้
วิธีการสาธิตทำให้เกษตรกรดูเป็นตัวอย่าง 
รวมถึงควรใช้คำอธิบายแบบง่าย ๆ ไม่ควร
ใช้คำศัพท์ทางวิชาการมากเกินไป และควร
ป ลู ก ฝั ง ให้ ค ว าม รู้ กั บ เย าวช น ให้ เห็ น
ความสำคัญในการปรับปรุงบำรุงดิน   
3. ควรมีหลักสูตรเสริม ที่ตรงกับความถนัด/
หรือความเฉพาะของสภาพในแต่ละพ้ืนที่
และเพ่ิมเติมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ การวิเคราะห์ดินเบื้องต้น 
และความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ของกรม
พัฒนาที่ดิน 
4. ควรมีการคัดสรรหมอดินอาสารุ่นใหม่ที่มี
ความพร้อมทั้งด้านภาวะผู้นำ สุขภาพ การใช้
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศและพ้ืนที่ในการ
ดำเนินงานแปลงสาธิต เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
การดำเนินงานที่ปรับเปลี่ยนและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนได้ง่าย 
5. หน่วยงานควรจัดสถานที่ดูงานตามแปลง
ตัวอย่างหรือแปลงที่ประสบผลสำเร็จ เพ่ือ
เสริมความรู้ของหมอดินอาสา สามารถนำ
กลับมาถ่ายทอดและสามารถปฏิบัติในพ้ืนที่
ของตนเองต่อไป  
6 . ควรจั ดส รรปั จ จั ยการผลิ ตซึ่ ง เป็ น
ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินให้เพียงพอ
กับความต้องการของเกษตรกร และควรมี
สถานที่บริการสำหรับเกษตรกรที่ เข้ามา
ติดต่อขอคำแนะนำในพ้ืนที ่
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7. ควรเพ่ิมงบประมาณ เกี่ ยวกับปัจจัย 
การผลิตให้มากขึ้นเพ่ือบริการเกษตรกรใน
พ้ื น ที่ ได้ ทั่ ว ถึ ง  ร วมถึ งด้ าน ก ารอบ รม
เกษตรกรเพ่ือให้สามารถพัฒนาความรู้  
ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 

กิจกรรมที่ 4  
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน 
การพัฒนาที่ดิน 

1. ปัจจัยการผลิตที่ ได้รับสนับสนุน ไม่ทัน
ฤดู กาลเพาะปลู กของเกษตรกร รวมถึ ง
เกษ ตรกรมี ก ารจั ด เก็ บ ปั จ จั ยการผลิ ต 
ไม่เหมาะสม หรือมีพ้ืนที่จำกัด 
2. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ ดิ นบางแห่ งไม่มีศาลาเรียนรู้  ไม่มีป้ าย 
โปสเตอร์หรือไวนิลต่าง ๆ จึงทำให้ไม่มีพ้ืนที่
ในการแสดงแผนที่ดิน แผนที่ออร์โธสี และ
องค์ความรู้ต่าง ๆ 
3. แผ่นพับ แผ่นภาพพลิก ใบเบิก ใบสั่ง CD 
การพัฒนาที่ดิน โปรแกรมต่างๆ มีปริมาณ 
ไม่เพียงพอต่อการแจกจ่ายแก่ผู้เยี่ยมชมศูนย์ฯ 
และไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
4. ระยะทางของศูนย์ฯ บางแห่ง ห่างไกลจาก
ที่อยู่อาศัยและชุมชน ทำให้การเข้าไปยังพ้ืนที่
สาธิตต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 
 
 

1. ควรมีจุดเรียนรู้  สถานที่ แสดงแผนที่    
การปรับปรุงแผนที่ข้อมูลดินให้เป็นปัจจุบัน 
ปรับปรุงป้ ายแสดงจุดเรียนรู้ต่ าง ๆ ให้
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ให้คำแนะนำ
เจ้าของศูนย์ฯ ในการติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ในการให้คำแนะนำ และ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือรองรับ 
การใช้ งานภายในศูนย์ฯ  เช่น  แผ่น พับ 
เอกสารวิชาการ ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 
LDD Test Kit โดยหมั่นตรวจสอบน้ำยาให้
อ ยู่ ใน ส ภ าพ พ ร้ อ ม ใช้ งาน เส ม อ  เพ่ื อ
เสริมสร้างความพร้อมให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ ให้
พร้อมรองรับการให้บริการกับเกษตรกร
ผู้สนใจในพ้ืนที่ ได้ทันเวลา รวมถึงที่ เก็บ
เอกสารต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถดูแล รักษาได้ง่าย
และสะดวกแก่การนำมาใช้ประโยชน์ 
2. ควรดำเนินการจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้แบบ
เจาะจง เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมัก
ชีวภาพ การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืช
หลากหลาย 
3. ควรถ่ายทอดเทคนิคใหม่  ๆ เพ่ือเป็น 
การเพ่ิมความรู้ให้กับเกษตรกร เช่น เทคโนโลยี
การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมัก และเปลี่ยนวัสดุใน
การหมัก รวมถึงด้านมีนวัตกรรม อยากให้
จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เช่น ต้องการ
ทราบวิธีการฆ่าเชื้อรา ในการทำการเกษตร
แบบอินทรีย์ นอกจากเชื้อไตรโคเดอร์ม่า 
4. เกษตรกรต้องการงบประมาณสนับสนุน
เพ่ือนำมาปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินให้ดีขึ้น เหมาะแก่การ
ถ่ายทอดความรู้ และการเรียนรู้ของศูนย์ฯ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
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5. เกษตรกรต้องการให้จัดการศึกษาดูงาน
ยั งศู น ย์ อ่ืน เพ่ื อน ำกลับมาพั ฒ นาและ
ปรับเปลี่ยนศูนย์ของตนเองให้สามารถ
ถ่ายทอดและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
6. เจ้าหน้าที่ควรตรวจติดตามการดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  

กิจกรรมที่ 5  
ปรับปรุงคุณภาพ
ดิน 

1. เกษตรกรไม่ได้เก็บข้อมูลเปรียบเทียบก่อน
และหลัง(เชิงสาธิตและทดสอบ) ทำให้ไม่
สามารถเห็นความแตกต่างได้ว่าก่อนและหลัง
ใส่ปูนโดโลไมท์ ดินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  
2. เกษตรกรไม่ ให้ความสำคัญกับการเก็บ
ตัวอย่างดินและการวิเคราะห์ดิน ทำให้ผล
วิเคราะห์ดินมีความคลาดเคลื่อนและไม่ได้ใส่
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เช่น ใส่ตามกำลัง และ
ความสะดวกของตนเอง 
3. การแจกจ่ายปัจจัยการผลิตเป็นไปตามแผน
ดำเนินการของกรมพัฒนาที่ดินในแต่ละปี  
แต่เกษตรกรมีความต้องการเป็นจำนวนมาก
ส่งผลให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร 
4. การขนส่งวัสดุปรับปรุงดินของเกษตรกร 
บางราย มีการขนส่ งมาที่ พ้ื นที่ เพาะปลูก
ค่อนข้างลำบาก และคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ 
เปื่อย ขาดง่าย (ถุงปูนโดโลไมท์) 
5. เกษตรกรส่วนมากได้ รับวัสดุปรับปรุง
คุณภาพดิน (ปูนโดโลไมท์) ไม่เพียงพอกับการ
นำไปใช้ในพ้ืนที ่ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ และไม่ทันกับฤดูกาลเพาะปลูก 
6. ชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายไม่เพียงพอใน
การวิเคราะห์  
7. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจด้านการ
พัฒนาที่ดิน การเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน  
และการแก้ปัญหาต่างๆของดิน เช่น ดินเค็ม 
ดินกรด เป็นต้น 
8. เจ้าหน้าที่ ไม่มีคำแนะนำในการใช้วัสดุ
ปรับปรุงดินและเข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำใน
พ้ืนที่น้อย 

1. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกร
ในเรื่องการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงคุณภาพ
ดินว่าเป็นการสาธิตให้เห็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่/
ค ว าม เป็ น ก รด เป็ น ด่ า งข อ งดิ น  แ ล ะ
เกษตรกรควรจัดหาวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน
มาดำเนินการในพ้ืนที่ เกษตรของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
3. เจ้าหน้าที่ควรแนะนำเกษตรกรให้มีการ
เก็บตัวอย่างดินทั้งก่อนและหลังดำเนินการ
ใช้วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือให้มีข้อมูล
เชิงสาธิตทดสอบ และสามารถใช้ในการ
ขยายผลในพ้ืนที่อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ควรปรับรูปแบบและเพ่ิมช่องทางวิธีการ
ส่งตัวอย่างดินให้สามารถดำเนินการได้อย่าง
สะดวก เพ่ือลดการขาดโอกาสในการส่ง
ตัวอย่างดินของเกษตรกร 
5. ควรจัดกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูกของ
เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
อย่างต่อเนื่อง  
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โครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมที่ 6  
ฟ้ืนฟแูละป้องกัน 
การชะล้าง
พังทลายของดิน      

1. เกษตรกรบางส่ วน ได้ รับ หญ้ าแฝกใน
ปริมาณที่ไม่เพียงพอ กล้าหญ้าแฝกที่ปลูก 
ไม่สมบูรณ์ ทำให้หญ้าแฝกตายและเปอร์เซ็นต์
การรอดต่ำ 
2. เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
ต่างๆ ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
3. พ้ืนที่ปลูกหญ้าแฝกของเกษตรกรประสบ
ปัญหา (ดินเค็มมาก) สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย 
เหยียบย่ำและกัดกินหญ้าแฝก ไม่สามารถ
ปลูกหญ้าแฝกให้โตได้ และในบางพ้ืนที่เป็น
พ้ืนที่สาธารณะ ไม่มีคนดูแลรักษาในระยะยาว 
ตัดแต่งใบ และมีหญ้าขึ้นคลุม ทำให้หญ้าแฝก
ได้รับความเสียหายหรือตาย 
4. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้  ความ
เข้าใจการนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์  และ
การตระหนักถึงผลที่ จะได้รับจากการใช้
ประโยชน์จากหญ้าแฝก 
5. ระยะเวลาในการแจกหญ้าแฝกล่าช้าไม่ทัน
ฤดูปลูก ทำให้หญ้าแฝกบางส่วนแห้งตาย  

1. ควรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปลูก การดูแลรักษา และการขยายพันธุ์
หญ้าแฝก แก่เกษตรกร เพ่ือให้หญ้าแฝกมี
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของสภาพ
พ้ืนที่ รวมถึงการแปรรูปแฝก เพ่ือให้สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี  
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องประโยชน์
ของหญ้าแฝกในด้านต่างๆ รวมถึงการดูแล
รักษาหญ้าแฝก 
3. เกษตรกรบางคนไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำ
ให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้  ดังนั้น
หน่วยงานควรประสานงาน/ให้คำแนะนำแก่
เกษตรกร เพ่ือจะได้เข้าร่วมโครงการได ้
4. เกษตรกรต้องการให้ทางหน่วยงาน
ราชการเข้ามาติดตามและส่งเสริมกิจกรรม
ด้ าน ก าร พั ฒ น าที่ ดิ น อย่ า งสม่ ำ เส ม อ 
โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ปอเทือง โดโลไมท์ 
กากน้ำตาล สารเร่ง พด.  

กิจกรรมที่ 7  
การพัฒนาพ้ืนที่
เฉพาะ 
 

1. เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของเกษตรกร เช่น เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด และ
โดโลไมท์ 
2. ปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่เกษตร เช่น ภัยแล้ง  
น้ำท่วม ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับ
ความเสียหาย 
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
 

1. ควรเพ่ิมปริมาณปัจจัยการผลิต เช่น  
ปอเทือง น้ำหมัก พด. และปูนโดโลไมท์  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตร
และส่งเสริมให้ทันฤดูกาลเพาะปลูก 
2. เกษตรกรควรเข้ าไปมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการปรับสภาพพ้ืนที่ในการเพาะปลูก 
3 . ควรสนั บ สนุ น งบ ป ระมาณ ใน การ
ดำเนินงานโครงการ และสนับสนุนงาน
จัดระบบฯ อย่างต่อเนื่อง  

กิจกรรมที่ 8  
แผนการรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและลด 
โลกร้อน 

1. ปั จจั ยการผลิ ตที่ ได้ รับการสนับสนุ น 
(ปริมาณ/คุณภาพ/ระยะเวลา) ไม่พอเพียงและ
ไม่เหมาะสมกับระยะเวลาในการปลูกไม้ยืนต้น 
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
3. ปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่เกษตร เช่น ภัยแล้ง  
น้ำท่วม 
4. เจ้าหน้าที่ขาดการให้คำแนะนำ/ติดตาม
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

1. ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น สารเร่ง
พด.ต่าง ๆ น้ำหมักชีวภาพ ปอเทือง พันธุ์
กล้าไม้ และโดโลไมท์ ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของเกษตรกร สนับสนุน การไถกลบ
ตอซังเพ่ิมเติมเพ่ือสาธิตให้เกษตรกรเห็นถึง
ประโยชน์ 
2. เจ้าหน้าที่ควรติดตามการดำเนินงาน 
พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง  
3. ควรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน
โครงการอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ 
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โครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมที่ 9 
ส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลด
สารเคมีทาง
การเกษตร 

1. เกษตรกรยังผลิตปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพไม่
สม่ำเสมอ (ไม่เป็นมาตรฐาน) เนื่องจากความ
หลากหลายและคุณภาพของวัตถุดิบ เช่น พืช
สมุนไพรในการผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช
จากสารเร่ง พด.7 หายาก มีราคาสูง   
2. การขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเกษตรและ
วัสดุในการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก 
3. เกษตรกรขาดความรู้ เกี่ยวกับการผลิต 
น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก และวิธีการนำไปใช้
อย่างถูกต้อง และความรู้ด้านการจัดการดินที่
มีปัญหาและด้านการทำเกษตรแบบผสมผสาน 
4. ปัจจัยในการผลิตไม่เพียงพอ เช่น ถังน้ำ
หมัก และ กากน้ำตาล โดโลไมท์ เมล็ดพันธุ์
ปอเทือง ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช 
5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
6. การขาดทักษะในการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ 
 
 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติให้
เกษตรกรหั นมาทำการเกษตรโดยใช้
สารอินทรีย์ให้มากข้ึน 
2. สร้างความรู้เกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่
ใน พ้ืนที่  มาใช้ ในการผลิตปุ๋ ยหมักและ 
น้ำหมักชีวภาพตามความเหมาะสม โดยต้อง
มีการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุเหลือใช้
ก่อนนำไปใช้ เพ่ือให้ปุ๋ยหมักและน้ำหมัก
ชีวภาพมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  
3. สร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ 
และการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้มากขึ้น 
4. ควรแนะนำให้มีการเก็บตัวอย่างดินทั้ง
ก่อนและหลังดำเนินการใช้สารอินทรีย์ และ
การรณรงค์ไถกลบตอซัง เพ่ือให้มีข้อมูลเชิง
สาธิตทดสอบ และสามารถใช้ในการขยาย
ผลในพ้ืนที่อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ควรให้เจ้าหน้าทีก่ลุ่มวิเคราะห์ดินลงพื้นที่
เพ่ือทำการวิเคราะห์ดินและได้ผลวิเคราะห์ดิน
โดยไม่ต้องส่งห้องปฏิบัติการ 
6. ควรสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงาน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การไถกลบตอซัง 
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ปูนมาร์ล 
ปุ๋ยพืชสด โดโลไมท์ มูลสัตว์  และการจัดหา
วิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมเกษตรอินทรีย์
ในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
7. ควรมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรและผลิต
ปุ๋ยหมักน้ำหมักเพ่ิมข้ึนจากเดิม  
8. รัฐบาลควรช่วยพยุงราคาผลผลิต/ผลไม้
ตามฤดูกาล เพราะมีราคาที่ตกต่ำมาก 
9. หน่วยงานของรัฐควรสนับสนุนให้เป็น
แปลงต้นแบบในการส่งเสริมเกษตรกรใน
พ้ืนที่รอบ ๆ ต่อไป  
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โครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมที่ 10  
การก่อสร้างแหล่ง
น้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทาน 
 

1. ปัญหาภัยพิบัติ ในพ้ืนที่ การเกษตร เช่ น  
ภัยแล้ง น้ำท่วม  
2. แหล่งน้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำได้โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้ง และบริเวณขอบสระน้ำมีการ
ชะล้างพังทลายของดิน 
3. ส่วนใหญ่เกษตรกรไม่ได้ขอแฝกแจกจ่ายไป
ปลูกรอบขอบแหล่งน้ำ หรือในรายที่ปลูกแฝก
ส่วนมากเจอภัยแล้งและไม่ได้ดูแลรักษาช่วง
เริ่มต้นปลูก ทำให้โอกาสในการรอดน้อย และ
บริเวณขอบบ่อเกิดการชะล้างพังทลาย 
4. พ้ืนที่ ทำการเกษตรของเกษตรกรอยู่
ห่างไกลจากที่พักอาศัย ทำให้เป็นอุปสรรคใน
การ ใช้ ป ระ โยชน์ จ ากแห ล่ งน้ ำอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกษตรกรปลูกได้เพียงพืชที่ไม่
ต้องการดูแลรักษา และปลูกได้ในปริมาณ
เล็กน้อยเท่านั้น 
5. ดินในพ้ืนที่ทำการเกษตรขาดความอุดม
สมบูรณ์ 

1. หน่วยงานควรปรับขนาดของสระให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความต้องการ
ของเกษตรกร และสนับสนุนการขุดลอกบ่อ
ที่ตื้นเขิน 
2. หน่วยงานควรเสนอทางเลือกให้มีการ
สนับสนุนพืชน้ำเศรษฐกิจ ส่งเสริมร่วมกับ
การเลี้ยงปลา เพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ
ได้มากขึ้น 
3. ควรให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ ได้รับบริการ
แหล่ งน้ ำใน ไร่นานอกเขตชลประทาน 
(1,260 ลบ .ม) อย่างทั่วถึง เพราะน้ำเป็น
ปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร 
4. ควรเน้นให้เกษตรกรปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของแหล่งน้ำ 
5. เจ้าหน้าที่ควรติดตามการใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง 
 
 

กิจกรรมที่ 11  
พัฒนาที่ดินเพ่ือ
สนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนการ
ผลิตในพ้ืนที่ไม่
เหมาะสมตาม 
Agri-Map 

1. เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืช  
และการใช้หลักการทางวิชาการที่จะนำไป
ปฏิบัติในพ้ืนที่ 
2. เกษตรกรบางรายมีความวิตกกังวลภายหลัง
การปรับเปลี่ยนการผลิต ขาดการจัดหาตลาด
รองรับการผลิตพืชชนิดใหม่ตลอดจนการจัดหา
ตลาดรองรับผลผลิตพืชใหม่ยังมีข้อจำกัด 
3. ประสบปัญหาภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม 
ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรบางส่วนเสียหาย 
4. เกษตรกรบางรายยังใช้ประโยชน์จาก
กิจกรรมที่ดำเนินการไม่เต็มศักยภาพ 
5. พ้ืนที่ที่ดำเนินการใหม่  เกษตรกรยังไม่
ทราบรายละเอียดโครงการ และประโยชน์ที่
จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
6. เกษตรกรบางรายเปลี่ยนใจยกเลิกโครงการ
เมื่อมีการอนุมัติและเริ่มดำเนินโครงการแล้ว 
7. เกษตรกรไม่มีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพืช 
ขาดความสนใจ และไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง  
8. เกษตรกรมีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ
และตลาดรองรับผลผลิต 

1. ควรชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ และ
มี การประชาสัมพันธ์  เพ่ื อให้ เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เห็นความสำคัญ โดยใช้
รูปแบบการชี้แจงที่เข้าใจง่าย เนื่องจากเป็น
ความ รู้ ให ม่ ที่ เกษ ตรกรไม่ เคยรั บ รู้ ถึ ง
รายละเอียดมาก่อน และเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในเรื่องพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
Agri-Map  
2. ควรมีการประเมินสภาพพ้ืนที่  ปัญหา 
อุปสรรค ผลผลิต ฯลฯ ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงข้อมูลให้ เหมาะสมเป็นปัจจุบัน 
และชี้ได้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เพ่ือการ
ฟ้ืนฟูสู่ S1 และ S2 ต่อไป 
3. ควรมีปัจจัยสนับสนุนเพ่ิมขึ้น เพื่อต่อยอด
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์
ในกระบวนการผลิต  
4. เจ้าหน้าที่ควรให้ความรู้และคำแนะนำ
เกี่ยวกบัการปรับปรุงดินในพ้ืนที่ของกิจกรรม  
5. ควรดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกษตรกรเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน และ
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9. เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่วนหนึ่ง
อยู่นอกวงรอบพ้ืนที่ดำเนินการ ทำให้ ไม่
สามารถเข้าร่วมโครงการได้  
10. ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลไม่ตรงกับ
สภาพพ้ืนที่จริง หรือมีความคลาดเคลื่อน 
11. สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน 
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว  
12. เกษตรกรบางพ้ืนที่มีปัญหาในด้านการ
สื่อสารเนื่องจากเป็นชนเผ่าท้องถิ่น  
13. พ้ืนที่ ดำเนินการอยู่ห่ างไกล มีความ
ลำบากในการเดินทางช่วงฤดูฝน  
14. งบประมาณดำเนินการไม่สอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่  ปริมาณงานและความต้องการ
งานจัดระบบในพ้ืนที่ ทำให้ไม่สามารถพัฒนา
พ้ืนที่ให้ครบทุกมิต ิ

เจ้าหน้ าที่ มีการติดตามการดำเนินงาน 
พร้อมให้คำแนะนำต่อเนื่อง 
6. ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
ฤดูกาลและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

กิจกรรมที่ 12 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน
เพ่ือขับเคลื่อน
กลุ่มกษตรกรเข้าสู่
ระบบเกษตร
อินทรีย์ 

1. สมาชิกกลุ่มบางรายยังขาดความเข้าใจ 
และความชำนาญในการเข้าระบบเพ่ือขอ
ใบรับรองแปลง 
2. ขาดการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตเกษตร
อินทรีย์  
3. ขาดแคลนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจ
ในการทำเกษตรอินทรีย์ 
4. ในช่วงระยะปรับเปลี่ยน ผลผลิตที่ได้จะ
ลดลงมาก ทำให้เกษตรกรหมดกำลังใจที่จะ
ทำเกษตรอินทรีย์  
 

1. ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น 
เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด สารเร่งซุปเปอร์ พด.  
ให้เพียงพอต่อความต้องการ และส่งเสริม
สนับสนุนการปลูกเมล็ดพันธุ์ พืชปุ๋ ยสด  
(ปลูกเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ใช้เอง) เพ่ือป้องกัน
สารเคมีตกค้างและง่ายต่อการบริ หาร
จัดการแปลงให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริม
การท ำการตลาด เพ่ื อ เป็ น ช่ อ งท างใน 
การจำหน่ายผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์และ
เป็ นแรงจู งใจให้ เกิ ดเกษตรกรรายใหม่
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชโดยการทำเกษตร
อินทรีย์ 
3. เจ้าหน้าที่ควรให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
การ เข้ าระบบ เพ่ื อขอ ใบ รับ รองแปลง 
ส่งเสริมด้านการตลาดเพ่ือรองรับผลผลิต 
ส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
4. หน่วยงานควรสนับสนุนงบประมาณให้
เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มเกษตรกร 
5. ในช่วงระยะปรับเปลี่ยนควรส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืชผักหรือพืชอายุสั้นแบบ
ผสมผสาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได ้
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กิจกรรมที่ 13 
พัฒนาคุณภาพดิน
ในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 

1. เกษตรกรได้รับการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน
ในปริมาณที่ไม่เพียงพอ และการแจกจ่ายวัสดุ
ล่าช้าไม่ทันฤดูกาลเพาะปลูก เช่น ถังน้ำหมัก 
และ กากน้ำตาล 
2. เกษตรกรต้ องการระบบคลองส่ งน้ ำ 
เนื่องจากขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร 
ระบบไฟฟ้า และเส้นทางลำเลียงผลผลิต และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เพียงพอ 
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำจากราคา
กลไกตลาด 
 

1. การสนับสนุ นปั จจัยการผลิต อย่ าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของ
เกษตรกร เนื่องจากกลุ่มแปลงใหญ่มีสมาชิก
มากขึ้น 
2. ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือให้เรื่องการ
หาตลาด เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตร  
3 . ควรจั ด อบ รมและสาธิ ต วิ ธี ก ารท ำ
การเกษตรให้แก่เกษตรกร และสนับสนุน
เทคโนโลยี ใหม่ๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ าพ 
การผลิต  

กิจกรรมที่ 14 
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

1. ปั จจั ยการผลิตที่ ได้ รับการสนับสนุน 
ไม่พอเพียงต้องการวัสดุทำปุ๋ยหมักเพ่ิมเติม 
เช่น กากน้ำตาล กากปาล์ม มูลสัตว์ แกลบ 
2 . ปั ญ ห าระย ะ เว ล า ใน รวม ก ลุ่ ม แ ล ะ
บริหารงานภายในกลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ตรง
กับช่วงเวลาทำการเกษตร เช่น ทำนา  
3. เครื่อ งมื อและอุปกรณ์ ในการสาธิต / 
การฝึกอบรมไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้ที่สนใจ
เป็นจำนวนมาก  
4. ขาดความต่อเนื่องในการผลิต เนื่องจาก
ปัญหาการจัดการวัสดุ และวัตถุดิบในการทำ
ปุ๋ยอินทรีย์ 
 
 
 

1. หน่วยงานควรมีการชี้แจงและสร้างความ
เข้าใจในการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  
2. หน่วยงานควรสนับสนุนให้มีการจำหน่าย
ปุ๋ยหมักและน้ำหมักแก่คนนอก  
3. ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เพียงพอ
ต่อพ้ืนที่ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่ อง และหาช่วงเวลาจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมไม่ให้ตรงกับช่วงเวลาทำการเกษตร 
4. ควรมีการให้คำแนะนำ หรือให้ศึกษา 
ดูงานจากกลุ่มฯ ที่ประสบความสำเร็จใน
การบริหารจัดการ 
5. ควรมีการต่อยอดโครงการเพ่ิมขึ้น โดย
การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
โรงเรือนและอุปกรณ์การผลิตเพ่ิมขึ้น และ 
มีการให้ คำแนะนำในการผสมปุ๋ ยตาม 
ค่าวิเคราะห์ 

กิจกรรมที ่15  
การอนุรักษ์พัฒนา
ที่ดนิในพ้ืนที่เขต
พัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ 
 

1. ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่การเกษตร
เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการคลองส่งน้ำย่อย 
เพ่ิมเติมคลองส่งน้ำ คสล. ต้องการฝาย และ
เครื่องส่งน้ำ 
2. ปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่เกษตร เช่น ภัยแล้ง  
น้ำท่วม 
3. ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน
ในพ้ืนที่ ทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไป 
4. ระยะเวลาในการดำเนินการไม่สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่ เนื่องจากภาคใต้มีฝนตกมาก
ในช่วงระหว่างดำเนินการ ทำให้การดำเนินงาน
ล่าช้า  

1. ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ
ในการจัดสรรน้ำในพ้ืนที่ โครงการเพ่ือให้
สามารถใช้น้ำไดเ้พียงพอต่อการผลิตในพ้ืนที่ 
2. ควรมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 
3. เจ้าหน้าที่ควรติดตามการดำเนินงาน 
พร้อมให้แนะนำอย่างต่อเนื่อง 
4. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ และเพียงพอในการขุด
ปรับสภาพพ้ืนที ่
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5. การปรับปรุงดินต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ในบางพ้ืนที่เป็นดินเปรี้ยว 
และเป็นพ้ืนที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 
6. งบประมาณในการดำเนินงานบางกิจกรรม
ไม่ครอบคลุม ขาดความต่อเนื่อง และจัดสรร
ในช่วงฤดูกาลที่ ไม่ สามารถดำเนินงานได้   
ทำให้การจัดทำระบบอนุ รักษ์ ดินและน้ ำ 
ไม่สามารถแก้ปัญหาครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  

กิจกรรมที ่16 
พัฒนาและส่งเสริม
การใช้สารอินทรีย์
ชีวภาพ 
 

1. พืชสมุนไพรในการผลิตสารป้องกันแมลง
ศัตรูพืชจากสารเร่ง พด.7 หายาก มีราคาสูง   
2. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการบันทึกข้อมูลเชิง
ตัวเลข  
3. การผลิตปุ๋ยหมักของเกษตรกรมีคุณภาพ 
ไม่สม่ำเสมอ  เนื่องจากความหลากหลายและ
คุณภาพของวัตถุดิบ 
4. เกษตรกรยังขาดความรู้เกี่ยวกับการผลิต
น้ำหมักชีวภาพและวิธีการนำไปใช้อย่าง
ถูกต้อง 
5. ปัจจัยในการผลิตไม่เพียงพอ เช่น ถังน้ำหมัก 
และ กากน้ำตาล 

1. ควรจัดทำแปลงสาธิตทุกกิจกรรมที่มี  
การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  เพ่ือเห็นความ
เปลี่ยนแปลงและแนวทางแก้ไขปัญหาของ
สภาพพ้ืนที่ทำการเกษตร 
2. เจ้าหน้าที่ควรให้คำแนะนำการส่งเสริม
เกษตรกรใช้ปุ๋ยพืชสดให้มากขึ้น ทดแทน
การใช้สารเคมี หรือยาฆ่าแมลง  
3. ควรอบรมความรู้ใหม่ ๆ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านการทำการเกษตร
แบบอินทรีย์  
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตสารอินทรีย์
ชีวภาพเพ่ิมข้ึน เช่น ปอเทือง โดโลไมท์ 
5. ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมเติมขยาย
สมาชิกให้มากข้ึน 

กิจกรรมที ่17 
พัฒนาและแก้ไข
ปัญหาการ
แพร่กระจายดินเค็ม 
 

1. เกษตรกรยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของ
การแก้ไขปัญหาดินเค็มเท่าที่ควร ทำให้ไม่เห็น
ความสำคัญของการปรับปรุงบำรุงดินจากการ
ปรับโครงสร้างดิน 
2. เกษตรกรให้ความสำคัญเฉพาะช่วงเวลาที่
เจ้าหน้าที่ไปสนับสนุนและให้ความรู้เท่านั้น 
แต่หลังสิ้นสุดโครงการเกษตรกรไม่มีการ
ต่อเนื่องในการจัดการพื้นที ่
3. เนื่องจากพ้ืนที่ดินเค็มในพ้ืนที่แต่ละอำเภอ
มีหลายจุด ทำให้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนที่  
ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริงในการ
แก้ไขปัญหา 

1. การให้องค์ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน 
และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่เพียงพอและ
การสร้างแปลงต้นแบบในการพัฒนาดินเค็ม 
จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรได้ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ควรสำรวจพ้ืนที่ดินเค็มให้ชัดเจน และ
แก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและส่งเสริมปรัปปรุง
ดินเค็มให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
3. ควรจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ พืชปุ๋ยสด 
และมีการศึกษาพืชทนเค็มชนิดอ่ืนที่สามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ดินเค็มและเป็นที่
ต้องการของเกษตรกรในพื้นที่นั้น ๆ 
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โครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมที ่18 
พัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพพ้ืนที่ทุ่ง
รังสิต 
 

1. ยังคงมีปัญหาดินเปรี้ยว แต่อยู่ในขั้นตอน
ของการลดความเป็นกรดของดินจนให้สามารถ
ปลูกพืชได้  
2. การปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยว เนื่องจากมี
การขุดร่องน้ำ ต้องนำดินก้นร่องขึ้นมาถม เพื่อ
ปลูกไม้ผล ทำให้ต้องมีการปรับปรุงบำรุงดิน 
ให้มีความสมบูรณ์ก่อน จึงสามารถดำเนิน
กิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้า 
3. การปฏิบัติ งานล่ าช้ าไม่ตรงตามแผนที่
กำหนด ซึ่ งเกิ ดจากความไม่ เข้ าใจของตั ว
เกษตรกรเองและมีการปรับแผนการปฏิบัติงาน
อยู่บ่อยครั้ง  
4. แปลงนาข้าวบางแปลง อาจมีผลกระทบเรื่อง
การจัดการน้ำ เนื่องจากน้ำในคลองแห้งเร็ว  
มีปริมาณฝนตกน้อย ส่งผลทำให้เกิดโรคแมลง 
ผลผลิตตกต่ำ 
5. บางพ้ืนที่ประสบปัญหาฝนมาเร็วกว่าทุกปี 
ทำให้เกษตรกรต้องไถกลบปอเทืองก่อนออกดอก 
เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เกษตรกรประกอบ
อาชีพทำนาปรัง ทำให้ไม่ค่อยมีการพักดินหรือ
ปรับปรุงบารุงดินสาหรับปลูกข้าวในฤดูกาล
ต่อไป 
6. เกษตรกรส่วนใหญ่ค่อนข้างมีอายุมากแล้ว 
จึงส่งผลทำให้การกระทำกิจกรรมต่างๆ ภายใน
แปลงได้ไม่เต็มที่บางรายต้องจ้างแรงงาน  
7. การจัดสรรวัสดุปูนเพ่ือการเกษตร (ปูนมาร์ล) 
ล่าช้าทำให้ไม่ตรงกับฤดูการผลิตของเกษตรกร  
8. พ้ืนที่แปลงเกษตรห่างไกลแหล่งน้ำหลัก 
9. งบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน 

1. ก่อนเริ่มดำเนินการควรจัดการประชาคม 
นัดหมายเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมารับ
ฟังคำชี้แจงก่อนเริ่มดำเนินงาน สร้างความรู้
ความเข้าใจให้ชัดเจน  
2. การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอย่างเป็นระบบ
จำเป็นต้องออกแบบระบบน้ำเป็นแปลง 
ขนาดใหญ่ ต้องมีการประสานงานออกแบบ
ร่วมกันของเกษตรกรในพ้ืนที ่
3. ควรให้ความรู้แก่เกษตรกรเพ่ิมเติม ในเรื่อง
การใช้ประโยชน์ของการปรับรูปแปลงนา 
ในแต่ละลักษณะ  
4. ควรสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน
เพ่ิมขึ้น และจัดสรรวัสดุปรับปรุงบำรุงดินให้
ทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก 

กิจกรรมที ่19 วิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 

1. พ้ืนที่เกษตรประสบปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย 
และฤดูกาล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
เช่น การเตรียมดินในการดำเนินงานวิจัย 
2. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับ
ช่ ว ง เวล าการท ำวิ จั ย แล ะการ เบิ ก จ่ าย
งบประมาณค่อนข้างยุ่งยาก ทำให้ดำเนินงาน
ล่าช้า ระยะเวลาในการวิจัยไม่เพียงพอ 
3. ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างกับกรมพัฒนาที่ดิน 
มีค่าใช้จ่ายสูง และสูตรของกรมพัฒนาที่ดิน 
ค่าวัตถุดิบในการผลิตมีต้นทุนสูง  

1. ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันกับระยะเวลา
วิจัยเนื่ องจากการวิจัยต้องเกี่ ยวข้องกั บ
ระยะเวลาเก็บ เกี่ ยว ฤดู เพาะปลูกของ
เกษตรกร เพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลบาง
ปัจจัยได้ครบถ้วน ให้เหมาะกับฤดูกาลและ
สภาพพ้ืนที่ 
2. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการวิจัยโครงการวิจัย
ต่อเนื่อง เช่น ไม้ยืนต้นควรมากกว่า 3 ปี 
3. ควรเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
เพ่ื อ ให้ ผล งานสามารถ เผยแพ ร่ ให้ กั บ
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โครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 เกษตรกรผู้ที่สนใจ และสามารถนำไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ไดจ้ริง 
4. การเขียนของบประมาณโครงการวิจัยควร
มีผู้เชี่ยวชาญในด้านการเขียนแผนงานวิจัย
คอยแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเขียน
แผนงานโครงการวิจัยในแต่ละหน่วยงาน
เพ่ือให้ ได้งานวิจัยที่ มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่งชาติ และนโยบายยุทธศาสตร์  ออวน. 
พ.ศ. 2563 - 2570 

กิจกรรมที ่20 วิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาศักยภาพการ
ทำงานของ
หน่วยงาน 
 

1. การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ามปีงบประมาณ  
ทำให้การดำเนินกิจกรรมล่าช้า 
2. พ้ืนที่เกษตรประสบปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย  
และฤดูกาล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
เช่น การเตรียมดินในการดำเนินงานวิจัย 
สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ทำให้ฝนไม่ตก
ตามฤดูกาล ปริมาณน้ำที่เก็บนั้นมีน้อยเกินไป 
ส่งผลกระทบต่อการทดลอง ผลผลิตตกต่ำ
และพืชแซม เจริญเติบโตได้ไม่ดี เท่าที่ควร 
รวมทั้งในพ้ืนที่เป็นดินทราย ขาดความอุดม
สมบูรณ์ ต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มขึ้น 
3. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
โควิด-19 ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
4. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาการทำวิจัย จัดสรรไม่ตรงกับการ
เพาะปลูกของพืชในรอบปีและจัดสรรช้า  
ทำให้ดำเนินงานล่าช้า ระยะเวลาในการวิจัย
ไม่ เพี ย งพอ และการเบิ กจ่ ายป ระมาณ
ค่อนข้างยุ่งยาก  

1. ควรจัดสรรงบประมาณมาในครั้งเดียว 
ไม่ต้องแบ่งเป็นหลายรอบ และให้เหมาะกับ
ฤดูกาลและสภาพพ้ืนที่ ทันกับระยะเวลา
วิจัยเนื่ องจากการวิจัยต้องเกี่ยวข้องกับ
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวของเกษตรกร  
2. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการวิจัยโครงการวิจัย
ต่อเนื่อง เช่น ไม้ยืนต้นควรมากกว่า 3 ปี 
3. ควรส่งเสริมขยายผลโครงการวิจัย โดย
การนำผู้นำชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการทำ
วิจัยซึ่ ง เป็ นสิ่ งส ำคัญมากที่ จะสามารถ
ถ่ายทอดงานวิจัยลงสู่ท้องถิ่น ให้ เกิดผล
สำเร็จได้จริง รวมถึงควรคิดค้นนวัตกรรมที่ 
สะดวก และง่ายในการดำเนินงานวิจัย
ร่วมกับพื้นที่ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสู่
เกษตรกร 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 21  
พัฒนาพ้ืนที่
โครงการหลวง 
 

1. พ้ืนที่ห่างไกลทำให้เกิดความยากลำบากใน
การติ ดต่ อประสานงานกับ เจ้ าหน้ าที่ ที่
รับผิดชอบ ส่งผลให้การพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปได้
อย่างล่าช้า 
 
 
 
 

1. ควรสนับสนุนกล้ าหญ้ าแฝกเพ่ิมเติม 
เนื่องจากหญ้าแฝกบางส่วนตายในช่วงฤดูแล้ง 
และควรสนับสนุนเส้นทางลำเลียง/แหล่งน้ำ
ในการทำการเกษตร และวัสดุปรับปรุงบำรุง
ดิน 
2. การออกแบบระบบต่างๆในพ้ืนที่ควร
ค ำนึ ง ถึ ง ก า ร ใช้ ป ร ะ โย ช น์ เ พ่ื อ ส ร้ า ง
ผลกระทบเชิงบวกให้กับพ้ืนที่มากขึ้น 
3. ควรดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมที่ 22 
ส่งเสริมการ
ดำเนินงานอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
 

1. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานโครงการฯ และหลักทางวิชาการใน
การดำเนินงาน 
2. ปั จจั ยการผลิตที่ ได้ รับการสนับสนุน 
ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับฤดูกาล 
3. ปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่เกษตร เช่น ภัยแล้ง  
น้ำท่วม 
4. พ้ืนที่โครงการน้อยเกินไปไม่เพียงพอ  
5. เกษตรกรให้ความสำคัญเฉพาะช่วงเวลาที่
เจ้าหน้าที่ไปสนับสนุนและให้ความรู้เท่านั้น 
แต่หลังสิ้นสุดโครงการเกษตรกรไม่มีการ
ต่อเนื่องในการจัดการพื้นที ่
 
 

1. เกษตรกรมีความต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐสนับสนุนแหล่งน้ำในการทำการเกษตร 
ปัจจัยการผลิตปุ๋ย เช่น เศษวัสดุ กากน้ำตาล 
และสารเร่ง พด.ต่าง ๆ ให้เพียงพอ 
2. ควรดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการ
มากขึ้น ภายหลังการประสบภัยพิบัติใน
พ้ืนที่การเกษตร ทำให้รายได้ของเกษตร
ลดลงจึงต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น  
3. ควรสร้างความรู้  ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานโครงการแก่เกษตรกรเพ่ิมขึ้น
เพ่ือให้ เห็นถึงความสำคัญ และเน้นการ
สนับสนุนให้เกษตรกรน้อมนำพระราชดำริ
ไปใช้ในการทำการเกษตร 
5. หน่วยงานควรให้ความสำคัญในเรื่องการ
ดำเนินการจัดทำบ่อดักตะกอนดินเพ่ิมขึ้น 
เพราะบ่อดักตะกอนดินนอกจากจะเพ่ิม
ความชุ่ มชื้น ให้กับดินแล้วยั งเป็นแหล่ ง
สำหรับกักเก็บน้ำเพ่ือใช้ในการเพาะปลูก 
6. ควรอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
ปลูกไม้ยืนต้น เช่น อะโวคาโด 

กิจกรรมที่ 23 
ส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรใน
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 

1. เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตและวัสดุปรับปรุงดินไม่เพียงพอ 
2. ปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่เกษตร เช่น ภัยแล้ง  
น้ำท่วม 
3. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงแก่เกษตรกร
ในพ้ืนที่ 
4. เจ้าหน้าที่ไม่ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน
โครงการฯ และขาดการติดตามการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

1. ควรดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเกษตรต้องการเข้าร่วมโครงการ
มากขึ้น ภายหลังการประสบภัยพิบัติใน
พ้ืนที่การเกษตร ทำให้รายได้ของเกษตร
ลดลงจึงต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น  
2. ควรสนับสนุนวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมัก
และการจัดกิจกรรมอบรมมากขึ้น เนื่องจาก
ปัจจัยการผลิตมีน้อยกว่าความต้องการของ
เกษตรกร  

กิจกรรมที่ 24 
พัฒนาคุณภาพดิน
ในพ้ืนที่จัดการ
ปัญหาที่ดินทำกิน 

1. เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินงาน 
2. ปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่เกษตร เช่น ภัยแล้ง  
น้ำท่วม 
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ 
 
 
 
 

1. หน่วยงานควรใช้หลักวิชาการในการ
แก้ไขปัญหา ควรมีการวางระบบและจัดการ
แหล่งน้ำ ให้มีน้ำไว้ใช้ให้ เพียงพอฤดูแล้ง 
และไม่มีน้ำท่วมในพื้นที่ในฤดูฝน 
2. นำเสนอเทคโนโลยีการผลิตใหม่ เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ทางการเกษตร
ของเกษตรกร โดยกระบวนการเหล่านี้จะ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 
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 3. ควรดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากเกษตรต้องการเข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมมากข้ึน 

กิจกรรมที่ 25 
พัฒนาเทคโนโลยี 
การพัฒนาที่ดินใน
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร 

1. เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตในปริมาณที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
และส่งเสริมไม่ทันฤดูกาลเพาะปลูก 
2. ศูนย์ฯ มีอุปกรณ์/วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ชำรุด 
ทำให้ไม่สามารถใช้งาน  
3. ข้อมูลเอกสารในการเผยแพร่ข้อมูลใม่มี
ความทันสมัย 
 

1. สนับสนุนการปรับปรุงพ้ืนที่ ในศูนย์ฯ 
และซ่อมแซมศูนย์และอุปกรณ์ ที่ ชำรุด 
เพ่ื อ ให้ ส าม ารถ ใช้ งาน ให้ เพี ย งพ อต่ อ
เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม 
2. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้เกษตรกร
ทราบอย่างทั่วถึง 
3. อบรมเพ่ิมเติมให้แต่ละศูนย์ฯเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของศูนย์ให้มีองค์ความรู้เพ่ิมเติม 
ด้านการทำการเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้
สารเคมี 
4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับ
ความต้องการอย่างต่อเนื่ อง เช่น สารเร่ง
ซุปเปอร์พด. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปูนโดโลไมท์  
5. ควรมีการขยายศูนย์การเรียนรู้และควร
เพ่ิม/ปรับปรุงองค์ความรู้ ใหม่ๆในการ
ถ่ายทอดให้กับศูนย์ ศพก.  
6. ควรดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยให้
เจ้าหน้าที่เข้ามาสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ 

กิจกรรมที ่26 
สนับสนุนงาน
พัฒนาที่ดินเพ่ือ
ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

1. ปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่เกษตร เช่น ภัยแล้ง  
น้ำท่วม ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
2. ปัจจัยการผลิตที่ได้รับไม่พอเพียงต่อความ
ต้องการ เช่น ปุ๋ย กากน้ำตาล  
 
 
 
 
 

1. สนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่น 
เมล็ดพันธุ์ พืชปุ๋ ยสด สารเร่งซุปเปอร์พด.       
ถังหมัก และกากน้ำตาล และส่งเสริมให้ทัน
ฤดูกาลเพาะปลูก  
2. ควรสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การสร้างเครือข่าย การตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ การจัดอบรมให้แก่เกษตรกรใน
ชุมชน การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และให้ 
คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตต้นทุนต่ำ 
3. ควรส่ งเสริม ให้ เกิดการ เทคโน โลยี / 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ จัดการอบรมและถ่ายทอด
ความรู้หรือเทคโนโลยี การเกษตรใหม่ ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 27  
การตรวจวิเคราะห์
ดินเพื่อสนับสนุน
การใช้ปุ๋ยผสมเอง* 
 

- - 
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กิจกรรมที ่28  
การพัฒนาที่ดินเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตในพ้ืนที่เกษตร
แผนใหม่ 
 

1. เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ไม่ทัน
ฤดูกาลเพาะปลูก 

1. ควรเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างเมล็ดพันธุ์ 
พืชปุ๋ยสด และส่งมอบให้เกษตรกร เพ่ือให้
สามารถดำเนินการได้ทันฤดูกาลเพาะปลูก 
2. หน่วยงานควรสนับสนุนปัจจัยการผลิต
อย่างต่อเนื่อง 
3. ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มกันให้มากขึ้น 
เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 

กิจกรรมที่ 29 
ส่งเสริมการไถกลบ
และผลิตปุ๋ย
อินทรีย์เพ่ือป้องกัน
หมอกและควันไฟ
ในพ้ืนที่เกษตร
ภาคเหนือ 

- 
 
 

1. เกษตรกรต้องการให้เจ้าหน้าที่มาส่งเสริม
ความรู้ให้แก่เกษตรกรที่ถือครองที่ดินที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์เพ่ิมเติม 
2. ควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และ
รวดเร็ว รวมถึงมีการขยายพ้ืนที่ในการเข้า
ร่วมโครงการให้มากขึ้น 

กิจกรรมที ่30 
ป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน
และฟ้ืนฟูพ้ืนที่
เกษตรกรรม  
ด้วยระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำ 
 

1. เกษตรกรขาดความเข้าใจในการดำเนินงาน
ของเจ้ าหน้ าที่  และการมี ส่ วน ร่ วมของ
เกษตรกร ผู้นำชุมชน หน่วยงาน ยังไม่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทำให้การดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความล่าช้า  
2. พ้ืนที่การถือครองของเกษตรกรเกิดการ
เปลี่ยนการถือครอง ทำให้ไม่สามารถติดต่อ
กับเกษตรกรได้ 
3. เกษตรกรประสบปัญหาภัยพิบัติในพ้ืนที่
การเกษตร เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม 
4 . ฐานข้อมูลบางส่ วนยั งไม่ เป็นปั จจุบั น  
ไม่ ตรงกับ สภ าพ พ้ื นที่ จ ริ ง  ห รือมี ค วาม
คลาดเคลื่อน 
5. งบประมาณไม่เพียงพอ และการออกแบบ
ไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  
6. งบประมาณมาในช่วงฤดูกาลที่ไม่สามารถ
ดำเนินงานได้ และไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
และความต้องการงานจัดระบบในพ้ืนที่ 
7. ระยะเวลาการดำเนินงานตรงกับช่วงฤดูฝน 
ทำให้สภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม ส่งผลให้
ได้รับข้อมูลคลาดเคลื่อนจากสภาพพ้ืนที่จริง 
 
 
 
 

1. หน่วยงานควรจัดเตรียมแผนที่ก่อนการ
ประชุมเตรียมงานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
ทิศทางการดำเนินงาน 
2. ควรสำรวจพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือความ
ถูกต้อง แม่นยำของข้อมูล และปรับปรุงข้อมูล
ให้ เป็นปัจจุบัน รวมถึงพัฒนาช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลเพ่ือให้สืบค้นข้อมูลได้ง่าย 
3. ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันช่วงฤดูกาล 
เพ่ือให้สามารถดำเนินงานในพื้นทีไ่ม่ล่าช้า  
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กิจกรรมที ่31 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการดินที่
เหมาะสมและ
ส่งเสริมระบบ 
การรับรองแบบมี
ส่วนร่วมให้กับ
เกษตรกรผู้ผลิต
เกษตรอินทรีย์ใน
ภาคเหนือตอนบน 

1. เกษตรกรต้องการให้มีการส่งเสริมความรู้
การทำการเกษตรแบบอินทรีย์  
2. ต้องการให้มีการส่งเสริมทำปุ๋ยหมัก  
3. สนับสนุนเครื่องจักรในการไถพรวน  
4. ต้องการเมล็ดพันธุ์ที่มีอัตราการงอกสูง  
5. ต้องการให้เจ้าหน้าที่มาส่งเสริมการผลิต
สารฆ่าแมลงศัตรูพืชที่ทำมาจากอินทรีย์  
6. ต้องการให้มีการจัดอบรม ให้ความรู้  
เกี่ยวกับเกษตรกร 

1. ควรจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ให้แก่
เกษตรกรในด้านต่าง ๆ เช่น การทำปุ๋ยหมัก 
การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ และการผลิต
สารฆ่าแมลงศัตรูพืชที่ทำมาจากอินทรีย์  
2. ควรสนับสนุนเครื่องจักรในการไถพรวน 
และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ที่มีอัตราการงอกสูง  

กิจกรรมที ่32 
พัฒนาคุณภาพดิน
พ้ืนที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา-แม่
กลอง 
 

1. ราคาผลผลิตตกต่ำ 
2. ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมไม่สอดคล้อง
กับระยะเวลาในการเพาะปลูกของเกษตรกร 

1. ควรวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง    
กั บฤดู กาลผลิ ตของชาวนา เนื่ องจาก มี
กิจกรรมที่ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ทำให้บาง
กิจกรรมไม่สามารถทำได้ทันในปีงบประมาณ 
เช่น การเก็บตัวอย่างดินหลังการเพาะปลูก  
จะไม่สามารถเก็บตัวอย่างดิน ได้ภายใน 
เดือนกันยายน ที่ เป็นเดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ เป็นต้น 
2. ควรให้การสนับสนุนระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ ำใน พ้ื นที่ ลุ่ ม  เพ่ื อควบคุมน้ ำ ให้
ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น 

กิจกรรมที ่33 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตยางพารา 
ปาล์มน้ำมัน 
มะพร้าว และไม้ผล 
 

1. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการนำ
หลักการทางวิชาการไปปฏิบัติในพ้ืนที่ 
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
3. เจ้าหน้าที่ขาดความต่อเนื่องในการติดตาม 
และให้คำแนะนำในการดำเนินงาน 

1. ควรดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
เพราะชนิดพืชที่ปลูกในโครงการต้องใช้เวลา  
3 - 4 ปี จึงจะให้ผลผลิต  
2. ควรจัดการอบรมและถ่ายทอดความรู้
หรือเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ิมข้ึน  
3. สนับสนุนการดำเนินการปรับสภาพดิน
และสภาพพ้ืนที่ทางการเกษตร 

กิจกรรมที ่34 
พัฒนาพ้ืนที่นาร้าง
เพ่ือปลูกพืชเกษตร
ผสมผสาน 
 

1. ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมไม่สอดคล้อง
กับการดำเนินงานพื้นที ่
2. การประชาสัมพันธ์ยั งไม่ทั่ วถึ ง ทำให้
เกษตรกรบางรายไม่ทราบว่ามีการดำเนินงาน 
3. เจ้าหน้าที่ขาดความต่อเนื่องในการติดตาม 
และให้คำแนะนำในการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 

1. ควรปรับระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมให้
เหมาะสมต่อชนิดพืช  
2. ควรดำเนิน กิจกรรม โครงการอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี  
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โครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมที ่35 
พัฒนาคุณภาพดิน
ในการทำเกษตร
ผสมผสานเพ่ือปลูก
พืชอาหารสัตว์
ภาคใต้ชายแดน 
 

1. เกษตรกรประสบปัญหาภัยพิบัติในพ้ืนที่
การเกษตร เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม 
2. ปั จจั ยการผลิ ตที่ ได้ รับการสนับสนุ น 
ไม่เพียงพอแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 

1. ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลากหลาย
ช่องทาง เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้าร่วม
โครงการได้อย่างทั่วถึง 
2. เจ้าหน้าที่ควรติดตามการดำเนินงาน 
พร้อมให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ิมมากขึ้น 

กิจกรรมที ่36 
กำจัดขยะอินทรีย์
เพ่ือชุมชนภาคใต้ 
 

1 . ระยะ เวล าการดำเนิ น งาน โครงการ 
ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานพื้นที่ 
2. เกษตรกรประสบปัญหาภัยพิบัติในพ้ืนที่
การเกษตร เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม 
3. ปั จจั ยการผลิ ตที่ ได้ รับการสนับสนุ น 
ไม่เพียงพอแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม 
4. เกษตรกรขาดความรู้ ค วาม เข้ า ใจ ใน
หลักการทางวิชาการท่ีจะนำไปปฏิบัติในพ้ืนที่ 
5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 

1. หน่วยงานควรสนับสนุนวัสดุการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง เช่น ถังหมัก และกากน้ำตาล 

กิจกรรมที ่37 
พัฒนาคุณภาพดิน
พ้ืนที่ปลูกข้าว 
สังข์หยดภาคใต้ 
 

1. ปั จจั ยการผลิตที่ ได้ รับการสนับสนุน 
ไม่เพียงพอแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม 
2 . ระยะ เวล าการดำเนิ น งาน โครงการ 
ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานพื้นที่ 
3. เกษตรกรขาดความรู้ค วาม เข้ า ใจ ใน
หลักการทางวิชาการท่ีจะนำไปปฏิบัติในพ้ืนที่ 

1. ควรดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเกษตรกรยังให้ความสนใจ และ
ต้องการเขา้ร่วมโครงการ 
2. จัดหาวัสดุในการปรับปรุงดิน และกำหนด
ระยะเวลาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
ฤดูกาลเพาะปลูก 

กิจกรรมที ่38 
พัฒนาคุณภาพดิน
ในพ้ืนที่ปลูกไม้ผล
ภาคใต้ 
 

1. ปั จจั ยการผลิตที่ ได้ รับการสนับสนุน 
ไม่เพียงพอแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม 
2 . ระยะ เวล าการดำเนิ น งาน โครงการ 
ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานพื้นที่ 
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
4. เกษตรกรประสบปัญหาภัยพิบัติในพ้ืนที่
การเกษตร เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม 
 

1. ควรดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเกษตรกรยังให้ความสนใจ และ
ต้องการเข้าร่วมโครงการ 
2. จัดหาวัสดุในการปรับปรุงดิน และกำหนด
ระยะเวลาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
ฤดูกาลเพาะปลูก 
3. ควรมีการดำเนินการปรับสภาพพ้ืนที่และ
ปรับปรุงระบบการจัดการในแปลงเกษตร 

กิจกรรมที ่39 
พัฒนาคุณภาพดิน
ในพ้ืนที่ปลูก
มะพร้าวภาคใต้ 
 

- 1. เจ้าหน้าที่ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
เช่น กากน้ำตาล โดโลไมท์ และให้คำแนะนำ/
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  
3. เจ้าหน้าที่ควรให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
แมลงศัตรูพืชในมะพร้าว  
4. ภาครัฐควรมีการประกันราคามะพร้าว 
เพ่ือป้องกันราคาตกต่ำ 
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โครงการ/กิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมที ่40 
พัฒนาคุณภาพดิน
เพ่ือปลูกพืชอาหาร
สัตว์ภาคใต้ 

1. ปั จจั ยการผลิตที่ ได้ รับการสนับสนุน 
ไม่เพียงพอแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม 
2 . ระยะ เวล าการด ำเนิ น งาน โค รงการ 
ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานพ้ืนที่ 
3. เกษตรกรประสบปัญหาภัยพิบัติในพ้ืนที่
การเกษตร เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม 

1. ควรดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเกษตรกรยังให้ความสนใจ และ
ต้องการเขา้ร่วมโครงการ 
2. ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เหมาะสม
กับพ้ืนที่ของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรได้
เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการอย่าง
ชัดเจน 

กิจกรรมที ่41 
จัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำเพ่ือการปลูก
พืชผสมผสานใน
พ้ืนที่ภาคใต้ 
 

1. เกษตรกรประสบปัญหาภัยพิบัติในพ้ืนที่
การเกษตร เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม 
2. ปั จจั ยการผลิตที่ ได้ รับการสนับสนุน 
ไม่เพียงพอแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม 
3 . ระยะ เวล าการดำเนิ น งาน โครงการ 
ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานพื้นที่ 

1. ควรดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเกษตรกรยังให้ความสนใจ และ
ต้องการเข้าร่วมโครงการ 
2. ควรสนับสนุนปัจจัยการผลติเพ่ิม  
3. ควรมีการดำเนินการปรับสภาพพ้ืนที่ เช่น 
การขุดคู ยกร่อง เป็นต้น 

กิจกรรมที ่42 นำ
ร่องหมู่บ้านเกษตร
อินทรีย์ 
 

1. เกษตรกรขาดความรู้ค วาม เข้ า ใจ ใน
หลักการทางวิชาการท่ีจะนำไปปฏิบัติในพ้ืนที่ 
2. การให้คำแนะนำในการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ขาดความต่อเนื่องในการติดตามการ
ดำเนินงาน 
 

1. ควรดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเกษตรกรยังให้ความสนใจ และ
ต้องการเข้าร่วมโครงการ 
2. ควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์  และวัสดุ
ปรับปรุงดินทางการเกษตรกร  
3. ควรจัดอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการวัชพืช และศัตรูพืช 

กิจกรรมที ่43 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตในพ้ืนที่ดิน
เสื่อมโทรมภาคใต้ 
 

1. เกษตรกรขาดความรู้ ค วาม เข้ า ใจ ใน
หลักการทางวิชาการท่ีจะนำไปปฏิบัติในพ้ืนที่ 
2. เกษตรกรประสบปัญหาภัยพิบัติในพ้ืนที่
การเกษตร เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม 
3. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 

1. ควรดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเกษตรกรยังให้ความสนใจ และ
ต้องการเขา้ร่วมโครงการ 

กิจกรรมที ่44 
พัฒนาคุณภาพดิน
พ้ืนที่ปลูกข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
 

1. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ได้รับไม่ทันฤดูกาล
เพาะปลูก 
2. ปัจจัยการผลิต ได้แก่ โดโลไมท์ เมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร 

1. ควรเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างเมล็ดพันธุ์ 
พืชปุ๋ยสด และส่งมอบให้เกษตรกรให้ทัน
ฤดูกาลเพาะปลูก  
2. ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ิมเติม
(โดโลไมท์ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด) ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของเกษตรกร  
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จากปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผลการตรวจติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน 
นำไปสู่ข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 
3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการตรวจติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 ผลการตรวจติดตามกิจกรรมในระดับผลลัพธ์ (outcome) และผลผลิต (output) พบว่า ผลการดำเนินงาน
ส่วนใหญ่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามตัวชี้วัด เกษตรกรได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน ในส่วนของปัญหา อุปสรรค พบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน
ของเกษตรกร การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน ด้านคุณภาพ ปริมาณของปัจจัยการผลิตและ
ช่วงเวลาที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งระยะเวลาในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ดิน นอกจากนี้ ในด้านพ้ืนที่
ดำเนินการ พบปัญหาเรื่องความห่างไกลและจำนวนพ้ืนที่ดำเนินการไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม รวมทั้งปัญหา 
ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งผลถึงการใช้ประโยชน์และคยวามล่าช้าของโครงการ ในบางพ้ืนที่ขาดคำแนะนำและ
ติดตามงานในระดับพ้ืนที่ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) กรมพัฒนาที่ดิน ควรจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และหมอดินอาสาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือพัฒนาความรู้เสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินรูปแบบใหม่ให้ทันต่อยุคสมัย สามารถนำไปถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่เกษตรกรได ้รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

2) กองแผนงาน ควรพิจารณาวางแผนการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องตามปฏิทิน 
การเพาะปลูก เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่กรมสนับสนุนในแต่ละพ้ืนที่ 

3) หน่วยงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดิน ควรสำรวจความต้องการปัจจัยการผลิต
ล่วงหน้า ให้ถูกต้องตรงกับปริมาณความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่นั้น ๆ พร้อมทั้งสำรวจช่วงเวลาที่เกษตรกร
จะต้องใช้ปัจจัยการผลิตให้ละเอียดในแต่ละปัจจัยการผลิต เพ่ือนำข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
ให้ปริมาณและช่วงเวลาสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร 

4) เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ควรสำรวจความต้องการของเกษตรกรต่อโครงการ/กิจกรรม    
ก่อนดำเนินการเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตรงตามความต้องการ สามารถดำเนินการกิจกรรมได้สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในพ้ืนที่อย่างสูงสุด เช่น ตรวจสอบพิกัดของแหล่งน้ำในไร่นาว่าอยู่ในเขตความเหมาะสม
สำหรับการปลูกพืชอย่างไร เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการจัดการและปรับเปลี่ยน รวมถึงควรประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินให้แก่ชุมชน/เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือสร้างความตระหนัก รับรู้ 
อย่างจริงจังและเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เพ่ือนำไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง 

5) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ควรสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรให้เห็นถึงความสำคัญและ
ประโยชน์ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่กรมฯ เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือให้เกษตรกรมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ และใช้ประโยชน์จากปัจจัยที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีการวางแผนการดำเนินงาน         
ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร พร้อมทั้งติดตามงานอย่างต่อเนื่อง และควรสร้างเครือข่ายในการทำงานโดยประสาน 
การทำงานร่วมกับตัวแทนในระดับพื้นท่ี เช่น หมอดินอาสา และผู้นำกลุ่มหรือชุมชน 
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3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับกระบวนการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

 จากผลการตรวจติดตามฯ มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของคณะทำงาน
ตรวจติดตามฯ ดังนี้ 
 1) ควรปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือสำหรับการตรวจติดตามฯ โดยให้คณะทำงานตรวจติดตามในระดับ
พ้ืนที่ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ออกแบบและกำหนดรูปแบบของเครื่องมือร่วมกัน รวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   
การประเมินผล ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 2) ควรประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจติดตามในระดับ
พ้ืนที่ หลังจากประชุมกับคณะทำงานตรวจติดตามระดับกรมฯ แล้ว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการตรวจ
ติดตามฯ และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตรงกัน 
 3) กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการตรวจติดตามให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในการตรวจราชการของ
กระทรวง หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 4) ควรทบทวนการรายงานผลข้อมูลเชิงสถิติ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ) เป็นรายกิจกรรม โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 
ในแต่ละกิจกรรม แล้วกำหนดให้คณะทำงานตรวจติดตามในระดับพ้ืนที่รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติมาเป็นรูปแบบ
เดียวกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสรุปรายงานผลการตรวจติดตามฯ สำหรับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 5) ควรมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานในด้านการตรวจติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน (IPA) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินงาน การตรวจติดตามฯ การถ่ายทอดความรู้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่
ในหน่วยงานสามารถเข้าใจแนวทางการตรวจติดตามฯ และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตรงกัน 
 6) ควรมีการประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานการตรวจติดตามฯ ทั้งในระดับคณะทำงานฯ และ
เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ เพ่ือให้หน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้อง และความเข้าใจ
ตรงกัน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาพประกอบผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในระดับผลลัพธ์ (outcome) ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

 
 
 

    
 
 

ภาพผนวกที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 
 

 
 

 
   
 
   

ภาพผนวกที ่2 กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพผนวกที ่3 กิจกรรมพัฒนาหมอดินอาสา 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพผนวกที่ 4 กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน 
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ภาพผนวกที ่5 กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพผนวกที่ 6 กิจกรรมฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
 
 
 
 

  
 
 

ภาพผนวกที ่7 กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 8 กิจกรรมแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน 
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ภาพผนวกที่ 9 กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 10 กิจกรรมการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 
 
 
 
 

  
 

ภาพผนวกที่ 11 กิจกรรมพัฒนาทีด่ินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 
 
 
 
 
 

 
ภาพผนวกที่ 12 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที ่13 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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ภาพผนวกที ่14 กิจกรรมธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 
 

  
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 15 กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ 
 

 
   
 
 

 
ภาพผนวกที่ 16 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ 

 
 
 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 17 กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม 
 
 
 
 

 
 

ภาพผนวกที่ 18 กิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต 
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ภาพผนวกที่ 19 กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

 
 
 
 
 

ภาพผนวกที ่20 กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 

 
ภาพผนวกที ่21 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 

 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 22 กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

 
 

 
 
 

ภาพผนวกที่ 23 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ภาพผนวกที่ 24 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน 
 
 
 

 
 

 
ภาพผนวกที ่25 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคา้เกษตร 

 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 26 กิจกรรมสนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที ่28 กิจกรรมการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ 
 
 
 
 
 

 
ภาพผนวกที ่29 กิจกรรมส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ 
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ภาพผนวกที ่30 กิจกรรมป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม ดว้ยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวกที ่31 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรับรอง 

แบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน 
 
 
 
 
 

 
ภาพผนวกที่ 32 กิจกรรมพัฒนาคณุภาพดนิพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจา้พระยา-แม่กลอง 

 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที ่33 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มนำ้มัน มะพร้าว และไม้ผล 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 34 กิจกรรมพัฒนาพื้นทีน่ารา้งเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน 
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ภาพผนวกที ่35 กิจกรรมพัฒนาคณุภาพดนิในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที ่36 กิจกรรมกำจดัขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 37 กิจกรรมพัฒนาคณุภาพดนิพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต ้
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 38 กิจกรรมพัฒนาคณุภาพดนิในพื้นที่ปลูกไม้ผลภาคใต ้
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 39 กิจกรรมพัฒนาคณุภาพดนิในพื้นที่ปลูกมะพร้าวภาคใต ้
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ภาพผนวกที่ 40 กิจกรรมพัฒนาคณุภาพดนิในพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต ้
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที ่41 กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต ้
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที ่42 กิจกรรมนำรอ่งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย ์
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 43 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพืน้ที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต ้
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 44 กิจกรรมพัฒนาคณุภาพดนิพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
 




