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กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ  
                     หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล  
                     หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 

ชื่อตัวชี้วัด :  พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน (ไร่) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  
นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

ค าอธิบาย :  
1. พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน หมายถึง พ้ืนที่ภาคการเกษตรที่มีปัญหา           

ทางกายภาพหรือดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน โดยกรมพัฒนาที่ดินเข้าไปส่งเสริมการใช้
ปูนมาร์ลในการปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยวส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ในการปรับปรุงพ้ืนที่ดินกรดและส่งเสริมการใช้เมล็ด
พันธุ์พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงพ้ืนที่ดินเค็มตลอดจนส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก น้ าหนักชีวภาพจาก
ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ ในการปรับปรุงคุณภาพดินตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 

2. เป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน จ านวน 141,367 ไร่ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน ไร่ 193,400 197,825 179,900 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เป้าหมายขั้นต่ า (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 

141,367 144,477 145,453 

เงื่อนไข 
ส่วนราชการจะต้องด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ด้วย จึงจะนับคะแนนในการประเมิน 

1. จัดท าแผนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย และ 
2. ประเมินผลโครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เช่น เพ่ิมผลผลิต และรายได้เพ่ิมขึ้น              

เป็นต้น) 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุง
คุณภาพดิน 

156,907  ไร่ 
 - จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) และ 
 - มีการประเมินผลโครงการพ้ืนที่เกษตรกรรมที่
ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน มีผลผลิตเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 9.55 ต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ 4.53 
ส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพ่ิมข้ึน 47.32 
 

100 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1.  ส านักงานพัฒนาทีด่ินเขต/สถานีพัฒนาที่ดินจังหวดั ที่ได้รับเป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพดิน คัดเลือก
พื้นที่ด าเนินการในพื้นที่ที่มีปญัหาของเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจ 

2.  ประชุมช้ีแจงเกษตรกร ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพปญัหาของดินแต่ละชนดิ และแนวทางแกไ้ขที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ตลอดจนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงบ ารงุดิน 

3.  จัดหาวสัดุปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนมาร์ล หนิปูนฝุ่น โดโลไมท์ เมล็ดพันธุ์พืชปุย๋สด แจกจา่ยให้เกษตรกร
ตามสภาพปญัหาของดิน รวมท้ัง ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการปรับโครงสร้างของดิน 

4.  ติดตามผลการปฏิบัตงิาน พร้อมให้ค าแนะน าข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.  จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) 

6.  มีการประเมินผลโครงการพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน โดยสรุปผลการประเมินดครง
การปรับปรุงคุณภาพดินภายใต้การบริหารงานตรวจราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ( Internal 
Performance Agreement : IPA ) เชิงผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการ
ประเมินเกษตรกรได้รับประโยชน์จากิจกรรมการปรับปรุงคุรภาพดินในพ้ืนที่ดินเปรี้ยว ดินเค็มปานกลาง ดินกรด และดิน
เปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ มีผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง 
สับปะรด ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล และพืชผัก) เพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 9.55 ต้นทุนในการผลิตลดลง ร้อยละ 4.53 ส่งผลให้
รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 47.32   

 
 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1.  ผู้บริหารติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง ทั้งจากการออกตรวจติดตามงาน และการ

ประชุมติดตามผลการด าเนนิงานของกรมฯ 
2.  มีคณะท างานนิเทศและตรวจราชการของกรมฯ ตดิตามงานประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อน าผลการ

ประเมินไปพจิารณาปรับปรุงแก้ไข  
        3.  บุคลากรมีความตัง้ใจและความพร้อมในการปฏิบัตงิาน ท าใหผ้ลการด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายและ
แผนงานที่ก าหนดไว ้

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
ไม่มี 
 

หลักฐานอ้างอิง :   
1. แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562   

ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB Ev-Mis)) 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 -

2565) 
3. สรุปผลการประเมินโครงการปรับปรุงคุณภาพดินภายใต้การบริหารงานตรวจราชการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agrement : IPA)  เชิงผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา 
ของประเทศไทย 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

กองแผนงาน 
กรมพัฒนาที่ดิน 
สิงหาคม 2562
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บทที่ 1 
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 
 
  



2 
 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2565) จัดท าขึ้นเพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มาตรการ เป้าหมายตามแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ไปสู่การปฏิบัติ  
 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ใช้ “ทรัพยากรดิน” เป็นพื้นฐานหลักในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งการที่มีประชากรเพิ่มขึ้นได้มีผลท าให้ทรัพยากรดินมีความเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุส าคัญ
มีหลายประการ อาทิ การใช้ที่ดินผิดประเภท การบุกรุกท าลายพื้นที่ป่าไม้ในเขตต้นน้ าล าธาร เกษตรกร
ไม่เห็นความส าคัญของการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปรับปรุงบ ารุงดินและการอนุรักษ์ดิน 
และน้ า ประกอบกับใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นับวันความรุนแรงจะเพิ่มขึ้น 

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการด าเนินงานจัดท าและจัดเก็บฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศ ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์และก าหนดนโยบาย รวมทั้งศึกษา วิจัย 
ค้นคว้าทดลอง เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาที่ดิน อนุรักษ์ดินและน้ า ปรับปรุงและฟ้ืนฟูที่ดินที่เป็นปัญหา 
โดยยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) เป็นการพัฒนาที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักพื้นฐานในการก ากับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดุลยภาพ ค านึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว 
เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในอนาคต ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดิน 
จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงวางแผนการพัฒนาใน
ระยะยาวทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นในปัจจัย
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน ปัญหาและแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
และการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา 

กรมพัฒนาที่ดิน โดยกองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ได้จัดท าข้อมูลและแผนที่ดินปัญหา 
ฉบับปี พ.ศ. 2561 โดยปรับปรุงจากฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 
เป็นการน าฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 มาจ าแนกตามลักษณะและสมบัติดินประจ า
กลุ่มชุดดิน ซึ่งจะเป็นดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ 5 ประเภท ได้แก่ ดินอินทรีย์ (345,444 ไร่) 
ดินเค็ม (4,200,111 ไร่) ดินเปรี้ยวจัด (5,423,641 ไร่) ดินทรายจัด (11,863,617 ไร่) และดินตื้น 
(38,192,449 ไร่) มีพื้นที่รวม 60,025,262 ไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน,2561)  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานมีความสอดคล้องกับสภาวการณ์และบริบทของสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง และมีแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
จึงควรจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อให้สามารถเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศ
ต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ 

 
1) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
2) เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 

สู่การปฏิบัต ิ
3) เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรดิน 

และการปฏิรูปภาคการเกษตรสู่การปฏิบัต ิ
 
1.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ สู่การจัดท าแผนปฏบิัติการ 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้มีการศึกษา แนวทาง ทิศทางการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในทุกระดับ ตั้งแต่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาในระดับนานาชาติ 
รองลงมาเป็นการศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ 
กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้ องจนสามารถน ามาสู่การก าหนด 
กรอบแนวทางและทิศทางในการด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
(ภาพที่ 1) โดยยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับแผนฯ มีดังนี้ 

1) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้แก ่
- เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย 
- เป้าหมายที่ 12: สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
- เป้าหมายที่ 15: ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน (ลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน) 

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ได้แก่ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5: การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3) แผนปฏิรูปประเทศ ได้แก ่
- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรดิน) 
- ด้านเศรษฐกิจ 

4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แก ่
- ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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5) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ได้แก ่
- ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

และยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564) ได้แก ่

- ยุทธศาสตร์ที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการส ารวจ
จ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ 
 
1.4  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบตัิการด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 

ดินปญัหาของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
 กรมพัฒนาที่ดิน ได้ก าหนดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีการศึกษาแนวทางการด าเนินงานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ รวมถึงยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อก าหนด
ทิศทางการด าเนินงาน โดยแผนฯ นี้ ได้ให้ความส าคัญกับดินที่มีปัญหาทางการเกษตร จ านวน 40 
ล้านไร่ เป็นดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ 5 ประเภท ได้แก่ ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด 
ดินทรายจัด และดินตื้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและมีข้อจ ากัด
ทางการเกษตร เช่น ดินดาน ดินปนเปื้อน และดินเหมืองแร่ร้าง เป็นต้น โดยศึกษาและทบทวนข้อมูล
จากฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งน ามาวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย รายละเอียดดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 1  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ สู่การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
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ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
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1.5 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ แผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580)  

2) วิเคราะห์ความสอดคล้องของเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน 

3) รวบรวมและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในการสนับสนุนแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 

4) รวบรวมและวิเคราะห์ แผนงานและงบประมาณของแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน 
เพื่อเชื่อมโยงโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของ
ประเทศไทย 

5) วิเคราะห์แผนงาน/โครงการกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและ
หน่วยงานสนับสนุน 

6) จัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
และน าเสนอผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาโครงการสนับสนุนเพิ่มเติม 

7) น าเสนอคณะท างานจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย 
 
1.6 ผู้รับผิดชอบ  กองแผนงาน 
 
1.7 ที่ปรึกษา  นายสถาพร  ใจอารีย ์   รองอธิบดกีรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ 
   นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ   รองอธิบดกีรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร 
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหา 

ของประเทศไทย  
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2.1 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจดัการทรัพยากรดินเค็ม 
 

เป้าหมาย (Goal) 
1. พื้นที่ดินเคม็ได้รับการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดินไม่น้อยกว่า 2.27 ล้านไร ่
2. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินเค็มได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
 

ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของพื้นที่ดินเคม็ไดร้ับการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดนิ (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินเค็มได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
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แนวทางการพฒันา 
แผนงาน/
โครงการ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย/งบประมาณ ปีงบประมาณ (2561 - 2565) 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. สนับสนุนเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิใน

พื้นที่ดินเค็ม (เค็มปานกลาง เค็มน้อย) 
2. ขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเพิ่มเครือข่ายการพัฒนา
ดินเค็ม 

3. ขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เปน็ต้นแบบการพัฒนา 
ดินเค็มในพื้นทีอ่ื่น (ดินเค็มภาคกลาง ดินเค็มชายทะเล) 

4. พัฒนาฐานขอ้มูลพื้นที่ดินเคม็ให้เป็นปัจจุบนัเพื่อการ
ติดตามสถานการณ์ดินเค็มอย่างเป็นระบบ 

5. สร้าง “ศูนย์กลางการวิจยัและพัฒนาดินเค็ม”   
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและ
ภาคเอกชน 

6. เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารการจดัการดินเค็ม  
ด้วยการส ารวจจ าแนกดินและวิเคราะห์ดินในแต่ละ
ระดับของปัญหา 

7. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในระดับพื้นทีใ่หม้ีองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาดินเค็มเชิงลึก 

8. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร 
ด้วยการวิจยัเทคโนโลยีด้านการพัฒนาทีด่ินเค็มเชิง
นวัตกรรม 

 

1. ส่งเสริม
การพัฒนา
พื้นที่ดินเค็ม 

เป้าหมาย 
(ไร)่ 

89,125 45,625 24,425 24,425 24,425 
 

กผง. 

งบประมาณ
(บาท) 

80,387,500 73,860,000 59,500,000 59,500,000 59,500,000 
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แนวทางการพฒันา 
แผนงาน/
โครงการ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย/งบประมาณ ปีงบประมาณ (2561 - 2565) 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
9. สร้างความรว่มมือกับหนว่ยงานที่มีเทคโนโลยีด้านการ

บริหารจัดการดินเค็มทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
10. ปรับปรุง พ.ร.บ. พัฒนาที่ดนิ พ.ศ. 2551 ให้มี

ระเบียบขอ้บังคบัมาตรการในการคุ้มครองบงัคบัการใช้
ที่ดินในพื้นที่ดินเค็ม 

11. ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็ม
ให้สอดคล้องกบัภูมิสังคม 

12. เตรียมความพร้อมในการปรับตัวการใช้ที่ดนิให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่วเชิงอนรุักษ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าพื้นทีด่ินเค็ม   
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2.2 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจดัการทรัพยากรดินเปรี้ยวจัด 
 

เป้าหมาย (Goal) 
1. พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดินไม่น้อยกว่า 4.19 ล้านไร่ 
2. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
3. ผลผลิตพืชที่ปลูกในพื้นทีด่ินเปรี้ยวจัดสามารถเพิ่มผลผลิตได ้
 

ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้รับการ บริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม  
3. ร้อยละของผลผลิตพืชที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพ่ิมขึ้นตามศักยภาพของดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)  
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แนวทางการพฒันา 
แผนงาน/
โครงการ 

เป้าหมาย/ 
งบประมาณ 

เป้าหมาย/งบประมาณ ปีงบประมาณ (2561 - 2565) 
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. เพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม

งานวิจัยด้านการจัดการดินเปรีย้วจัดเชิงบูรณาการ 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจดัและการติดตาม

สถานการณ์ ทรัพยากรดิน 
3. พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีการจดัการดินเปรี้ยว

จัดใหท้ันสมัย 
4. สร้างมาตรฐานการปฏิบัตงิานในการบริหารจัดการ

ดินเปรี้ยวจัด 
5. ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเพื่อ

การพัฒนาดินเปรี้ยวจัดอย่างยัง่ยืน 
6. พัฒนาระบบงานวิจัยดินเปรีย้วจัดให้สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์วิทยาการและบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

1. การพัฒนา
พื้นที่ดินเปรี้ยว 

เป้าหมาย 
(ไร)่ 

36,600 27,967 47,000 47,000 47,000  

กผง. 

งบประมาณ
(บาท) 

549,000 419,505 1,175,000 1,175,000 1,175,000 
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บทที่ 3 
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อสนบัสนุน 

แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดนิปัญหา 
ของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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3.1 ดินอินทรีย ์
 

เป้าหมาย (Goal) 
1. พื้นที่ดินอินทรีย์ได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดินไม่น้อยกว่า 81,406 ไร ่
2. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศกัยภาพของดิน  
3. พืชเศรษฐกจิ (ข้าว ปาล์มน้ ามัน) สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได ้
4. พื้นที่ดินอินทรีย์ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูและอนุรักษ์ใหเ้หมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 
5. ฐานข้อมลูทรัพยากรดินอินทรีย์สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ได้ 
6. เทคโนโลยแีละนวัตกรรมสามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาดนิอินทรีย์ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของพื้นที่ดินอินทรีย์ได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตามศักยภาพของดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) 
4. ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตปาล์มน้ ามันเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10) 
5. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรดินอินทรีย์ให้สามารถน าไปใช้ในระดับรายแปลงได้ (ร้อยละ 100) 
6. จัดท าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปปรับปรุงดินอินทรีย์ในระดับพื้นที่ (อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 3 ปี) 
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แนวทางการพฒันา แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ดินอินทรีย ์
 

1. รณรงค์ส่งเสริมการบริหาร
จัดการพื้นที่ดินอินทรีย์ให้
เป็นพื้นที่อนรุักษ์หรือใช้
ประโยชน์ได้อยา่งยั่งยืน 

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้น
ที่ดินอินทรียใ์หม้ีการใช้
ประโยชน์ได้อยา่งยั่งยืน 

3. สนับสนุนให้เกษตรกรใช้
ประโยชน์พื้นทีด่ินอินทรีย์ได้
อย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพของดิน 

4. เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตพืช
ในดินอินทรียเ์พื่อลดการบกุ
รุกพื้นที่อนรุักษ์ 

 5. เพิ่มผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจตอ่พื้นที่ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรสู่
การเป็นพื้นที่อนุรักษ์เพื่อ
รักษาสมดุลทางนิเวศ 

 

1. ศึกษาการจัดการดินเพื่อการปลูกพืชประเภท ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่น ดาหลา 
หมาก-แดง ระก า สละ สาคู กระจูด ข้าว ปาลม์น้ ามัน เป็นต้น 

กวจ. กทช. กสด. 
สวด. สพข./กผง. 
สสผ. 

 2. ศึกษาธาตอุาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจลุธาตุอาหารต่างๆ ที่มีผลต่อพชืที่ปลูกในดินอินทรีย์ กวจ. กทช. กสด. 
สวด. สพข./กผง. 
สสผ. 

 3. ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พื้นที่ดินอินทรีย ์ได้แก่ การยุบตวั การควบคุมน้ าในพื้นทีพ่รุ 
คุณภาพน้ าต้นพรุ ปลายพรุ เชน่ Humic substance กรดอินทรีย์ต่างๆ Phenolic hydroxyl groups 
และ acid carboxyl groups เป็นต้น 

 4. การจดัท าแนวทางการจัดการทรัพยากรดินบริเวณพื้นที่ดินอินทรยี ์
 5. ศึกษาปริมาณคาร์บอนทัง้หมด (total carbon) และศักยภาพในการตรึงคาร์บอน (Carbon 

sequestration) ของพื้นที่พรุในโซนต่างๆ  
กสด. กนผ. สวด. 
สสผ./สพข. สพด. 

 6. ศึกษาวิจยัเชิงส ารวจขอบเขต ปริมาณ และจัดท าฐานข้อมูลของดินอินทรยี์ 
 7. การส ารวจดินและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรดินบนพื้นที่ดินอินทรีย์ในระดับไร่นา 
 8. โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินในระดับพื้นที่ 
 9. การจดัท าเขตการใช้ทีด่ินในบริเวณพื้นที่ดินอินทรีย์ในระดับไร่นา 
 10. การศึกษาและติดตามสถานภาพทรัพยากรดินในพื้นที่ดินอินทรยี์   กผง. /กสด. สพข. 

สพด. 
 11. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินอินทรีย์ กกจ. กพร. กผง. 

ศทส.  12. โครงการจดัอบรมนกัวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย 
 13. โครงการจดัตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินทรายจัดสู่บ้าน วดั และโรงเรียน 



 
 

17 

 
แนวทางการพฒันา แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ดินอินทรีย ์
(ต่อ) 

 
 

6. ปรับปรงุ พ.ร.บ. พัฒนาทีด่นิ 
พ.ศ. 2551 ใหม้ีระเบียบ
ข้อบังคับมาตรการในการ
คุ้มครองบังคับการใช้ที่ดิน
ในพื้นที่ดินอินทรีย ์

7. สร้างแนวเขตกันชน (buffer 
zone) เพื่อแบ่งเขตอนรุักษ์
และเขตพัฒนาในพื้นที ่
ดินอินทรีย ์

8. ลดโอกาสการใชท้ี่ดินทาง
การเกษตรในพื้นที่อนุรกัษ์
เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศ 
ป่าพร ุ
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3.2 ดินเค็ม 
 

เป้าหมาย (Goal) 
1. พื้นที่ดินเคม็ได้รับการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดินไม่น้อยกว่า 2.27 ล้านไร ่
2. พื้นที่ดินเคม็มีกลไกการควบคุมการแพร่กระจายของความเค็ม 
3. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินเค็มได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
4. เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มดินเค็มมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
5. ข้าวในพื้นทีด่ินเค็มสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้สูงขึ้น 
6. มีศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาดินเค็มในระดับภูมิภาคเอเชีย 
7. เจ้าหน้าที่มอีงค์ความรู้เชิงลึกที่ครอบคลมุปัญหาการจดัการในดินเค็มทุกระดับ 
8. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่สามารถจัดการดินเค็มในทุกระดับ 
 

ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของพื้นที่ดินเคม็ไดร้ับการบรหิารจัดการได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดนิ (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละความส าเร็จในการสรา้งกลไกเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของพื้นที่ดินเค็ม (ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินเค็มได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
4. ร้อยละของภาคีเครือข่ายการจัดการดินเค็มมีความเข้มแข็ง (ร้อยละ 100) 
5. ร้อยละของผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มมคีุณภาพสูงขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) 
6. ร้อยละความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาดินเค็มในระดับภูมิภาคเอเชีย (ร้อยละ 100)  
7. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีความรู้เชิงลึกด้านการจัดการดินเค็มและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100) 
8. จ านวนของงานวิจัยดินเคม็ได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นนวตักรรม (อย่างน้อย 1 เรื่อง ตอ่ 3 ป)ี 
9. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการดินเค็ม (ร้อยละ 100)  



 
 

19 

 แนวทางการพฒันา แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ดินเค็ม 
(ต่อ) 

 

1. สนับสนุนเทคโนโลยีการเพิ่ม
คุณภาพข้าวหอมมะลิใน 
พื้นที่ดินเค็ม (เค็มปานกลาง 
เค็มน้อย) 

2. ขับเคลื่อนแผนแม่บทการ
พัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพือ่
เพิ่มเครือข่ายการพัฒนา 
ดินเค็ม 

3. ขับเคลื่อนแผนแม่บทการ
พัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็น
ต้นแบบการพัฒนาดินเค็ม
ในพื้นที่อื่น (ดินเค็มภาค
กลาง ดินเค็มชายทะเล) 

4. พัฒนาฐานขอ้มูลพื้นที่ดินเคม็
ให้เป็นปัจจุบันเพื่อการ
ติดตามสถานการณ์ดินเค็ม
อย่างเป็นระบบต่างประเทศ 

1. โครงการส ารวจ จ าแนกดิน และวิเคราะห์ดิน โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดท าแผนที่ดินเค็มที่มีความ
แม่นย าสูง 

กสด. กนผ. สวด. 
สสผ./สพข. สพด 

2. โครงการจัดท าแผนแม่บท และการขับเคลือ่นแผนพัฒนาพื้นที่ดินเค็มบกและดินเค็มชายฝั่งทะเล 

3. โครงการจัดท าข้อตกลง (MOU) ด้านงานวจิัย และพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาพื้นที่ดินเคม็ ร่วมกับ
หน่วยงานภาครฐั มหาวิทยาลัย และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง 

กวจ. กทช. กสด. 
สวด. สพข./กผง. 
สสผ. 4. แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

5. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มคุณภาพข้าวหอมมะลิในพื้นที่ดินเค็ม กวจ. กทช. กสด. 
สวด. สพข./กผง. 
สสผ. 

6. แผนงานพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาฟื้นฟูพืน้ที่ดินเค็มทีเ่ปน็มิตรต่อสิง่แวดล้อมและสอดคล้องกับภูมิ
สังคม 

กวจ. กทช. กสด. 
สวด. สพข./กผง. 
สสผ. 7. โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มด้วยเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในพื้นทีด่ินเค็มเพื่อการส่งออกในเชิงพาณิชย์ สพข. สพด./กวจ. 
กทช. กสด. กนผ. 
 9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ในพื้นที่ดินเค็มจัด 

10. โครงการจดัตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินเค็มสู่บ้าน วัด และโรงเรียน 
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 แนวทางการพฒันา แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ดินเค็ม 
(ต่อ) 

 

5. สร้าง “ศูนย์กลางการวิจยั
และพัฒนาดินเค็ม”  โดย
บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายและ
ภาคเอกชน 

6. เพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร
การจดัการดินเค็ม ด้วยการ
ส ารวจจ าแนกดนิและ
วิเคราะห์ดินในแต่ละระดับ
ของปัญหา 

7. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรใน
ระดับพื้นที่ให้มีองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาดินเค็มเชิง
ลึก 

8. เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาคการเกษตรด้วย
การวจิัยเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินเค็มเชงิ
นวัตกรรม 

 
 

11. โครงการพฒันาศูนย์บริการข้อมูลการจดัการดินเค็มแบบเบ็ดเสร็จ กผง. /กสด. สพข. 
สพด. 
 

12. โครงการจดัท าพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการติดตามการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม 

 13. โครงการติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายดินเค็ม 

 14. โครงการจดัตั้งศูนยก์ารวจิยั และพัฒนาพื้นที่ดินเค็มที่เปน็เลิศ (Research and Development for 
Saline Soil Excellent Center) RDSSC 

กกจ. กพร. กผง. 
ศทส. 
  15. โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านดินเค็ม และเพิ่มศักยภาพนักวิชาการ 

อายุราชการไม่เกิน 8 ป ี 
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 แนวทางการพฒันา แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ดินเค็ม 
(ต่อ) 

 

9. สร้างความรว่มมือกับ
หน่วยงานที่มีเทคโนโลยี
ด้านการบริหารจัดการดิน
เค็มทั้งในประเทศและ 

  

 10. ปรับปรุง พ.ร.บ. พัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. 2551 ให้มี
ระเบียบขอ้บังคบัมาตรการ
ในการคุ้มครองบังคับการใช้
ที่ดินในพื้นที่ดินเค็ม 

11. ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการพืน้ที่ดินเค็ม
ให้สอดคล้องกบัภูมิสังคม 

12. เตรียมความพร้อมในการ
ปรับตัวการใช้ทีด่ินให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าพืน้ที่ดินเค็ม   

 

  

 

 



 
 

22 

3.3 ดินเปรี้ยวจัด 
 

เป้าหมาย (Goal) 
1. พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดินไม่น้อยกว่า 4.19 ล้านไร่ 
2. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน 
3. ผลผลิตพืชที่ปลูกในพื้นทีด่ินเปรี้ยวจัดสามารถเพิ่มผลผลิตได ้
4. การจัดท าระบบฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัดและติดตามการเปลี่ยนแปลงคณุภาพดินในระดับพ้ืนที่ 
5. การบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัดมีต้นแบบครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 

ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้รับการ บริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 80)  
3. ร้อยละของผลผลิตพืชที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพ่ิมขึ้นตามศักยภาพของดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)  
4. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลดินเปรี้ยวจัดและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในระดับพื้นที่ (รอ้ยละ 100) 
5. ร้อยละความส าเร็จในการขยายผลต้นแบบการบริหารจัดการดินเปรี้ยวจัดครอบคลุมทุก 
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 แนวทางการพฒันา แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ดินเปรี้ยวจัด 1. เพิ่มขีดความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีนวตักรรม
งานวิจัยด้านการจัดการดิน
เปรี้ยวจัดเชงิบูรณาการ 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลดิน
เปรี้ยวจัดและการติดตาม
สถานการณ์ ทรัพยากรดิน 

3. พัฒนาเครื่องมือและ
เทคโนโลยีการจดัการดิน
เปรี้ยวจัดให้ทันสมัย 

4. สร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในการบริหาร
จัดการดินเปรี้ยวจัด 

5. ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกร
ให้มีความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาดินเปรี้ยวจัดอย่างยัง่ยนื 

6. พัฒนาระบบงานวิจัยดิน
เปรี้ยวจัดให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์วิทยาการและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลดินเปรี้ยวให้ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ กสด. กนผ. สวด. 
สสผ./สพข. สพด. 

2. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจุลินทรีย์ในการปรับปรงุดินเปรี้ยวกับพืชเศรษฐกิจ กวจ. กทช. กสด. สวด. 
สพข./กผง. สสผ.  3. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ดินเปรี้ยวจดั 

 4. โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวยกร่องเพื่อปลกูปาล์มน้ ามันและไม้ผล สพข. สพด./กวจ. 
กทช. กสด. กนผ.  5. โครงการถ่ายทอดความรู้ดินเปรี้ยวเชงิบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในระดับพื้นที ่

 6. โครงการประชาสัมพันธ์พื้นที่ต้นแบบที่ส าเร็จในระดับพื้นที ่
 7. โครงการศึกษาดูงานในพื้นที่ตน้แบบการจัดการดินเปรี้ยว    
 8. โครงการจัดอบรมการใช้ Application ให้แก่เกษตร/ประชาชนทั่วไป 
 9. โครงการเพิ่มศักยภาพพื้นที่การปลูกข้าวในดนิเปรี้ยวจัด 
 10. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการดินเปรี้ยวจดัสู่บ้าน วดั และโรงเรียน 
 11. โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินเปรี้ยวจัดในระดับพื้นที่ กผง. /กสด. สพข. 

สพด.  12. โครงการสร้างระบบการจัดเก็บผลการแก้ไขปัญหาดินเปรีย้วในระดับพื้นที่ 
 13. โครงการพัฒนาบุคลากรในการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม การปรับปรงุดินเปรี้ยว กกจ. กพร. กผง. 

ศทส.  

 

 14. โครงการพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เครือข่ายหมอดิน 
 15. โครงการสรา้งระบบขอรับบริการปัจจัยการผลิตผ่านระบบออนไลน์ 
 16. โครงการจดัหาเครื่องวัด pH ดินอย่างง่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ 
 17. โครงการจดัอบรมนกัวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย 
  18. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินเปรีย้วจัด  
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3.4 ดินทรายจัด 
 

เป้าหมาย (Goal) 
1. พื้นที่ดินทรายจัดได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดินไม่น้อยกว่า 8.99 ล้านไร่  
2. ดินทรายจัดที่ได้รับการบริหารจัดการมีคุณภาพดีขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินทรายจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน  
4. ผลผลิตพืชที่ปลูกในพื้นทีด่ินทรายจัดสามารถเพ่ิมผลผลิตได้  
5. ฐานข้อมูลทรัพยากรดินทรายจัดสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการในระดับพ้ืนที่ได ้
6. เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการดินทรายจัดสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของพื้นที่ดินทรายจัดได้รับการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดิน (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของพื้นที่ดินทรายจัดมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นจากเดิม (ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของปริมาณเริ่มต้น) 
3. ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินทรายจัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
4. ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10) 
5. ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตมันส าปะหลังเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) 
6. ร้อยละของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10) 
7. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรดินทรายจัดให้สามารถน าไปใช้ในระดับพื้นที่ (ครอบคลุมข้อมูลพื้นที่เกษตรทั้งประเทศ) ได ้

(ร้อยละ 100) 
8. จัดท าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปแก้ปัญหาดินทรายจัดในระดับพื้นที่ได้ (ไม่น้อยกว่า 3 เรื่องต่อปี) 
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 แนวทางการพฒันา แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ดินทรายจัด 
 

1. สนับสนุนการสร้างเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการจัดการ
ดินทรายจัดในทุกประเภท 

2. ขับเคลื่อนแผนแม่บทเขต
พัฒนาที่ดินระดับลุ่มน้ าย่อย
ในพื้นที่ดินทรายจัด เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
อย่างเป็นระบบ 

3. สร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคประชาชน 
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการ
จัดการดินทรายจัด ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และชนิดพืช 

4. จัดตั้งองค์กรขับเคลื่อนดิน
ทรายจัดอย่างเป็นระบบ
และเบ็ดเสร็จ 

 

1. โครงการปรบัปรุงและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรดินทรายมาตราส่วน 1:10,000 กสด. กนผ. สวด. 
สสผ./สพข. สพด. 

 2. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดินทรายจัดตามระดับความรุนแรง กวจ. กทช. กสด. 
สวด. สพข./กผง. 
สสผ. 

 3. โครงการแปลงสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพของดินและการจัดการดินทรายจดัในการปลูกพืช สพข. สพด./กวจ. 
กทช. กสด. กนผ.  4. โครงการจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้การจัดการดินทรายจัดสู่บ้าน วัด และโรงเรียน 

 5. โครงการติดตามคุณภาพดินทรายในสภาพการใช้ที่ดินแตกตา่งกัน กผง. /กสด. สพข. 
สพด. 

 6. โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินในพื้นที่ดินทรายจัด 

 7. โครงการติดตามการลดลงของพื้นที่ที่เกิดการชะล้างพังทลาย 

 8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบคุลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินทรายจัด กกจ. กพร. กผง. 
ศทส. 

 9. โครงการจัดอบรมนักวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจยั 
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 แนวทางการพฒันา แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ดินทรายจัด 
(ต่อ) 

 
 

5. สร้างกลไกการใช้ พ.ร.บ.
พัฒนาที่ดินด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

6. ปรับปรงุฐานข้อมูลและแผน
ที่ดินทรายจัดในระดับพื้นที่   

7. ปรับปรงุเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการจัดการดิน
ทรายจัดเพือ่เป็นทางเลือก
ส าหรับปลูกพืช 
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3.5 ดินตื้น 
 

เป้าหมาย (Goal) 
1. พื้นที่ดินตื้นได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมตามศกัยภาพของดินไม่น้อยกว่า 23.43 ล้านไร ่
2. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดินต้ืนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน  
3. เกษตรกรที่ท าการเกษตรในพื้นที่ดินตื้นมีรายได้เพิ่มขึ้น  
4. ฐานข้อมูลดินปัญหาและขอ้มูลการจัดการดินต้ืนสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ดินตื้นได้ทุกประเภท 
5. มีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินตื้นที่เป็นระบบและสะดวกต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละพ้ืนที่ดินต้ืนที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของเกษตรกรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินต้ืนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ดินต้ืนเพิ่มขึ้น (ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 10) 
4. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลดินปัญหาข้อมูลการจัดการดินต้ืนถูกน าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 100) 
5. ร้อยละของหน่วยงานสามารถน าข้อมูลดินปัญหาและการจัดการดินไปใช้บริหารจัดการพื้นที่ดินตื้นได้ทุกประเภท (ร้อยละ 100) 
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 แนวทางการพฒันา แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ดินตื้น 

 
1. เพิ่มภาคีเครือข่ายในการ

จัดการดินตื้นใหค้รอบคลุม
ในระดับพื้นที ่

2. สร้างความรว่มมือกับภาคี
เครือข่ายด้านชนิด และ
พันธุ์พืชที่ เหมาะสมกับ
สภาพดินตื้น 

3. ส่งเสริมให้มกีารท่องเที่ยวเชงิ
นิเวศร่วมกับการเรียนรู้ด้าน
ดิน ในแหล่งที่เป็นพื้นที่ดิน
ตื้นตามธรรมชาติ  

4. เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ดินตื้นที่ไม่
สามารถใช้ ประโยชน์
ทางการเกษตร ให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

5. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
เกษตรกรในการจัดการดิน
ตื้นเพื่อแลกเปลี่ยนแนว
ทางการจดัการ 

1. โครงการศึกษาลักษณะและประเมินคุณภาพดินตื้นเพือ่การใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม กสด. กนผ. สวด. 
สผ./สพข. สพด. 2. โครงการปรบัปรุงฐานข้อมลูดินให้มีความแม่นย าและทันสมัย 

3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแผนที่ดินตื้นด้วยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการใช้ประโยชน์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่น 

4. โครงการปรบัปรุงคุณภาพดนิตามสภาพปัญหาดินตื้นเชิงนวัตกรรม กวจ. กทช. กสด. 
สวด. สพข./กผง. 
สสผ. 

5. โครงการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชในพื้นที่ดินตื้น 

6. โครงการพัฒนารูปแบบการจดัการดินตื้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช 
7. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ดินตื้นศักยภาพต่ า สพข. สพด./กวจ. 

กทช. กสด. กนผ. 
8. โครงการพัฒนาพันธุ์พืชอนรุักษ์ที่เหมาะสมในสภาพดินตื้น 

(ความร่วมมอืกับ อพ.สธ.) 
สพข. สพด./กวจ. 
กทช. กสด. กนผ. 

9. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการดินตื้นในระดับพื้นที ่
10. โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการดินตื้นแบบครบวงจร 
11. โครงการอนรุักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ดินตื้นที่ถกูทิ้งร้างและกลายสภาพเป็นหลุมบ่อ 
12. โครงการจดัตั้งศูนย์เรียนรู้ดา้นการจดัการดินตื้นให้กับเครือข่ายเกษตรกร 

 13. การศึกษาและติดตามสถานภาพทรัพยากรดินในพื้นที่ดินตื้น กผง. /กสด. สพข. 
สพด. 14. โครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินในระดับพื้นที่ 

 15. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินตื้น กกจ. กพร. กผง. 
ศทส.  16. โครงการจดัอบรมนกัวิชาการในระดับพื้นที่เพื่อเขียนงานวิจัย 
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 แนวทางการพฒันา แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ดินตื้น 
(ต่อ) 

 
 

6. เพิ่มประสิทธภิาพการศึกษาวจิัยปัญหา
ดินตื้นอย่างเป็นระบบ 

7. เพิ่มการศึกษาวิจัยแบบจ าลองการท า
การเกษตรเพื่อก าหนดความเหมาะสม
ของดินตื้นต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมทุกปญัหา 

8. จัดตั้งกลุ่มงานที่มีภารกิจรับผิดชอบด้าน
การวจิัยการปรบัปรุง ดินตื้นโดยตรง 

9. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ 
ฟื้นฟู เพื่อคุ้มครองการใช้ประโยชน์พื้น
ที่ดินตื้นที่รกัษาระบบนิเวศและเป็น
มิตรกับสิง่แวดล้อม 

10. จัดตั้งองค์กรขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการดินตื้น อย่างเป็นระบบและ
เบ็ดเสร็จ 

11. เพิ่มช่องทางการรับรู้ด้านการจัดการดิน
ตื้น ส าหรับบุคคลทั่วไปผ่านโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

12. ปรับปรุงฐานข้อมูลดินให้มคีวาม
แม่นย าและ ทันสมัยครบทุกประเภท
ของดินตื้น 
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 แนวทางการพฒันา แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ดินตื้น 
(ต่อ) 

 
 

13. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดนิตื้นให้
เข้าใจง่าย และสะดวกต่อ การ
ปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ในส่วน
ภูมิภาค 

14. จัดตั้งศูนย์เรยีนรูเ้พื่อเป็นตน้แบบการ
ถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการดินตื้น 

15. ก าหนดมาตรการการใชท้ี่ดินในพื้น
ที่ดินตื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดการชะล้าง
พังทลายสงู 

16. จัดท าโมเดลการจัดการดินทางการ
เกษตร ที่ครอบคลุมสภาพปัญหาดินตื้น
ทุกชนิด 

17. พัฒนาต่อยอดงานวิจัยเชงินวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลกูพืชใน
พื้นที่ดินตื้น 
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3.6 ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและมีข้อจ ากัดทางการเกษตร 
 

เป้าหมาย (Goal) 
1. พื้นที่ดินปัญหาจากการใช้ที่ดิน (ดินปนเปื้อน ดินดานจากการไถพรวน ดินเหมืองแร่ร้าง นากุ้งร้าง) ได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่าง

เหมาะสมตามศักยภาพของดิน  
2. ดินที่มีข้อจ ากัดทางการเกษตร (ดินกรด ดินความอุดมสมบูรณ์ต่ า) ได้รบัการปรับปรุงและพัฒนาไมน่้อยกว่า 2 ล้านไร่ต่อปี 
3. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน  
4. พื้นที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางการเกษตรสามารถเพิ่มศักยภาพทางการผลิต 
5. มีฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินในระดับพ้ืนที่  

 
ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย 

1. จ านวนพื้นที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงและพัฒนา (ไม่น้อยกว่า 2 ล้านไรต่่อปี)  
2. ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของดิน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
3. ร้อยละของพื้นที่ที่มีผลผลติเพ่ิมขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี)  
4. ร้อยละความส าเร็จในการจดัท าฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินระดับพื้นที่ (รายไตรมาส) (ร้อยละ 100) 
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 แนวทางการพฒันา แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ดินปัญหา
จากการใช้
ที่ดินและ 
มีข้อจ ากัด
ทาง
การเกษตร 
 

1. เพิ่มประสิทธภิาพ
ห้องปฏิบัตกิารวิเคราะห์ดิน
ในระดับภูมิภาคให้มี
มาตรฐานในระดับสากล 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้วยการพัฒนา
นวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรดิน 

3. เพิ่มประสทิธภิาพการจดัเก็บ
ฐานข้อมูลและติดตาม
สถานการณ์เชิงพื้นที ่

4. เพิ่มศักยภาพบุคลากรระดับ
พื้นที่ให้สามารถถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการจดัการ 
(ดินที่มีข้อจ ากัดทาง
การเกษตร) 

5. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้
มีองค์ความรู้ด้านการจัดการ
ดิน (ดินที่มีข้อจ ากัดทาง
การเกษตร) 

6. สร้างกลไกให้มีผลบังคับใช้ใน
การควบคุมการใช้พื้นที่ (ดิน
ที่มีปัญหาจากการใช้ที่ดิน) 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างมาตรฐานการจดัท าฐานข้อมูลทรัพยากรดินในภาคีเครือข่าย กสด. กนผ. สวด. 
สสผ./สพข. สพด. 

2. โครงการประกวดนวัตกรรมดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรดินที่มีขอ้จ ากัดทางการเกษตร กวจ. กทช. กสด. 
สวด. สพข./กผง. 
สสผ. 

3. โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ใหก้ับเกษตรกรในระดับพื้นที ่ สพข. สพด./กวจ. 
กทช. กสด. กนผ. 4. โครงการจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้การจัดการดินปัญหาจากการใชท้ี่ดินและข้อจ ากัดทางการเกษตร สู่บ้าน วัด และ

โรงเรียน 
5. โครงการติดตามสถานการณ์ดินปัญหาจากการใช้ที่ดินและมีข้อจ ากดัทางการเกษตร กผง. /กสด. สพข. 

สพด. 
6. โครงการจัดหาเครื่องมือและฝึกอบรมบุคลากรในด้านการวิเคราะห์ดินในระดับภูมิภาคให้มีมาตรฐาน

ระดับสากล 
กกจ. กพร. กผง. 
ศทส. 

7. โครงการปรบัปรุง พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ให้ครอบคลุมดินที่มีปัญหาจากการใช้ที่ดินที่ไม่
เหมาะสม 

8. โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ในการจัดเกบ็ข้อมูลและติดตามสถานการณ์ทรัพยากรดิน 

9. โครงการฝึกอบรม พัฒนาบคุลากรเพิ่มองคค์วามรู้ใหก้ับเจา้หน้าที่ 
10. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการดินที่มีปัญหาจาก

การใช้ที่ดิน 
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 แนวทางการพฒันา แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ดินปัญหา
จากการใช้
ที่ดินและ 
มีข้อจ ากัด
ทาง
การเกษตร 

(ต่อ) 
 

7. สร้างความรว่มมือกับภาคี
เครือข่ายในการจัดท า
ฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

8. ปรับปรงุฐานข้อมูลให้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันต่อสถานการณ ์

 

  

 



สรุปผลการประเมินโครงการปรับปรงุคุณภาพดิน 
ภายใต้การบริหารงานตรวจราชการตามคํารับรองการปฏบิัตริาชการ 

ระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement: IPA)  
เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทํายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน เป็นยุทธศาสตร์ที่มีส่วนสําคัญและเก่ียวข้องกับการบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic 
Management) ที่สําคัญคือ การจัดทําแผนและการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของกรมฯ แต่ในปัจจุบัน
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/กิจกรรม ยังไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกกิจกรรมในแต่ละปี อีกทั้งยัง
ขาดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานที่มีรายละเอียดครอบคลุมทุกขั้นตอน ทําให้ต้องมีการบริหารงาน
ตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement: IPA) 
เชิงผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินขึ้น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานโดยการประเมินผล 
สัมฤทธ์ิของโครงการ/กิจกรรม ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (Internal Performance 
Agreement : IPA) เป็นการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการวางแผน การปรับปรุงยุทธศาสตร์เพ่ือให้
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การบริหารงาน
ตรวจราชการฯ จึงมีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดินตลอดจนเป็นการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ได้ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ อีกทั้งจําเป็นให้บุคลากร
ของกรมพัฒนาที่ดินต้องร่วมกันบริหารจัดการองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยนําผล
การปฏิบัติงานมาปรับปรุงแนวทางการดําเนินการให้เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 กรมพัฒนาท่ีดินมีภารกิจสําคัญเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ดําเนินการจัดทํากิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดิน เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างย่ังยืน โดยวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเตรียมการรับมือและแก้ไข
ปัญหาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ ของประเทศ      

ทรัพยากรดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในการดํารงชีพของมนุษย์ การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรโลก 
ทําให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการผลิตอาหารขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการนําพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร
มาใช้ทําการเกษตร และการใช้ที่ดินมาถูกต้องตามหลักวิชาการ ทําให้ทรัพยากรดินเกิดความเสื่อมโทรม ความ 
สามารถในการผลิตของดินลดลง ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 

ดินปัญหา หมายถึง ดินที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม (unsuited) หรือเหมาะสมน้อย (poorly suited) 
สําหรับการเพาะปลูกทางการเกษตร หากนําดินเหล่าน้ีมาใช้ปลูกพืชจะไม่ได้ผลผลิตหรือได้ผลผลิตตํ่า ดังน้ัน  
จึงจําเป็นต้องมีการจัดการดินเป็นกรณีพิเศษกว่าดินทั่วไป จึงจะสามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและให้ 
ผลผลิตดีเท่าที่ควร ดินปัญหาทางการเกษตร จําแนกตามสาเหตุของการเกิด ได้เป็น 2 ประเภท คือ ดินปัญหาที่
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เกิดตามสภาพธรรมชาติและดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติ 
ได้แก่ ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ดินทราย ดินอินทรีย์ ดินต้ืน รวมถึงดินบนพ้ืนที่สูงชัน 
 การดําเนินงานกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเป้าหมาย ดําเนินการ 
175,000 ไร่ โดยดําเนินงานในกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การพัฒนาพ้ืนที่ดินเปร้ียว โดยการส่งเสริม
การเพ่ิมผลผลิตพืชในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวและส่งเสริมปรับปรุงพ้ืนที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้  2) ปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่  
ดินกรด และ 3) ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็ม โดยการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตข้าวในพ้ืนที่ดินเค็มน้อยและ     
ปานกลาง การปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม และส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ดินเค็มแบบบูรณาการ 
ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าย่อย จะเห็นได้ว่าการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังช่วย
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินโดยการใช้วัสดุปรับปรุงดิน ปูนเพ่ือการเกษตร) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยพืชสด
รวมท้ังการปรับโครงสร้างของพ้ืนที่ให้มีสภาพเหมาะสม สามารถทําการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น 
 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดกรอบประการเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในตัวช้ีวัดองค์ประกอบที่ 1 Function Base ตัวช้ีวัดระดับ
ความสําเร็จในการปรับปรุงคุณภาพดิน เรื่อง การประเมินโครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยมีเป้าหมายขั้นสูงในการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 3 ข้อ ได้แก่ 1) พ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุง
คุณภาพดิน 144,477 ไร่ 2) มีการจัดทําแผนการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการทรัพยากร
ดินปัญหาของประเทศไทย และ 3) มีการประเมินโครงการปรับปรุงคุณภาพดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

 ดังน้ัน กองแผนงาน จึงได้จัดทําโครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิการปรับปรุงคุณภาพดิน ภายใต้การบริหารงาน
ตรวจราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement : IPA) 
เชิงผลสัมฤทธ์ิของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน สําหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานมีความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกรมฯ มากย่ิงขึ้น ส่งผลให้การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกรมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือทราบผลการดําเนินงานการปรับปรุงคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน ในปี 2561 
2.2 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ (Input) ในการปรับปรุงคุณภาพดิน ต่อการพัฒนา

และแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ 
2.3 เพ่ือประเมินผลสําเร็จจากการดําเนินงานในระดับผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) 
2.4 เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้รับประโยชน์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

สําหรับนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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3. ขอบเขตการดําเนินงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
 3.1.1 เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพดิน โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจ
ที่ดิน และเศรษฐกรที่ปฏิบัติงานจากกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นผู้นิเทศและติดตามงานเป็นรายภาค 
(ภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) และกองแผนงาน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิฯ เป็นผู้สรุปรายงานและผลการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบและนําไปพัฒนาปรับปรุง การทบทวน การวางแผนงาน/โครงการ 
ประกอบการทบทวนยุทธศาสตร์ในลําดับต่อไป 
 3.1.2 พ้ืนทีในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพดิน เป็นการดําเนินกิจกรรมใน
ปีงบประมาณ 2561 ดําเนินการในพ้ืนที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 

 
4. การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง 

กําหนดให้ประเมินกิจกรรมโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) 
โดยดําเนินการพ้ืนที่การปรับปรุงคุณภาพดิน ในพ้ืนที่ดินปัญหาที่ได้รับการส่งเสริมและวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน
ที่สนับสนุนจากกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดินในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีวิธีการสุ่มตัวอย่างดังน้ี 

1. สุ่มจังหวัดจากสํานักงานพัฒนาท่ีดิน สพข. ละ 3 จังหวัด (พิจารณาจากจังหวัดที่ได้รับ
เป้าหมายกิจกรรมมากที่สุด 3 ลําดับแรก) 

2. สุ่มอําเภอจากจังหวัด จังหวัดละ 2 อําเภอ (พิจารณาจากอําเภอที่ได้รับเป้าหมายกิจกรรมมาก
ที่สุด 2 ลําดับแรก) 

3. สุ่มจํานวนเกษตรกรจากอําเภอที่คัดเลือก อําเภอละ 20 ราย  

ตารางที่ 10 กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ีหน่วยงานใช้ในการประเมินแยกตามประเภทของดินปัญหา 

ดินปญัหา หน่วยงาน จํานวนเกษตรกร (ราย) 
1. ดินเปรี้ยว สพข. 1 120 

สพข. 2 120 
สพข. 10 40 

2. ดินเค็มปานกลาง สพข. 3 120 
สพข. 4 120 
สพข. 5 120 

3. ดินกรด สพข. 6 120 
สพข. 7 120 
สพข. 8 120 
สพข. 9 120 
สพข. 10 120 

4. ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ สพข. 11 120 
สพข. 12 120 

รวม 1,480 
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สรุปผลการดําเนินงาน 

 การประเมินผลสัมฤทธ์ิการปรับปรุงคุณภาพดินจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร จํานวน 1,480 ราย พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.13 และเพศหญิง ร้อยละ 45.87 สถานภาพเกษตรกรตัวอย่าง
ทั้งหมด เป็นเกษตรกรร้อยละ 98.60 รองลงมา ได้แก่ หมอดินอาสา กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิก อบต. และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากที่ดินในการปลูก
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพด มันสําปะหลัง สับปะรด ปาล์มนํ้ามัน ไม้ผล และพืชผัก จากการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการปรับปรุงคุณภาพดินสามารถสรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ได้ดังน้ี 

ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

พ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

พ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการคิดเป็นร้อยละ 
94.22 ของพ้ืนที่ เกษตรกรทั้งหมดได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินและสามารถใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสม 

ความเหมาะสมของกิจกรรมที่
ได้รับในการปรับปรุงคุณภาพดิน  

พ้ืนที่ของเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับเมล็ดพันธ์ุปุ๋ยพืชสดและการปรับรูป
แปลงนาลักษณะที่ 1 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ 
วัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน เช่น ปูนมาร์ล หินปูนฝุ่น การส่งเสริมการปลูก
ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา คันคู คันดินและขอบถนน การจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้า อยู่ในระดับปานกลาง  

กา ร ไ ด้ รั บประ โ ยช น์ จ ากกา ร
ปรับปรุงคุณภาพดิน 

เกษตรกรท้ังหมดได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการปรับปรุง
คุณภาพดิน โดยได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังน้ี พ้ืนที่เกษตรกรดินมี
ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผลผลิต
ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น รายได้ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่การเกษตร
สามารถใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้ดีขึ้น การดําเนินงานในพ้ืนที่
สามารถลดประมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร และ
สามารถเก็บกักนํ้าได้ดีขึ้น 

ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อ
โครงการ 

การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ 3 ด้าน พบว่า เกษตรกรมีความพึง
พอใจต่อการดําเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ขั้นตอนการ
ดําเนินงานโครงการ ประกอบด้วย การช้ีแจงข้อมูลการดําเนินงานโครงการ 
และรับฟังความคิดเห็นเกษตรกร การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
การสํารวจพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลดินและสภาพปัญหาของดินในพื้นที่
ดําเนินการ การเก็บตัวอย่างดินและนําตัวอย่างดินส่งตรวจวิเคราะห์ดิน 
การเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการดําเนินงาน
โครงการ การส่งเสริมปรับปรุงดินในพ้ืนที่ดินกรด และการติดตามการ
ดําเนินงานและให้คําแนะนําของเจ้าหน้าที่ 2) การได้รับประโยชน์จากการ
เข้าร่วมโครงการ และ 3) ความพึงพอใจในภาพรวม 
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ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

- ผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น  
- ต้นทุนการผลิตที่ลดลง 
- รายได้ที่เพ่ิมขึ้น  

เกษตรกรได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพดินในพ้ืนที่ดิน
เปรี้ยว ดินเค็มปานกลาง ดินกรด และดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ ส่งผลให้
พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ มีผลผลิตทางการเกษตร (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ข้าวโพด มันสําปะหลัง สับปะรด ปาล์มนํ้ามัน ไม้ผล และพืชผัก) 
เพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 9.55 ต้นทุนในการผลิตลดลง ร้อยละ 4.53 ส่งผล
ให้รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 47.32 

ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อ
ประเด็นปัญหา อุปสรรค  

จากการประเมินผลของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพดิน มีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ พ้ืนที่ดินเค็มปานกลาง
ที่ได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า เช่น การปรับรูปแปลงนาบางพ้ืนที่
ผู้รับเหมาดําเนินการไม่เรียบร้อย ทําให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมในการดําเนินงานให้แล้วเสร็จ และเกษตรกรในบางพ้ืนที่ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจในด้านการปรับปรุงคุณภาพดิน ด้านระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ํา 

ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่ควรจัดอบรมด้านการส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินและส่งเสริม
ให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ผลการ
ดําเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของปริมาณและ
คุณภาพ 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ  
 นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) 

ชื่อตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
                (Big Data) (มิติการด าเนินงานในระดับกรม) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางอรนาฏ โอวาทตระกูล 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ค าอธิบาย :  
มิติการด าเนินงานในระดับกรม 
1. การศึกษา ส ารวจ ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่มีการผลิตของหน่วยงาน เพ่ือคัดเลือก และยืนยัน

การเป็นข้อมูลและตรวจสอบความพร้อมของแต่ละรายการข้อมูลที่มีก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

2. พัฒนา ปรับปรุง คุณภาพของข้อมูลที่คัดเลือกให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ทันสมัย ด้วยขั้นตอนการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบในการบ ารุงรักษาข้อมูล 

3. การศึกษาและท าความเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลกับภารกิจของหน่วยงานเพ่ือจัดแบ่งหมวดหมู่
ของขอ้มูล (Data Category) ได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความมั่นคงข้อมูลความลับทางราชการ และข้อมูลสาธารณะ 

4. จัดท า เมทาดาตา (Metadata) ของข้อมูล ทั้งเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) และเม
ทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) 

5. จัดท ารายการบัญชีข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบของตารางรายชื่อชุดข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบรายงาน หรือ
แอปพลิเคชั่น เพ่ืออ านวยความสะดวกในการค้นหา 

6. ด าเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลตามรายการบัญชีข้อมูล เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์

7. ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) โดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูล ตามการจัดแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Big Data)  
(มิติการด าเนินงานในระดับกรม) 
 

 - - - 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

เป้าหมายขั้นต่ า (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายขั้นสูง (100) 

ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1-6 
ของมิติการด าเนินงานในระดับ
กรม 

ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1-7 
ของมิติการด าเนินงานใน
ระดับกรม 

 ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1-7 ของมิติการ
ด าเนินงานในระดับกรม และ 
 มีการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปใช้ในการ
บริหารราชการของหน่วยงาน 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์(Big Data)        
(มิติการด าเนินงานในระดับกรม) 

 ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1-7 ของมิติการ
ด าเนินงานในระดับกรม และ 
 มีการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปใช้ในการบริหาร
ราชการของหน่วยงาน 

100 คะแนน 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1-7 ของมิติการด าเนินงานในระดับกรม 

1.1 ศึกษา ส ารวจ ทบทวน และรวบรวมข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือคัดเลือก ตรวจสอบหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบข้อมูล ความพร้อมของข้อมูลแต่ละรายการก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จ านวน 5 ชุดข้อมูล ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลดิน 1:25,000 
2) ข้อมูลชุดดิน 1:25,000 
3) ข้อมูลการใช้ที่ดิน 1:25,000  
4) ข้อมูลส ามะโนที่ดินเพ่ือการเกษตร  
5) ข้อมูลแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 

1.2 จัดการข้อมูลโดยการ Cleansing Data เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการบ ารุงรักษาข้อมูล  

1.3 ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลพร้อมทั้งจัดแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล (Data Catalog)  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

1.4 จัดท าเมทาดาตา(Metadata) ข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน เชิงธุรกิจ (Business Metadata) และ  
เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 
1.5 จัดท ารายการบัญชีข้อมูลและจัดท าเว็บไซต์ฐานข้อมูล Big Data ของกรมพัฒนาที่ดิน

http://www.ldd.go.th/WEB_BigData/index.html เพ่ืออ านวยความสะดวกในการค้นหา 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

1.6 เชื่อมโยงฐานข้อมูลตามรายการบัญชีข้อมูล เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

1.7 เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) โดยมี 
1) การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) โดยก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูล ตำมกำรจัดแบ่งหมวดหมู่ของ

ข้อมลู และน ำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ฐำนข้อมูลกลำงขนำดใหญ่ Big data กรมพัฒนำที่ดิน  
(http://www.ldd.go.th/WEB_BigData/page_2.html)   

2) การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) แบบสำธำรณะ (Public) กำรเผยเว็บไซต์ Open Data ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (https://opendata.moac.go.th) และ เว็บไซต์ Open Data 
ภำครัฐ (https://data.go.th) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 

 

2. มีการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารราชการของ
หน่วยงาน โดยการเรียกใช้งานผ่านระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
2.1 ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  Agri-Map Online 
2.2 ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ผู้บริหารกรมให้ความส าคัญในการจัดท า Big Data ของกรมพัฒนาที่ดิน และ  ได้รับความร่วมมือจาก 

หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญของกรม เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องมาร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ให้ค าแนะน า และให้
รายละเอียดเพ่ิมเติม  เพ่ือน ามาใช้ในการคัดเลือกมูลชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Data Sets)  พร้อมทั้ง 
สนับสนุนข้อมูลที่จะน ามาจัดท า Big Data ของกรมเพ่ือให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
       เนื่องจากข้อมูลมีความหลากหลาย จัดท าในรูปแบบไฟล์ที่แตกต่างกัน เกิดอุปสรรคในเรื่องการรวบรวม   . 
ข้อมูลและการ Cleansing ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งมมีีความยุ่งยากและซับซ้อนในการบริหารจัดการข้อมูล   
เพ่ือจะสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปเชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลกลางต่อไป  

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่เกี่ยวข้องกับ Big Data เพ่ือศึกษาวิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic)  Big Data ให้น าไปสู่ Business Intelligence เพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือปรับปรุง
กระบวนการและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร น าไปสู่ Data Driven การใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

หลักฐานอ้างอิง :   
1. แบบรายงานส ารวจข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน (High value Data set) 
2. เมทาดาตา (Metadata) ข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน 
3. เว็บไซต์ฐานข้อมูล Big Data ของกรมพัฒนาที่ดิน  
4. ตารางการเชื่อมโยงข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินเข้ากับฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5. การเปิดเผยข้อมูล Open Data กรมพัฒนาที่ดิน 
6. การน าข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารราชการของกรม 

 
 

 
 



แบบรายงานสํารวจข้อมูลประกอบการจัดทําตัวชี้วัดสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง การพัฒนาข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Big Data) 

 
หน่วยงานกรมพัฒนาท่ีดิน 
ลําดับท่ี     1  
 
ช่ือรายการข้อมลู ข้อมลูดิน 1:25,000 
ชนิดของข้อมลู ข้อมลูเชิงพื้นท่ี (Spatial data) 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล  นักสํารวจดิน 
หน่วยงานผู้ผลติข้อมลู (Key in) กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
กระบวนการผลติ กระบวนการทําการสํารวจดิน ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก คือ 1) การตรวจสอบ

ดินในภาคสนาม 2) การวิเคราะห์ตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการ 3) การทําแผนท่ีดิน 
4) การทํารายงานสํารวจดิน โดยกระบวนการทําแผนท่ีดินมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
1. รวบรวม จัดเตรียม และวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

1.1 จัดเตรียมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แผนท่ีดินก่อนหน้าภายใต้โครงการต่างๆ 
ขนาดมาตราส่วนต่างๆ ท้ัง 1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 
1:100,000 แผนท่ีสภาพภูมิประเทศ แผนท่ีธรณีวิทยา แผนท่ีสภาพการใช้
ท่ีดิน แผนท่ีเส้นช้ันความสูง ภาพถ่ายออร์โธสี ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูล
ขอบเขตการจําแนกพ้ืนท่ีป่าถาวรและพ้ืนท่ีภูเขา 

1.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยการกําเนิดดิน โดยใช้ฐานจากข้อมูลแผนท่ี
เชิงเลข (DEM; Digital Elevation Model) ร่วมกับข้อมูลแผนท่ีอื่นๆ 

1.3 จัดทําเส้นขอบเขตดินต้นร่าง (delineated tentative soil map) และ
กําหนดหน่วยแผนท่ีเบ้ืองต้น (tentative mapping unit) 

1.4 กําหนดแนวตรวจสอบ (cross section) พร้อมท้ังจุดเจาะศึกษาดิน สําหรับ
การตรวจสอบลักษณะและสมบัติของดินในการศึกษาภาคสนามของแต่ละ
หน่วยแผนท่ีท่ีกําหนดขึ้นใหม่ 

2. รวบรวมข้อมูลจากการสํารวจจําแนกดินภาคสนามและเก็บตัวอย่าง ซ่ึงประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลสํารวจสภาพพ้ืนท่ีและลักษณะดินเบ้ืองต้น (initial survey) ท้ังจาก

สว่านเจาะดิน (augering) หลุมดินขนาดเล็ก (mini-pit) หรือหน้าตัดตามถนน 
(road cut) ตามคู่มือการสํารวจดิน (Soil Survey Manual) (Soil Survey 
Division Staff, 1993) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยแผนท่ีท่ีสร้างขึ้นใหม่ มีการ
จําแนกดินถึงระดับชุดดิน ตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) 
(Soil Survey Staff, 2014) พร้อมท้ังปรับปรุงเส้นขอบเขตดินให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน บันทึกสภาพแวดล้อมและข้อมูลจุดศึกษาดินตามรูปแบบท่ี
กําหนด และอาจมีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพเคมี แร่
วิทยา และจุลสัณฐานวิทยาเพิ่มเติม 

2.2 ข้อมูลการตรวจสอบในพื้นท่ีอ่ืนๆ (progressive review) ให้ครบท้ังพื้นท่ี
โครงการ 

3. ตรวจสอบขั้นสุดท้าย (final review) เพื่อสรุปผลในภาพรวม พร้อมท้ังปรับแก้ไข
เส้นขอบเขตดินและสมบัติดินให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ 
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4. จัดทําแผนที่และฐานข้อมูลทรัพยากรดินในรูปแบบข้อมูลเวกเตอร์(Vector data) 
ชนิดข้อมูลพื้นท่ีรูปปิด (Polygon) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พร้อมท้ังใส่
รายละเอียดข้อมูลดิน (Attribute data) ประกอบด้วย 

- ช่ือกลุ่มชุดดิน 
- ชนิดของดิน  
- ภาค  
- จํานวนพื้นท่ี (Area) 
- ความยาวรอบพื้นท่ี (Length) 

5. แปลผลข้อมูลดนิ (ข้อมูลการสํารวจจําแนกดินและผลวิเคราะห์สมบัติดิน) และ
ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดนิ 

6. จัดทําร่างแผนที่และรายงาน 
7. เสนอกรรมการวิชาการพิจารณา 
8. พิมพ์แผนท่ีและรายงานเผยแพร่ และเผยแพร่ข้อมลูในรูปแบบแผนท่ีดิจิทัล 

หน่วยงานผู้รวบรวมและ
ประมวลผลขอ้มูล  

กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

ความละเอียดเชิงเวลา 2559 
ความละเอียดเชิงพื้นท่ี ระดับตําบล/ มาตราส่วน 1 : 25,000 
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล 10 ปี/คร้ัง 
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ข้อมลูเวกเตอร์ (Vector Data) ชนิดพื้นท่ีรูปปิด (Polygon) 
วิธีการเช่ือมโยง WMS 
วิธีการเผยแพร่ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

1. http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoilinf/th_reg.html 
2. http://eis.ldd.go.th/lddeis/SoilView.aspx 
เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน 
1. LDD Soil Guide 
2. LDD Zoning 
3. LDD Land Info 
4. LDD’s Imfarm 

กลุ่มผูใ้ช้งานข้อมูล เกษตรกร นักวิชาการ นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/ผูป้ระสานงานหลกั นายจตุรงค์  ลออพันธ์สกลุ 

นายวัฒนา  พัฒนถาวร 
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ลําดับท่ี     2  
 
ช่ือรายการข้อมลู ข้อมลูชุดดิน 1:25,000 
ชนิดของข้อมลู ข้อมลูเชิงพื้นท่ี (Spatial data)  
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล  นักสํารวจดิน 
หน่วยงานผู้ผลติข้อมลู (Key in) กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
กระบวนการผลติ กระบวนการทําการสํารวจดิน ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก คือ 1) การตรวจสอบ

ดินในภาคสนาม 2) การวิเคราะห์ตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการ 3) การทําแผนท่ีดิน 
4) การทํารายงานสํารวจดิน โดยกระบวนการทําแผนท่ีดินมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
1. รวบรวม จัดเตรียม และวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

1.1 จัดเตรียมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แผนท่ีดินก่อนหน้าภายใต้โครงการต่างๆ 
ขนาดมาตราส่วนต่างๆ ท้ัง 1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 
1:100,000 แผนท่ีสภาพภูมิประเทศ แผนท่ีธรณีวิทยา แผนท่ีสภาพการใช้
ท่ีดิน แผนท่ีเส้นช้ันความสูง ภาพถ่ายออร์โธสี ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูล
ขอบเขตการจําแนกพ้ืนท่ีป่าถาวรและพ้ืนท่ีภูเขา 

1.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยการกําเนิดดิน โดยใช้ฐานจากข้อมูลแผนท่ี
เชิงเลข (DEM; Digital Elevation Model) ร่วมกับข้อมูลแผนท่ีอื่นๆ 

1.3 จัดทําเส้นขอบเขตดินต้นร่าง (delineated tentative soil map) และ
กําหนดหน่วยแผนท่ีเบ้ืองต้น (tentative mapping unit) 

1.4 กําหนดแนวตรวจสอบ (cross section) พร้อมท้ังจุดเจาะศึกษาดิน สําหรับ
การตรวจสอบลักษณะและสมบัติของดินในการศึกษาภาคสนามของแต่ละ
หน่วยแผนท่ีท่ีกําหนดขึ้นใหม่ 

2. รวบรวมข้อมูลจากการสํารวจจําแนกดินภาคสนามและเก็บตัวอย่าง ซ่ึงประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลสํารวจสภาพพ้ืนท่ีและลักษณะดินเบ้ืองต้น (initial survey) ท้ังจาก

สว่านเจาะดิน (augering) หลุมดินขนาดเล็ก (mini-pit) หรือหน้าตัดตามถนน 
(road cut) ตามคู่มือการสํารวจดิน (Soil Survey Manual) (Soil Survey 
Division Staff, 1993) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยแผนท่ีท่ีสร้างขึ้นใหม่ มีการ
จําแนกดินถึงระดับชุดดิน ตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) 
(Soil Survey Staff, 2014) พร้อมท้ังปรับปรุงเส้นขอบเขตดินให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน บันทึกสภาพแวดล้อมและข้อมูลจุดศึกษาดินตามรูปแบบท่ี
กําหนด และอาจมีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพเคมี แร่
วิทยา และจุลสัณฐานวิทยาเพิ่มเติม 

2.2 ข้อมูลการตรวจสอบในพื้นท่ีอ่ืนๆ (progressive review) ให้ครบท้ังพื้นท่ี
โครงการ 

3. ตรวจสอบขั้นสุดท้าย (final review) เพื่อสรุปผลในภาพรวม พร้อมท้ังปรับแก้ไข
เส้นขอบเขตดินและสมบัติดินให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ 

4. จัดทําแผนที่และฐานข้อมูลทรัพยากรดินในรูปแบบข้อมูลเวกเตอร์(Vector data) 
ชนิดข้อมูลพื้นท่ีรูปปิด (Polygon) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พร้อมท้ังใส่
รายละเอียดข้อมูลดิน (Attribute data) ประกอบด้วย 
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- ช่ือชุดดิน 
- ชนิดของดิน  
- ภาค  
- จํานวนพื้นท่ี (Area) 
- ความยาวรอบพื้นท่ี (Length) 

5. แปลผลข้อมูลดนิ (ข้อมูลการสํารวจจําแนกดินและผลวิเคราะห์สมบัติดิน) และ
ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดนิ 

6. จัดทําร่างแผนที่และรายงาน 
7. เสนอกรรมการวิชาการพิจารณา 
8. พิมพ์แผนท่ีและรายงานเผยแพร่ และเผยแพร่ข้อมลูในรูปแบบแผนท่ีดิจิทัล 

หน่วยงานผู้รวบรวมและ
ประมวลผลขอ้มูล  

กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

ความละเอียดเชิงเวลา 2561 
ความละเอียดเชิงพื้นท่ี ระดับตําบล / มาตราส่วน 1 : 25,000 
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล 10 ปี/คร้ัง 
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ข้อมลูเวกเตอร์ (Vector Data) ชนิดพื้นท่ีรูปปิด (Polygon) 
วิธีการเช่ือมโยง - 
วิธีการเผยแพร่ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (13 จังหวัด) 

http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoilinf/INDEX_series.html  
กลุ่มผูใ้ช้งานข้อมูล เกษตรกร นักวิชาการ นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/ผูป้ระสานงานหลกั นายจตุรงค์  ลออพันธ์สกลุ 

นายวัฒนา  พัฒนถาวร 
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ลําดับท่ี     3  
 
ช่ือรายการข้อมลู การใช้ท่ีดิน 1:25,000 
ชนิดของข้อมลู ข้อมลูเชิงพื้นท่ี (Spatial data)  
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล  นักวิชาการเกษตร 
หน่วยงานผู้ผลติข้อมลู (Key in) กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดนิ 
กระบวนการผลติ ข้อมูลการใช้ท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน จําแนกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

1. ระดับท่ี 1 มีการจําแนก 5 ประเภท ได้แก่ พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U) 
พื้นท่ีเกษตรกรรม (A) พื้นท่ีป่า (F) พื้นท่ีนํ้า (W) พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด (M) ไม่มีให้บริการ 

2. ระดับท่ี 2 หรือการใช้ท่ีดินรายภาค มีการจําแนกตามระดับการจําแนกท่ี 2 
3. ระดับท่ี 3 หรือการใช้ท่ีดินรายจังหวัด มีการจําแนก ตามระดับการจําแนกท่ี 3 

กระบวนการจัดทําข้อมูลการสํารวจจําแนกการใช้ท่ีดินมีขั้นตอน ดังน้ี  
1. จัดเตรียมข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลภายนอก (แผนท่ีภูมิประเทศ ข้อมูลจาก

ดาวเทียม ขอบเขตการปกครอง และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) และ ข้อมูลภายใน 
(ภาพถ่ายออร์โธสี และแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินปีท่ีมีการจัดทําคร้ังล่าสุด) 

2. วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดินท่ีมีการจัดทํา
คร้ังล่าสุด กับข้อมูลดาวเทียม เพื่อกําหนดจุด สํารวจภาคสนาม และจัดพิมพ์แผนท่ี
สําหรับการสาํรวจภาคสนามด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3. ตรวจสอบสภาพการใช้ท่ีดินภาคสนาม โดยวางแผนสํารวจสภาพการใช้ท่ีดินตาม
จุดสํารวจท่ีได้กําหนดไว้และดําเนินการสํารวจ รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลสภาพการ
ใช้ท่ีดินภาคสนาม 

4. สร้างฐานข้อมูลภาคสนามด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยนําเข้าข้อมูลเชิง
พื้นท่ี (Spatial Data) และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data)ประกอบด้วย 

- LU_ID_L3 (รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับ 3 (Level3)) 
- LU_ID_L2 (รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับ 2 (Level2)) 
- LU_ID_L1 (รหัสประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับ 1 (Level1)) 
- LU_CODE (รหัสการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับ 3 (Level3)) 
- LU_DES_TH (รายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับ 3 (ภาษาไทย)) 
- LU_DES_EN (รายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับ 3 (ภาษาอังกฤษ)) 
- LU_DES (รายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีดินนอกเหนือจาก LU_DES_TH) 
- Area (เน้ือท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินหน่วยเป็นตารางเมตร คํานวณจากการใช้

สารสนเทศภูมิศาสตร์) 
5. ดําเนินการแก้ไข และปรับปรุงฐานข้อมูล ให้สอดคล้องกับข้อมูลภาคสนาม และ

ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมลู 
6. จัดทําแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน และรายงานสําหรับเผยแพร่ 

หน่วยงานผู้รวบรวมและ
ประมวลผลขอ้มูล  

กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดนิ 

ความละเอียดเชิงเวลา 2558 - 2559 
ความละเอียดเชิงพื้นท่ี ระดับตําบล / มาตราส่วน 1 : 25,000 
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ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล 2ปี/คร้ัง 
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ข้อมลูเวกเตอร์ (Vector Data) ชนิดพื้นท่ีรูปปิด (Polygon) 
วิธีการเช่ือมโยง WMS 
วิธีการเผยแพร่ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

1. http://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=18907 
2. http://eis.ldd.go.th/lddeis/PLM.aspx  
เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน 
1. LDD Soil Guide 
2. LDD Zoning 
3. LDD Land Info 

กลุ่มผูใ้ช้งานข้อมูล เกษตรกร นักวิชาการ นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/ผูป้ระสานงานหลกั นางสาวอมรรัตน์  สระเพ็ชร 

นางสาวสลลิา  เอ่ียมอิทธิพล 
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ลําดับท่ี     4   
 
ช่ือรายการข้อมลู ข้อมูลสํามะโนท่ีดินเพื่อการเกษตร 
ชนิดของข้อมลู ข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial data) / รายงาน 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล  นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย/นักวิชาการเกษตร/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หน่วยงานผู้ผลติข้อมลู (Key in) สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี 
กระบวนการผลติ การสํารวจจัดทําสํามะโนท่ีดินเพื่อการพัฒนาท่ีดินตามแผนการใช้ท่ีดินระดับ

ตําบล มีขั้นตอน ดังน้ี  
1. จัดทําแผนท่ีการถือครองที่ดินอย่างละเอียด โดยใช้แผนท่ีภาพถ่าย ออร์โธสี

มาตราส่วน 1:4,000 หรือแผนท่ีภาพดาวเทียมไทยโชต มาตราส่วน 1:10,000 
2. สํารวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร และท่ีเกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาท่ีดิน

ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยการสํารวจ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
3. สํารวจข้อมูลการถือครองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
4. จัดทําแผนที่และฐานข้อมูลเชิงเลข ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ

จัดทําข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data)ประกอบด้วย  
- ช่ือ นามสกุล เกษตรกร 
- ท่ีอยู่เกษตรกร 
- ประเภทเอกสารสิทธ์ิ 
- พืชหลกั 
- วิธีการปลูก 
- ผลผลิตท่ีได ้
- ประเภทปุ๋ยท่ีใช้ 
- แหล่งนํ้าท่ีใช้ทําการเกษตร ฯลฯ 

หน่วยงานผู้รวบรวมและ
ประมวลผลขอ้มูล  

สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี 

ความละเอียดเชิงเวลา 2561 
ความละเอียดเชิงพื้นท่ี ระดับตําบล / มาตราส่วน 1 : 4,000 
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ทําเสร็จในแต่ละพื้นท่ีของปีงบประมาณนั้น ๆ (ยังไม่มีรอบการปรับปรุงข้อมูล) 
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 1. ข้อมลูเวกเตอร์ (Vector Data) ชนิดพื้นท่ีรูปปิด (Polygon) 

2. ไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ ในรูปแบบ Word และ PDF 
วิธีการเช่ือมโยง - 
วิธีการเผยแพร่ เผยแพร่รูปเล่มรายงาน และ ผ่านแอปพลิเคชัน LDD Zoning 
กลุ่มผูใ้ช้งานข้อมูล เกษตรกร นักวิชาการ นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/ผูป้ระสานงานหลกั นางสุรีรัตน์  อุดมบุณยลกัษณ ์

ว่าที่ ร.ต.อัครศิต  นโรปการณ์ 
 
 
 
 



8 
 

ลําดับท่ี     5  
  
ช่ือรายการข้อมลู แหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน  
ชนิดของข้อมลู ข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial data) / รายงาน 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล  นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย/นักวิชาการเกษตร/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หน่วยงานผู้ผลติข้อมลู (Key in) 1. ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

2. กองแผนงาน 
กระบวนการผลติ ข้อมูลแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. เกษตรกรย่ืนคําร้องขอเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน 
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ 
2. เจ้าหน้าท่ีจะ Export ข้อมูลรายละเอียดของเกษตรกร ซ่ึงประกอบด้วย ชื่อ-
นามสกุล ท่ีอยู่ของเกษตรกร ตําแหน่งท่ีตั้งแหล่งนํ้า และค่าพิกัด ท่ีต้องการจาก
ฐานข้อมูลระบบแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ออกมาในรูปแบบ Excel file 
โดยใช้เง่ือนไขจําแนกตามจังหวัด ปี และประเภทงบประมาณ  
3. จัดการข้อมูล Excel file ให้อยู่ในรูปแบบท่ีพร้อมใช้งาน (Flat Table) 
4. นําเข้าข้อมูล Excel file ท่ีจัดการเรียบร้อยแล้ว เข้าโปรแกรมด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  
5. แปลงข้อมูล Excel file ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเวกเตอร์ (Vector data) ชนิด
รูปแบบจุด (Point)จากข้อมูลค่าพิกัดท่ีมีใน Excel file 
6. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
7. จัดเก็บเป็นฐานข้อมลูข้อมูลเชิงพื้นท่ี สําหรับนําไปใช้งานได้อย่างสะดวก 
 

หน่วยงานผู้รวบรวมและ
ประมวลผลขอ้มูล  

1. ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
2. กองแผนงาน 

ความละเอียดเชิงเวลา 2561 
ความละเอียดเชิงพื้นท่ี ระดับตําบล  
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ทําเสร็จในแต่ละพื้นท่ีของปีงบประมาณนั้น ๆ (ยังไม่มีรอบการปรับปรุงข้อมูล) 
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 1. ข้อมลูเวกเตอร์ (Vector Data) ชนิดรูปแบบจุด (Point) 

2. รายงานในรูปแบบ Excel  
วิธีการเช่ือมโยง - 
วิธีการเผยแพร่ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://eis.ldd.go.th/borjiew/php/workspace.php 

เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน LDD Zoning 
กลุ่มผูใ้ช้งานข้อมูล เกษตรกร นักวิชาการ นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/ผูป้ระสานงานหลกั นายวีระ ปะทะขีนัง 
 



ลําดับที่ ช่ือรายการ คาํอธิบาย โปรดระบุ

1 ช่ือข้อมลู ช่ือของข้อมลูท่ีกําหนดโดยหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ข้อมลูดิน 1:25,000

2 เจ้าของข้อมลู ช่ือบคุคล ช่ือสว่นงาน หรือช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ข้อมลู และท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้

กองสํารวจดินและวิจยัทรัพยากรดิน

3 คําสําคญั หวัข้อ คํา หรือวลี ท่ีใช้สําหรับการค้นเร่ืองท่ีต้องการได้ ดิน  กลุม่ชดุดิน  ข้อมลูดิน  ทรัพยากรดิน

4 คําอธิบายอย่างย่อ บทคดัย่อของข้อมลูหรือ Abstract ท่ีบ่งบอกถงึ

เนือ้ความในข้อมลูอย่างสัน้

กลุม่ชดุดิน เป็นหน่วยของแผนท่ีดินท่ีกรมพฒันาท่ีดิน

พฒันาขึน้มา โดยการรวมชดุดินท่ีมีลกัษณะ สมบติั และ

ศกัยภาพในการเพาะปลกู รวมถงึการจดัการดินท่ี

คล้ายคลงึกนั มาไว้เป็นกลุม่เดียวกนั เพ่ือประโยชน์ใน

การให้คําแนะนํา การตรวจสอบลกัษณะดิน การใช้ท่ีดิน 

และการจดัการดินท่ีเหมาะสมให้แก่เกษตรกร และ

ผู้สนใจทัว่ไป จากชดุดินกวา่ 300 ชดุดิน ได้จดัจําแนก

ใหมเ่ป็น 62 กลุม่ชดุดินด้วยกนั

5 ผู้ให้ข้อมลู ช่ือบคุคลหรือช่ือหน่วยงานท่ีให้ข้อมลู และท่ีอยู่ท่ี

สามารถติดต่อได้

กองสํารวจดินและวิจยัทรัพยากรดิน

6 ผู้สนบัสนนุหรือผู้ ร่วมดําเนินการ บคุคลหรือหน่วยงานนอกเหนือจากผู้ รับผิดชอบข้อมลู 

ท่ีสนบัสนนุหรือร่วมดําเนินการ

กองสํารวจดินและวิจยัทรัพยากรดิน

7 วนัท่ีเร่ิมต้น วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมต้นใช้ข้อมลู (รูปแบบ YYYY-MM-DD 

เช่น 2015-02-25)

2014-10-01

8 วนัท่ีทําการเปล่ียนแปลงข้อมลู

ลา่สดุ

วนั เดือน ปี ลา่สดุท่ีมีการปรับปรุงข้อมลู (รูปแบบ 

YYYY-MM-DD เช่น 2015-02-25)

2553

9 แหลง่ท่ีมา แหลง่ท่ีมาของข้อมลู เช่น จากโครงการสํารวจ การสํารวจและเก็บข้อมลู

 บคุคล
 สถานประกอบการ
 ครัวเรือน
 หมูบ้่าน
 ตําบล
 อําเภอ
 จงัหวดั
 ภาค
 ประเทศ
 อ่ืน ๆ.............................
 Text/html
 XML
 ฐานข้อมลู
 รูปภาพ
 อ่ืน ๆ….Shape File (Polygon).......
 เวบ็ไซต์
 รายงานวิชาการ
 ตารางสถิติ
 ผลงานวิจยั
 อ่ืน ๆ....Application....

เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata)

12 ประเภทการนําเสนอ ประเภทการนําเสนอข้อมลู เช่น เวบ็ไซต์ รายงาน

วิชาการ ตารางสถิติ ผลงานวิจยั

10 หน่วยของการจดัเก็บข้อมลู หน่วยย่อยหรือขอบเขตท่ีย่อยท่ีสดุท่ีมีการจดัเก็บข้อมลู

เช่น หมูบ้่าน จงัหวดั ภาค ประเทศ

11 รูปแบบการเก็บข้อมลู รูปแบบท่ีบนัทกึข้อมลู เช่น text/html XML ฐานข้อมลู 

รูปภาพ



ลําดับที่ ช่ือรายการ คาํอธิบาย โปรดระบุ

 ภาษาไทย
 ภาษาองักฤษ
 จีน
 ญ่ีปุ่ น
 อ่ืน ๆ.............................

14 URL ระบ ุURL ท่ีสามารถเข้าถงึชดุข้อมลูได้ -

 กรุงเทพมหานคร
 ปริมณฑล
 ประเทศไทย
 ทกุประเทศ
 อ่ืน ๆ.............................

16 สิทธ์ิในการเข้าถงึข้อมลู สิทธ์ิในการเข้าถงึข้อมลู ซึง่อธิบายระดบัการเข้าถงึ

ข้อมลู เช่น ผู้มีสิทธิเข้าถงึ ฟิลด์ท่ีสามารถเข้าถงึ 

รายการท่ีสามารถเข้าถงึ

Public = ขอรับบริการโดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย

Restricted Public = ขอรับบริการโดยต้องเสียค่าใช้จ่าย

17 สิทธ์ิในการใช้ข้อมลู สิทธ์ิ สญัญา หรือข้อตกลงในการใช้ชดุข้อมลู เช่น 

สญัญาอนญุาตสําหรับข้อมลูเปิดภาครัฐ (License for

 Open Government Data)

-

15 ขอบเขตท่ีเผยแพร่ข้อมลู ขอบเขตหรือพืน้ท่ีในการนําเสนอ ข้อมลู เช่น 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ประเทศไทย ทกุประเทศ

13 ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 

ภาษาญ่ีปุ่ น



ลําดับที่ ช่ือรายการ คาํอธิบาย โปรดระบุ

1 ช่ือข้อมลู ช่ือของข้อมลูท่ีกําหนดโดยหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ข้อมลูชดุดิน 1:25,000

2 เจ้าของข้อมลู ช่ือบคุคล ช่ือสว่นงาน หรือช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ข้อมลู และท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้

กองสํารวจดินและวิจยัทรัพยากรดิน

3 คําสําคญั หวัข้อ คํา หรือวลี ท่ีใช้สําหรับการค้นเร่ืองท่ีต้องการได้ ดิน  ชดุดิน  กลุม่ชดุดิน ข้อมลูดิน ทรัพยากรดิน วาง

แผนการใช้ท่ีดิน

4 คําอธิบายอย่างย่อ บทคดัย่อของข้อมลูหรือ Abstract ท่ีบ่งบอกถงึ

เนือ้ความในข้อมลูอย่างสัน้

ชดุดิน คือ หน่วยในขัน้ต่ําสดุของการจําแนกในระบบ

อนกุรมวิธานดิน ซึง่มีข้อจํากดั พิสยัของลกัษณะและ

สมบติัต่าง ๆ ของดินสม่ําเสมอมากกวา่หน่วยในขัน้

อนกุรมวิธานท่ีสงูกวา่ ชดุดินเป็นหน่วยแผนท่ีดินท่ีใช้

แพร่หลายมาก โดยเฉพาะในแผนท่ีแบบละเอียด ซึง่

สําคญัมากท่ีช่วยในการถ่ายทอดข้อมลูดินและงานวิจยั

จากท่ีหนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่

5 ผู้ให้ข้อมลู ช่ือบคุคลหรือช่ือหน่วยงานท่ีให้ข้อมลู และท่ีอยู่ท่ี

สามารถติดต่อได้

กองสํารวจดินและวิจยัทรัพยากรดิน

6 ผู้สนบัสนนุหรือผู้ ร่วมดําเนินการ บคุคลหรือหน่วยงานนอกเหนือจากผู้ รับผิดชอบข้อมลู 

ท่ีสนบัสนนุหรือร่วมดําเนินการ

กองสํารวจดินและวิจยัทรัพยากรดิน

7 วนัท่ีเร่ิมต้น วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมต้นใช้ข้อมลู (รูปแบบ YYYY-MM-DD 

เช่น 2015-02-25)

2015-10-01

8 วนัท่ีทําการเปล่ียนแปลงข้อมลู

ลา่สดุ

วนั เดือน ปี ลา่สดุท่ีมีการปรับปรุงข้อมลู (รูปแบบ 

YYYY-MM-DD เช่น 2015-02-25)

2562

9 แหลง่ท่ีมา แหลง่ท่ีมาของข้อมลู เช่น จากโครงการสํารวจ การสํารวจและเก็บข้อมลู

 บคุคล
 สถานประกอบการ
 ครัวเรือน
 หมูบ้่าน
 ตําบล
 อําเภอ
 จงัหวดั
 ภาค
 ประเทศ
 อ่ืน ๆ.............................
 Text/html
 XML
 ฐานข้อมลู
 รูปภาพ
 อ่ืน ๆ......Shape File (Polygon)......
 เวบ็ไซต์
 รายงานวิชาการ
 ตารางสถิติ
 ผลงานวิจยั
 อ่ืน ๆ.............................

12 ประเภทการนําเสนอ ประเภทการนําเสนอข้อมลู เช่น เวบ็ไซต์ รายงาน

วิชาการ ตารางสถิติ ผลงานวิจยั

เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata)

10 หน่วยของการจดัเก็บข้อมลู หน่วยย่อยหรือขอบเขตท่ีย่อยท่ีสดุท่ีมีการจดัเก็บข้อมลู

เช่น หมูบ้่าน จงัหวดั ภาค ประเทศ

11 รูปแบบการเก็บข้อมลู รูปแบบท่ีบนัทกึข้อมลู เช่น text/html XML ฐานข้อมลู 

รูปภาพ



ลําดับที่ ช่ือรายการ คาํอธิบาย โปรดระบุ

 ภาษาไทย
 ภาษาองักฤษ
 จีน
 ญ่ีปุ่ น
 อ่ืน ๆ.............................

14 URL ระบ ุURL ท่ีสามารถเข้าถงึชดุข้อมลูได้ -

 กรุงเทพมหานคร
 ปริมณฑล
 ประเทศไทย
 ทกุประเทศ
 อ่ืน ๆ.............................

16 สิทธ์ิในการเข้าถงึข้อมลู สิทธ์ิในการเข้าถงึข้อมลู ซึง่อธิบายระดบัการเข้าถงึ

ข้อมลู เช่น ผู้มีสิทธิเข้าถงึ ฟิลด์ท่ีสามารถเข้าถงึ 

รายการท่ีสามารถเข้าถงึ

Public = ขอรับบริการโดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย

Restricted Public = ขอรับบริการโดยต้องเสียค่าใช้จ่าย

17 สิทธ์ิในการใช้ข้อมลู สิทธ์ิ สญัญา หรือข้อตกลงในการใช้ชดุข้อมลู เช่น 

สญัญาอนญุาตสําหรับข้อมลูเปิดภาครัฐ (License for

 Open Government Data)

-

15 ขอบเขตท่ีเผยแพร่ข้อมลู ขอบเขตหรือพืน้ท่ีในการนําเสนอ ข้อมลู เช่น 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ประเทศไทย ทกุประเทศ

13 ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 

ภาษาญ่ีปุ่ น



ลําดับที่ ช่ือรายการ คาํอธิบาย โปรดระบุ

1 ช่ือข้อมลู ช่ือของข้อมลูท่ีกําหนดโดยหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ข้อมลูการใช้ท่ีดิน 1:25,000

2 เจ้าของข้อมลู ช่ือบคุคล ช่ือสว่นงาน หรือช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ข้อมลู และท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้

กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน

3 คําสําคญั หวัข้อ คํา หรือวลี ท่ีใช้สําหรับการค้นเร่ืองท่ีต้องการได้ การใช้ท่ีดิน ท่ีดิน ดิน  การใช้ประโยชน์ดิน

4 คําอธิบายอย่างย่อ บทคดัย่อของข้อมลูหรือ Abstract ท่ีบ่งบอกถงึ

เนือ้ความในข้อมลูอย่างสัน้

แผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จําแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

(Land Use) ใช้กําหนดแผนการใช้ท่ีดิน การจดัการ

ทรัพยากรท่ีดินระดบัจงัหวดั ลุม่นํา้ ภมิูภาค ประเทศ การ

กําหนด Zoning พืชเศรษฐกิจ

5 ผู้ให้ข้อมลู ช่ือบคุคลหรือช่ือหน่วยงานท่ีให้ข้อมลู และท่ีอยู่ท่ี

สามารถติดต่อได้

กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน

6 ผู้สนบัสนนุหรือผู้ ร่วมดําเนินการ บคุคลหรือหน่วยงานนอกเหนือจากผู้ รับผิดชอบข้อมลู 

ท่ีสนบัสนนุหรือร่วมดําเนินการ

-

7 วนัท่ีเร่ิมต้น วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมต้นใช้ข้อมลู (รูปแบบ YYYY-MM-DD 

เช่น 2015-02-25)

2015-10-01

2016-10-01

8 วนัท่ีทําการเปล่ียนแปลงข้อมลู

ลา่สดุ

วนั เดือน ปี ลา่สดุท่ีมีการปรับปรุงข้อมลู (รูปแบบ 

YYYY-MM-DD เช่น 2015-02-25)

2561

9 แหลง่ท่ีมา แหลง่ท่ีมาของข้อมลู เช่น จากโครงการสํารวจ การสํารวจและเก็บข้อมลู

 บคุคล
 สถานประกอบการ
 ครัวเรือน
 หมูบ้่าน
 ตําบล
 อําเภอ
 จงัหวดั
 ภาค
 ประเทศ
 อ่ืน ๆ.............................
 Text/html
 XML
 ฐานข้อมลู
 รูปภาพ
 อ่ืน ๆ.shape file............................
 เวบ็ไซต์
 รายงานวิชาการ
 ตารางสถิติ
 ผลงานวิจยั
 อ่ืน ๆ…Application....
 ภาษาไทย
 ภาษาองักฤษ
 จีน
 ญ่ีปุ่ น
 อ่ืน ๆ.............................

เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata)

12 ประเภทการนําเสนอ ประเภทการนําเสนอข้อมลู เช่น เวบ็ไซต์ รายงาน

วิชาการ ตารางสถิติ ผลงานวิจยั

13 ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 

ภาษาญ่ีปุ่ น

10 หน่วยของการจดัเก็บข้อมลู หน่วยย่อยหรือขอบเขตท่ีย่อยท่ีสดุท่ีมีการจดัเก็บข้อมลู

เช่น หมูบ้่าน จงัหวดั ภาค ประเทศ

11 รูปแบบการเก็บข้อมลู รูปแบบท่ีบนัทกึข้อมลู เช่น text/html XML ฐานข้อมลู 

รูปภาพ



ลําดับที่ ช่ือรายการ คาํอธิบาย โปรดระบุ

14 URL ระบ ุURL ท่ีสามารถเข้าถงึชดุข้อมลูได้ -

 กรุงเทพมหานคร
 ปริมณฑล
 ประเทศไทย
 ทกุประเทศ
 อ่ืน ๆ.............................

16 สิทธ์ิในการเข้าถงึข้อมลู สิทธ์ิในการเข้าถงึข้อมลู ซึง่อธิบายระดบัการเข้าถงึ

ข้อมลู เช่น ผู้มีสิทธิเข้าถงึ ฟิลด์ท่ีสามารถเข้าถงึ 

รายการท่ีสามารถเข้าถงึ

Public = ขอรับบริการโดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย

Restricted Public = ขอรับบริการโดยต้องเสียค่าใช้จ่าย

17 สิทธ์ิในการใช้ข้อมลู สิทธ์ิ สญัญา หรือข้อตกลงในการใช้ชดุข้อมลู เช่น 

สญัญาอนญุาตสําหรับข้อมลูเปิดภาครัฐ (License for

 Open Government Data)

-

15 ขอบเขตท่ีเผยแพร่ข้อมลู ขอบเขตหรือพืน้ท่ีในการนําเสนอ ข้อมลู เช่น 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ประเทศไทย ทกุประเทศ



ลําดับที่ ช่ือรายการ คาํอธิบาย โปรดระบุ

1 ช่ือข้อมลู ช่ือของข้อมลูท่ีกําหนดโดยหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ข้อมลูสํามะโนที่ดินเพ่ือการเกษตร

2 เจ้าของข้อมลู ช่ือบคุคล ช่ือสว่นงาน หรือช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ข้อมลู และท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้

สํานกัเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี

3 คําสําคญั หวัข้อ คํา หรือวลี ท่ีใช้สําหรับการค้นเร่ืองท่ีต้องการได้ สํามะโนที่ดิน  การจดัการเชิงพืน้ท่ี  แผนท่ีการเกษตร

4 คําอธิบายอยา่งยอ่ บทคดัยอ่ของข้อมลูหรือ Abstract ท่ีบง่บอกถึง

เนือ้ความในข้อมลูอยา่งสัน้

การสํารวจสํามะโนที่ดิน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบั

การเกษตร โดยการสอบถามจากผู้ ถือครองทําการเกษตร 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูโครงสร้าง

พืน้ฐานทางการเกษตร ได้แก่ จํานวนผู้ ถือครองและเนือ้ท่ี 

ถือครองทําการเกษตร การใช้ประโยชน์ในท่ีถือครอง การ

ถือครองท่ีดิน เนือ้ท่ีเพาะปลกูพืช  การใช้ปุ๋ ย การใช้

เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือเพ่ือการเกษตร และกําลงัแรงงานท่ีใช้

ในการเกษตร เป็นต้น เพ่ือให้มีข้อมลู

ใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับการจดัการเชิงพืน้ท่ี โดยมี

ข้อพิจารณาจากข้อมลูสภาพพืน้ท่ี ความต้องการของ

ชมุชน ซึง่สอดคล้องกบัแผนพฒันาการเกษตรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแผนท่ีพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาติ

5 ผู้ ให้ข้อมลู ช่ือบคุคลหรือช่ือหน่วยงานท่ีให้ข้อมลู และท่ีอยูท่ี่

สามารถติดตอ่ได้

สํานกัเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี

6 ผู้สนบัสนนุหรือผู้ ร่วมดําเนินการ บคุคลหรือหน่วยงานนอกเหนือจากผู้ รับผิดชอบข้อมลู 

ท่ีสนบัสนนุหรือร่วมดําเนินการ

-

7 วนัท่ีเร่ิมต้น วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมต้นใช้ข้อมลู (รูปแบบ YYYY-MM-DD 

เชน่ 2015-02-25)

2012-10-01

2014-10-01

8 วนัท่ีทําการเปลี่ยนแปลงข้อมลู

ลา่สดุ

วนั เดือน ปี ลา่สดุท่ีมีการปรับปรุงข้อมลู (รูปแบบ 

YYYY-MM-DD เชน่ 2015-02-25)

2559

9 แหลง่ท่ีมา แหลง่ท่ีมาของข้อมลู เชน่ จากโครงการสํารวจ การสํารวจและเก็บข้อมลู

 บคุคล
 สถานประกอบการ
 ครัวเรือน
 หมู่บ้าน
 ตําบล
 อําเภอ
 จงัหวดั
 ภาค
 ประเทศ
 อ่ืน ๆ..............................
 Text/html
 XML
 ฐานข้อมลู
 รูปภาพ
 อ่ืน ๆ..Shape File (Polygon)...

เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata)

10 หน่วยของการจดัเก็บข้อมลู หน่วยยอ่ยหรือขอบเขตท่ียอ่ยท่ีสดุท่ีมีการจดัเก็บข้อมลู

เชน่ หมู่บ้าน จงัหวดั ภาค ประเทศ

11 รูปแบบการเก็บข้อมลู รูปแบบท่ีบนัทกึข้อมลู เชน่ text/html XML ฐานข้อมลู 

รูปภาพ



ลําดับที่ ช่ือรายการ คาํอธิบาย โปรดระบุ

 เว็บไซต์
 รายงานวิชาการ
 ตารางสถิติ
 ผลงานวิจยั
 อ่ืน ๆ…Application....
 ภาษาไทย
 ภาษาองักฤษ
 จีน
 ญ่ีปุ่ น
 อ่ืน ๆ..............................

14 URL ระบ ุURL ท่ีสามารถเข้าถึงชดุข้อมลูได้ -

 กรุงเทพมหานคร
 ปริมณฑล
 ประเทศไทย
 ทกุประเทศ
 อ่ืน ๆ..............................

16 สิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลู สิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลู ซึง่อธิบายระดบัการเข้าถึง

ข้อมลู เชน่ ผู้ มีสิทธิเข้าถึง ฟิลด์ท่ีสามารถเข้าถึง 

รายการท่ีสามารถเข้าถึง

Public = ขอรับบริการโดยไม่เสียคา่ใช้จา่ย

Restricted Public = ขอรับบริการโดยต้องเสียคา่ใช้จา่ย

17 สิทธ์ิในการใช้ข้อมลู สิทธ์ิ สญัญา หรือข้อตกลงในการใช้ชดุข้อมลู เชน่ 

สญัญาอนญุาตสําหรับข้อมลูเปิดภาครัฐ (License for

 Open Government Data)

-

15 ขอบเขตท่ีเผยแพร่ข้อมลู ขอบเขตหรือพืน้ท่ีในการนําเสนอ ข้อมลู เชน่ 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ประเทศไทย ทกุประเทศ

12 ประเภทการนําเสนอ ประเภทการนําเสนอข้อมลู เชน่ เว็บไซต์ รายงาน

วิชาการ ตารางสถิติ ผลงานวิจยั

13 ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ เชน่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 

ภาษาญ่ีปุ่ น



ลําดับที่ ช่ือรายการ คาํอธิบาย โปรดระบุ

1 ช่ือข้อมลู ช่ือของข้อมลูท่ีกําหนดโดยหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ข้อมลูแหลง่นํา้ในไร่นานอกเขตชลประทาน

2 เจ้าของข้อมลู ช่ือบคุคล ช่ือสว่นงาน หรือช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ข้อมลู และท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองแผนงาน

3 คําสําคญั หวัข้อ คํา หรือวลี ท่ีใช้สําหรับการค้นเร่ืองท่ีต้องการได้ แหลง่นํา้ในไร่นา  บอ่จ๋ิว  บอ่นํา้

4 คําอธิบายอยา่งยอ่ บทคดัยอ่ของข้อมลูหรือ Abstract ท่ีบง่บอกถึง

เนือ้ความในข้อมลูอยา่งสัน้

เป็นข้อมลูท่ีอธิบายรายละเอียดของเกษตรกรท่ี

ลงทะเบียนขอแหลง่นํา้ และเกษตกรท่ีได้รับการขดุแหลง่

นํา้ ซึง่มีข้อมลูท่ีสําคญั เชน่ ช่ือ-นามสกลุ ท่ีอยูข่อง

เกษตรกร ตําแหน่งท่ีตัง้ของแหลง่นํา้ โดยแสดงเป็นคา่

พิกดัตําแหน่งแหลง่นํา้

5 ผู้ ให้ข้อมลู ช่ือบคุคลหรือช่ือหน่วยงานท่ีให้ข้อมลู และท่ีอยูท่ี่

สามารถติดตอ่ได้

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองแผนงาน

6 ผู้สนบัสนนุหรือผู้ ร่วมดําเนินการ บคุคลหรือหน่วยงานนอกเหนือจากผู้ รับผิดชอบข้อมลู 

ท่ีสนบัสนนุหรือร่วมดําเนินการ

-

7 วนัท่ีเร่ิมต้น วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมต้นใช้ข้อมลู (รูปแบบ YYYY-MM-DD 

เชน่ 2015-02-25)

2557

8 วนัท่ีทําการเปลี่ยนแปลงข้อมลู

ลา่สดุ

วนั เดือน ปี ลา่สดุท่ีมีการปรับปรุงข้อมลู (รูปแบบ 

YYYY-MM-DD เชน่ 2015-02-25)

2561

9 แหลง่ท่ีมา แหลง่ท่ีมาของข้อมลู เชน่ จากโครงการสํารวจ การรายงานจากระบบทะเบียน

 บคุคล
 สถานประกอบการ
 ครัวเรือน
 หมู่บ้าน
 ตําบล
 อําเภอ
 จงัหวดั
 ภาค
 ประเทศ
 อ่ืน ๆ..............................
 Text/html
 XML
 ฐานข้อมลู
 รูปภาพ
 อ่ืน ๆ..Shapefile (Point)..
 เว็บไซต์
 รายงานวิชาการ
 ตารางสถิติ
 ผลงานวิจยั
 อ่ืน ๆ..............................
 ภาษาไทย
 ภาษาองักฤษ
 จีน
 ญ่ีปุ่ น
 อ่ืน ๆ..............................

เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata)

12 ประเภทการนําเสนอ ประเภทการนําเสนอข้อมลู เชน่ เว็บไซต์ รายงาน

วิชาการ ตารางสถิติ ผลงานวิจยั

13 ภาษาท่ีใช้ ภาษาท่ีใช้ เชน่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 

ภาษาญ่ีปุ่ น

10 หน่วยของการจดัเก็บข้อมลู หน่วยยอ่ยหรือขอบเขตท่ียอ่ยท่ีสดุท่ีมีการจดัเก็บข้อมลู

เชน่ หมู่บ้าน จงัหวดั ภาค ประเทศ

11 รูปแบบการเก็บข้อมลู รูปแบบท่ีบนัทกึข้อมลู เชน่ text/html XML ฐานข้อมลู 

รูปภาพ



ลําดับที่ ช่ือรายการ คาํอธิบาย โปรดระบุ

14 URL ระบ ุURL ท่ีสามารถเข้าถึงชดุข้อมลูได้ -

 กรุงเทพมหานคร
 ปริมณฑล
 ประเทศไทย
 ทกุประเทศ
 อ่ืน ๆ.............

16 สิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลู สิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลู ซึง่อธิบายระดบัการเข้าถึง

ข้อมลู เชน่ ผู้ มีสิทธิเข้าถึง ฟิลด์ท่ีสามารถเข้าถึง 

รายการท่ีสามารถเข้าถึง

Public = ขอรับบริการโดยไม่เสียคา่ใช้จา่ย

17 สิทธ์ิในการใช้ข้อมลู สิทธ์ิ สญัญา หรือข้อตกลงในการใช้ชดุข้อมลู เชน่ 

สญัญาอนญุาตสําหรับข้อมลูเปิดภาครัฐ (License for

 Open Government Data)

-

15 ขอบเขตท่ีเผยแพร่ข้อมลู ขอบเขตหรือพืน้ท่ีในการนําเสนอ ข้อมลู เชน่ 

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ประเทศไทย ทกุประเทศ



เว็บไซต์ฐานข้อมูลกลางขนาดใหญ่ Big data กรมพัฒนาที่ดิน 
 

กรมพัฒนาท่ีดิน ได้น าบัญชีชุดข้อมูล (Data Catalog)  จ านวน 5 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 1: 25,000  
2) ข้อมูลการใช้ที่ดิน 1:25,000  3) ข้อมูลชุดดิน 1:25,000 4) ข้อมูลส ามะโนที่ดินเพื่อการเกษตร  และ 5)ข้อมูลแหล่งน  า
ในไร่นานอกเขตชลประทาน ขึ นไว้ใน เว็บไซต์ฐานข้อมูลกลางขนาดใหญ่ Big data กรมพัฒนาท่ีดิน เรียบร้อยแล้ว  

1. ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูได้ที่  URL คือ  http://www.ldd.go.th/WEB_BigData/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูล เมทาดาตา (Metadata) ด้าน Business และด้าน Technique โดยคลิกที่ช่อง 
Metadata ด้านขวาของตาราง  

 2.1 เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.2 เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technique Metadata) 
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ตารางการเชื่อมโยงข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินเข้าฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ล ำดับ ชื่อชุดข้อมูล 
รูปแบบกำรเชื่อมโยง/ 

ส่งข้อมลู 
รำยละเอียดกำรเชื่อมโยง/ส่งข้อมูลเข้ำฐำนข้อมูลกลำง 

1 ข้อมูลดิน มาตราส่วน 1: 25,000 Web Map Service (WMS) Link ส ำหรับเชื่อมโยงข้อมูล  
https://10.7.24.128/arcgis/services/LDD_SOIL_WM_CACHE/MapServer/WMSServer 

2 ข้อมูลการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000  Web Map Service (WMS) Link ส ำหรับเชื่อมโยงข้อมูล  
https://10.7.24.128/arcgis/services/LDD_LU_WM_CACHE/MapServer/WMSServer 

3 ข้อมูลแหล่งน ้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน  

Database Views IP : 10.7.24.123 
Service : viewdatabase 
Table : view_moac 

4 ข้อมูลชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 Web Map Service (WMS) Link ส ำหรับเชื่อมโยงข้อมูล  
https://10.7.24.128/arcgis/services/LDD/SoilSeries_11092019/MapServer/WMSServer 

5 ข้อมูลส้ามะโนทีด่ินเพื่อการเกษตร  Web Map Service (WMS) Link ส ำหรับเชื่อมโยงข้อมูล  
https://10.7.24.128/arcgis/services/LDD/LandCensus/MapServer/WMSServer 

 
 

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :    
เชื่อมโยงข้อมูลผ่ำนระบบ Security ของกรมพัฒนำที่ดิน โดยก้าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ ศทส. สป.กษ. ผ่านเครือข่าย GIN เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล 

 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :   

นายภูวดล แสงทอง กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน   
    โทร. 02-579-1181  e-mail : phuwadon@ldd.go.th 
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การเปิดเผยข้อมูล Open Data กรมพัฒนาที่ดิน 

 
กรมพัฒนาที่ดิน ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ดังนี้ 
 

1. การเปิดเผยข้อมูลที่มีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ในเว็บไซต์ฐานข้อมูลกลาง
ขนาดใหญ่ Big Data กรมพัฒนาที่ดิน ผ่าน URL : http://www.ldd.go.th/WEB_BigData/page_2.html 
จ านวน 5 ชุดข้อมูล ประกอบด้วย 

1) ข้อมูลดิน มาตราส่วน 1:25,000         
2) ข้อมูลการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000   
3) ข้อมูลแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน  
4) ข้อมูลชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000   
5) ข้อมูลส ามะโนที่ดินเพ่ือการเกษตร  
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2. การเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะ (Public) น าขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ฐานข้อมูลกลาง

ขนาดใหญ่ Big Data กรมพัฒนาที่ดิน ผ่าน URL : http://www.ldd.go.th/WEB_BigData/page_2.html  
เว็บไซต์ Open Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (https://opendata.moac.go.th) และ เว็บไซต์
ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (https://data.go.th) เรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 ชุดข้อมูล ประกอบด้วย 

จัดท าข้อมูลและน าขึ้นเผยแพร่ ปี 2558 
1) ข้อมูลค าอธิบายกลุ่มชุดดิน 
2) ข้อมูลการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2556-2557 

จัดท าข้อมูลและน าขึ้นเผยแพร่ ปี 2562 
1) ข้อมูลที่ตั้งแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 2559 
2) ข้อมูลแผนที่ดิน มาตราส่วน 1:100,000 
3)  ข้อมูลการใช้ที่ดินของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
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การน าข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ไปใช้ในการบริหารราชการของกรม 

 
ผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดิน ไดน้ าข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปใช้

ในการบริหารราชการ ผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ดังนี้ 
1. ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  Agri-Map Online 

เป็นระบบที่บูรณาการข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตร จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ได้แก่ ข้อมูลการใช้ที่ดิน, พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญในจังหวัด 4 พืช, พ้ืนที่เหมาะสมและไม่
เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจส าคัญที่ปลูกในปัจจุบัน , พ้ืนที่ดินมีปัญหาพืชทดแทนในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับพืช
เศรษฐกิจรายชนิดที่ปลูกในปัจจุบัน, แหล่งน้ าผิวดิน, แหล่งน้ าใต้ดินหรือบ่อบาดาล, แผนการพัฒนาแหล่งน้ า, 
เขตความเหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด, เขตความเหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล, โรงงาน
อุตสาหกรรม แหล่งรับซื้อและสหกรณ์การเกษตร , ลักษณะการถือครองที่ดินการเกษตรของเกษตรกร แสดง
ข้อมูลบนแผนที่ Google Map 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่ไม่
เหมาะสม (N) โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ปลูกข้าว
และพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ รวม 13 ชนิด ซึ่งมี
เนื้อที่มากถึง 14.52 ล้านไร่ ทั่วประเทศ 
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่
เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่มี
ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการ
เพาะปลูกอย่างยั่งยืน  

ก ร ม พั ฒ น า ที่ ดิ น  ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  ให้ เป็นหน่ วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning by 
Agri-Map)   มีหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร  ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรรม กรมประมง  กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และ กรมปศุสัตว์     เป้าหมายเพ่ือเป็นการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต ตามแผนที่
เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management: Agri-Map) ซึ่งเป็น
แผนที่ส าหรับบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรรายจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต โดย
พิจารณาจากปัจจัยทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการใช้พ้ืนที่ในการเพาะปลูกพืชว่ามี
ความเหมาะสมกับชนิดของดินและปริมาณน้ าหรือไม่ หากพบว่าไม่ มีความเหมาะสม จึงจะสนับสนุนให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และความต้องการของตลาด โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดพ้ืนที่เหมาะสมน้อย (S3) และ ไม่เหมาะสม (N) โดยใช้ Agri-Map Online 
2. คัดเลือกเกษตรกร 
3. อบรมและชี้แจงความเข้าใจเก่ียวกับกิจกรรมปรับเปลี่ยน 
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4. ด าเนินการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ 
5. ติดตามและประเมินผล 
6. รายงานสรุปผล 

 
ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยใช้ข้อมูล

จาก Agri-Map  
ปี 2560 ผลการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) ข้าว ปรับเปลี่ยนเป็นการผลิตสินค้าเกษตร

ชนิดใหม่ จ านวน 157,701 ไร่ เกษตรกร จ านวน 30,444 ราย ใน 53 จังหวัด 
สินค้าเกษตรชนิดใหม่ ไร่ ร้อยละ หน่วยงานหลัก/สนับสนุน 

- อ้อยโรงงาน 88,132 55.89 กรมส่งเสริมการเกษตร/กรมพัฒนาท่ีดิน/กรมวิชาการเกษตร 
- เกษตรผสมผสาน 38,287 24.28 กรมพัฒนาท่ีดิน/ส านักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม/กรมส่งเสริม

สหกรณ์ 
- พืชอาหารสัตว์ 20,768 13.17 กรมปศุสัตว์/กรมพัฒนาท่ีดิน 
- ปาล์มน้ ามัน 5,427 3.45 กรมพัฒนาท่ีดิน/กรมวิชาการเกษตร 
- มันส าปะหลัง 2,439 1.55 กรมพัฒนาท่ีดิน/กรมวิชาการเกษตร 
- ประมง 2,061 1.28 กรมประมง/กรมพัฒนาที่ดิน 
- หม่อนไหม 588 0.38 กรมหม่อนไหม 

 
ปี 2561 การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) ข้าว จ านวน 93,054 ไร่ เกษตรกร จ านวน 

23,239 ราย (ท้ังประเทศ)  ด าเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพ่ือท าเกษตรผสมผสานจาก

บ่อน้ า จ านวน 45,440 ไร่ เกษตรกร จ านวน 15,123 ราย  
- กิจกรรมปรับเปลี่ยนจากพ้ืนที่ผลิตพืชเดิมเป็นสินค้าชนิดใหม่ที่เหมาะสม จ านวน 

93,054 ไร่ เกษตรกร จ านวน 23,239 ราย  
ปี 2562 ผลการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เหมาะสมน้อย (S3) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) ข้าว ด้วยกิจกรรม

การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เพ่ือปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับการท าการเกษตรผสมผสาน และการ
ปลูกพืชชนิดอื่น จ านวน 53,667 ไร่ เกษตรกร จ านวน 2,483 ราย ใน 47 จังหวัด 
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2. ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning 
เป็นระบบที่ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช เพ่ือแสดง

ระดับความเหมาะสมของการปลูกพืช 4 ระดับ ได้แก่ พ้ืนที่มีความเหมาะสมสูง (S1),  พ้ืนที่มีความเหมาะสม
ปาน กลาง (S2)  พ้ืนที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และ พ้ืนที่ไม่เหมาะสม(N) ตามคุณสมบัติของดิน  โดย
แสดงผลร่วมกับขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล ส านักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนา
ที่ดิน ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี  แหล่งน้ าของกรมพัฒนาที่ดิน ส ามะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม   ศูนย์การ
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์  และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 

ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบ Web Application จากฟังก์ชัน Dashboard 
ส าหรับใช้ในการวางแผนเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม นอกจากนั้น  LDD 
Zoning ยังพัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใช้วิเคราะห์พ้ืนที่ S3 และ N ว่า
เหมาะสมที่จะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดใด ในระดับพื้นที่ (รายแปลง) ตามศักยภาพของดิน สถานีพัฒนาที่ดิน 
สามารถแก้ไขปรับปรุง (Update) ข้อมูลในพ้ืนที่ตนเองให้เป็นปัจจุบันด้วยเครื่องมือ Red Line ผ่านระบบ
ออนไลน์ หรือ พิมพ์แผนที่เพ่ือน าไปตรวจสอบกับพ้ืนที่จริง หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ก็สามารถแก้ไข
และส่งมายัง ส านักงานพัฒนาที่ดินเขตให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนแจ้งมายังส่วนกลางเพ่ือน าข้อมูลที่ยืนยัน
ความถูกต้องแล้วน าขึ้นเผยแพร่ในระบบต่อไป 
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ตัวอย่าง กระบวนการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ปรับเปลี่ยนด้วยฟังก์ชัน Redline 
  

ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 4 ได้น ำระบบ LDD 
Zoning ไปใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ในกำร 
Update ข้อมูลกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้ถูกต้อง และ
ใกล้เคียงปัจจุบัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  Dashboard ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่างๆ ของข้าว 

 

 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน                    
                     งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อไปสู่ 
                     ระบบราชการ 4.0  (Innovation Base) 

ชื่อตัวชี้วัด :  ร้อยละของคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการ      
                สามารถลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 

นายสมโสถดิ์  ด าเนินงาม 
ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 

ค าอธิบาย :  
1. ส่วนราชการต้องด าเนินการปรับปรุงคู่มือบริการประชาชนตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ 

โดยประเมินความส าเร็จในการลดระยะเวลาการให้บริการในคู่มือบริการประชาชน ซึ่งตามแผนการยกระดับการ
บริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ของส่วนราชการ ต้องลดระยะเวลาแล้วเสร็จตามคู่มือส าหรับประชาชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30  

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาที่ดินมีแผนการปรับลดระยะเวลาคู่มือส าหรับ
ประชาชน จ านวน 1 คู่มือ ดังนี้ 

 
ล าดับ ชื่อคู่มือส าหรับประชาชน ระยะเวลาเดิม 

1 การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 5 วันท าการ 
 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดใหม่ ด าเนินการ ปีนี้เป็นปีแรก 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ร้อยละของคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. 
การอ านวยความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการ      
สามารถลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ร้อยละ - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ร้อยละ 100 (100 คะแนน) 
 สูตรการค านวณ 

จ านวนคู่มือฯ ท่ีส่วนราชการสามารถลดระยะเวลาไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของระยะเวลาคู่มือเดมิ 
จ านวนคู่มือฯ ท้ังหมดที่ต้องปรับปรุงลดระยะเวลาในปี 2562 X 100 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ร้อยละของคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. 
การอ านวยความสะดวกฯ ที่ส่วนราชการ      
สามารถลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ลดระยะเวลาได้ร้อยละ 40 
ลดระยะเวลาการให้บริการแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่ของกรม
พัฒนาที่ดิน จากเดิม 5 วันท า
การ ลดเหลือ 3 วันท าการ 

100 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน ดังนี้  

    1. ทบทวนขั้นตอนการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่  

    2. ใช้เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) แทนการขอส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ของผู้ขอรับบริการ  

    3.ประสานงานการเชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แทน
การขอส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคลคล ของหน่วยงานเอกชนผู้ขอรับบริการ  

    4.ท าหนังสือเสนอความเห็นชอบให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพิจารณามอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการ
ส ารวจและท าแผนที่ มีอ านาจอนุมัติให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักใน
การให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geogtaphic Data 
Set : FGDS) ตามมาตราส่วนหลักของประเทศ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Storage ที่ใช้ในการจัดเก็บแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรม
พัฒนาที่ดิน  ไม่สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน มากกว่า 10 ปี (ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2549 จนถึงปัจจุบัน) จึงท าใหเ้ครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงช ารุดเสื่อมสภาพไปตามอายุการ
ใช้งาน ไม่สามารถซ่อมเปลี่ยนหรือจัดหาอะไหล่มาทดแทนได้เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตยกเลิกการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอะไหล่ของรุ่นดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป : ไม่สามารถลดระยะเวลาในการด าเนินการการให้บริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ ให้น้อยกว่า 3 วันได้อีกแล้ว เนื่องจากขั้นตอนในการจัดท าแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนา
ที่ดิน ต้องด าเนินการตามหลักวิชาการทางด้านแผนที่เพ่ือให้ไดแ้ผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่มคีวามถูกต้อง และได้
มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

หลักฐานอ้างอิง :   

1. ส าเนาหนังสือ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ ที่ กษ 0806/409 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่อง การมอบอ านาจอนุมัติให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 

2. ส าเนาคู่ฉบับ ค าสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 252/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่ง
มอบอ านาจให้ เลขานุการกรม ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อ านวยการ
ส านัก ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

3. ส าเนาคู่ฉบับ ค าสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 369/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง มอบอ านาจให้ 
เลขานุการกรม ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อคู่มือ 

หลักฐำนกำรด ำเนินกำรแก้ไขขอ้มูลและ 
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์ศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือส ำหรับประชำชน 

1. กำรให้บริกำรแผนที่หรือข้อมูลทำงแผนที ่
ของกรมพัฒนำที่ดิน(N) 

 

 
 
 
 
 

สรุปผลกำรประเมินด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร (Innovation base)  
ของ กรมพัฒนำที่ดิน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

จ ำนวนคู่มือที่ด ำเนินกำรปรับปรุงลดระยะเวลำทั้งหมด 1 คู่มือ  





















คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรใหบ้รกิำรแผนทีห่รอืขอ้มลูทำงแผนทีข่องกรมพฒันำทีด่นิ(N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมพัฒนาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

- ประชาชนหรอืเอกชนทีม่คีวามประสงคจ์ะขอรับบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีท่ีก่รมพัฒนาทีด่นิผลติ หรอืจัดหามาเพือ่

บรกิาร ใหย้ืน่ค าขอตอ่อธบิดกีรมพัฒนาทีด่นิ โดยตอ้งระบวุัตถปุระสงคใ์นการน าไปใช ้ขอบเขตพืน้ที ่หรอืเอกสารหลักฐานแสดง

สทิธกิารครอบครองทีด่นิ ทีต่อ้งการจะขอรับบรกิารจากกรมพัฒนาทีด่นิ พรอ้มเอกสารและหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

 

- กรมพัฒนาทีด่นิจะใหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีแ่กเ่อกชน ตามรายการแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีท่ีร่ะบไุวใ้นบัญชี

อตัราคา่ใชจ้่ายในการบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีเ่ป็นการเฉพาะราย ทา้ยกฎกระทรวงฯ 

http://www.lddservice.org/services/PDF/saleprice.pdf เวน้แตเ่ป็นบรเิวณพืน้ทีท่ีก่รมแผนทีท่หารระบวุา่ มผีลกระทบตอ่

ความมั่นคงหรอืเสยีหายตอ่ผลประโยชนข์องประเทศ จะไมใ่หบ้รกิารแกเ่อกชน 

 

- แผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีท่ีใ่หบ้รกิาร กรมพัฒนาทีด่นิสงวนไวม้ใิหผู้ข้อรับบรกิารท าการเปลีย่นแปลงท าซ ้า จ าหน่าย จ่าย 

แจก หรอืเผยแพร่สว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีแ่กบ่คุคลทีส่ามโดยเด็ดขาด 

 

- อตัราคา่ใชจ้่ายในการบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีเ่ป็นไปตามบัญช ีทา้ยกฎกระทรวง โดยสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ

ไดท้ี ่กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไข และอตัราคา่ใชจ้่ายในการบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีเ่ป็นการ

เฉพาะราย พ.ศ.2555 http://www.lddservice.org/services/PDF/saleprice_regulation.pdf 

 

- ภายหลงัจากผูม้อี านาจลงนามอนุมัตใิหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีแ่ลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ให ้ผูย้ืน่ค าขอมาช าระเงนิ

คา่ธรรมเนยีมและมาตดิตอ่ขอรับแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนที ่ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยเมือ่ผูย้ืน่ค าขอช าระเงนิ

คา่ธรรมเนยีมพรอ้มรับเอกสารหลกัฐานการช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมแลว้ ใหน้ าเอกสารดงักลา่วมาตดิตอ่ขอรับแผนทีห่รอืขอ้มลูทาง

แผนทีแ่ละท าขอ้ตกลงเงือ่นไขการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มูลทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิ 

 

- กรณีค าขอหรอืเอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง และไมอ่าจแกไ้ขเพิม่เตมิใหส้มบรูณ์ครบถว้น

และถกูตอ้งไดใ้นขณะนัน้ เจา้หนา้ทีรั่บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามร่วมกนัในบนัทกึความบกพร่องของค าขอหรอืรายการ

เอกสารหลักฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ พรอ้มทัง้ก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิใหถ้กูตอ้งครบถว้น หากผู ้

ยืน่ค าขอไมแ่กไ้ขเพิม่เตมิค าขอหรอืไม่สง่เอกสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิตามทีป่รากฏในบนัทกึทีจั่ดท าไวภ้ายในระยะเวลาที่

ก าหนด เจา้หนา้ทีจ่ะสง่คนืค าขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอพรอ้มทัง้แจง้เป็นหนังสอืเหตแุหง่การคนืค าขอใหท้ราบโดยผูย้ืน่ค าขอจะ

อทุธรณ์ค าสัง่คนืค าขอตามกฎหมายวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองหรอืจะยืน่ค าขอใหมก็่ได ้

 

- กรณีผูย้ืน่ค าขอไมม่าช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมหรอืไมน่ าเอกสารหลกัฐานการช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมหรอืไมท่ าขอ้ตกลงการใชแ้ผน

ทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เจา้หนา้ทีจ่ะสง่คนืค าขอ

ใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอพรอ้มทัง้แจง้เป็นหนังสอืเหตแุหง่การคนืค าขอใหท้ราบ โดยผูย้ืน่ค าขอจะอทุธรณ์ค าสัง่คนืค าขอตามกฎหมายวธิี

ปฏบิตัริาชการทางปกครองหรอืจะยืน่ค าขอใหมก็่ได ้

 

- ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นสมบรูณ์ และถูกตอ้งตามทีร่ะบไุว ้

ในคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กลุม่จัดการและบรกิารแผนทีแ่ละขอ้มูลทางแผนที ่
ส านักเทคโนโลยกีารส ารวจและท าแผนที ่กรมพัฒนาทีด่นิ ชัน้ 1 
อาคาร 8 

ชัน้ เลขที ่2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร 
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10900 โทรศพัท ์02-5797590 , 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



02- 

5790986 โทรสาร 02-5797590/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (วนัและเวลาท าการ))  
http://www.lddservice.org/เว็บไซทแ์ละชอ่งทางออนไลน์  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1) ผูย้ืน่ค าขอ ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคข์อรับบรกิารแผนที่
หรอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิ พรอ้มเอกสาร 

หลกัฐานประกอบ 
2) เจา้หนา้ที ่ตรวจสอบความสมบรูณ์ ครบถว้นของเอกสาร และ

หลกัฐานประกอบ 

 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี กรมพัฒนาทีด่นิ 

 

2) กำรพจิำรณำ 

1) เจา้หนา้ที ่ตรวจพจิารณาจ านวนแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนที่
ของกรมพัฒนาทีด่นิ ทีใ่หบ้รกิารไดแ้ละประเมนิราคา

คา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

45 นาท ี กรมพัฒนาทีด่นิ 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูอ้ านวยการส านักเทคโนโลยกีารส ารวจและท าแผนทีล่งนาม
อนุมัต ิใหบ้รกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนที ่

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั กรมพัฒนาทีด่นิ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกหนว่ยงำนเอกชนหรอืผูข้อรบับรกิำรแผนที่
หรอืขอ้มูลทำงแผนที ่

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

หนงัสอืขอรบับรกิำรแผนทีห่รอืขอ้มูลทำงแผนที ่กรมพฒันำทีด่นิ 

ส ำหรบัหนว่ยงำนเอกชนหรอืประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

แผนที ่แผนผงัเอกสำร หรอืหลกัฐำนแสดงขอบเขตพืน้ทีท่ ีป่ระสงค์

จะขอรบับรกิำรแผนทีแ่ละขอ้มูลทำงแผนที ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

6) 

 

เอกสำรหลกัฐำนกำรจำ่ยเงนิคำ่ธรรมเนยีม กำรบรกิำรแผนทีห่รอื

ขอ้มูลทำงแผนที ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาทีด่นิ 

7) 

 

เอกสำรหลกัฐำนกำรโอนเงนิคำ่ธรรมเนยีมกำรบรกิำรแผนทีห่รอื

ขอ้มูลทำงแผนที ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(บญัชธีนาคาร กรุงไทย สาขาพหลโยธน 39 

ชือ่บัญชกีรมพัฒนาทีด่นิ  

บญัชเีลขที ่039-6-00333-8 
) 

- 

8) 
 

หนงัสอืขอ้ตกลงกำรใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มูลทำงแผนที ่ของกรม
พฒันำทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ผูย้ืน่ค าขอ ไดจ้ัดท าเอกสารหลักฐานพรอ้มกรอกขอ้ความ

และลงลายมอืชือ่ในเอกสาร สมบรูณ์ ครบถว้นและถกูตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้) 

กรมพัฒนาทีด่นิ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ภำพถำ่ยทำงอำกำศสเีชงิเลข มำตรำสว่น 1:25,000 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีม/ภาพ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

2) ภำพถำ่ยออรโ์ธสเีชงิเลข มำตรำสว่น 1:25,000 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีม/ระวาง))  
 คำ่ธรรมเนยีม 28,000 บาท 

  

 

3) แผนทีภ่ำพถำ่ยออรโ์ธส ีมำตรำสว่น 1:25,000 แบบ Hard copy 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีม/แผ่น))  
 คำ่ธรรมเนยีม 700 บาท 

  

 

4) ภำพถำ่ยออรโ์ธสเีชงิเลข มำตรำสว่น 1:4,000 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีม/ระวาง))  
 คำ่ธรรมเนยีม 600 บาท 

  

 

5) แผนทีภ่ำพถำ่ยออรโ์ธส ีมำตรำสว่น 1:4,000 แบบ Hard copy 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีม/แผ่น))  
 คำ่ธรรมเนยีม 700 บาท 

  
 

6) แผนทีเ่สน้ช ัน้ควำมสูงเชงิเลข มำตรำสว่น 1:4,000 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีม/ระวาง))  
 คำ่ธรรมเนยีม 600 บาท 

  
 

7) หมุดหลกัฐำนภำคพืน้ดนิ 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีม/หมดุ))  
 คำ่ธรรมเนยีม 400 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่จัดการและบรกิารแผนทีแ่ละขอ้มูลทางแผนที ่ส านักเทคโนโลยกีารส ารวจและท าแผนที ่กรมพัฒนาทีด่นิ 

เลขที ่2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10900 โทรศพัท ์02-

5797590/02-5790986 โทรสาร 02-5797590 
(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

2) กรมพัฒนาทีด่นิ เลขที ่2003/61 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์

10900 /สายดว่น 1760 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบหนังสอืขอรับบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนที ่กรมพัฒนาทีด่นิ ส าหรับหน่วยงานเอกชนหรอืประชาชน 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ตวัอยา่ง หนังสอืการขอรับบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีส่ าหรับประชาชน 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ตวัอยา่ง หนังสอืการขอรับบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีส่ าหรับประชาชน 

(หมายเหต:ุ -)  
4) แบบฟอรม์ขอ้ตกลงการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูฯของกรมพัฒนาทีด่นิส าหรับเอกชน/ประชาชน 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ตวัอยา่ง ขอ้ตกลงการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิส าหรับประชาชน 

(หมายเหต:ุ -)  
6) ตวัอยา่ง ขอ้ตกลงการใชแ้ผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีข่องกรมพัฒนาทีด่นิส าหรับเอกชน 

(หมายเหต:ุ -)  
7) แบบฟอรม์หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 18/09/2562 

http://www.info.go.th/


รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ตามมาตรา 44)  
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

องค์ประกอบท่ี 5  ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

ชื่อตัวชี้วัด :  การด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : 
นางสาววิเศษลักษณ์  พงษ์จันทร์                                 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                           

ค าอธิบาย :  
 ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ซ่ึงเป็น

ตัวชี้วัดต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
(Organizational Transformation Plan) ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้หน่วยงาน
ภาครัฐปรับบทบาทเพ่ือปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ 4.0 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูป
องค์การ (ด้านโครงสร้าง/ด้านกระบวนการท างาน/ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง/ด้านบุคลากร (การแต่งต้ัง การพัฒนา 
ค่าตอบแทน) 

 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาแผนปฏิรูปองค์การที่ส่วนราชการเสนอมาแล้ว มีข้อสังเกตให้
ส่วนราชการด าเนินการปรับแผนปฏิรูปองค์การโดยจัดท าเป็นแผน 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)ซ่ึงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ส่วนราชการ ต้องด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การโดยจะต้องด าเนินการได้ตามผลผลิต 
(Output) ที่ก าหนด    

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   
 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
การด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วน
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 - - - 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 100 คะแนน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
1. การด าเนินการได้ตามผลผลิต (20 คะแนน) 
- ได้จ านวนผลผลิตครบถ้วนตามที่ก าหนดในประเด็นนั้นๆ (5 คะแนน) 
- ผลผลิตสามารถตรวจสอบผลการด าเนินการ เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม (10 คะแนน) 
- ผลผลิตได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้มีอ านาจในการน าไปปฏิบัติต่อไป (5 คะแนน) 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

2. คุณภาพของผลผลิต (80 คะแนน) 
- ผลผลิตมีความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นและวิธีการด าเนินการ (how to) ที่ก าหนด เพ่ือตอบสนองการ 

บรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของประเด็นนั้นๆ (25 คะแนน) 
- ผลผลิตสามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานตามประเด็นที่ก าหนด (30 คะแนน) 
- มีการน าผลผลิตที่ได้ไปด าเนินการในบางส่วน (ทดสอบ/น าร่อง) หรือมีการน าผลผลิตที่ได้ไปใช้ด าเนินการ

ในขั้นตอนต่อไป เช่น ถ้าเป็นรายงานการศึกษา ต้องมีการด าเนินการตามผลการศึกษาในบางส่วน/ถ้าเป็น
การพัฒนาระบบ IT ต้องมีการทดสอบหรือน าร่องในบางระบบ/ ถ้าเป็นรายงานการศึกษาการแก้ไข
กฎหมาย ต้องมีการน าผลการศึกษาไปรับฟังความเห็นหรือจัดท าร่างกฎหมาย เป็นต้น (10 คะแนน) 
- สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างชัดเจนจากผลการด าเนินการในการน าผลผลิตไปใช้ทดสอบ/       

น าร่อง หรือน าไปด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง (มีสรุปผลการวิเคราะห์ของผลผลิตที่ได้น าไปด าเนินการ/ 
มีการเผยแพร่ผลผลิต สร้างความรับรู้ความเข้าใจ หรือสรุปปัญหาจากการประกาศใช้กฎ ระเบียบ       
เป็นต้น) (15 คะแนน) 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้ 

การด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

100 100 
 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 
  กรมได้ด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
    1. การด าเนินการได้ตามผลผลิต 
        1.1 แจ้งให้หน่วยงานจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการ ตามบันทึกข้อความ กพร. ที ่กษ 
0800.5/57 ลว. 30 มกราคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
        1.2 ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ตามบันทึกข้อความ กพร. ที่ กษ 0800.05/157 ลว. 1 มีนาคม 
2562 เรื่อง ขอข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิบดี รอบที่ 1/2562 
        1.3 ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน ตามบันทึกข้อความ กพร. ที่ กษ 0800.05/273 ลว. 4 กรกฎาคม 
2562 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ รอบ 9 เดือน 
        1.4 ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน เพ่ือให้ได้ผลผลิตครบจ านวน 30 ผลผลิต ตามบันทึกข้อความ กพร. 
ที่ กษ 0800.05/343 ลว. 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปองค์การ 
ประจ าปี 2562 รอบ 12 เดือน และรายงานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามบันทึก ที่ กษ 0800.05/226 
ลว. 6 ตุลาคม 2562 เรื่อง การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจ างบประมาณ พ.ศ. 2562 
        1.5 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การ ตามแบบสรุปผลการด าเนินการ รอบ 12 เดือน  
จ านวน 30 ผลผลิต 



รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ตามมาตรา 44) 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

     2. คุณภาพของผลผลิตจ านวน 30 ผลผลิต  
         การด าเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การได้ผลผลิตที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นและวิธีการด าเนินการ (How to) 
ที่ก าหนด ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายและผลลัพธ์ของประเด็นนั้นๆ และสามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหา การ
ปรับปรุงงานตามประเด็นที่ก าหนด และได้มีการน าผลผลิตไปด าเนินการทดสอบและน าร่อง และเกิดประโยชน์ อย่าง
ชัดเจน จากผลการด าเนินงานในการน าผลผลิตไปใช้ โดยมีสรุปผลการด าเนินการตามผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต 
ตามตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
  - ผู้บริหารกรมฯให้ความส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :     - 
 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  - 
 

 

หลักฐานอ้างอิง :   
     1. แบบสรุปผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน จ านวน 30 ผลผลิต 

      2. ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

 



1 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ประเด็น 
วิธีการด าเนินการ 

(How to)  
เป้าหมายหรือ

ผลลัพธ์ 

ผลผลิต (Output)  
ท่ีได้รับในปีงบประมาณ 

2562 

การน าผลผลิตไปด าเนินการใน
บางส่วน (ทดสอบ/น าร่อง)  

หรือน าผลผลิตท่ีได้ไปใช้ด าเนินการ
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1. ปรับระเบียบภายใน
ของส่วนราชการ ปรับ
กระบวนการขั้นตอนการ
ท างานภายในกรม หรือ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในส่วนราชการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ภายในส่วนราชการ 
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.1 ด้านส ารวจดินและจ าแนกดิน จ านวน 12 ผลผลิต 
1) ปรับปรุงฐานข้อมูล
ดินและแผนที่ดินเพ่ือ
การเกษตรให้เป็น
ฐานข้อมูลและแผน
ที่ดินเชิงเลข (Digital 
soil map) ที่เป็น
ปัจจุบัน ด้วยระบบ 
Digital soil survey 

ฐานข้อมูลและ
แผนที่ดินเชิงเลข
ทั้งประเทศ 

1.1.1 ฐานข้อมูลและ
แผนที่ดินเชิงเลขภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 1) 

ฐานข้อมูลดินและแผนที่ดิน 
ถูกน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบ
แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agrimap) และเป็น
ฐานข้อมูลที่ส าคัญของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือ
การพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
 

1. ข้อมูลแผนที่ดินที่มีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันในระดับชุดดิน 
สามารถใช้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และมีความสอดคล้องกับข้อมูลจาก
หน่วยงานอ่ืนแบบบูรณาการ 
2. ใช้เป็นฐานข้อมูลด้านทรัพยากรดินที่
ส าคัญในการพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศไทย 
3. สามารถประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลดิน
เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) ปรับปรุงฐานข้อมูล
ดินประเทศไทยให้เป็น
สากล (World soil 
database) เพ่ือ
สนับสนุนเครือข่าย
ความร่วมมือด้านดิน
โลกและการท าแผนที่

ฐานข้อมูลแผน
ที่ดินประเทศไทย
ระบบฐานอ้างอิง
ทรัพยากรดินของ
โลก (WRB) และ 
ระบบ 

1.1.2 แผนที่ดิน
ประเทศไทยระดับสากล 
(มาตราส่วน  
1: 500,000) ด้วยการ
เทียบเคียงระบบจ าแนก
ดินสากล USDA กับ 
ระบบ WRB   

- - 
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ทรัพยากรดินแห่ง
เอเชีย  (Soil Atlas of 
Asia) 

มาตรฐานเดียวกัน
ของโลก 
(Harmonized 
World Soil 
Database) 

(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 2)   

3) จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลกลาง
ทรัพยากรดินที่มี
ศักยภาพสูง (soil 
core database 
system) และจัดท า
ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรดินของ
ประเทศไทย 
(Thailand Soil 
Resource 
Information 
System) เพ่ือพัฒนา
เป็นศูนย์ข้อมูลดินและ
สร้างเครือข่ายร่วม 
(Soil Hub)  

 
 

1.1.3 โครงสร้างระบบ
ฐานข้อมูลกลาง
ทรัพยากรดินและระบบ
สารสนเทศทรัพยากรดิน
ของประเทศไทย 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 3) 

อยู่ระหว่างการจัดท าระบบน าเข้า
เรียกใช้ผ่าน Web Application  
เพ่ือรวบรวมเป็นคลังข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ 

สามารถเรียกใช้ฐานข้อมูลดินในด้าน
ลักษณะของดิน กายภาพ เคมี ปฐพี
กลศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งในด้าน
การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)  
การจัดท าแผนแม่บท การออกแบบ 
วางผังเมือง งานวิจัย เป็นต้น 
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ส าหรับการใช้และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิน  
4) ก าหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ และคู่มือ 
ด้านการส ารวจดิน 
จ าแนกดิน การแปล
ความหมายข้อมูลดิน 
และจัดท าฐานข้อมูล
ดิน พร้อมก าหนด
หลักสูตรการส ารวจ
จ าแนกดินเพ่ือการ
พัฒนาที่ดิน ให้แก่
บุคลากรในกรมฯ ทั้ง
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 
 

หลักเกณฑ์และ
คู่มือด้านการ
ส ารวจจ าแนกดิน
ที่เป็นมาตรฐาน 
และหลักสูตรการ
ส ารวจจ าแนกดิน
ให้แก่บุคลากร 
เพ่ือสร้างความ
เชื่อม่ันในการ
จัดท าข้อมูลดิน
และการใช้
ฐานข้อมูลดิน
ระดับต่าง ๆ  
อย่างถูกต้อง 

1.1.4 หลักเกณฑ์ด้าน
การส ารวจจ าแนกดิน  
(การส ารวจดิน 
จ าแนกดิน) 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 4) 
 

หลักเกณฑ์ด้านการส ารวจจ าแนกดิน
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานส ารวจ
จ าแนกดินทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค โดยใช้ประกอบกับคู่มือการ
ส ารวจดินและคู่มือการเขียนหน่วย
แผนที่ดิน 
 

มีหลักเกณฑ์และคู่มือด้านการส ารวจ
จ าแนกดินที่เป็นมาตรฐาน และ
หลักสูตรการส ารวจจ าแนกดินให้แก่
บุคลากร เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการ
จัดท าข้อมูลดินและการใช้ฐานข้อมูล
ดินระดับต่างๆ อย่างถูกต้อง 
 
 

  1.1.5 หลักเกณฑ์ด้าน
การส ารวจจ าแนกดิน 
(การจ าแนกความ
เหมาะสมของดิน) 

คู่มือการจัดชั้นความเหมาะสมของ
ดินด้านการเกษตร และด้านปฐพี
กลศาสตร์ ถือเป็นแนวทางในการจัด
ชั้นความเหมาะสมดินด้านการเกษตร
และด้านวิศวกรรม   

เป็นคู่มือในการจัดชั้นความเหมาะสม
ส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก และ
ทางด้านวิศวกรรม เพ่ือใช้ในการวาง
แผนการใช้ที่ดินของเกษตรกรต่อไป 
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อันจะสามารถน าไปจัดท าแผนที่แบบ
ดิจิตอล เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นที่ส าคัญ เพ่ือใช้ในการวาง
แผนการปลูกพืช วางแผนการใช้
ประโยชน์ของที่ดิน รวมถึงน าใช้
น าไปใช้ในการวางแผนนโยบายต่าง 
ๆ ที่เก่ียวกับการเกษตร และในเชิง
วิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.1.6 หลักเกณฑ์ด้าน
การส ารวจจ าแนกดิน 
(การจัดท าฐานข้อมูลดิน) 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 5) 
 

อยู่ในระหว่างด าเนินการให้เจ้าหน้าที่
น าคู่มือหลักเกณฑ์การจัดท า
ฐานข้อมูลดินไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้มีการจัดการฐานข้อมูลดินเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และสามารถ
น าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องและปลอดภัยตามกรอบการ
ก ากับดูแลข้อมูล  
(Data Governance framework) 

คู่มือหลักเกณฑ์การจัดท าฐานข้อมูลดิน
สามารถน าไปใช้ในการจัดการ
ฐานข้อมูลดินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน ท าให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานในด้าน
ต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการด้าน
ดิจิตอลของกรมพัฒนาที่ดิน  
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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  1.1.7 หลักสูตรการ
ส ารวจจ าแนกดิน  
(การส ารวจและการ
จ าแนกดิน) 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 5) 

- - 

  1.1.8 หลักสูตรการ
ส ารวจจ าแนกดิน  
(การประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูลดิน) 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 6) 

นักส ารวจดินมีการน าไปใช้วิเคราะห์
ลักษณะภูมิประเทศเพ่ือช่วยในการ
เขียนขอบเขตหน่วยดิน 
 

- 

 

  1.1.9 คู่มือด้านการ
ส ารวจดิน (คู่มือการ 
เขียนหน่วยแผนที่ดิน) 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 6) 

หากการด าเนินงานแล้วเสร็จ ผลผลิต
ที่เผยแพร่จะเป็นประโยชน์ ท าให้ได้
คู่ มื อ ที่ จ ะ ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานทางด้านการส ารวจจ าแนก
ดินของเจ้าหน้าที่  และได้คู่มือที่จะ
น าไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเขียน

- 
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หน่วยแผนที่ดินที่ มีรายละเอียดให้
เจ้าหน้าที่ได้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5) วินิจฉัยคุณภาพดิน
ด้วยเทคโนโลยีด้าน
แบบจ าลอง 
(modeling 
technology) 

แผนที่ความ
เหมาะสมของดิน
ด้านการเกษตร+
ข้อจ ากัดรายชุดดิน 
และด้านปฐพี
กลศาสตร์ 

1.1.10 แผนที่ความ
เหมาะสมของดินด้าน
การเกษตร และข้อจ ากัด
รายชุดดินในข้าว และ
ด้านปฐพีกลศาสตร์ 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 7) 

รายงานโครงการปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน ชื่อโครงการย่อย การ
ประเมินและวินิจฉัยคุณภาพ และ
ก าลังผลิตของดินตามจัดชั้นความ
เหมาะสมของดินในจังหวัด
อุบลราชธานี 

เป็นคู่มือช่วยในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการเลือกปลูกข้าวโพดนอก
ฤดูท านา นอกเขตชลประทาน 

6) ติดตามสถานการณ์ 
ทรัพยากรดิน (soils 
monitoring) และ
จัดท าฐานข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ดินของประเทศไทย  

รายงานการ
ติดตาม
สถานการณ์
ทรัพยากรดิน 
(soils 
monitoring) 
และฐานข้อมูล
การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพดินของ
ประเทศไทย 

1.1.11 หลักเกณฑ์การ
ประเมินและติดตาม
สถานการณ์ทรัพยากร
ดินในพ้ืนที่การเกษตร
ของประเทศไทย 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 7) 
 
 

หากน าหลักเกณฑ์การประเมินและ
ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรดินใน
พ้ืนที่เกษตรของประเทศไทย 
ไปทดสอบหรือน าร่องใช้ จะสามารถ
ประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพดิน เพ่ือพิจารณาแนวทาง 
ในการป้องกันดินจากความเสื่อม
โทรมและท าให้มีการจัดการดินเพ่ือ
การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้
อย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรดินที่เป็นฐานการผลิตภาค

- 
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เกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
โดยมุ่งรักษา และคุ้มครองพ้ืนที่ท่ีมี
ศักยภาพทางการเกษตร และ
สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ได้ 

  1.1.12 โครงสร้าง
ระบบฐานข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน
ของประเทศไทย 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 8) 
 

1. ได้หลักเกณฑ์การประเมินและ
ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรดิน  
ที่สามารถประเมินสถานการณ์และ 
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร
ดินในพ้ืนที่การเกษตรของประเทศ
ไทย 
2. ได้ฐานข้อมูลทรัพยากรดินและ
คุณภาพดินที่มีโครงสร้างและ
องค์ประกอบครบถ้วน ถูกต้อง และ
ทันสมัย สามารถน าไปใช้ในประเมิน
และติดตามสถานการณ์ทรัพยากรดิน
ในพ้ืนที่การเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ได้ข้อมูลไปใช้สนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การคุ้มครองพ้ืนที่
การเกษตร การประเมินคุณภาพที่ดิน 

- 
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ในขั้นตอนต่อไป 

สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
อย่างชัดเจนจากผลการด าเนินงานใน

การน าผลผลิตไปใช้ 
ทดสอบน าร่อง 

นโยบายการพัฒนาที่ดิน การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และเผยแพร่
ข้อมูลแก่ประชาชนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 1.2 ด้านการวางแผนการใช้ท่ีดิน จ านวน 2 ผลผลิต 

1) ปรับปรุงแผนการใช้
ที่ดินเพ่ือการเกษตร
ของประเทศไทยให้
เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางการใช้
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ของประเทศ  
โดยแต่งต้ังคณะท างาน
ด าเนินการ 

แผนการใช้ที่ดินที่
เป็นปัจจุบัน 
ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ได้ 

1.2.1 แผนการใช้ที่ดินที่
เป็นปัจจุบัน 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 9) 
 

แผนการใช้ที่ดินระดับจังหวัดใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนการใช้ที่ดิน
ระดับต าบล  ในปี 2563 เพ่ือให้
สอดคล้องในการวางแผนการใช้ที่ดิน
ทั้งระบบ ต้ังแต่ระดับประเทศ ระดับ
จังหวัด และระดับต าบล 

ปี 2563 ผู้ด าเนินการหลักจัดท าแผน
ฯ ต าบล คือ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
โดยสถานีพัฒนาที่ดินและกลุ่มวาง
แผนการใช้ที่ดิน มีกองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดินและกองส ารวจและ
วิจัยทรัพยากรดิน เป็นผู้สนับสนุน
ข้อมูล แผนการใช้ที่ดินระดับจังหวัด 
จึงเป็นกรอบการพัฒนาที่ดินให้กับ
ระดับต าบลต่อไป 

2) จัดท าฐานข้อมูล
สภาพการใช้ที่ดิน
ส าหรับเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ 5 ชนิด เป็น
รายปีให้มีความถูกต้อง
แม่นย ามากยิ่งขึ้น โดย
การใช้โมเดลช่วยใน

แผนที่ดิจิตอล 
ประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
เป็นปัจจุบัน 
หน่วยงานอ่ืนหรือ
ผู้สนใจสามารถ

1.2.2 แผนที่ดิจิตอล 
ประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินเป็นปัจจุบัน  
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 10) 
 

ส่งต่อข้อมูลที่ได้ให้กับหน่วยงาน
ภายในกองนโยบายและแผนการใช้
ที่ดิน เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์และวางแผนการใช้ที่ดิน 
รวมถึงจัดชั้นความเหมาะสมของการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ และใช้เป็นข้อมูล

1. ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภายใน 
เพ่ือน าไปให้ประโยชน์ในงานของ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
2. เผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงาน
ภายนอกและสถาบันการศึกษาต่างๆ 
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
ต่อไป 
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การวิเคราะห์ และ
ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ 
GISTDA สศก. กสก. 
สอน. กยท. และ กข. 
เป็นต้น 

น าไปใช้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลสามารถ
เผยแพร่ได้อย่าง
รวดเร็ว และ
กว้างขวาง 

ในการประเมินผลผลิตของพืช
เศรษฐกิจล่วงหน้าได้ 

 

 1.3 ด้านการส ารวจและจัดท าแผนท่ี จ านวน 1 ผลผลิต 
1) การจัดท าแผนที่
การถือครองที่ดินของ
เกษตรกร โดยปรับ
รูปแบบแบบสอบถาม
ในรูปของกระดาษให้
อยู่ในรูปของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
แอพพลิเคชั่นที่อยู่
ภายใต้ Google Suite 
เช่น E-forms ที่มี
ความสามารถในการ
สร้างแบบสอบถาม 
การบันทึกข้อมูลในรูป

1) เจ้าหน้าที่ทุก
สายงานใน
โครงการ 
จัดท าส ามะโน
ที่ดินเพ่ือการ
พัฒนาที่ดิน 
ใช้การสัมภาษณ์
ด้วยแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-
forms) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.1 แผนที่ถือครอง
ที่ดินในรูปแบบแผนที่
เชิงเลข (Digital Map) 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 10) 
 
  

ได้ด าเนินการส่งรายงานให้กับ
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ในรูปแบบ
ของเอกสารรายงาน ไฟล์แผนที่การ
ถือครองที่ดิน และข้อมูล (Attribute) 
ลงในแผ่นบันทึกข้อมูลซีดีรอม  
(CD-ROM) 

มีการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้ข้อมูล 
ซ่ึงผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้รับบริการจ านวน 26 ราย พบว่า 
ผู้รับบริการทั้งหมด สามารถน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยร้อยละ 26.62 
ใช้ประโยชน์ในระดับ ปานกลาง ร้อย
ละ 46.16 ใช้ประโยชน์ในระดับมาก 
และร้อยละ 26.92 ใช้ประโยชน์ใน
ระดับ มากที่สุด 
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ของเอกสารงาน
ส านักงานที่สามารถ
น ามาเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ได้ (ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูล) 
ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นแผนที่
การถือครองที่ดินของ
เกษตรกรที่ประกอบไป
ด้วยรูปแปลงและ
ข้อมูลที่อยู่ภายใน 
(Attribute) ในรูปของ 
.shp file ไฟล์
นามสกุล .shp นี้จะถูก
น าไปใช้สร้าง web 
map บน server ของ
ส านักเทคโนโลยีการ
ส ารวจและท าแผนที่ 
เพ่ือให้หน่วยงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน เช่น 

2) ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
3) ระบบการ
ให้บริการแผนที่
และข้อมูลทาง
แผนที่ 
4) หมอดินอาสา 
ยุวหมอดิน
เกษตรกรในพ้ืนที่
เข้าร่วมในการ
ปรับปรุงข้อมูลได้ 
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กลุ่มส ารวจเพ่ือท า 
แผนที่ และกลุ่ม 
วางแผนการใช้ที่ดิน 
น าไปใช้ต่อ ผ่านการลง
ชื่อเข้าใช้ภายใต้
เง่ือนไขที่ก าหนด 
ส าหรับใช้ในงานวาง
ระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ า และงานด้านการ
วางแผนการใช้ที่ดิน 
หลังจากนั้นท าการ
สร้างเป็นแอพพลิเคชั่น
บนมือถือเพ่ือให้
ผู้ใหญ่บ้าน หมอดิน
อาสา ใช้ประโยชน์ใน
การดูรูปแปลงถือครอง
ที่ดินตลอดจน 
การบันทึกข้อมูลได้
บางส่วน  ซ่ึงข้อมูลที่
ถูกปรับเปลี่ยนจะถูก
เชื่อมโยงกับแผนที่ท่ีอยู่
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ในระบบเซิร์ฟเวอร์ของ
ส านักฯ โดยอัตโนมัติ 

 1.4 ด้านการวิเคราะห์ดิน น้ า พืช จ านวน 7 ผลผลิต 
1) เพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถการ
ให้บริการวิเคราะห์ดิน
ในห้องปฏิบัติการ
รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพ
หน่วยวิเคราะห์ดิน
เคลื่อนที่ในเชิงรุก 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของเกษตรกร 

ผู้รับบริการได้ผล
การวิเคราะห์ตาม
ก าหนดเวลา 
มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 90 

1.4.1 ผู้รับบริการร้อย
ละ ≥80 ได้ผลวิเคราะห์
ตามก าหนดเวลา 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 11) 

 

จากการใช้โปรแกรมรายงานผล
วิเคราะห์ดินออนไลน์ โดยใช้การ
กรอกข้อมูลลงในตาราง excel 
สามารถท างานได้รวดเร็วขึ้น และไม่
พบปัญหาในการ upload ข้อมูลที่
เปิดในเว็บไซต์กรมฯ มีข้อมูลครบ
ตามการกรอกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 

1. เจ้าหน้าที่สามารถให้ผลวิเคราะห์
ดินเคลื่อนที่ให้แก่ผู้ขอรับบริการได้เร็ว
ขึ้น 
2. ลดขั้นตอนการท างานของเจ้าหน้าที่ 
จากการเขียนผลวิเคราะห์และการ
จัดการดินลงในใบรายงานผลวิเคราะห์
ดินให้แก่ผู้ขอรับบริการแล้วน าผลการ
วิเคราะห์มากรอกลงในโปรแกรม
รายงานผลวิเคราะห์ดินออนไลน์  
เปลี่ยนเป็นกรอกข้อมูลลงในไฟล์ 
excel แล้วสามารถพิมพ์ใบรายงานผล
วิเคราะห์ดิน และ upload ข้อมูล
ต่างๆ ลงในโปรแกรมรายงานผล
วิเคราะห์ดินออนไลน์ ได้ทันที  

2) ยกระดับมาตรฐาน
การวิเคราะห์ดินใน
ห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน
ระดับมาตรฐานสากล 

อย่างน้อย 3 
รายการ 

1.4.2 การขยาย
ขอบข่ายความ 
สามารถทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการได้รับการ

 น า ผลกา รรั บร องความสา มา รถ
ทดสอบของห้ องปฏิ บัติกา ร ตา ม
มาตรฐา น ISO/IEC 17025 จา ก
เดิมได้รั บกา รรั บ รอง ใน ร ายกา ร

1. สร้างความเชื่อ ม่ันให้ผู้รับบริกา ร 
รายงานผลการทดสอบเป็นที่เชื่อถือ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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และยกระดับมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการของ
ส านักงานพัฒนาที่ดิน
เขตที่มีความพร้อมเป็น
ระดับภาค และพัฒนา
รูปแบบการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

รับรองตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 
จ านวน 1 รายการ
ทดสอบ (รายละเอียด
ตามแบบสรุปผลการ
ด าเนินงานหน้า 12) 

ทดสอบปรอทในดินและปุ๋ยอินทรีย์  
ในปี 2562 ได้เตรียมความพร้อม
เพ่ือขยายขอบข่ายในการทดสอบอ่ืน 
ได้แก่ ค่าการน าไฟฟ้าของดิน และ
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน เพ่ือ
รับการตรวจประเมินในปี 2563 

2. เผยแพร่รูปแบบการท างานและ
สร้างความเข้าใจให้กลุ่มวิเคราะห์ดิน 
ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต น าไปใช้
เพ่ือให้ เกิ ดความน่า เชื่อถือของผล
วิเคราะห์และห้ องปฏิบั ติการ และ 
ลดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ 

 3) สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมระบบการ
วิเคราะห์ดิน 

จ านวนชุด
ตรวจสอบดิน
ภาคสนามอย่าง
น้อย 1 รายการ 

1.4.3 ได้ค่า
ความสัมพันธ์ของผล
วิเคราะห์ดินระหว่าง
วิธีการใช้เครื่องชุด
ตรวจสอบดินภาคสนาม
และวิธีในห้องปฏิบัติการ 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 13) 

มีการน าค่าความสัมพันธ์ของผล
วิเคราะห์ดินระหว่างวิธีการใช้ชุด
ตรวจสอบดินภาคสนามและวิธีใน
ห้องปฏิบัติการไปใช้เพ่ือพัฒนาเป็น
ชุดทดสอบปริมาณไนเตรทในดิน
ภาคสนาม ได้แก่ การปรับลดทั้ง
สารเคมี และระยะเวลาในการ
ทดสอบให้น้อยลง 
 

น าค่าความสัมพันธ์ท่ีได้มาใช้พัฒนา
เป็นชุดทดสอบปริมาณไนเตรทในดิน
ภาคสนาม ที่สามารถวิเคราะห์ปริมาณ
ไนเตรทได้รวดเร็ว ใช้ปริมาณสารเคมี
น้อย ประหยัดค่าใช้จ่ายให้ผลวิเคราะห์
ที่ถูกต้องและแม่นย า 

 4) พัฒนาระบบการ
จัดการตัวอย่างดินและ
ติดตามผลในห้อง 
ปฏิบัติการด้วย

ระบบการจัดการ
ตัวอย่างดินที่
ผู้รับบริการ

1.4.4 การพัฒนาบริการ
ติดตามตัวอย่างดินแก่
ผู้รับบริการ  ด้วยการ 

มีการทดสอบระบบการใช้งานในส่วน
ของสมาชิก, ส่วนของผู้บันทึกข้อมูล 
และส่วนผู้ดูแลระบบ 
 

1. ผู้รับบริการสามารถติดตาม 
ตัวอย่างดิน e-tracking 
2. ผู้ใช้สามารถใช้งานแบบ E-Service 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลในการ
จัดการดินตาม 
ค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือ
เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

สามารถติดตาม
ตัวอย่างได้ 

น าระบบดิจิทัลมาใช้ 
75% ในกระบวนงาน
ดังกล่าว 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 14) 

3. การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบ
เต็มรูปผ่าน Single Window 
4. ระบบสามารถลดการใช้กระดาษ
มากกว่า 98 % 

 5) การจัดท าฐานข้อมูล
และจัดการฐานข้อมูลผล
การวิเคราะห์ดินใน
ห้องปฏิบัติการ/เคลื่อนที่ 
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ให้เป็นข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน ง่ายต่อ
การสืบค้น เพ่ือน าข้อมูล
ไปใช้ในการให้ค าแนะน า
ทางนโยบาย (Policy 
advisor) ในภารกิจของ
กรมพัฒนาที่ดิน 

ฐานข้อมูลและ
จัดการฐานข้อมูล
ผลการวิเคราะห์
ดินอย่างน้อย  
1 ภาค 

1.4.5 (1) ข้อมูลผล
วิเคราะห์ดินใน
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 
1 รายภาค และก าหนด
หัวข้อ รหัสในการ
เชื่อมโยงข้อมูล 
1.4.5 (2) ฐานข้อมูลผล
วิเคราะห์แร่ในดิน และ  
จุลสัณฐานดิน จ านวน 1 
ฐานข้อมูล (1 รายภาค) 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 15) 

1. ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะ
กิจ กรมพัฒนาที่ดิน  ได้ขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลผลวิเคราะห์ดิน 
ทางกายภาพในพ้ืนที่อ าเภออมก๋อย
หรืออ าเภอใกล้เคียง  เพ่ือประสาน 
งานต่อให้แก่ศูนย์การเรียนรู้พัฒนา
อมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ  ส านักพระราชวัง  ในการน าข้อมูล
งานด้านพัฒนาที่ดินไปใช้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก 
เยาวชน และราษฎรชาวไทยบนพ้ืนที่
สูง  ซ่ึงได้น าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่
สร้างขึ้น  (ในส่วนที่เสร็จแล้ว)  มอบ

1. ยังไม่ได้น าฐานข้อมูลอัพโหลด
เพ่ือให้ผู้รับบริการสืบค้นได้  เนื่องจาก
ยังขาดผลวิเคราะห์ในบางส่วน ซ่ึงต้อง
มีการวิเคราะห์ดินเพ่ิมเติม จึงยังไม่มี
ผลการน าฐานข้อมูลไปใช้จากผู้รับ 
บริการ 
2. ความถูกต้องแม่นย าของข้อมูลเชิง
วิทยาศาสตร์ประกอบการด าเนินการ
จัดท าแผนที่ดิน 
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ให้แก่ศูนย์ฯ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
2. ผลการศึกษาน าไปเป็นส่วน
วินิจฉัยในการจัดท าแผนที่ตัวแทน 
ดินหลักส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 

 6) เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมภาพลักษณ์
ขององค์การ ได้แก่ 
การให้บริการวิเคราะห์
ดินเคลื่อนที่เข้าถึง
เกษตรกรได้โดยตรง 

อย่างน้อย  
3 ช่องทาง 

1.4.6 จ านวนช่องการ
ประชาสัมพันธ์  
1 ช่องทาง 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 17) 

เผยแพร่บทความทางวิชาการ 
กิจกรรม และอ่ืน ๆ ผ่านช่องทาง 
เช่น Facebook, Line, Youtube 
 

1. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ใน
สิ่งที่สนใจร่วมกันได้ 
2. เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อม
เพราะเราสามารถเสนอและแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ 
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืน สะดวกและ
รวดเร็ว 
4. เป็นการน าเสนอผลงานของ
หน่วยงาน เช่น งานเขียน รูปภาพ 
วีดิโอต่างๆ เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้เข้ามารับชม
และแสดงความคิดเห็น 
5. สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีจาก
หน่วยงานสู่ผู้รับบริการได้ 
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 7) ผลักดันให้มี
นโยบายให้เกษตรกร
พ่ึงพาตนเอง โดยใช้ชุด
ตรวจวิเคราะห์ดิน
ภาคสนามร่วมกับการ
ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้
ชุดตรวจสอบดิน
ภาคสนามอย่าง
น้อย 15 ครั้ง 

1.4.7 การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้ 
ชุดตรวจสอบดิน
ภาคสนาม จ านวน  
5 ครั้ง 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 17) 

1. มีแบบประเมินความพึงพอใจใน
การใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 
เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงและแก้ไขใน
ครั้งต่อๆไป 
2. มีข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้ชุด
ตรวจสอบดินภาคสนาม เพ่ือติดตาม
ผลการใช้งาน 
 
 

1. ผู้เข้ารับการอบรมบางรายน าชุด
ตรวจสอบดินภาคสนาม ไปใช้ตรวจ
วิเคราะห์ดินในพ้ืนที่ของตนเอง ท าให้
ทราบถึงระดับความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินในพ้ืนที่ เพ่ือสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
2. ครู และอาจารย์ ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมสามารถน าชุดตรวจสอบดิน
ภาคสนาม ไปใช้สาธิตในด้านการเรียน
การสอนให้กับเด็กนักเรียนใน 
โรงเรียนได้ 
 

 1.5 ด้านการวิจัย จ านวน 3 ผลผลิต 
1) จัดท าแผนแม่บท
งานวิจัยด้านการ
พัฒนาที่ดินของกรม
พัฒนาที่ดินและ
หน่วยงานในสังกัด 
(แผนระยะ 5 ปี) เพ่ือ
เป็นการก าหนด
แนวทางหรือนโยบาย

มีกรอบและแผน
แม่บทงานวิจัย
ด้านการพัฒนา
ที่ดินของกองวิจัย
และพัฒนาการ
จัดการที่ดิน 
(กวจ.) 

1.5.1 มีกรอบการ
ปฏิบัติงานวิจัยของ กวจ. 
ปี 2562 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 18) 

ใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัย  ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น
จากการด าเนินโครงการวิจัยจะ
สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายและ
ภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 

การเผยแพร่ผ่านการน าเสนอผลการ
ศึกษาวิจัย  และผลการด าเนินงานใน
การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน 
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ประเด็น 
วิธีการด าเนินการ 

(How to)  
เป้าหมายหรือ

ผลลัพธ์ 

ผลผลิต (Output)  
ท่ีได้รับในปีงบประมาณ 

2562 

การน าผลผลิตไปด าเนินการใน
บางส่วน (ทดสอบ/น าร่อง)  

หรือน าผลผลิตท่ีได้ไปใช้ด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป 

สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
อย่างชัดเจนจากผลการด าเนินงานใน

การน าผลผลิตไปใช้ 
ทดสอบน าร่อง 

งานวิจัยให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของชาติ 

 2) สร้างและพัฒนา
ความร่วมมืองานวิจัย
ระหว่างองค์กร 
หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

มีโครงการวิจัยที่
เป็นความร่วมมือ
ระหว่าง กวจ. 
กับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1.5.2 บุคลากรของ 
กวจ. ร่วมปฏิบัติงานวิจัย
กับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 19) 

ผลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยได้น ามาใช้
ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้นักวิชาการใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ผลท่ีได้จากการศึกษาใช้เป็นแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาระบบการ 
ท างานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
พืชปุ๋ยสด  การใช้ประโยชน์จากหญ้า
แฝกและการจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ า 

 3) สนับสนุนให้
นักวิชาการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ และน าเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

มีผลงานของ
นักวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ 
และน าเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

1.5.3 ผลงานของ
นักวิจัยได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ และน าเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 19) 
 

ผลการศึกษา ทดสอบ นอกจากจะ
น าเสนอหรือเผยแพร่ผ่านเวทีการ
ประชุมวิชาการแล้ว  ยังน ามาใช้เป็น
องค์ความรู้ส าหรับการพัฒนาระบบ
การท างานให้ดีขึ้นผ่านการจัดท าเป็น
คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ 

  ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ระบบการท างานด้วยการจัดท าเป็น
คู่มือการปฏิบัติงาน ยังไม่สามารถสรุป
ความก้าวหน้าจากผลการปฏิบัติงานที่
ได้ปรับเปลี่ยน จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา
หนึ่งในการเก็บข้อมูล 
เพ่ือเปรียบเทียบกับระบบเดิม 
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ประเด็น 
วิธีการด าเนินการ 

(How to)  
เป้าหมายหรือ

ผลลัพธ์ 

ผลผลิต (Output)  
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หรือน าผลผลิตท่ีได้ไปใช้ด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป 

สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
อย่างชัดเจนจากผลการด าเนินงานใน

การน าผลผลิตไปใช้ 
ทดสอบน าร่อง 

 1.6 ด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน จ านวน 2 ผลผลิต 
1) พัฒนาระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูล
ของหมอดินอาสา/
กลุ่มเกษตรกร/
เครือข่าย  
ให้มีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

มีฐานข้อมูลของ
หมอดินอาสา/
กลุ่มเกษตรกร/
เครือข่าย ให้มี
ความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

1.6.1 ฐานข้อมูลของ
หมอดินอาสา/กลุ่ม
เกษตรกร/เครือข่าย 
ได้รับการปรับปรุงอย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 20) 

ฐานข้อมูลหมอดินอาสา ที่สามารถ
ตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานได้ในระบบออนไลน์แบบ 
Realtime จากเวปไซด์กรมพัฒนา
ที่ดิน 
http://lddmordin.ldd.go.th/  
โดยผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดิน 
เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป สามารถ
สืบค้นข้อมูล และติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินได้
ตลอดเวลา เพ่ือน าผลการด าเนินงาน
ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนแนวทางการ
พัฒนา หรือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินงานระบบฐานข้อมูลหมอ
ดินอาสา (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและกลุ่มพัฒนาหมอ
ดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย 
กวจ.) จะรายงานผลการด าเนินงาน

ข้อมูลหมอดินอาสาจากระบบ
ฐานข้อมูลสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสา
และบริหารจัดการเครือข่าย กวจ. 
ร่วมกับกองแผนงาน ได้น าข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลที่มีอยู่มาตรวจสอบและ
เปรียบเทียบข้อมูลกับฐานข้อมูลบุคคล
ของกรมการปกครอง และน าไปจัดท า
เป็นแนวทางการพัฒนาหมอดินอาสา 
และก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน
และจ าแนกหมอดินอาสาตามศักยภาพ 
ภายใต้โครงการประเมินและจ าแนก
หมอดินอาสาตามศักยภาพ ซ่ึงข้อมูลที่
ใช้ ได้แก่ ระดับอายุ การศึกษา ความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้าน
การท าการเกษตร รวมถึง
ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เช่น 
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
หรือความสามารถในการเป็นวิทยากร 

http://lddmordin.ldd.go.th/
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ประเด็น 
วิธีการด าเนินการ 

(How to)  
เป้าหมายหรือ

ผลลัพธ์ 

ผลผลิต (Output)  
ท่ีได้รับในปีงบประมาณ 
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การน าผลผลิตไปด าเนินการใน
บางส่วน (ทดสอบ/น าร่อง)  

หรือน าผลผลิตท่ีได้ไปใช้ด าเนินการ
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การน าผลผลิตไปใช้ 
ทดสอบน าร่อง 

ให้ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินทราบ
ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นเป็นระยะ เพ่ือน าไปปรับปรุง
การท างานต่อไป 

เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ได้น าข้อมูลดังกล่าวไปจัดท าเป็น
แบบสอบถามเพ่ือมุ่งเน้นข้อมูลจาก 
ตัวเกษตรหรือหมอดินอาสา และ
เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลรับผิดชอบในพ้ืนที่ด้วย 
อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังอยู่
ระหว่างการด าเนินการ ทั้งนี้  
จะมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป 

 2) สร้างกระบวนการ
เผยแพร่และขยายผล
การด าเนินงานของ
หมอดินอาสาต้นแบบที่
ประสบความส าเร็จ
ไปสู่หมอดินอาสา 
รุ่นใหม่ 

มีต้นแบบ
ความส าเร็จของ
หมอดินอาสาที่ 
ถูกถ่ายทอดเป็น
บทเรียน 

1.6.2 ถอดบทเรียน
ความส าเร็จของหมอดิน
อาสาต้นแบบอย่างน้อย
ปีละ 3 ด้าน  
(ด้านอนุรักษ์ดินและน้ า 
ด้านการปรับปรุงบ ารุง
ดิน ด้านการใช้ประโยชน์
หญ้าแฝก) (รายละเอียด
ตามแบบสรุปผลการ
ด าเนินงานหน้า 21) 
 
 

ความส าเร็จของเกษตรกร หรือหมอ
ดินอาสาต้นแบบ (Best practice) 
ได้น ามาเรียบเรียบและเผยแพร่ใน
วารสารเพ่ือให้ผู้สนใจได้รับทราบ  
แต่ยังขาดการน าไปขยายผลใน
เกษตรกรรายอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นต้นแบบความส าเร็จของ 
หมอดินอาสาที่ถูกถ่ายทอดเป็น
บทเรียน ให้แก่หมอดินอาสารุ่นใหม่ๆ 
ได้ปฏิบัติตาม 
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การน าผลผลิตไปด าเนินการใน
บางส่วน (ทดสอบ/น าร่อง)  

หรือน าผลผลิตท่ีได้ไปใช้ด าเนินการ
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 1.7 ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน จ านวน 1 ผลผลิต 
1) จัดท าคู่มือ/องค์
ความรู้ที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ทันสมัย 
เข้าใจง่ายและสามารถ
ปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้
สามารถถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ได้ 

มีองค์ความรู้ที่
พร้อมใช้ส าหรับ
การถ่ายทอด
ให้กับเกษตรกร 

1.7.1 องค์ความรู้ได้รับ
การ จัดท า และเรียบ
เรียงให้พร้อมใช้งาน
ส าหรับการถ่ายทอด
ให้กับเกษตรกร อย่าง
น้อยปีละ 1 เรื่อง  
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 22) 

องค์ความรู้ที่ถูกคัดเลือกมาจัดท าเป็น
สื่อการถ่ายทอดความรู้ ได้น าไป
เผยแพร่ให้กับเกษตรกรบางส่วน
เท่านั้น  ต้องน าองค์ความรู้ไป
ถ่ายทอดให้กับเกษตรกร หรือผู้ที่
สนใจด้านการพัฒนาที่ดิน เพ่ือเป็น
การขยายผลต่อไป 

จากการน าสื่อองค์ความรู้ด้านการใช้
พืชปุ๋ยสดเพ่ือการปรับปรุงบ ารุงดินไป
ถ่ายทอดให้กับเกษตรกร พบว่า 
เกษตรกรให้ความสนใจ และน าพืชปุ๋ย
สดไปปลูกก่อนปลูกพืชหลัก (ข้าว)   
ท าให้สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 

2. พัฒนาจัดท า
ฐานข้อมูล Big Data 
ด้านดินที่สามารถใช้
ประโยชน์เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ได้ 
  

1) รวบรวมชุดข้อมูลที่
มีมูลค่าสูง (High 
Value Data Set)  
2) จัดท าคลังข้อมูล 
(Data Warehouse) 
3) จัดท าข้อมูลส าหรับ 
Open Data 
4) จัดท าระบบบริการ
ข้อมูลผ่าน Web 
Portal 

ศูนย์ข้อมูลกลาง
ด้านดิน 

1. บริการข้อมูล Big 
Data ด้านดิน ผ่าน Web 
Portal จ านวน 13 ชุด
ข้อมูล (รายละเอียดตาม
แบบสรุปผลการ
ด าเนินงานหน้า 23) 

น าชุดข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน  
จ านวน  13 ชุดข้อมูล มารวบรวมไว้ 
ณ จุดเดียว โดยให้บริการในระบบ  
Web Portal  และก าหนดสิทธ์ิให้
หน่วยงานภายในกรม ได้แก่  กนผ.  
และ สพข. 1-12 สามารถเข้าสู่
ระบบ Web Portal เพ่ือเรียกดู
ข้อมูล  และดาวน์โหลดข้อมูลใน
รูปแบบ Shape File ได้ 
  

ข้อมูลถูกรวบรวมเกิดการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ณ จุดเดียว สพข. 
1-12 ทั่วประเทศ สามารถดาวน์โหลด 
Shape File จาก ระบบ Web Portal 
เช่น แผนที่เขตการใช้ที่ดินพืช
เศรษฐกิจ  แผนที่เขตเหมาะสมส าหรับ
พืชเศรษฐกิจ  เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลใน
การวางแผนการใช้ที่ดินในระดับต าบล 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ได้อย่าง
สะดวก และรวดเร็ว  เกิดธรรมาภิบาล
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ประเด็น 
วิธีการด าเนินการ 

(How to)  
เป้าหมายหรือ

ผลลัพธ์ 

ผลผลิต (Output)  
ท่ีได้รับในปีงบประมาณ 

2562 

การน าผลผลิตไปด าเนินการใน
บางส่วน (ทดสอบ/น าร่อง)  

หรือน าผลผลิตท่ีได้ไปใช้ด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป 

สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
อย่างชัดเจนจากผลการด าเนินงานใน

การน าผลผลิตไปใช้ 
ทดสอบน าร่อง 

ข้อมูลภาครัฐและเกิดการบูรณาการ
ร่วมกัน  ลดปัญหาการท างานซ้ าซ้อน  
ลดขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
ลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ของกรมได้รับการพัฒนา 
และยกระดับทักษะด้านดิจิทัลอีกด้วย 

3. ถ่ายโอนภารกิจด้าน
การบริการวิเคราะห์ดินที่
มีค่าใช้จ่ายให้แก่
ภาคเอกชนหรือภาคส่วน
อ่ืนที่มีศักยภาพ
ด าเนินการแทน โดยกรม
พัฒนาที่ดินควรเน้น
บทบาทในการก ากับดูแล
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

3.1 แก้ไข
พระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน พ.ศ 2551 
1) คณะท างานแก้ไข
เพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติพัฒนา
ที่ดิน พ.ศ. 2551 
พิจารณา 
2) จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็น ตาม
มาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

ถ่ายโอนงานขอรับ
บริการวิเคราะห์
ตัวอย่างดิน น้ า 
พืช ปุ๋ย และวัสดุ
ปรับปรุงดิน ที่มี
การช าระค่า 
ธรรมเนียม
ทั้งหมดของ 
กรมพัฒนาที่ดิน  
ให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ร่วม
โครงการทั้ง
ภาคเอกชน/
มหาวิทยาลัย 
ต่าง ๆ 

1. ร่างพระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ.... 
(รายละเอียดตามแบบ
สรุปผลการด าเนินงาน
หน้า 24) 

น าข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็น
พร้อมข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุม
ของคณะท างานแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 
2551 เพ่ือพิจารณาในการปรับปรุง
แก้ไขร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อีกครั้งก่อน
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา   

น าร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ได้ปรับปรุงแล้ว
และสรุปผลการรับฟังความเห็นและการ
วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน 
(ฉบับ ..) พ.ศ. .... เผยแพร่ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ 
กรมพัฒนาที่ดินและของกระทรวง
ดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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อย่างชัดเจนจากผลการด าเนินงานใน

การน าผลผลิตไปใช้ 
ทดสอบน าร่อง 

3) เสนอกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
พิจารณา 
4) เสนอเรื่องให้ 
ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
พิจารณาเข้าที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี 
5) ครม.อนุมัติ
หลักการ 
6) ส านัก
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา 
7) เข้าสู่การพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  
8) นายกฯ น าขึ้น
ทูลเกล้า 
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วิธีการด าเนินการ 
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9) ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาบังคับใช้
เป็นกฎหมาย 
10) การแก้ไขล าดับ
รองภายใต้ พรบ.
พัฒนาที่ดิน 
3.2 การถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่
ภาคเอกชน/
มหาวิทยาลัย 
ต่าง ๆ งานขอรับ
บริการวิเคราะห์
ตัวอย่างดิน น้ า พืช 
ปุ๋ย และวัสดุ 
ปรับปรุงดิน ที่มีการ
ช าระค่าธรรมเนียม
ทั้งหมด 
1) แต่งต้ังคณะท างาน
เพ่ือจัดแผน ก าหนด
แนวทางในการ 
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การน าผลผลิตไปด าเนินการใน
บางส่วน (ทดสอบ/น าร่อง)  

หรือน าผลผลิตท่ีได้ไปใช้ด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป 

สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
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ถ่ายโอน และรวบรวม
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
2) ก าหนดเกณฑ์และ
คุณสมบัติต่าง ๆ ของ
หน่วยงานผู้รับการ 
ถ่ายโอน 
3) ประกาศรับ
หน่วยงานที่สนใจและ
ประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการ 
4) จัดเตรียมตัวอย่าง
ให้แก่หน่วยงานที่เข้า
ร่วมโครงการเพ่ือ 
วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบผลการ
ทดสอบร่วมกัน 
5) ด าเนินการจัดส่ง
ตัวอย่างและ
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ
ของการวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการ 
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6) ประเมินผลการ
ทดสอบจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เข้าร่วม
โครงการ 
7) สรุปผลการด าเนิน 
งานถ่ายโอนภารกิจ 
8) ท าหนังสือถึงกรมฯ 
เพ่ือประกาศแจ้งหยุด
ให้บริการวิเคราะห์
วิเคราะห์ตัวอย่างดิน 
น้ า พืช ปุ๋ย และวัสดุ
ปรับปรุงดิน ที่มีการ
ช าระค่าธรรมเนียม
ทั้งหมดอย่างเป็น
ทางการ 

 


