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คู่มือการปฏิบัติงาน
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ที่มีความไม่เหมาะสม (N) ให้ได้รับ
การปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ
1.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
เล็กน้อย (S3) และพื้นที่ที่มีความไม่เหมาะสม (N)
1.3 เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต
2. ขอบเขต
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - Map) เป็นนโยบายสาคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพตรงตาม
ศั ก ยภาพของที่ ดิ น และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดมากที่ สุ ด โดยการก าหนดเขตเหมาะสม
ในการปลู กพืช ปศุสั ตว์ และประมง เพื่อหาความเหมาะสมของการทาการเกษตรในแต่ล ะพื้นที่ ที่ทาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตสูง ซึ่งจะทาให้เกษตรกรมีผลกาไรที่สูงกว่าการทาเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร พบว่า เกษตรกรยังใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่พื้นที่ที่มีความไม่เหมาะสม (S3, N) ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้เกิดปญญหา
ผลผลิตต่อไร่ต่า ต้นทุนการผลิตสูง สินค้าการเกษตรล้นตลาด ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตด้านการจัดการพื้นที่สูง
และไม่คุ้มทุนกับราคาที่เกษตรกรขายได้ ประกอบกับในปญจจุบันราคาของพืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญของประเทศ
อยู่ในสภาวะตกต่าและมีความผัน ผวนสูง โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning by Agri-Map)
จึงถูกนามาใช้แก้ไขปญญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ขับเคลื่อนผ่านระบบสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ โดยคณะกรรมการ
อ านวยการขั บ เคลื่ อ นงานนโยบายที่ ส าคั ญ และการแก้ ไ ขปญ ญ หาภาคการเกษตรระดั บ จั ง หวั ด ( Chief of
Operation) ของแต่ละจังหวัด โดยใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นเครื่องมือในการ
ดาเนินงาน และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อพิจารณาสินค้า วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ/กลุ่มจังหวัด สินค้าพืช GI
และเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม การคมนาคมขนส่ง แหล่งรับซื้อ/โรงงาน/สหกรณ์ และ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นกาหนดกิจกรรมการปรับเปลี่ยน งบประมาณ พร้อมทั้งจัดทาแผน
บู ร ณาการและแผนปฏิ บั ติ โดยมีห น่ ว ยงานทั้ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิภ าค โดยใช้ก ลไกศู นย์ เรี ยนรู้ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) ในการดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่มีความไม่เหมาะสม (N) และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย(S3) ให้สอดคล้องกับ
ตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจของเกษตรกร
ในปีงบประมาณ 2562 ดาเนินการในจังหวัดที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย
(S3) และพื้ น ที่ ที่ มี ค วามไม่ เ หมาะสม (N) 68 จั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น บริ เ วณที่ มี ผ ลผลิ ต ต่ า ส่ ว นใหญ่ พ บปญ ญ หา
ดิน อุดมสมบู ร ณ์ต่า ดิน ตื้น ดิน ทรายจั ด น้าท่ว มขัง ดินเค็ม ตลอดจนพื้นที่มีความลาดชันสู ง ยกเว้นจังหวัด
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรี อยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม อ่า งทอง สิ งห์บุรี
และจังหวัดปทุมธานี
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3. คาจากัดความ
3.1 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri - Map) คือ นโยบายสาคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพตรง
ตามศักยภาพของที่ดินและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากที่สุด ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้มีการประกาศเขตเหมาะสมต่อการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง จานวน 23 ชนิดสินค้า ได้แก่ พืช 13 ชนิด
( ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน มะพร้าว ลาไย เงาะ
ทุเรียน มังคุด และกาแฟ ปศุสัตว์ 8 ชนิด ( แกะ แพะ โคเนื้อ โคนม สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และกระบือ) และประมง
2 ชนิด ( กุ้งทะเล และสัตว์น้าจืด)
3.2 การกาหนดเขตเหมาะสมในการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง คือ การใช้ข้อมูลทางวิชาการในการ
วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลภูมิอากาศ ดิน น้า สภาพแวดล้อม
ด้านต่างๆ นามาประกอบกับข้อมูลความต้องการในการผลิตพืช สัตว์ ประมง ในแต่ละชนิด รวมทั้งวิเคราะห์
ร่วมกับความต้องการของตลาด เพื่อหาความเหมาะสมของการทาการเกษตรในแต่ละพื้นที่ ที่ทาให้เกิดประสิทธิ
ภาพในการผลิ ต สู ง ซึ่ ง จะท าให้ เ กษตรกรมี ผ ลก าไรที่ สู ง กว่ า การท าเกษตรในพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ เ หมาะสม
โดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุน จูงใจ ให้ข้อมูลและคาแนะนาทางวิชาการแก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการทา
การเกษตร ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเป็นความสมัครใจและความพึงพอใจของเกษตรกรเป็นหลัก
3.3 พื้นที่ทาการเกษตรไม่เหมาะสม คือ พื้นที่ทาการผลิตสินค้าเกษตรและได้ผลผลิ ต/ผลตอบแทนไม่
คุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากที่ดินมีข้อจากัดที่ไม่เหมาะสมต่อความต้องการของพืชชนิดนั้น เช่น ความชื้น/น้า
ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ดินตื้นส่งผลให้ระบบรากพืชไม่สามารถหาอาหารได้และดินปญญหาต่างๆ เช่น ดิน
เปรี้ยว ดินเค็ม เป็นต้น ในทางปฏิบัติถ้าเกษตรกรสามารถแก้ข้อจากัดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ ก็ทา
ให้สามารถทาการเกษตรได้ผลผลิตที่สูงได้ เช่น มีการจัดหาน้าชลประทาน การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน การทา
ระบบอนุรักษ์ดินและน้า เป็นต้น แต่บางพื้นที่จาเป็นต้องมีการลงทุนสูง ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อแก้
ข้ อ จ ากั ด เหล่ า นี้ วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ เ หมาะสมและลงทุ น ต่ าในการแก้ ปญ ญ หา คื อ การปรั บ เปลี่ ย นชนิ ด พื ช หรื อ ท า
การเกษตรอื่นที่มีความเหมะสมกับพื้นที่ โดยการดาเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(Zoning by Agri-Map) จะดาเนินการในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N)
3.4 COO : Chief of Operation คือ คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการ
แก้ไขปญญหารภาคเกษตรระดับจังหวัด
3.5 Agri-Map : Agricultural Map for Adaptive Management คื อ เป็ น แผนที่ เ กษตรเพื่ อ การ
บริหารจัดการเชิงรุก
3.6 GI : Thai Geographical Indication คือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ สินค้าที่มาจากแหล่งผลิต
เฉพาะเจาะจง โดยคุณภาพหรือเอกลักษณ์ของสินค้านั้น เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว จึงเปรียบเสมือน
เป็นแบรนด์ของท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า
3.7 ศพก. ย่อมาจาก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
3.8 กนผ. ย่อมาจาก กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
3.9 กผง. ย่อมาจาก กองแผนงาน
3.10 กค. ย่อมาจาก กองคลัง
3.11 สพข. ย่อมาจาก สานักงานพัฒนาที่ดินเขต
3.12 สพด. ย่อมาจาก สถานีพัฒนาที่ดิน

3

4. หน้าความรับผิดชอบ
4.1 หน่วยงานที่ร่วมดาเนินโครงการภายใต้แผนบูณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 10 หน่วยงาน
ได้แก่
1) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.)
2) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)
3) กรมประมง (กปม.)
4) กรมปศุสัตว์ (กปศ.)
5) กรมวิชาการเกษตร (กวก.)
6) กรมหม่อมไหม (มม.)
7) สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
8) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
9) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.)
10) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
4.2 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบโครงการ
1) ส่วนกลาง
- ผู้อานวยการกองฯ ให้นโยบายการปฏิบัติงาน สั่งการ ควบคุม กากับดูแล ให้คาปรึกษาระดับ
นโยบาย แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และตรวจสอบรายละเอียดโครงการ แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณ ที่
เป็นภาพรวมของโครงการทั้งหมด
- ผู้ อานวยการกลุ่ มฯ กาหนดแผนและกรอบการดาเนินงาน พร้อมทั้งให้คาปรึกษาวิธีการ
ดาเนินการและติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงาน
- นักวิชาการ / พนักงานราชการ / จ้างเหมาบริการ ดาเนินการจัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์
ตรวจสอบสภาพข้อมูลภาคสนาม จัดทาฐานข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน และรายงานฯ
2) ส่วนภูมิภาค
- ผู้ อานวยการ สพด. กาหนดแผนและกรอบการดาเนินงาน พร้อมทั้งให้คาปรึกษาวิธีการ
ดาเนินการและติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงาน ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ แบบฟอร์มขอตั้งงบประมาณ
ที่เป็นภาพรวมของโครงการภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ
- นักวิชาการ / พนักงานราชการ / จ้างเหมาบริการ สพด. ดาเนินการจัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์
ตร ว จ ส อบ ส ภ า พ ข้ อ มู ล ภ า ค ส น า ม จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล แ ผ น ที่ สภ า พ ก า ร ใ ช้ ที่ ดิ น แ ล ะ รา ย ง า น ฯ
ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ
5. Work Flow กระบวนการทางาน
5.1 การเตรียมการโครงการ Zoning by Agri-Map ดาเนินการโดยให้หน่วยงานภูมิภาค ระดับ COO
โดยมีสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด พิจารณาเสนอข้อมูลพื้นที่ไม่เหมาะสมจาก Agri-Map และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อ
พิจารณาสินค้า จากข้อมูลกายภาพพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ที่มีความไม่เหมาะสม (N)
กับ พื ช ที่ เ ป็ น Top 4 ของจั งหวั ด วิ เคราะห์ นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ ชาติ /กลุ่ มจังหวั ด สิ นค้ า champion พื ช GI
และเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม การคมนาคมขนส่ง (Logistics) แหล่งรับซื้อ/โรงงาน/
สหกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นกาหนดกิจกรรมการปรับเปลี่ยน งบประมาณ พร้อมทั้ง
จัดทาแผนบูรณาการและแผนปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดาเนินการร่วมกัน เพื่อสร้าง
การปรับเปลี่ยน โดยใช้กลไก ศพก. เครือข่ายภายในจังหวัดและประชารัฐ เพื่อยกระดับคนและการบริหารจัดการ
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ภาพที่ 5.1 การเตรียมการโครงการ Zoning by Agri-Map
5.2 กระบวนการดาเนินงานและวางแผนการผลิต
ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

วางแผนการดาเนินงาน
กาหนดเป้าหมาย และวิถีตลาด
สร้างทางเลือกให้เกษตรกร
ปรับเปลีย่ น

- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมความพร้อมบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

ระยะ
เวลา

กนผ.

ต.ค.

กนผ. /สพด.

พ.ย.

1

2
ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้
หน่วยงานในพื้นที่ทราบ
3

- ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ให้หน่วยงานในพื้นที่ทราบ

ประชาสัมพันธ์และสร้างการ
รับรู้ให้เกษตรกร สนับสนุน จูง
ใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน

- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
ให้เกษตรกร
- ลงสารวจพื้นที่ พบผู้นา
สพด.
ชุมชน หมอดินอาสา ตัวแทน
เกษตรกร

พ.ย.

รับสมัครเกษตรกรทีส่ นใจและ
ต้องการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการ
ผลิตใหม่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม

- รับสมัครเกษตรกรที่
- ลงดูแปลงเกษตรกรที่จะ
ดาเนินการ
- วางแผนการผลิตพืชใหม่

พ.ย.มี.ค.

4
สพด.

แบบ
ฟอร์ม

เอกสาร
อ้างอิง

5

ลาดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

5
ออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและ
น้าเพื่อปรับโครงสร้างการผลิต
เหมาะสม
6

ไม่ผา่ น
ส่งแบบการก่อสร้างระบบ
อนุรักษ์และน้า

7

ผ่าน
จัดสรรงบประมาณดาเนินการ

8
ดาเนินการปรับเปลี่ยนโดยการ
ก่อสร้า งระบบอนุ รักษ์ ดิน และ
น้ า พ ร้ อ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปรับปรุงบารุงดิน
9

10

ติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

- สพด. ร่วมกับ สพข. ออกแบบ
ระบบอนุรักษ์ดนิ และน้า เพื่อ
ปรับโครงสร้างการผลิตให้
สพข. /สพด.
เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยน
เป็นสินค้าชนิดใหม่
- ส่งแบบการก่อสร้างพร้อม
ประเมินราคาการดาเนินงาน
ให้ กผง. และ กค. เพื่อ
สพด.
ตรวจสอบและอนุมัติจัดสรร
งบประมาณต่อไป
- กาหนดและจัดสรร
งบประมาณการดาเนิน
กผง. / กค
โครงการฯ

ระยะ
เวลา

เอกสาร
อ้างอิง

มี.ค.เม.ย.

เม.ย.พ.ค.
พ.ค.มิ.ย.

- การดาเนินการปรับเปลี่ยน
- ดาเนินการปรับเปลีย่ น
โครงสร้าง
- ปรับปรุงดิน
- ปลูกพืช

สพด.

มิ.ย.ก.ย.

- รายงานผลผ่านระบบ
- รายงานผลให้ สศก.

- สพด.
- กผน.

มิ.ย.ก.ย.

กนผ.

ต.ค.
(ของปี
งบฯ
ถัดไป)

- จัดทาสรุปผลสัมฤทธิ์ของ
จัดทาสรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โครงการรายหน่วยงานและ
กิจกรรมในรูปแบบรายงาน
รายหน่วยงาน
พร้อมภาพประกอบ

แบบ
ฟอร์ม

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 กาหนดพื้นที่เป้าหมายจากพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3 และ N) จากข้อมูล Agri-Map พบว่าประเทศไทย
มีพื้นที่ที่มีความไม่เหมาะสม (S3 และ N) เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมสาหรับการปลูกข้าวจานวน 8.54 ล้านไร่ ให้ดาเนินการ
ก าหนดพื้ น ที่ เป้ า หมายจากพื้ น ที่ ไ ม่ เหมาะสมในจั งหวั ดและวิ เคราะห์ ความเหมาะสม เพื่ อปลู กพื ช ทดแทน
จาก Agri-Map Online ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น กาหนด
พื้นที่เป้าหมายจาก Agri-Map เป็นลาดับชั้นจาก จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน จนถึงกลุ่มเกษตรกร ระบุการผลิต
สินค้าเดิมและสินค้าที่ต้องการปรับเปลี่ยนการผลิต
6.2 ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนการผลิตเมื่อผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่จากฐานข้อมูลแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) แล้ว และเกษตรกรทราบว่าพืชที่ปลูกในปญจจุบันอยู่ในระดับไม่เหมาะสม
(S3 หรือ N) ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้หน่วยงานในพื้นที่ทราบ
- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกร
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- รั บ สมั ค รเกษตรกรที่ ส นใจและต้ อ งการปรั บ เปลี่ ย นกิ จ กรรมการผลิ ต ใหม่ ใ นพื้ น ที่ ไ ม่ เ หมาะสม
(พร้อมทั้งระบุจานวนเนื้อที่ที่จะปรับเปลี่ยน)
- เจ้าหน้าที่เสนอกิจกรรมทางเลือกการปรับเปลี่ยนให้กับเกษตรกร ลาดับแรก ได้แก่ พืชที่เป็นสินค้าบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI Thai) ของแต่ละพื้นที่ ลาดับถัดไป ได้แก่ พืชเศรษฐกิจหลัก 13 ชนิด พืชทางเลือกชนิดอื่น ๆ
ไม้เศรษฐกิจ 58 ชนิ ด หรื อกิจ กรรมบางประเภท เช่น ปศุสั ตว์ การเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้า หรือเพาะเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจ ตามลาดับ
- เมื่อเกษตรกรได้คัดเลือกพืชหรือกิจกรรมที่จะปรับเปลี่ยนได้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินแต่ละ
จังหวัดร่ วมกับเจ้าหน้ า ที่ในระดับท้องถิ่นจากหน่วยงานอื่น ๆ ร่ว มปรึกษาหารือ เพื่อวางแนวทางและจัดทา
แผนการปรับเปลี่ยนการผลิต
- ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการรายจังหวัด โดยสนับสนุนกิจกรรมการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่และ
ขับเคลื่อนผ่าน ศพก.
- ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อหาแปลงต้นแบบและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิ ศ (Best
Practice) สาหรับเป็นพื้นที่ตัวอย่างสู่การขยายผลให้เกษตรกรรายอื่น
- ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานโดยคณะทางานขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
- ประเมินผลโครงการในภาพรวมในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- จัดทาแผนงาน/งบประมาณ รายจ่ายประจาปีในระยะต่อไป
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
เจ้าหน้าที่
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กนผ.
พื้นที่
- ข้อมูลกายภาพ
- ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ/ตลาด
- พื้นที่ดาเนินงาน
- รวบรวมข้อมูลทั้งประเทศ
- ประมวลผลเป็นแผนที่

ระยะเวลา แบบฟอร์มข้อมูลที่ใช้
ต.ค.-พ.ย. - แ ผ น ที่ ค ว า ม
เหมาะสมของที่ ดิ น
ส า หรั บ พื ช หลั ก ทั้ ง
ประเทศ
- คู่มือการปฏิบัติงาน

2. เตรียมความพร้อมบุคลากร
ประชุมให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติงานสาหรับ
บุคลากรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ต.ค.-พ.ย.

3. กาหนดเขตพื้นที่ความเหมาะสมการผลิตสินค้า
เกษตรระดับประเทศ
- กาหนดข้อมูลความเหมาะสมของดิน
- วิเคราะห์และจัดทาเป็นแผนที่เขตความเหมาะสม
ของที่ดินสาหรับการผลิตสินค้าเกษตรระดับประเทศ
- สนับสุนนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ สพข. สพด.
ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากทุกหน่วยงานบูรณาการ
ได้รับพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน การดาเนินงานบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

ต.ค.-พ.ย.
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เจ้าหน้าที่
สพด.

ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ติดตามผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา แบบฟอร์มข้อมูลที่ใช้
ม.ค.-ก.ย แบบฟอร์มรายงานผล
การดาเนินงาน สศก.

5. จัดทาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ต.ค.
แ บ บ ฟ อ ร์ ม ข้ อ มู ล
(ของปีงบฯ เกษตรกร ต้ น แบบ
ถัดไป) ปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ต
ในพื้ นที่ ไ ม่ เ หมาะสม
( S3, N) Zoning by
Agri-Map

1. กาหนดพื้นที่เป้าหมายจากพื้นที่ไม่เหมาะสม
(S3 และ N)

ต.ค.-พ.ย.

- แผนที่ความเหมาะสม
ของที่ ดิ น ส าหรั บ พื ช
หลั ก ในจั ง หวั ด ทั้ ง ใน
ส่วนที่ไม่เหมาะสมและ
ส่วนที่เหมาะสมสาหรับ
พืชใหม่

พ.ย.-มี.ค.

แบบฟอร์มคัดเลือก
เกษตรกรเจ้าหน้าที่
สพด.
กผง.

1) ศึกษาพื้ นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลู กพื ช (ข้าว
ยางพารา เป็ นต้น) จากฐานข้ อมูล Agri-Map ซึ่งควร
เน้ นไปที่ ตาบล/อาเภอที่ มีพื้นที่ไม่เหมาะสมจ านวน
มากก่อน
2) ลงสารวจพื้นที่ในเบื้องต้น พบผู้นาชุมชน หมอ
ดินอาสา ตัวแทนเกษตรกรบอกวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
เ จ้ า ห น้ า ที่ 2. คัดเลือกเกษตรกร
1) ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้หน่วยงานในพื้นที่
สพด. , สพข.
ทราบ
2) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกร
3) รับสมัครเกษตรกรที่สนใจและต้องการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตใหม่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม
4) ลงดูแปลงเกษตรกรที่จะดาเนินการ
5) สรุปแผนปฏิบัติการรายชนิดสินค้าเพื่อบูรณา
การกิ จ กรรม โดยวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกษตรกร พื้ น ที่
เป้าหมายและประเภทกิจกรรมสาหรับปรับเปลี่ยน
การผลิ ต ให้ ป รั บ เปลี่ ย นตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงานบูรณาการ
6) ออกแบบและประเมินราคาการดาเนินการ
เจ้าหน้าที่
3. การจัดทางบประมาณ
สพด.
รวบรวมข้อมูล จานวนพื้นที่ และแผนทั้งหมด
กผง.
เสนอคาขอส่งไปยัง กผง. เพื่อเสนอ กค. อนุมัติและ
กค.
โอนงบประมาณดาเนินการต่อไป

กค.

ม.ค.-มี.ค.

แบบฟอร์มขอตั้ง
งบประมาณ
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ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
สพด

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา แบบฟอร์มข้อมูลที่ใช้

4. การดาเนินการปรับเปลี่ยน
1) เมื่อได้งบประมาณแล้วประสานกับเกษตรกรนัด
หมายช่วงเวลาของการดาเนินงาน
2) ดาเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในกรณีที่มีการซื้อ
เครื่องจักรกลเข้าทางาน
3) ลงมือปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
4) ปรับปรุงดิน
5) ปลูกพืช
6) ให้คาปรึกษาร่วมแก้ปญญหา (หากมี)

ธ.ค.-มิ.ย. แบบฟอร์มการจัดซื้อ/
(งบประมาณ จ้าง
ที่ขอจากปีที่
ผ่านมา)

.
5. ติดตามผล/บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน

ก.ค.-ก.ย
ปีถัดไป

แบบฟอร์มติดตาม
ผล/บันทึกข้อมูล

7. เอกสารอ้างอิง
7.1 คู่มือการประเมินคุณภาพที่ดินสาหรับพืชเศรษฐกิจ
7.2 แผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสาหรับพืชเศรษฐกิจ
8. แบบฟอร์มที่ใช้
8.1 กระบวนการสารวจความต้องการเกษตรกร
- แบบฟอร์ม Zoning 01 แบบบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าใน
พื้นที่ไม่เหมาะสม (S3, N) ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
8.2 การรายงานผล
- แบบฟอร์ม Zoning 02 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ข้อมูลรายแปลง)
- แบบฟอร์ม Zoning 03 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(รายปญกษ์)
- แบบฟอร์มเอกสารแนบรายงาน สศก. “แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริหาร
จั ด การพื้ น ที่ เ กษตรกรรม (Zoning by Agri - Map) ประจ าเดื อ น” เพื่ อ รายงานต่ อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
กระทรวงฯ และวางแผนการติดตามโครงการของกระทรวงฯ ต่อไป
- แบบฟอร์มข้อมูลเกษตรกรต้นแบบปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3, N) Zoning by
Agri-Map เพื่อจัดทาผลสัมฤทธิ์ของโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
9. เอกสารบันทึก
บันทึกผ่านระบบฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินโดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจะต้องเข้าสู่ระบบผ่าน URL
http://zoningbyagrimap.ldd.go.th (ทุก สพด. มี Password) ซึ่งข้อมูลที่ต้องบันทึกผ่านระบบมี 4 รายการ ดังนี้
9.1 บันทึกข้อมูลผู้ใช้
9.2 บันทึกการจัดการโครงการ/แนวทางการปฏิบัติ
9.3 บันทึกกิจกรรมย่อยของแต่ละหน่วยงาน
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9.4 บันทึกข้อมูลเกษตรกร/ข้อมูลการปรับเปลี่ยนแปลงที่ดิน zoning01
10. มาตรฐานงาน
พิจารณาเสนอข้อมูลพื้นที่ไม่เหมาะสมจาก Agri-Map และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อพิจารณาสินค้าใหม่ จากข้อมูล
กายภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม (N, S3) กับพืชที่เป็น Top 4 ของจังหวัด วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ/กลุ่ม
จังหวัด สินค้า champion พืช GI และเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม การคมนาคมขนส่ง
(Logistics) แหล่งรับซื้อ/โรงงาน/สหกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
11. ระบบติดตามประเมินผล
ทั้ ง นี้ ส ามารถดู ผ ลการด าเนิ น งานภาพรวมของโครงการและรายหน่ ว ยงานผ่ า นระบบฐานข้ อ มู ล
ผ่าน URl: http://zoningbyagrimap.ldd.go.th ซึ่งมีรายการดังนี้
11.1 รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูลรายแปลง) zoning02
11.2 รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูลรายปญกษ์) zoning03
11.3 รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูลรายเดือน) zoning04
11.4 รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูลรายจังหวัด) zoning05

ภาคผนวกที่ 1
แบบบันทึกขอมูลเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3, N)
ภายใตโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

แบบบันทึกขอมูลเกษตรกรที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาในพื้นที่ไมเหมาะสม (S3, N)
ภายใตโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
 กวก.
 กสก.  ส.ป.ก.  มม.  ปม.
ผูเก็บขอมูล
โทร

 พด.

 กสส.  ปศ.

Zoning 01

 อื่นๆ (ระบุ)

วันที่ใหขอมูล

1. ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร
1.1 ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู (ปจจุบัน)
หมูที่
ตําบล
อําเภอ
1.2 ที่ตั้งแปลง*
พิกัด UTM Zone
 47  48
N
พื้นที่
ไร
ประเภทหนังสือสําคัญที่ดิน  โฉนด
 น.ส.3
 สปก.4-01 กลุมแปลง
ระวาง

เลขที่บัตรประชาชน
ชื่อบาน
จังหวัด

โทร

E
 น.ส.3 ก.  ส.ค.1
. กสน.3 กสน.5

2. การใชประโยชนที่ดิน (ใหระบุรายละเอียดของพื้นที่แปลงปรับเปลี่ยน)
แปลงที่ 1 พิกัด UTM Zone  47  48 N
พื้นที่กอนการปรับเปลี่ยน (สินคาเดิม)
 ขาว พื้นที่.........ไร
 สับปะรด พื้นที่.........ไร
 ออย พื้นที่.........ไร
 ยางพารา พื้นที่.........ไร
 มันสําปะหลัง พื้นที่.........ไร
 ปาลมน้ํามัน พื้นที่.........ไร
 ขาวโพดเลี้ยงสัตว พื้นที่.........ไร  มะพราว พื้นที่.........ไร
พื้นที่หลังการปรับเปลี่ยน (สินคาใหม)
 พืช (ระบุชนิด)
พื้นที่
 ประมง พื้นที่.
.ไร
 ปศุสัตว
 พืชอาหารสัตว (ระบุชนิด)
 โคนม จํานวน.........ตัว
 แพะ จํานวน.........ตัว
 กระบือ จํานวน.........ตัว
 อื่นๆ จํานวน.........ตัว
 เกษตรผสมผสาน พื้นที่.........ไร สินคาหลัก คือ
ผลการดําเนินงานการปรับเปลี่ยนการผลิต
กิจกรรม
1. สํารวจพื้นที่ไมเหมาะสม (S3, N) โดยใชแผนที่ Agri-Map
2. ถายทอดแผนสูจังหวัด
3. ประชุมชี้แจงการดําเนินงานตามแผนรายจังหวัด
4.ดําเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต (พืช/ประมง/ปศุสัตว/เกษตรผสมผสาน)
5. รายงานความกาวหนา
รวม

E
 ลําไย พื้นที่.........ไร
 ไมผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด) พื้นที่.........ไร
 กาแฟ พื้นที่.........ไร
 อื่นๆ (ระบุ)....................... พื้นที่.........ไร

ไร
พื้นที่

 โคเนื้อ จํานวน.........ตัว

รอยละความสําเร็จ
20 %
10 %
10 %
50 %
10 %
100 %

ไร

วันที่ดําเนินงานแลวเสร็จ

Zoning 01
แปลงที่ 2

พิกัด UTM

Zone  47  48 N

E

พื้นที่กอนการปรับเปลี่ยน (สินคาเดิม)
 ขาว พื้นที่.........ไร
 สับปะรด พื้นที่.........ไร
 ออย พื้นที่.........ไร
 ยางพารา พื้นที่.........ไร
 มันสําปะหลัง พื้นที่.........ไร
 ปาลมน้ํามัน พื้นที่.........ไร
 ขาวโพดเลี้ยงสัตว พื้นที่.........ไร  มะพราว พื้นที่.........ไร
พื้นที่หลังการปรับเปลี่ยน (สินคาใหม)
 พืช (ระบุชนิด)
 ประมง พื้นที่
ไร
 ปศุสัตว
 พืชอาหารสัตว (ระบุชนิด)
 โคนม จํานวน.........ตัว
 แพะ จํานวน.........ตัว
 กระบือ จํานวน.........ตัว
 อื่นๆ จํานวน.........ตัว
 เกษตรผสมผสาน พื้นที่.........ไร สินคาหลัก คือ
ผลการดําเนินงานการปรับเปลี่ยนการผลิต
กิจกรรม
1. สํารวจพื้นที่ไมเหมาะสม (S3, N) โดยใชแผนที่ Agri-Map
2. ถายทอดแผนสูจังหวัด
3. ประชุมชี้แจงการดําเนินงานตามแผนรายจังหวัด
4.ดําเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต (พืช/ประมง/ปศุสัตว/เกษตรผสมผสาน)
5. รายงานความกาวหนา
รวม

 ลําไย พื้นที่.........ไร
 ไมผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด) พื้นที่.........ไร
 กาแฟ พื้นที่.........ไร
 อื่นๆ (ระบุ)....................... พื้นที่.........ไร

พื้นที่

ไร

พื้นที่
ไร
 โคเนื้อ จํานวน.........ตัว

รอยละความสําเร็จ
20 %
10 %
10 %
50 %
10 %
100 %

วันที่ดําเนินงานแลวเสร็จ

หมายเหตุ: * -ใหระบุรายละเอียดของแปลงที่ดนิ ของเกษตรกรและควรระบุพิกัดใหใกลบริเวณกลางแปลงมากที่สดุ ถาเกษตรกรมีกิจกรรม
ปรับเปลีย่ นมากกวาหนึ่งกิจกรรมใหระบุพิกัดบริเวณกลางของแปลงที่มีการปรับเปลี่ยนทุกแปลง
- เกษตรกรแตละรายอาจมีแปลงที่ดินปรับเปลี่ยนไดมากกวาหนึ่งแปลง

Zoning 02

(ขอมูลรายแปลง)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ....................
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
จังหวัด...................................................
ลําดับที่

พิกัดแปลง(UTM)
Zone

X

Y

หนังสือ
สําคัญ
ใน
พื้นที่
ที่ดิน
(ไร)

กิจกรรมปรับเปลีย่ น
สินคา
เดิม

สินคา
ใหม

เกษตรกร
ชื่อ

นามสกุล

เลขบัตร
ประชาชน

ที่อยู (ปจจุบัน)
หมู

บาน

ตําบล

อําเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผูรายงานผล ............................................. ตําแหนง ............................................
โทร ...........................................Email :...........................................

จังหวัด

หนวยงานรับผิดชอบ

Zoning 03

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ ...................
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) จังหวัด .................
ประจําเดือน……………………..ขอมูล ณ วันที่ ..................... พ.ศ. ......................
 งวดที่ 1 วันที่ 1-15  งวดที่ 2 วันที่ 16-30
เปาหมาย

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

การปรับเปลี่ยนกิจกรรม

กิจกรรม

พื้นที่
(ไร)

เกษตรกร
(ราย)

ผลการดําเนินงาน

ผล
พื้นที่ เกษตรกร
(ไร) (ราย)

ผลสะสม
พื้นที่
(ไร)

เกษตรกร รอยละ
(ราย)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

รวม

ปญหาและอุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ: สงสรุปรายงานทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือนใหฝายเลขานุการโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
ผูรายงานผล………………………………………........
(Email: zoningbyagrimap60@gmail.com)
ตําแหนง………………………………………………….
เบอรโทร…………………………………………..........

Zoning 03

(ตัวอยางแบบ Zoning 03 )
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ 2560
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) จังหวัด กาฬสินธุ
ประจําเดือน…กรกฎาคม…..ขอมูล ณ วันที่ ..14 กรกฎาคม... พ.ศ. 2560
 งวดที่ 1 วันที่ 1-15
 งวดที่ 2 วันที่ 16-30
เปาหมาย

ลําดับที่

การปรับเปลี่ยนกิจกรรม

พื้นที่
(ไร)

เกษตรกร
(ราย)

ผล
พื้นที่ เกษตรกร
(ไร) (ราย)

ผลสะสม
พื้นที่
(ไร)

เกษตรกร รอยละ
(ราย)

หนวยงาน

ปรับเปลีย่ นขาวเปนออยโรงงานและมันสําปะหลัง
1200
กวก.
(จัดอบรมเกษตรกรทีม่ ีการปลูกขาวในพื้นที่ไมเหมาะสม)
ปรับเปลีย่ นขาวเปนออยโรงงาน (แปลงตนแบบ)
(200)
กวก.
2
ปรับเปลีย่ นขาวเปนมันสําปะหลัง (แปลงตนแบบ)
(20)
กวก.
3
ปรับเปลีย่ นขาวเปนปลูกหมอน
40
มม.
4
ปรับเปลีย่ นขาวเปนประมง
32.00
กปม.
5
ปรับเปลีย่ นขาวเปนเกษตรผสมผสาน
4,200
พด.
6
ปรับเปลีย่ นขาวเปนออยโรงงาน
3,400
กสก.
7
ปรับเปลีย่ นขาวเปนเกษตรผสมผสาน
2,000
กสก.
8
ปรับเปลีย่ นขาว ยางพารา มันสําปะหลัง และสับปะรด เปน 287
ปศ.
9
พืชอาหารสัตวเพื่อใชเลีย้ งโคเนื้อ โคนม กระบือ และแพะ
รวม
11,159
ปญหาและอุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ: สงสรุปรายงานทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือนใหฝายเลขานุการโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
ผูรายงานผล………………………………………........
(Email: zoningbyagrimap60@gmail.com)
ตําแหนง………………………………………………….
เบอรโทร…………………………………………..........
1

ออยโรงงาน และมัน
สําปะหลัง
ออยโรงงาน
มันสําปะหลัง
ปลูกหมอน
ประมง
เกษตรผสมผสาน
ออยโรงงาน
เกษตรผสมผสาน
พืชอาหารสัตวเพื่อใชเลีย้ งโค
เนื้อ โคนม กระบือ และแพะ

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

ภาคผนวกที่ 2
การบันทึกผานระบบฐานขอมูล
(http://zoningbyagrimap.ldd.go.th)

บันทึกผานระบบฐานขอมูลของกรมพัฒนาที่ดินโดยเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินจะตองเขาสูระบบผาน
URL : http://zoningbyagrimap.ldd.go.th (ทุก สพด. มี Password)

บันทึกขอมูลผานระบบมี 4 รายการ ดังนี้
1. บันทึกขอมูลผูใช
2. บันทึกการจัดการโครงการ/แนวทางการปฏิบัติ
3. บันทึกกิจกรรมยอยของแตละหนวยงาน
4. บันทึกขอมูลเกษตรกร/ขอมูลการปรับเปลี่ยนแปลงที่ดิน zoning01

1. บันทึกขอมูลผูใช

2. บันทึกการจัดการโครงการ/แนวทางการปฏิบัติ

3. บันทึกกิจกรรมยอยของแตละหนวยงาน

4. บันทึกขอมูลเกษตรกร/ขอมูลการปรับเปลี่ยนแปลงที่ดิน zoning01

URL :

คูมือการใชงานระบบบันทึกขอมูลที่
http://zoningbyagrimap.ldd.go.th/2561/manual1.pdf

