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คำนำ 
  

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2562 
ตามมาตรา 4 ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี  
ซึ ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้ อง และมาตรา 16
วรรคสอง ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย
และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ของกรมพัฒนาที่ดินโดยมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
ภาคเกษตร เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประจำป ี2565 รวมทั้งใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดงบประมาณดำเนินการต่อไป 
 
          กรมพัฒนาที่ดิน 
          ตุลาคม 2564 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และมาตรา 275 บัญญัติ  
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย สาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ 
และเรื่องอื่นๆ จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าว ส่งผลให้มีการตราพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
ขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้ นตอนในการ
ดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นแนวทางวิธีการจัดทำแผนและขั้นตอนในการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
ให้เป็นฐานสำหรับการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
 กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนปฏิรูปประเทศ โดยดำเนินการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง กรมพัฒนา
ที่ดิน โดยดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนแผนงาน/โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีความสอดคล้อง  
และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ ยวข้อง ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 5 ด้าน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 7 แผนแม่บท และแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
1 ด้าน รายละเอียดดังภาพ 
 

 
 
 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาที่ดินมีวงเงินงบประมาณทั้งหมด 3,981,564,400 ล้านบาท  
ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 3,948,524,400 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ 33,040,000 ล้านบาท ซึ่งเป็น
งบประมาณด้านการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
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ส่วนที่ 2  ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 
 2.1  แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) 
  2.1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความม่ันคง 

(1) เป้าหมาย      ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

 
2.1.2  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) เป้าหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  1. การเกษตรสร้างมูลค่า  
      5. สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ 
       
  2.1.3  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) เป้าหมาย  เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเอง 
   และการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  

การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง  
   
  2.1.4  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) เป้าหมาย  ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม 
        และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
        ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
    5. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตร 
        ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
  2.1.5  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ 
   ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  

   รวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ภาครัฐมีความทันสมัย 
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 2.2  แผนระดับที่ 2 
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
ประเด็นที่ เป้าหมาย

ของแผน
แม่บทฯ 

แผนย่อย
ของแผน
แม่บทฯ 

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของ
แผนย่อย 

1.  
ความมั่นคง 

ประชาชนอยู่
ดี กินดี และ
มีความสุขดี
ขึ้น 

การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาที่มี
ผลกระทบ 
ต่อความ
มั่นคง 

13) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนฯ 010202  
ภาคใต้ม ี
ความสงบสุข 
ร่มเย็น 

3.  
การเกษตร 

ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตร
เพิ่มขึ้น 

2. เกษตร
ปลอดภัย 

๑) สนับสนุนการบรหิารจดัการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบ
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนสง่เสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร  
และสร้างความปลอดภยัและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน 

030201  
สินค้าเกษตร
ปลอดภัยมี
มูลค่าเพิม่ขึ้น 

6. การ
พัฒนา 
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร 
อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรทีส่ำคัญ เพื่อสนับสนนุ
การสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากร
ดิน ให้มีความอุดมสมบรูณ์ การคุม้ครองที่ดินทางการเกษตร การ
จัดการน้ำเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนำมาวาง
แผนการผลติให้สอดคล้องกับข้อมลูสารสนเทศทางการเกษตร และ
นำไปสู่การบริหารจดัการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับแผนท่ีเกษตรเพื่อการบรหิารจดัการเชิงรุก 

030601 
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น 

   3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้า
เกษตร ส่งเสรมิให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ที่มีมาตรฐานและครบวงจร ท้ังเรื่องเกษตรกร ข้อมลู 
อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรทีมุ่่งเน้นการตลาดนำการผลิต ข้อมลู
พื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมลูคา่สินค้าเกษตร รวมทั้งการพัฒนา
ระบบตดิตามเฝา้ระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมติิต่าง ๆ  
ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบ
การค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกำหนดมาตรการรองรับ มาตรการ
เตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสำรองอาหารในภาวะวิกฤต 
และการประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกร
และผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโนม้การผลติสินคา้
เกษตร 
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ประเด็นที่ เป้าหมาย
ของแผน
แม่บทฯ 

แผนย่อย
ของแผน
แม่บทฯ 

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของ
แผนย่อย 

15.  
พลังทาง
สังคม 

ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
สังคม 

การ
เสรมิสร้าง
ทุนทาง
สังคม 

2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง 
ตนเอง และการจัดการตนเอง ส่งเสริมใหม้ีระบบการสนับสนุนความ
เข้มแข็งและเพิม่ขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติ
ตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ ตั้งแตร่ะดับชุมชน ตําบล อำเภอ จังหวัด ที่เนน 
การมีสวนรวมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามวัย
ในท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยทำงาน และผูสู้งอายุ เพื่อให้เกิดการ
สืบทอดทักษะภูมปิัญญาของกลุ่มคนท่ีจะเป็นแกนนำการพัฒนาใน
ท้องถิ่นระดับตำบลและหมู่บ้าน กอ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจาก
ทุกวัย และสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง 
พัฒนาระบบฐานข้อมลูพื้นฐานเพือ่ใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนา
ชุมชนที่มีกระบวนการมสี่วนร่วมของคนในชุมชนและบนฐานข้อมูล 
เชิงประจักษ์ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรอบการดำเนินงาน 

150101  
ภาคีการพัฒนา
มีบทบาทในการ
พัฒนาสังคม
มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

16. 
เศรษฐกิจ
ฐานราก 

รายได้ของ
ประชากร
กลุ่มรายได้
น้อยเพิ่มขึ้น
อย่างกระจาย
และอย่าง
ต่อเนื่อง 

การยกระดับ
ศักยภาพ
การเป็น
ผู้ประกอบก
ารธุรกิจ 

1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
เพื่อยกระดับสู่การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ท้ังทางด้านเทคโนโลยี การจดัการ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่
สอดคล้องและจำเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้
ความเข้าใจด้านบญัชีการผลติ การควบคุมต้นทุน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ  จัดการคณุภาพและมาตรฐานผลผลิตของตน
ให้สามารถมีคณุภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเช่ือมโยงและ
ผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์
ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภมูิสังคมของชุมชน  
ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยดึ 
แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

160101 
ศักยภาพ 
และขีด
ความสามารถ
ของเศรษฐกิจ
ฐานรากเพิ่มขึ้น 

18.  
การเติบโต
อย่างยั่งยืน 

สภาพแวดล้อ
มของ
ประเทศไทย
มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่าง
ยั่งยืน 

การจัดการ
มลพิษที่มี
ผลกระทบ
ต่อ
สิ่งแวดล้อม 
และสารเคมี
ในภาค
เกษตรทั้ง
ระบบให้
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
สากล 
 
 

2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนว 
ทางและเป้าหมาย การบริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจาก
แหล่งกำเนิดในเชิงพื้นที่ การพัฒนาระบบฐานข้อมลูกลางดา้นคุณภาพ
อากาศและเสียง กำหนดใหม้ีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ 
รวมทั้งเร่งรัดการแกไ้ขปัญหามลพษิทางอากาศที่ยังเป็นปัญหาเฉพาะ
พื้นที่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวงั
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ของตนเอง 

180402 
คุณภาพอากาศ 
เสียงและความ
สั่นสะเทือนอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน
ประเทศไทย 
ร้อยละ 35 ของ
พื้นที่เป้าหมาย 
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ประเด็นที่ เป้าหมาย
ของแผน
แม่บทฯ 

แผนย่อย
ของแผน
แม่บทฯ 

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของ
แผนย่อย 

19.  
การบริหาร
จัดการน้ำ
ทั้งระบบ 

ความมั่นคง
ด้านน้ำของ
ประเทศ
เพิ่มขึ้น 

การ
พัฒนาการ
จัดการน้ำ
เชิงลุ่มน้ำทั้ง
ระบบเพื่อ
เพิ่มความ
มั่นคงด้าน
น้ำของ
ประเทศ 

2) จัดการน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่
ชุ่มน้ำ พ้ืนท่ีพักน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ (รวมลำน้ำ) แอ่งน้ำบาดาล  
การระบายน้ำจากเมืองชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคณุภาพน้ำและใช้
ประโยชนไ์ด้ตามเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้ำ และจัดทำแผนการดำเนินการ
ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรกัษาเขตต้นน้ำ และการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติ (รวมลำน้ำ) พื้นที่ท่ี
กำหนด ตามความสำคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ละลุ่มน้ำ โดย (1) มี
การควบคุมปริมาณน้ำ การดูแลคณุภาพน้ำในลำน้ำ (2) การจัดหาร
โครงสร้างพื้นฐาน และ (3) กำหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีจำเป็นเพื่อ
การจัดการ (เช่น ระบบบำบดัน้ำเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร  
การสญูเสยีพื้นท่ีป่า คุณภาพน้ำน่านน้ำ) 

ระดับความ
มั่นคงด้านน้ำ
อุปโภคบรโิภค
เพิม่ขึ้นจาก
ระดับ 3 ให้เป็น
ระดับ 4 (สูงสดุ
ที่ระดับ 5) 

20.  
การบริการ
ประชาชน
และ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

1. บริการ
ของรัฐมี
ประสิทธิภาพ 
และมี
คุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับ 
ของ
ผู้ใช้บริการ 

4. การ
พัฒนาระบบ
บริหารงาน
ภาครัฐ 

3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจดัโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ
การบริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมยั 

ภาครัฐมีขดี
สมรรถนะ 
สูงเทียบเท่า 
มาตรฐานสากล
และ 
มีความคล่องตัว 

 2. ภาครัฐ 
มีการ
ดำเนินการ 
ที่มี
ประสิทธิภาพ  
ด้วยการนำ
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 

5) การสร้าง
และพัฒนา
บุคลากร
ภาครัฐ 

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรูค้วามสามารถสูง  
มีทักษะการคิดวเิคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

บุคลากรภาครัฐ
ยึดค่านิยม 
ในการทำงาน
เพื่อประชาชน  
ยึดหลัก
คุณธรรม 
จริยธรรม 
มีจิตสำนึก  
มีความสามารถ 
สูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ 
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2.2.2  แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19  
พ.ศ. 2564-2565 
(1) ประเด็น 2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโต 

อย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)  
เป้าหมาย : 2. สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด : ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จังหวัดเปรียบเทียบภายในภาค  
ประเด็นการพัฒนา : การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

(2) ประเด็น 4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟู 
และพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)  

เป้าหมาย : 4. มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 
ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล  

(IMD Eorld Digital Competitiveness Ranking)  
ประเด็นการพัฒนา :  
- การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล 
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา 

2.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
(1) ด้านเศรษฐกิจ  

     1.1) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง 
            เป้าหมายของกิจกรรม BIG Rock : ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร 

อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 

(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
  เป้าหมาย รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด 

เพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี 
  แนวทางการพัฒนา เพ่ิมโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี

รายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  เป้าหมาย  1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

2. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
  แนวทางการพัฒนา  

1. การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้เกิดความม่ันคง 
สมดุล และยั่งยืน 

3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  เป้าหมาย สร้างความม่ันคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิว

ดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือให้

เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
 

2.3  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
มติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 29 ก.ย. 2563 เห็นชอบโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565  

ที ่สามารถส ่งผลต ่อการบรรล ุ เป ้าหมายตามแผนแม่บทฯ ได ้อย ่างเป ็นร ูปธรรม  จำนวน 571 โครงการ  
ของ 169 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า จำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1. โครงการสำคัญรองรับการดำเนินการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ จำนวน 250 โครงการ
เป็นโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มีความสอดคล้อง กับแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 
ใน 4 ประเด็น 3 มิติการพัฒนา (Cope, Adapt, Transform) รวมทั ้งมีความสอดคล้องกับ 1 ใน 23 ประเด็น 
แผนแม่บทฯ จึงสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้ทั้งแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ และแผนแม่บทฯ 23 ประเด็น  
ที่เก่ียวข้อง 

2. โครงการสำคัญรองรับการพัฒนาประเทศ จำนวน 321 โครงการ เป็นโครงการสำคัญ
ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ 23 ประเด็น ที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 3  สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  
          ของกรมพัฒนาที่ดิน  
 
3.1  ภาพรวม 
 3.1.1  วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
  พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพ่ิมพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
 3.1.2  อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 กำหนดให้
กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม การสำรวจและ
จำแนกดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทำให้เกิดการปนเปื้อนของ
สารเคมีหรือวัตถุอื ่นใด การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตแผนที่และทำสำมะโนที่ดิน การ
ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1)  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
2)  ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดินเพ่ือกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินการกำหนด

บริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณท่ีมีการใช้หรือทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด การ
กำหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน 

3)  ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรในไร่
นา การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่และการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การจัดการที่ดินเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร   

4)  ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
การปรับปรุงบำรุงดิน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ดิน 

5)  ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตแผนที่ภาพถ่าย จัดทำสำมะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ ฐานเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้ การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรและอ่ืนๆ 

6)  ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสร้างเครือข่าย
หมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและ
ในด้านอ่ืนๆ 

7)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

3.1.3  พันธกิจ 
1)  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมีส่วนรว่ม 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  
2)  เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิด

เป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนำไปถ่ายทอด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร 
3)  พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดิน เพื่อกำหนดแผนการใช้ที่ดิน 

พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและทันสมัยเพ่ือให้เหมาะสม
กับศักยภาพของดิน 
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4)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟ้ืนฟูปรับปรุงบำรุง
ดิน เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน  

5)  พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้ มี
ความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นรากฐานใน
การดำเนินชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชน ให้เข้มแข็ง 

6)  พัฒนาองค์กรเพ่ือให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 
3.1.4  วัตถุประสงค์ 

1)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสำรวจจำแนกดิน วิเคราะห์ดิน 
และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ 

2)  เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินเชิงนวัตกรรม 

3)  บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟ้ืนฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดิน
และน้ำ 

4)  สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย 
5)  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม 
6)  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 

 3.1.5  เป้าหมาย 
1)  ทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 
2)  งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพัฒนาดินถูกนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 3 ต่อปี 
3)  ภาคการเกษตรมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกษตรกร 

ลดใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรลดลง ร้อยละ 20 ต่อปี 
4)  องค์กรมีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี 
5)  องค์กรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี 
6)  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินมีการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านทรัพยากรดินเพิ่มข้ึน 
 3.1.6  ตัวช้ีวัด 

1)  ร้อยละของพ้ืนที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม 
2)  ร้อยละของพ้ืนที่ที่ได้รับการปรับปรุงฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 
3)  จำนวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ 
4)  อัตราส่วนของการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรที่ลดลง 
5)  รอ้ยละของเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง 
6)  ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทำงาน 

  7)  จำนวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มข้ึน 
  8)  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์การ 
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 3.1.7  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสำรวจจำแนกดิน วิเคราะห์
ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม 
  กลยุทธ์ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟ้ืนฟูปรับปรุงดิน และ
อนุรักษ์ดินและน้ำ 
  กลยุทธ์ที่ 4  สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย 
  กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
  กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 
 
กลยุทธ์ที่ 1  

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสำรวจจำแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้
ที่ดินอย่างเป็นระบบ 
 
1. เป้าหมาย 

ด้านการสำรวจจำแนกดิน 
1.1  เพ่ือให้ได้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินมีความ

ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และใช้งานง่าย 
1.2  เพ่ือให้หน่วยงานและนักวิชาการภายนอกนำข้อมูลการสำรวจและจำแนกดินไปใช้ และพัฒนาต่อยอด 
1.3  เพ่ือให้เกษตรกรนำฐานข้อมูลทรัพยากรดินไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีการเกษตร 
ด้านการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช 
1.4  เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ที่ถูกต้องและรวดเร็วตามมาตรฐานคู่มือประชาชนของกรมพัฒนา

ที่ดินทันต่อความต้องการ 
1.5  เพ่ือให้หน่วยงานและนักวิชาการยอมรับข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช และนำไปใช้ประโยชน์ และ/

หรือพัฒนาต่อยอด  
1.6  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถนำผลวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีการเกษตร ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
1.7  เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ดินให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย 
ด้านการจัดทำแผนการใช้ที่ดิน 
1.8  เพ่ือพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทำแผนการใช้ที่ดินให้ครอบคลุมและรวดเร็ว 
1.9  เพ่ือให้ได้ข้อมูลแผนการใช้ที่ดินที่มีความถูกต้องแม่นยำ ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิด 
1.10 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถนำแผนการใช้ที่ดินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
1.11 เพ่ือให้เกษตรกรยอมรับคำแนะนำด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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2. ตัวชี้วัด 
2.1  จำนวนระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
2.2  ร้อยละของฐานข้อมูลทรัพยากรดินระดับจังหวัดที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
2.3  จำนวนครั้งของการขอรับบริการข้อมูลทรัพยากรดิน 
2.4  ร้อยละของระยะเวลาในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดินลดลง 
2.5  ร้อยละของหน่วยงาน/นักวิชาการท่ีมีความพึงพอใจข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอด  
2.6  ร้อยละของเกษตรกรที่มีการนำฐานข้อมูลดินทรัพยากรดินไปใช้ในพื้นที่การเกษตร 
2.7  ร้อยละของผลการวิเคราะห์ดินเป็นไปตามมาตรฐานคู่มือประชาชนของกรมพัฒนาที่ดิน 
2.8  จำนวนชุดตรวจสอบดินที่ได้รับการพัฒนา 
2.9  ร้อยละของหน่วยงาน/นักวิชาการท่ีมีความพึงพอใจข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอด 
2.10  ร้อยละของเกษตรกรในการนำผลการวิเคราะห์ดินไปใช้ประโยชน์ 
2.11  กำหนดเวลาในการจัดทำแผนการใช้ที่ดินลดลง 
2.12  ร้อยละของเกษตรกรที่มีความเข้าใจแผนการใช้ที่ดินในระดับมากและนำไปใช้ประโยชน์ 
2.13  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลต่อแผนการใช้ที่ดิน 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกร สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก 

3.2  พัฒนาเทคโนโลยีการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดินให้มีความถูกต้อง เหมาะสมและครอบคลุมทุกพื้นที่
และทุกชนิดพืช 

3.3  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) ด้านข้อมูลดินและการพัฒนาที่ดิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
3.4  ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรในการนำไปใช้

ประโยชน์  
3.5  ปรับปรุงการแปรความหมายผลการ วิเคราะห์ดิน ให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้รับบริการสามารถนำข้อมูลไปใช้

งานได้ง่าย 
3.6  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน 
3.7  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรสำหรับใช้

ประโยชน์ในพื้นท่ีทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมรายได้ 
3.8  พัฒนาระบบการจัดทำแผนที่/สำรวจแผนที่การใช้ที่ดินให้ใช้ระยะเวลาลดลงโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความ

แม่นยำและทันสมัย 
3.9  สร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 

 
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา  

4.1  การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน 
4.2  การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดทำแผนที่ดินความแม่นยำสูง 
4.3  ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 
4.4  ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 
4.5  การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ ดิน น้ำ พืช  
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4.6  การจัดระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมดิน 
ในพ้ืนที่เกษตรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 

4.7  พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบดินภาคสนามอย่างง่าย (LDD Test Kit) 
4.8  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแผนการใช้ที่ดินให้มีความแม่นยำและทันสมัย 
4.9  จัดทำฐานข้อมูลในการกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเพ่ือรองรับเขตเกษตร 

เศรษฐกิจ 
 
กลยุทธ์ที่ 2 
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม 
 
1. เป้าหมาย 

1.1  เพ่ือพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาพ้ืนที่ ความ
ต้องการของเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และเพ่ิมรายได้ อย่างเป็นรูปธรรม 

1.2  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
เชิงนวัตกรรม 

1.3  เพ่ือพัฒนานักวิชาการ/นักวิจัย สำหรับผลิตผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพและสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติได้ 
 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  ร้อยละของโครงการวิจัยที่ได้รับการพัฒนาเชิงนวัตกรรม 
2.2  ร้อยละของผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม 
2.3  จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้
ง่ายลงทุนต่ำ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 

3.2  การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรมและสามารถ นำไปถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกรได้ 

3.3  บริหารจัดการข้อมูลด้านงานวิจัย และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรมให้มีการจัดเก็บและ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.4  พัฒนาศักยภาพนักวิชาการให้มีความรู้ความสามารถทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา  

4.1  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินในลักษณะองค์รวม 
4.2  พัฒนาศักยภาพนักวิชาการตามสายงานแต่ละด้าน เพ่ือสร้างผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมอย่างเป็น

รูปธรรม 
4.3  พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบด้วยการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 3 
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟ้ืนฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ 
 
1. เป้าหมาย 

ด้านการฟ้ืนฟูปรับปรุงดิน 
1.1  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ  
1.2  เพ่ือส่งเสริมมาตรการปรับปรุงบำรุงดินให้เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแพร่หลาย 
1.3  เพ่ือให้เกษตรกรมีพ้ืนที่ทำการเกษตร ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
1.4  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ถูกต้องและเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติ 

ได้เกิดการลงทุนต่ำ 
1.5  เพ่ือจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และถูกต้องตามหลักวิชาการ  
1.6  เพ่ือส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำให้มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย  
1.7  เพ่ือให้เกษตรกรมีพ้ืนที่ทำการเกษตร ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
1.8  เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ำให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
1.9  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  จำนวนองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินได้รับการถ่ายทอดสู่เกษตรกรตามเหมาะสมกับพ้ืนที่  
2.2  จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มขึ้น 
2.3  ร้อยละของเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการฟ้ืนฟูปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
2.4  ร้อยละของเกษตรกรนำความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร  
2.5  ร้อยละของเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
2.6  ร้อยละของพ้ืนที่ได้รับการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
2.7  ร้อยละของแหล่งน้ำที่ก่อสร้าง ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
2.8  จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และง่ายต่อการปฏิบัติ  
3.2  พัฒนาคู่มือด้านการฟ้ืนฟูปรับปรุงดินทุกประเภทให้เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ  
3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการฟ้ืนฟูปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
3.4  ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินในพ้ืนที่ทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 

  3.5  พัฒนาคู่มือด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาการ  
3.6  ส่งเสริมและขยายผลมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
3.7  จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และถูกต้องตามหลักวิชาการ  
3.8  พัฒนาแหล่งน้ำตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
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4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา  
4.1  จัดทำคลังความรู้การปรับปรุงบำรุงดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
4.2  ส่งเสริมและขยายผลการใช้เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสนับสนุน

การผลิตอาหารปลอดภัย 
4.3  การปรับปรุงคุณภาพดินตามสภาพปัญหาของดิน 
4.4  การพัฒนาที่ดินพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
4.5  พัฒนาความรู้ในการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบมีส่วนร่วม 
4.6  พัฒนาองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำที่ถูกต้องและง่ายต่อการปฏิบัติ 
4.7  พัฒนาระบบช่วยตัดสินในการวางแผนการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
4.8  จัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ 
4.9  สาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินโดยใช้วิธีพืชและวิธีกล 
4.10 ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
4.11 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 

  
กลยุทธ์ที่ 4 
สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย 
 
1. เป้าหมาย 

1.1  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา หมอดินน้อย เกษตรกร  
กลุ่มเกษตรกร และภาคีเครือข่ายให้มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน  

1.2  เพ่ือสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายของหมอดินอาสา เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรด้านการพัฒนาที่ดิน 
1.3  เพ่ือพัฒนาหมอดินอาสา และเกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ  

 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  ร้อยละของหมอดินอาสาและภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง  
2.2  ร้อยละความพึงพอใจของหมอดินอาสาและภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินที่มีต่อการอบรมพัฒนาศักยภาพ  
2.3  ร้อยละของเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับจากหมอดินอาสาไปปฏิบัติตาม 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง และสามารถนำเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินไปถ่ายทอดให้กับภาคีเครือข่ายได้  

3.2  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็นตามหลักวิชาการให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer)  
3.3  เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและขยายผลการทำการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา    

4.1  พัฒนาหมอดินอาสาสู่เกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer) 
4.2  บูรณาการความรู้ระหว่างหมอดินอาสาและนักวิชาการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม 
4.3  ขยายผลการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดิน 
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 กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม 
 
1. เป้าหมาย 

1.1  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินในการนำไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม และเกษตรนำไปพัฒนา
ในพ้ืนที่ทางการเกษตร  

1.2  เพ่ือให้หน่วยงานทั้งในและ/หรือ นอกประเทศยอมรับและนำเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้
ประโยชน์  

1.3  เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี  
1.4  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและ/หรือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  ร้อยละของเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินสามารถนำเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินไปถ่ายทอดได้และ
นำไปปฏิบัติได้ 

2.2  ร้อยละของนักวิชาการและนักวิจัยได้รับความพึงพอใจจากการนำความรู้และข้อมูลผลงานวิจัยของกรม
ไปใช้ประโยชน์ 

2.3  ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นและ/หรือลดต้นทุนทางการเกษตรจากการใช้เทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดิน 
 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน ให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและครอบคลุมการ
นำไปใช้ประโยชน์ เพ่ือถ่ายทอดให้กับเกษตรกรและเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดิน 

3.2  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม  

3.3  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยจากสารเคมี  
  
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา    

4.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน ให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและครอบคลุมการ
นำไปใช้ประโยชน์ 

4.2  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 

4.3  ส่งเสริมการพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วม 
  
 
 
 
 
 



16 
 

 

กลยุทธ์ที่ 6 
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 
 
ด้านการจัดทำแผนและการตดิตามประเมินผล  
1. เป้าหมาย 

1.1  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดทำแผนงานและระบบการติดตามประเมินผลไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย 

1.2  เพ่ือพัฒนาข้อมูลด้านแผนงาน/โครงการให้มีความถูกต้องและทันสมัย 
1.3  เพ่ือประเมินผลโครงการให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมของกรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  จำนวนระบบการจัดทำแผนงานและติดตามประเมินผลที่ได้รับการพัฒนา 
2.2  ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการเรียกใช้ระบบ 
2.3  ร้อยละของผลการประเมินโครงการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมของกรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  มีฐานข้อมูลด้านแผนงานติดตามประเมินผลเชื่อมโยงทุกหน่วยงานเพื่อใช้ในการบริหารงาน 
3.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดทำแผนงาน การติดตามงาน และประเมินผลโครงการของกรมฯ 
3.3  พัฒนาบุคลากรของกรมฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงงาน และนำไปปฏิบัติได้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ 
 
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา    

4.1  การสร้างเครือข่ายด้านแผนงาน การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
4.2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารงาน 
4.3  พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ 

  
ด้านการบริหารงบประมาณ 
1. เป้าหมาย 

1.1  เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ  
1.2  เพ่ือพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงบประมาณประจำปี  
2.2  ร้อยละของข้อผิดพลาดการโอนจัดสรรงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
2.3  ร้อยละของหน่วยงานสามารถบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.4  ร้อยละของความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ  
2.5  ร้อยละความพึงพอใจต่อการรับบริการของกระบวนการเบิกจ่ายเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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3. แนวทางการพัฒนา 
3.1  พัฒนาโปรแกรมของระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ครอบคลุมทุกหน่วยเบิกจ่าย เพื่อใช้ในการสอบ

ทานกับการใช้จ่ายเงินในระบบ GMFIS ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทั้งเป็นการควบคุมในแต่ละผลผลิต กิจกรรม/โครงการ  

3.2  จัดทำคู่มือการจัดทำใบสำคัญการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับ  
 
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา    

4.1  พัฒนางานด้านการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบ 
4.2  พัฒนาบุคลากรกรมฯ ด้านการบริหารงบประมาณ 

  
ด้านการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบ 
1. เป้าหมาย 

1.1  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบให้มีประสิทธิภาพ สำหรับสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

1.2  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบไปใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจของกรมฯ 
ได้อย่างถูกต้อง  
 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  จำนวนชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน  
2.2  ร้อยละของจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  ปรับปรุงกระบวนการจัดการด้าน กฎหมายและระเบียบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ 

3.2  พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายกฎระเบียบให้กับบุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติได้  
 
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา    

4.1  การถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน   
4.2  การพัฒนาความรู้ด้านการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยด้วยกฎ ระเบียบราชการ  

  
ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
1. เป้าหมาย 

1.1  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้มีข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ทันเวลา เป็นที่ยอมรับและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร 
 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผู้รับบริการที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดินผ่าน Social Media เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา 

2.2  ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการที่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาที่ดิน 
2.3  ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการพัฒนาที่ดิน 
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3. แนวทางการพัฒนา 
3.1  พัฒนา Social Media มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.2  พัฒนาและเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการ 

 
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา    

4.1  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
 
ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. เป้าหมาย 

1.1  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินให้ครบถ้วนและครอบคลุมใน
ทุกมิติ 

1.2  เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน GIS การพัฒนาที่ดินให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้เพ่ือให้บริการบนระบบ WMS 

1.3  เพ่ือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย เพื่อรองรับ Internet of Things (IOT) 
  
2. ตัวชี้วัด 

2.1  จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินที่ได้รับการพัฒนา  
2.2  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3  ร้อยละ(เฉลี่ย)ผลสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4  จำนวนข้อมูลด้านพัฒนาที่ดินที่ให้บริการบนระบบ WMS 
2.5  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้รับบริการที่นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  ปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูล ให้ครอบคลุมทุกมิติ 
3.2  พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) นำเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือให้บริการบนระบบ Web Map 

Service  ประกอบด้วย  1.ข้อมูลเชิงพ้ืนที่สภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด/ภาค/ประเทศ 1:250,000   2.ข้อมูลดิน   3.
ข้อมูลภัยพิบัติ (ข้อมูลดินถล่ม น้ำท่วม พื้นที่ภัยแล้ง)  4.ข้อมูลการจัดทำเขตการใช้ที่ดิน (Zoning)  5.ข้อมูลออร์โธสี
เชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 

3.3  วางระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมทุกสำนักงาน 
3.4  วางระบบ Security เพ่ือป้องกันการบุกรุกหรือการโจมตีเครือข่ายจากภายนอก 
3.5  โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมให้เข้าสู่มาตรฐาน ICT 

 
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา    

4.1  พัฒนาฐานข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics system) ตามมาตรฐาน ICT  สำหรับ
บริการบนระบบอินเตอร์เน็ต 

4.2  จัดการคลังข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ (Analytic Bi)   
4.3  ศึกษาวิจัยโมเดลการทำการเกษตรแบบแม่นยำระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกำหนดความเหมาะสมของดิน

กับพืช การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฯลฯ เป็นรายบุคคลผ่านแอฟพลิเคชั่น 
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4.4  จัดทำแผนที่ถือครองการเกษตรรายแปลงระบบเก็บข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ข้อมูลดินและน้ำจาก
อุปกรณ์เซ็นเซอร์และโดรน (Drone) 

4.5  บูรณาการข้อมูลเกษตรกร ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
4.6  พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการให้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ 
4.7  พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐและหมอดินอาสาด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
4.8  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาค 
4.9  ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. เป้าหมาย 

1.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจำตำแหน่งเพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้บรรลุ
เป้าหมายและทัดเทียมกับส่วนราชการอ่ืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1.2  เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันเพ่ือให้สามารถนำไปใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3  เพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น IDP การวิเคราะห์ 
Workload/ Training Road Map เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมความ
ผูกพันในองค์กร 

1.4  เพ่ือพัฒนาการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการสร้างช่องทางการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  ระยะเวลาของการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจำตำแหน่งประจำปี 
2.2  จำนวนรายงานสมรรถนะประจำตำแหน่งของกรมพัฒนาที่ดิน 
2.3  ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
2.4  ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่มีต่อฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
2.5  ร้อยละความสำเร็จของแผนสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.6  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.7  จำนวนองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ขององค์กร 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  ปรับปรุงสมรรถนะประจำตำแหน่งให้สอดคล้องกับ JD 
3.2  พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจำตำแหน่งเพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้บรรลุ

เป้าหมาย 
3.3  พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงทั้งระบบ กผง. กค. กกจ 
3.4  จัดทำแผนสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3.5  พัฒนาบุคลากรด้านการเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเครื่องมือบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
3.6  จัดทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างช่องทางการเรียนรู้ให้กับบุคลากร เพื่อสร้างองค์ความรู้จากการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา    
4.1  ปรับปรุงสมรรถนะประจำตำแหน่งให้สอดคล้องกับแบบบรรยายลักษณะงาน (JD)  และพัฒนาบุคลากร

ตามสมรรถนะประจำตำแหน่งเพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
4.2  จัดทำระบบ Training Road Map กรมพัฒนาที่ดิน 
4.3  วิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) และจัดทำแผนอัตรากำลังกรมพัฒนาที่ดิน 
4.4  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างช่องทางการเรียนรู้ให้กับบุคลากรเพ่ือสร้างองค์ความรู้จากการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
4.5  พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงทั้งระบบ กผง. กค. กกจ. 

 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารองค์กร 
1. เป้าหมาย 

1.1  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการที่เป็นสากล 
1.2  เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับภารกิจกรมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 
 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์กรตามเกณฑ์ PMQA  
2.2  ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA จากสำนักงาน ก.พ.ร. 
2.3  ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องและเหมาะสม

กับภารกิจของกรมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
  
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3.2  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทภารกิจของกรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา    

4.1  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ 
4.2  ศึกษาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์การตามกรอบการประเมินผล

คำรับรองการปฏิบัติราชการ 
4.3  ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างบทบาทภารกิจของกรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ 

กรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

3.2  ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565  
วงเงินงบประมาณทั้งหมด  3,981,564,400 ล้านบาท  

งบประมาณแผ่นดิน 3,948,524,400     ล้านบาท 
เงินนอกงบประมาณ 33,040,000  ล้านบาท 
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวมท้ังส้ิน ไร่ 1,677,477         3,948,524,400     
ราย 575,556            

1. กลุ่มบุคลากรภาครัฐ ราย 3,194               1,092,184,400     
 1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ อัตรา 3,194               1,092,184,400     
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน อัตรา 3,194               1,092,184,400     
   2.10 การด าเนินงานภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ อัตรา 3,194               1,092,184,400     
     29) แผนงานบุคลากร (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) อัตรา 3,194               1,092,184,400     
 โครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ อัตรา 3,194              1,092,184,400    6. การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี
และเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และ
เป็นมืออาชีพ
5.2 บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน มีคุณธรรม และมี
การพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรม
การท างานท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
 ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส

สมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ทักษะท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน
บริหารทรัพยากร
บุคคล

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

2. ภาครัฐมีการ
ด าเนินการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
ด้วยการน า
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

5. การสร้างและ
พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ

200501 บุคลากร
ภาครัฐยึดค่านิยม
ในการท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม มี
จิตส านึก มีตวาม
สามารถสูง มุ่งม่ัน
 และเป็นมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐทุกประเภทให้
มีความรู้ความสามารถ

    กิจกรรมหลักท่ี 1  พัฒนาด้านการเกษตร อัตรา 3,194               1,092,184,400     
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกรมพัฒนาท่ีดิน (Function) ไร่ 1,659,174         2,749,072,500     
 2.1 แผนงานพ้ืนฐาน ไร่ 1,397,995         1,940,452,400     
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ไร่ 1,397,995         1,940,452,400     
   2.10 การด าเนินงานภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ ไร่ 1,397,995         1,940,452,400     
     28) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ไร่ 1,397,995         1,940,452,400     
ผลผลิตท่ี 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรท่ีดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ฐานข้อมูล 2                    49,476,100        
  กิจกรรมหลักท่ี 1.1  ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน (กสด.) ฐานข้อมูล 1                     19,687,700          2. การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน

5. สร้างนักรบเศรษฐกิจยุค
ใหม่
4. สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

ปัจจัยการผลิต ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเกษตร

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศฯ

  กิจกรรมหลักท่ี 1.2  การจัดท าฐานข้อมูลแผนการใช้ท่ีดิน (กนผ.+สพข.) ฐานข้อมูล 1                     18,598,100          2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

5. สร้างนักรบเศรษฐกิจยุค
ใหม่
4. สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

ปัจจัยการผลิต ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเกษตร

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศฯ

  กิจกรรมหลักท่ี 1.3  การพัฒนาและบริการเทคโนโลยีการส ารวจและการจัดท าแผนท่ี
 (สสผ.+สพข.)

ไร่ 5,000,000          11,190,300          2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

5. สร้างนักรบเศรษฐกิจยุค
ใหม่
4. สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

ปัจจัยการผลิต ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเกษตร

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3) พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศฯ

แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมพัฒนาท่ีดิน

ระยะเวลาในการด าเนินการ
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

องค์ประกอบ ปัจจัย แผนแม่บท
แผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ

เป้าหมายแผน
แม่บท



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลาในการด าเนินการ
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

องค์ประกอบ ปัจจัย แผนแม่บท
แผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ

เป้าหมายแผน
แม่บท

ผลผลิตท่ี 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาท่ีดิน ราย 571,556           129,005,800       

  กิจกรรมหลักท่ี 2.1  การบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ 
(สวด.+สพข.)

ราย 40,000              32,537,400          2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

สภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพการ
ผลิต สินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

แผนงานท่ี
สนับสนุน
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

  กิจกรรมหลักท่ี 2.2  การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพ่ือมีส่วนร่วมและศูนย์
ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดิน (กวจ.)

ราย 51,556              51,445,800          2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคการเกษตร

การส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม/การ
บริหารจัดการกลุ่ม
 เพ่ือเพ่ิมอ านาจ
การต่อรอง และ
เกษตรกรสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้)

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

  กิจกรรมหลักท่ี 2.3  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช. + สพด.) ราย 480,000            45,022,600          2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
3. เกษตรชีวภาพ

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

สภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพการ
ผลิต สินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

การวิจัยและ
พัฒนา เทคโนโลยี
 และนวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิต

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

ผลผลิตท่ี 3 ทรัพยากรท่ีดินและน ้าได้รับการพัฒนา ไร่ 1,397,995        1,761,970,500    
  กิจกรรมหลักท่ี 3.1  ปรับปรุงคุณภาพดิน ไร่ 94,895              231,447,900        2. การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

สภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพการ
ผลิต สินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการเกษตร

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

1. ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

  กิจกรรมหลักท่ี 3.2  ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ไร่ 686,255            558,131,200        2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

สภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพการ
ผลิต สินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการเกษตร

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

1. ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

  กิจกรรมหลักท่ี 3.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีดินปัญหา ไร่ 8,595               52,077,800          2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

สภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพการ
ผลิต สินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการเกษตร

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

1. ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลาในการด าเนินการ
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

องค์ประกอบ ปัจจัย แผนแม่บท
แผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ

เป้าหมายแผน
แม่บท

  กิจกรรมหลักท่ี 3.4  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ไร่ 600,000            145,262,200        2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
2. เกษตรปลอดภัย

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

สภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อสินค้า
เกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

การส่งเสริมด้าน
บุคลากรและ
พัฒนาให้ความรู้

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

เกษตรปลอดภัย 030201
สินค้าเกษตร
ปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการ
บริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรทางเกษตร
และระบบการผลิตท่ี
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจาก
การลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย
 ตลอดจนส่งเสริมการ
ผลิตในระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืน

  กิจกรรมหลักท่ี 3.5  ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม

ไร่ 8,250               20,981,500          2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
2. เกษตรปลอดภัย

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

การผลิต การรวมกลุ่มใน
การท าเกษตร
ปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

2. เกษตรปลอดภัย 03021
สินค้าเกษตร
ปลอดภัยมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน

1) สนับสนุนการ
บริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรทางเกษตร
และระบบการผลิตท่ี
เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท้ังจาก
การลด ละ เลิกการใช้
สารเคมีท่ีเป็นอันตราย
 ตลอดจนส่งเสริมการ
ผลิตในระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืน

  กิจกรรมหลักท่ี 3.6  ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ แห่ง 77                   6,699,000           2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคการเกษตร

การลดต้นทุนการ
ผลิต

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

  กิจกรรมหลักท่ี 3.7  การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน บ่อ 38,000              705,470,000        2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

สภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพการ
ผลิต สินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการเกษตร

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

  กิจกรรมหลักท่ี 3.8  ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก เพ่ือถ่ายโอน
ภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แห่ง 2                     18,681,300          2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

สภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพการ
ผลิต สินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการเกษตร

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

  กิจกรรมหลักท่ี 3.9  สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน โครงการ 1                     23,219,600          2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

สภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพการ
ผลิต สินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการเกษตร

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลาในการด าเนินการ
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

องค์ประกอบ ปัจจัย แผนแม่บท
แผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ

เป้าหมายแผน
แม่บท

 2.2 แผนงานยุทธศาสตร์ ไร่ 261,179            808,620,100       
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ไร่ 165,004            542,764,700       
  2.1 การพัฒนาด้านการเกษตร ไร่ 165,004            542,764,700       
     15) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ไร่ 165,004            542,764,700       
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไร่ 71,400             54,364,400        
  กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไร่ 71,400              54,364,400          2. การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคการเกษตร

การส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม/การ
บริหารจัดการกลุ่ม
 เพ่ือเพ่ิมอ านาจ
การต่อรอง และ
เกษตรกรสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้)

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map)

ไร่ 67,590             247,668,900       

  กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาท่ีดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปล่ียนการผลิตในพ้ืนท่ีไม่
เหมาะสมตาม Agri - Map

ไร่ 67,590              247,668,900        2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคการเกษตร

การบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ให้สอดคล้องกับ
ระบบแผนท่ี
การเกษตร

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื นท่ีโครงการ 1 ต้าบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่

ราย 4,009              10,045,000        

กิจกรรมหลักท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีโครงการ 1 ต าบล 1 
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ราย 4,009               10,045,000          2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

สภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพการ
ผลิต สินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการเกษตร

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

โครงการบริหารจัดการดินและน ้าเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน ้า แห่ง/ไร่ 5,580              26,891,100        2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคการเกษตร

การบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ให้สอดคล้องกับ
ระบบแผนท่ี
การเกษตร

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

 กิจกรรมหลักท่ี 1  การอนุรักษ์พัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ า แห่ง/ไร่ 5,580               26,891,100          



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลาในการด าเนินการ
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

องค์ประกอบ ปัจจัย แผนแม่บท
แผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ

เป้าหมายแผน
แม่บท

โครงการพัฒนาพื นท่ีเฉพาะ (เดิม เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื น
ท่ีดินปัญหา)
**โครงการส้าคัญประจ้าปี 2565**

ไร่ 18,768             151,840,100       2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

สภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพการ
ผลิต สินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการเกษตร

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

ประเด็นการ
พัฒนา การ
ยกระดับ
ขีดความสามารถ
ของประเทศเพ่ือ
รองรับการเติบโต
อย่างย่ังยืน
ในระยะยาว 
(Future Growth)

สร้างอาชีพและ
กระจายรายได้สู่
ท้องถ่ิน

ประเด็นการ
พัฒนาย่อย 
การยกระดับภาค
การเกษตรสู่
เกษตรมูลค่าสูง

ส่งเสริมการปรับตัว
ของภาคการเกษตร
โดยการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตรผ่านการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
 ท้องถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะพ้ืนท่ี พัฒนา
ระบบคุณภาพ
มาตรฐานความ
ปลอดภัยและใช้
ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ

กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ ไร่ 18,768              151,840,100        
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับต้าบล
**โครงการส้าคัญประจ้าปี 2565**

ต้าบล 154                 5,622,800          2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคการเกษตร

การบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ให้สอดคล้องกับ
ระบบแผนท่ี
การเกษตร

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

ประเด็นการ
พัฒนา การ
ปรับปรุงและ
พัฒนา
ปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือ
ส่งเสริมการฟ้ืนฟู
และพัฒนา
ประเทศ 
(Enabling 
Factors)

มีการวางรากฐาน
เพ่ือรองรับการ
ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่

การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ายและภาคี
การพัฒนา

สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชนในพ้ืนท่ี
และภาคส่วนอ่ืน ๆ 
ในสังคมเพ่ือช่วย
ติดตามตรวจสอบ 
และเสนอแนะแนว
ทางการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาประเทศโดย
การใช้
แพลทฟอร์มและ
ช่องทางการส่ือสาร
ต่างๆ ท่ีประชาชน
สามารถเข้าถึงได้

กิจกรรมหลักท่ี 2 ความร่วมมือพัฒนาต าบล (SMART TAMBON) ต าบล 154                  5,622,800           



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลาในการด าเนินการ
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

องค์ประกอบ ปัจจัย แผนแม่บท
แผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ

เป้าหมายแผน
แม่บท

โครงการพัฒนาพื นท่ีเพ่ิมมูลค่าท่ีดินเพ่ือการเกษตร ไร่ 1,666              5,000,000          2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1. การเกษตรสร้างมูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคการเกษตร

การบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ให้สอดคล้องกับ
ระบบแผนท่ี
การเกษตร

3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

1) เพ่ิมประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

กิจกรรมหลักท่ี 1 ปรับรูปท่ีดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวชุมชนน าร่องพะเยา
โมเดล

ไร่ 1,666               5,000,000           

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาท่ีดินเข้าสู่ระบบราชการ 4.0
**โครงการส้าคัญประจ้าปี 2565**

ระบบ 1                    41,332,400        6. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

4. ภาครัฐมีความทันสมัย
4.2 พัฒนาและปรับระบบ
วิธีการปฏิบัติราชการให้
ทันสมัย

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรม
การท างานท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
 ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ

4.การพัฒนา
ระบบบริหารงาน
ภาครัฐ

ภาครัฐมีขีด
สมรรถนะสูง
เทียบเท่า
มาตรฐานสากล
และมีความ
คล่องตัว

3) ปรับเปล่ียน
รูปแบบการจัด
โครงสร้างองค์การ
และออกแบบระบบ
การบริหารงานใหม่ 
ให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว กระชับ 
ทันสมัย สามารถ
ตอบสนองต่อบริบท
การเปล่ียนแปลงได้
ในทุกมิติ

ประเด็นการ
พัฒนา การ
ปรับปรุงและ
พัฒนา
ปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือ
ส่งเสริมการฟ้ืนฟู
และพัฒนา
ประเทศ 
(Enabling 
Factors)

มีการวางรากฐาน
เพ่ือรองรับการ
ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่

การปรับปรุง
กฎหมายและ
ส่งเสริมภาครัฐ
ดิจิทัล

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการให้บริการ
ประชาชน อาทิ กลไก
เพ่ือช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย และ
ระบบเตรียมความ
พร้อมด้านการจัดการ
สาธารณภัยเพ่ือ
บริการท่ีรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

  กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาท่ีดินเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 โครงการ 1                     11,882,000          

  กิจกรรมหลักท่ี 2 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบ 1                     29,450,400          



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลาในการด าเนินการ
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

องค์ประกอบ ปัจจัย แผนแม่บท
แผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ

เป้าหมายแผน
แม่บท

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ไร่ 56,754             244,755,400       

  4.1 การเสริมสร้างพลังทางสังคม ไร่ 56,754             244,755,400       
38) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ไร่ 56,754             244,755,400       
โครงการพัฒนาพื นท่ีโครงการหลวง ไร่ 7,568              97,615,400        4. การสร้าง

โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

4. การเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเองและ
การจัดการตนเอง
4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทาง
ปัญญาให้กับชุมชน

3. เพ่ิมขีด
ความสามารถของ
ชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ

การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคีเครือข่าย

กระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน/องค์กร
ชุมชน (ภาคีพัฒนา
 หน่วยงานภาครัฐ
 ภาคเอกชนใน
พ้ืนท่ีสนับสนุน
และมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน
ท้องถ่ิน)

15. พลังทางสังคม ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
สังคมเพ่ิมข้ึน

การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

150101 ภาคีการ
พัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนา
สังคมมากข้ึน
อย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีด
ความสามารถของ
ชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง 
และการจัดการตนเองฯ

  กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง ไร่ 7,568               97,615,400          
โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ไร่ 49,186             147,140,000       4. การสร้าง

โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

4. การเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเองและ
การจัดการตนเอง
4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทาง
ปัญญาให้กับชุมชน

3. เพ่ิมขีด
ความสามารถของ
ชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ

การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคีเครือข่าย

กระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน/องค์กร
ชุมชน (ภาคีพัฒนา
 หน่วยงานภาครัฐ
 ภาคเอกชนใน
พ้ืนท่ีสนับสนุน
และมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน
ท้องถ่ิน)

15. พลังทางสังคม ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
สังคมเพ่ิมข้ึน

การเสริมสร้างทุน
ทางสังคม

150101 ภาคีการ
พัฒนามีบทบาท
ในการพัฒนา
สังคมมากข้ึน
อย่างต่อเน่ือง

2) เพ่ิมขีด
ความสามารถของ
ชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง 
และการจัดการตนเองฯ

  กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  (135 แห่ง) ไร่ 49,186              147,140,000        

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ไร่ 39,421             21,100,000         
   5.1 การสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ไร่ 39,421             21,100,000         
     52) แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม ไร่ 39,421             21,100,000         
   โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไร่ 39,421             21,100,000        5. การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

4. พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ี
เติบโตอย่างต่อเน่ือง
3. จัดการมลพิษท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสารเคมีในภาคเกษตรท้ัง
ระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่า
มาตรฐานสากล

3. ใช้ประโยชน์และ
สร้างการเติบโต บน
ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีด
ความสามารถของ
ระบบนิเวศ

การบริหารจัดการ
มลพิษทางอากาศ
และเสียง

การก าหนด
นโยบาย/
มาตรการ/แผน
แม่บท/
แผนปฏิบัติการใน
การจัดการ/การ
พัฒนากฎหมาย ท่ี
เก่ียวข้องกับ
คุณภาพอากาศ
และเสียงของแต่
ละพ้ืนท่ี

18. การเติบโต
อย่างย่ังยืน

สภาพแวดล้อม
ของประเทศไทยมี
คุณภาพดีข้ึนอย่าง
ย่ังยืน

4. การจัดการ
มลพิษท่ีมี
ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และ
สารเคมีในภาค
เกษตรท้ังระบบให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

180402 คุณภาพ
อากาศ เสียงและ
ความส่ันสะเทือน
อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานประเทศ
ไทย ร้อยละ 35 
ของพ้ืนท่ีเป้าหมาย

2. การจัดการ
คุณภาพอากาศ เสียง 
และความส่ันสะเทือน 
โดยมีแนวทางและ
เป้าหมายท่ีสอดคล้อง
กับแนวโน้มและ
สถานการณ์ในอนาคต

   กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

ไร่ 39,421              21,100,000          



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลาในการด าเนินการ
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

องค์ประกอบ ปัจจัย แผนแม่บท
แผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ

เป้าหมายแผน
แม่บท

3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) ไร่ 18,303             107,267,500       
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ังคง ไร่ 3,303               9,870,500           
   1.1 การส่งเสริมความม่ันคงของประเทศ ไร่ 3,303               9,870,500           
     4) แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไร่ 3,303               9,870,500           
 โครงการต้าบลม่ังคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไร่ 3,303              9,870,500          1. ความม่ันคง 2. การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคง
2.1 การแก้ไขปัญหาความ
ม่ันคงในปัจจุบัน

1. ประชาชนอยู่ดี กิน
ดี และมีความสุข

กลไกการบริหาร
จัดการ

กลไกการบูรณา
การในระดับ
นโยบายและปฏิบัติ

1. ความม่ันคง 2. ประชาชนอยู่ดี
 กินดี และมี
ความสุขดีข้ึน

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อ
ความม่ันคง

010202 
ปัญหาความม่ันคง
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
(เช่น ปัญหายา
เสพติด ความ
ม่ันคงทางไซเบอร์
 การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับการ
แก้ไขจนไม่ส่งผล
กระทบต่อการ
บริหารและ
พัฒนาประเทศ

13) พัฒนาประเทศ
เพ่ือความม่ันคงและ
ช่วยเหลือประชาชนฯ

  กิจกรรมหลักท่ี 1 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไร่ 3,303               9,870,500           
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 59,397,000         
   4.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 59,397,000         
     42) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 59,397,000         
  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ 882                 7,882,500          4. การสร้าง

โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

4. การเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเองและ
การจัดการตนเอง
4.2 เสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนในการพ่ึงตนเองและ
การพ่ึงพากันเอง

3. เพ่ิมขีด
ความสามารถของ
ชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ

สภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเพ่ิม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถ
เศรษฐกิจฐานราก

ฐานข้อมูล 16. เศรษฐกิจฐาน
ราก

รายได้ของ
ประชากรกลุ่ม
รายได้น้อยเพ่ิมข้ึน
อย่างกระจายและ
อย่างต่อเน่ือง

1. การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ

160101 
ศักยภาพและขีด
ความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานราก
เพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์
ความรู้และพัฒนา
ทักษะให้กับกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยฯ

 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์ 882                  7,882,500           



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
แผนย่อย เป้าหมายแผนย่อย แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลาในการด าเนินการ
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

องค์ประกอบ ปัจจัย แผนแม่บท
แผนแม่บท
เฉพาะกิจฯ

เป้าหมายแผน
แม่บท

   โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท้ากินของเกษตรกร ราย/ไร่ 4,000/15,000 51,514,500        4. การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

4. การเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเองและ
การจัดการตนเอง
4.2 เสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนในการพ่ึงตนเองและ
การพ่ึงพากันเอง

3. เพ่ิมขีด
ความสามารถของ
ชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ

สร้างองค์ความรู้
และทักษะ

การประกอบอาชีพ 16. เศรษฐกิจฐาน
ราก

รายได้ของ
ประชากรกลุ่ม
รายได้น้อยเพ่ิมข้ึน
อย่างกระจายและ
อย่างต่อเน่ือง

1. การยกระดับ
ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ

160101 
ศักยภาพและขีด
ความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานราก
เพ่ิมข้ึน

1) เสริมสร้างองค์
ความรู้และพัฒนา
ทักษะให้กับกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยฯ

     กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนท่ีจัดการปัญหาท่ีดินท ากิน ราย/ไร่ 4,000/15,000 51,514,500          
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม แห่ง 1                     38,000,000         
   5.2 การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ แห่ง 1                     38,000,000         
     54) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แห่ง 1                     38,000,000         
โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟ้ืนฟูพื นท่ีเกษตรกรรมด้วยระบบ
อนุรักษ์ดินและน ้า

แห่ง 1                    38,000,000        5. การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

5. พัฒนาความม่ันคงน้ า 
พลังงาน และเกษตรท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม
1. พัฒนาการจัดการน้ าเชิง
ลุ่มน้ าท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความ
ม่ันคงด้านน้ าของประเทศ

3. ใช้ประโยชน์และ
สร้างการเติบโต บน
ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีด
ความสามารถของ
ระบบนิเวศ

สภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการพัฒนา
ความม่ันคงด้าน
น้ าอุปโภคบริโภค

การมีส่วนร่วมและ
การติดตาม
ประเมินผล

19. การบริหาร
จัดการน้ าท้ังระบบ

1. ความม่ันคง
ด้านน้ าของ
ประเทศเพ่ิมข้ึน

การพัฒนาการ
จัดการน้ าเชิงลุ่ม
น้ าท้ังระบบเพ่ือ
เพ่ิมความม่ันคง
ด้านน้ าของประเทศ

1. ระดับความ
ม่ันคงด้านน้ า
อุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึนจากระดับ 
3 ให้เป็นระดับ 4 
(สูงสุดท่ีระดับ 5)

2) จัดการน้ าเพ่ือ
ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริม
ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนท่ี
ต้นน้ า พ้ืนท่ีชุ่มน้ า 
พ้ืนท่ีพักน้ า แหล่งน้ า
ธรรมชาติ (รวมล าน้ า)

   กิจกรรมหลักท่ี 1 ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ า

แห่ง 1                     38,000,000          































































กองแผนงาน กรมพฒันาที่ดิน

Land Development Department
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