


คํานํา 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

ตามมาตรา 4 ไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาป 

ซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ และมาตรา 16

วรรคสอง ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเก่ียวกับ

นโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังประมาณการรายไดและรายจาย

และทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ 

กรมพัฒนาท่ีดิน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2566 ของกรมพัฒนาท่ีดินโดยมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของกับ 

ภาคเกษตร เพ่ือใหหนวยงานในสังกัด ไดใชขอมูลดังกลาวประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน

ประจําป 2566 รวมท้ังใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดงบประมาณดําเนินการตอไป 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

กันยายน 2565 



ข 

 

บทสรุปผูบริหาร 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน

เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ  

ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว และมาตรา 275 บัญญัติใหมี

กฎหมายวาดวยการจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย สาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตรชาติ และ

เรื่องอ่ืน ๆ จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาว สงผลใหมีการตราพระราชบัญญัติยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 ข้ึนมา

เพ่ือเปนกรอบการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และการตราพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนในการดําเนินการ

ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนแนวทางวิธีการจัดทําแผนและข้ันตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศใหเปนฐาน

สําหรับการบรรลุยุทธศาสตรชาติตอไป 

 กรมพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนปฏิรูปประเทศ โดยดําเนินการ

ในรูปแบบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความปรองดอง กรมพัฒนาท่ีดิน 

โดยดําเนินการศึกษา วิเคราะห และทบทวนแผนงาน/โครงการของกรมพัฒนาท่ีดิน ใหมีความสอดคลอง และ

เชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนปฏิรูปประเทศท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

ยุทธศาสตรชาติ 4 ดาน แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 7 แผนแมบท 8 แผนแมบทยอย และแผนปฏิรูปประเทศ 1 ดาน 

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาท่ีดิน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ท่ีมีวิสัยทัศน 

ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน คือ “องคการอัจฉริยะทางดิน เพ่ือขับเคล่ือนการใชท่ีดินอยางเหมาะสม 15 ลานไร 

ภายในป 2570” ประกอบดวย 4 ประเด็นการพัฒนา คือ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินใหเหมาะสมดวย 

ระบบบริหารจัดการเชิงรุก 2) บริหารจัดการทรัพยากรดินและท่ีดินไปสู High Value Dataset 3) วิจัย พัฒนา และ

สรางนวัตกรรมการพัฒนาท่ีดินใหเปนองคกรอัจฉริยะทางดิน และ 4) ยกระดับองคการเขาสูระบบราชการดิจิทัล  

เพ่ือบรรลุเปาหมายสําคัญ 2 เปาหมาย คือ 1) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดรับการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดาน 

การพัฒนาท่ีดินใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน ไมนอยกวา 15 ลานไร ภายในป 2570 และ 2) พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชท่ี 

ไมเหมาะสมลดลง รอยละ 10 ภายในป 2570 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมพัฒนาท่ีดินมีวงเงินงบประมาณท้ังหมด 3,979,004,100 บาท

ประกอบดวย งบประมาณแผนดิน 3,940,866,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ 38,138,000 บาท ซ่ึงเปน

งบประมาณดานการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

 



คํานํา 
  

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
ตามมาตรา 4 ไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาป 
ซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ และมาตรา 16
วรรคสอง ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเก่ียวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังประมาณการรายไดและรายจาย
และทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ 
 กรมพัฒนาท่ีดิน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2566 ของกรมพัฒนาท่ีดินโดยมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของกับ 
ภาคเกษตร เพ่ือใหหนวยงานในสังกัด ไดใชขอมูลดังกลาวประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ประจําป 2566 รวมท้ังใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดงบประมาณดําเนินการตอไป 

 
          กรมพัฒนาท่ีดิน 
          กันยายน 2565 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ  
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว และมาตรา 275 บัญญัติใหมี
กฎหมายวาดวยการจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย สาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตรชาติ และ
เรื่องอ่ืน ๆ จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาว สงผลใหมีการตราพระราชบัญญัติยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 ข้ึนมา
เพ่ือเปนกรอบการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และการตราพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนในการดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนแนวทางวิธีการจัดทําแผนและข้ันตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศใหเปนฐาน
สําหรับการบรรลุยุทธศาสตรชาติตอไป 
 กรมพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนปฏิรูปประเทศ โดยดําเนินการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความปรองดอง กรมพัฒนาท่ีดิน 
โดยดําเนินการศึกษา วิเคราะห และทบทวนแผนงาน/โครงการของกรมพัฒนาท่ีดิน ใหมีความสอดคลอง และ
เชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนปฏิรูปประเทศท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
ยุทธศาสตรชาติ 4 ดาน แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 7 แผนแมบท 8 แผนแมบทยอย และแผนปฏิรูปประเทศ 1 ดาน 
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาท่ีดิน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ท่ีมีวิสัยทัศน 
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน คือ “องคการอัจฉริยะทางดิน เพ่ือขับเคล่ือนการใชท่ีดินอยางเหมาะสม 15 ลานไร 
ภายในป 2570” ประกอบดวย 4 ประเด็นการพัฒนา คือ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินใหเหมาะสมดวย 
ระบบบริหารจัดการเชิงรุก 2) บริหารจัดการทรัพยากรดินและท่ีดินไปสู High Value Dataset 3) วิจัย พัฒนา และ
สรางนวัตกรรมการพัฒนาท่ีดินใหเปนองคกรอัจฉริยะทางดิน และ 4) ยกระดับองคการเขาสูระบบราชการดิจิทัล  
เพ่ือบรรลุเปาหมายสําคัญ 2 เปาหมาย คือ 1) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดรับการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดาน 
การพัฒนาท่ีดินใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน ไมนอยกวา 15 ลานไร ภายในป 2570 และ 2) พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชท่ี 
ไมเหมาะสมลดลง รอยละ 10 ภายในป 2570 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมพัฒนาท่ีดินมีวงเงินงบประมาณท้ังหมด 3,979,004,100 บาท
ประกอบดวย งบประมาณแผนดิน 3,940,866,100 บาท และเงินนอกงบประมาณ 38,138,000 บาท ซ่ึงเปน
งบประมาณดานการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  
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ภาพท่ี 1-1 ความเชื่อมโยงกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

 

 1.1  เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แหงสหประชาชาต ิ 

เปนกรอบการพัฒนาของโลกเพ่ือรวมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

และยั่งยืนโดยไมท้ิงใครไวขางหลัง ภายในป ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) โดย SDGs มี 17 เปาหมาย 169 เปาหมายยอย 

(SDG Targets) เก่ียวของหลักกับกรมพัฒนาท่ีดิน 2 เปาหมาย คือ  

เปาหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ  

และสงเสริมเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน  

เป าหมายยอย ท่ี  2 .4 สร างหลักประกันว าจะมีระบบการผลิตอาหาร ท่ียั่ งยืน  

และดําเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรท่ีมีภูมิคุมกัน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและการผลิต ซ่ึงจะชวยรักษา

ระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศ

รุนแรงสุดข้ัว ภัยแลง อุทกภัย และภัยพิบัติอ่ืน ๆ และจะชวยพัฒนาท่ีดินและคุณภาพดินอยางตอเนื่อง 

  

2) บริหารจัดการทรัพยากรดินและทีด่นิ 

ดวยชุดขอมูลที่มีมูลคาสูง (High Value Dataset) 
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เปาหมายท่ี 15 ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางย่ังยืน จัดการ 

ปาไมอยางย่ังยืน ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟนสภาพกลับมาใหม 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เปาหมายยอย 15.3 ตอตานการกลายสภาพเปนทะเลทราย ฟนฟูท่ีดินและดิน 

ท่ีเสื่อมโทรม รวมถึงท่ีดินท่ีไดรับผลกระทบจากการกลายสภาพเปนทะเลทราย ภัยแลง และอุทกภัย 

และพยายามท่ีจะบรรลุความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดินอยางยั่งยืน 

1.2  แผนระดับท่ี 1 (ยุทธศาสตรชาติ) 

1.2.1  ยุทธศาสตรชาติ  ดานความม่ันคง 

(1) เปาหมาย  ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข  

(2) ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

1.2.2  ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(1) เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร  การเกษตรสรางมูลคา 

1.2.3  ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) เปาหมาย เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา 

การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสรางสังคม 

คุณภาพ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร  การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  

2.2.4  ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(1) เปาหมาย ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหสมดุลภายในขีดความสามารถของ

ระบบนิเวศ

(2) ประเด็นยุทธศาสตร  สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตร 

ตอสภาพภูมิอากาศ 
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 1.3  แผนระดับท่ี 2 
 

1.3.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
 

 

ประเด็น เปาหมายของ

แผนแมบทฯ 

แผนยอย แนวทางการพัฒนา เปาหมายของ

แผนยอย 

(1) 

ความ

มั่นคง 

ประชาชนอยูดี 

กินดี และมี

ความสุขดีข้ึน 

1.2  

การปองกัน

และแกไข

ปญหาท่ีมี

ผลกระทบ 

ตอความ

มั่นคง 

   13) พัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและชวยเหลือประชาชน มุงให

สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของ

การพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือ

ตอบสนองตอเปาหมายตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ โดยมี

แนวความคิดในการดําเนินการท่ีสําคัญ คือ (1) วางแผน เตรียมการ และ

บริหารจัดการ ใหสามารถตอบสนองตอนโยบายการพัฒนาประเทศของ

รัฐบาล ตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ และ (2) บริหารจัดการใหมี

ความพรอมในการปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนทุกดาน โดยเฉพาะดาน

การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ 

010202  

ภาคใตม ี

ความสงบสุข 

รมเย็น 

(1) 

การ 

เกษตร 

ผลิตภาพ 

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพ่ิมข้ึน 

3.2 

เกษตร

ปลอดภัย 

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการ

ผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ท้ังจากการลด ละ เลิกการใชสารเคมีท่ีเปน

อันตราย ตลอดจนสงเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ 

เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม และ

วนเกษตร เปนตน เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมมีการปนเปอนของ

สารเคมีอันตรายในสินคาเกษตรและอาหาร และสรางความปลอดภัยและ

มั่นคงดานอาหารในระดับครัวเรือน 

030201  

สินคาเกษตร

ปลอดภัยมี

มูลคาเพ่ิมข้ึน 

3.6 

การพัฒนา 

ระบบนิเวศ

การเกษตร 

   1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร 

อนุรักษและรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรท่ีสําคัญ เพ่ือสนับสนุนการ

สรางมูลคาและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรดิน ใหมี

ความอุดมสมบูรณ การคุมครองท่ีดินทางการเกษตร การจัดการนํ้าเพ่ือ

การเกษตรและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใชประโยชนจาก

ฐานขอมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือนํามาวางแผนการผลิตให

สอดคลองกับขอมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนําไปสูการบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอยางเหมาะสม สอดคลองกับแผนท่ีเกษตรเพ่ือ

การบริหารจัดการเชิงรุก 

030601 

ประสิทธิภาพ

การผลิต

สินคาเกษตร

ตอหนวยมี

การปรับตัว

เพ่ิมข้ึน 

      3) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวังและเตือนภัยสินคา

เกษตร สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการเกษตรท่ีมี

มาตรฐานและครบวงจร ท้ังเรื่องเกษตรกร ขอมูลอุปสงค และอุปทาน

สินคาเกษตรท่ีมุงเนนการตลาดนําการผลิต ขอมูลพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และ

ขอมูลมูลคาสินคาเกษตร รวมท้ังการพัฒนาระบบติดตามเฝาระวังและวาง

ระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับสินคา

เกษตรและผลิตภัณฑในมิติตาง ๆ  
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ประเด็น เปาหมายของ

แผนแมบทฯ 

แผนยอย แนวทางการพัฒนา เปาหมายของ

แผนยอย 

(9) 

เขต

เศรษฐกิจ

พิเศษ 

การเจรญิเตบิโต

ของผลิตภณัฑ

มวลรวมของ

พ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

ท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 

9.1  

การพัฒนา

เขตพัฒนา

พิเศษภาค

ตะวันออก 

   5) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม สําหรับการทําวิจัยตอยอดเพ่ือขยายผลงานวิจัยไปสูเชิง

พาณิชย และพัฒนาศูนยการเรียนรูและศูนยบริการ รวมท้ังจัดทํา

หลักสูตรการเรียนการสอน และฝกอบรม ตอยอดโครงสรางพ้ืนฐานให

เปนแหลงสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีท้ังในและตางประเทศ 

รวมถึงการใหบริการวิเคราะหทดสอบของภูมิภาคอาเซียน 

090102  

การลงทุนใน

เขตพ้ืนท่ี

พัฒนาพิเศษ

ภาค

ตะวันออก 

(15) 

พลังทาง

สังคม 

ทุกภาคสวน 

มีสวนรวมใน

การพัฒนา

สังคมเพ่ิมข้ึน 

15.1  

การ

เสรมิสราง

ทุนทาง

สังคม 

   2) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงตนเอง 

และการจัดการตนเอง สงเสริมใหมีระบบการสนับสนุนความเขมแข็งและ

เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินท่ีครอบคลุมทุกมิติตั้ งแต 

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะ ตั้งแตระดับชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ท่ีเนนการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน เสริมสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงสามวัยในทองถ่ิน ไดแก 

เยาวชนคนวัยทํางาน และผูสูงอายุ เพ่ือใหเกิดการสืบทอดทักษะภูมิ

ปญญาของกลุมคนท่ีจะเปนแกนนําการพัฒนาในทองถ่ินระดับตําบลและ

หมูบาน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีมาจากทุกวัย และสนับสนุนการ

แกไขปญหาและพัฒนาชุมชนไดดวยตนเอง พัฒนาระบบฐานขอมูล

พ้ืนฐานเพ่ือใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนท่ีมีกระบวนการมีสวน

รวมของคนในชุมชนและบนฐานขอมูลเชิงประจักษ โดยยึดยุทธศาสตร

ชาติและแผนระดับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเปนกรอบการดําเนินงาน 

150101  

ภาคีการ

พัฒนามี

บทบาท 

ในการพัฒนา

สังคมมากข้ึน

อยางตอเน่ือง 

(16) 

เศรษฐกิจ

ฐานราก 

รายไดของ

ประชากรกลุม

รายไดนอย

เพ่ิมข้ึนอยาง

กระจายและ

อยางตอเน่ือง 

16.2 

การสราง

สภาพ 

แวดลอม

และกลไก 

ท่ีสงเสรมิ

การพัฒนา

เศรษฐกิจ

ฐานราก 

   1) สงเสริมและพัฒนากลไกและโครงสรางดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจ

และการกระจายรายไดกลับสู ชุมชน เพ่ือสรางการเติบโตและการ

หมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผานการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนและ

กระบวนการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ อาทิ สหกรณ รานคาชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจหรือกิจการเพ่ือสังคม ท่ีสงเสริมการถือหุน

โดยสมาชิกในชุมชน เพ่ือใหผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนตกกลับสูสมาชิก รวมท้ัง

การพัฒนาชองทางและศูนยกลางตลาดสินคาชุมชน โดยครอบคลุมถึง

ชองทางตลาดออนไลนและชองทางตลาดอ่ืน ๆ 

   3) พัฒนากลไกการใชประโยชน ท่ีดินสาธารณะ โดยการพัฒนา

ฐานขอมูลท่ีดินใหมีความครอบคลุมท้ังประเทศ โดยแยกตามประเภทการ

ใชประโยชน ผูครอบครอง ท่ีมีความทันสมัย โดยใหเปนขอมูลสาธารณะท่ี

เปดเผย และสามารถสืบคนได พัฒนา กลไกเพ่ือทําหนาท่ีรับฝากท่ีดินจาก

เอกชนและนํามาหมุนเวียนสรางประโยชนโดยใหผูมีรายไดนอย รวมท้ัง

ปรับระบบการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐท้ังในเขตปฏิรูปท่ีดิน พ้ืนท่ีปา

เสื่อมโทรม และท่ีสาธารณะ เพ่ือใหเกิดผลิตภาพของการใชประโยชน

ท่ีดินท่ีสูงข้ึน 

160202  

กลุม

ประชากร

รายไดต่ําสุด

รอยละ 40  

มีความ 

สามารถใน

การบริหาร

จัดการ

หน้ีสินไดมี

ประสิทธิภา

พเพ่ิมข้ึน 

อยางตอเน่ือง 
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ประเด็น เปาหมายของ

แผนแมบทฯ 

แผนยอย แนวทางการพัฒนา เปาหมายของ

แผนยอย 

(18) 

การ

เติบโต

อยาง

ยั่งยืน 

สภาพ 

แวดลอมของ

ประเทศไทยมี

คุณภาพดีข้ึน

อยางยั่งยืน 

18.4 

การจัดการ

มลพิษท่ีมี

ผลกระทบ

ตอ

สิ่งแวดลอม 

และสารเคมี

ในภาค

เกษตรท้ัง

ระบบให

เปนไปตาม

มาตรฐาน 

สากล 

   2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทาง

และเปาหมาย การบริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด

ในเชิงพ้ืนท่ี การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานคุณภาพอากาศและเสยีง 

กําหนดใหมีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมท้ังเรงรัดการแกไข

ปญหามลพิษทางอากาศท่ียังเปนปญหาเฉพาะพ้ืนท่ี สรางความเขมแข็ง

ของชุมชนในการติดตามตรวจสอบเฝาระวังปองกันและแกไขปญหา

มลพิษในพ้ืนท่ีของตนเอง กําหนดมาตรการควบคุมปริมาณการจราจร

หรือยานพาหนะในพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรหนาแนนหรือพ้ืนท่ีเขตเมืองเมื่อ

เกิดภาวะวิกฤต รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานคุณภาพ

อากาศและเสียง เพ่ือใหหนวยงานทองถ่ินติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ

เสียงและความสั่นสะเทือนในพ้ืนท่ีของตนเอง รวมท้ังมีระบบการแจง

เตือนปญหามลพิษทางอากาศและเสียงท่ีสามารถเขาถึงและทันเหตุการณ

รวมถึงการปองกันและลดปญหามลพิษขามแดน 

 

180402 

คุณภาพ

อากาศ เสียง 

และความ

สั่นสะเทือน

อยูระดับ

มาตรฐานของ

ประเทศไทย 

(19) 

การ

บริหาร

จัดการนํ้า

ท้ังระบบ 

ความมั่นคง 

ดานนํ้าของ

ประเทศ 

เพ่ิมข้ึน 

19.1 

การพัฒนา 

การจัดการ

นํ้าเชิงลุมนํ้า

ท้ังระบบ

เพ่ือเพ่ิม

ความมั่นคง

ดานนํ้าของ

ประเทศ 

 

   2) จัดการนํ้าเพ่ือสิ่งแวดลอม สงเสริมฟนฟู อนุรักษ พ้ืนท่ีตนนํ้า พ้ืนท่ี

ชุมนํ้า พ้ืนท่ีพักนํ้า แหลงนํ้าธรรมชาติ (รวมลํานํ้า) แองนํ้าบาดาล การ

กระบายนํ้าจากเมืองชายฝง ใหมีปริมาณและคุณภาพนํ้าและใชประโยชน

ไดตามเกณฑของแตละลุมนํ้า และจัดทําแผนการดําเนินการปองกัน ฟนฟู 

รักษา รวมกับแผนรักษาเขตตนนํ้า และการอนุรักษ ฟนฟู รักษาสภาพ

สิ่งแวดลอม แหลงนํ้าธรรมชาติ (รวมลํา นํ้า) พ้ืนท่ี ท่ีกําหนด ตาม

ความสําคัญ และขอตกลงท่ีมีของแตละลุมนํ้า โดย (1) มีการควบคุม

ปริมาณนํ้า การดูแลคุณภาพนํ้าในลํานํ้า (2) การจัดหารโครงสรางพ้ืนฐาน 

และ (3) กําหนดกติกาดูแลสิ่งแวดลอมท่ีจําเปนเพ่ือการจัดการ  

190102  

การรับมือกับ

พิบัติภัยดาน

นํ้าเพ่ิมข้ึน 
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1.3.2  แผนการปฏิรูปประเทศ  
 

(1) ดานเศรษฐกิจ  

1.1) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางเกษตรมูลคาสูง (High Value Added)  

ประเด็น ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีจากการทําเกษตรมูลคาต่ําและไมเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ีไปสูการปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว และประมงท่ีมีมูลคาสูง 

ประเด็น สนับสนุนการทําการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจําหนายการ

ทําเกษตรท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัย (Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS)   

ประเด็น ขยายพ้ืนท่ีชลประทานใหเกษตรกรมีน้ําใชสําหรับการผลิตสินคา

เกษตร อยางเหมาะสม เพียงพอ ท่ัวถึง และเปนธรรม 

1.2) เปาหมาย  ยกระดับรายไดภาคการเกษตร อาหารแปรรูป  

และผลิตภัณฑชีวภาพ   

1.3) ตัวช้ีวัด   

(1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาเกษตร 

ขยายตัวเฉลี่ย  

(2) มูลคาของสินคาเกษตรแปรรูป เกษตรชีวภาพ และเกษตรท่ีไดจาก 

เทคโนโลยี สมัยใหมคิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของ GDP ภาคเกษตร  

ภายใน 5 ป  

(3) รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอป   

 

1.3.3  ราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  13 (พ.ศ.  2566 - 2570)  

มีวัตถุประสงคเพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” การขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศใหเกิดผลลัพธในการพลิกโฉมประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มีเปาหมาย 

เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปนประเทศท่ีมี “เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” หรือ  

“Hi-Value and Sustainable Thailand” ดวยการใชองคความรู ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดย “เศรษฐกิจ

สรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” มีองคประกอบสําคัญท่ีตองดําเนินการ 4 ดาน 13 หมุดหมาย โดยมี

มิติและหมุดหมายท่ีเก่ียวของกับกรมพัฒนาท่ีดิน จํานวน 2 มิติ 3 หมุดหมาย ไดแก  
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มิติการพัฒนาท่ี 1 ภาคการผลิตและบริการเปาหมาย  

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศช้ันนําดานสินคาเกษตร 

และเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 

เปาหมายระดับหมุดหมาย 

1. มูลคาเพ่ิมของสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงข้ึน 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพและความ

ยั่งยืนของภาคเกษตร 

3. เพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผูประกอบการเกษตรในฐานะหุนสวน

เศรษฐกิจของหวงโซอุปทานท่ีไดรับสวนแบงประโยชนอยางเหมาะสม

และเปนธรรม 

 

กลยุทธการพัฒนา 

กลยุทธท่ี 1 การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุงเปา เพ่ือใหเกิด

การยกระดับกระบวนการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม 

กลยุทธท่ี 2 การสงเสริมการผลิตและการขยายของตลาด ของสินคาเกษตร

และผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง 

กลยุทธท่ี 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมี

มูลคาเพ่ิมสูง 

กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรใหมีความ

สมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน รวมท้ังการใชน้ําซํ้า 

กลยุทธท่ี 5 การสงเสริมใหเอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน

สินคาเกษตร รวมถึงสินคากลุมปศุสัตวและประมง 

กลยุทธ ท่ี 6 การสนับสนุนระบบประกันภัยและระบบรับรองคุณภาพ

มาตรฐานสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปท่ีเกษตรกรเขาถึงได 

กลยุทธท่ี 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟารมและกิจกรรม 

หลังการเก็บเก่ียว เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมมูลคาผลผลิตของเกษตรกร 

กลยุทธท่ี 8 การสงเสริมใหเกษตรกรมีท่ีทํากินและรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ท่ีเหมาะสมไวเปนฐานการผลิตการเกษตร 

กลยุทธท่ี 9 การพัฒนาฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเกษตร รวมท้ังผลักดันให 

มีการใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 10 การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
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มิติการพัฒนาท่ี 3 ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 

เปาหมายระดับหมุดหมาย 

1. การเพ่ิมมูลคาจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 1.3 ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุสําหรับผลิตภัณฑเปาหมาย 

(พลาสติก วัสดุกอสราง เกษตร-อาหาร) เพ่ิมข้ึนไมนอย

กวารอยละ 10 ในป 2570 

กลยุทธการพัฒนา 

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาอุตสาหกรรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 

กลยุทธยอยท่ี 1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินคาและบริการตามแนวทาง

เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา นําหลักการขยาย

ความรับผิดชอบของผูผลิตมาใชผลักดันใหภาคเอกชน มีการ

ลงทุนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการใหมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสงเสริมใหเกิดการใช ท่ีนอยลง 

ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม และสงเสริมใหนําหลักการลดของเสีย

ใหเหลือนอยท่ีสุดมาใชในข้ันตอนการผลิต และบริการ การใช

พลังงานสีเขียว สงเสริมใหเกิดความเช่ือมโยงกลไกสนับสนุน

และสรางแรงจูงใจ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไปสู

การลดปริมาณการปลอยคารบอน 

 

หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

เปาหมายระดับหมุดหมาย 

1. ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศลดลง 

2. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 

3. สังคมไทยมีภูมิคุมกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ 
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กลยุทธการพัฒนา 

กลยุทธท่ี 1 การปองกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีสําคัญ 

กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการรับมือ 

กับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธท่ี 3 การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 

กลยุทธท่ี 4 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือปองกัน 

และลดผลกระทบจากภยัธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธท่ี 5 การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือบริหารจัดการ  

และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ 

 

1.4  แผนระดับท่ี 3 
 

1.4.1 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เปนการปรับปรุง 

แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ํา 12 ป (พ.ศ. 2558 – 2569) โดยประเมินและปรับปรุงแนวทาง 

การดําเนินงานบางดานใหเหมาะสมยิ่งข้ึน มีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีชัดเจน โดยกําหนดวิสัยทัศน 

การพัฒนาไววา “ทุกหมูบานมีน้ําสะอาดอุปโภค บริโภค น้ําเพ่ือการผลิตม่ันคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง 

คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน บริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน ภายใตการพัฒนาอยางสมดุล โดยการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน” เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน ไดกําหนดไว 6 ดาน 

ดานท่ี 1 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค 

ดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต 

ดานท่ี 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ํา และอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

ดานท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเส่ือมโทรม และปองกันการพังทลายของดิน 

ดานท่ี 6 การบริหารจัดการ 
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โดยกรมพัฒนาท่ีดินเก่ียวของในดานท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรม  

และปองกันการพังทลายของดิน โดยมีเปาประสงคในการอนุรักษ ฟนฟู พ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรม  

การปองกัน และลดการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนท่ีตนน้ําและพ้ืนท่ีลาดชัน ซ่ึงอยูภายใตกลยุทธการปองกันและ

ลดการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนท่ีตนน้ํา การจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรลาดชัน จัดทํา

แนวปากันชน การปลูกปาเลียนแบบธรรมชาติทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการปลูกหญาแฝก 

 

1.4.2 นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ  

(พ.ศ. 2566 - 2580) 

นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2580) 

เปนกรอบนโยบายหลัก (Policy Framework) ระยะ 15 ป ประกอบดวย 4 ประเด็นนโยบายหลัก ภายใต

วิสัยทัศน การบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด สมดุล  

เปนธรรม และยั่งยืนดวยนโยบายหลัก 4 ดาน ดังนี้ 

 

ประเด็นนโยบายท่ี 1 การสงวนหวงหามท่ีดินของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ  

และการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ 

ตัวชี้วัด : จํานวนพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดทําเสนแนวเขตท่ีดินของรัฐ 

ตามหลักเกณฑ One Map แลวเสร็จ 

ประเด็นนโยบายท่ี 2 การใชท่ีดินและทรัพยากรดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวชี้วัด : 1. สัดสวนของท่ีดินท่ีมีการใชประโยชนไมเหมาะสม 

กับศักยภาพของท่ีดิน และสมรรถนะของดิน (ลดลง) 

2. สัดสวนของดินท่ีไดรับการฟนฟูหรือพัฒนาคุณภาพ 

เพ่ือนํามาใชประโยชน (เพ่ิมข้ึน) 

3. สัดสวนของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีการทําการเกษตร 

ตามแนวทางเกษตรอยางยั่งยืน (เพ่ิมข้ึน) 

ประเด็นนโยบายท่ี 3 การกระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรมเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ตัวชี้วัด : ระดับรายไดของผูไดรับการจัดท่ีดิน (เพ่ิมข้ึน) 

ประเด็นนโยบายท่ี 4 การบูรณาการและเสริมสรางการมีสวนรวมเพ่ือการบริหาร

จัดการท่ีดินและทรัพยากรดินอยางมีเอกภาพ 

ตัวชี้วัด : มีระบบฐานขอมูลทรัพยากรดินและท่ีดินท่ีทันสมัย 

และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (สคทช.) ไดขับเคลื่อนนโยบาย 

และแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะ 15 ป มาจัดทําแผนปฏิบัติการดาน 

การบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ระยะ 5 ป เพ่ือเปนกรอบแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น ดังนี้ 
 

แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ  

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมความยั่งยืนของระบบนิเวศของท่ีดิน 

และทรัพยากรดิน 

ตัวชี้วัด : นําเสนแนวเขตท่ีดินของรัฐตามหลักเกณฑ One Map  

มาใชในการจัดการท่ีดิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางดุลยภาพของการใชประโยชนท่ีดิน 

และทรัพยากรดินตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัด : รอยละของท่ีดินท่ีถูกท้ิงรางหรือไมไดใชประโยชน 

ของประเทศลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการใชประโยชนท่ีดิน 

และทรัพยากรดิน 

ตัวชี้วัด : 1. เกษตรกรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน 

2. ยกระดับเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ 

Smart Farmer/Smart Group 

3. จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับการสงเสริมทักษะ 

ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกิจกรรมตอเนือ่ง 

ท่ีสอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

4. เกษตรกรมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพและปริมาณมากข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การกระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรม 

ตัวชี้วัด : ระดับรายไดของผูไดรับการจัดท่ีดิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การบูรณาการและสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ท่ีดินและทรัพยากรดิน 

ตัวชี้วัด : 1. มีกฎหมาย/ระเบียบและ/หรือกลไกท่ีเชื่อมโยง 

การบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินระหวาง 

หนวยงานสวนกลาง ภูมิภาค และองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 
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2. มีระบบขอมูลท่ีสามารถบูรณาการขอมูลท่ีเก่ียวของ 

มาใชประโยชนในการตัดสินใจของหนวยงานทุกระดับ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. มีการบูรณาการองคความรูและนวัตกรรมระหวาง 

ภาครัฐและประชาชนในการบริหารจัดการท่ีดิน 

และทรัพยากรดิน 
 

โดยกรมพัฒนาท่ีดินเก่ียวของท้ัง 5 ประเด็นยุทธศาสตร เ พ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงค ดังนี้ การสงเสริมความม่ันคงและยั่งยืนในการใหบริการระบบนิเวศ ดวยนโยบายของภาครัฐ 

เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนจากการใหบริการระบบนิเวศดีข้ึน มีการใชประโยชนท่ีดินอยางมีดุลยภาพ ท้ัง

ในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ตามบริบทและความตองการ เพ่ือใหเกษตรกรมีศักยภาพในการใชท่ีดิน

และทรัพยากรดินใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูยากไรมีท่ีดินเพียงพอตอการดํารงชีพ มีความเปนอยูท่ีดี รวมท้ัง

สงเสริมการบูรณาการการจัดการท่ีดินของหนวยงานทุกระดับ และสรางความเขมแข็งใหทองถ่ินและชุมชนมี

สวนรวมในการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน 

 

1.4.3 ยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  

(พ.ศ. 2564 – 2569) 

มุงเนนการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรท่ีมีความหลากหลายดวยการ

ใชความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ และความคิดสรางสรรคใน

การเพ่ิมการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) แผนปฏิบัติการดานฯ BCG ใน 4+1 สาขา

ยุทธศาสตร คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การทองเท่ียวและ

เศรษฐกิจสรางสรรค และเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ

ใหสมดุลระหวางการมีอยูและใชไปเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน มีวิสัยทัศน คือ เศรษฐกิจเติบโตอยางมี

คุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายไดดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทาง

ชีวภาพใหมีคุณภาพท่ีดี ดวยการใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร โดยมี

ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 สราง

ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพดวยการจัดสมดุลระหวางการอนุรักษและการ

ใชประโยชน ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งดวยทุนทรัพยากร อัตลักษณ 

ความคิดสรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม และยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต BCG 

ใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 4  
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1.4.4 (ราง) แผนปฏิบัติการดานการเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

วิสัยทัศน เกษตรไทยสูเกษตรมูลคาสูง เกษตรกรมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ  

ภาคเกษตรเติบโตอยางยั่งยืน ประกอบดวย 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนา 

1. ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสูผูประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม 

2. สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและบริการมูลคาสูง 

3. สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและบริการมูลคาสูง 

4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการเกษตร 

 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูป 

เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 4.5 ตอป 

2. ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนอยูท่ีระดับ 90 ภายในป 2570 

3. รายไดเงินสุทธิของครัวเรือนเกษตร ไมต่ํากวา 537,000 บาทตอครัวเรือน ภายในป 2570 

4. ครัวเรือนเกษตรกรไดรับประโยชนจากการบริหารจัดการน้ํารวม 2,376,015 ครัวเรือน 

5. พ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดรับการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน 

ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน ไมนอยกวา 10 ลานไร ภายในป 2570 

6. ลดการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร จํานวน 1.47 ลานไร ภายในป 2570 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2564) ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนอ่ืน ๆ 

ในสวนท่ีเก่ียวของกับภาคเกษตร รายละเอียดดังนี้ 
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แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

วิสัยทัศน “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีรายไดเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 ตอป” 

 

ประเด็นการพัฒนา  

1. เสริมสรางความม่ันคงทางการเกษตร  

2. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร  

3. สรางความเสมอภาคและกระจายความเทาเทียมทางสังคม 

4. บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยดานการเกษตร  

 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศสาขาเกษตร  

เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 3.0 ตอป 

2. อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 1.0 ตอป 

3. รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10ตอป 

4. สถาบนัเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร) ท่ีข้ึนทะเบียน 

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 เพ่ือขับเคลื่อนการใชท่ีดินอยางเหมาะสม 15 ลานไร ภายในป 2570 

 

ฐานคิดเปาหมายวิสัยทัศน:  

จากขอมูลพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังประเทศ 153 ลานไร (ป 2563) กรมพัฒนาท่ีดิน ดูแลรักษาทรัพยากร

ดินครอบคลุมเขตเกษตรกรรมชั้นดี 42 ลานไร เขตเกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพการผลิตสูง 73 ลานไร  

และเขตเกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพการผลิตต่ํา 37 ลานไร นํามาขับเคลื่อนการใชท่ีดินอยางเหมาะสมครอบคลุม 

ท้ังสามพ้ืนท่ี เฉลี่ยปละ 2 ลานไร โดยรวมถึงการดําเนินในพ้ืนท่ีเฉพาะ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเฉพาะของ

พ้ืนท่ีตามแตพ้ืนท่ีแตกตางกัน โดยกรมพัฒนาท่ีดิน จะยกระดับองคการใหสามารถขับเคลื่อนการใชท่ีดินได

อยางเหมาะสมภายใน ป 2570 จํานวน 15 ลานไร ดวยการบริหารจัดการพ้ืนท่ีตามศักยภาพของท่ีดินและ

ความตองการของเกษตรกร  

 

พันธกิจ (Mission) 

1) สํารวจ วิเคราะห จําแนกดิน และสํามะโนท่ีดิน เพ่ือวางแผนการใชท่ีดินดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

2) พัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  

3) สรางศูนยกลางขอมูลอัจฉริยะทางดินของประเทศ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินอยางยั่งยืน 

4) พัฒนาท่ีดินดวยระบบการบริหารจัดการเชิงรุก ผานกระบวนการมีสวนรวมดานการวางแผน  

ถายทอดเทคโนโลยี อนุรักษดินและน้ํา และปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือรักษาสมดุลความเสื่อมโทรม 

ของท่ีดินและนิเวศเกษตร 

5) ยกระดับองคการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรรม 

 

เปาหมาย  

1) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดรับการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินใหเกิดความสมดุล 

และยั่งยืน ไมนอยกวา 15 ลานไร ภายในป 2570 

2) พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมลดลง รอยละ 10 ภายในป 2570 
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เปาประสงค  

1) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดรับการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน 

ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน  

2) พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมลดลง  

3) นวัตกรรมการพัฒนาท่ีดินท่ีสนับสนุนการเปนองคกรอัจฉริยะทางดิน 

4) กรมพัฒนาท่ีดินเปลี่ยนผานเขาสูระบบราชการดิจิทัล 

 

ตัวช้ีวัด 

1) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดรับการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินใหเกิดความสมดุล 

และยั่งยืน (ไมนอยกวา 15 ลานไร ภายในป 2570) 

2) พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมลดลง (รอยละ 10 ภายในป 2570) 

3) จํานวนนวัตกรรมการพัฒนาท่ีดิน (ไมนอยกวา 9 นวัตกรรม/ป) 

4) ระดับความสําเร็จในการเปลี่ยนผานเขาสูระบบราชการดิจิทัล (ระดับ 5) 

 

คานิยมหลัก (Core Values) 

TEAM for Soils    ทีมดีดินดี 

T : Team work   สรางทีม 

E : Energetic  ทํางานเชิงรุกอยางมีพลัง 

A : Agile   คลองแคลว 

M : Move forward  มุงสูเปาหมายเดียวกัน 

 

ประเด็นการพัฒนา ประกอบดวย 4 ประเด็น 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินใหเหมาะสมดวยระบบบริหารจัดการเชิงรุก 
2) บริหารจัดการทรัพยากรดินและท่ีดินดวยชุดขอมูลท่ีมีมูลคาสูง (High Value Dataset) 

3) วิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรมการพัฒนาท่ีดินใหเปนองคกรอัจฉริยะทางดิน 

4) ยกระดับองคการเขาสูระบบราชการดิจิทัล 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินใหเหมาะสมดวยระบบบริหารจัดการเชิงรุก 

เปาหมาย 1) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดรับการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน 

ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน  

2) พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมลดลง  

 

ตัวช้ีวัด  1) จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดรับการบริหารจัดการดวยเทคโนโลย ี

ดานการพัฒนาท่ีดินใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน  

(ไมนอยกวา 15 ลานไร ภายในป 2570) 

2) รอยละของพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชท่ีไมเหมาะสมลดลง (รอยละ 10 ภายในป 2570) 

 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนา ยกระดับ และเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีเขตเกษตรกรรมชั้นดี 

เปาประสงค พ้ืนท่ีเขตเกษตรกรรมชั้นดีไดรับการบริหารจัดการ 

ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน ไมนอยกวา 3 ลานไร 

ตัวชี้วัด  รอยละพ้ืนท่ีเขตเกษตรกรรมชั้นดีไดรับการพัฒนา  

(ไมนอยกวารอยละ 100) 

 

กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของดินในเขตเกษตรกรรมศักยภาพสูง 

เปาประสงค พ้ืนท่ีเขตเกษตรกรรมศักยภาพสูงไดรับการบริหารจัดการ 

ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน ไมนอยกวา 9 ลานไร 

ตัวชี้วัด  รอยละพ้ืนท่ีเขตเกษตรกรรมศักยภาพสูงไดรับการพัฒนา  

(ไมนอยกวารอยละ 100) 

 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาการใชประโยชนท่ีดินในเขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ํา 

เปาประสงค พ้ืนท่ีเขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ําไดรับการบริหารจัดการ 

ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน ไมนอยกวา 3 ลานไร 

ตัวชี้วัด  รอยละพ้ืนท่ีเขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ําไดรับการพัฒนา  

(ไมนอยกวารอยละ 100) 

กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมผลิตภาพและพัฒนาการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีเฉพาะ 

เปาประสงค พ้ืนท่ีเฉพาะไดรับการบริหารจัดการ 

ใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน ไมนอยกวา 3 ลานไร 

ตัวชี้วัด  รอยละพ้ืนท่ีเฉพาะไดรับการพัฒนา  

(ไมนอยกวารอยละ 100) 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 บริหารจัดการทรัพยากรดินและท่ีดินดวยชุดขอมูลท่ีมีมูลคาสูง  

(High Value Dataset) 

 

เปาหมาย การนําชุดขอมูลท่ีมีมูลคาสูง (High Value Dataset) ไปใชในการบริหารจัดการ 

ทางการเกษตร 

 

ตัวช้ีวัด  บริหารจัดการทรัพยากรดินและท่ีดินบนพ้ืนฐานของชุดขอมูลท่ีมีมูลคาสูง  

(High Value Dataset) รอยละ 100 

 

กลยุทธท่ี 1 บริหารจัดการขอมูลทรัพยากรดินและท่ีดินตามหลักธรรมาภิบาลขอมูล 

(Data Governance) 

เปาประสงค มีระบบฐานขอมูลทรัพยากรดินและท่ีดินท่ีทันสมัย 

และเปนมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด  จํานวนชุดขอมูลท่ีเปนชุดขอมูลท่ีมีมูลคาสูง 

(High Value Dataset) สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการได  

ไมนอยกวา 17 ชุดขอมูล 

 

กลยุทธท่ี 2 ยกระดับแผนการใชท่ีดินไปสูการปฏิบัติ 

เปาประสงค แผนการใชท่ีดินมีการนําไปใชประโยชน 

ตัวชี้วัด  1. รอยละของแผนการใชท่ีดินระดับตําบลท่ีจัดทําแลวเสร็จ 

ท้ังประเทศ ภายใน ป 2570 (ไมนอยกวา รอยละ 80) 

2. รอยละของแผนการใชท่ีดินท่ีถูกนําไปใช (รอยละ 100) 

 

กลยุทธท่ี 3 สรางเครือขายขอมูลทรัพยากรดิน 

เปาประสงค มีศูนยขอมูลทรัพยากรดินอัจฉริยะ (Smart Soil Data Center) 

ตัวชี้วัด  ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยขอมูลทรัพยากรดินอัจฉริยะ  

(Smart Soil Data Center) 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 วิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรมการพัฒนาท่ีดินใหเปนองคกรอัจฉริยะทางดิน 

เปาหมาย นวัตกรรมการพัฒนาท่ีดินท่ีสนับสนุนการเปนองคกรอัจฉริยะทางดิน 

ตัวช้ีวัด จํานวนนวัตกรรมการพัฒนาท่ีดิน ไมนอยกวา 9 นวัตกรรม/ป 

กลยุทธท่ี 1 สรางและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมดานการพัฒนาท่ีดิน 

เปาประสงค เทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการดินสอดคลองตามสภาพปญหาของพ้ืนท่ี 

ตัวชี้วัด เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชในการปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี 

ไมนอยกวารอยละ 80 

กลยุทธท่ี 2 สรางเครือขาย และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ 

เปาประสงค นักวิชาการ และนักวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย 

 เทคโนโลยี เชิงนวัตกรรมสนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ 

ตัวชี้วัด  รอยละของนักวิชาการ และนักวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนา 

 งานวิจัยเชิงนวัตกรรม 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและขยายผลงานวิจัยไปสูการปฏิบัติ 

เปาประสงค ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชเปนตนแบบการพัฒนาท่ีดินแบบครบวงจร 

ตัวชี้วัด 1. รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการขยายผลสูการจัดการดิน

อยางยั่งยืน

2. จํานวนพ้ืนท่ีตนแบบการจัดการดินอยางยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  ยกระดับองคการเขาสูระบบราชการดิจิทัล 

เปาหมาย กรมพัฒนาท่ีดินเปลี่ยนผานเขาสูระบบราชการดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จในการเปลี่ยนผานเขาสูระบบราชการดิจิทัล 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบราชการดิจิทัลของกรมพัฒนาท่ีดิน 

เปาประสงค กรมพัฒนาท่ีดินมีระบบบริหารราชการดิจิทัล 

ตัวชี้วัด รอยละความสําเร็จของการพัฒนาองคการสูดิจิทัลครอบคลุม 

แนวทางการพัฒนา 4 องคประกอบ (ไมนอยกวารอยละ 85) 

กลยุทธท่ี 2 สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ  

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผานเขาสูระบบราชการดิจิทัล 

เปาประสงค บุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัด รอยละของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินท่ีเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ 10 ของบุคลากรในหนวยงาน) 
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2.2  ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วงเงินงบประมาณท้ังหมด 3,979,004,100 บาท 

งบประมาณแผนดิน 3,940,866,100 บาท 

เงินนอกงบประมาณ 38,138,000 บาท 



2.3 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมพัฒนาที่ดิน 
โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาต ิ ประเดน็ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
องคป์ระกอบ ปัจจัย แผนแม่บท เป้าหมาย 

แผนแม่บท Y2 
แผนย่อย เป้าหมาย 

แผนย่อย Y1 
แนวทางการพฒันา ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

รวมทั้งสิ้น 
ไร่ 1,656,142.00 3,940,866,100.00 

ราย 585,367.00 
1. กลุ่มบคุลากรภาครัฐ อัตรา 3,138.00 1,085,622,000.00 
 1.1 แผนงานบคุลากรภาครัฐ อัตรา 3,138.00 1,085,622,000.00 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

อัตรา 3,138.00 1,085,622,000.00 

   2.14 แผนงานบคุลากร
ภาครัฐ (ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน) 

อัตรา 3,138.00 1,085,622,000.00 

 โครงการรายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ 

อัตรา 3,138.00 1,085,622,000.00 6. การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ  

 5. บุคลากร
ภาครัฐเป็นคนดี 
ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม 
มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง 
มุ่งมั่นและเป็นมือ
อาชีพ 
5.2 บุคลากร
ภาครัฐยึดค่านิยม
ในการท างานเพื่อ
ประชาชน มี
คุณธรรม และ 
มีการพัฒนาตาม
เส้นทางความ 
ก้าวหน้าในอาชีพ 

 1. ภาครัฐมี
วัฒนธรรมการ
ท างานท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส  

 สมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

   ทักษะท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

20. การบริการ
  ประชาชนและ 
  ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ  

 20. ภาครัฐมี
การด าเนินการท่ี
มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการน า
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 

5. การสร้าง
และพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ  

บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการ
ท างานเพื่อ
ประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมือ
อาชีพ  

3) พัฒนา
บุคลากรภาครัฐทุก
ประเภทให้มีความ
รูความสามารถ 

 กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาด้าน
การเกษตร  

อัตรา 3,138.00 1,085,622,000.00 

2. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย
กรมพัฒนาที่ดนิ (Function) 

ไร่ 1,641,142.00 2,751,590,200.00 

 2.1 แผนงานพื้นฐาน ไร่ 1,376,940.00 1,135,470,200.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ไร่ 1,376,940.00 1,135,470,200.00 

   2.14 แผนงานพืน้ฐานด้าน
การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

ไร่ 1,376,940.00 1,135,470,200.00 
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โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาต ิ ประเดน็ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

องคป์ระกอบ ปัจจัย แผนแม่บท เป้าหมาย 
แผนแม่บท Y2 

แผนย่อย เป้าหมาย 
แผนย่อย Y1 

แนวทางการพฒันา ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูล
ทรัพยากรที่ดินได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ฐานข้อมู
ล 

2.00 47,774,600.00 

     กิจกรรมหลักที่ 1.1  
ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากร
ดิน (กสด.+สวด.+กวจ.) 

ฐานข้อมู
ล 

1.00 18,615,600.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 5. สร้างนักรบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ 
4. สร้างโอกาส
เข้าถึงข้อมูล 

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V01 
ปัจจัยการ
ผลิต  

 F0102 
ข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การเกษตร 

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 3) พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศฯ 

     กิจกรรมหลักที ่1.2  พัฒนา
ฐานข้อมูลแผนการใช้ท่ีดิน 
(กนผ.+สพข.) 

ฐานข้อมู
ล 

1.00 18,387,200.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 5. สร้างนักรบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ 
4. สร้างโอกาส
เข้าถึงข้อมูล 

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V01 
ปัจจัยการ
ผลิต  

 F0102 
ข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การเกษตร 

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 3) พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศฯ 

     กิจกรรมหลักที ่1.3  การ
พัฒนาและบริการเทคโนโลยี
การส ารวจและการจัดท าแผนท่ี 
(สสผ.+สพข.) 

ไร ่ 5,000,000.00 10,771,800.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 5. สร้างนักรบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ 
4. สร้างโอกาส
เข้าถึงข้อมูล 

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V01 
ปัจจัยการ
ผลิต  

 F0102 
ข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การเกษตร 

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 3) พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศฯ 

ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน 

ราย 581,367.00 130,355,100.00 

     กิจกรรมหลักที ่2.1  การ
บริหารจัดการดินและวิเคราะห์
ดินทางห้องปฏิบัติการ (สวด.+
สพข.)  

ราย 40,000.00 32,687,500.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
5. เกษตร
อัจฉริยะ  

 2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 V02 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตภาค
การเกษตร 

 F0201 
การลดต้นทุน
การผลิต  

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตร  

    กิจกรรมหลักที ่2.2  การ
ยกระดับการพัฒนาหมอดิน
อาสาเพื่อมสี่วนร่วมและศูนย์
ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดิน (กวจ.) 

ราย 61,367.00 52,645,000.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
5. เกษตร
อัจฉริยะ  

 2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 V02 
การเพิ่มประ
สิทธ ิภาพการ
ผลิตภาค
การเกษตร 

 F0206 
แปลงเรียนรู้/
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ 

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตร  
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โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาต ิ ประเดน็ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

องคป์ระกอบ ปัจจัย แผนแม่บท เป้าหมาย 
แผนแม่บท Y2 

แผนย่อย เป้าหมาย 
แผนย่อย Y1 

แนวทางการพฒันา ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

     กิจกรรมหลักที ่2.3  
ส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (กทช. 
+ สพด.) 

ราย 480,000.00 45,022,600.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
3. เกษตร
ชีวภาพ  

 2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 V04 
สภาพ 
แวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพ
การผลิต
สินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมี
การปรับตัว
เพิ่มข้ึน  

 F0401 
การวิจัยและ
พัฒนา 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิต  

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตร  

ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดิน
และน ้าได้รับการพัฒนา 

ไร่ 1,376,940.00 957,340,500.00 

     กิจกรรมหลักที ่3.1  
ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นท่ีดิน
ปัญหา  

ไร ่ 95,140.00 222,859,100.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
5. เกษตร
อัจฉริยะ  

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V04 
สภาพแวดล้อ
มท่ีเอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพ
การผลิต
สินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมี
การปรับตัว
เพิ่มข้ึน  

 F0406 
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
การเกษตร  

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6.การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ 

     กิจกรรมหลักที ่3.2  ฟื้นฟู
และป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน 

ไร ่ 681,800.00 551,006,300.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
5. เกษตร
อัจฉริยะ  

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V04 สภาพ 
แวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพ
การผลิต
สินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมี
การปรับตัว
เพิ่มข้ึน  

 F0406 
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
การเกษตร  

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6.การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ 

     กิจกรรมหลักที ่3.3  
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

แห่ง 77.00 6,699,000.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
5. เกษตร
อัจฉริยะ  

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V02 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตภาค
การเกษตร 

 F0201 
การลดต้นทุน
การผลิต  

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6.การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ 
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โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาต ิ ประเดน็ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

องคป์ระกอบ ปัจจัย แผนแม่บท เป้าหมาย 
แผนแม่บท Y2 

แผนย่อย เป้าหมาย 
แผนย่อย Y1 

แนวทางการพฒันา ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

     กิจกรรมหลักที ่3.4  สร้าง
ความตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรดิน 

โครงการ 1.00 24,493,600.00  2.การ 
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
5. เกษตร
อัจฉริยะ  

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V04 
 สภาพ 
แวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพ
การผลิต
สินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมี
การปรับตัว
เพิ่มข้ึน  

 F0407 
แผนงานท่ี
สนับสนุน
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มข้ึน  

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6.การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ 

     กิจกรรมหลักที่ 3.5 ส่งเสริม
การใช้สารอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร 

ไร ่ 600,000.00 152,282,500.00  2.การ 
สร้างความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
2. เกษตร
ปลอดภัย  

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V01 
ปัจจัยการ
ผลิต  

 F0104 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 2.เกษตร
ปลอดภัย  

 030201 สินค้า
เกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพิ่มข้ึน (GAP 
และเกษตรอินทรีย์) 

1) สนับสนุนการ
บริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบ
การผลิตท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ท้ัง
จากการลด ละ 
เลิกการใช้สารเคมี
ท่ีเป็นอันตราย 
ตลอดจนส่งเสริม
การผลิตในระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืน  

 2.2 แผนงานยุทธศาสตร ์ ไร่ 264,202.00 1,616,120,000.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ไร่ 180,410.00 1,360,285,100.00 

   2.1 แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า 

ไร่  180,410.00 1,360,285,100.00 

     2.1.2 แผนแม่บทยอ่ย : 
เกษตรปลอดภัย  

ไร่ 10,000.00 20,790,000.00 
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โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาต ิ ประเดน็ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

องคป์ระกอบ ปัจจัย แผนแม่บท เป้าหมาย 
แผนแม่บท Y2 

แผนย่อย เป้าหมาย 
แผนย่อย Y1 

แนวทางการพฒันา ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน  

ไร่ 10,000.00 20,790,000.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
2. เกษตร
ปลอดภัย  

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V02 
การผลิต  

 F0202 
การรวมกลุ่มการ
ท าเกษตร
อินทรีย์ 

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 2. เกษตร
ปลอดภัย  

 030201 สินค้า
เกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพิ่มข้ึน (GAP 
และเกษตรอินทรีย์) 

 1) สนับสนุนการ
บริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบ
การผลิตท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
ท้ังจากการลด ละ 
เลิก การใช้สารเคมี
ท่ีเป็นอันตราย 
ตลอดจนส่งเสริม
การผลิตในระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืน  

     กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริม
เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วน
ร่วม 

ไร ่ 10,000.00 20,790,000.00 

     2.1.3 แผนแม่บทยอ่ย :  
 การพัฒนาระบบนเิวศ
การเกษตร 

ไร่ 170,410.00 1,339,495,100.00 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 

ไร่ 71,000.00 54,153,000.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
5. เกษตร
อัจฉริยะ  

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V02 
การเพิ่มประ
สิทธ ิภาพการ
ผลิตภาคการ 
เกษตร 

 F0208 
การส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม/การ
บริหารจัดการ
กลุ่ม/การบริหาร
จัดการกลุ่ม เพื่อ
เพิ่มอ านาจการ
ต่อรอง และ
เกษตรกร
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601 
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ 

     กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนา
คุณภาพดินในระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ไร ่ 71,000.00 54,153,000.00 
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โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาต ิ ประเดน็ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

องคป์ระกอบ ปัจจัย แผนแม่บท เป้าหมาย 
แผนแม่บท Y2 

แผนย่อย เป้าหมาย 
แผนย่อย Y1 

แนวทางการพฒันา ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบรหิารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) 

ไร่ 67,500.00 245,913,200.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
5. เกษตร
อัจฉริยะ  

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V02 
การเพิ่มประ
สิทธ ิภาพการ
ผลิตภาคการ 
เกษตร 

 F0207 
การบริหาร
จัดการพื้นท่ี
เกษตรกรรม ให้
สอดคล้องกับ
ระบบแผนท่ี
การเกษตร 

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601 
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ 

     กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาท่ีดิน
เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการ
ผลิตในพื้นท่ีไม่เหมาะสมตาม  
Agri – Map 

ไร ่ 67,500.00 245,913,200.00 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในพื นที่
โครงการ 1 ต้าบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม ่ 

ราย 4,000.00 10,000,000.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
2. เกษตร
ปลอดภัย  

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V01 
ปัจจัยการ
ผลิต  

 F0104 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 3.2 เกษตร
ปลอดภัย  

 030201 สินค้า
เกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพิ่มข้ึน (GAP 
และเกษตรอินทรีย์) 

 1) สนับสนุนการ
บริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบ
การผลิตท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
ท้ังจากการลด ละ 
เลิก การใช้สารเคมี
ท่ีเป็นอันตราย 
ตลอดจนส่งเสริม
การผลิตในระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืน  

     กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในพื้นท่ีโครงการ 1 ต าบล 
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ราย 4,000.00 10,000,000.00 
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โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาต ิ ประเดน็ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

องคป์ระกอบ ปัจจัย แผนแม่บท เป้าหมาย 
แผนแม่บท Y2 

แผนย่อย เป้าหมาย 
แผนย่อย Y1 

แนวทางการพฒันา ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการบริหารจัดการดินและ
น ้าเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้า 

ไร่ 5,500.00 25,859,700.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
5. เกษตร
อัจฉริยะ  

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V02 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตภาค
การเกษตร 

 F0207 
การบริหาร
จัดการพื้นท่ี
เกษตรกรรม ให้
สอดคล้องกับ
ระบบแผนท่ี
การเกษตร 

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601 
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ 

    กิจกรรมหลักท่ี 1  การอนุรักษ์
พัฒนาท่ีดินในพื้นท่ีเขตพัฒนา
ท่ีดินลุ่มน้ า 

ไร ่ 5,500.00 25,859,700.00 

     กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในพื้นท่ีโครงการ 1 ต าบล 
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ราย 4,000.00 10,000,000.00 

โครงการบริหารจัดการดินและ
น ้าเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้า 

ไร่ 5,500.00 25,859,700.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
5. เกษตร
อัจฉริยะ  

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V02 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตภาค
การเกษตร 

 F0207 
การบริหาร
จัดการพื้นท่ี
เกษตรกรรม ให้
สอดคล้องกับ
ระบบแผนท่ี
การเกษตร 

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601 
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ 

     กิจกรรมหลักท่ี 1  การอนุรักษ์
พัฒนาท่ีดินในพื้นท่ีเขตพัฒนา
ท่ีดินลุ่มน้ า 

ไร ่ 5,500.00 25,859,700.00 

โครงการพัฒนาพื นที่เฉพาะ ไร่ 25,510.00 200,765,600.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
5. เกษตร
อัจฉริยะ  

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V04 
สภาพแวดล้อม
ท่ีเอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มข้ึน  

 F0406 
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
การเกษตร  

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601 
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ 

     กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนา
พื้นท่ีเฉพาะ 

ไร ่ 25,510.00 200,765,600.00 
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โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาต ิ ประเดน็ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

องคป์ระกอบ ปัจจัย แผนแม่บท เป้าหมาย 
แผนแม่บท Y2 

แผนย่อย เป้าหมาย 
แผนย่อย Y1 

แนวทางการพฒันา ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินระดับต้าบล 

ต้าบล 20.00 5,525,000.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
5. เกษตร
อัจฉริยะ  

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V02 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตภาค
การเกษตร 

 F0207 
การบริหารจัดการ
พื้นท่ีเกษตรกรรม 
ให้สอดคล้องกับ
ระบบแผนท่ี
การเกษตร 

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601 
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ 

     กิจกรรมหลักที่ 1 การ
บริหารจัดการทรัพยากรดิน
ระดับต าบล 

ต าบล 15.00 525,000.00 

     กิจกรรมหลักที่ 2 ความ
ร่วมมือพัฒนาต าบล (SMART 
TAMBON) 

ต าบล 5.00 5,000,000.00 

โครงการพัฒนาพื นที่เพิ่มมูลค่า
ที่ดินเพื่อการเกษตร 

ไร่ 900.00 5,119,200.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
5. เกษตร
อัจฉริยะ  

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V04 
สภาพแวดล้อม
ท่ีเอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มข้ึน  

 F0406 
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
การเกษตร  

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601 
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ 

     กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับรูป
ท่ีดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวชุมชนน าร่องพะเยา
โมเดล 

ไร ่ 900.00 5,119,200.00 

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล
กรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบ
ราชการ 4.0 

ระบบ 1.00 42,441,400.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 5. สร้างนักรบ
เศรษฐกิจยุคใหม่ 
4. สร้างโอกาส
เข้าถึงข้อมูล 

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V01 
ปัจจัยการ
ผลิต  

 F0102 
ข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การเกษตร 

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 3) พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศฯ 

      กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุง
ระบบข้อมูลสารสนเทศ  

ระบบ 1.00 42,441,400.00 
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โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาต ิ ประเดน็ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

องคป์ระกอบ ปัจจัย แผนแม่บท เป้าหมาย 
แผนแม่บท Y2 

แผนย่อย เป้าหมาย 
แผนย่อย Y1 

แนวทางการพฒันา ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่
นานอกเขตชลประทาน 

บ่อ 35,380.00 731,127,700.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
5. เกษตร
อัจฉริยะ  

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V04 
สภาพ แวดล้อม
ท่ีเอ้ือต่อประ
สิทธ ิภาพ การ
ผลิตสินค้า 
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มข้ึน  

 F0406 
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
การเกษตร  

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601 
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ 

     กิจกรรมหลักที่ 1 การ
ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอก
เขตชลประทาน 

บ่อ 35,380.00 731,127,700.00 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงาน
พัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็ก เพื่อ
ถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้าง
พื นฐาน 

แห่ง 6.00 18,590,300.00 2. การสร้าง
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
5. เกษตร
อัจฉริยะ  

 2. ประเทศไทย
มีขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขันสูงข้ึน 

 V04 
สภาพแวดล้อม
ท่ีเอ้ือต่อ
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มข้ึน  

 F0406 
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
การเกษตร  

 3. การเกษตร  2. ผลิตภาพ
การผลิตของ
ภาคเกษตร
เพิ่มข้ึน  

 6.การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

 030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 

 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ 

     กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุง
ซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แห่ง 6.00 18,590,300.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

ไร่  56,950.00  238,834,900.00 

   4.1 แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ไร่ 56,950.00 238,834,900.00 

4.1.1 แผนแม่บทย่อย : การ
เสริมสร้างทนุทางสังคม 

ไร่ 56,950.00 238,834,900.00 
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โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาต ิ ประเดน็ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

องคป์ระกอบ ปัจจัย แผนแม่บท เป้าหมาย 
แผนแม่บท Y2 

แผนย่อย เป้าหมาย 
แผนย่อย Y1 

แนวทางการพฒันา ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการพัฒนาพื นที่โครงการ
หลวง 

ไร่ 7,400.00 96,001,600.00 4. การสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
สังคม  

 4. การเพิ่มขีด
ความสามารถ
ของชุมชน
ท้องถ่ินในการ
พัฒนาการ
พึ่งตนเองและ
การจัดการ
ตนเอง 
4.4 สร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
ปัญญาให้กับ
ชุมชน  

 3. เพิ่มขีด
ความสามารถ
ของชุมชน
ท้องถ่ินในการ
พัฒนาการ
พึ่งตนเองและ
การจัดการ
ตนเองเพื่อสร้าง
สังคมคุณภาพ  

V01 
การมีส่วน
ร่วมของทุก
ภาคีเครือข่าย 

F0103 
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของคน
ในชุมชน/องค์กร
ชุมชน (ภาคี
พัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐ 
ภาคเอกชนใน
พื้นท่ีสนับสนุน
และมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน 
ท้องถ่ิน) 

 15. พลังงาน
ทางสังคม  

 ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม
เพิ่มข้ึน  

 การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคม 

 150101 
ภาคีการพัฒนามี
บทบาทในการ
พัฒนาสังคมมากข้ึน
อย่างต่อเน่ือง 

 2) เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนท้องถ่ินใน
การพัฒนาการ
พึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองฯ 

     กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนา
พื้นท่ีโครงการหลวง 

ไร ่ 7,400.00  96,001,600.00 

โครงการส่งเสริมการ
ด้าเนินงานอันเน่ือง 
มาจากพระราชด้าริ  

ไร่ 49,550.00 142,833,300.00 4. การสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
สังคม  

 4. การเพิ่มขีด
ความสามารถ
ของชุมชน
ท้องถ่ินในการ
พัฒนาการ
พึ่งตนเองและ
การจัดการ
ตนเอง 
4.4 สร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
ปัญญาให้กับ
ชุมชน  

 3. เพิ่มขีด
ความสามารถ
ของชุมชน
ท้องถ่ินในการ
พัฒนาการ
พึ่งตนเองและ
การจัดการ
ตนเองเพื่อสร้าง
สังคมคุณภาพ  

V01 
การมีส่วน
ร่วมของทุก
ภาคีเครือข่าย 

F0103 
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของคน
ในชุมชน/องค์กร
ชุมชน (ภาคี
พัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐ 
ภาคเอกชนใน
พื้นท่ีสนับสนุน
และมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน 
ท้องถ่ิน) 

 15. พลังงาน
ทางสังคม  

 ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม
เพิ่มข้ึน  

 การเสริม สร้าง
ทุนทางสังคม 

 150101 ภาคีการ
พัฒนามีบทบาทใน
การพัฒนาสังคม
มากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง 

 2) เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนท้องถ่ินใน
การพัฒนาการ
พึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองฯ 

     กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริม
การด าเนินงานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  (135 แห่ง) 

ไร ่ 49,550.00 142,833,300.00 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่
เปน็มิตรต่อสิง่แวดลอ้ม 

ไร่ 26,842.00 17,000,000.00 

   5.4 แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการมลพิษและสิ่งแวดลอ้ม 

ไร่ 26,842.00 17,000,000.00 
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โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาต ิ ประเดน็ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

องคป์ระกอบ ปัจจัย แผนแม่บท เป้าหมาย 
แผนแม่บท Y2 

แผนย่อย เป้าหมาย 
แผนย่อย Y1 

แนวทางการพฒันา ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

     5.4.4 แผนแม่บทยอ่ย :  
การจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และ
สารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
ให้เปน็ไปตามมาตรฐานสากล 

ไร่ 26,842.00 17,000,000.00 

   โครงการส่งเสริมการไถกลบ
และผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ไร่ 26,842.00 17,000,000.00 5. การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

 3. สร้างการ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมท่ี
เป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ  

 3. ใช้ประโยชน์
และสร้างการ
เติบโต 
บนฐาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีด
ความ สามารถ
ของระบบนิเวศ  

V03 
การบริหาร
จัดการมลพิษ
ทางอากาศ
และเสียง 

F0307 
การจัดการ
มลพิษที่
แหล่งก าเนิดท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 18. การเติบโต
อย่างยั่งยืน  

 สภาพ 
แวดล้อมของ
ประเทศไทยมี
คุณภาพดีข้ึน
อย่างยั่งยืน  

18.4 การจัดการ
มลพิษที่มี
ผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและ
สารเคมีในภาค
เกษตร 
ท้ังระบบให้เป็นไป
ตาม
มาตรฐานสากล  

 180402  คุณภาพ
อากาศ เสียง และ
ความสั่นสะเทือน
อยู่ระดับมาตรฐาน
ของประเทศไทย 

2) จัดการคุณภาพ
อากาศ เสียง และ
ความสั่นสะเทือน 
โดยมีแนวทางและ
เป้าหมาย การ
บริหารจัดการหรือ
การควบคุมมลพิษ
จากแหล่งก าเนิด
ในเชิงพื้นท่ี 

     กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริม
การไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

ไร ่ 26,842.00 17,000,000.00 

3. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการ (Agenda) 

ไร่ 15,000.00 103,653,900.00 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ังคง ไร่ 1,000.00 4,044,000.00 

   1.4 แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ไร่ 1,000.00 4,044,000.00 

โครงการพัฒนาตามศักยภาพ
ของพื นที่ (ต้าบลมั่งคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้) 

ไร่ 1,000.00  4,044,000.00 1. ด้าน
ความมั่นคง 

 2. การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ท่ีมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 
2.1 การแก้ไข
ปัญหาความ
มั่นคงในปัจจุบัน  

 1. ประชาชน
อยู่ดี กินดี และมี
ความสุข  

 V02 
การบริหาร
จัดการและ
แนวทางการ
แก้ไขปัญหา 

 F0203 
การบูรณาการ
การท างานของ
ภาครัฐและภาคี
เครือข่าย** 

 1. ความมั่นคง  2. ประชาชน
อยู่ดี กินดี และมี
ความสุขดีข้ึน 

 1.2 
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 

 010202 
ภาคใต้มีความสงบ
สุข ร่มเย็น  

 13) พัฒนา
ประเทศเพื่อความ
มั่นคงและ
ช่วยเหลือ 
ประชาชนฯ 
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โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาต ิ ประเดน็ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

องคป์ระกอบ ปัจจัย แผนแม่บท เป้าหมาย 
แผนแม่บท Y2 

แผนย่อย เป้าหมาย 
แผนย่อย Y1 

แนวทางการพฒันา ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

     กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริม
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 

ไร ่ 1,000.00 4,044,000.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

แปลง 65.00  2,626,000.00 

   2.10 แผนงาน 
บูรณาการเขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

แปลง 65.00 2,626,000.00 

     2.1.28 แผนแม่บทย่อย :  
การพัฒนาเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวันออก 

แปลง 65.00 2,626,000.00 

โครงการเพิ่มผลิตภาพ
การเกษตรบนฐานทรัพยากร
ดินในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

แปลง 65.00 2,626,000.00 2. ด้าน
ความ 
สามารถใน
การแข่งขัน 

 1. การเกษตร
สร้างมูลค่า 
5. เกษตร
อัจฉริยะ  

 2. ประเทศไทย
มีขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน
สูงข้ึน  

 V04 
สภาพ 
แวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการ
ลงทุนในเขต
พื้นท่ีพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก 

 F0401  
การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ สิ่งแวดลอ้มและ
ภัยพิบัติอย่างเป็น
ระบบ  

 9. 
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  

 การเจริญ 
เติบโตของ
ผลิตภัณฑ ์
มวลรวมของ
พื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ท้ังหมดเพิ่มข้ึน 

 9.1 
การพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

090102 
การลงทุนในเขต
พื้นท่ีพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

 5) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

     กิจกรรมหลักที่ 1 จัดท า
ระบบบริหารพัฒนาการเกษตร
ในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

แปลง 65.00 2,626,000.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

ราย/ไร ่  4,000/14,000 56,151,000.00 

   4.5 แผนงานบูรณาการ
พฒันาและส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ฐานราก 

ราย/ไร ่  4,000/14,000 56,151,000.00 

    4.5.1 แผนแม่บทยอ่ย : 
ยกระดบัศักยภาพการเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกิจ 

ศูนย ์ 882.00 7,349,800.00 
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โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาต ิ ประเดน็ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

องคป์ระกอบ ปัจจัย แผนแม่บท เป้าหมาย 
แผนแม่บท Y2 

แผนย่อย เป้าหมาย 
แผนย่อย Y1 

แนวทางการพฒันา ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร  

ศูนย์  882.00 7,349,800.00 4. การสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
สังคม  

 4. การเพิ่มขีด
ความสามารถ
ของชุมชน
ท้องถ่ินในการ
พัฒนาการ
พึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง 
4.4สร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
ปัญญาให้ชุมชน 

 3. เพิ่มขีด
ความสามารถ
ของชุมชน
ท้องถ่ินในการ
พัฒนาการ
พึ่งตนเองและ
การจัดการ
ตนเองเพื่อสร้าง
สังคมคุณภาพ  

 V01 
สร้างองค์
ความรู้และ
ทักษะ  

 F0101 
การประกอบ
อาชีพ  

 16. เศรษฐกิจ
ฐานราก  

 รายได้ของ
ประชากรกลุ่ม
รายได้น้อย
เพิ่มข้ึนอย่าง
กระจายและ
อย่างต่อเน่ือง 

 16.1 
การยกระดับ
ศักยภาพการ
เป็นผู้ประกอบ 
การธุรกิจ 

 160101 ศักยภาพ
และขีด
ความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มข้ึน  

 1) เสริมสร้างองค์
ความรู้และพัฒนา
ให้กับกลุ่มผู้มี
รายได้น้อย 

     กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนา
เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินใน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 

ศูนย์ 882.00 7,349,800.00 

    4.5.2 แผนแม่บทยอ่ย : 
สร้างสภาพแวดล้อมและกลไก
ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก 

ราย/ไร ่  4,000/14,000 48,801,200.00 

   โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท้า
กินของเกษตรกร 

ราย/ไร ่  4,000/14,000 48,801,200.00 4. การสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
สังคม  

 4. การเพิ่มขีด
ความสามารถ
ของชุมชน
ท้องถ่ินในการ
พัฒนาการ
พึ่งตนเองและ
การจัดการ
ตนเอง 
4.2เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ชุมชนในการ
พึ่งพาตนเองและ
การพึ่งพากันเอง  

 3. เพิ่มขีด
ความสามารถ
ของชุมชน
ท้องถ่ินในการ
พัฒนาการ
พึ่งตนเองและ
การจัดการ
ตนเองเพื่อสร้าง
สังคมคุณภาพ  

 V02 
การเข้าถึง
ทรัพยากร
และปัจจัย
การผลิต 
(ท่ีดิน/แหล่ง
ทุน/บริหาร
หน้ี) 

 F0201 
การเข้าถึง
ทรัพยากรและ
ปัจจัยการผลิต  

 16. เศรษฐกิจ
ฐานราก  

 รายได้ของ
ประชากรกลุ่ม
รายได้น้อย
เพิ่มข้ึนอย่าง
กระจายและ
อย่างต่อเน่ือง 

 16.2 
การสร้าง
สภาพแวดล้อม
และกลไกที่
ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก  

 160202 
กลุ่มประชากร
รายได้ต่ าสุด 
ร้อยละ 40 มีวาม
สามารถในการ
บริหารจัดการ
หน้ีสินได้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง 

 3) พัฒนากลไก
การใช้ประโยชน์
ท่ีดินสาธารณะ  

     กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนา
คุณภาพดินในพื้นท่ีจัดการ
ปัญหาท่ีดินท ากิน  (4,000 ราย) 

ราย/ไร่  4,000/14,000 48,801,200.00 
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โครงการ / กิจกรรม หน่วยนบั เป้าหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาต ิ ประเดน็ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

องคป์ระกอบ ปัจจัย แผนแม่บท เป้าหมาย 
แผนแม่บท Y2 

แผนย่อย เป้าหมาย 
แผนย่อย Y1 

แนวทางการพฒันา ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่
เปน็มิตรต่อสิง่แวดลอ้ม 

แห่ง 1.00 40,832,900.00 

   5.6 แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรพัยากรน้ า 

แห่ง 1.00 40,832,900.00 

    5.6.2  แผนแม่บทยอ่ย : 
การเพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้ง
ระบบในการ 
ใช้น้ าอย่างประหยดั รูค้ณุค่า 
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้
น้ าให้ทัดเทียมกบัระดบัสากล 

แห่ง 1.00 40,832,900.00 

โครงการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน และฟื้นฟู
พื นที่เกษตรกรรมด้วยระบบ
อนุรักษ์ดินและน ้า 

แห่ง 1.00 40,832,900.00 5. การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

 5. พัฒนาความ
มั่นคงน้ า 
พลังงาน และ
เกษตรท่ีเป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
1.พัฒนาการ
จัดการน้ าเชิงลุ่ม
น้ าท้ังระบบเพื่อ
เพิ่มความมั่นคง
ด้านน้ าของ
ประเทศ  

 3. ใช้ประโยชน์
และสร้างการ
เติบโตบนฐาน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีด
ความสามารถ
ของระบบนิเวศ  

สภาพ 
แวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการ
รับมือกับภัย
พิบัติด้านน้ า 

 F0402 
การป้องกันการ 
ชะล้างพังทลาย
ของดิน  

 19. การ
บริหารจัดการ
น้ าท้ังระบบ 

 1. ความมั่นคง
ด้านน้ าของ
ประเทศเพิ่มข้ึน 

 การพัฒนา การ
จัดการน้ าเชิงลุ่ม
น้ าเพื่อความ
มั่นคงด้านน้ า
ของประเทศ 

 190102 
การรับมือกับภัย
พิบัติด้านน้ าเพิ่มข้ึน 

 2) จัดการน้ าเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมฟื้นฟ ู
อนุรักษ์ พื้นท่ีต้น
น้ า พื้นท่ีชุ่มน้ า 
พื้นท่ีพักน้ า แหล่ง
น้ าธรรมชาติ (รวม
ล าน้ า)  
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ภาคผนวก
แผนการปฏิบัตงิาน และแผนการใชจายงบประมาณ 

ตามแบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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