คํานํา
พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2562
ตามมาตรา 4 ได กํา หนดให ส ว นราชการจั ดทําแผนปฏิบั ติร าชการของสว นราชการนั้น โดยจัดทํ าเปน แผนหา ป
ซึ่ ง ต อ งสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ และมาตรา 16
วรรคสอง ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจาย
และทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2566 ของกรมพัฒนาที่ดินโดยมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่น ๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับ
ภาคเกษตร เพื่ อใหห นว ยงานในสังกัด ไดใชขอมู ลดังกลาวประกอบการจัด ทําแผนปฏิบั ติร าชการของหน วยงาน
ประจําป 2566 รวมทั้งใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดงบประมาณดําเนินการตอไป
กรมพัฒนาที่ดิน
กันยายน 2565

ข

บทสรุปผูบริหาร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เป า หมายการพั ฒ นาประเทศอย า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ใช เ ป น กรอบในการจั ด ทํ า แผนต า ง ๆ
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว และมาตรา 275 บัญญัติใหมี
กฎหมายวาดวยการจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย สาระที่พึงมีในยุทธศาสตรชาติ และ
เรื่องอื่น ๆ จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาว สงผลใหมีการตราพระราชบัญญัติยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 ขึ้นมา
เพื่อเปนกรอบการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนในการดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 เพื่อเปนแนวทางวิธีการจัดทําแผนและขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศใหเปนฐาน
สําหรับการบรรลุยุทธศาสตรชาติตอไป
กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนปฏิรูปประเทศ โดยดําเนินการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความปรองดอง กรมพัฒนาที่ดิน
โดยดํ า เนิน การศึ กษา วิ เ คราะห และทบทวนแผนงาน/โครงการของกรมพัฒ นาที่ดิน ใหมีความสอดคลอง และ
เชื่ อ มโยงกั บ เป า หมายการพั ฒ นาของยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนแม บ ท และแผนปฏิ รู ป ประเทศที่ เ กี่ ย วข อ ง ดั ง นี้
ยุทธศาสตรชาติ 4 ดาน แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 7 แผนแมบท 8 แผนแมบทยอย และแผนปฏิรูปประเทศ 1 ดาน
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มีวิสัยทัศน
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน คือ “องคการอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใชที่ดินอยางเหมาะสม 15 ลานไร
ภายในป 2570” ประกอบด ว ย 4 ประเด็ น การพั ฒ นา คื อ 1) เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการใช ที่ ดิ น ให เ หมาะสมด ว ย
ระบบบริหารจัดการเชิงรุก 2) บริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินไปสู High Value Dataset 3) วิจัย พัฒนา และ
สร า งนวั ตกรรมการพั ฒนาที่ ดิ นให เป นองค กรอัจฉริ ยะทางดิน และ 4) ยกระดับ องคการเขาสูร ะบบราชการดิจิทัล
เพื่ อ บรรลุ เ ป า หมายสํ า คั ญ 2 เป า หมาย คื อ 1) พื้ น ที่ เ กษตรกรรมได รั บ การบริ ห ารจั ด การด ว ยเทคโนโลยี ด า น
การพัฒนาที่ดินใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน ไมนอยกวา 15 ลานไร ภายในป 2570 และ 2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่
ไมเหมาะสมลดลง รอยละ 10 ภายในป 2570
โดยในป ง บประมาณ พ.ศ. 2566 กรมพั ฒ นาที่ ดิ น มี ว งเงิ น งบประมาณทั้ ง หมด 3,979,004,100 บาท
ประกอบด ว ย งบประมาณแผ น ดิ น 3,940,866,100 บาท และเงิ น นอกงบประมาณ 38,138,000 บาท ซึ่ ง เป น
งบประมาณดานการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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สวนที่ 1
1.1
1.2
1.3
1.4
สวนที่ 2

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตรชาติ)
แผนระดับที่ 2
แผนระดับที่ 3

สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2566
ของกรมพัฒนาที่ดิน
2.1 ภาพรวม
2.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.3 โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของกรมพัฒนาที่ดิน

ภาคผนวก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป 2566

ภาคผนวก ก

เอกสารนําเสนอแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป 2566

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป 2566”
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2
3
9
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สวนที่ 1

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

2) บริหารจัดการทรัพยากรดินและทีด่ นิ
ดวยชุดขอมูลที่มีมูลคาสูง (High Value Dataset)

ภาพที่ 1-1 ความเชื่อมโยงกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
1.1 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แหงสหประชาชาติ
เปนกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อรวมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืนโดยไมทิ้งใครไวขางหลัง ภายในป ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) โดย SDGs มี 17 เปาหมาย 169 เปาหมายยอย
(SDG Targets) เกี่ยวของหลักกับกรมพัฒนาที่ดิน 2 เปาหมาย คือ
เป า หมายที่ 2 ยุ ติ ค วามหิ วโหย บรรลุ ค วามมั่ น คงทางอาหารและยกระดั บ โภชนาการ
และสงเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป า หมายย อ ยที่ 2.4 สร า งหลั ก ประกั น ว า จะมี ร ะบบการผลิ ต อาหารที่ ย่ั ง ยื น
และดําเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุมกัน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะชวยรักษา
ระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศ
รุนแรงสุดขั้ว ภัยแลง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะชวยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอยางตอเนื่อง

-2เปาหมายที่ 15 ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการ
ปาไมอยางยั่งยืน ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหม
และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป า หมายย อ ย 15.3 ต อ ต า นการกลายสภาพเป น ทะเลทราย ฟ น ฟู ที่ ดิ น และดิ น
ที่ เ สื่ อ มโทรม รวมถึ ง ที่ ดิ น ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการกลายสภาพเป น ทะเลทราย ภั ย แล ง และอุ ท กภั ย
และพยายามที่จะบรรลุความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินอยางยั่งยืน
1.2 แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตรชาติ)
1.2.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง
(1) เปาหมาย
ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
(2) ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
1.2.2 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) เปาหมาย
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศาสตร การเกษตรสรางมูลคา
1.2.3 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) เปาหมาย
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสรางสังคม
คุณภาพ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
2.2.4 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) เปาหมาย
ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหสมดุลภายในขีดความสามารถของ
ระบบนิเวศ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตร
ตอสภาพภูมิอากาศ

-31.3 แผนระดับที่ 2
1.3.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็น เปาหมายของ
แผนแมบทฯ
(1)
ประชาชนอยูดี
ความ
กินดี และมี
มั่นคง
ความสุขดีขึ้น

(1)
การ
เกษตร

ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

แผนยอย
1.2
การปองกัน
และแกไข
ปญหาที่มี
ผลกระทบ
ตอความ
มั่นคง

แนวทางการพัฒนา

13) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและชวยเหลือประชาชน มุงให
สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของ
การพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
ตอบสนองต อ เป า หมายต า ง ๆ ที่ กํ า หนดไว ใ นยุ ท ธศาสตร ช าติ โดยมี
แนวความคิดในการดําเนินการที่สําคัญ คือ (1) วางแผน เตรียมการ และ
บริหารจัดการ ใหสามารถตอบสนองตอนโยบายการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาล ตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ และ (2) บริหารจัดการใหมี
ความพรอมในการปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนทุกดาน โดยเฉพาะดาน
การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
3.2
1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการ
เกษตร
ผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใชสารเคมีที่เปน
ปลอดภัย อัน ตราย ตลอดจนส ง เสริ มการผลิ ต ในระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื น อาทิ
เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม และ
วนเกษตร เปนตน เพือ่ ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมมีการปนเปอนของ
สารเคมีอันตรายในสินคาเกษตรและอาหาร และสรางความปลอดภัยและ
มั่นคงดานอาหารในระดับครัวเรือน
3.6
1) เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพและการจั ด การฐานทรั พ ยากรทางการเกษตร
การพัฒนา อนุรักษและรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่สําคัญ เพื่อสนับสนุนการ
ระบบนิเวศ สรางมูลคาและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรดิน ใหมี
การเกษตร ความอุดมสมบูรณ การคุมครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ําเพื่อ
การเกษตรและชุ มชนอย างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนใช ประโยชน จาก
ฐานข อ มู ล ทรั พ ยากรทางการเกษตร เพื่ อ นํ า มาวางแผนการผลิ ต ให
สอดคลองกับขอมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนําไปสูการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรมอยางเหมาะสม สอดคลองกับแผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก
3) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวังและเตือนภัยสินคา
เกษตร สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการเกษตรที่มี
มาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ขอมูลอุปสงค และอุปทาน
สินคาเกษตรที่มุงเนนการตลาดนําการผลิต ขอมูลพื้นที่เกษตรกรรม และ
ขอมูลมูลคาสินคาเกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝาระวังและวาง
ระบบเตือ นภั ย และกลไกการจั ด การป ญ หาที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นกั บ สิ น ค า
เกษตรและผลิตภัณฑในมิติตาง ๆ

เปาหมายของ
แผนยอย
010202
ภาคใตมี
ความสงบสุข
รมเย็น

030201
สินคาเกษตร
ปลอดภัยมี
มูลคาเพิม่ ขึ้น

030601
ประสิทธิภาพ
การผลิต
สินคาเกษตร
ตอหนวยมี
การปรับตัว
เพิ่มขึ้น
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แผนแมบทฯ
(9)
การเจริญเติบโต
เขต
ของผลิตภัณฑ
เศรษฐกิจ มวลรวมของ
พิเศษ
พื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
(15)
ทุกภาคสวน
พลังทาง มีสวนรวมใน
สังคม
การพัฒนา
สังคมเพิ่มขึ้น

แผนยอย
9.1
การพัฒนา
เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก

แนวทางการพัฒนา

5) พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวั ต กรรม สํ าหรั บ การทํา วิ จัย ต อ ยอดเพื่ อ ขยายผลงานวิ จัย ไปสู เ ชิ ง
พาณิ ช ย และพั ฒ นาศู น ย ก ารเรี ย นรู แ ละศู น ย บ ริ ก าร รวมทั้ ง จั ด ทํ า
หลักสูตรการเรียนการสอน และฝกอบรม ตอยอดโครงสรางพื้นฐานให
เป น แหล ง สนั บ สนุ น การถ า ยทอดเทคโนโลยี ทั้ ง ในและต า งประเทศ
รวมถึงการใหบริการวิเคราะหทดสอบของภูมิภาคอาเซียน
15.1
2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง
การ
และการจัดการตนเอง สงเสริมใหมีระบบการสนับสนุนความเขมแข็งและ
เสริมสราง เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของชุ ม ชนท อ งถิ่ น ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ตั้ ง แต
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และการขับเคลื่อนนโยบาย
ทุนทาง
สาธารณะ ตั้งแตระดับชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ที่เนนการมีสวนรวม
สังคม
ของทุกภาคสวน เสริมสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงสามวัยในทองถิ่น ไดแก
เยาวชนคนวั ย ทํา งาน และผู สูง อายุ เพื่ อ ให เกิ ด การสื บ ทอดทั ก ษะภู มิ
ปญญาของกลุมคนที่จะเปนแกนนําการพัฒนาในทองถิ่นระดับตําบลและ
หมูบาน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และสนับสนุนการ
แก ไ ขป ญ หาและพั ฒ นาชุ ม ชนได ด ว ยตนเอง พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล
พื้นฐานเพื่อใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีสวน
รวมของคนในชุมชนและบนฐานขอมูลเชิงประจักษ โดยยึดยุทธศาสตร
ชาติและแผนระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนกรอบการดําเนินงาน
(16)
รายไดของ
16.2
1) สงเสริมและพัฒนากลไกและโครงสรางดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ ประชากรกลุม การสราง และการกระจายรายได ก ลั บ สู ชุ ม ชน เพื่ อ สร า งการเติ บ โตและการ
หมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผานการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนและ
ฐานราก รายไดนอย
สภาพ
เพิ่มขึ้นอยาง แวดลอม กระบวนการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ อาทิ สหกรณ รานคาชุมชน
กระจายและ และกลไก วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจหรือกิจการเพื่อสังคม ที่สงเสริมการถือหุน
อยางตอเนื่อง ที่สงเสริม โดยสมาชิกในชุมชน เพื่อใหผลประโยชนที่เกิดขึ้นตกกลับสูสมาชิก รวมทั้ง
การพัฒนา การพัฒนาชองทางและศูนยกลางตลาดสินคาชุมชน โดยครอบคลุมถึง
เศรษฐกิจ ชองทางตลาดออนไลนและชองทางตลาดอื่น ๆ
3) พั ฒ นากลไกการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น สาธารณะ โดยการพั ฒ นา
ฐานราก
ฐานขอมูลที่ดินใหมีความครอบคลุมทั้งประเทศ โดยแยกตามประเภทการ
ใชประโยชน ผูครอบครอง ที่มีความทันสมัย โดยใหเปนขอมูลสาธารณะที่
เปดเผย และสามารถสืบคนได พัฒนา กลไกเพื่อทําหนาที่รับฝากที่ดินจาก
เอกชนและนํามาหมุนเวียนสรางประโยชนโดยใหผูมีรายไดนอย รวมทั้ง
ปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ปา
เสื่อมโทรม และที่สาธารณะ เพื่อใหเกิดผลิตภาพของการใชประโยชน
ที่ดินที่สูงขึ้น

เปาหมายของ
แผนยอย
090102
การลงทุนใน
เขตพื้นที่
พัฒนาพิเศษ
ภาค
ตะวันออก
150101
ภาคีการ
พัฒนามี
บทบาท
ในการพัฒนา
สังคมมากขึ้น
อยางตอเนื่อง

160202
กลุม
ประชากร
รายไดต่ําสุด
รอยละ 40
มีความ
สามารถใน
การบริหาร
จัดการ
หนี้สินไดมี
ประสิทธิภา
พเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง
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(18)
สภาพ
การ
แวดลอมของ
เติบโต ประเทศไทยมี
อยาง
คุณภาพดีขึ้น
ยั่งยืน
อยางยั่งยืน

(19)
การ
บริหาร
จัดการน้ํา
ทั้งระบบ

ความมั่นคง
ดานน้ําของ
ประเทศ
เพิ่มขึ้น

แผนยอย

แนวทางการพัฒนา

18.4
การจัดการ
มลพิษที่มี
ผลกระทบ
ตอ
สิ่งแวดลอม
และสารเคมี
ในภาค
เกษตรทั้ง
ระบบให
เปนไปตาม
มาตรฐาน
สากล

2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทาง
และเปาหมาย การบริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
ในเชิงพื้นที่ การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานคุณภาพอากาศและเสียง
กําหนดใหมีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเรงรัดการแกไข
ปญหามลพิษทางอากาศที่ยังเปนปญหาเฉพาะพื้นที่ สรางความเขมแข็ง
ของชุ ม ชนในการติ ด ตามตรวจสอบเฝ า ระวั ง ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา
มลพิษในพื้นที่ของตนเอง กําหนดมาตรการควบคุมปริมาณการจราจร
หรือยานพาหนะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแนนหรือพื้นที่เขตเมืองเมื่อ
เกิด ภาวะวิก ฤต รวมถึงการพั ฒนาระบบฐานข อมูล กลางดา นคุณ ภาพ
อากาศและเสียง เพื่อใหหนวยงานทองถิ่นติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ
เสียงและความสั่นสะเทือนในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจง
เตือนปญหามลพิษทางอากาศและเสียงที่สามารถเขาถึงและทันเหตุการณ
รวมถึงการปองกันและลดปญหามลพิษขามแดน

19.1
การพัฒนา
การจัดการ
น้ําเชิงลุมน้ํา
ทั้งระบบ
เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคง
ดานน้ําของ
ประเทศ

2) จัดการน้ําเพื่อสิ่งแวดลอม สงเสริมฟนฟู อนุรักษ พื้นที่ตนน้ํา พื้นที่
ชุมน้ํา พื้นที่พักน้ํา แหลงน้ําธรรมชาติ (รวมลําน้ํา) แองน้ําบาดาล การ
กระบายน้ําจากเมืองชายฝง ใหมีปริมาณและคุณภาพน้ําและใชประโยชน
ไดตามเกณฑของแตละลุมน้ํา และจัดทําแผนการดําเนินการปองกัน ฟนฟู
รักษา รวมกับแผนรักษาเขตตนน้ํา และการอนุรักษ ฟนฟู รักษาสภาพ
สิ่ ง แวดล อ ม แหล ง น้ํ า ธรรมชาติ (รวมลํ า น้ํ า ) พื้ น ที่ ที่ กํ า หนด ตาม
ความสํ าคั ญ และขอ ตกลงที่ มีข องแตล ะลุ มน้ํ า โดย (1) มีก ารควบคุ ม
ปริมาณน้ํา การดูแลคุณภาพน้ําในลําน้ํา (2) การจัดหารโครงสรางพื้นฐาน
และ (3) กําหนดกติกาดูแลสิ่งแวดลอมที่จําเปนเพื่อการจัดการ

เปาหมายของ
แผนยอย
180402
คุณภาพ
อากาศ เสียง
และความ
สั่นสะเทือน
อยูระดับ
มาตรฐานของ
ประเทศไทย

190102
การรับมือกับ
พิบัติภัยดาน
น้ําเพิ่มขึ้น

-61.3.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
(1) ดานเศรษฐกิจ
1.1) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสรางเกษตรมูลคาสูง (High Value Added)
ประเด็น ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทําเกษตรมูลคาต่ําและไมเหมาะสมกับ
พื้นที่ไปสูการปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว และประมงที่มีมูลคาสูง
ประเด็น สนับสนุนการทําการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจําหนายการ
ทําเกษตรที่มีมาตรฐานความปลอดภัย (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS)
ประเด็น ขยายพื้นที่ชลประทานใหเกษตรกรมีน้ําใชสําหรับการผลิตสินคา
เกษตร อยางเหมาะสม เพียงพอ ทั่วถึง และเปนธรรม
1.2) เปาหมาย ยกระดับรายไดภาคการเกษตร อาหารแปรรูป
และผลิตภัณฑชีวภาพ
1.3) ตัวชี้วัด
(1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาเกษตร
ขยายตัวเฉลี่ย
(2) มูลคาของสินคาเกษตรแปรรูป เกษตรชีวภาพ และเกษตรที่ไดจาก
เทคโนโลยี สมัยใหมคิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของ GDP ภาคเกษตร
ภายใน 5 ป
(3) รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป
1.3.3 ราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
มีวัตถุประสงคเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” การขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศใหเกิดผลลัพธในการพลิกโฉมประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีเปาหมาย
เพื่ อ นํ า ประเทศไทยไปสู ก ารเป น ประเทศที่ มี “เศรษฐกิ จ สร า งคุ ณ ค า สั ง คมเดิ น หน า อย า งยั่ ง ยื น ” หรื อ
“Hi-Value and Sustainable Thailand” ดวยการใชองคความรู ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดย “เศรษฐกิจ
สรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” มีองคประกอบสําคัญที่ตองดําเนินการ 4 ดาน 13 หมุดหมาย โดยมี
มิติและหมุดหมายที่เกี่ยวของกับกรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 2 มิติ 3 หมุดหมาย ไดแก
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หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตร
และเกษตรแปรรูปมูลคาสูง
เปาหมายระดับหมุดหมาย
1. มูลคาเพิ่มของสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบบริหารจัดการเพื่อคุณภาพและความ
ยั่งยืนของภาคเกษตร
3. เพิ่ ม ศั ก ยภาพและบทบาทของผู ป ระกอบการเกษตรในฐานะหุ น ส ว น
เศรษฐกิจของหวงโซอุปทานที่ไดรับสวนแบงประโยชนอยางเหมาะสม
และเปนธรรม
กลยุทธการพัฒนา
กลยุทธที่ 1 การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุงเปา เพื่อใหเกิด
การยกระดับกระบวนการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม
กลยุทธที่ 2 การสงเสริมการผลิตและการขยายของตลาด ของสินคาเกษตร
และผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาเพิ่มสูง
กลยุทธที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมี
มูลคาเพิ่มสูง
กลยุ ท ธ ที่ 4 การพั ฒ นาระบบบริห ารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรให มีความ
สมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน รวมทั้งการใชน้ําซ้ํา
กลยุทธที่ 5 การสงเสริมใหเอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน
สินคาเกษตร รวมถึงสินคากลุมปศุสัตวและประมง
กลยุ ท ธ ที่ 6 การสนั บ สนุ น ระบบประกั น ภั ย และระบบรั บ รองคุ ณ ภาพ
มาตรฐานสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปที่เกษตรกรเขาถึงได
กลยุทธที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟารมและกิจกรรม
หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาผลผลิตของเกษตรกร
กลยุทธที่ 8 การสงเสริมใหเกษตรกรมีที่ทํากินและรักษาพื้นที่เกษตรกรรม
ที่เหมาะสมไวเปนฐานการผลิตการเกษตร
กลยุทธที่ 9 การพัฒนาฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให
มีการใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 10 การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
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หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา
เปาหมายระดับหมุดหมาย
1. การเพิ่ มมู ล ค า จากเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น และการใช ท รั พยากรอย า งมี
ประสิทธิภาพ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.3 ดั ช นี ก ารหมุ น เวี ย นวั ส ดุ สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ป า หมาย
(พลาสติก วัสดุกอสราง เกษตร-อาหาร) เพิ่มขึ้นไมนอย
กวารอยละ 10 ในป 2570
กลยุทธการพัฒนา
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา
กลยุทธยอยที่ 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคาและบริการตามแนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา นําหลักการขยาย
ความรับผิดชอบของผูผลิตมาใชผลักดันใหภาคเอกชน มีการ
ลงทุ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต และการบริ ก ารให มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสงเสริมใหเกิดการใช ที่นอยลง
ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม และสงเสริมใหนําหลักการลดของเสีย
ใหเหลือนอยที่สุดมาใชในขั้นตอนการผลิต และบริการ การใช
พลังงานสีเขียว สงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงกลไกสนับสนุน
และสรางแรงจูงใจ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไปสู
การลดปริมาณการปลอยคารบอน

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปาหมายระดับหมุดหมาย
1. ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศลดลง
2. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง
3. สังคมไทยมีภูมิคุมกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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กลยุทธที่ 1 การปองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่สําคัญ
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการรับมือ
กับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธที่ 3 การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
กลยุทธที่ 4 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพื่อปองกัน
และลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
กลยุทธที่ 5 การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศเพื่อบริหารจัดการ
และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
1.4 แผนระดับที่ 3
1.4.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เปนการปรับปรุง
แผนยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห ารจั ด การน้ํ า 12 ป (พ.ศ. 2558 – 2569) โดยประเมิ น และปรั บ ปรุ ง แนวทาง
การดําเนินงานบางดานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น มีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยกําหนดวิสัยทัศน
การพัฒนาไววา “ทุกหมูบานมีน้ําสะอาดอุปโภค บริโภค น้ําเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน บริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน ภายใตการพัฒนาอยางสมดุล โดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน” เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน ไดกําหนดไว 6 ดาน
ดานที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค
ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต
ดานที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย
ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ํา และอนุรักษทรัพยากรน้ํา
ดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เสื่อมโทรม และปองกันการพังทลายของดิน
ดานที่ 6 การบริหารจัดการ
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และป อ งกั น การพั ง ทลายของดิ น โดยมี เ ป า ประสงค ใ นการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู พื้ น ที่ ป า ต น น้ํ า ที่ เ สื่ อ มโทรม
การปองกัน และลดการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ตนน้ําและพื้นที่ลาดชัน ซึ่งอยูภายใตกลยุทธการปองกันและ
ลดการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ตนน้ํา การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่เกษตรลาดชัน จัดทํา
แนวปากันชน การปลูกปาเลียนแบบธรรมชาติทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการปลูกหญาแฝก
1.4.2 นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(พ.ศ. 2566 - 2580)
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2580)
เปนกรอบนโยบายหลัก (Policy Framework) ระยะ 15 ป ประกอบดวย 4 ประเด็นนโยบายหลัก ภายใต
วิ สั ย ทั ศ น การบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น ของประเทศ เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด สมดุ ล
เปนธรรม และยั่งยืนดวยนโยบายหลัก 4 ดาน ดังนี้
ประเด็นนโยบายที่ 1 การสงวนหวงหามที่ดินของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ
และการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ
ตัวชี้วัด : จํานวนพื้นที่ที่มีการจัดทําเสนแนวเขตที่ดินของรัฐ
ตามหลักเกณฑ One Map แลวเสร็จ
ประเด็นนโยบายที่ 2 การใชที่ดินและทรัพยากรดินใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวชี้วัด : 1. สัดสวนของที่ดินที่มีการใชประโยชนไมเหมาะสม
กับศักยภาพของที่ดิน และสมรรถนะของดิน (ลดลง)
2. สัดสวนของดินที่ไดรับการฟนฟูหรือพัฒนาคุณภาพ
เพื่อนํามาใชประโยชน (เพิ่มขึ้น)
3. สัดสวนของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการทําการเกษตร
ตามแนวทางเกษตรอยางยั่งยืน (เพิ่มขึ้น)
ประเด็นนโยบายที่ 3 การกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ตัวชี้วัด : ระดับรายไดของผูไดรับการจัดที่ดิน (เพิ่มขึ้น)
ประเด็นนโยบายที่ 4 การบูรณาการและเสริมสรางการมีสวนรวมเพื่อการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินอยางมีเอกภาพ
ตัวชี้วัด : มีระบบฐานขอมูลทรัพยากรดินและที่ดินที่ทันสมัย
และเปนมาตรฐานเดียวกัน
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และแผนการบริห ารจัด การที่ดินและทรั พยากรดินของประเทศ ระยะ 15 ป มาจัดทําแผนปฏิ บัติการดาน
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ระยะ 5 ป เพื่อเปนกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น ดังนี้
แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(พ.ศ. 2566 – 2570)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การสงเสริมความยั่งยืนของระบบนิเวศของที่ดิน
และทรัพยากรดิน
ตัวชี้วัด : นําเสนแนวเขตที่ดินของรัฐตามหลักเกณฑ One Map
มาใชในการจัดการที่ดิน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางดุลยภาพของการใชประโยชนที่ดิน
และทรัพยากรดินตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด : รอยละของที่ดินที่ถูกทิ้งรางหรือไมไดใชประโยชน
ของประเทศลดลง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

การพัฒนาขีดความสามารถในการใชประโยชนที่ดิน
และทรัพยากรดิน
ตัวชี้วัด : 1. เกษตรกรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น
2. ยกระดับเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/
Smart Farmer/Smart Group
3. จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการสงเสริมทักษะ
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกิจกรรมตอเนือ่ ง
ที่สอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี
4. เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม
ตัวชี้วัด : ระดับรายไดของผูไ ดรับการจัดที่ดิน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5

การบูรณาการและสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดิน
ตัวชี้วัด : 1. มีกฎหมาย/ระเบียบและ/หรือกลไกที่เชื่อมโยง
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินระหวาง
หนวยงานสวนกลาง ภูมิภาค และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

-122. มีระบบขอมูลที่สามารถบูรณาการขอมูลที่เกี่ยวของ
มาใชประโยชนในการตัดสินใจของหนวยงานทุกระดับ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ที่มีประสิทธิภาพ
4. มีการบูรณาการองคความรูและนวัตกรรมระหวาง
ภาครัฐและประชาชนในการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดิน
โดยกรมพั ฒ นาที่ ดิ น เกี่ ย วข อ งทั้ ง 5 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ
วัตถุประสงค ดังนี้ การสงเสริมความมั่นคงและยั่งยืนในการใหบริการระบบนิเวศ ดวยนโยบายของภาครัฐ
เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนจากการใหบริการระบบนิเวศดีขึ้น มีการใชประโยชนที่ดินอยางมีดุลยภาพ ทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ตามบริบทและความตองการ เพื่อใหเกษตรกรมีศักยภาพในการใชที่ดิน
และทรัพยากรดินใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูยากไรมีที่ดินเพียงพอตอการดํารงชีพ มีความเปนอยูที่ดี รวมทั้ง
สงเสริมการบูรณาการการจัดการที่ดินของหนวยงานทุกระดับ และสรางความเขมแข็งใหทองถิ่นและชุมชนมี
สวนรวมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
1.4.3 ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
(พ.ศ. 2564 – 2569)
มุงเนนการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรที่มีความหลากหลายดวยการ
ใชความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ และความคิดสรางสรรคใน
การเพิ่มการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) แผนปฏิบัติการดานฯ BCG ใน 4+1 สาขา
ยุทธศาสตร คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การทองเที่ยวและ
เศรษฐกิจสรางสรรค และเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
ใหสมดุลระหวางการมีอยูและใชไปเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน มีวิสัยทัศน คือ เศรษฐกิจเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายไดดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพใหมีคุณภาพที่ดี ดวยการใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประกอบดวย 4 ยุ ทธศาสตร โดยมี
ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 สราง
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพดวยการจัดสมดุลระหวางการอนุรักษและการ
ใชประโยชน ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งดวยทุนทรัพยากร อัตลักษณ
ความคิดสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม และยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต BCG
ใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 4

-131.4.4 (ราง) แผนปฏิบัติการดานการเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2566 – 2570
วิสัยทัศน เกษตรไทยสูเกษตรมูลคาสูง เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
ภาคเกษตรเติบโตอยางยั่งยืน ประกอบดวย 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
ประเด็นการพัฒนา
1. ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสูผูประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม
2. สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและบริการมูลคาสูง
3. สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและบริการมูลคาสูง
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการเกษตร
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูป
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 4.5 ตอป
2. ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยูที่ระดับ 90 ภายในป 2570
3. รายไดเงินสุทธิของครัวเรือนเกษตร ไมต่ํากวา 537,000 บาทตอครัวเรือน ภายในป 2570
4. ครัวเรือนเกษตรกรไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการน้ํารวม 2,376,015 ครัวเรือน
5. พื้นที่เกษตรกรรมไดรับการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน
ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน ไมนอยกวา 10 ลานไร ภายในป 2570
6. ลดการเผาในพื้นที่เกษตร จํานวน 1.47 ลานไร ภายในป 2570
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2564) ไดดําเนิน การจัดทําแผนปฏิบัติร าชการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ใหมี ความสอดคลองกั บ ยุทธศาสตรช าติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนอื่น ๆ
ในสวนที่เกี่ยวของกับภาคเกษตร รายละเอียดดังนี้

-14แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)
วิสัยทัศน “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 ตอป”
ประเด็นการพัฒนา
1. เสริมสรางความมั่นคงทางการเกษตร
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร
3. สรางความเสมอภาคและกระจายความเทาเทียมทางสังคม
4. บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยดานการเกษตร
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาเกษตร
เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3.0 ตอป
2. อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 1.0 ตอป
3. รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10ตอป
4. สถาบันเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณมีความเขมแข็งในระดับมาตรฐาน (1) สหกรณ
มีความเขมแข็งในระดับ 1 และ 2 อยางนอยรอยละ 95 (2) วิสาหกิจชุมชน/
กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็ง อยางนอยรอยละ 30
5. ครัวเรือนเกษตรไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการน้ํารวม 2,576,015 ครัวเรือน
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สวนที่ 2 สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2566
ของกรมพัฒนาที่ดิน
2.1 ภาพรวม
วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคการอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใชที่ดินอยางเหมาะสม 15 ลานไร ภายในป 2570
ฐานคิดเปาหมายวิสัยทัศน:
จากขอมูลพื้นที่เกษตรกรรมทั้งประเทศ 153 ลานไร (ป 2563) กรมพัฒนาที่ดิน ดูแลรักษาทรัพยากร
ดิ น ครอบคลุ ม เขตเกษตรกรรมชั้ น ดี 42 ล า นไร เขตเกษตรกรรมที่ มี ศั ก ยภาพการผลิ ต สู ง 73 ล า นไร
และเขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตต่ํา 37 ลานไร นํามาขับเคลื่อนการใชที่ดินอยางเหมาะสมครอบคลุม
ทั้งสามพื้นที่ เฉลี่ยปละ 2 ลานไร โดยรวมถึงการดําเนินในพื้นที่เฉพาะ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะของ
พื้นที่ตามแตพื้นที่แตกตางกัน โดยกรมพัฒนาที่ดิน จะยกระดับองคการใหสามารถขับเคลื่อนการใชที่ดินได
อยางเหมาะสมภายใน ป 2570 จํานวน 15 ลานไร ดวยการบริหารจัดการพื้นที่ตามศักยภาพของที่ดินและ
ความตองการของเกษตรกร
พันธกิจ (Mission)
1) สํารวจ วิเคราะห จําแนกดิน และสํามะโนที่ดิน เพื่อวางแผนการใชที่ดินดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2) พัฒนางานวิจัยเพื่อสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินที่สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3) สรางศูนยกลางขอมูลอัจฉริยะทางดินของประเทศ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอยางยั่งยืน
4) พัฒนาที่ดินดวยระบบการบริหารจัดการเชิงรุก ผานกระบวนการมีสวนรวมดานการวางแผน
ถายทอดเทคโนโลยี อนุรักษดินและน้ํา และปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรม
ของที่ดินและนิเวศเกษตร
5) ยกระดับองคการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรรม
เปาหมาย
1) พื้นที่เกษตรกรรมไดรับการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินใหเกิดความสมดุล
และยั่งยืน ไมนอยกวา 15 ลานไร ภายในป 2570
2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไมเหมาะสมลดลง รอยละ 10 ภายในป 2570

-16เปาประสงค
1) พื้นที่เกษตรกรรมไดรับการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน
ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน
2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไมเหมาะสมลดลง
3) นวัตกรรมการพัฒนาที่ดินที่สนับสนุนการเปนองคกรอัจฉริยะทางดิน
4) กรมพัฒนาที่ดินเปลี่ยนผานเขาสูระบบราชการดิจิทัล
ตัวชี้วัด
1) พื้นที่เกษตรกรรมไดรับการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินใหเกิดความสมดุล
และยั่งยืน (ไมนอยกวา 15 ลานไร ภายในป 2570)
2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไมเหมาะสมลดลง (รอยละ 10 ภายในป 2570)
3) จํานวนนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน (ไมนอยกวา 9 นวัตกรรม/ป)
4) ระดับความสําเร็จในการเปลี่ยนผานเขาสูระบบราชการดิจิทัล (ระดับ 5)
คานิยมหลัก (Core Values)
TEAM for Soils
T : Team work
E : Energetic
A : Agile
M : Move forward

ทีมดีดินดี
สรางทีม
ทํางานเชิงรุกอยางมีพลัง
คลองแคลว
มุงสูเปาหมายเดียวกัน

ประเด็นการพัฒนา ประกอบดวย 4 ประเด็น
1) เพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินใหเหมาะสมดวยระบบบริหารจัดการเชิงรุก
2) บริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินดวยชุดขอมูลที่มีมูลคาสูง (High Value Dataset)
3) วิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินใหเปนองคกรอัจฉริยะทางดิน
4) ยกระดับองคการเขาสูระบบราชการดิจิทัล
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เปาหมาย
1) พื้นที่เกษตรกรรมไดรับการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน
ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน
2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไมเหมาะสมลดลง
ตัวชี้วัด

1) จํานวนพื้นที่เกษตรกรรมไดรับการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยี
ดานการพัฒนาที่ดินใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน
(ไมนอยกวา 15 ลานไร ภายในป 2570)
2) รอยละของพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไมเหมาะสมลดลง (รอยละ 10 ภายในป 2570)
กลยุทธที่ 1 พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรในพื้นที่เขตเกษตรกรรมชั้นดี
เปาประสงค พื้นที่เขตเกษตรกรรมชั้นดีไดรับการบริหารจัดการ
ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน ไมนอยกวา 3 ลานไร
ตัวชี้วัด
รอยละพื้นที่เขตเกษตรกรรมชั้นดีไดรับการพัฒนา
(ไมนอยกวารอยละ 100)
กลยุทธที่ 2 เพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของดินในเขตเกษตรกรรมศักยภาพสูง
เปาประสงค พื้นที่เขตเกษตรกรรมศักยภาพสูงไดรับการบริหารจัดการ
ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน ไมนอยกวา 9 ลานไร
ตัวชี้วัด
รอยละพื้นที่เขตเกษตรกรรมศักยภาพสูงไดรับการพัฒนา
(ไมนอยกวารอยละ 100)
กลยุทธที่ 3 พัฒนาการใชประโยชนที่ดินในเขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ํา
เปาประสงค พื้นที่เขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ําไดรับการบริหารจัดการ
ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน ไมนอยกวา 3 ลานไร
ตัวชี้วัด
รอยละพื้นที่เขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ําไดรับการพัฒนา
(ไมนอยกวารอยละ 100)
กลยุทธที่ 4 เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่เฉพาะ
เปาประสงค พื้นที่เฉพาะไดรับการบริหารจัดการ
ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน ไมนอยกวา 3 ลานไร
ตัวชี้วัด
รอยละพื้นที่เฉพาะไดรับการพัฒนา
(ไมนอยกวารอยละ 100)
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(High Value Dataset)
เปาหมาย

การนําชุดขอมูลที่มีมูลคาสูง (High Value Dataset) ไปใชในการบริหารจัดการ
ทางการเกษตร

ตัวชี้วัด

บริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินบนพื้นฐานของชุดขอมูลที่มีมูลคาสูง
(High Value Dataset) รอยละ 100
กลยุทธที่ 1

บริหารจัดการขอมูลทรัพยากรดินและที่ดินตามหลักธรรมาภิบาลขอมูล
(Data Governance)
เปาประสงค มีระบบฐานขอมูลทรัพยากรดินและที่ดินที่ทันสมัย
และเปนมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
จํานวนชุดขอมูลที่เปนชุดขอมูลที่มีมูลคาสูง
(High Value Dataset) สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการได
ไมนอยกวา 17 ชุดขอมูล

กลยุทธที่ 2 ยกระดับแผนการใชที่ดินไปสูการปฏิบัติ
เปาประสงค แผนการใชที่ดินมีการนําไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
1. รอยละของแผนการใชที่ดินระดับตําบลที่จัดทําแลวเสร็จ
ทั้งประเทศ ภายใน ป 2570 (ไมนอยกวา รอยละ 80)
2. รอยละของแผนการใชที่ดินที่ถูกนําไปใช (รอยละ 100)
กลยุทธที่ 3 สรางเครือขายขอมูลทรัพยากรดิน
เปาประสงค มีศูนยขอมูลทรัพยากรดินอัจฉริยะ (Smart Soil Data Center)
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยขอมูลทรัพยากรดินอัจฉริยะ
(Smart Soil Data Center)
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เปาหมาย

นวัตกรรมการพัฒนาที่ดินที่สนับสนุนการเปนองคกรอัจฉริยะทางดิน

ตัวชี้วัด

จํานวนนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน ไมนอยกวา 9 นวัตกรรม/ป
กลยุทธที่ 1 สรางและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมดานการพัฒนาที่ดิน
เปาประสงค
เทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการดินสอดคลองตามสภาพปญหาของพื้นที่
ตัวชี้วัด
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติจริงในพื้นที่
ไมนอยกวารอยละ 80
กลยุทธที่ 2 สรางเครือขาย และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ
เปาประสงค นักวิชาการ และนักวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย
เทคโนโลยี เชิงนวัตกรรมสนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ
ตัวชี้วัด
รอยละของนักวิชาการ และนักวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนา
งานวิจัยเชิงนวัตกรรม
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและขยายผลงานวิจัยไปสูการปฏิบัติ
เปาประสงค ผลงานวิจัยที่นําไปใชเปนตนแบบการพัฒนาที่ดินแบบครบวงจร
ตัวชี้วัด
1. รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการขยายผลสูการจัดการดิน
อยางยั่งยืน
2. จํานวนพื้นที่ตนแบบการจัดการดินอยางยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับองคการเขาสูระบบราชการดิจิทัล
เปาหมาย

กรมพัฒนาที่ดินเปลี่ยนผานเขาสูระบบราชการดิจิทัล

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จในการเปลี่ยนผานเขาสูระบบราชการดิจิทัล
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบราชการดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน
เปาประสงค กรมพัฒนาที่ดินมีระบบบริหารราชการดิจิทัล
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของการพัฒนาองคการสูดิจิทัลครอบคลุม
แนวทางการพัฒนา 4 องคประกอบ (ไมนอยกวารอยละ 85)
กลยุทธที่ 2 สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผานเขาสูระบบราชการดิจิทัล
เปาประสงค บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด
รอยละของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
(รอยละ 10 ของบุคลากรในหนวยงาน)
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2.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566
วงเงินงบประมาณทั้งหมด
งบประมาณแผนดิน
เงินนอกงบประมาณ

3,979,004,100
3,940,866,100
38,138,000

บาท
บาท
บาท

2.3 โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ / กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น
1. กลุมบุคลากรภาครัฐ
1.1 แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ
2. ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขัน
2.14 แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ (ดาน
การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน)
โครงการรายการ
คาใชจายบุคลากร
ภาครัฐ

กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาดานการเกษตร

หนวย
นับ

เปาหมาย

งบประมาณ

ไร
ราย
อัตรา
อัตรา

1,656,142.00
585,367.00
3,138.00
3,138.00

3,940,866,100.00

อัตรา

3,138.00

1,085,622,000.00

อัตรา

3,138.00

1,085,622,000.00

อัตรา

3,138.00

1,085,622,000.00

อัตรา

3,138.00

1,085,622,000.00

ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

องคประกอบ

ปจจัย

แผนแมบท

เปาหมาย
แผนแมบท
Y2

แผนยอย

เปาหมาย
แผนยอย
Y1

แนวทางการพัฒนา

6. การปรับ
สมดุลและ
พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ

5. บุคลากรภาครัฐ
เปนคนดี ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
มีจิตสํานึก
มีความสามารถสูง
มุงมั่นและเปนมือ
อาชีพ
5.2 บุคลากรภาครัฐ
ยึดคานิยมในการ
ทํางานเพื่อประชาชน
มีคุณธรรม และมี
การพัฒนาตาม
เสนทางความ
กาวหนาในอาชีพ

1. ภาครัฐมี
วัฒนธรรมการ
ทํางานที่มุง
ผลสัมฤทธิแ์ ละ
ผลประโยชน
สวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของ
ประชาชนไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว
โปรงใส

สมรรถนะ
ผูปฏิบัติงาน
ดานการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ทักษะที่จําเปนใน
การปฏิบัติงาน
บริหารทรัพยากร
บุคคล

20. การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

20. ภาครัฐมี
การดําเนินการ
ที่มี
ประสิทธิภาพ
ดวยการนํา
นวัตกรรม
เทคโนโลยีมา
ประยุกตใช

5. การสราง
และพัฒนา
บุคลากร
ภาครัฐ

บุคลากรภาครัฐ
ยึดคานิยมในการ
ทํางานเพื่อ
ประชาชน
ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม
มีจิตสํานึก
มีความสามารถ
สูง มุงมั่น และ
เปนมืออาชีพ

3) พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐทุกประเภท
ใหมีความรู
ความสามารถ

1,085,622,000.00
1,085,622,000.00
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หนวย
นับ

เปาหมาย

งบประมาณ

2. กลุมงบประมาณ
รายจายกรมพัฒนาที่ดิน
(Function)
2.1 แผนงานพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขัน
2.14 แผนงานพื้นฐาน
ดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน
ผลผลิตที่ 1 ฐานขอมูล
ทรัพยากรที่ดินไดรับการ
ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมหลักที่ 1.1
ปรับปรุงฐานขอมูล
ทรัพยากรดิน (กสด.+
สวด.+กวจ.)

ไร

1,641,142.00

2,751,590,200.00

ไร
ไร

1,376,940.00
1,376,940.00

1,135,470,200.00
1,135,470,200.00

ไร

1,376,940.00

1,135,470,200.00

ฐานขอมูล

2.00

47,774,600.00

ฐานขอมูล

1.00

18,615,600.00

กิจกรรมหลักที่ 1.2
พัฒนาฐานขอมูลแผนการ
ใชที่ดิน (กนผ.+สพข.)

ฐานขอมูล

1.00

กิจกรรมหลักที่ 1.3
การพัฒนาและบริการ
เทคโนโลยีการสํารวจและ
การจัดทําแผนที่ (สสผ.+
สพข.)

ไร

5,000,000.00

ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

5. สรางนักรบ
เศรษฐกิจยุคใหม
4. สรางโอกาส
เขาถึงขอมูล

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

18,387,200.00

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

5. สรางนักรบ
เศรษฐกิจยุคใหม
4. สรางโอกาส
เขาถึงขอมูล

10,771,800.00

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

5. สรางนักรบ
เศรษฐกิจยุคใหม
4. สรางโอกาส
เขาถึงขอมูล

องคประกอบ

ปจจัย

แผนแมบท

เปาหมาย
แผนแมบท
Y2

แผนยอย

เปาหมาย
แผนยอย
Y1

แนวทางการพัฒนา

V01
ปจจัยการ
ผลิต

F0102
ขอมูลสารสนเทศ
ดานการเกษตร

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

3) พัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศฯ

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

V01
ปจจัยการ
ผลิต

F0102
ขอมูลสารสนเทศ
ดานการเกษตร

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

V01
ปจจัยการ
ผลิต

F0102
ขอมูลสารสนเทศ
ดานการเกษตร

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

3) พัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศฯ

3) พัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศฯ
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หนวย
นับ

เปาหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ผลผลิตที่ 2 เกษตรกร
ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพดานการ
พัฒนาที่ดิน
กิจกรรมหลักที่ 2.1
การบริหารจัดการดินและ
วิเคราะหดินทาง
หองปฏิบัติการ (สวด.+
สพข.)
กิจกรรมหลักที่ 2.2
การยกระดับการพัฒนา
หมอดินอาสาเพื่อมีสวน
รวมและศูนยปฏิบัติการ
พัฒนาที่ดิน (กวจ.)
กิจกรรมหลักที่ 2.3
สงเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีชวี ภาพทางดิน
(กทช. + สพด.)

ราย

581,367.00

130,355,100.00

ราย

40,000.00

ราย

ราย

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

32,687,500.00

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

61,367.00

52,645,000.00

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

480,000.00

45,022,600.00

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
3. เกษตรชีวภาพ

2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

องคประกอบ

ปจจัย

แผนแมบท

เปาหมาย
แผนแมบท
Y2

แผนยอย

เปาหมาย
แผนยอย
Y1

V02
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตภาค
การเกษตร
V02
การเพิ่มประ
สิทธิ ภาพการ
ผลิตภาค
การเกษตร
V04
สภาพ
แวดลอมที่
เอื้อตอ
ประสิทธิภาพ
การผลิต
สินคาเกษตร
ตอหนวยมี
การปรับตัว
เพิ่มขึ้น

F0201
การลดตนทุนการ
ผลิต

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

F0206
แปลงเรียนรู/
ถายทอด
เทคโนโลยีและ
องคความรู
F0401
การวิจัยและ
พัฒนา เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา

1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตร
1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตร
1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตร
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หนวย
นับ

เปาหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

องคประกอบ

ปจจัย

แผนแมบท

เปาหมาย
แผนแมบท
Y2

แผนยอย

เปาหมาย
แผนยอย
Y1

ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากร
ที่ดินและน้ําไดรับการ
พัฒนา
กิจกรรมหลักที่ 3.1
ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้น
ที่ดินปญหา

ไร

1,376,940.00

957,340,500.00

ไร

95,140.00

กิจกรรมหลักที่ 3.2
ฟนฟูและปองกันการชะ
ลางพังทลายของดิน

ไร

กิจกรรมหลักที่ 3.3
ธนาคารปุยอินทรีย

แหง

แนวทางการพัฒนา

222,859,100.00

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

F0406
โครงสรางพื้นฐาน
ดานการเกษตร

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

6.การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

681,800.00

551,006,300.00

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

F0406
โครงสรางพื้นฐาน
ดานการเกษตร

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

6.การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

77.00

6,699,000.00

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

V04
สภาพแวดลอ
มที่เอื้อตอ
ประสิทธิภาพ
การผลิต
สินคาเกษตร
ตอหนวยมี
การปรับตัว
เพิ่มขึ้น
V04 สภาพ
แวดลอมที่
เอื้อตอ
ประสิทธิภาพ
การผลิต
สินคาเกษตร
ตอหนวยมี
การปรับตัว
เพิ่มขึ้น
V02
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตภาค
การเกษตร

F0201
การลดตนทุนการ
ผลิต

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

6.การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ
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กิจกรรมหลักที่ 3.4
สรางความตระหนักใน
การรักษาทรัพยากรดิน

หนวย
นับ
โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

องคประกอบ

ปจจัย

แผนแมบท

V04
สภาพ
แวดลอมที่
เอื้อตอ
ประสิทธิภาพ
การผลิต
สินคาเกษตร
ตอหนวยมี
การปรับตัว
เพิ่มขึ้น
V01
ปจจัยการ
ผลิต

F0407
แผนงานที่
สนับสนุน
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

3. การเกษตร

F0104
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

3. การเกษตร

1.00

24,493,600.00

2.การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

2.การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
2. เกษตรปลอดภัย

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 3.5
สงเสริมการใชสารอินทรีย
ลดการใชสารเคมีทาง
การเกษตร

ไร

600,000.00

152,282,500.00

2.2 แผนงานยุทธศาสตร
2. ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขัน
2.1 แผนงาน
ยุทธศาสตรการเกษตร
สรางมูลคา

ไร
ไร

264,202.00
180,410.00

1,616,120,000.00
1,360,285,100.00

ไร

180,410.00

1,360,285,100.00

เปาหมาย
แผนแมบท
Y2
2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

แผนยอย

6.การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

2.เกษตร
ปลอดภัย

เปาหมาย
แผนยอย
Y1
030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

030201 สินคา
เกษตรปลอดภัยมี
มูลคาเพิ่มขึ้น
(GAP และเกษตร
อินทรีย)

แนวทางการพัฒนา

1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

1) สนับสนุนการ
บริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบ
การผลิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ทั้ง
จากการลด ละ เลิก
การใชสารเคมีที่
เปนอันตราย
ตลอดจนสงเสริม
การผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน
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หนวย
นับ

เปาหมาย

งบประมาณ

2.1.2 แผนแมบท
ยอย : เกษตรปลอดภัย
โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน

ไร

10,000.00

20,790,000.00

ไร

10,000.00

20,790,000.00

กิจกรรมหลักที่ 1
สงเสริมเกษตรกรผูผลิต
เกษตรอินทรียดวยระบบ
การรับรองแบบมีสวนรวม
2.1.3 แผนแมบท
ยอย : การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร
โครงการระบบสงเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ

ไร

10,000.00

20,790,000.00

ไร

170,410.00

1,339,495,100.00

ไร

71,000.00

54,153,000.00

ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
2. เกษตรปลอดภัย

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

องคประกอบ

ปจจัย

แผนแมบท

เปาหมาย
แผนแมบท
Y2

V02
การผลิต

F0202
การรวมกลุมการ
ทําเกษตรอินทรีย

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

V02
การเพิ่มประ
สิทธิ ภาพการ
ผลิตภาคการ
เกษตร

F0208
การสงเสริมการ
รวมกลุม/การ
บริหารจัดการ
กลุม/การบริหาร
จัดการกลุม เพื่อ
เพิ่มอํานาจการ
ตอรอง และ
เกษตรกรสามารถ
พึ่งพาตนเองได

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

แผนยอย

เปาหมาย
แผนยอย
Y1

แนวทางการพัฒนา

2. เกษตร
ปลอดภัย

030201 สินคา
เกษตรปลอดภัยมี
มูลคาเพิ่มขึ้น
(GAP และเกษตร
อินทรีย)

1) สนับสนุนการ
บริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบ
การผลิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
ทั้งจากการลด ละ
เลิก การใชสารเคมีที่
เปนอันตราย
ตลอดจนสงเสริม
การผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ
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หนวย
นับ

เปาหมาย

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาคุณภาพดินใน
ระบบสงเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ
โครงการบริหารจัดการ
การผลิตสินคาเกษตร
ตามแผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map)

ไร

71,000.00

54,153,000.00

ไร

67,500.00

245,913,200.00

กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพื้นที่ไมเหมาะสมตาม
Agri – Map

ไร

67,500.00

245,913,200.00

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช
ประโยชนที่ดินในพื้นที่
โครงการ 1 ตําบล 1
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม

ราย

4,000.00

10,000,000.00

ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

องคประกอบ

ปจจัย

แผนแมบท

เปาหมาย
แผนแมบท
Y2

แผนยอย

เปาหมาย
แผนยอย
Y1

แนวทางการพัฒนา

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

V02
การเพิ่มประ
สิทธิ ภาพการ
ผลิตภาคการ
เกษตร

F0207
การบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม
ใหสอดคลองกับ
ระบบแผนที่
การเกษตร

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
2. เกษตรปลอดภัย

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

V01
ปจจัยการ
ผลิต

F0104
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

3.2 เกษตร
ปลอดภัย

030201 สินคา
เกษตรปลอดภัยมี
มูลคาเพิ่มขึ้น
(GAP และเกษตร
อินทรีย)

1) สนับสนุนการ
บริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบ
การผลิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
ทั้งจากการลด ละ
เลิก การใชสารเคมีที่
เปนอันตราย
ตลอดจนสงเสริม
การผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน
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หนวย
นับ

กิจกรรมหลักที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการใช
ประโยชนที่ดินในพื้นที่
โครงการ 1 ตําบล 1 กลุม
เกษตรทฤษฎีใหม
โครงการบริหารจัดการ
ดินและน้ําเขตพัฒนา
ที่ดินลุมน้ํา

ราย

4,000.00

10,000,000.00

ไร

5,500.00

25,859,700.00

กิจกรรมหลักที่ 1 การ
อนุรักษพัฒนาที่ดินในพื้นที่
เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํา
กิจกรรมหลักที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการใช
ประโยชนที่ดินในพื้นที่
โครงการ 1 ตําบล 1 กลุม
เกษตรทฤษฎีใหม
โครงการบริหารจัดการ
ดินและน้ําเขตพัฒนา
ที่ดินลุมน้ํา

ไร

5,500.00

25,859,700.00

ราย

4,000.00

10,000,000.00

ไร

5,500.00

25,859,700.00

ไร

5,500.00

25,859,700.00

กิจกรรมหลักที่ 1 การ
อนุรักษพัฒนาที่ดินในพื้นที่
เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํา

เปาหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

องคประกอบ

ปจจัย

แผนแมบท

เปาหมาย
แผนแมบท
Y2

แผนยอย

เปาหมาย
แผนยอย
Y1

แนวทางการพัฒนา

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

V02
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตภาค
การเกษตร

F0207
การบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม
ใหสอดคลองกับ
ระบบแผนที่
การเกษตร

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

V02
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตภาค
การเกษตร

F0207
การบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม
ใหสอดคลองกับ
ระบบแผนที่
การเกษตร

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ
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หนวย
นับ

เปาหมาย

งบประมาณ

โครงการพัฒนาพื้นที่
เฉพาะ

ไร

25,510.00

200,765,600.00

กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาพื้นที่เฉพาะ
โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินระดับตําบล

ไร

25,510.00

200,765,600.00

ตําบล

20.00

5,525,000.00

ตําบล

15.00

525,000.00

ตําบล

5.00

5,000,000.00

900.00

5,119,200.00

กิจกรรมหลักที่ 1 การ
บริหารจัดการทรัพยากร
ดินระดับตําบล
กิจกรรมหลักที่ 2
ความรวมมือพัฒนาตําบล
(SMART TAMBON)
โครงการพัฒนาพื้นที่เพิ่ม
มูลคาที่ดินเพื่อ
การเกษตร

ไร

ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

องคประกอบ

ปจจัย

แผนแมบท

เปาหมาย
แผนแมบท
Y2
2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

V04
F0406
สภาพแวดลอม โครงสรางพื้นฐาน
ดานการเกษตร
ที่เอื้อตอ
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา
เกษตรตอหนวย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

3. การเกษตร

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

V02
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตภาค
การเกษตร

F0207
การบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม
ใหสอดคลองกับ
ระบบแผนที่
การเกษตร

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

V04
F0406
สภาพแวดลอม โครงสรางพื้นฐาน
ที่เอื้อตอ
ดานการเกษตร
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา
เกษตรตอหนวย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

แผนยอย

เปาหมาย
แผนยอย
Y1
030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

แนวทางการพัฒนา
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หนวย
นับ

กิจกรรมหลักที่ 1
ปรับรูปที่ดินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตขาว
ชุมชนนํารองพะเยาโมเดล
โครงการพัฒนาระบบ
ดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดิน
เขาสูระบบราชการ 4.0

ไร

กิจกรรมหลักที่ 1
ปรับปรุงระบบขอมูล
สารสนเทศ
โครงการกอสรางแหลง
น้ําในไรนานอกเขต
ชลประทาน

กิจกรรมหลักที่ 1 การ
กอสรางแหลงน้ําในไรนาน
อกเขตชลประทาน
โครงการปรับปรุง
ซอมแซมงานพัฒนา
แหลงน้ําขนาดเล็ก เพื่อ
ถายโอนภารกิจดาน
โครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย

งบประมาณ

900.00

5,119,200.00

ระบบ

1.00

42,441,400.00

ระบบ

1.00

42,441,400.00

บอ

35,380.00

731,127,700.00

บอ

35,380.00

731,127,700.00

แหง

6.00

18,590,300.00

ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

องคประกอบ

ปจจัย

แผนแมบท

เปาหมาย
แผนแมบท
Y2

แผนยอย

เปาหมาย
แผนยอย
Y1

แนวทางการพัฒนา

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

5. สรางนักรบ
เศรษฐกิจยุคใหม
4. สรางโอกาส
เขาถึงขอมูล

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

V01
ปจจัยการ
ผลิต

F0102
ขอมูลสารสนเทศ
ดานการเกษตร

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

3) พัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศฯ

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

V04
F0406
สภาพ แวดลอม โครงสรางพื้นฐาน
ที่เอื้อตอประ ดานการเกษตร
สิทธิ ภาพ การ
ผลิตสินคา
เกษตรตอหนวย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

2. การ
สรางความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

V04
F0406
สภาพแวดลอม โครงสรางพื้นฐาน
ที่เอื้อตอ
ดานการเกษตร
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา
เกษตรตอหนวย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

6.การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
ตอหนวยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ
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หนวย
นับ

เปาหมาย

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1
ปรับปรุงซอมแซมงาน
พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก
เพื่อถายโอนภารกิจดาน
โครงสรางพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
4.1 แผนงาน
ยุทธศาสตรเสริมสราง
พลังทางสังคม
4.1.1 แผนแมบทยอย :
การเสริมสรางทุนทาง
สังคม
โครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง

แหง

6.00

18,590,300.00

ไร

56,950.00

238,834,900.00

ไร

56,950.00

238,834,900.00

ไร

56,950.00

238,834,900.00

ไร

7,400.00

96,001,600.00

กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ไร

7,400.00

96,001,600.00

ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

องคประกอบ

ปจจัย

4. การ
สรางโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสังคม

4. การเพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่นใน
การพัฒนาการ
พึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง
4.4 สรางภูมิคุมกัน
ทางปญญาใหกับ
ชุมชน

3. เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการ
ตนเองเพื่อสราง
สังคมคุณภาพ

V01
การมีสวน
รวมของทุก
ภาคีเครือขาย

F0103
กระบวนการมี
สวนรวมของคนใน
ชุมชน/องคกร
ชุมชน (ภาคี
พัฒนาหนวยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชนใน
พื้นที่สนับสนุน
และมีสวนรวม
พัฒนาชุมชน
ทองถิ่น)

แผนแมบท

15. พลังงาน
ทางสังคม

เปาหมาย
แผนแมบท
Y2

แผนยอย

เปาหมาย
แผนยอย
Y1

แนวทางการพัฒนา

ทุกภาคสวนมี
สวนรวมใน
การพัฒนา
สังคมเพิ่มขึ้น

การ
เสริมสรางทุน
ทางสังคม

150101 ภาคี
การพัฒนามี
บทบาทในการ
พัฒนาสังคมมาก
ขึ้นอยางตอเนื่อง

2) เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการ
ตนเองฯ
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หนวย
นับ

เปาหมาย

งบประมาณ

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

ไร

49,550.00

142,833,300.00

กิจกรรมหลักที่ 1
สงเสริมการดําเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
(135 แหง)
5. ยุทธศาสตรดานการ
สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
5.4 แผนงาน
ยุทธศาสตรจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดลอม
5.4.4 แผนแมบท
ยอย : การจัดการมลพิษ
ที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และสารเคมี
ในภาคเกษตรทั้งระบบให
เปนไปตาม
มาตรฐานสากล

ไร

49,550.00

142,833,300.00

ไร

26,842.00

17,000,000.00

ไร

26,842.00

17,000,000.00

ไร

26,842.00

17,000,000.00

ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

องคประกอบ

ปจจัย

4. การ
สรางโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสังคม

4. การเพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่นใน
การพัฒนาการ
พึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง
4.4 สรางภูมิคุมกัน
ทางปญญาใหกับ
ชุมชน

3. เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการ
ตนเองเพื่อสราง
สังคมคุณภาพ

V01
การมีสวน
รวมของทุก
ภาคีเครือขาย

F0103
กระบวนการมี
สวนรวมของคนใน
ชุมชน/องคกร
ชุมชน (ภาคี
พัฒนาหนวยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชนใน
พื้นที่สนับสนุน
และมีสวนรวม
พัฒนาชุมชน
ทองถิ่น)

แผนแมบท

15. พลังงาน
ทางสังคม

เปาหมาย
แผนแมบท
Y2
ทุกภาคสวนมี
สวนรวมใน
การพัฒนา
สังคมเพิ่มขึ้น

แผนยอย

การ
เสริมสรางทุน
ทางสังคม

เปาหมาย
แผนยอย
Y1
150101 ภาคี
การพัฒนามี
บทบาทในการ
พัฒนาสังคมมาก
ขึ้นอยางตอเนื่อง

แนวทางการพัฒนา

2) เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการ
ตนเองฯ
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หนวย
นับ

เปาหมาย

งบประมาณ

โครงการสงเสริมการ
ไถกลบและผลิตปุย
อินทรียเพื่อลดการปลอย
กาซเรือนกระจก

ไร

26,842.00

17,000,000.00

กิจกรรมหลักที่ 1
สงเสริมการไถกลบและผลิต
ปุยอินทรียเพื่อลดการปลอย
กาซเรือนกระจก
3. กลุมงบประมาณ
รายจายบูรณาการ
(Agenda)
1. ยุทธศาสตรดานความ
มั่งคง
1.4 แผนงานบูรณา
การขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต
โครงการพัฒนาตาม
ศักยภาพของพื้นที่
(ตําบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต)

ไร

26,842.00

17,000,000.00

ไร

15,000.00

103,653,900.00

ไร

1,000.00

4,044,000.00

ไร

1,000.00

4,044,000.00

ไร

1,000.00

4,044,000.00

กิจกรรมหลักที่ 1
สงเสริมความเขมแข็ง
เศรษฐกิจฐานราก

ไร

1,000.00

4,044,000.00

ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

องคประกอบ

ปจจัย

5. การ
สรางการ
เติบโตบน
คุณภาพ
ชีวิตที่เปน
มิตรตอ
สิ่งแวดลอม

3. สรางการ
เติบโตอยางยั่งยืน
บนสังคมที่เปนมิตร
ตอสภาพ
ภูมิอากาศ

3. ใชประโยชนและ
สรางการเติบโต
บนฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสมดุล
ภายในขีดความ
สามารถของระบบ
นิเวศ

V03
การบริหาร
จัดการมลพิษ
ทางอากาศ
และเสียง

F0307
การจัดการมลพิษ
ที่แหลงกําเนิดที่มี
ประสิทธิภาพ

1. ดาน
ความมั่นคง

2. การปองกัน
และแกไขปญหาที่
มีผลกระทบตอ
ความมั่นคง
2.1 การแกไข
ปญหาความมั่นคง
ในปจจุบัน

1. ประชาชนอยูดี
กินดี และมีความสุข

V02
การบริหาร
จัดการและ
แนวทางการ
แกไขปญหา

F0203
การบูรณาการการ
ทํางานของภาครัฐ
และภาคี
เครือขาย**

แผนแมบท

เปาหมาย
แผนแมบท
Y2
18. การเติบโต สภาพ
อยางยั่งยืน
แวดลอมของ
ประเทศไทยมี
คุณภาพดีขึ้น
อยางยั่งยืน

เปาหมาย
แผนยอย
Y1
18.4 การจัดการ 180402
มลพิษที่มี
คุณภาพอากาศ
ผลกระทบ
เสียง และความ
ตอสิ่งแวดลอม สั่นสะเทือนอยู
และสารเคมี
ระดับมาตรฐาน
ในภาคเกษตร ของประเทศไทย
ทั้งระบบให
เปนไปตาม
มาตรฐานสากล

1. ความมั่นคง

1.2
การปองกัน
และแกไข
ปญหาที่มี
ผลกระทบตอ
ความมั่นคง

2. ประชาชน
อยูดี กินดี
และมีความสุข
ดีขึ้น

แผนยอย

010202
ภาคใตมีความ
สงบสุข รมเย็น

แนวทางการพัฒนา

2) จัดการคุณภาพ
อากาศ เสียง และ
ความสั่นสะเทือน
โดยมีแนวทางและ
เปาหมาย การ
บริหารจัดการหรือ
การควบคุมมลพิษ
จากแหลงกําเนิดใน
เชิงพื้นที่

13) พัฒนาประเทศ
เพื่อความมั่นคงและ
ชวยเหลือ
ประชาชนฯ
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หนวย
นับ

เปาหมาย

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขัน
2.10 แผนงาน
บูรณาการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
2.1.28 แผนแมบท
ยอย : การพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
โครงการเพิ่มผลิตภาพ
การเกษตรบนฐาน
ทรัพยากรดินในเขต
พัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

แปลง

65.00

2,626,000.00

แปลง

65.00

2,626,000.00

แปลง

65.00

2,626,000.00

แปลง

65.00

2,626,000.00

กิจกรรมหลักที่ 1
จัดทําระบบบริหาร
พัฒนาการเกษตรใน
เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

แปลง

65.00

2,626,000.00

4. ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
4.5 แผนงาน
บูรณาการพัฒนาและ
สงเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก

ราย/ไร

4,000/14,000

56,151,000.00

ราย/ไร

4,000/14,000

56,151,000.00

ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

องคประกอบ

ปจจัย

2. ดาน
ความ
สามารถใน
การแขงขัน

1. การเกษตร
สรางมูลคา
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถใน
การแขงขันสูงขึ้น

V04
สภาพ
แวดลอมที่
เอื้อตอการ
ลงทุนในเขต
พื้นที่พัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก

F0401
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและ
ภัยพิบัติอยางเปน
ระบบ

แผนแมบท

เปาหมาย
แผนแมบท
Y2

แผนยอย

เปาหมาย
แผนยอย
Y1

แนวทางการพัฒนา

9.
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

การเจริญ
เติบโตของ
ผลิตภัณฑ
มวลรวมของ
พื้นที่เขต
เศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด
เพิ่มขึ้น

9.1
การพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

090102
การลงทุนในเขต
พื้นที่พัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

5) พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดาน
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
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หนวย
นับ

เปาหมาย

งบประมาณ

4.5.1 แผนแมบทยอย
: ยกระดับศักยภาพการ
เปนผูประกอบการธุรกิจ
โครงการศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร

ศูนย

882.00

7,349,800.00

ศูนย

882.00

7,349,800.00

กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินในศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
4.5.2 แผนแมบทยอย
: สรางสภาพแวดลอม
และกลไกที่สงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพเพื่อแกไข
ปญหาที่ดินทํากินของ
เกษตรกร

ศูนย

882.00

7,349,800.00

ราย/ไร

4,000/14,000

48,801,200.00

ราย/ไร

4,000/14,000

48,801,200.00

ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

4. การ
สรางโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสังคม

4. การเพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่นใน
การพัฒนาการ
พึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง
4.4สรางภูมิคุมกัน
ทางปญญาใหชุมชน

3. เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการ
ตนเองเพื่อสราง
สังคมคุณภาพ

4. การ
สรางโอกาส
และความ
เสมอภาค
ทางสังคม

4. การเพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่นใน
การพัฒนาการ
พึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง
4.2เสริมสราง
ศักยภาพของ
ชุมชนในการพึ่งพา
ตนเองและการ
พึ่งพากันเอง

3. เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการ
ตนเองเพื่อสราง
สังคมคุณภาพ

องคประกอบ

ปจจัย

แผนแมบท

เปาหมาย
แผนแมบท
Y2

แผนยอย

เปาหมาย
แผนยอย
Y1

แนวทางการพัฒนา

V01
สรางองค
ความรูและ
ทักษะ

F0101
การประกอบ
อาชีพ

16. เศรษฐกิจ
ฐานราก

รายไดของ
ประชากรกลุม
รายไดนอย
เพิ่มขึ้นอยาง
กระจายและ
อยางตอเนื่อง

16.1 การ
ยกระดับ
ศักยภาพการ
เปน
ผูประกอบการ
ธุรกิจ

160101
ศักยภาพและขีด
ความสามารถ
ของเศรษฐกิจ
ฐานรากเพิ่มขึ้น

1) เสริมสรางองค
ความรูและพัฒนา
ใหกับกลุมผูมีรายได
นอย

V02
การเขาถึง
ทรัพยากร
และปจจัย
การผลิต
(ที่ดิน/แหลง
ทุน/บริหาร
หนี้)

F0201
การเขาถึง
ทรัพยากรและ
ปจจัยการผลิต

16. เศรษฐกิจ
ฐานราก

รายไดของ
ประชากรกลุม
รายไดนอย
เพิ่มขึ้นอยาง
กระจายและ
อยางตอเนื่อง

16.2 การ
สราง
สภาพแวดลอม
และกลไกที่
สงเสริมการ
พัฒนา
เศรษฐกิจฐาน
ราก

160202 กลุม
ประชากรรายได
ต่ําสุดรอยละ 40
มีวามสามารถใน
การบริหาร
จัดการหนี้สินไดมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง

3) พัฒนากลไกการ
ใชประโยชนที่ดิน
สาธารณะ

-36โครงการ / กิจกรรม

หนวย
นับ

เปาหมาย

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่
จัดการปญหาที่ดินทํากิน
(4,000 ราย)
5. ยุทธศาสตรดานการ
สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
5.6 แผนงานบูรณา
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
5.6.2 แผนแมบท
ยอย : การเพิ่มผลิตภาพ
ของน้ําทั้งระบบในการใช
น้ําอยางประหยัด รู
คุณคา และสราง
มูลคาเพิ่มจากการใชน้ํา
ใหทัดเทียมกับระดับ
สากล
โครงการปองกันการชะ
ลางพังทลายของดิน
และฟนฟูพื้นที่
เกษตรกรรมดวยระบบ
อนุรักษดินและน้ํา

ราย/ไร

4,000/14,000

48,801,200.00

แหง

1.00

40,832,900.00

แหง

1.00

40,832,900.00

แหง

1.00

40,832,900.00

แหง

1.00

40,832,900.00

ยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

องคประกอบ

5. การ
สรางการ
เติบโตบน
คุณภาพ
ชีวิตที่เปน
มิตรตอ
สิ่งแวดลอม

5. พัฒนาความ
มั่นคงน้ํา พลังงาน
และเกษตรที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
1.พัฒนาการ
จัดการน้ําเชิงลุมน้ํา
ทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงดานน้ํา
ของประเทศ

3. ใชประโยชนและ
สรางการเติบโตบน
ฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสมดุล
ภายในขีด
ความสามารถของ
ระบบนิเวศ

สภาพ
แวดลอมที่
เอื้อตอการ
รับมือกับภัย
พิบัติดานน้ํา

ปจจัย

F0402
การปองกันการ
ชะลางพังทลาย
ของดิน

แผนแมบท

เปาหมาย
แผนแมบท
Y2

แผนยอย

เปาหมาย
แผนยอย
Y1

แนวทางการพัฒนา

19. การบริหาร 1. ความ
จัดการน้ําทั้ง
มั่นคงดานน้ํา
ระบบ
ของประเทศ
เพิ่มขึ้น

การ
พัฒนาการ
จัดการน้ําเชิง
ลุมน้ําเพื่อ
ความมั่นคง
ดานน้ําของ
ประเทศ

190102 การ
รับมือกับภัยพิบัติ
ดานน้ําเพิ่มขึ้น

2) จัดการน้ําเพื่อ
สิ่งแวดลอม สงเสริม
ฟนฟู อนุรักษ พื้นที่
ตนน้ํา พื้นที่ชุมน้ํา
พื้นที่พักน้ํา แหลงน้ํา
ธรรมชาติ (รวมลํา
น้ํา)

ภาคผนวก
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การจัดทําแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป 2566”

-2-

ภาคผนวก ก
เอกสารนําเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป 2566

2

ประเด็นการชี้แจง
1. งบประมาณปี พ.ศ. 2566 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566
2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปี 2566
3. แนวปฏิบัติในการด้าเนินงานจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ปี 2566
4. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปี 2566
5. การจัดท้าค้าขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2567

แผนปฏิบตั ริ าชการกรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

3

2

ความเชื่อมโยงแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
กับเป้ าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1-Y2)
ยุทธศาสตร์ชาติ/
ยุทธศาสตร์จดั สรร

ด้าน
ความมัน่ คง

กรมพัฒนาที่ดิน
LAND DEVELOPMENT DEPARTMENT
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

ด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

(4 ยุทธศาสตร์)

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

01
ความมัน่ คง

03
การเกษตร

(7 แผนแม่บท)

ประชาชนอยู่ดี กิน
ดี และมีความสุขดี
ขึ้น

ผลิตภาพการผลิต
ของภาคเกษตร
เพิม่ ขึ้น

เป้ าหมาย (Y2)

แผนแม่บทย่อย
(8 แผนย่อย)

เป้ าหมาย (Y1)

แผนปฏิบตั ริ าชการ
กรมพัฒนาที่ดิน (6670)

การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทัง้ หมดเพิม่ ขึ้น

1.2 การป้ องกันและ 3.2 เกษตรปลอดภัย 9.1 การพัฒนาเขต
030201 สินค้าเกษตร พัฒนาพิเศษภาค
แก้ไขปัญหาที่มี
ปลอดภัยมีมลู ค่าเพิม่ ขึ้น
ผลกระทบ
ตะวันออก
ต่อความมัน่ คง (GAP และเกษตรอินทรีย)์
3.6 การพัฒนาระบบนิ เวศ 090102 การลงทุนใน
010202
เขตพัฒนาพิเศษภาค
การเกษตร
ภาคใต้
ตะวันออก
030601 ประสิทธิภาพ
มีความสงบสุข
การผลิตสินค้าเกษตรต่อ
ร่มเย็น
หน่วยมีการปรับตัวเพิม่ ขึ้น
1) เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ท่ดี ิน
ให้เหมาะสมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก

15
พลังทางสังคม

09
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนา
สังคมเพิม่ ขึ้น

16
เศรษฐกิจฐานราก
รายได้ของประชากรกลุม่ รายได้
น้อยเพิม่ ขึ้นอย่างกระจายและ
อย่างต่อเนื่ อง

18 การเติบโต
อย่างยัง่ ยืน
สภาพแวดล้อม
ของประเทศไทย
มีคณ
ุ ภาพดีข้ นึ อย่างยัง่ ยืน

19 การบริหารจัดการ
น้ าทัง้ ระบบ
ความมัน่ คง
ด้านน้ าของประเทศ
เพิม่ ขึ้น

16.2 การสร้างสภาพแวดล้อม 18.4 การจัดการมลพิษที่มี 19.1 การพัฒนาการจัดการ
และกลไกที่สง่ เสริมการพัฒนา ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม น้ าเชิงลุม่ น้ าเพือ่ ความ
และสารเคมีในภาคเกษตรทัง้ มัน่ คงด้านน้ าของประเทศ
เศรษฐกิจฐานราก
ระบบให้เป็ นมาตรฐานสากล
150101
160202 กลุม่ ประชากรรายได้
ภาคีการพัฒนาฯ
ตา่ สุดร้อยละ 40 มีความสามารถ 180402 คุณภาพอากาศ เสียง
190102
่
อนอยู่ระดับ
มีบทบาทในการพัฒนาสังคม ในการบริหารจัดการหนี้สนิ ได้มี และความสันสะเทื
การรับมือ
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานของประเทศไทย
กับภัยพิบตั ิ
ด้านนา้ เพิม่ ขึ้น
15.1 การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม

2) บริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดิน
ด้วยชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset)

3) วิจยั พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้
เป็ นองค์กรอัจฉริยะทางดิน

4) ยกระดับองค์การ
เข้าสูร่ ะบบราชการดิจทิ ลั

4

กรมพัฒนาที่ดิน
LAND DEVELOPMENT DEPARTMENT

ความเชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ กับแผนงานงบประมาณ
3,940.8661
ล้านบาท
8 แผนงาน
20 โครงการ
3 ผลผลิต
32 กิจกรรม
4 ยุทธศาสตร์ชาติ
7 แผนแม่บท
8 แผนแม่บทย่อย
8 ตัวชี้วดั
งบบุคลากร
1,085.6220 ล้านบาท
27.55%

แผนงานภารกิจพื้นฐาน
1,135.4702 ล้านบาท
การแก้ปญั หาชายแดนใต้
4.0440 ล้านบาท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
40.8329 ล้านบาท

ด้านการจัดการมลพิษ
และสิง่ แวดล้อม
17.0000 ล้านบาท

ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า
1,360.2851 ล้านบาท

3,940.8661
ล้านบาท

เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
2.6260 ล้านบาท
ด้านเสริมสร้างพลังทางสังคม
238.8349 ล้านบาท 6.06%

การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
56.1510 ล้านบาท 1.42%

5

ความเชื่อมโยงแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
กับเป้ าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1-Y2)

กรมพัฒนาที่ดิน
LAND DEVELOPMENT DEPARTMENT

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
แผนแม่บท การเกษตร
3.2 เกษตรปลอดภัย
030201

3

สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
(GAP และเกษตรอินทรีย)์

งบประมาณ 173.0725 ล้านบาท
เกษตรอินทรีย,์ ส่งเสริมใช้สารอินทรีย ์
ลดการใช้สารเคมี

3.6 การพัฒนาระบบนิ เวศการเกษตร
030601
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่ วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

งบประมาณ 2,322.6830 ล้านบาท
 ผลผลิตฐานข้อมูลได้รบั การปรับปรุงและพัฒนา
 ผลผลิตเกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
 ผลผลิตทรัพยากรดินและน้ าได้รบั การพัฒนา
 เกษตรแปลงใหญ่  Agri-Map  เขต พด.
 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ  ทฤษฎีใหม่  SMART TAMBON
 แผนตาบล
 พะเยาโมเดล  สระน้ าในไร่นา
 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ  ซ่อมแซมแหล่งน้ า

เขตเศรษฐกิจ
แผนแม่บท
พิเศษ
9.1 การพัฒนาเขตพัฒนา 9
พิเศษภาคตะวันออก
090102
การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
งบประมาณ 2.6260 ล้านบาท

เพิ่มผลิตภาพการเกษตรบนฐานทรัพยากร
ดินในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
6

ความเชื่อมโยงแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
กับเป้ าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1-Y2)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมัน่ คง
1

ความมัน่ คง

กรมพัฒนาที่ดิน
LAND DEVELOPMENT DEPARTMENT

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เศรษฐกิจ
16 ฐานราก

พลังทาง
15 สังคม

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
การเติบโต
18 อย่างยัง่ ยืน

แผนแม่บท
1.2 การป้ องกันและแก้ไข
15.1 การเสริมสร้าง
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ทุนทางสังคม
ความมัน่ คง
150101
010202
ภาคีการพัฒนาฯ
ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น มีบทบาทในการพัฒนาสังคม
งบประมาณ
มากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
4.0440 ล้านบาท
งบประมาณ
238.8349 ล้านบาท
พัฒนาตามศักยภาพ
ของพื้นที่
โครงพระราชดาริ,
โครงการหลวง

16.2 การสร้างสภาพแวดล้อม
และกลไกที่สง่ เสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
160202
กลุม่ ประชากรรายได้ตา่ สุด
ร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหาร
จัดการหนี้ สินได้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง

18.4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทัง้ ระบบให้เป็ นมาตรฐานสากล
180402
คุณภาพอากาศ เสียง และความ
สัน่ สะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของ
ประเทศไทย
งบประมาณ 17.0000 ล้านบาท

งบประมาณ 56.1510 ล้านบาท
คทช. ,ศพก.

การบริหาร
จัดการน้ าทัง้ ระบบ
19

19.1 การพัฒนา
การจัดการน้ าเชิง
ลุม่ น้ าเพือ่ ความมัน่ คง
ด้านน้ าของประเทศ
190102
การรับมือกับภัยพิบตั ิ
ด้านน้ าเพิม่ ขึ้น
งบประมาณ
40.8329 ล้านบาท

ไถกลบตอซังและผลิตปุ๋ ยอินทรีย ์
ป้ องกันชะล้างฯ

7

3

การจัดท้างบประมาณปี พ.ศ. 2566
กรมฯ ได้รับกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จ้านวน 3,940,866,100 บาท
ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.19 (ปี 2565 ได้รับงบประมาณ
3,948,524,400 บาท)
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งบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
1. กรมฯ เสนอขอตั้งงบประมาณ

2. สงป. พิจารณาปรับลด 3,021.5804 บาท

คงเหลือ

3. ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ (เสนอสภาฯ พิจารณา)
4. สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาปรับลด
5. กรมฯ

3,940.8661

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ภารกิจพื้นฐาน

บุคลากรภาครัฐ

1) 1,085.6220
ล ้านบาท

2)

(Function)

2,751.5902
ล ้านบาท

6,969.9465 ล้านบาท
3,948.3661 ล้านบาท
3,948.3661 ล้านบาท
7.5000 ล้านบาท
บูรณาการ

งานพื้นฐาน
1,135.4702 ล ้านบาท

(Agenda)

3)
งานยุทธศาสตร์
1,616.1200 ล ้านบาท

103.6539
ล ้านบาท

ล้านบาท
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เปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2565 และ ปี 2566
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนิ นงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุ น
5. งบรายจ่ายอืน่
รวม

ปี 2565
(ล้านบาท)

ปี 2566
(ล้านบาท)

1,069.6408
876.0318
2,001.9920
0.8598
3,948.5244

1,064.8133
851.1826
2,023.9352
0.9350
3,940.8661

เปลี่ยนแปลง
จานวน (ล้านบาท) ร้อยละ
- 4.8275
- 24.8492
21.9432
0.0752
- 7.6583

- 0.45
- 2.84
1.10
8.75
- 0.19

ดาเนิ นการใน 3 กลุม่ งบประมาณรายจ่าย 8 แผนงาน 20 โครงการ 3 ผลผลิต 32 กิจกรรมหลัก
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หลักการจัดสรรงบประมาณ
1. ยึดแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และตามแนวทางที่กรมฯ ก้าหนด
2. ยึดระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณ
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
3. พิจารณาผลการด้าเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงินในปีที่ผ่านมา
4. พิจารณาจากสภาพปัญหาของพื้นที่ และนโยบายเร่งด่วนทีส
่ อดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานและความพร้อมของเกษตรกร
5. โครงการต่อเนือ่ งตามความเหมาะสม

สรุป การจัดสรรงบประมาณประจ้าปี 2566
รวมงบประมาณ 502,849,090 บาท
1. รอจัดสรร 440,874,545 บาท
2. สนับสนุนนโยบาย 55,707,845 บาท
3. กันเงินส้ารอง กษ. 6,266,700 บาท

ตั้งไว้ที่
กรมฯ
ตั้งไว้ที่ กค.

งบประมาณ
3,940,866,10
0 ล้านบาท
รวมงบประมาณ 2,266,504,110 บาท
1. จัดให้ รธพ. 4,500,000 บาท
2. จัดให้ กอง/ส้านัก 191,701,300 บาท
3. จัดให้ สพข./สพด./ศูนย์ฯ
2,070,302,810 บาท

จัดสรรลงหน่วยงาน
รธพ. กอง/ส้านัก และ
สพข./ สพด./ ศูนย์ฯ

รวมงบประมาณ 1,171,512,900 บาท
1. รายจ่ายประจ้าขั้นต่้า 682,278,400 บาท
(เงินเดือน ค่าจ้างประจ้า)
2. พนักงานราชการ
382,534,900 บาท
3. รายการอื่นๆ ที่จ้าเป็น 106,698,600 บาท
(ได้แก่ สาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่า
อินเทอร์เน็ต เงินประกันสังคม เป็นต้น)
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แนวทางการจัดสรรงบอานวยการ
กันเงินจากงบประมาณงบดาเนิ นงาน ร้อยละ 19.83 จากงบดาเนิ นงานทัง้ หมดที่ได้รบั
แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รบั การปรับปรุงและพัฒนา
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน
ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ าได้รบั การพัฒนา

แผนงานยุทธศาสตร์
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืน (PGS)
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ดี ินในพื้นที่โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการบริหารจัดการดินและน้ าเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ า
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตาบล
โครงการพัฒนาระบบดิจทิ ลั กรมพัฒนาที่ดินเข้าสูร่ ะบบราชการ 4.0
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
โครงการส่งเสริมการดาเนิ นงานอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ

แผนงานบูรณาการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตร

งบดาเนิ นงาน
งบประมาณ

169.6554 ล้านบาท

เพื่อเป็นงบอานวยการและบริหารจัดการ

1. อานวยการ
2. สนับสนุนนโยบาย ประชาสัมพันธ์
และติดตามการดาเนินงาน
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แนวทางการจัดสรรงบอานวยการ (ต่อ)
ตามที่ กรมฯ อนุ มตั แิ นวทางการจัดสรรงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ กษ 0805/2362 ลว. 26 ส.ค. 65)

1. รายการที่ปรับลดร้อยละ 9.5
1.1 จัดทาระบบอนุ รกั ษ์ดินและน้ าชุมชนบนพื้นที่สูง
1.2 จัดระบบอนุ รกั ษ์ดินและน้ าร่วมกับงานก่อสร้างระบบเก็บกักน้ าพื้นที่ลมุ่ น้ าแม่องิ ตอนบน
1.3 ก่อสร้างระบบอนุ รกั ษ์ดินและน้ าพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1.4 ก่อสร้างระบบอนุ รกั ษ์ดินและน้ าในพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
1.5 จัดระบบอนุ รกั ษ์ดินและน้ าในพื้นที่โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ (ที่สูง)

งบลงทุน
งบประมาณ

91.9972 ล้านบาท

เพื่อเป็นงบอานวยการและบริหารจัดการ

2. รายการที่ปรับลดร้อยละ 20
2.1 จัดทาระบบอนุ รกั ษ์ดินและน้ าพื้นที่ลมุ่ -ดอน
2.2 จัดทาระบบอนุ รกั ษ์ดินและน้ าในพื้นที่เสีย่ งภัยทางการเกษตร
2.3 จัดทาระบบอนุ รกั ษ์ดินและน้ าปรับเปลีย่ นกิจกรรมการผลิตใจพื้นที่ไม่เหมาะสม Agri-Map
2.4 จัดทาระบบอนุ รกั ษ์ดินและน้ าในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุม่ น้ า
2.5 การจัดทาระบบอนุ รกั ษ์ดินและน้ าและระบบการกระจายน้ าในพื้นที่ลมุ่ น้ าปิง ลุม่ น้ าวัง และลุม่ น้ าสาละวิน
2.6 จัดระบบอนุ รกั ษ์ดินและน้ าในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง
2.7 ก่อสร้างระบบอนุ รกั ษ์ดินและน้ าพื้นที่ศูนย์พฒั นาโครงการหลวง
2.8 จัดระบบอนุ รกั ษ์ดินและน้ าในพื้นที่โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ (ที่ลมุ่ -ดอน)

1. อานวยการ
2. สนับสนุนนโยบาย ประชาสัมพันธ์
งานศึกษาวิชาการ และติดตาม
การดาเนินงาน
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2.1 งบอานวยการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
การจัดสรรงบอานวยการ
ส่วนกลาง
จัดสรรให้ อธพ. / รธพ./ สานัก/ กอง

ส่วนภูมิภาค
จัดสรรให้ สพข. 1 - 12
จัดสรรให้ สพด. 77 แห่ง ศขซ. ศพท. และ ศพล.
จัดสรรให้ ศูนย์ศึกษาเขาชะงุม้ / หนองพลับ-กลัดหลวง / ชัยพัฒนา

สาหรับใช้เป็ น : ค่าอานวยการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการตามมาตรา 35 (จ้างเหมาคนพิการ) ดาเนิ นงานกองสนับสนุ น
และสนับสนุ นนโยบาย ประชาสัมพันธ์ งานศึกษาวิชาการ และติดตามการดาเนิ นงาน
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2.2 งบประมาณที่จดั สรร
1. กลุม่ บุคลากรภาครัฐ

3,666.9614

ล้านบาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,085.6220 ล้านบาท

1,085.6220 ล้านบาท

2. กลุม่ Function

แผนงานพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์

992.9961 ล้านบาท
1,485.4920 ล้านบาท

2,478.4881 ล้านบาท

3. กลุม่ Agenda

4.1 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.2 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
4.3 การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

102.8513 ล้านบาท

3.9950
2.6260
55.3974
40.8329

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
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กลุม่ บุคลากรภาครัฐ งบประมาณ 1,085.6220 ล้านบาท
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา

จัดสรรไว้ที่ กค.

- งบบุคลากร
1,778 อัตรา
(เงินเดือน/ค่าจ้างประจา/เงินอื่นๆ)
2. พนักงานราชการ
- งบบุคลากร
1,360 อัตรา
3. ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจาที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น
4. ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สาหรับเงินเดือน ค่าจ้างประจา และพนักงานราชการ
112 อัตรา
5. ค่าเช่าบ้าน

6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
7. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

95

อัตรา

682.2784

ล้านบาท

382.5349
0.5149

ล้านบาท
ล้านบาท

2.0700
5.7072
11.8902
0.6264

ล้านบาท
ล้านบาท

ล้านบาท
ล้านบาท
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กลุม่ Function งบประมาณ 2,478.4881 ล้านบาท
แผนงานพื้นฐาน 992.9961 ล้านบาท
ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
2 ฐานข้อมูล 5 ล้านไร่ 43.3988 ล้านบาท
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดิน
2. พัฒนาฐานข้อมูลแผนการใช้ที่ดิน
3. การพัฒนาและบริการเทคโนโลยีการสารวจ
และการจัดทาแผนที่

1 ฐานข้อมูล 17.2722 ลบ.
1 ฐานข้อมูล 17.7748 ลบ.
5 ล้านไร่
8.3518 ลบ.

ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการ
พัฒนาที่ดิน
581,367 ราย 95.7518 ล้านบาท
1. การบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดิน
40,000 ราย 23.4250 ลบ.
ทางห้องปฏิบัติการ
2. การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสา
61,367 ราย 40.6884 ลบ.
ให้มีส่วนร่วมและต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 480,000 ราย 31.6384 ลบ.

ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้าได้รับการพัฒนา
1,378,840 ไร่ 853.8455 ล้านบาท
1. ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา
2. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
3. ส่งเสริมการใช้อินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร
4. สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน
รอแผนจึงจัดสรรงบ
1) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

97,040 ไร่ 209.8576 ลบ.
681,800 ไร่ 513.2766 ลบ.
600,000 ไร่ 100.4567 ลบ.
1 โครงการ 24.0946 ลบ.
77 แห่ง

6.1600 ลบ.
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กลุม่ Function งบประมาณ 2,478.4881 ล้านบาท (ต่อ)
แผนงานยุทธศาสตร์ 1,485.4920 ล้านบาท
จัดสรร 1,197.6924 ล้านบาท
การเกษตรสร้างมูลค่า

9,410 ไร่ 1,197.6924 ล้านบาท

การเสริมสร้างพลังทางสังคม

56,950 ไร่

205.7188 ล้านบาท

7,400 ไร่ 87.6183 ล้านบาท
โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
10,000 ไร่
14.6740 ล้านบาท โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
67,500 ไร่ 206.8725 ล้านบาท โครงการ : ส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจาก 49,550 ไร่ 118.1005 ล้านบาท
พระราชดาริ (139 โครงการ)
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
4,000 ราย 8.0000 ล้านบาท
การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 26,842 ไร่ 15.9263 ล้านบาท
ในพื้นที่โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
26,842 ไร่ 15.9263 ล้านบาท
โครงการ : บริหารจัดการดินและน้าเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้า
5,500 ไร่ย 19.5075 ล้านบาท โครงการ : ส่งเสริมการไถกลบและผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โครงการ : พัฒนาพื้นที่เฉพาะ
25,510 ไร่ 168.3023 ล้านบาท
โครงการ : พัฒนาพื้นที่เพิ่มมูลค่าที่ดินเพื่อการเกษตร
900 ไร่
5.1105 ล้านบาท
รอแผน จึงจัดสรรงบฯ 66.1545 ล้านบาท
โครงการ : พัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่
1 โครงการ
40.2066 ล้านบาท
ระบบราชการ 4.0
การเกษตรสร้างมูลค่า
81,000 ไร่ 66.1545 ล้านบาท
โครงการ : ก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน
35,380 บ่อ 731.1277 ล้านบาท โครงการ: พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
10,000 ไร่ 14.6740 ล้านบาท
โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก
6 แห่ง 18.5653 ล้านบาท โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 71,000 ไร่ 47.6130 ล้านบาท
เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ : บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตาบล 20 แห่ง 3.8675 ล้านบาท
(SMART TAMBON)
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กลุม่ Agenda งบประมาณ 102.8513 ล้านบาท
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,303 ไร่

3.9950 ล้านบาท

โครงการ : พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

65 แปลง

2.6260 ล้านบาท

โครงการ : ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในการจัดการปัญหาที่ดินทากิน
โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

การบริหารจัดการทรัพยากรน้า

4,000 ราย / 14,000 ราย
4,000 ราย / 14,000 ไร่
882 ศูนย์

1 แห่ง

โครงการ : ป้องกันการชะล้าพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้า

55.3974 ล้านบาท
48.0768 ล้านบาท
07.3206 ล้านบาท

40.8329 ล้านบาท
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2.3 โครงการ / กิจกรรมใหม่ท่ดี าเนิ นงานในปี งบประมาณ 2566
1. แผนงานยุทธศาสตร์
1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
กิจกรรม : พัฒนาพื้นที่เฉพาะ (พื้นที่ลมุ่ ตา่ คาบสมุทรสทิงพระ หนองหาร พื้นที่การเกษตรบึงบอระเพ็ด) (สวพ. สพข. และ สพด.)
1.2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตาบล
กิจกรรม : การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตาบล (กนผ.)

2. แผนงานบูรณาการ
- โครงการเพิม่ ผลิตภาพการเกษตร บนฐานทรัพยากรดินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กิจกรรม : จัดทาระบบบริหารการพัฒนาการเกษตร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ศทส.)

การบริหารแผนงานงบประมาณ
ดาเนิ นการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีผลบังคับใช้กบั ทุกภารกิจ คือ
1. กลุ่มงบประมาณบุคลากรภาครัฐ
2. กลุ่มงบประมาณตามภารกิจพื้นฐาน และยุทธศาสตร์
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)
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การบริหารแผนงานงบประมาณ
หลักการบริหารเบื้องต้น
- การทางาน ต้องบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของ โครงการ/ผลผลิต ไม่สามารถทางานและเบิกจ่ายงบฯ ข้าม
โครงการ/ผลผลิตได้

- การเบิกจ่ายงบประมาณ ระบุให้ตรงตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ตามภารกิจของกิจกรรมหลัก
- การปรับเปลี่ยนแผนงานงบประมาณที่กรมฯ อนุ มตั จิ ดั สรรให้ ต้องเสนอเรื่องให้กรมฯ อนุ มตั เิ ปลี่ยนแปลงก่อน
ดาเนิ นการ ยกเว้นเรื่องที่ กรมฯ มอบอานาจให้ดาเนิ นการ เช่น การอนุ มตั แิ ก้ไขรูปแบบการก่อสร้างงานจัดระบบอนุ รกั ษ์ดิน
และน้ าในพื้นที่รบั ผิดชอบของสานักงานพัฒนาที่ดิน และการแก้ไขสัญญาในกรณี ท่ไี ม่กระทบวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเดิม เป็ นต้น

- การใช้งบประมาณเหลือจ่าย ต้องดาเนิ นงานสาเร็จตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลักแล้ว
จึงสามารถขออนุ มตั ใิ ช้งบประมาณเหลือจ่ายให้เป็ นไปตามระเบียบฯ โดยยึดหลัก 4W + 1H

แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี 2566

แนวปฏิบัติการดาเนินงาน
จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ปี 2566
LDD Annual Meeting on September 15, 2022

.

แนวปฏิบัติการดาเนินงานจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ปี 2566

ความสาคัญ

กรอบเนื้อหา

.

.

โครงการ/กิจกรรม แผนงบประมาณ

กระบวนงาน และการขับเคลื่อน
2

แนวปฏิบัติการดาเนินงานจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ปี 2566
ความสาคัญ
กำรชะล้ำงพังทลำยของดิน
กำรเสื่อมโทรมของดิน

ฟื้นฟู ปรับปรุง พัฒนำ
ค่ำใช้จ่ำยงบลงทุน กรอบวงเงินสูง

โครงการ/กิจกรรม แผนงบฯ

.

กระบวนงาน/การ
ขับเคลื่อน

• พืนที่เป้ำหมำยก่อสร้ำงงำนจัดท้ำระบบฯ
จัดท้ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
• ส้ำรวจออกแบบก่อสร้ำง
• โครงกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำย
• คณะกรรมกำรฯ สพข.1-12 ตรวจสอบ
• โครงกำรพัฒนำพืนที่เฉพำะ
อนุมัติ ติดตำม และก้ำกับดูแลฯ แจ้งรำยงำน
• โครงกำรเขตพัฒนำที่ดินลุ่มน้ำ
แผนงำนก่อสร้ำงตำมแบบ กผง.01
• โครงกำรปรับเปลี่ยนตำมศักยภำพพืนที่
• กผง. ตรวจสอบแผนงำนงบประมำณ
- ค่าสารวจออกแบบล่วงหน้า
• กค. โอนงบประมำณ
- ค่าก่อสร้าง
• สพข./สพด. ด้ำเนินกำร และรำยงำนผลกำร
- ค่าควบคุมงาน
ด้ำเนินงำนตำมแบบ สงป.301
3

แนวปฏิบัติการดาเนินงานจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ปี 2566

.

ความสาคัญ
การชะล้างพังทลาย เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่มีกิจกรรมของ
มนุษย์เป็นตัวเร่งการเกิด คือ กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรไม่มีสิ่งปกคลุมดิน กำรไถพรวนใน
พืนที่ลำดเท กำรใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน กำรบุกรุก
ท้ำลำยป่ำ ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ปริมำณอินทรีย์คำร์บอนในดินลดลง
หน้ำดินถูกชะล้ำง โครงสร้ำงของดินถูกท้ำลำย ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพลดลง จนเกิด
เป็นควำมเสื่อมโทรมของดิน

การฟื้นฟู ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ต้องใช้งบประมำณประเภทงบลงทุน กรอบวงเงินปีงบประมำณ 2566 จ้ำนวน 854.9040 ล้ำนบำท (21.69%)
4

แนวปฏิบัติการดาเนินงานจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ปี 2566

.

โครงการ/กิจกรรม แผนงบประมาณ
มำตรกำรวิธีกล (Mechanical Measures)
• ปรับรูปแปลงนำลักษณะ 1-3
งานอนุรักษ์ดินและน้า • คันดินแบบที่ 1-6
• ขันบันไดดิน
• บ่อดักตะกอนดิน
• เส้นทำงล้ำเลียง - ท่อลอด
มำตรกำรวิธีพืช (Vegetative Measures)
• กำรปลูกพืชปุ๋ยสด
• แถบหญ้ำแฝก
5

แนวปฏิบัติการดาเนินงานจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ปี 2566

.

โครงการ/กิจกรรม แผนงบประมาณ (854.9040 ลบ.)
จานวน 23 กิจกรรม ประกอบด้วย

แผนงำนพืนฐำน
+
แผนงำนยุทธศำสตร์

1. พัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
(69,305,000 บำท)
2. จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน
(127,118,800 บำท)
3. จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้าชุมชนบนพื้นที่สูง
(17,455,000 บำท)
4. จัดทาระบบอนุรักษ์ฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
(51,900,000 บำท)
5. พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยน (Agri-Map)
(175,103,200 บำท)
6. อนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้า
(14,290,700 บำท)

ค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน ค่าสารวจฯ..
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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แนวปฏิบัติการดาเนินงานจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ปี 2566

.

โครงการ/กิจกรรม แผนงบประมาณ (854.9040 ลบ.)
ค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน ค่าสารวจฯ..

แผนงำนยุทธศำสตร์

7. เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวฯ ทุ่งกุลาร้องไห้
(74,941,700 บำท)
8. พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์
(5,148,000 บำท)
9. เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวฯ ทุ่งหมาหิว
(18,539,400 บำท)
10. พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปิง ลุ่มน้าวัง และลุ่มน้าสาละวิน
(9,180,000 บำท)
11. พัฒนาลุ่มน้าสาขาแม่น้าอิงตอนบน
(7,176,000 บำท)
12. พัฒนาลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
(6,526,000 บำท)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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.

โครงการ/กิจกรรม แผนงบประมาณ (854.9040 ลบ.)
ค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน ค่าสารวจฯ..

แผนงำนยุทธศำสตร์

13. พัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดฯ พรุโต๊ะแดง
(9,360,000 บำท)
14. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต
(8,840,000 บำท)
15. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ ทุ่งมหาราช
(5,865,000 บำท)
16. ปรับรูปที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ พะเยาโมเดล
(5,119,200 บำท)
17 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (เกษตรที่สูง)
(50,903,300 บำท)
18. พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(37,388,300 บำท)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓
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แนวปฏิบัติการดาเนินงานจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ปี 2566

.

โครงการ/กิจกรรม แผนงบประมาณ (854.9040 ลบ.)
ค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน ค่าสารวจฯ..

แผนงำนยุทธศำสตร์
+
แผนงำนบูรณำกำร

19. พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯ
(6,240,000 บำท)
20. จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้าโครงการฯ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(73,590,000 บำท)
21. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก (ชายแดนใต้)
(3,744,000 บำท)
22. พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทากิน (คทช.)
(36,337,000 บำท)
23. ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินฯ (ยุทธฯ 5)
(40,832,900 บำท)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-
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.

กระบวนงาน และการขับเคลื่อน
ขั้นตอนการขับเคลื่อนงานจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ในปีงบประมาณ
จัดสรรแผนงบฯ

งานแบบ กผง.01
โอนค่าก่อสร้าง
+
จัดสรรค่าควบคุมฯ

1. กาหนดพื้นที่เป้าหมายก่อสร้างงานจัดทาระบบฯ ปกติแต่ละโครงกำรจะส้ำรวจออกแบบฯ ล่วงหน้ำ
2. สารวจออกแบบ/ปรับแบบก่อสร้าง กรณีไม่มีงบฯ ส้ำรวจฯ ล่วงหน้ำ/แก้ไขแบบฯ ตำมที่ปรับลด
3. คณะกรรมการฯ สพข.1-12 ตรวจสอบ อนุมัติ ติดตำม และก้ำกับดูแลฯ แจ้งรำยงำนแผน
ตำมแบบก่อสร้ำงฯ ส่ง กผง. ตำม แบบ กผง.01
4. กผง. ตรวจสอบให้เป็นไปตำมแผนงบประมำณตำมที่กรมฯ อนุมัติจัดสรร แล้วเสนอกรมฯ โอนค่ำควบคุม
(หำกพืนที่ด้ำเนินกำรเปลี่ยนไปจำกแผนเดิม ให้เสนอกรมฯ อนุมัติเปลี่ยนแปลงพืนที่ฯ ก่อน)
5. กค. โอนเงินงบประมำณค่ำก่อสร้ำงให้ สพด. ตำมรำคำงำนที่ผู้รับจ้ำงเสนอ
6. สพข./สพด. ด้ำเนินกำร และรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนตำมแบบ สงป.301
7. ติดตามผลการดาเนินงาน
10
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.

กระบวนงาน และการขับเคลื่อน

ขั้นตอนการขับเคลื่อนงานจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า ปีงบประมาณล่วงหน้า

จัดสรรค่าสารวจฯ

รวบรวมแผนงบฯ

การบริหารงบฯ
ปี 2566

1. สารวจออกแบบก่อสร้างล่วงหน้า (ช่วงจัดสรร พ.ย.65 – ม.ค.66)
ส่งแบบฯ ล่วงหน้า

ส่ง กผง. ช่วง ธ.ค.65 – ก.พ.66

2. เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2567 (พ.ย.65 – พ.ค.66)
 ดาเนินการตามระเบียบพัสดุ ราคากลาง การควบคุมงาน เบิกจ่ายงบตามงวดงาน
 งบค่าควบคุมงาน และค่าสารวจออกแบบ เป็นประเภทงบลงทุน..แต่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
 หากเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการ สพข.1-12 ต้องแจ้งกรมฯ อนุมัติ
 งบเหลือจ่ายค่าก่อสร้างฯ ทุกโครงการ เป็นงบเหลือจ่ายกรมฯ..หากมีความพร้อมให้เสนอขอเพิ่มเติม
11
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รูปแบบลักษณะงาน
สู่แบบงานก่อสร้าง

.

ปรับรู ปแปลงนาลักษณะที่ 1
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.

งานจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและน้า
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.

แนวคิดในการจัดทาเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า

นาสู่การขับเคลื่อน
งานพัฒนาเชิงลุ่มน้า

กิจกรรมสนับสนุน
- กำรปรับปรุงบ้ำรุงดินและแก้ไขปัญหำดินด้วยผลิตภัณฑ์
กรมฯ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปุ๋ยพืชสด หินฝุ่น ปูนมำร์ล
- กำรตังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ธนำคำรเมล็ดพันธุ์

14

THANK YOU

ติดต่อ 02-579-6297 หรือ 1359

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน

1. การจัดทาแผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม สงป.301
วางแผนให้สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินงาน
แนวทางการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ
กลุ่มติดตามและประเมินผล ร่วมกับ ศทส. จัดทาทะเบียน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในระบบการรายงานแผน/ผล
การปฏิบัติงาน เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งให้ลง
แผนปฏิบัติงานรายเดือน ที่พร้อมต่อการรายงานผลให้
หน่วยงานทราบ ภายในเดือน ต.ค. 65
เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ให้เพิ่มบรรทัด
ภายใต้กิจกรรมนั้น (กผง. ดาเนินงานให้ในระบบ)

การจัดทาแผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม กผง. ตต.001 (หน่วยงานส่วนกลาง)
กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานในกิจกรรมหลัก
และกิจกรรมย่อย
ถ่วงน้าหนักในกิจกรรมย่อยตามความสาคัญ
และความจาเป็นเร่งด่วน

กาหนดน้าหนักและแผน ในทุกขั้นตอน
การดาเนินงาน

ระบุผู้ผลิต ผู้รับบริการทุกขั้นตอน รวมถึงระบุ
ปัญหา/อุปสรรค ในรายงานผลการปฏิบัติงาน
(รายเดือน)

2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแบบฟอร์ ม สงป.301
รายงานลงในระบบระบบการรายงาน
แผน/ผล การปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ตามแบบฟอร์ม กผง. ตต.001
ส่งทาง E-Mail : pld_6@ldd.go.th

รายงานทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน

การติ ด ตามการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผอ.สพข. (ผู้ ช่ ว ยผู้ ต รวจราชการฯ) รายงานผล
การลงพื้ น ที่ ต รวจราชการให้ ก รมฯ ทราบภายใน 7 วั น

แนวทางการพัฒนาระบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย

ปัญหา 1
ติดตามผล และรวมรวมข้อมูลยาก
มีข้อมูลที่เยอะ การวิเคราะห์ทาด้วยมือ

ปัญหา 2
เป็นภาระในการรายงานของหน่วยปฏิบัติงาน
และผู้กรอกข้อมูลที่มี Requirement ใหม่มา
เรื่อย ๆ

ปัญหา 3
Format ข้อมูลหลากหลาย

ความเป็นมาของระบบรายงานแผน/ผล
การปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ฏ

แหล่งข้อมูล เอกสาร

ฏ

แหล่งข้อมูล
ระบบสารสนเทศ

ฏ

รายงานข้อมูล

การติดตามและ
ประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณ

การบริหาร
งบประมาณ

การอนุมัติ
งบประมาณ

การทบทวนและ
วางแผนของ
งบประมาณ

การจัดทา
งบประมาณ

แนวทางในการพัฒนาระบบรายงาน
ผลการดาเนินงาน

Solution 1

Solution 2

Solution 3

การรายงานผลแบบ Real-Time
และสามารถวิเคราะห์และสร้าง
มุมมองการติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณแบบใหม่
(Dashboard)

ระบบการบริหารจัดการข้อมูล
ที่ใช้ง่าย สามารถป้อนข้อมูลได้ง่าย

การจัดการข้อมูลอย่างรูปธรรม
(Data Validation)

User Journey
หน่วยงานส่วนกลาง

หน่วยงานส่วนภูมิภาค
ผลอนุมัติ

User

กาหนด Master Data

กาหนด แผน

User

เปิดโครงการ

ส่งอนุมัติโครงการและงบประมาณ
เปิดโครงการ

บันทึกผลการดาเนินการ

พิจารณาอนุมัติงบ
โครงการ

รายงานผลการดาเนินการ
รายงานสรุป
รายงานต่างๆ

บันทึกผลการดาเนินการ

Step 1

Roadmap
การดาเนินงาน

ระบบ Master Data +
Dashboard + Reporting

Step 2
Responsive Mobile Web
สำหรับกำรกรอกข้อมูล

Step 3
Native Mobile
Application ในกำรกรอก
ข้อมูลติดตำมผล

ตัวอย่างหน้าจอ (Wireframe)

1. หน้านี้จะแสดงแผนงบประมานทัง้ หมด ของปีงบประมานปีนนั้ ๆ
2. หากต้องการแก้ไข ให้กดปุ่มแก้ไข
3. หากต้องการเพิ่มให้กดปุ่มเพิ่ม

1. การกาหนดแผนงบประมาณให้ทาตาม step ตามหน้าจอ โดย
ข้อมูลใน Dropdown list ระบบจะดึงจาก master data
ทั้งหมด
2. หากกดแก้ไขเข้ามา ระบบจะ default ข้อมูลเดิมไว้ให้
หมายเหตุ หน้าจอนี้ สามารถบันทึกร่างได้

ตัวอย่างหน้าจอ (Wireframe)
เปิดโครงการให้ทาตาม step
ตามหน้าจอ โดยข้อมูลใน
Dropdown list ระบบจะดึง
จาก master data ทั้งหมด
* หมายเหตุ หน้าจอนี้ สามารถ
บันทึกร่างได้

ตัวอย่างหน้าจอ (Wireframe)
สถานะโครงการ ระบบคานวณจาก ระยะเวลาโครงการ
และการประเมินความคืบหน้า

หน้าบันทึกผลการดาเนินการ
เงื่อนไขการแสดงผลคือ แต่ละจังหวัดจะเห็นของตัวเอง
ส่วนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่มหี น้าทีอ่ นุมตั ิจะเห็นทุกจังหวัด
โดย สามารถค้นหา ส่วนงาน และหน่วยงานได้

จะแสดงหน้า เปิดโครงการ

ตัวอย่างหน้าจอ (Dashboard)

3. การประเมินผลโครงการนโยบายสาคัญ
การประเมินผลในรูปแบบเครือข่ายการ
ประเมินผลแบบบูรณาการ 360 องศา
โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
(Collaboration) ระหว่างหน่วยงาน
ร่วมกับ กนผ. และ สพข. (กลุ่มวางแผน)

ประเมินผลเชิงลึกปีละ 3 โครงการ
ตามตัวชี้วัดของเอกสารประกอบ
งบประมาณ (ขาวคาดแดง) โดย กผง.

1

2
3

การประเมินผลโครงการสาคัญ กผง.
ร่วมกับ กนผ.

4

ประเมินผลกิจกรรมย่อยๆ กผง.
ร่วมกับ สพข.(กลุ่มวางแผน)

ปัญหาและอุปสรรค
ข้อค้นพบ
1. ไม่ดาเนินงานตามแผน ทาให้มีการปรับแก้ไขแบบ/ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ส่งผลให้
การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และช่วงฤดูฝน ทาให้
ผู้รับจ้างไม่สามารถดาเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในงวดงาน
ที่ระบุ และการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดาเนินงาน หน่วยงานที่กันเงินไว้เหลื่อมปี
ให้เร่งรัดดาเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที
กระทรวงการคลังกาหนด
2. ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ใน สงป. 301
3. หากผลการดาเนินงานไม่เป็นตามแผน ขอให้ระบุเหตุผลในช่องหมายเหตุ ลงในระบบ
การรายงานแผน/ผล
4. แจ้งสถานการณ์จัดซื้อจัดจ้าง ในช่องหมายเหตุว่าอยู่ในขั้นตอนใด
5. หากรายงานผลการปฏิบัติงานผิดพลาด/คลาดเคลื่อน ขอให้ สพข. รวบรวมหน่วยงาน
ภายใต้สังกัด เพื่อจัดทาบันทึกแจ้ง กผง. ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Thank You

จัดทาคาขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2567
การเตรียมความพร้อมคาของบประมาณประจาปี พ.ศ. 2567
กอง / สานัก / สพข. / สพด.
1. ความต้องการ และคาของบประมาณในหมวดงบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์) พร้อมพื้นที่ดาเนินการและแบบ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะ/ใบเสนอราคา สามารถดาวน์โหลดได้จาก Website สานักงบประมาณ (www.bb.go.th) หรือหากเป็นครุภัณฑ์
นอกมาตรฐานจะต้องมีรายละเอียดครุภัณฑ์ และใบเสนอราคาของครุภัณฑ์เปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 3 บริษัท
2. คาของบประมาณประจาปี 2567 (ภาพรวม) พร้อมเป้าหมายตามกิจกรรมหลักของกรม
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(ร่าง) กรอบปฏิทินงบประมาณ พ.ศ. 2567

กอง/ สำนัก /สพข. / สพด.
ส่งควำมต้องกำร และคำของบประมำณในหมวดงบลงทุน
(ทีด่ นิ สิ่งก่อสร้ำง และครุ ภณ
ั ฑ์) พร้อมพืน้ ทีด่ ำเนินกำรและแบบ
หรือคุณลักษณะเฉพำะ/ใบเสนอรำคำ

จัดส่งให้ กผง. ภำยในเดือนตุลำคม

กอง/ สำนัก /สพข. / สพด.
ส่งคำของบประมำณประจำปี 2566 (ภำพรวม)
พร้อมเป้ ำหมำยตำมกิจกรรมหลักของกรม
จัดส่งให้ กผง. ภำยเดือนพฤศจิกำยนพฤศจิกำยน
2565
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ข้อพิจารณาในการจัดทาคาขอตัง้ งบประมาณ ปี 2567
ภารกิจในกลุ่มยุทธศาสตร์

จะต้องจัดทาแผนขับเคลื่อนการดาเนินงาน เพื่อดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในระยะเวลา
ที่กาหนด โดยมีการติดตามผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบที่ชัดเจน

ภารกิจในกลุ่มบูรณาการ

จะต้องติดตามทิศทางการขับเคลื่อนโครงการจากเจ้าภาพ ทั้งในด้านการบริหารจัดการโครงการ การ
คัดเลือกพื้นที่ และการติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน ทั้งนี้ การปรับแผน การปฏิบัติงาน
และแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ บู ร ณาการ จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบในหลั ก การจาก
รองนายกรั ฐมนตรี ในฐานะผู้มีอานาจก ากั บแผนงานบูร ณาการ ซึ่ ง เสนอโดยหน่ ว ยงานเจ้า ภาพ
ก่อนเสนอสานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ

สพข./ สพด.

ควรจัดทาข้อเสนอโครงการ (Project proposal) ของกิจกรรมที่รับผิดชอบในพื้นที่ทุกโครงการ
ซึ่ ง จะสะท้ อ นกระบวนการ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน และการรายงานผลที่ ชั ด เจนเพื่ อ ใช้ ก ากั บ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ควรจั ด ท าฐานข้ อ มู ล เกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มการด าเนิ น งานของทุ ก กิ จ กรรมซึ่ ง จะเป็ น ฐานข้ อ มู ล
ที่สาคัญในการรายงานประเมินผลลัพธ์ของโครงการ หรือการรายงานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์
ในกรณีที่หน่วยงานมีการโอนรถยนต์ ไปให้หน่วยงานอื่นขอให้แจ้ง กผง. / กค. (กลุ่มสินทรัพย์) ทราบ
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ภาคผนวก ข
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป 2566”
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เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป 2566
สามารถดาวนโหลดเอกสาร ไดที่ QR CODE ดานลาง

