ก

(ร่าง

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

คํานํา
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ใช เ ป น กรอบทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานระยะ 5 ป
โดยวิเคราะหสถานการณและแนวโนมการคาดการณในอนาคตที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตร ทรัพยากรดิน
และที่ดิน โดยเชื่อมโยงเปาหมายระดับโลก ภายใตเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และระดับประเทศ
ไดแก ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569 และโครงการสําคัญ
(Flagship) ภายใตแผนแมบทดานการเกษตร แผนปฏิบัติการดานการเกษตรและสหกรณ แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณตามแนวทางตลาดนําการผลิต
เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ยุทธศาสตร 3’S (Safety-Security-Sustainability) การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการ
โมเดล เกษตร-พาณิชยทันสมัย และเกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตรพระราชา รวมทั้งนโยบาย Agri Challenge
ไปสู Next Normal ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานในการ
กําหนดทิศทางดานการพัฒนาที่ดิน
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน มีกระบวนการในการทบทวนสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน ประกอบดวย การระดมความคิดเห็นในระดับผูบริหาร ระดับ
ผูปฏิบัติงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยใชเครื่องมือการวิเคราะหกลยุทธ ดวยการวิเคราะหแผนภาพ
เชิงกลยุทธ (Strategic Analysis Canvas: 6Cs Analysis) ผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนได
ส วนเสี ย กํ าหนดเป นวิ สั ยทั ศน คื อ “องค การอั จ ฉริ ยะทางดิ น เพื่ อขั บเคลื่ อนการใช ที่ ดิ น อย า งเหมาะสม
15 ลานไร ภายในป 2570” ประกอบดวย 4 ประเด็นการพัฒนา คือ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินให
เหมาะสมดวยระบบบริหารจัดการเชิงรุก 2) บริหารจัดการขอมูลทรัพยากรดินและที่ดินไปสู High Value Dataset
3) วิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินใหเปนองคกรอัจฉริยะทางดิน และ 4) ยกระดับองคการเขาสู
ระบบราชการดิ จิ ทัล โดยมี โครงการสํ า คัญ ที่ส นับสนุน เปาหมายภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแม บ ทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ราง) แผนปฏิบัติการ
ดานการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยผูบริหาร และบุคลากร
กรมพัฒนาที่ดินจะไดขับเคลื่อนแผนดังกลาว ผานคานิยมขององคกร “ทีมดีดินดี” (TEAM for Soils) ใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวอยางเปนรูปธรรม
กรมพัฒนาที่ดิน
กันยายน 2565

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

ข

บทสรุปผู้บริหาร
กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งเป็นแผนระดับ 3
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน โดยกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลก นโยบายสำคัญ
ของประเทศ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ การติดตามและประเมินผล
ตลอดจนผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติราชการ การดำเนินงานของ
โครงการ/กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ให้ ส ามารถดำเนิ น การได้ ต ามเป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามคุ ้ ม ค่ า
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570”
พันธกิจ (Mission)
1) สำรวจ วิเคราะห์ จำแนกดิน และสำมะโนที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2) พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3) สร้างศูนย์กลางข้อมูลอัจฉริยะทางดินของประเทศ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน
4) พัฒนาที่ดินด้วยระบบการบริหารจัดการเชิงรุก ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการวางแผนถ่ายทอด
เทคโนโลยี อนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรมของที่ดิน
และนิเวศเกษตร
5) ยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรรม
เป้าหมาย
1) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570
2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง ร้อยละ 10 ภายในปี 2570
เป้าประสงค์
1) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง
3) นวัตกรรมการพัฒนาที่ดินที่สนับสนุนการเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
4) กรมพัฒนาที่ดินเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
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ค
ตัวชี้วัด
1) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน (ไม่น้อยกว่า 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570)
2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง (ร้อยละ 10 ภายในปี 2570)
3) จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน (ไม่น้อยกว่า 9 นวัตกรรม/ปี)
4) ระดับความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล (ระดับ 5)
ค่านิยมหลัก (Core Values)
TEAM for Soils
T : Team work
E : Energetic
A : Agile
M : Move forward

ทีมดีดินดี
สร้างทีม
ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
คล่องแคล่ว
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ประเด็น
1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก
2) บริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินด้วยชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset)
3) วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
4) ยกระดับองค์การเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก
เป้าหมาย
1) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง
ตัวชี้วัด
1) จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
(ไม่น้อยกว่า 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570)
2) ร้อยละของพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง (ร้อยละ 10 ภายในปี 2570)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในพื้นที่เขตเกษตรกรรมชั้นดี
เป้าประสงค์ พื้นทีเ่ ขตเกษตรกรรมชั้นดีได้รับการบริหารจัดการ
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 3 ล้านไร่
ตัวชี้วัด
ร้อยละพื้นที่เขตเกษตรกรรมชั้นดีได้รับการพัฒนา
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนากลไกการบริหารและคุ้มครอง
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 อนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 ต้นแบบการขยายผลการพัฒนาพื้นที่
ทางการเกษตร
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ง
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของดินในเขตเกษตรกรรมศักยภาพสูง
เป้าประสงค์ พื้นทีเ่ ขตเกษตรกรรมศักยภาพสูงได้รับการบริหารจัดการ
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 9 ล้านไร่
ตัวชี้วัด
ร้อยละพื้นที่เขตเกษตรกรรมศักยภาพสูงได้รับการพัฒนา
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในเขตเกษตรกรรมศักยภาพสูง
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ป้องกัน และลดความเสื่อมโทรมของดิน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 การขยายผลการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ำ
เป้าประสงค์ พื้นทีเ่ ขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ำได้รับการบริหารจัดการ
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 3 ล้านไร่
ตัวชี้วัด
ร้อยละพื้นที่เขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ำได้รับการพัฒนา
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในเขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ำ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู และลดความเสื่อมโทรมของดิน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 การขยายผลการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เฉพาะ
เป้าประสงค์ พื้นทีเ่ ฉพาะได้รับการบริหารจัดการ
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 3 ล้านไร่
ตัวชี้วัด
ร้อยละพื้นที่เฉพาะได้รับการพัฒนา
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่เฉพาะ
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู และลดความเสื่อมโทรมของดิน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 การขยายผลการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ดิน

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

จ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2

บริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินด้วยชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง
(High Value Dataset)
เป้าหมาย
การนำชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset)
ไปใช้ในการบริหารจัดการทางการเกษตร
ตัวชี้วัด
บริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินบนพื้นฐานของชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง
(High Value Dataset) ร้อยละ 100
กลยุทธ์ที่ 1
บริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดินตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance)
เป้าประสงค์ มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดินที่ทันสมัย
และเป็นมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
จำนวนชุดข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง
(High Value Dataset) สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้
ไม่น้อยกว่า 17 ชุดข้อมูล
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาชุดข้อมูลให้สอดคล้องกับการกำหนด
เป้าหมายการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ของกรมพัฒนาที่ดิน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เชื่อมโยงฐานข้อมูลบน Platform มาตรฐาน
ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับแผนการใช้ที่ดินไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์ แผนการใช้ที่ดินมีการนำไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลที่จัดทำแล้วเสร็จ
ทั้งประเทศ ภายใน ปี 2570 (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของแผนการใช้ที่ดินที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 100)
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 จัดทำแผนการใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทุกมิติ
ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินด้วยการสร้างการรับรู้
เข้าใจ เข้าถึง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายข้อมูลทรัพยากรดิน
เป้าประสงค์ มีศูนย์ข้อมูลทรัพยากรดินอัจฉริยะ (Smart Soil Data Center)
ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรดินอัจฉริยะ
(Smart Soil Data Center)
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรดินอัจฉริยะ
(Smart Soil Data Center)
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
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ฉ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
เป้าหมาย
นวัตกรรมการพัฒนาที่ดินที่สนับสนุนการเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
ตัวชี้วัด
จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน ไม่น้อยกว่า 9 นวัตกรรม/ปี
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน
เป้าประสงค์ เทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการดินสอดคล้อง
ตามสภาพปัญหาของพื้นที่
ตัวชี้วัด
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงในพื้นที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน
ตามพื้นที่เขตเกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนา platform เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูล
งานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ
เป้าประสงค์ นักวิชาการ และนักวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย
เทคโนโลยี เชิงนวัตกรรมสนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของนักวิชาการ และนักวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนา
งานวิจัยเชิงนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เพิ่มสมรรถนะบุคลากรวิจัย ให้ทำงานบนฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ
เพื่อบูรณาการงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์ ผลงานวิจัยที่นำไปใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาที่ดินแบบครบวงจร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการขยายผลสู่การจัดการดิน
อย่างยั่งยืน
2. จำนวนพื้นที่ต้นแบบการจัดการดินอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ขยายผลต้นแบบการจัดการดินอย่างยั่งยืน
Best Practice ด้วยภาคีเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการดิน
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ช
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับองค์การเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
เป้าหมาย
กรมพัฒนาที่ดินเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบราชการดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน
เป้าประสงค์ กรมพัฒนาที่ดินมีระบบบริหารราชการดิจิทัล
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัลครอบคลุม
แนวทางการพัฒนา 4 องค์ประกอบ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้น
การปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA 4.0)
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เปลี่ยนผ่านสู่องค์การดิจิทัล มุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและ
ให้บริการ พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล
(Digitalization) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน
และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก
เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการ
ดำเนินงาน (Digitalize Process) และการสร้าง
นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการ
ให้บริการ (e-Service)
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 ยกระดับการบริการให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน ให้สามารถเข้าถึงและอำนวย
ความสะดวกกับผู้รับบริการ
(Citizen Centric Service)
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
เป้าประสงค์ บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ 10 ของบุคลากรในหน่วยงาน)
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการพัฒนาที่ดิน
เพื่อรองรับองค์กรอัจฉริยะ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 สร้างวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม บรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญ
นับตั้งแต่ประเทศไทย ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา
รูป แบบการจัดทำแผนเพื่อวางกรอบทิศ ทางการพัฒ นาประเทศได้มีก ารปรับเปลี่ยนไปอย่างมีนัย สำคั ญ
โดยมาตรา 65 ภายใต้หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้กำหนดให้ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามที่
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ (มาตรา 5 วรรคสอง) และต้องปฏิบัติตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ (มาตรา 10 วรรคสาม)
และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (มาตรา 26) โดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และฝ่ายนิติ
บัญญัติ หากไม่มีการดำเนิน การตามยุทธศาสตร์ช าติ และแผนแม่บ ทฯ หน่ว ยงานอาจถูกร้องเรียนไปยั ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบได้ (พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2560) โดยคณะรัฐมนตรีได้มี มติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
แผนระดับ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับ 2
ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนที่จัดทำขึ้นโดย
หน่ ว ยงานของรั ฐ เพื ่ อ ถ่ า ยทอดเป้ า หมายและประเด็ น การพั ฒ นาของ แผนระดั บ 1 และแผนระดั บ 2
เช่น แผนปฏิบัติการด้าน.... แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระยะ 5 ปี และรายปี และแผนอื่น ๆ เป็นต้น
ตลอดจนกำหนดให้ส ่ว นราชการจั ดทำแผนปฏิบั ติร าชการ ระยะห้าปี ให้ส อดคล้อ งกับยุทธศาสตร์ ช าติ
และแผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (มาตรา 4) จึงเป็นที่มาของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนา
ที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับนี้
การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ภายใต้ ย ุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อาศัยแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ
เป็นแผนหลัก และเป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำ
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ผ่าน ๆ มาจึงมีลักษณะการกำหนดประเด็นการพัฒนาในภาพกว้างที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ห น่วยงาน
ทุกระดับสามารถเชื่อมโยงภารกิจและจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณให้อยู่ภายใต้ กรอบ
การสนั บ สนุ น เป้ า หมายของแผนพั ฒ นาประเทศ จึ ง ให้ ค วามสำคั ญ กั บ มิ ต ิ ก ารพั ฒ นาประเทศทุ ก ด้ า น
อย่างเท่าเทียมและสมดุลกัน โดยจุดเน้นของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
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นโยบายและ
แผนระดับชาติ
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มั่นคงแห่งชาติ
แผนอื่น ๆ

ภาพที่ 1.1 ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ
ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562)
อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ประเทศไทย ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
เป็ น ต้ น มา รู ป แบบการจั ด ทำแผนเพื ่ อ วางกรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศได้ ม ี ก ารปรั บ เปลี ่ ย นไป
อย่างมีนัยสำคัญ โดยมาตรา 65 ภายใต้หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้กำหนดให้ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจั ดทำแผนระดับ
2 และ 3 ตลอดจนการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้การถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1
จะทำหน้าที่เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในภาพใหญ่ที่ครอบคลุมการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ประเทศด้านความมั่น คง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ าด้ว ยกัน ด้ว ยกระบวนการมีส ่ว นร่ว มจาก
ทุกภาคส่วน โดยมีแผนระดับที่ 2 เป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ
ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทำหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ โดยแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนฯ ที่คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามระหว่างยุทธศาสตร์และการประสาน
เชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่
แผนการปฏิร ูปประเทศจะทำหน้าที่เป็นแผนที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนเชิง
โครงสร้าง กลไก หรือกฎระเบียบ เพื่อให้รากฐานการพัฒนาภายในประเทศมีความเหมาะสม เท่าทันกับบริบท
การพัฒนาที่ประเทศต้องการมุ่งเน้น โดยมี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นแผนระบุ
ทิศทางและเป้าหมายการพัฒ นาที่ป ระเทศควรให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการในระยะ 5 ปี ของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยคำนึงถึงพลวัตและเงื่อนไขการพัฒนาที่ประเทศเผชิญอยู่ เพื่อเป็นแนวทางให้ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องปรับจุดเน้นการดำเนินงานมุ่งสู่การเสริมสร้างความสามารถของประเทศให้สอดรับ ปรับตัวเข้ากับ
เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการระบุทิศทางการพัฒนาที่มีความชัดเจนจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศตั้งแต่
ระดับทิศทาง โครงสร้าง นโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์และกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติมีความเชื่อมโยง
กัน ในทุกระดับ และจะเป็น กำลั งในการนำพาประเทศไปสู ่ก ารบรรลุเป้าหมายระยะยาว ทั้งนี้ ประเด็ น
การพัฒนาสำคัญนอกเหนือจากที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะยังคงได้รับการเน้นย้ำให้
แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ความสำคัญและดูแลขับเคลื่อนผ่านแผนระดับ 2 เพื่อถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ
ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเช่นเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นแผนที่อยู่ใน
ระนาบเดียวกัน นอกจากนี้ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ยังเป็นหนึ่งในแผนระดับ 2
ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคาม
อย่างรอบด้าน โดยแผนระดับที่ 2 ทั้ง 4 แผนข้างต้น จะเป็นกลไกที่ช่วยถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่ อน
ประเทศในมิติต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติใน แผนระดับที่ 3 ซึ่งเป็นแผนเชิงปฏิบัติที่ระบุ
การดำเนินงานภายใต้แผนงาน โครงการที่ความชัดเจนตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เพื่อที่จะสนับสนุน
การดำเนินงานของแผนระดับที่ 2 และยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้บนความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันของแผนทุกระดับ

ภาพที่ 1.2 องค์ประกอบของแผนระดับที่ 2
ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562)
ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) สามารถระบุ
ทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศควรให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการในระยะ 5 ปี ที่สองของ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการระบุเป้าหมายของประเด็นการพัฒนาที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน และสอดคล้อง
กับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ สภาพการณ์เศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและในระดับโลก
ตลอดจนเชื่อมโยงและส่งเสริมแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ ในระนาบเดียวกัน ให้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการ
ถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การดำเนินการในทางปฏิบัติ
ภายใต้แผนระดับที่ 3 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสนับ สนุนและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม จึงจำเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ที่ต้องการมุ่งเน้นและบรรลุผลภายในห่วงเวลาของแผนฯ ให้สามารถชี้ชัดถึงเป้าหมายหลักที่กรมพัฒนาที่ดิน
ต้องดำเนินการให้เกิดผล และเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายย่อยในมิติที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านที่ต้องเร่งดำเนินการหรือ
แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป้าหมายหลักบรรลุผล สามารถเสริมสร้างให้องค์การ สามารถปรับปรุงจุดอ่อน
ลดข้อจำกัดที่มีอยู่เดิม และพัฒนาศักยภาพให้สอดรับกับพลวัตและเงื่อนไขใหม่ของโลกเพื่อให้องค์การสามารถ
เติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และความซับซ้อน
ที่มากขึ้นของโลกยุคใหม่
ในการนี้ จึงได้ดำเนิน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒ นาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 2570) ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ต้องการมุ่งเน้น
โดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์ วิเคราะห์แนวโน้ม พร้อมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้ง
ภายในประเทศภูมิภาค และระดับโลก เพื่อประเมินความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศภายใต้บริบท
เงื ่ อ นไขข้ อ จำกั ด ที ่ ก รมพั ฒ นาที ่ด ิ น ต้ อ งเผชิ ญ อั น เนื ่อ งมาจากการเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ าว โดยพิ จ ารณา
องค์ประกอบของการพัฒนาในมิติด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงหรือเป็นองค์ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบด้าน ก่อนนำมาสู่การกำหนดจุดเน้นเชิงเป้าหมายที่กรมพัฒนาที่ดิน ต้องให้
ความสำคัญและมุ่งเน้นดำเนินงานให้บรรลุผลในระยะของแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื ่ อ ทบทวนสถานการณ์ ต ่ า ง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ภาคการเกษตร ทรั พ ยากรดิ น และที ่ดิน
และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความท้าทายและโอกาส
เชิงยุทธศาสตร์สำหรับกำหนดทิศทางของกรมพัฒนาที่ดิน
1.2.2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายและนโยบายทุกระดับ
1.2.3 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาแผนงาน โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และโครงการสำคัญภายใต้แผนระดับต่าง ๆ
1.3 กรอบแนวคิด
กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 – 2570) โดยวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอนาคตที่อาจส่งผลถึง องค์การ โอกาสและความท้าทายต่าง ๆ นำมาเชื่อมโยงกับ
บทบาทภารกิจ โดยยึดความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่การ
กำหนดทิศทางองค์การ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รวมถึงโครงการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายของ
องค์การ ในรูปแบบที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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Climate Change / Agricultural Foresight / High Products Value Supply Chain / Technology Disruptive

แผนปฏิบตั ิราชการกรมพัฒนาทีด่ ิน
(พ.ศ. 2566 – 2570)

SDGs

6Cs

ยุทธศาสตร์ชาติ

- วิสยั ทัศน์
- เป้าหมาย ตัวชี้วัด
- พันธกิจ
- ค่านิยม
- ประเด็นการพัฒนา กลยุทธ์
- โครงการสนับสนุน
- ผู้รับผิดชอบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
แผนปฏิบัตกิ ารด้านการเกษตรและสหกรณ์
(พ.ศ. 2566 – 2570)

5w1H

นโยบายต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง
- BCG Model

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

สถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศ

ภาพที่ 1.3 กรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
1.4 การนำไปใช้ประโยชน์
1.4.1 กรมพัฒนาที่ดิน มีกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศและภาคการเกษตร
1.4.2 กอง สำนัก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์การ และพัฒนาโครงการสนับสนุนประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมาย
1.4.3 หน่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน สถาบั น การศึ ก ษา สามารถกำหนดเป้ า หมายการดำเนิ น งาน
เชิงบูร ณาการร่ ว มกัน เพื่ อ ขับ เคลื่ อนนโยบายภาคการเกษตร การบริห ารจัดการทรั พยากรดิน และที ่ ดิ น
ของประเทศ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนางานวิจัย และสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในการ
พัฒนาต่อยอดสู่เกษตรกรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.4 เกษตรกรสามารถใช้ โ ยชน์ ท ี ่ ด ิ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาของพื ้ น ที่
สร้างผลผลิตและรายได้อย่างมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 2
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และผลสำเร็จของการดำเนินงาน
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ต้องคำนึงถึง
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ โลก ระดับประเทศ รวมถึงสถานการณ์ทรัพยากรดิน
และที ่ ด ิ น เพื ่ อ นำมากำหนดเป็ น ทิ ศ ทางการดำเนิ น งานของกรมพั ฒ นาที่ ด ิน อย่ า งเหมาะสม โดยศึ ก ษา
รวบรวม และวิ เ คราะห์ เ ป้ า หมายสำคั ญ ตามนโยบายและแผนทุ ก ระดั บ สถานการณ์ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้
2.1 เป้าหมายระดับโลก
2.1.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
2.2 เป้าหมายระดับประเทศ แผน 3 ระดับ
2.2.1 แผนระดับ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ
2.2.2 แผนระดับ 2
(1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(2) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
2.2.3 แผนระดับ 3
(1) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
(2) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
(พ.ศ. 2564 – 2569)
(3) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2580)
(4) แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 - 2570)
2.3 สถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย
2.3.1 ทรัพยากรดิน
2.3.2 การใช้ที่ดิน
2.3.3 การชะล้างพังทลายของดิน ในประเทศไทย
2.3.4 การจำแนกเขตเกษตรกรรม
2.4 ผลสำเร็จจากการดำเนินงาน ระยะ 5 ปี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
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2.1 เป้าหมายระดับโลก
2.1.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำวาระการพัฒ นาภายหลัง ปี ค.ศ. 2015 (post-2015
development agenda) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกรอบกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2559 2573) ซึ่งครอบคลุม 3 เสาหลักการพัฒ นาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างมิติต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย ประกอบไปด้วย 169 เป้าหมาย
ย่อย (SDG Targets) ที่มีความเป็นสากล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน และกำหนดให้มี 247 ตัวชี้ วัด เพื่อใช้
ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ
(5P) ได้แก่ (1) การพัฒนาคน (People) ให้ความสำคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิว โหย
และลดความเหลื ่ อ มล้ ำ ในสั ง คม (2) สิ ่ ง แวดล้ อ ม (Planet) ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การปกป้ อ งและรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป (3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity)
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace)
ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก และ (5) ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
(Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จำนวน 6 เป้าหมาย

ภาพที่ 2.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564)
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กรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวข้อง จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่
1) เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลัก)
เป้า หมายย่อย 2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยื น และ
ดำเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบ
นิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง
อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนาคุณภาพของดินและที่ดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี พ.ศ. 2573
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 ร้อยละของพื้นที่เกษตรที่มีการทำการเกษตรอย่างมีผลิตภาพและยั่งยืน
2) เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมา
ใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้า หมายย่อย 15.3 ต่อต้านการกลายสภาพเป็ นทะเลทราย ฟื้นฟูที่ดินและดิ น
ที ่ เ สื ่ อ มโทรม รวมถึ ง ที ่ ด ิ น ที ่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบจากการกลายสภาพเป็ น ทะเลทราย ภั ย แล้ ง และอุ ท กภั ย
และพยายามที่จะบรรลุถึงความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน ภายในปี พ.ศ. 2573
ตัวชี้วัดที่ 15.3.1 สัดส่วนของที่ดินที่ถูกทำให้เสื่อมโทรมต่อพื้นที่ดินทั้งหมด
2.2 เป้าหมายระดับประเทศ แผน 3 ระดับ
2.2.1 แผนระดับ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐบาลต้องจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวตามหลักการธรรมาภิบาล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณาการกัน เป็นพลังผลักดันให้บรรลุเป้าหมายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวข้องกับ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(01) ด้านความมั่นคง
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
ประเด็นที่ 2
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ประเด็นย่อยที่ 2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
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(02) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (หลัก)
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ประเด็นที่ 1
การเกษตรสร้างมูลค่า
ประเด็นย่อยที่ 1.2 เกษตรปลอดภัย
ประเด็นย่อยที่ 1.3 เกษตรชีวภาพ
ประเด็นย่อยที่ 1.5 เกษตรอัจฉริยะ
ประเด็นที่ 5
สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่
ประเด็นย่อยที่ 5.4 สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
(04) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ประเด็นที่ 4
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
ประเด็นย่อยที่ 4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
ประเด็นย่อยที่ 4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
(05) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
ประเด็นที่ 4
พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นที่ 5
พัฒนาความมั่นคง น้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นย่อยที่ 5.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคง
ด้านน้ำของประเทศ
ประเด็นย่อยที่ 5.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี
ในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และค่ามาตรฐานสากล
(06) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
ประเด็นที่ 4
ภาครัฐมีความทันสมัย
ประเด็นย่อยที่ 4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
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2.2.2 แผนระดับ 2
(1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
18 เมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อ เป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของยุทธศาสตร์ชาติ
ลงสู่แผนระดับต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนรวม 23 ฉบับ
ประกอบด้วย
(01) ความมั่นคง
(02) การต่างประเทศ
(03) การเกษตร
(04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(05) การท่องเที่ยว
(06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล
(08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
(09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

(12) การพัฒนาการเรียนรู้
(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(14) ศักยภาพการกีฬา
(15) พลังทางสังคม
(16) เศรษฐกิจฐานราก
(17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
(20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
(21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

กรมพัฒนาที่ดิน เกี่ยวข้อง จำนวน 7 แผนแม่บท โดยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก จำนวน
1 แผนแม่บท และหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 6 แผนแม่บท ได้แก่
01 ความมั่นคง
เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
ตัวชี้วัด :
ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย (อันดับ)
แผนย่อยที่ 2
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
13) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน มุ่งให้สามารถสนับสนุน
ภารกิจความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือ ประชาชน ตามนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ช าติ โดยมีแนวความคิดในการ
ดำเนินการที่สำคัญ คือ (1) วางแผน เตรียมการ และบริหารจัดการ ให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนา
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ประเทศของรัฐ บาล ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ช าติ และ (2) บริห ารจัดการให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
เป้าหมายแผนย่อยที่ 010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับ
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
03 การเกษตร (หลัก)
เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด :
อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อยที่ 2
เกษตรปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้ส ารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร
เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร
และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน
เป้าหมายแผนย่อยที่ 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อยที่ 6
การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษา
ฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ำ
ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครอง ที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและชุ มชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐาน ข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนำมาวางแผนการผลิต
ให้ส อดคล้อง กับ ข้อมูล สารสนเทศทางการเกษตร และนำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่าง
เหมาะสม สอดคล้อง กับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูล
อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้า
เกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิด
ขึ้น กับ สิน ค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุ ปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า
กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร
โดยกำหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสำรองอาหารในภาวะวิ กฤต
และการประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มี ที่ประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร
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เป้าหมายแผนย่อยที่ 030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)
09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมายที่ 1 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด :
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด(เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อยที่ 1
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แนวทางการพัฒนา
๕) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับการทำ
วิจัยต่อยอดเพื่อขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการ รวมทั้งจัดทำ
หลักสูตรการเรีย นการสอน และฝึกอบรม ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นแหล่งสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของภูมิภาคอาเซียน
เป้าหมายแผนย่อยที่ 090102 การลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ล้านบาท)
15 พลังทางสังคม
เป้าหมายที่ 1 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด :
มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อยที่ 1
การเสริมสร้างทุนทางสังคม
แนวทางการพัฒนา
2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง และการจัดการ
ตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุม
ทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามวัย
ในท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการสืทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะ
เป็นแกนนำการพัฒนาในท้องถิ่นระดับตำบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการ
จัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
เป้าหมายแผนย่อยที่ 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)
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16 เศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายที่ 1
รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจาย
และอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด :
ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (คะแนน)
แผนย่อยที่ 1
การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
แนวทางการพัฒนา
1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยี
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจำเป็นต่อการยกระดับ
เป็นผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิตการควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและ
ผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายแผนย่อยที่ 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด
(เฉลี่ยร้อยละ)
18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด :
อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
แผนย่อยที่ 4
การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา
2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทางและเป้าหมายที่
สอดคล้อง กับแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาวครอบคลุมถึงการบริหาร
จัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดในเชิงพื้นที่ โดยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบาย
มลพิษทางอากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพื้นที่ กำหนดให้มีระบบการอนุญ าตการระบายมลพิษ รวมทั้ง
เร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยังเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการติดตาม
ตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ของตนเอง ที่กำหนดมาตรการควบคุมปริ มาณ
การจราจรหรือยานพาหนะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือพื้นที่เขตเมืองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต รวมถึง
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านคุณภาพอากาศและเสียง เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่น ติดตามตรวจวัด
คุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจ้งเตือนปัญหามลพิษทาง
อากาศและเสียงที่สามารถเข้าถึงและทันเหตุการณ์รวมถึงการป้องกันและลดปัญหามลพิษข้ามแดน
เป้าหมายแผนย่อยที่ 180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
อยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
ตัวชี้วัด : คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
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19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
เป้าหมายที่ 1
ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด :
ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (ระดับ/คะแนน)
แผนย่อยที่ 1
การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคง
ด้านน้ำของประเทศ
แนวทางการพัฒนา
2) จัดการน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ (รวมลำน้ำ) แอ่งน้ำบาดาล การระบายน้ำจากเมืองชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ำ และ
ใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละ ลุ่มน้ำและจัดทำแผนและดำเนินการป้องกัน ฟื้นฟูรักษา ร่วมกับแผนรักษา
เขตต้นน้ำ และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติ (รวมลำน้ำ) ตามพื้นที่ที่กำหนด
ตามความสำคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ละลุ่มน้ำ โดย (1) มีการควบคุมปริมาณน้ำ การดูแลคุณภาพน้ำในลำ
น้ำ (2) การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน และ (3) กำหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นเพื่อการจัดการ (เช่น ระบบ
บำบัดน้ำเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การสูญเสียพื้นที่ป่า คุณภาพน้ำน่านน้ำ) (KD4 ตาม ADB และให้
สอดคล้อง กับแผนย่อยจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลในเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำ/คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำทะเล)
เป้าหมายแผนย่อยที่ 190101 ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)
ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
เป้าหมายแผนย่อยที่ 190102 การรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ดัชนีการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำ
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
ความผันผวนจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) ผนวกกับ
ผลกระทบและปัจจัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นำมาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงหลากหลายประการ
สำหรั บ ประเทศไทย การสร้ า งสรรค์ ป ระโยชน์ จ ากโอกาสและลดทอนความเสี ่ ย งที ่ จ ะเกิ ด ขึ ้ น จาก
และความเปราะบางของประเทศที่มีอยู่เดิม พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของทุกภาคส่วน
ในหลากหลายมิติ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่ต้องการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 จึงมีจุดประสงค์ที่จะพลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’s Transformation) ซึ่งครอบคลุม
ตั้งแต่การเปลี ่ย นแปลงในระดั บ โครงสร้า ง นโยบาย และกลไก เพื่อปรับเปลี่ย นองคาพยพในมิต ิต่ าง ๆ
ของประเทศให้เท่ากัน และสอดคล้อ งกับ พลวัตและบริบทของโลกที่เ ปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพื่อสร้ า ง
ความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที ่ ด ี ใ ห้ ก ั บ ประชาชนทุ ก กลุ ่ ม และรั ก ษาความยั ่ ง ยื น ของทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สำหรับสาระสำคัญร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จะเป็นกลไกถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ
ไปสู่การปฏิบัติ โดยระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ควรให้ความสำคัญในระยะ 5 ปี ภายใต้
หลักการและแนวคิดสำคัญ คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, แนวคิด ล้มแล้วลุกไวมุ่งเน้นการลดความ
เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง และการพลิกวิกฤติเป็นโอกาสเพื่อสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพและยั ่ง ยืน
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เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุน เวียนและ
เศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจีโมเดล) รวมทั้งคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย
ทั้งนี้ ตามแผนกำหนดการพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า
อย่างยั่งยืน มีเป้าหมายหลักที่ต้องการบรรลุผล 5 เรื่อง คือ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรม
การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ การมุ่งสู่สังคมโอกาสและความเป็นธรรม การเปลี่ยนผ่านสู่ความยั ่ง ยืน
และการเสริมสร้างความสามารถของประเทศรับบริบทโลกใหม่ โดยกำหนด 13 หมุดหมายการพั ฒ น า
เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การพัฒนาที่ชัดเจน โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดผลลัพธ์ในการพลิกโฉม
ประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศ
ไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ด้วยการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรมเป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื ่ อ นการยกระดั บ ศั ก ยภาพและพั ฒ นาประเทศในทุ ก มิ ติ
โดย “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” มีองค์ประกอบสำคัญที่ต้องดำเนินการ 4 มิติการพัฒนา
ภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้าน ได้มี การกำหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่
ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการจะ “ขจัด” ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผน

ภาพที่ 2.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562)
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โดยกรมพัฒนาที่ดินในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ซึ่ง
เป็นปัจจัยพื้นฐานทางการผลิตภาคการเกษตร และความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม มีความ
เกี่ยวข้อง จำนวน 2 มิติการพัฒนา และ 2 หมุดหมาย ได้แก่
มิติการพัฒนาด้านที่ 1
เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
เป้าหมายที่ 1 มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต
ร้อยละ 4.5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.2 รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร ไม่ต่ำกว่า
537,000 บาทต่อครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดแผน
ตัวชี้วัดที่ 1.3 พื้นที่เกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นเป็น 2.0 ล้านไร่
และพื้นที่เกษตรที่ได้รับการรับรองตามหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผน
ตัวชี้วัดที่ 1.4 พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลงร้อยละ 10
เมื่อสิ้นสุดแผน (2570)
มิติการพัฒนาที่ 3
วิถีชีวิตที่ยั่งยืน
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายที่ 1 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยธรรมชาติโดยตรง
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (รวมถึงความเสียหาย
ที่เกิดกับโครงสร้างพื้นฐานและการหยุดชะงัก
ของการบริการขั้นพื้นฐานที่สำคัญ) ลดลงเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนพื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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2.2.3 แผนระดับ 3
(1) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ 12 ปี (พ.ศ. 2558 – 2569) โดยประเมินและปรับปรุง
แนวทางการดำเนินงานบางด้านให้เหมาะสมยิ่งขึ้น มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดย กำหนด
วิสัยทัศน์การพัฒ นาไว้ว่า “ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจาก
อุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ได้กำหนดไว้ 6 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 การจัดการน้ำ
อุปโภคบริโภค ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ด้า นที่ 5 การอนุร ักษ์ฟื้น ฟู สภาพป่า ต้นน้ำ
ที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน และด้านที่ 6 การบริหารจัดการ
โดยกรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวข้องในด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน โดยมีเป้าประสงค์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม การป้องกัน
และลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ลาดชัน ซึ่งอยู่ ภายใต้กลยุทธ์การป้องกันและลดการ
ชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรลาดชัน จัดทำแนวป่ากันชน
การปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการปลูกหญ้าแฝก
(2) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
(พ.ศ. 2564 – 2569)
มุ ่ ง เน้ น การสร้า งการเติ บ โตทางเศรษฐกิจ จากฐานทรั พ ยากรที ่ ม ีค วามหลากหลาย
ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และความคิด
สร้างสรรค์ในการเพิ่มการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) แผนปฏิบัติการด้านฯ BCG ใน 4+1
สาขายุทธศาสตร์ คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การทองเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้สมดุลระหว่างการมีอยู่และใช้ไปเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีวิสัยทัศน์ คือ เศรษฐกิจเติบโต
อย่ า งมี ค ุ ณ ภาพและยั ่ ง ยื น ประชาชนมี ร ายได้ ด ี คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ดี รั ก ษาและฟื ้ น ฟู ฐ านทรั พ ยากรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประกอบด้วย
4 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุน
ทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใต้ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

18

ภาพที่ 2.3 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
(พ.ศ. 2564 – 2569)
ที่มา: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (2564)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยการพัฒนา
เศรษฐกิ จ แบบองค์ ร วม (BCG Model) ที ่ จ ะพั ฒ นา 3 เศรษฐกิ จ ไปพร้ อ มกั น ได้ แ ก่ เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ
(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยมี
เป้าหมายเพื่อ “ปรับ เปลี่ย นระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภ าพสูง ด้ว ยการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสานภูมิปัญญา มุ่งยกระดับผลผลิตเกษตรสู่มาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ
โภชนา ความปลอดภัย และระบบการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อเป้าหมายให้การทำการเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูง
ด้วยการผลิตสินค้าเกษตรที่เน้ นความเป็นพรีเมี่ยม มีความหลากหลาย และกำหนดราคาขายได้ตามคุณภาพ
ของผลผลิตเกษตร” มีตัวชี้วัด คือ
(1) GDP ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี
(2) รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
(3) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านไร่ภายในปี 2570
มีการเตรียมความพร้อมและแนวทางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้
แนวทางที่ 1 อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ การผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
แนวทางที่ 3 พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรภาครัฐ
แนวทางที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
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(3) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(พ.ศ. 2566 - 2580)
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 2580) เป็นกรอบนโยบายหลัก (Policy Framework) ระยะ 15 ปี ประกอบด้วย 4 ประเด็นนโยบายหลัก
ภายใต้วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล
เป็นธรรม และยั่งยืน ด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน ดังนี้
ประเด็นนโยบายที่ 1 การสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
และการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่มีการจัดทำเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ
ตามหลักเกณฑ์ One Map แล้วเสร็จ
ประเด็นนโยบายที่ 2 การใช้ที่ดินและทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวชี้วัด : 1. สัดส่วนของที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม
กับศักยภาพของที่ดิน และสมรรถนะของดิน (ลดลง)
2. สัดส่วนของดินที่ได้รับการฟื้นฟูหรือพัฒนาคุณภาพ
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (เพิ่มขึ้น)
3. สัดส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการทำการเกษตร
ตามแนวทางเกษตรอย่างยั่งยืน (เพิ่มขึ้น)
ประเด็นนโยบายที่ 3 การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ตัวชี้วัด : ระดับรายได้ของผู้ได้รับการจัดที่ดิน (เพิ่มขึ้น)
ประเด็นนโยบายที่ 4 การบูรณาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างมีเอกภาพ
ตัวชี้วัด : มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดินที่ทันสมัย
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ได้ ขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะ 15 ปี มาจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ระยะ 5 ปี เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(พ.ศ. 2566 – 2570)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมความยั่งยืนของระบบนิเวศของที่ดิน
และทรัพยากรดิน
ตัวชี้วัด : นำเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐตามหลักเกณฑ์ One Map
มาใช้ในการจัดการที่ดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างดุลยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และทรัพยากรดินตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของที่ดินที่ถูกทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์
ของประเทศลดลง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และทรัพยากรดิน
ตัวชี้วัด : 1. เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น
2. ยกระดับเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/
Smart Farmer/Smart Group
3. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมทักษะ
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกิจกรรมต่อเนื่อง
ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4. เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
ตัวชี้วัด : ระดับรายได้ของผู้ได้รับการจัดที่ดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบู ร ณาการและสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
ตัวชี้วัด : 1. มีกฎหมาย/ระเบียบและ/หรือกลไกที่เชื่อมโยง
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลาง ภูมิภาค และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. มีระบบข้อมูลที่สามารถบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของหน่วยงานทุกระดับ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดินที่มีประสิทธิภาพ
4. มีการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมระหว่าง
ภาครัฐและประชาชนในการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดิน
โดยกรมพั ฒ นาที ่ ด ิ น เกี ่ ย วข้ อ งทั ้ ง 5 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนี้ การส่งเสริมความมั่นคงและยั่ งยืนในการให้บริการระบบนิเวศ ด้ วยนโยบายของภาครัฐ
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการระบบนิเวศดี ขึ้น มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีดุลยภาพ ทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ตามบริบทและความต้องการ เพื่อให้เกษตรกรมีศักยภาพในการใช้ที่ดิน
และทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ยากไร้มีที่ดินเพียงพอต่ อการดำรงชีพ มีความเป็นอยู่ ที่ดี รวมทั้ง
ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการที่ดิ นของหน่วยงานทุกระดับ และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
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(4) (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570
วิสัยทัศน์ เกษตรไทยสู่เกษตรมูลค่าสูง เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
ภาคเกษตรเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
ประเด็นการพัฒนา
1. ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูป
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี
2. ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 90 ภายในปี 2570
3. รายได้เงินสุทธิของครัวเรือนเกษตร ไม่ต่ำกว่า 537,000 บาทต่อครัวเรือน
ภายในปี 2570
4. ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำรวม 2,376,015 ครัวเรือน
5. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 10 ล้านไร่ ภายในปี 2570
6. ลดการเผาในพื้นที่เกษตร จำนวน 1.47 ล้านไร่ ภายในปี 2570
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2564) ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่น ๆ
ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับภาคเกษตร รายละเอียดดังนี้
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570)
วิสัยทัศน์ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี”
ประเด็นการพัฒนา
1. เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
3. สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคม
4. บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี
2. อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 ต่อปี
3. รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนเกษตร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10ต่อปี
4. สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐาน (1) สหกรณ์
แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
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มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2อย่างน้อยร้อยละ 95 (2) วิสาหกิจชุมชน/
กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง อย่างน้อยร้อยละ 30
5. ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำรวม 2,576,015 ครัวเรือน

ภาพที่ 2.4 ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
กับแผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
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2.3 สถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย
2.3.1 ทรัพยากรดิน
ดินเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิต รวมทั้งยังมี
ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ เนื่องจากทรัพยากรดินส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตรกรรม
หากขาดการจัดการที่ดีจะก่อให้เกิดสภาวะดินเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิต ทำให้ความสามารถ
ในการผลิตของดิน ลดลง (กรมพัฒนาที่ดิน , 2564) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 320.70 ล้านไร่
จากข้อมูลสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทย พ.ศ. 2561 พบว่า ดินมีระดับความอุดม
สมบูรณ์ต่ำมากที่สุด มีเนื้อที่ 150.54 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.94 ของเนื้อที่ประเทศ รองลงมา คือ ระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีเนื้อที่ 52.72 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.44 ของเนื้อที่ประเทศ ระดับความ
อุดมสมบูรณ์สูง มีเนื้อที่ประมาณ 6.34 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของเนื้อที่ประเทศ พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
มีเนื้อที่ 101.57 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.67 ของเนื้อที่ประเทศ หน่วยเบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 3.59 ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ 1.12 ของเนื้อที่ประเทศ และพื้นที่น้ำ มีเนื้อที่ 5.95 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.85 ของเนื้อที่
ประเทศ โดยพบว่า ภูมิภาคที่ดินมีระดับความสมบูรณ์ต่ำที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ 78.94
ล้านไร่ รองลงมา คือ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคใต้มีเนื้อที่ 32.74 19.68 และ
19.19 ล้านไร่ ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีพื้นที่ที่ต้องได้รับการปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการดิน
อย่างเหมาะสมเป็นจำนวนมาก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2564)
ตารางที่ 2.1 ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2550 2557 2558 และ 2561
ดินปัญหา

ปี (พ.ศ.)
2550
2557
2558
2561
263,078
340,302
344,283
345,444
1. ดินอินทรีย์
เนื้อที่ (ไร่)
0.08
0.11
0.11
0.11
ร้อยละของเนื้อที่ประเทศ
3,744,207 4,407,109 4,217,319 4,200,111
2. ดินเค็ม
เนื้อที่ (ไร่)
1.17
1.37
1.32
1.31
ร้อยละของเนื้อที่ประเทศ
6,272,548 5,104,632 5,565,347 5,423,641
3. ดินเปรี้ยวจัด เนื้อที่ (ไร่)
1.96
1.59
1.74
1.68
ร้อยละของเนื้อที่ประเทศ
12,497,340 11,078,410 11,756,733 11,863,617
4. ดินทรายจัด
เนื้อที่ (ไร่)
3.90
3.45
3.67
3.71
ร้อยละของเนื้อที่ประเทศ
43,606,047 29,539,680 34,039,375 38,192,449
5. ดินตื้น
เนื้อที่ (ไร่)
13.60
9.21
10.61
11.9
ร้อยละของเนื้อที่ประเทศ
66,383,220 50,470,133 55,923,057 60,025,262
รวมเนื้อที่ (ไร่)
หมายเหตุ: ข้อมูล ใน พ.ศ. 2550 จากฐานข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 50,000
ข้อมูลใน พ.ศ. 2557 จากฐานข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 25,000 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ข้อมูลใน พ.ศ. 2558 จากฐานข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 25,000 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ข้อมูลใน พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทย พ.ศ. 2558
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดนิ (2564)

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

24
2.3.2 การใช้ที่ดิน
ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 320.70 ล้านไร่ จากข้อมูลการใช้ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2562 –
2564 พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด มีเนื้อที่ 177.99 ล้านไร่ รองลงมา
เป็นพื้นที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ 104.14 ล้านไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 19.78 ล้านไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด
มีเนื้อที่ 8.98 ล้านไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ มีเนื้อที่ 9.82 ล้านไร่ เมื่อเปรียบเทียบการใช้ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2562
- 2564 กับช่วง พ.ศ. 2560 - 2561 พบว่า ประเภทการใช้ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่เพิ่มขึ้น ได้แก่
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 5.26 และ 4.58 ตามลำดับ ส่วนประเภท
การใช้ที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ลดลง คือ พื้นที่เบ็ดเตล็ด พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 2.34, 0.50 และ0.42 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่เกษตรกรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด (ตารางที่ 2.2) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2564)
ตารางที่ 2.2 พื้นที่ประเทศไทยจำแนกตามประเภทการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2553 - 2564
ประเภทการใช้ที่ดิน

เนื้อที่ (ล้านไร่)

25532556
16.52
174.31
1.19
75.92
40.71
36.43
11.23
4.04
2.90
1.88

25582559
17.92
177.63
1.03
73.25
41.25
42.87
10.30
4.33
2.68
1.92

25602561
18.74
178.74
0.89
70.57
43.81
44.59
10.42
3.84
2.74
1.89

25622564
19.78
177.99
0.98
68.01
45.36
44.62
10.87
3.39
2.83

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน
พ.ศ. 2560-2561 กับ
พ.ศ. 256๒-256๔
เนื้อที่
ร้อยละ
(ล้านไร่)
+1.04
+5.26
-0.75
-0.42
+0.09
+9.18
-2.56
-3.76
+1.55
+3.42
+0.03
+0.07
+0.45
+4.14
-0.45
-13.27
+0.09
+3.18

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่เกษตรกรรม
- นาร้าง
- นา
- พืชไร่
- ไม้ยืนต้น
- ไม้ผล
- พืชไร่หมุนเวียน
- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- อื่นๆ (พืชสวน, ทุ่งหญ้าเลี้ยง
1.9
+0.01
+0.53
สัตว์, พืชน้ำ)
พื้นที่ป่าไม้
109.26
105.85 104.66 104.14
-0.52
-0.5
พื้นที่แหล่งน้ำ
8.98
9.25
9.37
9.82
+0.45
+4.58
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
11.63
10.05
9.19
8.98
-0.21
-2.34
รวม
320.70
หมายเหตุ: 1. เป็นข้อมูลการใช้ทดี่ ินทุกประเภททั้งพืน้ ที่ที่มีและไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทัง้ ในและนอกเขตป่าตามกฎหมาย
2. พื้นที่ทิ้งร้าง ได้แก่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ ไผ่ป่า ไผ่หนาม เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า
และนาเกลือร้าง
3. คำนวณด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่ (ไร่) จากกรมการปกครองรายจังหวัด
* ร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับเนือ้ ที่เดิม - ลดลง + เพิ่มขึ้น

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดนิ (2564)
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2.3.3 สถานภาพการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย
สถานการณ์การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ความแปรปรวนของธรรมชาติและกิจกรรมมนุษย์ อาทิ การรุกล้ ำพื้นที่ป่า การลักลอบตัดไม้ท ำลายป่า การใช้
ที่ดินไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทรัพยากร
น้ำ และเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงและพื้นที่เกษตรกรรมที่ขาดการอนุรักษ์ดินและ
น้ำซึ่งสาเหตุหลักมาจากความแปรปรวนของธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ ก่อให้เกิดความรุนแรงและ
ผลกระทบที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศต่าง ๆ ของประเทศไทย จากการประเมินค่าการสูญเสียดิน
ในภาพรวมทั้งประเทศโดยใช้สมการการสูญเสียดินสากล พบว่า เนื้อที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีปริมาณ
การสูญเสียดินอยู่ในระดับน้อย (0 - 2 ตันต่อไร่ต่อปี) พบกระจายครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ
75.62 ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ รองลงมาเป็นการสูญเสียดินในระดับปานกลาง และระดับรุนแรง
(ตารางที่ 2.3) ซึ่งพบในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ และภาคใต้
เมื่อพิจารณาตามสภาพพื้นที่ของประเทศไทย เนื้อที่ทั้งหมด 320.70 ล้านไร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ
พื้นที่ราบและพื้นที่สูง โดยพื้นที่ราบ (ความลาดชัน < 35 เปอร์เซ็นต์) มีเนื้อที่ประมาณ 217.89 ล้านไร่
และพื้นที่สูง (ความลาดชัน > 35 เปอร์เซ็นต์) มีเนื้อที่ประมาณ 102.81 ล้านไร่ ทั้งสองพื้นที่มีแนวโน้มของ
ความรุนแรงของการสูญเสียดินคล้ายกัน โดยมีสัดส่วนของระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินในระดับน้อย
(0 - 2 ตันต่อไร่ต่อปี) โดยพื้นที่ราบมีเนื้อที่การสูญเสียดินสูงกว่าพื้นที่สูง สำหรับระดับการสูญเสียดินที่มากกว่า
2 ตันต่อไร่ จะเห็นว่า พื้นที่ราบมีเนื้อที่รวม 45.08 ล้านไร่ หรือร้อยละ 14.06 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ในขณะที่
พื้นที่สูงมีเนื้อที่รวม 33.10 ล้านไร่ หรือร้อยละ 10.32 ของพื้นที่ทั้งประเทศ พบว่า พื้นที่สูงมีสัดส่วนของเนื้อที่
ที่จะเกิดการสูญเสียของดินมากกว่าพื้นที่ราบในระดับการสูญเสียดินรุนแรงมาก และระดับรุนแรงมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 0.71 และ 2.46 ของเนื้อทีท่ ั้งหมดของพื้นที่สูง ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 – 2.4
ตารางที่ 2.3 เนื้อที่การสูญเสียดินในประเทศไทย
ชั้นความรุนแรง
ปริมาณการสูญเสียดิน
ของการสูญเสียดิน
(ตันต่อไร่ต่อปี)
การสูญเสียดินน้อย
0-2
การสูญเสียดินปานกลาง
2-5
การสูญเสียดินรุนแรง
5 - 15
การสูญเสียดินรุนแรงมาก
15 - 20
การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด
> 20
เนื้อที่รวม
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2563)

เนื้อที่
ล้านไร่
242.52
46.05
18.70
3.18
10.25
320.70

ร้อยละ
75.62
14.36
5.83
0.99
3.20
100.00
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ตารางที่ 2.4 เนื้อที่การสูญเสียดินตามสภาพพื้นที่ราบและพื้นที่สูงในประเทศไทย
ชั้นความรุนแรง
ปริมาณการสูญเสียดิน
เนื้อที่
ของการสูญเสียดิน
(ตันต่อไร่ต่อปี)
ไร่
พื้นที่ราบ (ที่ราบลำน้ำ ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์)
ชั้น 1 การสูญเสียดินน้อย
0-2
172.81
ชั้น 2 การสูญเสียดินปานกลาง
2-5
29.09
ชั้น 3 การสูญเสียดินรุนแรง
5 - 15
12.72
ชั้น 4 การสูญเสียดินรุนแรงมาก
15 - 20
0.91
ชั้น 5 การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด
> 20
2.36
เนื้อที่รวม
217.89
พื้นที่สูง (ภูเขาและที่ลาดหุบเขา ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์)
ชั้น 1H การสูญเสียดินน้อย
0-2
69.71
ชั้น 2H การสูญเสียดินปานกลาง
2-5
16.96
ชั้น 3H การสูญเสียดินรุนแรง
5 - 15
5.97
ชั้น 4H การสูญเสียดินรุนแรงมาก
15 - 20
2.28
ชั้น 5H การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด
> 20
7.89
เนื้อที่รวม
102.81
เนื้อที่ทั้งประเทศรวม
320.70
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2563)

ร้อยละ
53.89
9.07
3.97
0.28
0.74
67.94
21.74
5.29
1.86
0.71
2.46
32.06
100.00

ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 72 (1) ได้กำหนดให้มีการ
“วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศไทยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของที่ดิน ตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นนโยบายแห่งรัฐนั้น การจัดทำแผนการใช้ที่ดินของประเทศไทยในครั้งนี้ นอกจากจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว ยังต้อง
สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี กฎหมาย นโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาการผลิต อุปสงค์
อุปทานภาคการเกษตร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ เพื่อกำหนดเป็นเขตการใช้
ที่ดินของประเทศไทยที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำแผนการใช้ที่ดิน ของประเทศไทย ตามระบบของ FAO เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ -สังคม รวมทั้งการอนุรักษ์
จัดสรรทรัพยากรที่ดีและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการ
ใช้ที่ดินและทรัพยากรที่ดินในภาพรวมของประเทศสู่ระดับจังหวัด และระดับตำบล (กรมพัฒนาที่ดิน ,2563)
โดยนำข้อมูลเขตเกษตรกรรมตามแผนการใช้ที่ดินมาใช้ในการเป็นฐานกำหนดเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
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2.3.4 การจำแนกเขตเกษตรกรรม
เขตเกษตรกรรม มีพื้น ที่ประมาณ 153,184,514 ไร่ หรือร้อยละ 47.77 ของเนื้อที่
ประเทศไทย เพื่อรองรับเกษตรกรจำนวน 5.8 ล้านครัวเรือน รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ให้กับประเทศ และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ทำให้คนไทยมีความมั่นคงทางอาหาร และมีรายได้เข้าสู่
ประเทศไทย โดยสามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้ ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน จึงได้ใช้ปัจจัยด้านความ
เหมาะสมของที่ดิน การพัฒนาระบบชลประทาน และโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในการกำหนดเขตพื้นที่
ความเหมาะสมออกเป็น 3 เขต ดังนี้
1) เขตเกษตรกรรมชั้นดี มีเนื้อที่ 42,647,558 ไร่ หรือร้อยละ 13.30 ของเนื้อที่ประเทศ
ไทย เป็นเขตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองไว้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร และ
ผลิตสินค้าเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูง หรือรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออก โดยรัฐใช้ลงทุนสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรกรรม เช่น โครงการชลประทาน โครงการป้ องกันน้ำท่วม หรือมีการจัดรูป
ที่ดิน รวมถึงพื้นที่ผลิตพืชที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีใดมาทดแทนการผลิตทาง
การเกษตร จากแหล่งผลิตของที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความพิเศษในการให้ผลผลิต ที่มีคุณภาพนี้ได้
แบ่งออกเป็น เขตย่อย ดังนี้
1.1 เขตพื้นที่ทำนา มีเนื้อที่ประมาณ 22,327,130 ไร่ หรือร้อยละ 6.96 ของเนื้อที่
ประเทศไทย เป็นเขตที่สภาพพื้นที่ราบเรียบเป็นที่ลุ่ม มีการสร้างระบบชลประทา หรือมีการจัดรูปที่ดินทำให้
สามารถทำนาได้ผลผลิตสูง พื้นที่ส่วนใหญ่สามารถทำนาได้มากกว่าหนึ่งครั้งในรอบปี ส่วนใหญ่ทำการผลิตข้าว
เพื่อการค้าและส่งออกเป็นหลัก มาตรการสำคัญในพื้นที่ควรส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเพื่อผลิต
ในเชิงการค้า
1.2 เขตพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ประมาณ 17,690,527 ไร่ หรือร้อยละ
5.52 ของเนื้อที่ประเทศไทย เป็นเขตที่มีระบบชลประทาน หรือมีการพัฒนาที่ดินที่สามารถทำการผลิตพืชไร่
ไม้ผลได้ผลผลิตดี สภาพพื้นที่เป็นที่ดอน การระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์สูง ส่วนใหญ่มีการผลิตสินค้า
เกษตรเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตเพื่อการส่งออก มาตรการสำคัญในพื้นที่นี้ควรส่งเสริมให้มีการลด
ต้นทุนและเพิม่ ผลผลิต เพื่อผลิตในเชิงการค้า
1.3 เขตพื้นที่พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป มีเนื้อที่ประมาณ
2,629,901 ไร่ หรือร้อยละ 0.82 ของเนื้อที่ประเทศไทย พืชที่ผลิตสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้
รับรองการจดทะเบียนจากสหภาพยุโรป เป็นสิ นค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ
หรือมีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากอิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เช่น สภาพแวดล้อม ดิน ฟ้า อากาศ ของ
แหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ สำหรับพืชที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยจาก
สหภาพยุโรปมี 4 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยช้าง และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
2) เขตเกษตรกรรมที่มีศ ักยภาพการผลิตสูง มีเนื้อที่ประมาณ 73,193,948 ไร่ หรือ
ร้อยละ 22.82 ของเนื้อที่ประเทศไทย เป็นเขตที่ควรสงวนไว้เพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในการผลิตอาหาร
และสินค้าเกษตรของประเทศ ลักษณะของพื้นที่ในเขตนี้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูง ให้ผลผลิต
เกษตรในระดับปานกลางถึงสูง และสามารถพัฒนาระบบชลประทาน และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเกษตรกรรม
ชั้นดีที่มีผลผลิตสูงต่อได้ แบ่งออกเป็น 2 เขตย่อย ดังนี้
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2.1 เขตพื้นที่ทำนา มีเนื้อที่ประมาณ 33,726,836 ไร่ หรือร้อยละ 10.52 ของเนื้อที่
ประเทศไทย เป็นเขตที่สภาพพื้นที่ราบเรียบเป็นที่ลุ่ม มีศักยภาพสูงในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรให้สามารถทำการเกษตรแบบเข้มข้นได้ มาตรการสำคัญในพื้นที่นี้ควรส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนและ
เพิ่มผลผลิต เพื่อผลิตในเชิงการค้า
2.2 เขตพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ประมาณ 39,467,112 ไร่ หรือร้อยละ
12.31 ของเนื้อที่ประเทศไทย เป็นเขตที่สามารถทำการผลิตพืชไร่ ไม้ผลได้ผลผลิตดี สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนการ
ระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีศักยภาพสูงในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้
สามารถทำการเกษตรแบบเข้มข้นได้ มาตรการสำคัญในพื้นที่นี้ควรส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
เพื่อผลิตในเชิงการค้า
3) เขตเกษตรกรรมที่มีศ ักยภาพการผลิตต่ำ มีเนื้อที่ ประมาณ 37,343,008 ไร่ หรือ
ร้อยละ 11.64 ของเนื้อที่ประเทศไทย ลักษณะพื้นที่มีความเหมาะสมในการผลิตทางการเกษตรค่อนข้างต่ำ
หรือไม่เหมาะสมต่อการผลิตสินค้าเกษตร เนื่องจากให้ผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน หรืออาจมีการเสี่ยงภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ การใช้ พ ื ้ น ที ่ ท ำการเกษตรจำเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง พื ้ น ที ่ โด ยใช้ ม าตรการและ
ความเหมาะสมร่วมกัน
ตารางที่ 2.5 การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ. 2562 - 2564 ในเขตเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2562
หน่วย : ไร่
เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพ
การผลิตสูง

เขตเกษตรกรรมชั้นดี
ประเภท
การใช้ที่ดิน

พื้นที่ชุมชน
และ
สิ่งปลูกสร้าง
ตัวเมือง
และย่านการค้า
หมู่บ้าน
สถานที่ราชการ
สถานี
คมนาคม
พื้นที่
อุตสาหกรรม
สิ่งปลูกสร้าง
อื่น ๆ
สนามกอล์ฟ

เขตพื้นที่
บ่งชี้ทาง
เขตพืชไร่
เขตพื้นที่
ภูมิศาสตร์ที่
ไม้ผล
ทำนา
ได้รับการ
และไม้ยืนต้น
รับรองจาก
สหภาพยุโรป
560,420
455,062 123,297

เขตพื้นที่
ทำนา

เขตพืชไร่
ไม้ผล
และไม้ยืนต้น

เขต
เกษตรกรรมที่
มีศักยภาพ
การผลิตต่ำ

รวม

544,131

760,989

628,480

3,072,379

11,400

8,356

10,272

17,943

14,739

23,397

86,107

411,760
24,834
26,812

336,556
29,845
16,791

92,219
11,227
3,845

378,056
36,928
35,814

528,320
59,716
27,284

422,712
54,460
34,396

2,169,623
217,010
144,942

70,576

46,511

4,380

59,133

95,948

63,967

340,515

14,486

16,265

1,354

15,772

30,121

26,871

104,869

552

738

-

485

4,861

2,677

9,313
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ)
หน่วย : ไร่
เขตเกษตรกรรมชั้นดี

เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพ
การผลิตสูง

เขต
เขตพื้นที่
ประเภท
เกษตรกรรมที่
บ่งชี้ทาง
รวม
เขตพืชไร่
เขตพืชไร่
การใช้ที่ดิน
มีศักยภาพ
เขตพื้นที่
ภูมิศาสตร์ที่ เขตพื้นที่
ไม้ผล
ไม้ผล
การผลิตต่ำ
ทำนา
ได้รับการ
ทำนา
และไม้ยืนต้น
และไม้ยืนต้น
รับรองจาก
สหภาพยุโรป
พื้นที่
20,781,322 16,299,145 2,303,255 31,721,759 36,659,926 34,212,091 141,977,498
เกษตรกรรม
พื้นที่นา
15,334,708 1,285,010 1,746,474 23,185,038 3,821,792 20,049,565 65,422,587
พืชไร่
1,000,870 6,538,598
16,813 4,364,748 16,330,664 5,168,959 33,420,652
ไม้ยืนต้น
1,991,041 5,911,465 512,444 3,116,725 13,484,806 6,924,565 31,941,046
ไม้ผล
996,875 2,195,418
10,527
608,931 2,591,575
997,641 7,400,967
พืชสวน
239,277
190,986
2,526
83,104
116,015
95,122
727,030
ไร่หมุนเวียน
48
3,742
17
274
12,655
37,106
53,842
ทุ่งหญ้า
และโรงเรือน
เลี้ยงสัตว์
117,129
97,065
6,316
127,918
236,908
185,473
770,809
พืชน้ำ
23,760
1,120
80
1,015
308
2,138
28,421
สถานที่
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ
1,070,000
71,319
7,349
220,834
56,060
738,675 2,164,237
เกษตร
ผสมผสาน/
ไร่นาสวนผสม
7,614
4,422
709
13,172
9,143
12,847
47,907
พื้นที่ป่า
18,840
64,531
33,509
61,396 295,407
346,061
819,744
พื้นที่น้ำ
226,281
145,646
97,679 378,494
247,797
385,803 1,481,700
พื้นที่
740,267
726,143
72,161 1,021,056 1,502,993 1,770,573 5,833,193
เบ็ดเตล็ด
รวมทั้งสิ้น 22,327,130 17,690,527 2,629,901 33,726,836 39,467,112 37,343,008 153,184,514

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2564)
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2.4 ผลสำเร็จจากการดำเนินงาน ระยะ 5 ปี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสำรวจจำแนกดิน
วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย
ทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัด
ร้อยละของพื้นที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างเหมาะสม
ตารางที่ 2.6 ผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสำรวจจำแนกดิน วิเคราะห์ดิน
และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานในปี 2560 - 2564
การสำรวจจำแนกดิน
1) การบริหารจัดการองค์ความรู้
ทรั พ ยากรดิ น ได้ ร ั บ การปรั บ ปรุ ง ฟื ้ น ฟู เ พิ ่ ม ขึ ้ น ร้ อ ยละ 5 ต่ อ ปี โ ดย
ด้านทรัพยากรดิน
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนาไม่น้อยกว่า 3 ล้านไร่
2) การพัฒนาและประยุกต์ใช้
ต่อปี มีการพัฒนาและประยุกต์ เทคโนโลยีเพื่อจัดทำแผนที่ดินความแม่นยำ
เทคโนโลยีเพื่อจัดทำแผนที่ดิน สูง ได้แก่ การพัฒนาระบบบริการข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน : ดินออนไลน์
ความแม่นยำสูง
พัฒนาระบบ e-Service ข้อมูลคุณภาพดินระดับประเทศและจัดทำฐานข้อมูล
3) ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ดิ น ของประเทศไทย สนั บ สนุ น ระบบสารสนเทศดิ น โลก (Global Soil
4) ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ Information Systems, GLOSIS) ส่ ง ผลให้ พ ื ้ น ที ่ เ กษตรได้ ร ั บ การบริ ห าร
จัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม 12.65 ล้านไร่
การวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช
1) การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
กรมพัฒนาที่ดิน ให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ผ่านกิจกรรมคลินิกเกษตร
ด้านการวิเคราะห์ดนิ น้ำ พืช
เคลื่อนที่ ทำให้ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาด้านการพัฒนา
2) การจัดระบบการบริหารงาน
ที่ดิน จำนวน 2,818,827.00 ราย โดยพัฒนาจัดระบบการบริหารงาน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมดินในพื้นที่เกษตรตาม
สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมดิน
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ให้บริการตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร
ในพื้นที่เกษตรตามมาตรฐาน
ผ่านระบบ e-Service บริการที่เข้าถึงผู้รับบริการเข้าถึงหมู่บ้าน (Mobile
สากล ISO/IEC 17025
Unit) มี ช ุ ด ตรวจสอบดิ น ภาคสนาม (LDD Test Kit) และให้ บ ริ ก ารแก่
3) พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบดิน
เกษตรกรโดยไม่ เสี ยค่าใช้ จ่าย และยกระดับการให้บ ริ การผ่านโครงการ
ภาคสนามอย่างง่าย
บริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี ซึ่ง “บัตรดินดี”
(LDD Test Kit)
เป็นบัตรประจำตัวดินของแปลงเกษตรกรที่มอบให้แก่เกษตรกรเฉพาะราย
4) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ เสมือนเป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่การขอรับบริการของ พด. โดยมีเจ้าหน้าที่และ
วิเคราะห์ดินให้กับเจ้าหน้าที่
หมอดินลงพื้นที่ตดิ ตามให้คำแนะนำการจัดการดินอย่างต่อเนื่องและมอบสิทธิ
ของหน่วยงาน และหมอดินอาสา ประโยชน์ตา่ ง ๆ เป็นรายแปลง
5) เพิ่มประสิทธิภาพและความ
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ดินให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ตระหนักของเกษตรกรต่อองค์ และหมอดินอาสาด้วยพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (e-Training)
ความรู้ด้านดิน และการนำผล
- หลักสูตร การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน
ตรวจสอบดินไปใช้
- หลักสูตร การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดินสำหรับงานวิชาการ
แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

31
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานในปี 2560 - 2564
การจัดทำแผนการใช้ทดี่ ิน
1) จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแผนการใช้ท่ดี ินให้
ภูมิศาสตร์กลางเพื่องานพัฒนา มี ความแม่ น ยำและทั น สมั ย โดยจั ด ทำฐานข้ อมู ล ดิ น ในการกำหนดเขต
ที่ดิน (LDD One Map)
เหมาะสมสำหรับปลูกพืชเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 5 ชนิด
2) พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
พืช ต่อปี เพื่อประยุกต์ใช้แผนที่การใช้ที่ดินในการจัดทำเขตพัฒนาที่ดิน เช่น
และการใช้ประโยชน์แผนการใช้ โครงการแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับ
ที่ดิน
ตำบลทุกจังหวัด มีตำบลต้นแบบจำนวน 231 ตำบล ซึ่งครอบคลุมพื ้นที่
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทั้งหมด 16.2 ล้านไร่ พื้นที่ได้รับการพัฒนาที่ดินตามความต้ องการและ
ด้านแผนการใช้ที่ดนิ ให้มี
แก้ปัญหาทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกต้อง
ความแม่นยำและทันสมัย
และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทำให้ลดต้นทุนการผลิต และได้ผลตอบแทน
4) ประยุกต์ใช้แผนที่การใช้ทดี่ นิ
สูงขึ้น มูลค่าภาคเกษตรกรรมปรับตัวสูงขึ้นจากการพัฒนาด้านเกษตร แผนฯ
ในการจัดทำเขตพัฒนาที่ดิน
มีหน่วยงานอื่นใช้เสนอของบประมาณในการจัดการทรัพยากรที่ดิน และการมี
5) การจัดทำฐานข้อมูลดิน
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินและการผลิต
ในการกำหนดเขตเหมาะสม
สินค้าเกษตร ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคง และ
สำหรับปลูกพืชเพื่อรองรับ
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ แก่เกษตรกรผู้ใช้ที่ดิน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
เขตเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง จากแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลที่นำไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ตาม
เขตการใช้ที่ดิน เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
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ยุทธศาสตร์ 2 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
เป้าหมาย
งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพัฒนาดินถูกนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี
ตัวชี้วัด
จำนวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์
ตารางที่ 2.7 ผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดนิ ในลักษณะ
องค์รวม
2) พัฒนาศักยภาพนักวิชาการ
ตามสายงานแต่ละด้าน
เพื่อสร้างผลงานวิจยั
ในเชิงนวัตกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม
3) พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย
และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
ด้วยการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดำเนินงานในปี 2560 - 2564
กรมพัฒนาที่ดนิ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาที่ดิน
จำนวนทั้งสิ้น 410 เรื่อง
โดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สำหรับการผลิต
ปุ๋ยหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ สารเร่งซุปเปอร์
พด.3 สำหรับควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่า เป็นต้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่มีความจำเพาะเจาะจงกับชนิดพืช เนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีปัญหาการ
เพาะปลูกไม่เหมือนกัน ทำให้ พด.พัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.13 ไมคอร์
ไรซาสำหรับข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญชนิดหนึ่ง ประโยชน์
ของ พด.13 พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น โดยเฉพาะฟอสฟอรัส
รวมทั้งเส้นใยราแผ่ขยายธาตุอาหารมากขึ้นทนสภาพแล้ง กรดด่าง และ
ควบคุมโรคพืชได้ด้วยและยังเพิ่มประสิทธิภาพการดึงดูดปุ๋ยเคมี ลดการใช้
ปุ๋ยเคมี ลดการสูญเสียปุ๋ย เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณ 10 กิโลกรัม
สามารถลดการใช้ ปุ๋ ย เคมี ได้ 20-25% ซึ ่ ง ได้ เปิ ด ตั ว ผลิ ต ภัณ ฑ์ พด.13
ไมคอร์ไรซาสำหรับข้าวโพด ในวันดินโลก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และ พด.14 ไตรโคเดอร์มาแบบผงละลายน้ำ
(2564)
นอกจากนั้นยังพัฒนางานวิจยั เชิงบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก เช่น
โครงการแผนการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อควบคุมการเกิดตะกอนดิน
และบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นทีล่ ุ่มน้ำทั้งระบบ ให้เกิดประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ร่วมกับกรมชลประทานและ
สถาบันการศึกษา
ระบบการให้บริการสืบค้นข้อมูลดินและงานวิจัยผ่านระบบเครือข่าย เพื่อ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านทรัพยากรดิน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิก
ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลดินและงานวิจัย
แห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Soil Information System: ASIS) ให้สามารถ
เชื ่ อ มโยงกั บ ระบบฐานข้ อ มู ล ดิ น ระดั บ โลก (Global Soil Information
System: GLOSIS) ของ FAO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ 3 บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน
และอนุรักษ์ดินและน้ำ
เป้าหมาย
ภาคการเกษตรมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกษตรกร
ลดใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรลดลง ร้อยละ 20 ต่อปี
ตัวชี้วัด
อัตราส่วนของการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรที่ลดลง
ตารางที่ 2.8 ผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) จัดทำคลังความรู้การปรับปรุง
บำรุงดินของกรมพัฒนาที่ดิน
2) ส่งเสริมและขยายผลการใช้
เทคโนโลยีด้านการปรับปรุง
บำรุงดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และสนับสนุนการผลิตอาหาร
ปลอดภัย
3) การปรับปรุงคุณภาพดิน
ตามสภาพปัญหาของดิน
4) การพัฒนาที่ดนิ พื้นที่เฉพาะ
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
1) พัฒนาความรู้ในการจัดระบบ
อนุรักษ์ดิน และน้ำแบบมีส่วนร่วม
2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ดิน
และน้ำที่ถูกต้องและง่าย
ต่อการปฏิบัติ
3) พัฒนาระบบช่วยตัดสินใน
การวางแผนการจัดทำระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ
4) จัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ดิน
และน้ำในเขตพัฒนาที่ดนิ ลุ่มน้ำ
5) สาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำ
โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
โดยใช้วิธีพืชและวิธีกล
6) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน
7) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร

ผลการดำเนินงานในปี 2560 - 2564
การฟื้นฟูปรับปรุงดิน
กรมพัฒนาที่ดินได้มีการศึกษา วิจัย และทดลองหาวิธี การแก้ไขปัญหา
ที่เหมาะสม ปฏิบัติได้ง่าย ลงทุนต่ำได้ผลตอบแทนสูง ดำเนินการในพื้นที่ที่มี
ปั ญ หาทางกายภาพด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การใช้ ป ู น มาร์ ล ในการพั ฒ นาพื ้ น ที่
ดิ น เปรี ้ ย ว ใช้ ห ิ น ปู น ฝุ ่ น ในการปรั บ ปรุ ง พื ้ น ที ่ ด ิ น เปรี ้ ย วดิ น เค็ ม ภาคใต้
การปรั บ ปรุ ง พื ้ น ที ่ ด ิ น กรด โดยการใช้ โ ดโลไมท์ และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
พื้นที่ดินเค็ม รวมทั้งสิ้น 671,037 ไร่
รวมทั ้ ง ดำเนิ น การพั ฒ นาที ่ ด ิ น ในพื ้ น ที ่ เฉพาะ ดำเนิ น การจั ด ทำระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
พื้นที่ทุ่งสมฤทธิ์ และพื้นที่ทุ่งหมาหิว สำหรับการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 167,655.28 ไร่
นอกจากนี ้ ยั ง ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำคลั ง ความรู้ ด้ า นการพั ฒ นาที ่ ดิ น
การปรับปรุงบำรุงดิน ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการพัฒนาความรู้ในการจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำแบบมีส่วนร่วม โดยจัดทำคู่มือมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยวิธีกล
และจัดทำคู่มือการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในระดับพื้นที่เพื่อให้
เจ้ า หน้ าที่ ผู ้ป ฏิ บั ติ งานสามารถออกแบบงานจัด ระบบอนุ รักษ์ดินและน้ำ
ในรูปแบบมาตรการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดิน เพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ในพื้นที่ ลุ่มน้ำแม่สาคร-ห้วยสาลีก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อเป็น
ต้นแบบแผนบริหารจัดการโครงการ โดยแผนแม่บทฯ นี้จะนำไปสู่ผังรวม
โครงการ เพื่อออกแบบมาตรการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในระดับพืน้ ที่
เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม
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ตารางที่ 2.8 (ต่อ)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานในปี 2560 - 2564
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยวิธีกล
และวิธีพืช จำนวน 5,141,258.20 ไร่ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 238,406 บ่อ เพื่อให้
เกษตรกรมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ น้ำด้วยระบบ
กระจายน้ ำ โดยในปี 2564 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ ่ ม เกษตร
ทฤษฎีใหม่ โดยเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 27,117 ราย พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ จำนวน 97,328 ไร่ สามารถเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำได้ 683,205
ล้านลูกบาศก์เมตร
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ยุทธศาสตร์ 4 สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย
เป้าหมาย
องค์กรมีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินที่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง
ตารางที่ 2.9 ผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนา
ความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) พัฒนาหมอดินอาสาสู่เกษตรกร
มืออาชีพ (smart farmer)
2) บูรณาการความรู้ระหว่าง
หมอดินอาสาและนักวิชาการ
เพื่อให้เกิดนวัตกรรม
3) ขยายผลการทำการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับเครือข่าย
ด้านการพัฒนาที่ดนิ

ผลการดำเนินงานในปี 2560 - 2564
ภาคี เครื อข่ า ยหมอดิ น อาสาร่ ว มกั น ช่ ว ยเหลื อและสนั บ สนุ น ภารกิ จ
ประสานเชื่อมโยงระหว่าง พด.กับเกษตรกรในระดับต่าง ๆ รวมทั้งถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที ่ดิน แก่เกษตรกรใน
ท้องถิ่น (จากหมอดินอาสาทั่วประเทศ จำนวน 77,690 คน ทำให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโครงการฝึกอบรมใน 3 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตร 1 (วันดินโลก)
2) หลักสูตร 2 (ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติหมอดินอาสา)
3) หลักสูตร 3 (การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากถังความรู้หมอดินอาสา
บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน)
เครือข่ายหมอดินอาสาและบุ คลากรภาครั ฐที่ รับผิดชอบด้านดิ น ของ
ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว
เมียนมา จีน เวียดนาม และไทย จะเป็นภาคส่วนที่เข้มแข็งในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรดินให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผ่านการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการดินที่มีสภาพปัญหาและสภาพพื้นที่ที่
คล้ายคลึงกัน
เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาทางด้านดินและที่ดินระดับชาติและระดั บ
ภูมิภาคที่เข้มแข็ง เสริมสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านดินที่มีความสามารถใน
การวิ จ ั ย เกี ่ ย วกั บ การจั ด การดิ น อย่ า งยั ่ ง ยื น ในรู ป แบบการบู ร ณาการ
ระดั บประเทศและระดั บภู ม ิ ภาค ที มผู ้ เชี ่ ยวชาญด้ านวิ ทยาศาสตร์ ทางดิ น
แลกเปลี ่ ยนข้ อมู ล การถ่ ายทอดองค์ ความรู ้ และผลงานวิ จ ั ย เครื อข่ าย
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินระดับชาติที่เข้มแข็งขึ้น มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
และสอดคล้องกัน
โครงการบริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี
ซึ ่ ง “บั ต รดิ น ดี ” เป็ น บั ตรประจำตั ว ดิ นของแปลงเกษตรกรที ่ ม อบให้แก่
เกษตรกรเฉพาะราย เสมือนเป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่การขอรับบริการของ
พด. โดยมีเจ้าหน้าที่และหมอดินลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการจัดการดิน
อย่างต่อเนื่องและมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นรายแปลง
เผยแพร่ ส ื ่ อ วี ด ี โ อหมอดิ น อาสาที ่ ป ระสบความสำเร็ จ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
กรมพัฒนาที่ดิน

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

36
ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
เป้าหมาย
องค์กรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
ตารางที่ 2.10 ผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนา
ที่ดิน ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และครอบคลุม
การนำไปใช้ประโยชน์
2) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดนิ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
3) ส่งเสริมการพัฒนาที่ดนิ แบบมีส่วนร่วม

ผลการดำเนินงานในปี 2560 - 2564
กรมพั ฒ นาที ่ ด ิ น ดำเนิ น การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย
และครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ โดยการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอพวงสำหรับหน่วยงาน
กรมพัฒนาที่ดิน ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในระบบ
บริหารจัดการเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร
และงบประมาณ เช่น ใช้ระบบ e-Saraban แบบเต็มรูปแบบ
ภายในกรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใช้ระบบ
การประชุมทางไกล (e-Meeting/VDO/
Web Conference/Zoom) พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ
พั ฒ นาระบบ e-Office ระบบ e-Document และระบบ
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานฯ การใช้ LDD Zoning ช่วย
เจ้าหน้าที่ให้สามารถแก้ไข ปรับปรุง (Redline) ข้อมูลผ่าน
ระบบออนไลน์ การใช้ Agri-Map online เป็นเครื่องมือช่วย
เจ้าหน้าที่ในการให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนการผลิตพืช
และพั ฒ นาปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligent : AI)
ต อ บ ค ำ ถ า ม แ ท น เ จ ้ า ห น ้ า ท ี ่ ผ ่ า น Chatbot
“คุยกับน้องดินดี” เป็นต้น
กรมพัฒนาที่ดิน สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ เพิ่มขีดความสามารถ และเพิ่มโอกาสเกษตรกร
ในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นภาคีเครือข่าย และมีบทบาท
ร่วมทำงานกับภาครัฐในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ พด.
มีแนวทางที่เอื้อให้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เข้ามามี
ส่วนร่วมในการทำงานด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 1) การจัดตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทำงาน เช่น คณะกรรมการวันดินโลก
คณะกรรมการวิ ช าการกรมพั ฒ นาที ่ ดิ น คณะกรรมการ
พัฒนาที่ดิน เป็นต้น 2) การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือ
เช่น การประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสมัชชาความ
ร่ ว มมื อ ทรั พ ยากรดิ น แห่ ง ประเทศไทย ( THAI SOIL
PARTNERSHIP : TSP) และลงนามปฏิ ญ ญาความร่ ว มมื อ
การขั บ เคลื ่ อ นสมั ช ชา ความร่ ว มมื อ ทรั พ ยากรดิ น แห่ ง
แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานในปี 2560 - 2564
ประเทศไทย ระหว่าง 18 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานหลัก
จัดตั้ง Thailand Soil Laboratory Network : TSLAN เพื่อ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารของประเทศไทย และมี
หน่ ว ยงานที ่ส นใจ สมั ครเข้ า ร่ ว มโปรแกรมทดสอบความ
ชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน จำนวน 35 หน่วยงาน
3) การจัดตั้งหน่วยงานสร้างความร่วมมือด้านดินภายในและ
ระหว่างประเทศ เช่น การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
วิ จ ั ย ดิ น แห่ ง ภู ม ิ ภ าคเอเชี ย (CESRA) 4) การสร้ า งความ
ร่วมมือทางวิชาการ เช่น โครงการความร่วมมือทางวิ ชาการ
ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำระหว่าง พด. และสถาบันอนุรักษ์
ดินและน้ำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Institute of
Soil and Water Conservation: ISWC) โครงการความ
ร่วมมือพัฒนาเครือข่ายหมอดิน อาสาระหว่าง พด. และ
ประเทศในกลุ่มล้านช้าง-แม่โขง โครงการตัดสินใจแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนและ ขยายผลการจัดการที่ดิน
อย่างยั่งยืน (DS-SLM) "ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบัน IRD สถาบัน INRA และกรมพัฒนาที่ดิน" 5) การ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายและงานตามภารกิจหลัก เช่น
โครงการส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการเกษตร
อินทรีย์ โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning
by Agri Map) การจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล การ
จั ด กิ จ กรรมวั น ดิ น โลกของเครื อ ข่ า ยองค์ ก รจาก
ทั่วโลก เป็นต้น 6) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายหมอดิน
อาสา และ 7) การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ สร้างความร่วมมือภายในหน่วยงานขับเคลื่อนงาน
ให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
เป้าหมาย
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินมีการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านทรัพยากรดินเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
จำนวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์การ
ตารางที่ 2.11 ผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินงานในปี 2560 - 2564
ด้านการจัดทำแผนและการติดตามประเมินผล
1) การสร้างเครือข่ายด้านแผนงาน การติดตาม
กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลโครงการ
และการบริ หารจั ด การองค์ การ พด.ใช้ เทคโนโลยี เพื ่ อ การ
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารงาน
ปฏิ บั ต ิ งานเชิ งพื ้ นที ่ เช่ น LDD Zoning, LDD On Farm, Agri3) พัฒนาบุคคลากรด้านการจัดทำยุทธศาสตร์
Map online, AI Chatbot “น้องดินดี” IOT การจัดการดินและ
น้ำอัจฉริยะ เป็นต้น และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการ
เ ช ่ น e-Meeting, e-Saraban, e-Document, e-library,
e-payment เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาผู้นำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
พ ั ฒนาท ั กษะท ี ่ หลากหลาย (ด ิ จ ิ ท ั ล ค ิ ดเช ิ งระบบ
คิดเชิงนวัตกรรม) การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวอย่างหลักสูตร
1) พด.ยอดผู้นำ (LDD the Smart Leader)
2) ภาวะผู้นำและการสอนงาน (Leadership and
Coaching for High Performance)
3) Coaching and mentoring
4) นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นบส.กษ.)
5) นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (นบส1)
6) ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
4) ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง
5) ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สำหรับนักบริหารระดับสูง
6) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง
7) การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่องค์กร
ดิจิทัล (Digital Transformation Program)
8) ผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นที่ 1

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

39
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานในปี 2560 - 2564
ด้านการบริหารงบประมาณ
1) พัฒนางานด้านการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน
ระบบการติดตาม พด. ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงระบบ
งบประมาณ ติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบ
การติ ดตามเพื ่ อให้ การติ ดตามเกิ ดความรวดเร็ ว และลดการ
2) พัฒนาบุคลากรกรมฯ ด้านการบริหาร
สิ้นเปลืองทรัพยากรในการจัดทำรายงาน โดยการติดตามผลงาน
งบประมาณ
ของกระบวนงานผ่านระบบแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาที่ดิน การ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้
จ่ า ย นอกจากนี ้ กรมพั ฒ นาที ่ ด ิ น ยั ง ออกแบบระบบการ
ติดตามโครงการสำคัญ เช่น ระบบติดตามงาน 1 ตำบล 1 กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่กรมพัฒนาที่ดิน มีการรายงานความก้าวหน้า
และสรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแบบ
Real time
ด้านการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบ
1) การถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเพิ่ม
1. พัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศหลักสูตร
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
กรมพัฒนาที่ดนิ
2) การพัฒนาความรู้ดา้ นการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัยด้วยกฎ ระเบียบราชการ
ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
1. พั ฒ นาระบบการโต้ ต อบกั บ ผู ้ ใ ช้ ง านด้ ว ยเทคโนโลยี
ออนไลน์
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เพื ่ อวางแผนการใช้ ท ี ่ ด ิ น สำหรั บ เกษตรกร
รายแปลง หรือ AI Chatbot : คุยกับน้องดินดี

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

40
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินงานในปี 2560 - 2564
ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ
1. จัดทำและเชื่อมโยงแผนที่รูปแบบ Web Map Service
(Geo-Informatics system) ตามมาตรฐาน ICT
(WMS) กับ ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศ
สำหรับบริการบนระบบอินเตอร์เน็ต
กลางของประเทศ (NGIS Portal)
2) จัดการคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
2. บูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูล Big Data กับศูนย์ข้อมูล
และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ (Analytic Bi)
เกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center
: NABC)
3) ศึกษาวิจัยโมเดลการทำการเกษตรแบบแม่นยำ 1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ที่ดิน
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดความ
ในพื้นที่เกษตรกรรายแปลง (LDD on farm land use
เหมาะสมของดินกับพืช การจัดการดิน
planning)
การปรับปรุงบำรุงดิน และการอนุรักษ์ดินและ
น้ำ ฯลฯ เป็นรายบุคคล ผ่านแอฟพลิเคชั่น
4) จัดทำแผนที่ถือครองการเกษตรรายแปลง
1. การพัฒนาศักยภาพในการสนับสนนุ การทำเกษตร
ระบบเก็บข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ข้อมูลดิน
อัจฉริยะ (Smart Farming) ดวยเทคโนโลยีอากาศ
และน้ำจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์และโดรน
ยานไรคนขับ (UAV)
(Drone)
5) บูรณาการข้อมูลเกษตรกร ได้แก่
1 การยกเลิกสำเนาเอกสารเพื่อบริการประชาชน
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ด้านการพัฒนาที่ดนิ
2. การเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนผ่าน Linkage Center
กรมการปกครอง
3. การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง
ภาครัฐ (Government Data Exchange : GDX)
6) พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
1. การจัดหาระบบสำรองขอมูล Data Backup System
ด้านการให้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์
2. การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย
7) พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐ
1. โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 เป้าหมาย
และหมอดินอาสาด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อพัฒนาหมอดินอาสาให้เป็น smart farmer
เรียนรู้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมพัฒนาที่ดนิ
2. จัดทำถังความรู้ด้านการพัฒนาที่ดนิ ได้รวบรวม
องค์ความรู้ของหมอดินอาสาที่ประสบความสำเร็จ
เพื่อให้หมอดินอาสาได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้งาน
ด้านการพัฒนาที่ดนิ นำไปประยุกต์ใช้
ในการทำการเกษตร
8) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิบัติ
1. การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในส่วนภูมิภาค
9) ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาโปรแกรมใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
ระบบสารสนเทศด้านตรวจสอบภายใน
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ผลการดำเนินงานในปี 2560 - 2564
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1) ปรับปรุงสมรรถนะประจำตำแหน่งให้สอดคล้อง 1. พัฒนาบุคลากรตามแต่ละตำแหน่งเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และ
กับแบบบรรยายลักษณะงาน (JD) และพัฒนา ความเชี่ยวชาญ ด้วยหลักสูตร
บุคลากรตามสมรรถนะประจำตำแหน่งเพื่อให้
1.1 การจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุ
มุ่งสู่เกษตร 4.0
เป้าหมาย
1.2 การสำรวจดินโครงการเฉพาะกิจ adhoc survey
2) จัดทำระบบ Training Road Map
1.3 การดำเนินงานเกี่ยวกับการจำแนกประเภทที่ดนิ
กรมพัฒนาที่ดนิ
(ป่าไม้ถาวร)
3) วิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)
1.4 การบริหารจัดการขุดสระและวางรูปผังแปลง
และจัดทำแผนอัตรากำลังกรมพัฒนาที่ดิน
โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างช่องทาง
1.5 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การเรียนรู้ให้กับบุคลากรเพื่อสร้างองค์ความรู้
สู่ความเป็นเลิศของกรมพัฒนาทีด่ ิน
จากการปฏิบัตงิ านและพัฒนาประสิทธิภาพ
1.6 การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัล
การปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
5) พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงทั้งระบบ กผง.
1.7 การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านสารสนเทศ
กค. กกจ.
ภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาที่ดนิ
1.8 ระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
บริการประชาชน
1.9 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับงานด้าน
การพัฒนาที่ดินด้วยโปรแกรมภูมิสารสนเทศ
2. การกำหนดนโยบายในการเกลี ่ ย อั ต รากำลั ง ตำแหน่ ง ใน
สายงานที่มีความสำคัญต่อการยกระดับผลการปฏิบัติงานของ
หน่ ว ยงาน วิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ งานเพื ่ อ ใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
การกำหนดตำแหน่งของทั้งข้าราชการและพนักงานราชการให้
เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
มีการสื่อสาร สร้างการรับรู้ และซักซ้อมทำความเข้าใจให้กับ
บุ คลากร เพื ่ อให้ เกิ ด การพั ฒ นาบุ คลากรตามเส้ น ทางสั ่งสม
ประสบการณ์และผลงาน (Career Path)
โดยปัจจุบันกรมฯ มีการจัดทำเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ใน
ตำแหน่งอำนวยการระดับสูงครบทุกตำแหน่ง รวมทั้งตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน รวม 14 ตำแหน่ง และได้มีการ
ประกาศ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของ พด. โดยมีการชี้แจง
สร้างความเข้าใจในรายละเอียดของหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติ
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ผลการดำเนินงานในปี 2560 - 2564
ด้านการพัฒนาระบบบริหารองค์กร
1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ
การวางระบบการนำองค์การ และความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยใช้ เ ครื ่ อ งมื อ LDD Excellent Model กำหนดทิ ศ ทาง
องค์ การ วิ ส ั ย ทั ศน์ พั น ธกิ จ และค่ า นิ ย ม จั ด ทำแผนปฏิ บ ัติ
ราชการ ระยะ 20 ปี 5 ปี รายปี พร้อมทั้งสื่อสารและถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง และ
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 นอกจากนี้ กรมพัฒนา
ที่ดิน . ได้วางระบบการกำกับดูแลองค์การ ให้การปฏิบัติงาน
บรรลุ ผ ลสำเร็ จ ตามเป้ า หมาย และมี ความโปร่ ง ใสตามหลั ก
ธรรมาภิบาล ส่งผลให้กรมได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์การ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม และได้รับการรับรองสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 โดยผ่ า นเกณฑ์ ค ุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ
ภาครั ฐ 4.0 ในระดั บ ก้ า วหน้ า (Advance) จนได้ ร ั บ รางวั ล
เลิศรัฐประจำปี 2564 นอกจากนี้ในภาพรวมกรมพัฒนาที่ดิน
ยังมีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลเลิศรัฐจากสำนักงาน ก.พ.ร. ใน
สาขาบริการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวม 30 รางวัล
2) ศึกษาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง
ตั้งแต่ปี 2560 รัฐบาลได้ปรับการประเมินผลการปฏิบัติ
การปรับปรุงประสิทธิภาพองค์การตามกรอบการ ราชการของส่วนราชการ จาก “การจัดทำคำรับรองการปฏิบตั ิ
ประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ราชการ” เป็ น “การประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ” กำหนดกรอบการ
ประเมิ น ใน 2 องค์ ป ระกอบที ่ ส ำคั ญ คื อ 1) การประเมิ น
ประสิ ท ธิ ผ ลการดำเนิ น งาน (Performance Base) กำหนด
ตัวชี้วัด โดยถ่ายทอดตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ
ลงสู ่ ก ระทรวงและกรม มี ต ั ว ชี ้ ว ั ด ร่ ว ม (Joint KPIs) และ
ตั ว ชี ้ ว ั ด กรม (Function KPIS) กำหนดจากโครงการสำคั ญ
ส่วนองค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน
(Potential Base) เน้ น การพั ฒ นาองค์ ก รสู ่ ด ิ จ ิ ท ั ล และการ
พัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ซึ่งผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา พบว่า กรมพัฒนาที่ดิน สามารถดำเนินงานได้ตาม
เป้ า หมายขั ้ น สู ง ในทุ ก ตั ว ชี ้ ว ั ด โดยในปี 2562 ได้ ร ั บ การ
ประเมิ น ผลอยู ่ ในระดั บ “คุ ณ ภาพ” และตั ้ ง แต่ ป ี 2563 2564 มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไม่นำ
ผลการดำเนินงานของส่วนราชการมาประเมินตามมาตราการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ เนื ่ อ งจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
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3) ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างบทบาทภารกิจของ
กรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ
กรมที่เปลี่ยนแปลงไป*

ผลการดำเนินงานในปี 2560 - 2564
กรมพัฒนาที่ดิน แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 2 คณะ คือ
คณะทำงานแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในกรมพั ฒ นาที ่ ด ิ น และ
คณะกรรมการการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างการแบ่ ง ส่ ว นราชการ
กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาการปรับปรุงการแบ่ง
ส่ ว นราชการของกรมพั ฒ นาที ่ ด ิ น จากนั ้ น กรมพั ฒ นาที ่ ดิ น
ได้ทบทวนทิศทางองค์การ เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการ
กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2566 - 2570) พบว่า โครงสร้างของ
กรมพั ฒ นาที ่ ด ิ น ระดั บ สำนั ก /กองมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก ารในการขั บ เคลื ่ อ นแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการกรม
พ.ศ. 2566 - 2570 อย่ า งไรก็ ต าม กรมพั ฒ นาที ่ ด ิ น ได้ มี
นโยบายให้ปรับโครงสร้างภายใน โดยวิเคราะห์และทบทวน
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในระดั บกลุ่ม/ฝ่าย ภายใต้กอง/
สำนัก
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บทที่ 3
วิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
โดยเน้นการมีส่วนร่วมผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพื่อให้มั่นใจได้ว่า แผนปฏิบัติราชการจะสามารถตอบโจทย์ความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้รับบริการได้อย่างตรงจุด สอดคล้องเชื่อมโยงกับ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) นโยบายและทิ ศ ทางการพั ฒ นาระดั บ ประเทศ บริ บ ทขององค์ ก ร และตอบสนองต่ อ แนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีกระบวนการที่สำคัญ ดังนี้
3.1 การกำหนดทิศทางองค์การ
โดยทีมผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ อธิบดี รองอธิบดี และผู้อำนวยการกอง/สำนัก ซึ่งได้ร่วมกันทบทวน
บริบทขององค์กร การดำเนินงานที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การที่จะส่งผลถึงการทำงาน
ในอนาคต เพื่อกำหนดเป็นทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไปในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยใช้เครื่องมือ 6Cs Analysis
ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์ก าร การระบุผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงขององค์ก าร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันขององค์กร การวิเคราะห์กฎ ระเบียบ กติกา ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจ
สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอนาคตที่จะ
ส่งผลกระทบถึงองค์กร และการวิเคราะห์ความท้าทาย ข้อได้เปรียบ และโอกาสที่สำคัญ ดังภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 เครื่องมือ 6Cs Analysis
ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน
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ผลของการทบทวนบริบทขององค์ก ารของทีมผู้บริหารระดับสูง ทำให้ได้มาซึ่งการกำหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจ ซึ่งจะเป็นเป้าหมายและกรอบการดำเนินงานที่บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินจะร่วมกัน ขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความสำเร็จ รวมทั้งค่านิยมองค์กรที่จะช่วยนำให้บุคลากรเกิดการรวมพลังและมีจุดร่วมในการพัฒนา
องค์กรให้ประสานสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดตามภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 ทิศทางองค์การ
3.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ
โดยการสัมภาษณ์หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในรูปแบบ focus group ตามประเด็นคำถาม
วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมพัฒนาที่ดิน ผลจาก
การสัมภาษณ์ ทำให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสำคัญที่จะทำให้กรมพัฒนาที่ดินเดินไปสู่
การเป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน ตามที่กำหนดในวิสั ยทัศน์ รวมทั้งรายชื่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจำแนกตาม อายุ เพศ ลักษณะพฤติกรรม รายได้ และความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหา/ข้อจำกัดในการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะสำหรับ
การดำเนินงานในอนาคต ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ได้นำไปใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการถัดไป
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3.3 การวิเคราะห์กลยุทธ์
โดยทีมผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายของกอง/สำนักส่วนกลางและสำ นักงาน
พัฒนาที่ดินเขต และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 77 สถานี ซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความสำคัญต่อ
การนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร มากำหนดแนวทางการพัฒนา รวมทั้งกำหนดผลิตภัณฑ์และ
บริการของกรมพัฒนาที่ดินที่จะส่งต่อสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือ 5W+1H ซึ่งเป็นเทคนิคการตั้งคำถาม
Who, What, Where, When, Why, How เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำมาประกอบการกำหนดกลยุ ทธ์ ที่
สัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตัวอย่างคำถามในภาพที่ 3.3

ภาพที่ 3.3 เครื่องมือ 5W + 1H
ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ในกระบวนการนี้ มีการแบ่งกลุ่มการระดมความคิดเห็นเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มส่วนกลาง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ของกอง/สำนักจากส่วนกลาง ซึ่งถือเป็นฝ่าย
ผลิต ทำหน้าที่ผลิตข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม โครงการ เพื่อส่งต่อให้ส่วนภูมิภาคนำไปขับเคลื่อนและส่งมอบ
ให้แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งกำหนดพื้นที่เป้าการดำเนินงาน ผลจากการระดมความคิดเห็นได้มาซึ่งการกำหนด
พื้นที่เป้าหมายการขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ตามวิสัยทัศน์ โดยใช้ข้อมูลจากแผนการใช้
ที่ดินของประเทศไทยที่จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายการใช้ที่ดินและทรัพยากรที่ดินในภาพรวม
ของประเทศสู่ระดับจังหวัด และระดับตำบล โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มพื้นที่ตามแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้ปัจจัย
ด้านความเหมาะสมของที่ดิน การพัฒนาระบบชลประทาน และโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในการ
กำหนดเขตพื้นที่ ได้แก่ เขตเกษตรกรรมชั้นดี เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตสูง เขตเกษตรกรรมที่มี
ศักยภาพการผลิตต่ำ และเขตเกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่เฉพาะ รวมทั้ง ได้ข้อเสนอกลยุทธ์ที่จะนำมาขับเคลื่อน
การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
2) กลุ่มส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานพัฒนาที่ดินทั้ง 12 เขต และ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด ซึ่งเป็นผู้ที่นำผลิตภัณฑ์และบริการของกรมพัฒนาที่ดินส่งมอบ
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ให้แก่ผู้รับบริการ ได้แก่ เกษตรกร หมอดินอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในระหว่างการระดมความ
คิดเห็น กลุ่มส่วนภูมิภาคได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการที่สะท้อนความ
ต้องการและความคาดหวัง ซึ่งนำมาเป็นโจทย์สำคัญสำหรับใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนา
ที่ดินให้สอดคล้องและตอบสนองต่อผู้รับบริการมากที่สุด และได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้ อมูลปัญหาสำคัญ โอกาส
และอุปสรรคของการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของที่ดินตามเขตพื้นที่เป้าหมายที่
กำหนดโดยกลุ่มส่วนกลาง ทำให้ได้ข้อเสนอกลยุทธ์การดำเนินงานในมุมมองของส่วนภูมิภ าคซึ่งสะท้ อน
สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นำมาใช้ประกอบการวางแผนการขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมตามที่
กำหนดในวิสัยทัศน์ ตารางที่ 3.1 และ 3.2 แสดงผลการระดมความคิดเห็นของกลุ่มส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค ตามลำดับ
ตารางที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือ 5W+1H จำแนกตามพื้นที่เขตเกษตรกรรม
เขตเกษตรกรรม/
สภาพปัญหาและข้อจำกัด
ศักยภาพการผลิตต่ำ
มีเนื้อที่ประมาณ 37,057,263 ไร่
หรือ ร้อยละ 11.56 ของเนื้อที่
ประเทศไทย
- บริเวณภาคเหนือ พบปัญหา
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
ดินที่มีการชะล้างปานกลางถึงสูง
และในบางพืน้ ที่มีปญ
ั หา ดินตืน้ ,
ดินเปรี้ยว, ดินกรด
- บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบปัญหาดินเค็ม ดินตืน้
และดินทราย
- บริเวณภาคกลางพบปัญหา
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
และในบางพืน้ ที่มีปญ
ั หา ดินตืน้ ,
ดินเปรี้ยว, ดินกรด, ดินด่าง
และดินที่มีการชะล้าง
- บริเวณภาคใต้ พบปัญหา
ดินเปรี้ยวจัด ดินเค็มชายทะเล
ดินทรายจัด ดินตืน้ และดินลูกรัง
บางพืน้ ที่มีการชะล้างของดิน
- บางพืน้ ที่ขาดแคลนน้ำ น้ำท่วมขัง
- มีการใช้ที่ดินผิดประเภท
และไม่เหมาะสมตามศักยภาพ

กลยุทธ์
มาตรการแนะนำ
- การใช้ที่ดินในเขตนีส้ ามารถพัฒนา
ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่น
นอกภาคการเกษตร เช่น
เป็นเขตอุตสาหกรรม
หรือเขตชุมชนเมือง เป็นต้น
- การใช้ที่ดินทำการเกษตรต้องมี
การวางแผนการผลิต
และการเพาะปลูกที่ตอบสนอง
ต่อสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ
และเลือกชนิดพืชให้เหมาะสม
กับที่ดิน
- การทำการเกษตรในเขตนี้
เกษตรกรต้องมีการปรับตัว
ต่อภาวะเสี่ยงทางการเกษตรต่าง ๆ
เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ ควรมี
การประยุกต์แนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ เพื่อเสริมเพิ่ม
ภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรให้สามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น

แนวทางการพัฒนา
เพิ่มผลิตภาพการใช้ที่ดิน
- สร้างต้นแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ
- ปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดนิ ในพืน้ ที่
ไม่เหมาะสม
- สร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน
ตามศักยภาพของพื้นที่
- ปรับรูปแบบการบริการเชิงรุก
- พัฒนาที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา
- พัฒนาที่ดินปลูกพืชรากตื้น
พืชทนแล้ง ไม้ยนื ต้นโตเร็ว
และพืชพลังงานทดแทน
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
- สร้างระบบกระจายน้ำ
- สร้างต้นแบบนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการน้ำ
- พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ
ในไร่นา
พัฒนาเครือข่าย
- พัฒนาขยายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายในการบริหารจัดการดิน
และน้ำ
- บูรณาการพัฒนาที่ดิน พืน้ ที่
โครงการ คทช. นิคมเกษตร
และ ส.ป.ก.
- พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสา
ให้มี Smart Farmer

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

48
ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
เขตเกษตรกรรม/
กลยุทธ์
สภาพปัญหาและข้อจำกัด
มาตรการแนะนำ
แนวทางการพัฒนา
- ลักษณะพื้นที่มีความเหมาะสม
- มาตรการสร้างแรงจูงใจ
ในการผลิตทางการเกษตร
ในการจัดการดินที่ดีกบั ชุมชน
ค่อนข้างต่ำ หรือไม่เหมาะสม
ต่อการผลิตสินค้าเกษตร เนื่องจาก
ให้ผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน
หรืออาจมีการเสี่ยงต่อภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ การใช้พนื้ ที่ทำ
การเกษตรจำเป็นต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงพืน้ ที่ โดยใช้มาตรการ
และความเหมาะสมร่วมกัน
ศักยภาพการผลิตสูง
- เป็นพื้นที่เป้าหมายในการลงทุน
เพิ่มผลิตภาพการใช้ที่ดิน
มีเนื้อที่ประมาณ 73,193,948 ไร่
พัฒนาโครงสร้างทางการเกษตร
- สร้างต้นแบบและพัฒนาการปรับปรุง
หรือ ร้อยละ 22.83 ของเนื้อที่
เช่น ระบบชลประทาน
บำรุงดิน
ประเทศไทย เป็นเขตที่ควรสงวนไว้
และระบบโลจิสติกส์
- สร้างต้นแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ
เพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในการผลิต - รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน
- จัดตั้ง Seed bank
อาหารและสินค้าเกษตรของประเทศ
ด้านเทคโนโลยีการผลิต
- สร้างModel การคาดการณ์ผลผลิต/
ลักษณะของพื้นที่ในเขตนี้เป็นพืน้ ที่
และการตลาดให้เกษตรกร
โรค/แมลง/อากาศ/การเตือนภัย
ที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูง
สามารถทำการผลิต มีรายได้สูง
- บูรณาการการพัฒนาที่ดินพืน้ ที่
ให้ผลผลิตเกษตรในระดับปานกลาง
เพียงพอทีจ่ ะจูงใจให้เกษตรกรทำ
พืชเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์
ถึงสูง และสามารถพัฒนาระบบ
การเกษตรได้อย่างยั่งยืน
ของจังหวัด
ชลประทาน และโครงสร้างพื้นฐาน - ต้องมีมาตรการคุม้ ครองพื้นที่
- พัฒนาพื้นทีป่ ลูกพืชเศรษฐกิจหลังนา
ให้เป็นเกษตรกรรมชั้นดีที่มีผลผลิตสูง ในเขตนี้ เพื่อประเทศมีพื้นที่
- ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
ต่อได้
เพียงพอในการทำการเกษตร
บังคับใช้กฎหมายและสร้างแรงจูงใจ
เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของ
- คุ้มครองพื้นที่เขตเกษตรกรรมชั้นดี
ประชากรประเทศ
ด้วย พรบ. การพัฒนาที่ดนิ
- บังคับใช้กฎหมาย อย่างเป็นรูปธรรม
- มาตรการจูงใจให้มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างเหมาะสม
- ยกระดับสินค้าเกษตรให้เป็น
Premium Grade
- สนับสนุนการใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
- สร้างระบบกระจายน้ำ
- พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำ
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
เขตเกษตรกรรม/
สภาพปัญหาและข้อจำกัด

กลยุทธ์
มาตรการแนะนำ

แนวทางการพัฒนา
ยกระดับการผลิตอาหารปลอดภัย
- พัฒนาการผลิตสินค้าอินทรีย์
ด้วยระบบ PGS
- ยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัย
ด้วยมาตรฐาน GAP
- พัฒนาที่ดิน ยกระดับแปลงเกษตร
หมอดินอาสาสู่พนื้ ที่เกษตรกรรมชั้นดี
- เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนแปลง
เกษตรผู้ถือบัตรดินดีและกลุ่มเกษตร
ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร
- พัฒนาและขยายผลโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม่พัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐาน
- พัฒนาระบบเพื่อบริหารจัดการเกษตร
อินทรีย์/อาหารปลอดภัยแบบครบ
วงจรตั้งแต่การผลิตถึงการตลาด
ให้กับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
- สนับสนุนให้มีการใช้นวัตกรรม/
เทคโนโลยี/สารสนเทศด้านดิน
เพื่อใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์
พัฒนาเครือข่าย
- สร้างช่องทางการเรียนรู้ผา่ นสือ่
ออนไลน์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างถูกต้อง เพื่อดึงดูดคน
รุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร
- สนับสนุนให้มีการใช้นวัตกรรม/
เทคโนโลยี/สารสนเทศด้านดิน
เพื่อใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
เขตเกษตรกรรม/
กลยุทธ์
สภาพปัญหาและข้อจำกัด
มาตรการแนะนำ
แนวทางการพัฒนา
เกษตรกรรมชั้นดี
- ต้องมีมาตรการในการรักษา
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
มีเนื้อที่ประมาณ 42,933,316 ไร่
คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมชั้นนี้ไว้ - ปรับเปลี่ยนชนิดและพันธุ์พชื
หรือร้อยละ 13.39 ของเนื้อที่
เพือ่ คงให้เป็นพื้นที่เกษตรชัน้ ดี
ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
ประเทศไทย เป็นเขตที่มีวัตถุประสงค์ ของประเทศไทยอย่างถาวรยั่งยืน
(niche market)
เพื่อคุ้มครองไว้เป็นแหล่งผลิตสินค้า - รัฐควรส่งเสริม สนับสนุนให้
- ปรับเปลี่ยนชนิดพืช/ผสมผสาน
เกษตร เพื่อความมั่นคงทาง
เกษตรกรสามารถใช้ที่ดิน
ให้สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี
ด้านอาหาร และผลิตสินค้าเกษตรที่
ทำการเกษตรให้เกิดประโยชน์
- ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเป็น
ให้ผลตอบแทนสูง หรือรองรับ
สูงสุดอย่างยั่งยืนเพื่อป้องกัน
การปลูกป่าสร้างรายได้
อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออก
การครอบครองพื้นที่ โดยกลุ่ม
- เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง
โดยรัฐใช้ลงทุนสร้างโครงสร้าง
นายทุน และนำที่ดินไปใช้
องค์ความรู้ ด้วย Digital ในพืน้ ที่ GI
พื้นฐานด้านการเกษตรกรรม เช่น
ประโยชน์นอกภาคการเกษตร
- ยกระดับสินค้าเกษตรให้เป็น
โครงการชลประทาน โครงการ
หรือมีการทิง้ ร้าง จึงควรมีมาตรการ
remium Grade
ป้องกันน้ำท่วม หรือมีการจัดรูปที่ดิน
ตรวจสอบติดตาม เช่น มาตรการ - สร้าง Big data เพื่อวางแผน
รวมถึงพื้นที่ผลิตพืชที่มสี ิ่งบ่งชี้
ด้านภาษีที่ดนิ และมาตรการ
การใช้ที่ดินเชิงพื้นที่ และสนับสนุน
ทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากปัจจุบนั ยัง
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการ
การตัดสินใจ
ไม่มีเทคโนโลยีใดมาทดแทนการผลิต
มีที่ดินทำการเกษตร
- พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ทางการเกษตร จากแหล่งผลิตของ
- นำเทคโนโลยีนวัตกรรม
- ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
ที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
และเครื่องจักรเกษตร มาใช้
SMART Agriculture
และมีความพิเศษในการให้ผลผลิตที่มี ในการผลิตในเขตนี้อย่างเข้มข้น
- พัฒนาการคาดการณ์การผลิต
คุณภาพนี้ได้
เพือ่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิต
บังคับใช้กฎหมายและสร้างแรงจูงใจ
โดยเฉพาะผลิตเพื่อการส่งออก
- คุ้มครองพื้นที่เขตเกษตรกรรมชั้นดี
และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
ด้วย พรบ. การพัฒนาที่ดนิ
- ต้องมีมาตรการในการรักษา
- บังคับใช้กฎหมาย อย่างเป็นรูปธรรม
คุ้มครองพื้นที่ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้
- มาตรการจูงใจให้มีการใช้ประโยชน์
ทางภูมิศาสตร์ไว้ เพื่อคงให้เป็น
ที่ดินอย่างเหมาะสม
พื้นที่เกษตรชั้นดีของประเทศไทย - สนับสนุนการใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน
อย่างถาวร
ที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีคู่มือในการผลิตสินค้า
ยกระดับการสร้างเครือข่าย
ให้ได้มาตรฐานตามที่ขอใช้สงิ่ บ่งชี้ - สนับสนุน พัฒนาความร่วมมือ
ทางภูมิศาสตร์
การผลิตพืช GI ร่วมกับเอกชน/
- พื้นที่ผลิตกาแฟดอยตุง (Kafae Doi
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
Tung) กาแฟดอยช้าง (Kafae Doi
Chaang) ส่วนใหญ่เป็นภูเขามี
ความลาดชันสูงจำเป็นต้องมี
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำร่วมด้วย
หรือใช้ระบบวนเกษตรทำการผลิต
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ตารางที่ 3.2 ปัจจัยสนับสนุนที่ต้องการด้านข้อมูล / สารสนเทศที่จำเป็นต่อการวางแผนการขับเคลื่อน
การใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
ภาค
ภาคเหนือ

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

สาระสำคัญ
1. การประกาศใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกัน และมีการ update เป็นระยะ เช่น ขอบเขตตำบล
ขอบเขตอำเภอ ปริมาณน้ำฝน
2. แบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตของพืชเป็นระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
3. ข้อมูลปริมาณการนำเข้าปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี
1. ข้อมูลเขตพัฒนาที่ดิน (ลุ่มน้ำ)
2. ข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ (รายแปลง)
3. ช่องทางในการประสานข้อมูล (ใน+นอก)
4. ศูนย์กลางข้อมูลง่ายต่อการเข้าถึง
5. LU Change และการคาดการณ์ ความต้องการตลาด/climate
1. ข้อมูลดิน+ข้อมูลแผนที่ (Agri-Map) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ, ข้อมูลชนิดพืช, ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำ
2. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศพัฒนาที่ดินระดับพืน้ ที่ (สำนักงานพัฒนาที่ดิน/สถานีพัฒนาที่ดนิ )
3. ข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การตลาด, โลจิสติกส์, ข้อมูลแบบจำลองการผลิตพืช, Big Data
1. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลน้ำ ข้อมูลดิน
2. ข้อมูลโรคและแมลง
3. ราคาผลผลิตในท้องตลาด
4. ขอบเขตพื้นที่ที่ลงถึงระดับหมู่บ้าน (ข้อมูลแผนที่ระดับหมู่บา้ น)
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บทที่ 4
แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้รับการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน
โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลก ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านการสร้างระบบ
การผลิตอาหารที่ยั่งยืน และการลดความเสื่อมโทรมของที่ดิน รวมทั้งนโยบายสำคัญของประเทศ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเกษตร และด้านการบริหารจัดการน้ำ และนโยบาย BCG เพื่อการ
อนุร ักษ์และใช้ทรัพยากรทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน
มีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ลักษณะสำคัญขององค์การ
4.1.1 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
กำหนดให้กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม
การสำรวจและจำแนกดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทำให้
เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับ ปรุงบำรุงดิน การผลิตแผนที่และ
ทำสำมะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดินเพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินการกำหนด
บริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุ
อื่นใด การกำหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน
3) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรในไร่นา
การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การจัดการที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
4) ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
การปรับปรุงบำรุงดิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
5) ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตแผนที่ภาพถ่าย จัดทำสำมะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ฐานเพื่อเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการใช้ การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและอื่น ๆ
6) ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสร้างเครือข่าย
หมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน
และในด้านอื่น ๆ
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีห รื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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4.1.2 โครงสร้างส่วนราชการและระบบการกำกับดูแล
กรมพั ฒ นาที ่ ด ิ น มี ล ั ก ษณะเป็ น ราชการส่ ว นกลางที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านส่ ว นภู ม ิ ภ าค โดยมี
การปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 -12
และสถานีพัฒนาที่ดินครบ 77 จังหวัด) โดยมีโครงสร้างและระบบการกำกับดูแล
อธิบดี

รองอธิบดี
ส่วนกลาง
กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ
การสือ่ สาร

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

สำนัก
เทคโนโลยี
การสำรวจ
และทำ
แผนที่

กอง
เทคโนโลยี
ชีวภาพ
ทางดิน

สำนักงาน
เลขานุการกรม

กอง
วิจัยและ
พัฒนา
การจัดการ
ที่ดิน

กองการ
เจ้าหน้าที่

สำนัก
วิทยาศาสตร์
เพื่อ
การพัฒนา
ที่ดิน

กองคลัง

สำนัก
วิศวกรรม
เพื่อ
การพัฒนา
ที่ดิน

กองแผนงาน

กอง
สำรวจดิน
และวิจยั
ทรัพยากร
ดิน

กอง
นโยบาย
และแผน
การใช้ที่ดิน

ส่วนภูมภิ าค
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ
- ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง
- ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานีพัฒนาที่ดิน
77 แห่ง
หน่วยงานที่ปรากฏในกฎกระทรวง
หน่วยงานที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง

ภาพที่ 4.1 โครงสร้างส่วนราชการและระบบการกำกับดูแล
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4.1.3 กรอบอัตรากำลัง
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
รวมทั้งสิ้น
ที่มา: กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่

1,495
345
1,548
3,388

ราย
ราย
ราย
ราย

4.2 แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570
คำอธิบาย
1) อัจฉริยะทางดิน
(1.1) บุ ค ลากรของกรมพั ฒ นาที ่ ด ิ น ทุ ก ระดั บ มี ท ั ก ษะดิ จ ิ ท ั ล (Digital skill) สามารถนำ
องค์ ค วามรู ้ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒ นาข้ อ มูล ดิ น วางแผนการใช้ ท ี่ ดิ น เทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมการจัด การดิน
(Innovation) และถ่ายทอดให้กับหมอดินอาสาและเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
(1.2) นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Innovation/Digitalization) มาใช้ในการปฏิบัติงานทางวิชาการ
และการดำเนินงานระดับ พื้นที่ให้ส อดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็น
SMART Agriculture
(1.3) การดำเนิ น งาน ที ่ ต อบสนองต่ อ สภาพปั ญ หาของพื ้น ที ่ ความต้ อ งการของเกษตรกร
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่ว ม (Participatory) และนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒ นาภาคการเกษตร
เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตร
(1.4) องค์การมีระบบบริหารจัดการ ที่เชื่อมโยงแบบบูรณาการ (Collaboration) การทำงาน
แบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ส่งมอบสินค้าและบริการให้กับเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ
2) การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม เป็นการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเชิงรุก (Adaptive
Management) จากศูนย์กลางข้อมูลอัจฉริยะทางดิน (ข้อมูลดิน วางแผนการใช้ที่ดิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจัดการดิน) ในการดูแลรักษาทรัพยากรดินครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งประเทศ 153 ล้านไร่ จำแนกเป็น
เขตเกษตรกรรมชั้นดี เขตเกษตรกรรมศักยภาพการผลิตสูง และเขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตต่ำ
สู่การขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม โดยการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพของที่ดิน และความต้องการของ
เกษตรกร ชุมชน และภาคีเครือข่าย (Partnership) ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และเทคโนโลยีการจัดการดิน
เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตร
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ฐานคิดเป้าหมายวิสัยทัศน์:
จากข้อมูล พื้น ที่เกษตรกรรมทั้งประเทศ 153 ล้านไร่ (ปี 2563) กรมพัฒ นาที่ดิน ดูแลรักษา
ทรัพยากรดินครอบคลุมเขตเกษตรกรรมชั้นดี 42 ล้านไร่ เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตสูง 73 ล้านไร่
และเขตเกษตรกรรมที่ มี ศัก ยภาพการผลิตต่ ำ 37 ล้านไร่ นำมาขับเคลื่อนการใช้ ที่ ดิน อย่า งเหมาะสม
ครอบคลุ ม ทั ้ ง สามพื ้ น ที ่ เฉลี ่ ย ปี ล ะ 2 ล้ า นไร่ โดยรวมถึ ง การดำเนิ น ในพื ้ น ที ่ เ ฉพาะ ซึ ่ ง เป็ น พื ้ น ที ่ ท ี ่ มี
ลักษณะเฉพาะของพื้น ที่ตามแต่พื้น ที่แตกต่างกัน โดยกรมพัฒนาที่ดิน จะยกระดับองค์การให้ส ามารถ
ขับเคลื่อนการใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสมภายใน ปี 2570 จำนวน 15 ล้านไร่ ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ตาม
ศักยภาพของที่ดินและความต้องการของเกษตรกร
พันธกิจ (Mission)
1) สำรวจ วิเคราะห์ จำแนกดิน และสำมะโนที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2) พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3) สร้างศูนย์กลางข้อมูลอัจฉริยะทางดินของประเทศ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน
4) พัฒนาที่ดินด้วยระบบการบริหารจัดการเชิงรุก ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรม
ของที่ดินและนิเวศเกษตร
5) ยกระดับองค์การด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรรม
เป้าหมาย
1) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570
2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง ร้อยละ 10 ภายในปี 2570
เป้าประสงค์
1) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง
3) นวัตกรรมการพัฒนาที่ดินที่สนับสนุนการเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
4) กรมพัฒนาที่ดินเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
ตัวชี้วัด
1) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน (ไม่น้อยกว่า 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570)
2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง (ร้อยละ 10 ภายในปี 2570)
3) จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน (ไม่น้อยกว่า 9 นวัตกรรม/ปี)
4) ระดับความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล (ระดับ 5)
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ค่านิยมหลัก (Core Values)
TEAM for Soils
T : Team work
E : Energetic
A : Agile
M : Move forward

ทีมดีดินดี
สร้างทีม
ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
คล่องแคล่ว
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ประเด็น
1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก
2) บริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินด้วยชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset)
3) วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
4) ยกระดับองค์การเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก
เป้าหมาย
1) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง
ตัวชี้วัด
1) จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
(ไม่น้อยกว่า 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570)
2) ร้อยละของพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง (ร้อยละ 10 ภายในปี 2570)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในพื้นที่เขตเกษตรกรรมชั้นดี
เป้าประสงค์ พื้นทีเ่ ขตเกษตรกรรมชั้นดีได้รับการบริหารจัดการ
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 3 ล้านไร่
ตัวชี้วัด
ร้อยละพื้นที่เขตเกษตรกรรมชั้นดีได้รับการพัฒนา
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนากลไกการบริหารและคุ้มครอง
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 อนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 ต้นแบบการขยายผลการพัฒนาพื้นที่
ทางการเกษตร
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กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของดินในเขตเกษตรกรรมศักยภาพสูง
เป้าประสงค์ พื้นทีเ่ ขตเกษตรกรรมศักยภาพสูงได้รับการบริหารจัดการ
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 9 ล้านไร่
ตัวชี้วัด
ร้อยละพื้นที่เขตเกษตรกรรมศักยภาพสูงได้รับการพัฒนา
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในเขตเกษตรกรรมศักยภาพสูง
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ป้องกัน และลดความเสื่อมโทรมของดิน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 การขยายผลการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ำ
เป้าประสงค์ พื้นทีเ่ ขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ำได้รับการบริหารจัดการ
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 3 ล้านไร่
ตัวชี้วัด
ร้อยละพื้นที่เขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ำได้รับการพัฒนา
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในเขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ำ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู และลดความเสื่อมโทรมของดิน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 การขยายผลการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เฉพาะ
เป้าประสงค์ พื้นทีเ่ ฉพาะได้รับการบริหารจัดการ
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 3 ล้านไร่
ตัวชี้วัด
ร้อยละพื้นที่เฉพาะได้รับการพัฒนา
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่เฉพาะ
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู และลดความเสื่อมโทรมของดิน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 การขยายผลการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ดิน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินด้วยชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง
(High Value Dataset)
เป้าหมาย
การนำชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset)
ไปใช้ในการบริหารจัดการทางการเกษตร
ตัวชี้วัด
บริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินบนพื้นฐานของชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง
(High Value Dataset) ร้อยละ 100
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดินตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance)
เป้าประสงค์ มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดินที่ทันสมัย
และเป็นมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
จำนวนชุดข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง
(High Value Dataset) สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้
ไม่น้อยกว่า 17 ชุดข้อมูล
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาชุดข้อมูลให้สอดคล้องกับการกำหนด
เป้าหมายการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ของกรมพัฒนาที่ดิน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เชื่อมโยงฐานข้อมูลบน Platform มาตรฐาน
ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับแผนการใช้ที่ดินไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์ แผนการใช้ที่ดินมีการนำไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลที่จัดทำแล้วเสร็จ
ทั้งประเทศ ภายใน ปี 2570 (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของแผนการใช้ที่ดินที่ถูกนำไปใช้ (ร้อยละ 100)
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 จัดทำแผนการใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทุกมิติ
ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินด้วยการสร้างการรับรู้
เข้าใจ เข้าถึง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายข้อมูลทรัพยากรดิน
เป้าประสงค์ มีศูนย์ข้อมูลทรัพยากรดินอัจฉริยะ (Smart Soil Data Center)
ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรดินอัจฉริยะ
(Smart Soil Data Center)
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรดินอัจฉริยะ
(Smart Soil Data Center)
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

59
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
เป้าหมาย
นวัตกรรมการพัฒนาที่ดินที่สนับสนุนการเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
ตัวชี้วัด
จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน ไม่น้อยกว่า 9 นวัตกรรม/ปี
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน
เป้าประสงค์ เทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการดินสอดคล้อง
ตามสภาพปัญหาของพื้นที่
ตัวชี้วัด
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงในพื้นที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน
ตามพื้นที่เขตเกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนา platform เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ
เป้าประสงค์ นักวิชาการ และนักวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย
เทคโนโลยี เชิงนวัตกรรมสนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของนักวิชาการ และนักวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนา
งานวิจัยเชิงนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เพิ่มสมรรถนะบุคลากรวิจัย ให้ทำงานบนฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ
เพื่อบูรณาการงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์ ผลงานวิจัยที่นำไปใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาที่ดินแบบครบวงจร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการขยายผลสู่การจัดการดิน
อย่างยั่งยืน
2. จำนวนพื้นที่ต้นแบบการจัดการดินอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ขยายผลต้นแบบการจัดการดินอย่างยั่งยืน
Best Practice ด้วยภาคีเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการดิน
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับองค์การเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
เป้าหมาย
กรมพัฒนาที่ดินเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบราชการดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน
เป้าประสงค์ กรมพัฒนาที่ดินมีระบบบริหารราชการดิจิทัล
ตัวชี้วัด
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัลครอบคลุม
แนวทางการพัฒนา 4 องค์ประกอบ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้น
การปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA 4.0)
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เปลี่ยนผ่านสู่องค์การดิจิทัล มุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและ
ให้บริการ พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล
(Digitalization) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน
และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอกเพื่อ
นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการ
ดำเนินงาน (Digitalize Process) และการสร้าง
นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการ
ให้บริการ (e-Service)
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 ยกระดับการบริการให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน ให้สามารถเข้าถึงและอำนวย
ความสะดวกกับผู้รับบริการ
(Citizen Centric Service)
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
เป้าประสงค์ บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ 10 ของบุคลากรในหน่วยงาน)
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการพัฒนาที่ดิน
เพื่อรองรับองค์กรอัจฉริยะ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 สร้างวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม บรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนงาน/โครงการสนับสนุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก
1) พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
2) พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง
1) จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน (ไม่น้อยกว่า 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570)
2) ร้อยละของพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง (ร้อยละ 10 ภายในปี 2570)

ตารางที่ 4.1 แผนงาน/โครงการสนับสนุนประเด็นการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก
กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
แนวทางการพัฒนา
แผนงาน/โครงการสำคัญ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในพื้นที่เขตเกษตรกรรมชั้นดี
เป้าประสงค์
1.1 พัฒนากลไก
1. สร้างความสมดุลระบบนิเวศบริการ
พื้นที่เขตเกษตรกรรมชั้นดี การบริหารและคุ้มครอง
(Eco system service) พื้นที่เกษตรกรรม
ได้รับการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชั้นดีด้วยการจัดการดิน และจัดทำระบบ
ให้เกิดความสมดุล
เพื่อเกษตรกรรม
อนุรักษ์ดินและน้ำ
และยั่งยืน
1.2 อนุรักษ์พื้นที่
2. พัฒนาต้นแบบการผลิตด้วยระบบ
ไม่น้อยกว่า 3 ล้านไร่
เกษตรกรรมชั้นดี
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์
ตัวชี้วัด
1.3 ต้นแบบการ
ร้อยละพื้นที่เขต
ขยายผลการพัฒนาพื้นที่
เกษตรกรรมชั้นดีได้รับ
ทางการเกษตร
3. พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (โครงการส่งเสริม
การพัฒนา
เกษตรกรผูผ้ ลิตเกษตรอินทรียด์ ้วยระบบ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
รับรองแบบมีส่วนร่วม PGS) *, **, ***

เป้าหมาย

ภายในกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

N/A

กนผ./สสผ./สวด./
กวจ./กทช./กสด./
สพข.

กสก./กวก. /
ส.ป.ก./ชป.

N/A

กวจ./กทช./สพข.

กสก./กวก./
มกอช./สศก./
สป.กษ. (กนท.)

1,477,000 ไร่

กวจ./กทช./สพข.

กสก./สศก./
สป.กษ. (กนท.)

อส. (สผ./กป.)
สคทช./สทนช.
สศช./มูลนิธิเกษตร
อินทรีย์/เครือข่าย
กสิกรรม/
สถาบันการศึกษา
สศช./มูลนิธิเกษตร
อินทรีย์/เครือข่าย
กสิกรรม/
สถาบันการศึกษา
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หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ

ภายนอก กษ.

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

แผนงาน/โครงการสำคัญ

เป้าหมาย

4. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ***
5. บริหารจัดการพื้นที่เขตเกษตรกรรม (ชั้นดี)
เพื่อป้องกันและลดความเสื่อมโทรม
ของดิน *, **, ***
6. บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI
- วางแผนการใช้ที่ดินพืชบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทย
- กำหนดมาตรการในการรักษา
คุ้มครองพื้นที่ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ไว้ เพื่อคงให้เป็นพื้นที่
เกษตรชั้นดีของประเทศไทย
- จัดทำมาตรฐานการผลิตสินค้าตาม
ข้อใช้บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
- ยกระดับการหมอดินอาสาเพือ่ เป็น
กลไกการขยายผลการจัดการดิน
- ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่เกษตรกรรม
ชั้นดีให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
7. ปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้
เกิดการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี

951,000 ไร่
100,000 ไร่

สพข.
กนผ./กสด./กวจ./
สวพ./สพข.

กสก./กวก.

N/A

กนผ./กสด./กวจ./
สวพ./สพข.

สป.กษ./กสก./
กวก./สศก./ชป.

N/A

กนผ./สลก./สสผ.

สศก./ส.ป.ก./
สป.กษ.

N/A

กนผ./กวจ./
สวพ./สสผ.

ชป./ส.ป.ก.

8. สร้างมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ร่วมกับวนเกษตร

ภายในกรมฯ

พณ./ทส./สคทช. /
อปท./เอกชน/
สถาบันการศึกษา

อส. (กป.)
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หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ

ภายนอก กษ.

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสำคัญ

เป้าหมาย

ภายในกรมฯ

9. จัดการดินและวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

N/A

กวจ./กทช./สวด.

10. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างสมดุลและยั่งยืน

N/A

11. เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่
เกษตรกรรมชั้นดี ด้วยระบบเก็บกัก
และกระจายน้ำ
12. ผลิตข้าวคุณภาพสูงรายพันธุ์

N/A

กวจ./กทช./สพข./
กนผ./สสผ./สวพ./
กสด./สวด.
สวพ./สพข.

13. ส่งเสริมระบบการทำการเกษตร
แบบเข้มข้น เพื่อรักษาระดับศักยภาพ
ในการผลิตสินค้าทางการเกษตรใน
พื้นที่เขตเกษตรกรรมชั้นดีอย่างยั่งยืน
14. ปรับปรุงบำรุงดิน ยกระดับจากดินที่มี
ศักยภาพต่ำ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน **

N/A

N/A

N/A

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

ภายนอก กษ.

กวก./กสก./ อส. (คพ.)/อก./สถาบัน
สศก./ปศ./ปม./ สิง่ แวดล้อมไทย/
กข./มม.
ภาคเอกชน
ทุกหน่วยงานใน
อว./สกว./
กษ.
สถาบันการศึกษา/
ชป./ส.ป.ก.

ทส./
สคทช./สทนช.

กนผ./กวจ./กทช./
สวด./กสด.
สพข./กนผ./กวจ./
กทช./สวด./กสด.

กข./มกอช./ พณ./สถาบันการศึกษา
กวก./กสก.
กสก./ส.ป.ก./
พณ./อปท./
กสส./สวพส.
ภาคเอกชน

กวจ. กทช. สพข./
สวพ./กสด.

กสก./สศก./
กวก./ส.ป.ก.
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หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ

อปท./
สถาบันการศึกษา

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
แนวทางการพัฒนา
แผนงาน/โครงการสำคัญ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของดินในเขตเกษตรกรรมศักยภาพสูง
เป้าประสงค์
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาพืน้ ที่ในเขต
พื้นที่เขตเกษตรกรรม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เกษตรกรรมศักยภาพสูงด้วยการจัดการดิน
ศักยภาพสูงได้รับการ
ในเขตเกษตรกรรม
และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกัน
บริหารจัดการ
ศักยภาพสูง
และลดความเสื่อมโทรมของที่ดิน
ให้เกิดความสมดุล
2.2 ป้องกันและลด 2. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน *, **
และยั่งยืน
ความเสื่อมโทรมของดิน
ไม่น้อยกว่า 9 ล้านไร่
2.3 การขยายผลการ 3. ป้องกันการชะล้างพังลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่
ตัวชี้วัด
พัฒนาพื้นที่ทาง
เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ *, **
ร้อยละพื้นที่เขต
การเกษตรด้วยเทคโนโลยี
เกษตรกรรมศักยภาพสูง และองค์ความรู้
4. บริหารจัดการพื้นที่เขตเกษตรกรรม (ศักยภาพสูง)
ได้รับการพัฒนา
ด้านการพัฒนาที่ดิน
เพื่อป้องกันและลดความเสื่อมโทรม
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
ของดิน *, **, ***
5 ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จลุ ินทรีย์ พด. ควบคุม
โรคพืชเศรษฐกิจ ***
6 การบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดิน
ทางห้องปฏิบัติการ *

7. บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน้ำ *, **
10. ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร **

เป้าหมาย

ภายในกรมฯ

N/A

กวจ./กทช./สพข./
กนผ./สสผ./สวพ./
กสด./สวด.

4,394,600 ไร่

กวจ./สวพ./สพข.

21 แห่ง

กวจ./สวพ./สพข.

250,000 ไร่

กนผ./กสด./สวพ./
สพข.

175,000 ไร่

กทช./สพข.

280,000 ราย

สวด./สพข.

39,100 ไร่

สวพ./สพข.

1,000,000 ไร่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

ภายนอก กษ.

กสก./สศก./
กวก./ส.ป.ก.

ทส. (สผ.)/
สทนช./สคทช.

สพข.
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หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 2 (ต่อ)

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสำคัญ
11. การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสา ให้มี
ส่วนร่วมและต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนา
ที่ดิน (การพัฒนาหมอดินอาสา เพือ่ เป็นกลไก
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน) *, **
12. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน *
13. จัดการดินและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
14. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างสมดุลและยั่งยืน
15. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรกั ษ์ดินและน้ำ
ในพื้นที่เขตเกษตรกรรมศักยภาพสูง
16. จัดทำมาตรการเพื่อสร้างความสมดุล การใช้
ประโยชน์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน Land
Degradation เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของ
ที่ดิน
17. การผลิต การขยายเมล็ดพันธุ์พืช และส่งเสริม
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ *, ***

ภายนอก กษ.

83,255 ราย

กวจ./สพข.

กสก./สศก.

พม.

328,000 ราย
N/A

กทช./สพข.
กวจ./กทช./สวด.

กวก./กสก./สศก./
ปศ./ปม./กข./มม.

ทส. (คพ.)/อก./
ภาคเอกชน
ทส./
สคทช./สทนช.

N/A
N/A
N/A

400 ตัน
137,500 ไร่
N/A

กวจ./กทช./กนผ./
สสผ./สวพ./กสด./
สวด./สพข.
กนผ./สสผ./สวพ./
สพข.
กวจ./สวพ./กผง./
สพข.

ทุกหน่วยงาน
ใน กษ.

กวจ./กทช./กนผ./
กผง./สพข.

กวก./กสก.

กวจ./กทช./สลก./
สพข.

สป.กษ./กวก./
กสก.

หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ

ชป./ฝล.
ชป./ส.ป.ก./
กสก./กวก.

ทส.
สคทช./สทนช.
ทส./สคทช./สทนช./
UNCCD
อปท./
สถาบันการศึกษา/
ภาคเอกชน
อปท./
สถาบันการศึกษา/
ภาคเอกชน
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18. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลิตภาพ และ
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อลดความ
เสื่อมโทรมของดิน

ภายในกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

เป้าหมาย

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 2 (ต่อ)

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสำคัญ

เป้าหมาย

19. เพิม่ ประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่า
(อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์) *, **, ***
20. เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ด้วย BCG Model ให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืน *, ***
21. การพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ *
22. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) ***
23. ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทาน *, **
24. ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน *
25. เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ **
26. พัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สำหรับเกษตรรายแปลง (ทฤษฎีใหม่) ***

1,000,000 ไร่

ภายในกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

ภายนอก กษ.

กนผ./สพข.

96,250 ไร่

สพข.

951,000 ไร่

สพข.

882 ศูนย์

สพข.

195,380 บ่อ

สวพ./สพข.

86 แห่ง

สวพ./สพข.

20,800 ราย

สพข.

25,000 ราย

สพข.
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หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ

กสก./กวก.

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
แนวทางการพัฒนา
แผนงาน/โครงการสำคัญ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ำ
เป้าประสงค์
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพ 1. พัฒนาพื้นที่ในเขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ำ
พื้นที่เขตเกษตรกรรม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้วยการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
ศักยภาพต่ำได้รับการ
ในเขตเกษตรกรรม
ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
บริหารจัดการ
ศักยภาพต่ำ
(Agri-Map) *, **, ***
ให้เกิดความสมดุล
3.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู 2. การบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดิน
และยั่งยืน
และลดความเสื่อมโทรม
ห้องปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า 3 ล้านไร่
ของดิน
ตัวชี้วัด
3.3 การขยายผล
3. การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสา
ร้อยละพื้นที่
การพัฒนาพื้นที่
ให้มีส่วนร่วมและต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการ
เขตเกษตรกรรม
ทางการเกษตรด้วย
พัฒนาที่ดิน *, **
ศักยภาพต่ำ
เทคโนโลยีและองค์
4. จัดการดินและวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตรด้วย
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100) ที่ดิน
5. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างสมดุล
และยั่งยืน
6. พัฒนาที่ดิน ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
ทางการเกษตร
7. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูในพื้นที่
เกษตรกรรมศักยภาพต่ำ *, **

เป้าหมาย

ภายในกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

ภายนอก กษ.

กสก./สศก./
กวก./ส.ป.ก.

ทส./
สคทช./สทนช.

467,500 ไร่

กวจ./กทช./สพข./
กนผ./สสผ./สวพ./
กสด./สวด.

60,000 ราย

สวด./สพข.

394,387 ราย

กวจ./สพข.

กสก./สศก.

พม.

N/A

กวจ./กทช./สวด./
กสด.

กวก./กสก./
สศก./ปศ./ปม./
กข./มม.

N/A

กวจ./กทช./กนผ./
สสผ./สวพ./กสด./
สวด./สพข.
กนผ./กวจ./สวพ./
สพข.
สวพ./กนผ./กวจ./
สพข.

ทุกหน่วยงาน
ใน กษ.

ทส.(คพ./สส.)/
อก./BEDO/มูลนิธิ
สิ่งแวดล้อมไทย/
ภาคเอกชน
ทส. (สผ.)/
สคทช./สทนช.

N/A
N/A

ทส. (สผ./กป./อส.)
/ปภ./สคทช./สทนช.
สป.กษ./กวก./ ทส. (สผ./กป./อส.)
กสก./ปศ./กข./
/สคทช./สทนช.
มม.
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หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ

สป.กษ./กสก.

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 3 (ต่อ)

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสำคัญ

เป้าหมาย

ภายในกรมฯ

8. ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา *, **

1,032,811 ไร่

9. การพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาภัย
พิบัติทางการเกษตร

N/A

10. จัดตั้งศูนย์การจัดการวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรและการลดขยะเป็นศูนย์
(zero waste center) **, ***
11. พัฒนาเกษตรกรตามแนวทาง
Young Smart Farmer
12. บริหารจัดการพื้นที่เขตเกษตรกรรม
(ศักยภาพต่ำ) เพื่อป้องกันและลด
ความเสื่อมโทรมของดิน *, **, ***

N/A

กวจ./กทช./สวด./
กสด.

N/A

กวจ./สพข.

150,000 ไร่

กวจ./กทช./กนผ./
สสผ./สวพ./กสด./
สวด./สพข.
กวจ./กทช./กนผ./
กผง./สพข.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.
สป.กษ./กวก./
กสก./ปศ./กข./
มม.
กวก./กสก.

ภายนอก กษ.
ทส. (สผ./กป./อส.)/
สคทช./สทนช.

อปท./
สถาบันการศึกษา/
ภาคเอกชน
กวก./กสก./ ทส. (คพ.)/อก./มูลนิธิ
สศก./ปศ./ปม./ สิ่งแวดล้อมไทย/
กข./มม.
ภาคเอกชน
กสก./สศก.
พม.

กสด./สวพ./สพข.

หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ
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กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
แนวทางการพัฒนา
แผนงาน/โครงการสำคัญ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เฉพาะ
เป้าประสงค์
4.1 เพิ่ม
1. ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรดินและที่ดิน
พื้นที่เฉพาะได้รับการ
ประสิทธิภาพการใช้
ในพื้นที่เฉพาะ ด้วยระบบอนุรกั ษ์ดินและน้ำ
บริหารจัดการ
ประโยชน์ที่ดิน
ให้เกิดความสมดุล
ในเขตเกษตรกรรม
2. การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ *, **
และยั่งยืน
ศักยภาพต่ำ
3. พัฒนาหมอดินอาสา เพื่อเป็นกลไก
ไม่น้อยกว่า 3 ล้านไร่
4.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน **
ตัวชี้วัด
และลดความเสื่อมโทรม 4. การจัดการดินและการจัดการวัสดุเหลือใช้ทาง
ร้อยละพื้นที่เฉพาะได้รับ ของดิน
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
การพัฒนา
4.3 การขยายผล
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100) การพัฒนาพื้นที่
5. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับ
ทางการเกษตรด้วย
สภาพพื้นที่ และบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่ม
เทคโนโลยีและองค์
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างสมดุลและยั่งยืน
ความรู้ด้านการพัฒนา 6. การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่
ที่ดิน
เฉพาะ และระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาค
ตะวันออก
7. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง *
8. การส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ *

เป้าหมาย
21 แห่ง
151,435 ไร่
N/A

ภายในกรมฯ
กวจ./กทช./สพข./
กนผ./สสผ./สวพ./
กสด./สวด.
สพข.
กวจ./สพข.

N/A

กวจ./กทช./
สวด./กสด.

N/A

กวจ./กทช./กนผ./
สสผ./สวพ./กสด./
สวด./สพข.
กนผ./สพข.

N/A
47,000 ไร่

กนผ./สพข.

385,310 ไร่

กนผ./สพข.

ภายนอก กษ.

กสก./สศก./
กวก./ส.ป.ก.

ทส./
สคทช./สทนช.

กสก./สศก.

พม.

กวก./กสก./
ทส. (คพ.)/อก./
สศก./ปศ./ปม./ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย/
กข./มม.
ภาคเอกชน
ทุกหน่วยงาน
ทส./
ใน กษ.
สคทช./สทนช.
สศก.

มท./พม.

สวพส./สป.กษ.
ทุกหน่วยงานใน
กษ.
สวพส./สป.กษ.
ทุกหน่วยงาน
ใน กษ.

กปร.
กปร.
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* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ)

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสำคัญ

เป้าหมาย

9. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.) *, **, ***
10. ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
(โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่
เดิม ตำบลมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้) ***
11. พัฒนาพื้นที่เพิ่มมูลค่าทีด่ ินเพือ่ การเกษตร

74,000 ไร่

12. เพิม่ ผลิตภาพการเกษตรบนฐาน
ทรัพยากรดินในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
13. พัฒนาที่ดินในพื้นที่ดินปัญหาและมี
ข้อจำกัดทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการจัดการดิน
อย่างยั่งยืน **
14. จัดตั้งศูนย์การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยทางการเกษตร *, ***
15. จัดตั้งศูนย์การจัดการวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรและการลดขยะเป็น
ศูนย์ (zero waste center) **, ***
16. วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

40,000 ไร่

ภายในกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

ภายนอก กษ.

ทส./
สคทช./สทนช.

สพข.
สพข.

N/A

กนผ./สพข.

N/A

กสด./สพข.

N/A

กวจ./กทช./สพข./
กนผ./สสผ./สวพ./
กสด./สวด.

กสก./สศก./
กวก./ส.ป.ก.

N/A

กวจ./กทช./กนผ./
กผง./สพข.

กวก./กสก.

N/A

กวจ./กทช./สวด./
กสด.

N/A

กนผ./กวจ./สพข.
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อปท./
สถาบันการศึกษา/
ภาคเอกชน
กวก./กสก./
ทส. (คพ.)/อก./
สศก./ปศ./ปม./ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย/
กข./มม.
ภาคเอกชน
ส.ป.ก./สวพส. ทส. (สผ.)/สคทช./
สทนช.

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4 (ต่อ)

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสำคัญ

เป้าหมาย

17. ส่งเสริมการผลิตพืชอัตลักษณ์ในพื้นที่เฉพาะ

N/A

18. การเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมศักยภาพต่ำ
เป็นแหล่งสะสมคาร์บอน (soil carbon
stock) เช่น การใช้ระบบทุ่งหญ้า (grazing
systems)

N/A

ภายในกรมฯ
กนผ./กวจ.
สวด./กสด.
กวจ. สวด. กนผ.
กทช. สวพ. สพข.
สพด. กสด.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

ภายนอก กษ.

กวก./กข./กสก./ อปท./ภาคเอกชน
ปศ./มม./ปม.
สถาบันการศึกษา
กวก.
ทส. (สผ./สส.)/มูลนิธิ
สิ่งแวดล้อมไทย/อบก.

หมายเหตุ :
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** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินด้วยชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset)
เป้าหมาย
การนำชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset) ไปใช้ในการบริหารจัดการทางการเกษตร
ตัวชี้วัด
บริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินบนพื้นฐานของชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset) ร้อยละ 100

ตารางที่ 4.2 แผนงาน/โครงการสนับสนุนประเด็นการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดินด้วยชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset)
กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
แนวทางการพัฒนา
แผนงาน/โครงการสำคัญ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดินตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)
เป้าประสงค์
1.1 พัฒนาชุดข้อมูล 1. พัฒนากลไกการบริหารข้อมูลกลาง
มีระบบฐานข้อมูล
ให้สอดคล้องกับการ
ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินให้มี
ทรัพยากรดินและที่ดินที่ กำหนดเป้าหมายการ
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย
ทันสมัยและเป็นมาตรฐาน พัฒนาระบบข้อมูลขนาด
และแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ตัวชี้วัด
ใหญ่ (Big Data) ของ
ดินและที่ดินของประเทศ
จำนวนชุดข้อมูลที่เป็นชุด กรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูลที่มีมลู ค่าสูง (High
1.2 เชื่อมโยง
2. ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับ
Value Dataset) สามารถ ฐานข้อมูลบน Platform
การปรับปรุงและพัฒนา *, **
นำไปใช้ในการบริหาร
มาตรฐานของศูนย์ข้อมูล
จัดการได้ ไม่น้อยกว่า
เกษตรแห่งชาติหรือ
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
17 ชุดข้อมูล
หน่วยงานอื่น ๆ
พัฒนาข้อมูลกลาง ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
บูรณาการ เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็น
เอกภาพ

เป้าหมาย

ภายในกรมฯ

N/A

ศทส./กนผ./สสผ./
กสด./สวด.

2 ฐานข้อมูล

กสด./กนผ.

N/A

ศทส./กนผ./สสผ./
กสด./สวด.

ภายนอก กษ.

สป.กษ./สศก.

สคทช./สพร./
GISDA/NECTEC/
อปท.

สป.กษ./สศก.

สคทช./สพร./
GISDA/NECTEC/
อปท.
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสำคัญ

เป้าหมาย

ภายในกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

ภายนอก กษ.

4. นำชุดข้อมูลที่มมี ูลค่าสูง (High Value
Dataset) ไปใช้สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
เช่น เกษตรอัจฉริยะ

N/A

กนผ./กวจ./กทช./
กผง./สพข.

สป.กษ./สศก.

อปท./สคทช./ยธ./
สพร./GISDA/
NECTEC/ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษา

5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์
ผลผลิตสินค้าเกษตร ***

N/A

ศทส./กนผ./สสผ./
กสด./สวด.

สป.กษ./สศก.

สคทช./สพร./อปท.
GISDA/NECTEC

6. การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร

N/A

ศทส./กนผ./สสผ./
กสด./สวพ./สพข.

ทุกหน่วยงาน
ใน กษ.

สคทช./
อปท./เอกชน

7. การบริหารข้อมูลกลาง ด้านการใช้ที่ดิน
และทรัพยากรดินให้มปี ระสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับนโยบายและแผน
การบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินของ
ประเทศ และสนับสนุน SDG*

N/A

ศทส./กนผ./สสผ./
กสด./สวพ./สวด./
สพข./กผง.

สศก./กวก./
สป.กษ.(กนท.)

สศช./สถิติแห่งชาติ/
ทส. (สผ./กป./อส.)/
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย

8. พัฒนา Platform มาตรฐาน เพื่อเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับศูนย์ข้อมูล เกษตรแห่งชาติ หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ

N/A

ศทส./กนผ./สสผ./
กสด./สวด./CESRA

สป.กษ./สศก.

สคทช./สพร./
GISDA/NECTEC/
องค์กรระหว่างประเทศ
(FAO,UNFCCC/
UNCCD,UNCBD)
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หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสำคัญ

เป้าหมาย

9. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร **, ***

N/A

ศทส./กทช./กวจ.

10. ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรดิน และที่ดิน
ให้สามารถสนับสนุนเป้าหมายทุกระดับ

N/A

กสด./สวด./สพข.

11. การพัฒนา model เพื่อพัฒนาต่อยอดชุด
ข้อมูล High value dataset ให้มคี วาม
ถูกต้อง ทันสมัย และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้

N/A

ศทส./กนผ./สสผ./
กสด./สวด.

12. การจัดทำฐานข้อมูล (Base Line) ความ
สมดุลของการจัดการทรัพยากรทีด่ ินเพื่อ
กำหนดมาตรการจัดการดินเสื่อมโทรมใน
ระดับพื้นที่ (UNCCD) *, **, ***

265 แห่ง

กสด./กผน./กผง./
ศทส.

13. การพัฒนาและบริการเทคโนโลยีการสำรวจ 25,000,000 ไร่
และการจัดทำแผนที่ (การจัดทำฐานข้อมูล
และจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้) *, **
14. การจัดทำฐานข้อมูลติดตามความก้าวหน้าของ
1 ระบบ
***
สินค้าเกษตรปลอดภัย

ภายในกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

ภายนอก กษ.

สป.กษ./สศก./
BEDO/ก๊าซเรือน
กสก./กวก./กข. กระจก/อปท./มูลนิธิ
สิ่งแวดล้อมไทย
สป.กษ./สศก./ สคทช./สทนช./ทส./
กสก./กวก./กข.
สศช.
สป.กษ./สศก.

สคทช./สพร./
GISDA/NECTEC

สสผ.

สศก.

สคทช./สพร./
GISDA/NECTEC

กวจ.

สศก. /กวก. /
สป.กษ.
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หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
แนวทางการพัฒนา
แผนงาน/โครงการสำคัญ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับแผนการใช้ที่ดินไปสู่การปฏิบตั ิ
เป้าประสงค์
2.1 จัดทำแผนการใช้ 1. จัดทำแผนการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ
แผนการใช้ที่ดินมีการ
ที่ดินให้ครอบคลุมทุกมิติ
และพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่น
นำไปใช้ประโยชน์
ด้วยเครื่องมือและ
ตัวชี้วัด
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการ
1. ร้อยละของแผนการใช้
2.2 ขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืน
ที่ดินระดับตำบลที่จัดทำ แผนการใช้ที่ดินด้วยการ
แล้วเสร็จทั้งประเทศ
สร้างการรับรู้ เข้าใจ
3. สร้างการรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง เพือ่ นำไปสู่
ภายใน ปี 2570
เข้าถึง เพื่อนำไปสู่การ
การปฏิบัติในระดับพื้นที่
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) ปฏิบัติในระดับพื้นที่
2. ร้อยละของแผนการใช้
ที่ดินที่ถูกนำไปใช้
(ร้อยละ 100)
2. จำนวนพื้นที่
เกษตรกรรมที่มีการใช้
ที่ดินตรงตามแผนการใช้
ที่ดิน (ไร่)

ภายในกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

N/A

กนผ./สวพ./สสผ./
กสด./สวด./สพข.

สป.กษ./สศก./
กสก./กวก./กข.

N/A

กนผ./สวพ./สสผ./
กวจ./กทช./กสด./
สวด./สพข.
กนผ./สวพ./สสผ./
กวจ./กทช./กสด./
สวด./สพข.

สป.กษ./สศก./
กสก./กวก./กข.

กนผ./สวพ./สสผ./
กวจ./กทช./กสด./
สวด./สพข.
กนผ./สวพ./สสผ./
กวจ./กทช./กสด./
สวด./สพข.

สป.กษ./สศก./
กสก./กวก./กข.

เป้าหมาย

N/A

4. การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสู่
Smart Tumbon

N/A

5. ยกระดับการมีส่วนร่วมของกลุม่ เกษตรกร หรือ
เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัตไิ ด้อย่างแท้จริง

N/A

6. การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล *

7,300 ตำบล

สป.กษ./สศก./
กสก./กวก./กข.

ภายนอก กษ.

ส.พ.ร./สคทช./
สทนช./BEDO/
ก๊าซเรือนกระจก/อปท.
ส.พ.ร./สคทช./
สทนช./BEDO/
ก๊าซเรือนกระจก/อปท.
ส.พ.ร./สคทช./
สทนช./BEDO/
ก๊าซเรือนกระจก/อปท.

ส.พ.ร./สคทช./
สทนช./BEDO/
ก๊าซเรือนกระจก/อปท.
สป.กษ./สศก./
ส.พ.ร./สคทช./
กสก./กวก./กข.
สทนช./BEDO/
ก๊าซเรือนกระจก/
อปท.

กสด/สพข.

หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ
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กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
แนวทางการพัฒนา
แผนงาน/โครงการสำคัญ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายข้อมูลทรัพยากรดิน
เป้าประสงค์
3.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูล 1. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรูด้ ้านอัจฉริยะทางดิน
มีศูนย์ข้อมูลทรัพยากรดิน ทรัพยากรดินอัจฉริยะ
อัจฉริยะ (Smart Soil
(Smart Soil Data
Data Center)
Center)
2. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรดินอัจฉริยะ
ตัวชี้วัด
3.2 สร้างเครือข่าย
(Smart soil data center)
ระดับความสำเร็จในการ ความร่วมมือทาง
จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
วิชาการ
3. สร้างเครือข่ายงานพัฒนาที่ดินทั้งในและ
ทรัพยากรดินอัจฉริยะ
ต่างประเทศ
(Smart Soil Data
Center)
4. การบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดิน และ
ที่ดินเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านดิน
ระดับประเทศ (Thai Soil Partnership)
และนานาชาติ (ASP/GSP)

เป้าหมาย

ภายในกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

ภายนอก กษ.

N/A

กกจ.
ทุกหน่วยงาน

สป.กษ./สศก.

ก.พ.ร.

N/A

ศทส.
ทุกหน่วยงาน

สป.กษ./สศก.

N/A

กผง./CESRA/
ทุกหน่วยงาน

สป.กษ./สศก.

N/A

กผง./CESRA/
ทุกหน่วยงาน

สป.กษ./สศก.

สคทช./ส.พ.ร./ทส.
(สผ.)/กต./
GISDA/NECTEC/
องค์กรระหว่างประเทศ
(FAO,UNFCCC/
UNCCD,UNCBD,
UNCCD)

หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ

76

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
เป้าหมาย
นวัตกรรมการพัฒนาที่ดินที่สนับสนุนการเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
ตัวชี้วัด
จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน ไม่น้อยกว่า 9 นวัตกรรม/ปี
ตารางที่ 4.3 แผนงาน/โครงการสนับสนุนประเด็นการพัฒนาการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
แนวทางการพัฒนา
แผนงาน/โครงการสำคัญ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพัฒนาทีด่ ิน
เป้าประสงค์
1.1 พัฒนานวัตกรรม 1. สร้างและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม การพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ด้านการพัฒนาที่ดินตาม
ที่ดินตามพื้นที่เขตเกษตรกรรม
การจัดการดินสอดคล้อง พื้นที่เขตเกษตรกรรม
ตามสภาพปัญหาของ
1.2 พัฒนา
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องตาม
พื้นที่
platform เพื่อเชื่อมโยง
ศักยภาพของพื้นที่ และสามารถสนับสนุน
ตัวชี้วัด
ฐานข้อมูลงานวิจัย
เป้าหมายทุกระดับ
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่
3. การพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก
สามารถนำไปใช้ในการ
และเมล็ดพันธุ์ขยายเพื่อการอนุรักษ์ดิน
ปฏิบัติจริงในพื้นที่
และน้ำ *, ***
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทีผ่ ู้ใช้
เข้าถึงได้ไม่ยาก (Friendly Technology)
5. การพัฒนา platform เพื่อเชื่อมโยงการขยาย
ผลงานวิจัยและฐานข้อมูลทุกระดับ

เป้าหมาย

ภายในกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

ภายนอก กษ.

N/A

กนผ./กวจ./สวพ./ กวก./กสก./ส.ป.ก.
สสผ./สพข.
มกอช./สวพส./

อว. (สกว.)/สวก.

N/A

กผง./กนผ./กวจ./ กวก./กสก./ส.ป.ก.
สพข./สวพ./สสผ. มกอช./สวพส./

อว. (สกว.)/สวก.

N/A

กผง./กวจ./สพข.

กวก./กสก./ส.ป.ก.
มกอช./สวพส./

อว. (สกว.)/สวก.

N/A

กสด./สวด./สสผ./ กวก./กสก./ส.ป.ก.
สวพ.
มกอช./สวพส./

อว. (สกว.)/สวก.

N/A

กผง./กวจ./สพข.

อว. (สกว.)/สวก.
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หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ

กวก./กสก./
มกอช./สวพส./
ส.ป.ก.

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

แผนงาน/โครงการสำคัญ

เป้าหมาย

6. การพัฒนาข้อมูลกลาง ด้านคาร์บอน (Carbon
Neutral) และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของภาคเกษตร
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ**

N/A

กวจ./สพข.

N/A

กทช.

กวก./กสก./
มกอช./ส.ป.ก./
สศก.
กวก./สวก.

N/A

กวจ./กทช./สวด./สพข.

กวก.

N/A

กวจ./กทช./สวด./
กสด./สสผ./สวพ./
กนผ.
กวจ./กทช./สวด./
กสด./สสผ./สวพ./
กนผ./สพข.
กวจ./กทช./สวด./
กสด./สสผ./สวพ./
กนผ./สพข.

ทุกหน่วยงาน
ใน กษ.

อว. (สกว.)/สวก.

-

อว. (สกว.)/สวก.

กวก./กสก./
มกอช.

อว. (สกว.)/สวก./องค์กร
ระหว่างประเทศ/
หน่วยงานด้านดินของ
ต่างประเทศ

กวจ./กทช./สวด./
กสด./สสผ./สวพ./
กนผ./สพข.
กวจ./กทช./สวด./
กสด./สสผ./สวพ./
กนผ./สพข.

-

มหาวิทยาลัย,
ภาคเอกชน, GISTDA

ทุกหน่วยงาน
ใน กษ.

อว. (สกว.)/สวก.

8. การวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน ***
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ
เป้าประสงค์
2.1 เพิ่มสมรรถนะ
1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ให้สามารถ
นักวิชาการ และนักวิจัย บุคลากรวิจยั ให้ทำงาน
พัฒนางานวิจัยเชิงเทคโนโลยี และ
มีศักยภาพในการพัฒนา บนฐานวิทยาศาสตร์
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ
งานวิจัย เทคโนโลยี
เทคโนโลยีและ
2. พัฒนากลไกเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
เชิงนวัตกรรมสนับสนุน
นวัตกรรม
งานวิจัยเชิงนวัตกรรม
เกษตรอัจฉริยะ
2.2 สร้างเครือข่าย
ตัวชี้วัด
ความร่วมมือ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา
ร้อยละของนักวิชาการ
ด้านวิชาการ
ทางดินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และนักวิจัยมีศักยภาพใน เพื่อบูรณาการงานวิจัย
การพัฒนางานวิจัยเชิง
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และ
นวัตกรรม
หน่วยงานเอกชน เพื่อพัฒนางานวิจัยด้าน
เกษตรอัจฉริยะ
5. การสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยกับเกษตรกร
เจ้าของพื้นที่ หรือปราชญ์ชาวบ้าน/ท้องถิ่น

N/A
N/A

N/A
N/A

ภายในกรมฯ

อว. (สกว.)/
สวก./BEDO/อบก.
อว. (สกว.)
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หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ

ภายนอก กษ.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

ภายนอก กษ.

กวจ./กทช./สวด./
กสด./สสผ./สวพ./
กนผ./สพข.
กวจ./กทช./สวด./
กสด./สสผ./สวพ./
กนผ./สพข.

ทุกหน่วยงาน
ใน กษ.

สวทช./อปท./อว./
ภาคเอกชน/

ทุกหน่วยงาน
ใน กษ.

N/A

กวจ./กทช./สวด./
กสด./สสผ./สวพ./
กนผ./สพข.

ทุกหน่วยงาน
ใน กษ.

อว. (สกว.)/
สวก./อปท./
ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษา
อว. (สกว.)/สวก./
อปท./ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษา

4. การพัฒนาศูนย์ต้นแบบการพัฒนาที่ดิน
แบบครบวงจร

N/A

ทุกหน่วยงาน
ใน กษ.

5. ส่งเสริมและถ่ายทอดผลการวิจยั ให้แก่
เกษตรกรต้นแบบ สู่การปฏิบตั ิ

N/A

กวจ./กทช./สวด./
กสด./สสผ./สวพ./
กนผ./สพข.
กวจ./กทช./สวด./
กสด./สสผ./สวพ./
กนผ./สพข.

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
แนวทางการพัฒนา
แผนงาน/โครงการสำคัญ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์
3.1 ขยายผลต้นแบบ 1. พัฒนากลไกการยกระดับมาตรฐานงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่นำไปใช้เป็น การจัดการดินอย่าง
และนวัตกรรม ทีส่ ามารถตอบสนองสภาพ
ต้นแบบการพัฒนาที่ดิน ยั่งยืน Best Practice
ปัญหาของพื้นที่
แบบครบวงจร
ด้วยภาคีเครือข่ายทั้งใน 2. จัดทำต้นแบบ (best practices) ด้านการ
ตัวชี้วัด
และต่างประเทศ
จัดการดินอย่างยั่งยืน เพื่อขยายผลสูร่ ะดับ
1. ร้อยละของผลงานวิจยั
3.2 ส่งเสริมและ
พื้นที่
ที่ได้รับการขยายผลสู่การ พัฒนาช่องทาง
จัดการดินอย่างยั่งยืน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 3. ต่อยอดผลงานวิจัยตามศักยภาพพื้นที่ และ
2. จำนวนพื้นที่ต้นแบบ การจัดการดิน
ขยายผลสู่การปฏิบตั ิ
การจัดการดินอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
N/A
N/A

ภายในกรมฯ

ทุกหน่วยงาน
ใน กษ.

อว. (สกว.)/สวก./
อปท./ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษา
อว. (สกว.)/สวก./
อปท./ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษา

หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับองค์การเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
เป้าหมาย
กรมพัฒนาที่ดินเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
ตารางที่ 4.4 แผนงาน/โครงการสนับสนุนประเด็นการพัฒนาการยกระดับองค์การเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
แนวทางการพัฒนา
แผนงาน/โครงการสำคัญ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบราชการดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน
เป้าประสงค์
1.1 ยกระดับคุณภาพ 1. การบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์
กรมพัฒนาที่ดินมีระบบ การบริหารจัดการ โดย
PMQA 4.0
บริหารราชการดิจิทัล
มุ่งเน้นการปรับปรุง
ตัวชี้วัด
องค์การอย่างรอบด้าน
ร้อยละความสำเร็จ
และต่อเนื่องตามเกณฑ์
2. การปรับองค์กรเพื่อเข้าสู่ระบบราชการ
ของการพัฒนาองค์การ
คุณภาพการบริหาร
ดิจิทัลด้วยการจัดทำสถาปัตยกรรม
สู่ดิจิทัลครอบคลุม
1.2 เปลีย่ นผ่านสู่
องค์กร (EA)
แนวทางการพัฒนา
องค์การดิจิทัล มุ่งเน้นการ
4 องค์ประกอบ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
3. การปรับโครงสร้างการแบ่ง
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) กระบวนการทำงานและ
ส่วนราชการกรม ให้สามารถขับเคลื่อน
ให้บริการ พัฒนาระบบ
งานพัฒนาที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลให้เป็นดิจิทัล
(Digitalization) ทั้งข้อมูล
ที่ใช้ภายในหน่วยงานและ
ข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่
หน่วยงานภายนอก
เพื่อนำไปสู่การเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ (Open

เป้าหมาย

ภายในกรมฯ

N/A

กพร./กกจ./กผง./
ศทส./
ทุกหน่วยงาน

N/A

กพร./กกจ./กผง.
ศทส./
ทุกหน่วยงาน

N/A

กพร./กกจ./กผง./
ศทส./
ทุกหน่วยงาน

ภายนอก กษ.

สป.กษ.
ส.ก.พ.ร./ส.พ.ร./
(กกจ./สพบ.)/ ก.พ./บก./สงป./สศช./
สศก.
สถาบันการศึกษา/
ภาคเอกชน
สป.กษ.
ส.ก.พ.ร./ส.พ.ร./ก.พ./
(กกจ./สพบ.)/
บก./สงป./สศช./
สศก.
สถาบันการศึกษา/
ภาคเอกชน
สป.กษ.
ส.ก.พ.ร./สพร./
(กกจ./สพบ.)/
ก.พ./สงป.
สศก.
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หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ)

ภายในกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

N/A

กพร./กกจ./กผง./
ศทส./
ทุกหน่วยงาน

สป.กษ.
(กกจ./สพบ.)/
สศก.

N/A

ศทส.
ทุกหน่วยงาน

สป.กษ.
(กกจ./สพบ.)/
สศก.

N/A

ศทส.
ทุกหน่วยงาน

สป.กษ.
(กกจ./สพบ.)/
สศก.

7. การพัฒนาบริการ e-Service
งานพัฒนาที่ดิน เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการทีส่ อดคล้องกับ
ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

N/A

กพร./กกจ./กผง.
ศทส./
ทุกหน่วยงาน

สป.กษ.
(กกจ./สพบ.)/
สศก.

8. พัฒนาระบบดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดินเข้า
สู่ระบบราชการ 4.0 *

N/A

กพร./ศทส.

แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการสำคัญ

เป้าหมาย

Data) การเชื่อมโยงและ
แบ่งปันข้อมูล (Sharing
Data) การพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน
โดยการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักใน
การดำเนินงาน
(Digitalize Process)
และการสร้างนวัตกรรมใน
การปรับปรุงกระบวนงาน
หรือการให้บริการ
(e-Service)
1.3 ยกระดับการ
บริการให้ตรงกับ
ความต้องการของ
ประชาชน ให้สามารถ
เข้าถึงและอำนวยความ
สะดวกกับผู้รับบริการ
(Citizen Centric
Service)

4. การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ และ
สร้างฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน
ให้สามารถรายงานสู่ระบบ
ดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานอื่น
5. การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดจิ ิทัล
เพื่อจัดการชุดข้อมูลที่มีมลู ค่าสูง (High
Value Dataset) และสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
6. การพัฒนา Platform เพื่อรวบรวม
application ที่สนับสนุน นวัตกรรม
เทคโนโลยี และองค์ความรู้

ส.ก.พ.ร./สพร./ก.พ./
บก./สงป./สศช./
สถาบันการศึกษา/
เอกชน
ส.ก.พ.ร./สพร./ก.พ./
บก./สงป./สศช./
สถาบันการศึกษา/
เอกชน
ส.ก.พ.ร./สพร./ก.พ./
บก./สงป./สศช./
สถาบันการศึกษา/
เอกชน
ส.ก.พ.ร./สพร./ก.พ./
บก./สงป./สศช./
สถาบันการศึกษา/
เอกชน
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หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ

ภายนอก กษ.

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/
แนวทางการพัฒนา
แผนงาน/โครงการสำคัญ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างผู้นำการเปลีย่ นแปลง และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
เป้าประสงค์
2.1 สร้างผู้นำการ
1. พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ เพื่อรองรับ
N/A
บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน เปลี่ยนแปลง
การเปลีย่ นผ่านเข้าสูร่ ะบบราชการ
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2.2 พัฒนาสมรรถนะ
ดิจิทัล
ตัวชี้วัด
บุคลากรด้านการพัฒนา
2. สร้างต้นแบบบุคลากรด้านการเป็นผู้นำ
N/A
ร้อยละของบุคลากร
ที่ดิน เพื่อรองรับองค์กร
การเปลีย่ นแปลง และพัฒนาบุคลากร
กรมพัฒนาที่ดินที่
อัจฉริยะ
ให้เป็นผู้นำการเปลีย่ นแปลง
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2.3 สร้างวัฒนธรรม
(ร้อยละ 10 ของบุคลากร สภาพแวดล้อม
3. จัดทำคลัง/คู่มือ ความรูส้ ู่การปฏิบัติแก่
N/A
ในหน่วยงาน)
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4. สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรทำงานอย่าง
มืออาชีพโดยใช้เทคโนโลยี และมีการ
เรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

N/A

ภายในกรมฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน กษ.

ภายนอก กษ.

กกจ./กพร.
ทุกหน่วยงาน

สป.กษ.
(กกจ./สพบ.)

ก.พ./ส.พ.ร./
ส.ก.พ.ร.

กกจ.
ทุกหน่วยงาน

สป.กษ.
(กกจ./สพบ.)

ก.พ./ส.พ.ร./
ส.ก.พ.ร.

ทุกหน่วยงาน

สป.กษ.
(กกจ./สพบ.)

ก.พ./ส.พ.ร./
ส.ก.พ.ร.

กกจ. กพร.
ทุกหน่วยงาน

สป.กษ.
(กกจ./สพบ.)

ก.พ./ส.พ.ร./
ส.ก.พ.ร.

หมายเหตุ :
* โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทีด่ ินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิ แห่งชาติ (สคทช.)
** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
*** โครงการทีเ่ สนอเป็นโครงการสำคัญเพือ่ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
N/A หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอโครงการ
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บทที่ 5
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินไปสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินไปสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้ า ใจ การรั บ รู ้ แ ละตระหนั ก ถึ ง ภารกิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั นของบุ ค ลากรกรมฯ และผู ้ มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อการพัฒนาทรัพยากรดินและการพัฒนาภาคการเกษตรโดยรวมของป ระเทศ
ซึ่งการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ ไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีความเชื่อมโยงกันในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายของรัฐ บาล และระบบการจัดสรรงบประมาณที่ม ีประสิ ทธิภ าพที่ต อบสนองต่ อ การพั ฒ นา
เชิ ง บู ร ณาการ การพั ฒ นาเชิ ง พื ้ น ที ่ และการพั ฒ นาที ่ ต ่ อ เนื ่ อ ง รวมทั ้ ง ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผล
การดำเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง
สำหรับแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ดำเนินการเพื่ อให้สอดคล้อง
กับบริบท สภาวการณ์ของโลกและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการทบทวนและติดตามประเมินผล
การดำเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) นำประเด็นปัญหาอุปสรรคมากำหนดเป็นตัวนำ คำนึงถึงปัจจัยสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคส่ ว น ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น ขององค์ ก าร
สหประชาชาติที่ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โ ดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็ นมิ ติ
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ดังนั้น ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่
การปฏิบัติจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร การดำเนินงานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สะท้อน
ถึ ง การถ่ า ยทอดจากระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ส ู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายในระดั บ ผลผลิ ต ผลลั พธ์
และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา มีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้
5.1 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติ
เป็นกระบวนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์แบบครบวงจรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการจั ดสรร
งบประมาณ และทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างบูรณาการ การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในองค์กรตั้งแต่เริ ่ม ต้น กระบวนการ โดยมีการทบทวนและติดตามประเมิ นผลการดำเนิน งานที่ผ ่ า นมา
และความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ และเชื่อมโยงแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยมีการขับเคลื่อนผ่าน
3 กลไกหลัก ได้แก่
5.1.1 การมอบหมายคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้รับผิดชอบ
พิจารณาความเหมาะสม กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ โดยผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน
ตระหนักถึงความสำคัญและมีความพร้อมในการเข้าร่วมผลั กดันและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การ

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ปฏิบัติ รวมทั้งการทำประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและผลกระทบของแผนปฏิบัติราชการที่มีต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำผลมาปรับปรุงแผนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากที่สุด
5.1.2 การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็น เครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัด และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล โดยมีการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มทักษะใน
การปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศของกรมพัฒนา
ที่ดินให้ทันสมัย มีความเป็นเอกภาพ สนับสนุนการเข้าถึงบริการข้อมูลสารสนเทศของผู้รับบริการ ทำให้เกิดการ
พัฒนาในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลไปสู่พื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน
5.1.3 การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงแผนงาน/
โครงการกับ แผนปฏิบ ั ติร าชการกรมพัฒ นาที่ดิ น สู่ยุทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ช าติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นำไปสู่การกำหนดเป็นปฏิบัติงานที่ชัดเจน
รวมทั้งกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในลักษณะบูรณาการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ และ
แผนงาน/โครงการ โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศ
5.2 การขับเคลื่อนงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่
การปฏิบัติในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาดิน ฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ดินและน้ำ และพัฒนาที่ดิน
ให้มีความสามารถในการผลิตพืชได้ตามศักยภาพของดิน ให้เกษตรกรเรียนรู้และนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้
และส่งผลในการต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดเป็นนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา
และวัตถุป ระสงค์ ทั้งความรู้และประสบการณ์ ข องผู้ว ิจ ัย องค์ความรู้ พื้ นฐานด้า นวิช าการ การเรีย นรู้
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิจัย การต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่นวัตกรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้วิจัยจะต้องมี
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่
รูปแบบของปัจจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานวิชาการให้นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและนวัต กรรม
เป็นไปในลักษณะของเวทีการประชุมในวาระต่าง ๆ เพื่อรับทราบนโยบายระดับต่าง ๆ การจัดทำแผนปฏิบัติ
การงานวิ จ ั ย ของหน่ ว ยงาน การขั บ เคลื ่ อ นแผนงานวิ จ ั ย /โครงการวิ จ ั ย การแลกเปลี ่ ย นองค์ ค วามรู้
และประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายนักวิจัย/ทีมวิจัยเพื่อนำไปสู่การบูรณาการงานวิจัย การพิจารณา
ผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักวิจัย เกิดการพัฒนาต่อยอด เป็นนวัตกรรม
จนถึงการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย อีกทั้งการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของคณะกรรมการ/คณะทำงาน
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้งานวิจัยและนวัตกรรมเกิดเป็นองค์ความรู้และต่อยอดงานพัฒนาที่ดินของประเทศไปสู่
ระบบเศรษฐกิจ ในภาพรวมได้ โดยจะกล่าวให้เห็นภาพรวมในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนงาน
โครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมพัฒนาที่ดิน ด้วยการทำงานของ 4 คณะ คือ
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คณะ 1 คณะทำงานวิ ช าการระดั บ หน่ ว ยงาน สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด กระบวนการขั บ เคลื ่ อ นฯ
จากนักวิจัยในระดับหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
คณะ 2 คณะทำงานกลั่นกรองโครงการวิจัยตามสาขาวิชาการ นำสู่การพิจารณากลั่นกรอง
ข้อเสนอการวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาในสาขาวิชาการที่สมบูรณ์ และเกิดเป็นมิติการบูรณาการ
งานวิจัย
คณะ 3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่
สมบูรณ์ที่มีความสอดคล้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนโครงการวิจัย
เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ และพิจารณาเสนอการจัดสรรงบประมาณการวิจัย
คณะ 4 คณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาอนุมัติข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณประจำปี และอนุมัติจัดสรรงบประมาณการวิจัย พร้อมกำหนดนโยบายการดำเนินงานวิจัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ เกิดเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยนำไปสู่การปฏิบัติและพัฒนา
ต่ อ ยอด เพื ่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาภาคการเกษตรระดั บพื ้ น ที ่ ส ู ่ ก ารขับ เคลื ่อ นระดั บ ประเทศได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ แผนงานโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการพิจารณางบประมาณเพื่อการวิจัยและกำกับ
ดูแลการดำเนินงานวิจัยให้เกิดเป็นผลสำเร็จจากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งจะสนับสนุนเป็นงบประมาณ
อุ ด หนุ น จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (กองทุ น ววน.) สนั บ สนุ น งานมู ล ฐาน
(Fundamental Fund) ให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการพัฒนาตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(แผน ววน.) ที่เกี่ยวข้อง ตามคำรับรองข้อตกลงรับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ
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5.3 การติดตามและประเมินผล
5.3.1 การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยงาน
จากแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นแผนระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
แผนระดั บ หน่ ว ยงาน ที ่ ม ี ส ่ ว นราชการในกำกั บ ดู แ ล จึ ง จำเป็ น ต้ อ งมี ก ารถ่ า ยทอดตั ว ชี ้ ว ั ด สู ่ ห น่ ว ยงาน
รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 5.1 การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยงาน
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สำคัญ
1. พื้นที่
เกษตรกรรม
ได้รับการ
บริหาร
จัดการด้วย
เทคโนโลยี
ด้านการ
พัฒนาที่ดิน
ให้เกิดความ
สมดุลและ
ยั่งยืน (ไม่
น้อยกว่า 15
ล้านไร่
ภายในปี
2570)

รูปแบบการวัดผล
คำอธิบายตัวชี้วัด
พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ดินในพื้นที่
เกษตรกรรม ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี ศักยภาพการผลิตสูง
ศักยภาพการผลิตต่ำ และพื้นที่เฉพาะ ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนการใช้ที่ดิน
ของประเทศ และแผนการใช้ที่ดินระดับอื่นๆ โดยการพัฒนา ปรับปรุง
อนุ รั กษ์ ฟ ื ้ น ฟูท รั พ ยากรดิ นและที่ ด ิ น ให้ ส ามารถใช้ ที ่ ดิ น ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความสมดุลในมิติสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลที่ต้องการ
1. พื้นที่ดินทีไ่ ด้รับการจัดการและฟื้นฟูอย่างสมดุล
ตามศักยภาพของพื้นที่ (ในรูปแบบเชิงพืน้ ที่/GIS)
2. พื้นที่เขตเกษตรกรรมที่อยู่นอกเขตป่าตามกฎหมาย
ตามแผนการใช้ที่ดินของประเทศ
3. แผนงานโครงการที่พฒ
ั นาในพื้นที่เขตเกษตรกรรม
(รวมโครงการที่ร่วมบูรณาการจากหน่วยงานภายนอก)
ตามแผนการใช้ที่ดินของประเทศ
แหล่งข้อมูล
- รายงานการประเมินสถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดิน
- รายงานผลการดำเนินงานระดับหน่วยงาน ของกรมพัฒนาที่ดนิ

หน่วยงานรับผิดชอบ
จัดเก็บ ติดตาม/
ตัวชี้วัด รายงานผล
กนผ.
กผง.
กสด.
กวจ.
กทช.
สวด.
สสผ.
สวพ.
สพข.
สพด.
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สำคัญ
2. พื้นที่
เพาะปลูกพืช
ที่ไม่
เหมาะสม
ลดลง
(ร้อยละ 10
ภายในปี
2570)

รูปแบบการวัดผล
คำอธิบายตัวชี้วัด
พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลง หมายถึง การพัฒนาพืน้ ที่
เกษตรกรรมบริเวณพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri –map
ด้วยการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นสินค้าเกษตรที่เหมาะสม
และมีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิด
เหมาะสม ตรงตามศักยภาพของพื้นที่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ทดี่ ินได้
อย่างยั่งยืนโดยทำให้พื้นที่เพาะปลูกพืชทีไ่ ม่เหมาะสมลดลง
ข้อมูลที่ต้องการ
1. พื้นที่ดินทีไ่ ม่เหมาะสม ได้รับการจัดการและฟื้นฟูอย่างสมดุล
ตามศักยภาพของพื้นที่ (ในรูปแบบเชิงพืน้ ที่/GIS)
2. พื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนทีก่ ารบริหารจัดการพื้นที่เกษตร
เชิงรุก (Agri-map)
3. แผนงานโครงการที่พฒ
ั นาในพื้นที่เขตเกษตรกรรมที่
ไม่เหมาะสม (รวมโครงการที่ร่วมบูรณาการจากหน่วยงาน
ภายนอก) ตามแผนการใช้ทดี่ ินของประเทศ
แหล่งข้อมูล
- รายงานการประเมินสถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดิน
- รายงานผลการดำเนินงานระดับหน่วยงาน ของกรมพัฒนาที่ดนิ

หน่วยงานรับผิดชอบ
จัดเก็บ ติดตาม/
ตัวชี้วัด รายงานผล
กนผ.
กผง.
สพข./
สพด.
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สำคัญ
3. บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรดิน
และที่ดินบน
พื้นฐานของ
ชุดข้อมูลที่มี
มูลค่าสูง
(High Value
Dataset)
ร้อยละ 100

รูปแบบการวัดผล

หน่วยงานรับผิดชอบ
จัดเก็บ ติดตาม/
ตัวชี้วัด รายงานผล
คำอธิบายตัวชี้วัด
กนผ.
กผง.
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เป็นการวางแผนการใช้ที่ดินระดับพื้นที่ สพข./
ครอบคลุม 7,255 ตำบลทั้งประเทศ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม สพด.
ของชุมชน โดยดำเนินการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน
ตั้งแต่กระบวนการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่มีในแต่ละตำบล
โดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เช่น ข้อมูลดิน การใช้ที่ดิน ภูมิอากาศ
ทรัพยากรน้ำ เส้นทางคมนาคม เป็นต้น ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม และวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมตาม
บริบทพื้นที่ด้วย เครื่องมือ DPSIR Framework ซึ่งเป็นการพิจารณาถึง
แรงขับเคลื่อน แรงกดดัน สภาวะ ผลกระทบ และการตอบสนอง การ
จั ด ทำกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน ( Participatory Rural
3.1 ร้อยละ Appraisal: PRA) เพื ่ อ ให้ ท ราบศั ก ยภาพของพื ้ น ที ่ ใ นการผลิ ต ทาง
ของแผน
การเกษตร โดยพิจารณาร่วมกับข้อมูลการใช้ที่ดิน การถือครองที่ดิน
การใช้ที่ดิน รายแปลง และผลจากการประเมิ น คุ ณ ภาพที ่ ด ิ น และกำหนดร่ า ง
ระดับตำบลที่ แผนการใช้ที่ดิน รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการใช้ที่ดินจากผู้มสี ว่ น
จัดทำแล้ว
ได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลพร้อมมาตรการและ
เสร็จ
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรของตำบลนั้น ๆ โดยมี
ทั้งประเทศ การถ่ายทอดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อบริหาร
ภายใน
จั ด การทรั พ ยากรดิ น และที ่ ด ิ น ในระดั บ พื ้ น ที ่ อาทิ การพั ฒ นาเป็น
ปี 2570
แผนงานโครงการสนับสนุนตามแผนปฏิบัติราชการ การกำหนดเป็น
(ไม่น้อยกว่า มาตรการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานเชิ งบูรณาการระดับ
ร้อยละ 80) พื้นที่
ข้อมูลที่ต้องการ
3.2 ร้อยละ 1. คู่มือการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
ของแผน
2. ผลการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
การใช้ที่ดินที่ 3. แผนการขับเคลื่อนการนำแผนการใช้ที่ดินไปใช้ประโยชน์ใช้ที่ดิน
ถูกนำไปใช้ ระดับตำบล
ประโยชน์
4. แผนงาน โครงการที่มีการนำแผนการใช้ที่ดินกำหนดเป็นเป้าหมาย
(ร้อยละ
พื้นที่ดำเนินการ
100)
แหล่งข้อมูล
- รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลของ
หน่วยงานระดับพื้นที่
- รายงานผลการดำเนินงานเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ระดับตำบล
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
สำคัญ
4. จำนวน
นวัตกรรม
การพัฒนา
ที่ดิน
(ไม่น้อยกว่า
9 นวัตกรรม/
ปี)

รูปแบบการวัดผล
คำอธิบายตัวชี้วัด
นวั ต กรรมการพั ฒ นาที ่ ด ิ น ที ่ เป็ น ผลการพั ฒ นางานวิ จ ั ย หรื องาน
วิ ช าการเชิ ง นวั ต กรรม 9 ด้ า น ได้ แก่ 1) ด้ า นการวิ จ ั ย เกี ่ ย วกั บพืช
อัตลักษณ์ และพืชทางเลือก 2) ด้านการวิจัยบูรณาการที่รองรับ BCG
Model 3) ด้านการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติ 4) ด้านการวิจัยเชิงนโยบาย มาตรการ กฎหมาย เพื่อ
รองรั บ ด้ า นการพั ฒ นาที ่ ด ิ น 5) ด้ า นการวิ จ ั ย ระบบสนั บ สนุ น การ
ตัดสินใจการผลิตและการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพ 6) ด้านการ
วิจัยกระบวนการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 7) ด้านการ
วิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 8) ด้านการวิจัยเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร
และ9) ด้านการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยระยะยาวในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
สามารถผลิ ต เป็ น เทคโนโลยี การจั ด การดิ น และน้ ำ ไปใช้ ในการ
พั ฒ นาพื ้ น ที ่ ก ารเกษตรและได้ ร ั บ การยอมรั บ จากเกษตรกรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่ต้องการ
1) ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม ของกรมพัฒนาที่ดิน
2) การพัฒนางานวิจัยภายใต้การบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนงาน
โครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรมพัฒนาที่ดนิ
แหล่งข้อมูล
1) การบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม กรมพัฒนาที่ดิน ด้วยการทำงานของ 4 คณะ คือ
คณะ 1 คณะทำงานวิชาการระดับหน่วยงาน สนับสนุนให้เกิด
กระบวนการขับเคลื่อนฯ จากนักวิจัยในระดับหน่วยงานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
คณะ 2 คณะทำงานกลัน่ กรองโครงการวิจัยตามสาขาวิชาการ นำสู่การ
พิจารณากลัน่ กรองข้อเสนอการวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา
ในสาขาวิชาการที่สมบูรณ์ และเกิดเป็นมิติการบูรณาการงานวิจยั
คณะ 3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาทีด่ ิน
พิจารณาข้อเสนอการวิจัยทีส่ มบูรณ์ที่มีความสอดคล้องเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนโครงการวิจัย
เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ และพิจารณาเสนอการจัดสรร
งบประมาณการวิจัย

หน่วยงานรับผิดชอบ
จัดเก็บ ติดตาม/
ตัวชี้วัด รายงานผล
คณะ
กผง.
กรรม
การ
วิชาการ
และคณะ
ทำงาน
9 ด้าน
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดสำคัญ

รูปแบบการวัดผล

คณะ 4 คณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดนิ พิจารณาอนุมตั ิ
ข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปี และอนุมตั ิ
จัดสรรงบประมาณการวิจัย พร้อมกำหนดนโยบายการดำเนินงาน
วิจัย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ เกิดเวทีนำเสนอ
และแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยนำไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอด
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรระดับพื้นที่สู่การ
ขับเคลื่อนระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ฐานข้อมูลระบบงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดนิ และรายงานผล
การพัฒนางานวิจัยเชิงนวัตกรรม
5. ระดับ
คำอธิบายตัวชี้วัด
ความสำเร็จในการ การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล โดยดำเนินการการสร้างนวัตกรรมใน
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ การปรับปรุงกระบวนงาน/การให้บริการ (e-Service) การพัฒนา
ระบบราชการ
ระบบข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ดิ จ ิ ท ั ล (Digitize Data) การเชื ่ อ มโยงและ
ดิจิทัล
แบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล (Sharing Data) และการพั ฒ นากระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalize Process)
ข้อมูลที่ต้องการ
1) กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่มีการปรับปรุง
ตามรูปแบบการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล ครอบคลุม 4 ด้าน
2) หน่วยงานในสังกัด (กอง/สำนัก) ที่มีการการปรับปรุงตาม
รูปแบบการพัฒนาองค์การสู่ดิจทิ ัล ครอบคลุม 4 ด้าน
แหล่งข้อมูล
รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการตามตัวชี้วัดมิติพฒ
ั นา
องค์การ

หน่วยงานรับผิดชอบ
จัดเก็บ ติดตาม/
ตัวชี้วัด รายงานผล

4. (ต่อ)

กพร.
กพร. ศทส.
ศทส.
และทุก
หน่วยงาน

5.3.2 แนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
สำคัญ
กรมพัฒนาที่ดิน มีแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และนโยบายสำคั ญ โดยมุ ่ ง เน้ น ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลด้ ว ยระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
(Performance Management System: PMS) และวางระบบวั ด ผลการดำเนิ น งาน โดยแบ่ ง ตั ว ชี ้ ว ั ด ฯ
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1) ตัวชี้วัดระยะยาว เพื่อวัดผลสำเร็จของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กองแผนงานจะ
เป็นผู้วัดผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 2) ตัวชี้วัดระยะสั้น เป็นการวัดผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ในระดับหน่วยงาน ภายใต้ข้อตกลงการปฏิบัติงาน IPA ซึ่งเป็นการวัดผลรายกิจกรรมที่
สอดคล้องและเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คณะกรรมการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและ
คณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานจะเป็นผู้ติดตามผลเป็นรายเดือนและ
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รายไตรมาส และ 3) ตัวชี้วัดผลโครงการสำคัญเร่งด่วน (Flagship Project) เป็นการวัดผลโครงการสำคัญ
เร่ ง ด่ ว นตามนโยบายรั ฐ บาล และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ ่ ง โครงการสำคั ญ เร่ ง ด่ ว นจะ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี แล้วแต่สถานการณ์ของประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะเป็นผู้วัดผลงาน
เป็นรายวันและรายสัปดาห์ ตามภาพที่ 5.2

ภาพที่ 5.2 ระบบการวัดผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ประกอบการ
วัดผลดำเนินการดังกล่าวข้างต้น แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ข้อมูลด้านบริหาร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานสากล องค์ความรู้เทคโนโลยี
นวัตกรรม ผลการประเมินแผนงาน/โครงการ กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน การบริหาร
จัดการบุคลากร ข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเครือข่ าย
2) ข้อมูลด้านการจัดการเชิงพื้นที่ เช่น ข้อมูลสถานภาพทางดิน สภาพการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งจะมีการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ และในรูปแบบรายงานต่าง ๆ
ตามความถี่ที่กำหนด
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5.3.3 รูปแบบการติดตามและประเมินผล
กรมพัฒนาที่ดินแบ่งรูปแบบการติดตามและประเมินผล ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1) ผ่านระบบการติดตามและประเมินผล
กรมพัฒนาที่ดินมีการรายงานผลผ่านระบบระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ หรือ
Electronics Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform Plans
: eMENSCR ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลกลางขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับรองรับ
การดำเนินการของหน่วยงาน โดยดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการ การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
(Causal Relationship : XYZ) และนำเข้าแผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติร าชการราย 5 ปี แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี ในระบบ eMENSCR ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน
ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส
ทั้งนี้ กรมพัฒ นาที่ดิน ยังมีระบบสารสนเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน ติดตามผลงาน
ตามแผนงานโครงการและกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ เช่น ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานแบบ online
โปรแกรมระบบบริการประชาชน โปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตร โปรแกรมรายงานผลการวิเคราะห์
ตัวอย่างดิน น้ำ ปุ๋ย และได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (Executive Information System : EIS)
ให้ผู้บริหารติดตามงานโครงการที่สำคัญ เช่น ระบบติดตามศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และแปลง
สาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจำตำบล ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vertiver Grass
Tracking : VGT) เป็น ต้น ผู้ป ฏิบ ัติงานระดั บ พื้ นที่จ ะรายงานผลลงระบบโปรแกรมออนไลน์ หน่ว ยงาน
ส่วนกลางที่รับผิดชอบภารกิจนั้น ๆ จะเป็นผู้ตรวจสอบ วิเคราะห์ คาดการณ์ พร้อมรายงานผลการดำเนินการ
ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำทุกเดือน และแจ้งเตือนหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อเร่งรัด
การดำเนิ น งาน การตรวจสอบและรายงานผล นอกจากนี ้ ผ ู ้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ าที ่ เครื อ ข่ า ย เกษตรกร
และผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเรียกดูข้อมูลและผลการดำเนินงานผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
เช่น Tablet หรือ Smart phone
2) ผ่านกลไกคณะทำงานระดับหน่วยงาน
กรมพัฒนาที่ดินมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละด้าน โดยบริหารงานในลักษณะข้ามสาย
งาน (Cross - functional team) ในรูปแบบคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานชุดต่าง ๆ ซึง่ ตัง้ ขึน้
ในลักษณะเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน เพื่อรับผิดชอบในการวางแผน ออกแบบ กำหนดแนวทางวางมาตรการ
และขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ อีกทั้งยังมี
การใช้ Balance Scorecard เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์การ โดยมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ กำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานแต่ละระดับเริ่มตั้งแต่ “คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน” ในระดับองค์การ ซึ่งจะ
สะท้อนผลลัพธ์ตามภารกิจหลัก และเป็ นตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ หลังจากนั้นได้ถ่ายทอดค่า
เป้าหมายและตัวชี้วัด (Cascade Deploy) ลงสู่ระดับกอง/สำนัก โดยจัดทำ “คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน” (IPA : Internal Performance Agreement) สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับกรม และ
ขับเคลื่อนโดยคณะทำงานการบริหารงานตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานเชิง
ผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยดำเนินการตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
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ประจำปีงบประมาณ ทั้งในระดับผลลัพธ์ (outcome) และระดับผลผลิต (output) รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์
การดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมฯ เพื่อนำมาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการให้
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของเกษตรกรต่อไป
3) ผ่านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
กรมพัฒนาที่ดิน มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับ กลุ่ม/ฝ่าย จนถึงระดับบุคคลด้วยเครื่องมือ
Individual Scorecard มีการควบคุมกำกับตัวชี้วัดระดับบุคคลที่เชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนรายบุคคล โดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) โดยมีความครอบคลุมทั้ง
4 มิติป ระกอบด้ว ย มิติภ ายนอก จะวัดผลทั้งด้านประสิ ทธิผ ลของการดำเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์
และประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารควบคู ่ ก ั น ไปด้ ว ย ส่ ว นมิ ต ิ ภ ายในเป็ น การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบ ัติงาน เน้น วัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณและวัดผลการพัฒ นาองค์ การเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพ
การดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินในภาพรวม
5.3.4 ความถี่ในการติดตามและรายงานผล
กรมพัฒนาที่ดินกำหนดความถี่ในการติดตามผลการดำเนินงาน ออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้
1) รายวัน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โปรแกรมบันทึก stock วัสดุการเกษตร
การติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vertiver Grass Tracking: VGT)
2) รายสัปดาห์ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลหรือ
โครงการสำคัญ เร่ ง ด่ว น (Flagship Project) เช่ น การบริ ห ารจัด การเขตเหมาะสมสำหรั บพื ช เศรษฐกิจ
โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
3) รายเดือน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของกรมฯ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
กรมฯทราบ สำหรับการเร่งรัดผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากพบปัญหาอุปสรรคจะได้เร่ง
ดำเนินการแก้ไข เช่น การขุดสระน้ำ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
4) รายไตรมาส เป็น การติดตามผลการดำเนิน งานในภาพรวมของกรมฯ เพื่อนำเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการดำเนินงาน เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
5) รายปี เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของกรมฯ ในลักษณะการประเมินผล
การปฏิบัติงานของงานโครงการต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ประกอบการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในการพิจารณาถึง
ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการดำเนินงาน เช่น สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนนำผลการดำเนินงาน
มาวิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และปฏิบัติการ
ทั้งนี้ กองแผนงาน กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะรวบรวมข้อมูล
ตามกรอบระยะเวลาการรายงานผลดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน
ว่าผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดหรือไม่ หากไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ผู้บริหารฯ
ที่มีอำนาจตัดสินใจจะพิจารณาและทบทวน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา สำหรับปรับปรุงการดำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดต่อไป
จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว นำไปสู่การรวบรวมและจัดทำข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) ประกอบด้วย ชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset) ข้อมูลกลุ่มดิน ข้อมูลชุดดิน
ข้อมูลการใช้ที่ดิน ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
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ชลประทาน และข้อมูลสำหรับนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการทำงาน เช่น ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จากระบบ GFMIS ข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 ซึ่งการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะนำสู ่ ก ารค้ น หาสาเหตุ ข องปั ญ หา และมี ก ารนำเทคโนโลยี Google Cloud
Platform, Geospatial Analysis, Remote sensing, web application, สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ อีกทั้งยังมีการตรวจสอบศักยภาพพื้นที่โ ดยใช้
Agri-Map ในการจัดทำเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช (Zoning) โดยใช้วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ
เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างของพื้นที่ให้เหมาะสมกับการทำการเกษตรผสมผสานและการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ
เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเดิมไปปลูกพืชที่มีศักยภาพในพื้นที่เหมาะสมน้อยและ
ไม่เหมาะสม และมีการใช้แผนที่ ทางเลื อ กพืช เศรษฐกิจ (LDD Zoning) ซึ่งเป็น web application และ
mobile application ที่ช ่ว ยสนับ สนุ น การทำงานของเจ้ าหน้า ที ่ใ นพื ้น ที ่ สามารถพิม พ์แ ผนที ่เ พื ่ อ นำไป
ตรวจสอบกับพื้นที่จริง หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไข ปรับปรุง (Redline) ข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง และ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ใกล้เคียงกับปัจจุบัน (Near Real Time) อีกด้วย
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ทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2580. สำนักนายกรัฐมนตรี, กรุงเทพมหานคร.
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ. 2564. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570. สำนักนายกรัฐมนตรี, กรุงเทพมหานคร.
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2565. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13. สำนักนายกรัฐมนตรี, กรุงเทพมหานคร.
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2565. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.
สำนักนายกรัฐมนตรี, กรุงเทพมหานคร.
แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
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สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.
สำนักนายกรัฐมนตรี, กรุงเทพมหานคร.
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ. 2560. แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580). สำนักนายกรัฐมนตรี, กรุงเทพมหานคร.

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
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ภาคผนวก ก
การขับเคลื่อนโครงการสำคัญ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายระดับประเทศ

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

ตารางภาคผนวก ก-1 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการ
รวมทั้งสิ้น
แผนแม่บทด้านเกษตร
แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
เป้าหมาย ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
1 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ยุทธศาสตร์ชาติ

รหัสเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น

องค์ประกอบ

ปัจจัย

V02 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการเกษตร

F0206 แปลง
เรียนรู/้ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและองค์
ความรู้

V02 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการเกษตร

F0207 การ
บริหารจัดการพืน้ ที่
เกษตรกรรม ให้
สอดคล้องกับระบบ
แผนที่การเกษตร
F0207 การ
บริหารจัดการพืน้ ที่
เกษตรกรรม ให้
สอดคล้องกับระบบ
แผนที่การเกษตร
F0102 ข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การเกษตร

งบประมาณ

เป้าหมาย
จำนวน
หน่วยนับ

155,563,250 100,000

ความรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน

✓

ไร่

1.1 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
2

3

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

2.1 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)

2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น

V02 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการเกษตร

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร

2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น

V01 ปัจจัยการผลิต

100,000

ไร่

✓

408,000,000 100,000

ไร่

✓

4,104,361,300

5,000,000

8

ชนิดพืช

✓

3.1 การบูรณาการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจหลัก
8 ชนิดพืช
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ตารางภาคผนวก ก-2 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

รหัสเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น (กรมพัฒนาที่ดิน)
แผนแม่บทด้านเกษตร
แผนย่อย เกษตรปลอดภัย
เป้าหมาย สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เสนอโครงการสำคัญ
ปี พ.ศ. 2566)
1.1 เกษตรอินทรีย์
1.1.1 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ
รับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
1.2 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่
1.2.1 พัฒนาพืน้ ที่เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
สำหรับเกษตรรายแปลง
2

3

โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการ
เกษตร (เสนอโครงการสำคัญปี พ.ศ. 2566)
2.1 ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จลุ ินทรีย์ พด. ควบคุมโรคพืช
เศรษฐกิจ

โครงการจัดทำฐานข้อมูลติดตามความก้าวหน้าของสินค้า
เกษตรปลอดภัย (โครงการตามมติที่ประชุมฯ)

ปัจจัย

งบประมาณ

เป้าหมาย
จำนวน
หน่วยนับ

ความรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน

6,041,638,530
2,468,691,800
2,349,844,800
806,063,450
776,083,450
V01 ปัจจัยการผลิต
2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030201 สินค้า
เกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

V01 ปัจจัยการผลิต

2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030201 สินค้า
เกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

V01 ปัจจัยการผลิต

✓

F0101 การ
บริหารจัดการพืน้ ที่
F0101 การ
บริหารจัดการพืน้ ที่

449,830,460
221,200,000

75,000
7,500

ไร่
ราย

F0104 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

554,883,450

5,000

ราย

✓

✓
2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030201 สินค้า
เกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

V02 การผลิต

F0204 การ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการศัตรูพืช
ด้วยวิธีผสมผสาน

26,980,000

35,000

ไร่

2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030201 สินค้า
เกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

V05 สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อสินค้าเกษตร
ปลอดภัยมีมูลค่าเพิม่ ขึน้

F0505 การจัดทำ
ฐานข้อมูลด้าน
เกษตรปลอดภัย

3,000,000

1

ระบบ

✓

100

3.1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย

องค์ประกอบ

โครงการ
แผนย่อย เกษตรชีวภาพ
4 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์ชาติ
2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

รหัสเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
030301 สินค้า
เกษตรชีวภาพมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

องค์ประกอบ
V01 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

4.1 การบริหารจัดการข้อมูลวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

V01 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

4.2 การจัดตั้งศูนย์ผลิตและจัดการวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร

V01 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต

แผนย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
เป้าหมาย ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

ปัจจัย
F0102 การ
ส่งเสริมการผลิต
และใช้สารชีวภัณฑ์
F0101 การ
สำรวจ/อนุรกั ษ์/
รวบรวมพันธุ์พชื
พันธุ์สัตว์ ประมง
จากแหล่ง
ธรรมชาติใน
ท้องถิ่น/ชุมชน
F0102 การส่งเสริม
การผลิตและใช้สาร
ชีวภัณฑ์

งบประมาณ

เป้าหมาย
จำนวน
หน่วยนับ

82,095,600
284,934,020

ความรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน
✓

7,000,000

1

ชุดข้อมูล

75,095,600

15

แห่ง

100,000

ไร่

4,104,361,300 100,000

ไร่

408,000,000 100,000

ไร่

1,461,685,750
030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น

V02 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการเกษตร

F0206 แปลง
เรียนรู/้ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและองค์
ความรู้

V02 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการเกษตร

F0207 การ
บริหารจัดการพืน้ ที่
เกษตรกรรม ให้
สอดคล้องกับระบบ
แผนที่การเกษตร
F0207 การ
บริหารจัดการพืน้ ที่
เกษตรกรรม ให้
สอดคล้องกับระบบ
แผนที่การเกษตร

155,563,250

✓

5.1 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
6

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (โครงการสำคัญปี พ.ศ. 2566)

6.1 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)

2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น

V02 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการเกษตร

✓

101

7

8

9

โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร
(โครงการสำคัญปี พ.ศ. 2566)

2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

7.1 การบูรณาการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล
พืชเศรษฐกิจหลัก 8 ชนิดพืช
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เขตเกษตรกรรม
(ชั้นดี ศักยภาพสูง ศักยภาพต่ำ) เพื่อป้องกันและลดความ
เสื่อมโทรมของดิน

2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่า
(ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

10 โครงการการจัดทำฐานข้อมูล (Base line) ความสมดุลของ
การจัดการทรัพยากรที่ดินเพื่อกำหนดมาตรการจัดการดิน
เสื่อมโทรมในระดับพื้นที่

2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

11 โครงการการผลิต การขยายเมล็ดพันธุ์พืช และส่งเสริมเพื่อ
การอนุรักษ์ดินและน้ำ

2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้วย BCG Model
ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

2. การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน

รหัสเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย
030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น

องค์ประกอบ

ปัจจัย

งบประมาณ

V01 ปัจจัยการผลิต

F0102 ข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การเกษตร

5,000,000

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น
030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น

V02 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการเกษตร

F0202 การเพิ่ม
ปริมาณผลผลิต
เฉลีย่

485,000,000

V02 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการเกษตร

F0202 การเพิ่ม
ปริมาณผลผลิต
เฉลีย่

240,000,000

030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น
030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น
030601
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรต่อหน่วยมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น

V01 ปัจจัยการผลิต

F0102 ข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การเกษตร

31,700,000

V02 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการเกษตร

F0201 การลด
ต้นทุนการผลิต

V02 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการเกษตร

F0206 แปลง
เรียนรู/้ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและองค์
ความรู้

เป้าหมาย
จำนวน
หน่วยนับ
8
ชนิดพืช

ความรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน
✓

ไร่

โครงการเสนอใหม่

ไร่

โครงการเสนอใหม่

53

แห่ง

โครงการเสนอใหม่

69,047,500

27,500

ไร่

โครงการเสนอใหม่

67,375,000

19,250

ไร่

โครงการเสนอใหม่

100,000

200,000
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โครงการ
แผนแม่บท ความมั่นคง
แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่
ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
13 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์

ยุทธศาสตร์ชาติ

รหัสเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

องค์ประกอบ

ปัจจัย

งบประมาณ

เป้าหมาย
จำนวน
หน่วยนับ

ความรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน

20,423,000
20,423,000

1. มั่นคง

010201 ปัญหาความ
มั่นคงทีม่ ีอยู่ในปัจจุบัน
ได้รับการแก้ไขดีขึ้น

V01 กลไกการบริหาร
จัดการ

F0105 การเฝ้า
ระวังและการ
ตรวจสอบทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

8,300,000

1. มั่นคง

010202 ภาคใต้มี
ความสุข ร่มเย็น

V02 การบริหารจัดการ
และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา

F0203 การ
บูรณาการการ
ทำงานของภาครัฐ
และภาคเครือข่าย

12,123,000

1

ระบบ

✓

ไร่

✓

ศูนย์

✓

13.1 จัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์
เป้าหมาย ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
14 โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่
(ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้)
14.1 ส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
แผนแม่บท เศรษฐกิจฐานราก
แผนย่อย การยกระดับศักยภาพการเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เป้าหมาย ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น
15 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร

3,000

98,424,000
8,379,000
4. การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม

160101 ศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึน้

V01 สร้างองค์ความรู้
และทักษะ

F0101 การ
ประกอบอาชีพ

8,379,000

882
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โครงการ
แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมาย กลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีความสามารถใน
การบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
16 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ของเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ชาติ

รหัสเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

องค์ประกอบ

ปัจจัย

งบประมาณ

เป้าหมาย
จำนวน
หน่วยนับ

ความรับผิดชอบ
หลัก สนับสนุน

90,045,000

4. การสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม

160101 ศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึน้

V01 สร้างองค์ความรู้
และทักษะ

F0101 การ
ประกอบอาชีพ

90,045,000

20,000

ไร่

✓

16.1 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน
(โครงการตามมติที่ประชุมฯ)
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ตารางภาคผนวก ก-3 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(พ.ศ. 2566 – 2570)
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

ขอบเขตเชิงพื้นที่

ช่วงระยะเวลา
ดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)

สถานะ (ทำเครื่องหมาย ✓)
อยู่ระหว่าง
อยู่ในแผนการ
ดำเนินการ ดำเนินงานในอนาคต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมความยั่งยืนของระบบนิเวศของที่ดินและทรัพยากรดิน
วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพื่อส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนในการให้บริการระบบนิเวศ ด้วยนโยบายของภาครัฐ
1
การพัฒนาข้อมูลและบริการเทคโนโลยีการสำรวจ และ
25,000,000
ไร่
ทั่วประเทศ
2566 - 2570
✓
การจัดทำแผนที่ (การจัดทำฐานข้อมูล และจำแนก
ประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้)
วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการระบบนิเวศดีขึ้น
2
ปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้เกิดการคุ้มครองพื้นที่
ทั่วประเทศ
2566 - 2570
เกษตรกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างดุลยภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดินตามศักยภาพ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีดุลยภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามบริบทและความต้องการ
3
การพัฒนาฐานข้อมูลแผนการใช้ที่ดิน
1
ฐานข้อมูล
ทั่วประเทศ
2566 - 2570
✓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ และทรัพยากรดิน
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีดุลยภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามบริบทและความต้องการ
4
การบริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ
60,000
ราย
ทั่วประเทศ
2566 - 2570
✓
5
ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
700,000
ราย
ทั่วประเทศ
2566 - 2570
✓
6
ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา
1,033,000
ไร่
ทั่วประเทศ
2566 - 2570
✓
7
ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
4,394,600
ไร่
ทั่วประเทศ
2566 - 2570
✓
8
การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
1,020,000
ไร่
ทั่วประเทศ
2566 - 2570
✓
9
การบริหารจัดการการผลิตสินค้าตามแผนที่เกษตรเพื่อ
467,500
ไร่
ทั่วประเทศ
2566 - 2570
✓
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
10 การบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ
39,100
ไร่
ปีละ 12 จังหวัด
2566 - 2570
✓
11 การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
160,000
ไร่
ทั่วประเทศ
2566 - 2570
✓

คาดการณ์งบประมาณ
(บาท)
25,700,248,000
393,427,800
393,427,800
393,427,800

✓

N/A
491,828,200
491,828,200
491,828,200
22,254,485,500
22,254,485,500
382,440,000
333,822,600
2,450,590,000
3,948,829,100
3,133,459,100
1,635,530,000
415,211,700
2,135,972,800
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ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
12

ขอบเขตเชิงพื้นที่

195,400

บ่อ

การปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำ
86
ขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้าง
14 การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่
21
เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
15 บริหารจัดการพื้นที่เขตเกษตรกรรม (ชัน้ ดี ศักยภาพสูง
647,890
ศักยภาพต่ำ) เพือ่ ป้องกันและลดความเสื่อมโทรมของดิน
16 เพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจ เพือ่ เพิ่มมูลค่า
1,071,000
(อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง ฯลฯ)
17 การจัดทำฐานข้อมูล (Base line) ความสมดุลของการ
77
จัดการทรัพยากรที่ดินเพื่อกำหนดมาตรการจัดการดิน
เสื่อมโทรมในระดับพื้นที่
18 การผลิต ขยายเมล็ดพันธุ์พืช และส่งเสริมเพื่อการ
400
อนุรักษ์ดินและน้ำ
19 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วย BCG
20,000
Model ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
วัตถุประสงค์ที่ 4.1 เพื่อให้ผยู้ ากไร้มีที่ดินเพียงพอต่อการดำรงชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดี
20 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพือ่ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
74,000
ของเกษตรกร

แห่ง

ทั่วประเทศในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน
ทั่วประเทศ

แห่ง

13

การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

เป้าหมายของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
ดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
2566 - 2570

สถานะ (ทำเครื่องหมาย ✓)
อยู่ระหว่าง
อยู่ในแผนการ
ดำเนินการ ดำเนินงานในอนาคต
✓

คาดการณ์งบประมาณ
(บาท)
4,037,527,700

2566 - 2570

✓

301,691,000

ทั่วประเทศ

2566 - 2570

✓

1,063,384,000

ไร่

ทั่วประเทศ

2566 - 2570

✓

✓

2,416,027,500

ไร่

ทั่วประเทศ

2566 - 2570

✓

✓

1,199,970,200

จังหวัด

ทั่วประเทศ

2566 - 2570

✓

77,000,000

ตัน

ทั่วประเทศ

2566 - 2570

✓

214,450,000

ทั่วประเทศ

2566 - 2570

✓

620,000,000

ราย

ไร่

พื้นที่ที่อนุกรรมการ
จัดที่ดิน จัดที่ดินทำ
กินให้ชุมชนในพื้นที่
จังหวัดเป้าหมาย

2566 - 2569

✓

343,863,200
343,863,200
343,863,200
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ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

ขอบเขตเชิงพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
วัตถุประสงค์ 5.1 เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการจัดการที่ดินของหน่วยงานทุกระดับ
21 การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
1
ฐานข้อมูล
ทั่วประเทศ
22 การสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน
1
โครงการ
23 การพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบ
1
ระบบ
ทั่วประเทศ
ราชการ 4.0
24 การบริหารข้อมูลกลาง ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากร
1
ระบบ
ทั่วประเทศ
ดินให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินของ
ประเทศ และสนับสนุน SDG
วัตถุประสงค์ 5.2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
25 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
- การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาให้มีส่วนร่วม
83,255
ราย
ทั่วประเทศ
และต่อยอดศูนย์ปฏิบัตกิ ารพัฒนาที่ดิน
- การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล
7,300
ตำบล
ทั่วประเทศ

ช่วงระยะเวลา
ดำเนินการ
(ปีงบประมาณ)
2566 - 2570
2566 - 2570
2566 - 2570

สถานะ (ทำเครื่องหมาย ✓)
อยู่ระหว่าง
อยู่ในแผนการ
ดำเนินการ
ดำเนินงานในอนาคต

2,216,643,300
1,304,911,900
195,206,900
339,163,200
570,541,800

✓
✓
✓
✓

2566 - 2570

คาดการณ์งบประมาณ
(บาท)

200,000,000

911,731,400
911,731,400
2566 - 2570

✓

491,731,400

2566 - 2570

✓

420,000,000
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ตารางภาคผนวก ก-4 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
กลยุทธ์ /แผนงาน
2. การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินพืน้ ที่ตน้ น้ำ
2.1 การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน

ตัวชี้วัด

โครงการ

จำนวนพื้นที่
(ไร่)

การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม
ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

(พื้นทีป่ ่าต้นน้ำในเขตป่าอนุรักษ์/ป่าสงวนฯ)
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ตารางภาคผนวก ก-5 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 “เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร”
เน้นการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่ง ยืน ได้แก่ การจัดหาที่ดินทำกิน การบริหารจัดการดิน การจัดรูปที่ดิน
การบริหารจัดการระบบชลประทาน น้ำบาดาล ธนาคารน้ำใต้ดิน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ด้วยการผลิตและบริโภคสินค้าเกษตร ที่รักษาระบบนิเวศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความปลอดภัย เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ว นเกษตร เกษตรธรรมชาติ รวมทั้งการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสมดุลในการบริหารจัดการให้มีการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างเหมาะสม รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อนำไปสู่การสร้างการ
เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการ
พิจารณา
1 ส่งเสริมการ
ผลิตและ
บริโภคสินค้า
เกษตรที่รักษา
ระบบนิเวศ
และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบตั ิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570
งบประมาณ (ล้านบาท)
โครงการสำคัญ
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
1.1 โครงการพัฒนา
20.7900
64.6800
71.1480
78.2628
เกษตรกรรมยั่งยืน
1.2 โครงการส่งเสริม
เกษตรปลอดภัย
ในพื้นที่เกษตร
ทฤษฎีใหม่
1.3 โครงการบริหาร
จัดการพื้นที่เขต
เกษตรกรรม
(ชั้นดี ศักยภาพสูง
ศักยภาพต่ำ) เพือ่
ป้องกันและลด
ความเสื่อมโทรม
ของดิน

ปี 2570
79.8281

-

554.8835

554.8835

554.8835

554.8835

-

485.0000

485.0000

485.0000

485.0000

ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ 2
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ
รวม
ประเด็น
แผนย่อย
314.7089 ด้านการสร้าง
การเกษตร
โครงการพัฒนา
ความสามารถในการ
เกษตรกรรม
แข่งขัน
ยั่งยืน
2,219.5338 ด้านการสร้าง
การเกษตร
เกษตรปลอดภัย
ความสามารถในการ
แข่งขัน
1,940.0000 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

การเกษตร

การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

109

แนวทางการ
พิจารณา
1 ส่งเสริมการ
ผลิตและ
บริโภคสินค้า
เกษตรที่รักษา
ระบบนิเวศ
และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(ต่อ)

แผนปฏิบตั ิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570
งบประมาณ (ล้านบาท)
โครงการสำคัญ
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
1.4 ปรับปรุงคุณภาพ
222.8591 556.9327 556.9327 556.9327
ดินในพื้นที่ดิน
ปัญหา
1.5 ฟื้นฟูและป้องกัน
551.0063 849.4557 849.4557 849.4557
การชะล้าง
พังทลายของดิน
1.6 การบริหารจัดการ
245.9132 408.0000 347.4041 347.4041
การผลิตสินค้า
ตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก
(Agri-Map)
1.7 การบริหารจัดการ
25.8597
97.3380
97.3380
97.3380
ดินและน้ำเขต
พัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ
1.8 การพัฒนาพื้นที่
202.7656 480.0203 480.0203 480.0203
เฉพาะ
1.9 การก่อสร้างแหล่ง
น้ำในไร่นานอก
เขตชลประทาน
1.10 เพิ่ม
ประสิทธิภาพพืช
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่ม
มูลค่า (อ้อย ข้าว
มันสำปะหลัง
ฯลฯ)

ปี 2570
556.9327
849.4557
347.4041

97.3380
480.0203

731.1277

826.6000

826.6000

826.6000

826.6000

-

240.0000

240.0000

240.0000

240.0000

ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ 2
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ
รวม
ประเด็น
แผนย่อย
2,450.5899 ด้านการสร้าง
การเกษตร
การพัฒนาระบบ
ความสามารถในการ
นิเวศการเกษตร
แข่งขัน
3,948.8291 ด้านการสร้าง
การเกษตร
การพัฒนาระบบ
ความสามารถในการ
นิเวศการเกษตร
แข่งขัน
1,696.1255 ด้านการสร้าง
การเกษตร
การพัฒนาระบบ
ความสามารถในการ
นิเวศการเกษตร
แข่งขัน

415.2117 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน
2,122.8468 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน
4,037.5277 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน
960.0000 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

การเกษตร

การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

การเกษตร

การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

การเกษตร

การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

การเกษตร

การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร
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1

2

3

4

แนวทางการ
พิจารณา
ส่งเสริมการ
ผลิตและ
บริโภคสินค้า
เกษตรที่รักษา
ระบบนิเวศ
และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(ต่อ)
ส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้
สารเคมีทาง
การเกษตร
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และ
มีความ
ปลอดภัย
ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
วัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร
อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
สร้างความ
สมดุลในการใช้
ทรัพยากรทาง
การเกษตร

แผนปฏิบตั ิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570
งบประมาณ (ล้านบาท)
โครงการสำคัญ
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
1.11 การส่งเสริมและ
48.8012
90.0450
98.3540
98.3540
พัฒนาอาชีพเพือ่
แก้ไขปัญหาที่ดินทำ
กินของเกษตรกร

ปี 2570
-

ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ 2
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ
รวม
ประเด็น
แผนย่อย
335.5542 ด้านการสร้างโอกาสและ เศรษฐกิจ
การยกระดับ
ความเสมอภาคทาง
ฐานราก
ศักยภาพการเป็น
สังคม
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ

2.1 ส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลดการ
ใช้สารเคมีทาง
การเกษตร

152.2825

566.0991

622.7090

684.9800

698.6796

2,724.7502

ส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลด
การใช้สารเคมี
ทางการเกษตร

3.1 โครงการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากวัสดุ
เหลือใช้ทาง
การเกษตร

-

82.0956

82.0956

82.0956

82.0956

328.3824 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

การเกษตร

โครงการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจาก
วัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร

4.1 โครงการป้องกัน
การชะล้างพังทลาย
ของดิน และฟื้นฟู
พื้นที่เกษตรกรรม
ด้วยระบบอนุรักษ์
ดินและน้ำ

40.8329

220.7442

242.5187

266.4706

292.8176

1,063.3840 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหาร
จัดการน้ำทั้ง
ระบบ

การพัฒนาการ
จัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำ
เพื่อความมั่นคง
ด้านน้ำของประเทศ
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แนวทางการ
พิจารณา
4 สร้างความ
สมดุลในการใช้
ทรัพยากรทาง
การเกษตร
(ต่อ)

5 ลดการปล่อย
ก๊าซเรือน
กระจก

แผนปฏิบตั ิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570
งบประมาณ (ล้านบาท)
โครงการสำคัญ
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
4.2 โครงการการจัดทำ
31.7000
31.7000
31.7000
ฐานข้อมูล (Base
line) ความสมดุล
ของการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินเพื่อ
กำหนดมาตรการ
จัดการดินเสื่อม
โทรมในระดับพื้นที่
4.3 การพัฒนาและ
1.0000
78.6855
78.6855
78.6855
บริการเทคโนโลยี
การสำรวจ และการ
จัดทำแผนที่ (การ
จัดทำฐานข้อมูล
และจำแนกประเภท
ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
5.1 โครงการส่งเสริม
22.0000
41.5690
41.5690
41.5690
การไถกลบและผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพือ่ ลด
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

ปี 2570
31.7000

ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ 2
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์ชาติ
รวม
ประเด็น
แผนย่อย
126.8000 ด้านการสร้าง
การเกษตร
การพัฒนาระบบ
ความสามารถในการ
นิเวศการเกษตร
แข่งขัน

78.6855

315.7420 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

การเกษตร

การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร

41.5690

188.2760 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเติบโต
อย่างยั่งยืน

การจัดการมลพิษ
ที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และ
สารเคมีในภาค
เกษตรทั้งระบบ
ให้เป็น
มาตรฐานสากล
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร”
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศการเกษตรที่สนับสนุนการผลิต การแปรรูป การตลาด และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุ ปทาน ทั้งการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เกษตร (เคลื่อน ย้าย กระจาย เก็บ)
รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคง
ทางการเกษตร อาทิ เกษตรพันธสัญญา การประกันภัยสินค้าเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ให้ทันสมัย เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคเกษตร พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เชื่อมโยงกับภาคการเกษตร
รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร

แนวทางการพิจารณา
1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
เกษตร
2 สร้างหลักประกันเพื่อ
ความมั่นคงทาง
การเกษตร
3 ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์

แผนปฏิบตั ิการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570
งบประมาณ (ล้านบาท)
โครงการสำคัญ
ปี 2566 ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570

โครงการพัฒนาลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพ

-

50.0000

50.0000

50.0000

50.0000

โครงการวิจัยและนวัตกรรม กรมพัฒนา 38.138
ที่ดิน

N/A

N/A

N/A

N/A

รวม

ความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และ 2
แผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์
ชาติ
ประเด็น
แผนย่อย

200.0000 ด้านการสร้าง การเกษตร
ความสามารถใน
การแข่งขัน
38.1380 ด้านการสร้าง การเกษตร
ความสามารถใน
การแข่งขัน

การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร
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4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ตลาดสินค้าเกษตร
5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 47.7746 368.9941 386.0857 390.3604 265.3539 1,458.5687 ด้านการสร้าง การเกษตร
ขนาดใหญ่ (Big Data)
(Big Data) ด้านการเกษตร (ผลผลิต
ความสามารถใน
ด้านการเกษตร
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดิน
การแข่งขัน
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา)
6 ปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคเกษตร

การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร
การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

ภาคผนวก ข
แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

ตารางภาคผนวก ข แผนงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการ / กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. กลุ่มบุคลากรภาครัฐ
1.1 แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
2.14 แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ (ด้าน
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน)
โครงการรายการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ

กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาด้านการเกษตร

หน่วยนับ

เป้าหมาย

งบประมาณ

ไร่
ราย
อัตรา
อัตรา

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

3,940,866,100.00
1,085,622,000.00
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

อัตรา

3,138.00

1,085,622,000.00

ยุทธศาสตร์
ชาติ

ประเด็นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

6. การปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ

5. บุคลากรภาครัฐ
เป็นคนดี ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มี
จิตสำนึก มี
ความสามารถสูง
มุ่งมั่นและเป็นมือ
อาชีพ
5.2 บุคลากรภาครัฐ
ยึดค่านิยมในการ
ทำงานเพื่อประชาชน
มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ

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

องค์ประกอบ

สมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ปัจจัย

แผนแม่บท

ทักษะที่
จำเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

20. การ
บริการ
ประชาชน
และ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

เป้าหมาย
แผนแม่บท Y2

20. ภาครัฐมี
การดำเนินการที่
มีประสิทธิภาพ
ด้วยการนำ
นวัตกรรม
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

แผนย่อย

5. การสร้าง
และพัฒนา
บุคลากร
ภาครัฐ

เป้าหมาย
แผนย่อย Y1

บุคลากรภาครัฐ
ยึดค่านิยมใน
การทำงานเพื่อ
ประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม
จริยธรรม มี
จิตสำนึก มีต
วามสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ

แนวทางการพัฒนา

3) พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐทุกประเภทให้
มีความรู้
ความสามารถ
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โครงการ / กิจกรรม

หน่วยนับ

2. กลุ่มงบประมาณ
ไร่
รายจ่ายกรมพัฒนาที่ดิน
(Function)
2.1 แผนงานพื้นฐาน
ไร่
2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ไร่
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
2.14 แผนงาน
ไร่
พื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน
ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล
ทรัพยากรที่ดินได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ฐานข้อมูล
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน
(กสด.+สวด.+กวจ.)
กิจกรรมหลักที่ 1.2
พัฒนาฐานข้อมูล
แผนการใช้ที่ดิน (กนผ.+
สพข.)

ฐานข้อมูล

กิจกรรมหลักที่ 1.3
การพัฒนาและบริการ
เทคโนโลยีการสำรวจ
และการจัดทำแผนที่
(สสผ.+สพข.)

ไร่

เป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

ประเด็นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

องค์ประกอบ

ปัจจัย

แผนแม่บท

เป้าหมาย
แผนแม่บท Y2

แผนย่อย

1,641,142.00

2,751,590,200.00

1,376,940.00
1,376,940.00

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

1,376,940.00

1,135,470,200.00

2.00

47,774,600.00

1.00

18,615,600.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

5. สร้างนักรบเศรษฐกิจ 2. ประเทศไทยมีขีด V01 ปัจจัยการ
ยุคใหม่
ความสามารถในการ ผลิต
4. สร้างโอกาสเข้าถึง
แข่งขันสูงขึ้น
ข้อมูล

F0102
3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ข้อมูล
ผลิตของภาค
สารสนเทศด้าน
เกษตรเพิ่มขึ้น
การเกษตร

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

1.00

18,387,200.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

5. สร้างนักรบเศรษฐกิจ 2. ประเทศไทยมีขีด V01 ปัจจัยการ
ยุคใหม่
ความสามารถในการ ผลิต
4. สร้างโอกาสเข้าถึง
แข่งขันสูงขึ้น
ข้อมูล

F0102
3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ข้อมูล
ผลิตของภาค
สารสนเทศด้าน
เกษตรเพิ่มขึ้น
การเกษตร

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

5,000,000.00

10,771,800.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

5. สร้างนักรบเศรษฐกิจ 2. ประเทศไทยมีขีด V01 ปัจจัยการ
ยุคใหม่
ความสามารถในการ ผลิต
4. สร้างโอกาสเข้าถึง
แข่งขันสูงขึ้น
ข้อมูล

F0102
3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ข้อมูล
ผลิตของภาค
สารสนเทศด้าน
เกษตรเพิ่มขึ้น
การเกษตร

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

เป้าหมาย
แผนย่อย Y1

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา

3) พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศฯ

3) พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศฯ

3) พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศฯ
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ยุทธศาสตร์
ชาติ

ประเด็นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

40,000.00

32,687,500.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

V02 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตภาค
การเกษตร

ราย

61,367.00

52,645,000.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

V02 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตภาค
การเกษตร

ราย

480,000.00

45,022,600.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
3. เกษตรชีวภาพ

2. การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากร
ที่ดินและน้ำได้รับการ
พัฒนา
กิจกรรมหลักที่ 3.1
ปรับปรุงคุณภาพดินใน
พื้นที่ดินปัญหา

ไร่

1,376,940.00

ไร่

95,140.00

222,859,100.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

กิจกรรมหลักที่ 3.2
ฟื้นฟูและป้องกันการชะ
ล้างพังทลายของดิน

ไร่

681,800.00

551,006,300.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด V04
ความสามารถในการ สภาพแวดล้อมที่
แข่งขันสูงขึ้น
เอื้อต่อ
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
2. ประเทศไทยมีขีด V04
ความสามารถในการ สภาพแวดล้อมที่
แข่งขันสูงขึ้น
เอื้อต่อ
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

โครงการ / กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลผลิตที่ 2 เกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้าน
การพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมหลักที่ 2.1
การบริหารจัดการดิน
และวิเคราะห์ดินทาง
ห้องปฏิบัติการ
(สวด.+สพข.)
กิจกรรมหลักที่ 2.2
การยกระดับการพัฒนา
หมอดินอาสาเพื่อมีส่วน
ร่วมและศูนย์ปฏิบัติการ
พัฒนาที่ดิน (กวจ.)
กิจกรรมหลักที่ 2.3
ส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
(กทช. + สพด.)

ราย

581,367.00

ราย

งบประมาณ

เป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ

องค์ประกอบ

ปัจจัย

แผนแม่บท

F0201 การ
ลดต้นทุนการ
ผลิต

3. การเกษตร

เป้าหมาย
แผนแม่บท Y2

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนย่อย Y1

แนวทางการพัฒนา

130,355,100.00

2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

F0206 แปลง 3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
เรียนรู้/
ผลิตของภาค
ถ่ายทอด
เกษตรเพิ่มขึ้น
เทคโนโลยีและ
องค์ความรู้
V04
F0401 การ 3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
สภาพแวดล้อมที่ วิจัยและพัฒนา
ผลิตของภาค
เอื้อต่อ
เทคโนโลยี และ
เกษตรเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพ
นวัตกรรมเพื่อ
การผลิตสินค้า เพิ่ม
เกษตรต่อหน่วย ประสิทธิภาพ
มีการปรับตัว
การผลิต
เพิ่มขึ้น

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร
6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตร
1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตร
1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตร

957,340,500.00
F0406
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
การเกษตร

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น

6.การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

F0406
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
การเกษตร

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น

6.การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ
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โครงการ / กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
ชาติ
6,699,000.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ประเด็นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

เป้าหมาย
องค์ประกอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ประเทศไทยมีขีด V02 การเพิ่ม
ความสามารถในการ ประสิทธิภาพ
แข่งขันสูงขึ้น
การผลิตภาค
การเกษตร
2. ประเทศไทยมีขีด V04
ความสามารถในการ สภาพแวดล้อมที่
แข่งขันสูงขึ้น
เอื้อต่อ
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
2. ประเทศไทยมีขีด V01 ปัจจัยการ
ความสามารถในการ ผลิต
แข่งขันสูงขึ้น

งบประมาณ

กิจกรรมหลักที่ 3.3
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

แห่ง

77.00

กิจกรรมหลักที่ 3.4
สร้างความตระหนักใน
การรักษาทรัพยากรดิน

โครงการ

1.00

24,493,600.00 2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

กิจกรรมหลักที่ 3.5
ส่งเสริมการใช้
สารอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร

ไร่

600,000.00

152,282,500.00 2.การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
2. เกษตรปลอดภัย

2.2 แผนงาน
ยุทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
2.1 แผนงาน
ยุทธศาสตร์การเกษตร
สร้างมูลค่า
2.1.2 แผนแม่บท
ย่อย : เกษตรปลอดภัย

ไร่

264,202.00

1,616,120,000.00

ไร่

180,410.00

1,360,285,100.00

ไร่

180,410.00

1,360,285,100.00

ไร่

10,000.00

20,790,000.00

ปัจจัย
F0201 การ
ลดต้นทุนการ
ผลิต

เป้าหมาย
แผนแม่บท Y2
3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น
แผนแม่บท

F0407
3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
แผนงานที่
ผลิตของภาค
สนับสนุน
เกษตรเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
F0104 การ 3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
พัฒนา
ผลิตของภาค
โครงสร้าง
เกษตรเพิ่มขึ้น
พื้นฐาน

แผนย่อย
6.การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร
6.การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

2.เกษตร
ปลอดภัย

เป้าหมาย
แผนย่อย Y1
030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

030201 สินค้า
เกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น
(GAP และเกษตร
อินทรีย์)

แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ
1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

1) สนับสนุนการ
บริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรทางเกษตร
และระบบการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งจากการลด ละ เลิก
การใช้สารเคมีที่เป็น
อันตราย ตลอดจน
ส่งเสริมการผลิตใน
ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน
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โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน

ไร่

10,000.00

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20,790,000.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 1
ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิต
เกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ
การรับรองแบบมีส่วน
ร่วม
2.1.3 แผนแม่บท
ย่อย : การพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร
โครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ่

ไร่

10,000.00

20,790,000.00

ไร่

170,410.00

1,339,495,100.00

ไร่

71,000.00

54,153,000.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ไร่

71,000.00

54,153,000.00

โครงการ / กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาคุณภาพดินใน
ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

หน่วยนับ

เป้าหมาย

งบประมาณ

ประเด็นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
2. เกษตรปลอดภัย

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น

1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด V02 การเพิ่ม
ความสามารถในการ ประสิทธิภาพ
แข่งขันสูงขึ้น
การผลิตภาค
การเกษตร

องค์ประกอบ
V02 การผลิต

เป้าหมาย
แผนแม่บท Y2
F0202 การ 3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
รวมกลุ่มการทำ
ผลิตของภาค
เกษตรอินทรีย์
เกษตรเพิ่มขึ้น
ปัจจัย

F0208 การ
ส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม/การ
บริหารจัดการ
กลุ่ม/การ
บริหารจัดการ
กลุ่ม เพื่อเพิ่ม
อำนาจการ
ต่อรอง และ
เกษตรกร
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้

แผนแม่บท

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น

แผนย่อย
2. เกษตร
ปลอดภัย

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

เป้าหมาย
แผนย่อย Y1
030201 สินค้า
เกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น
(GAP และเกษตร
อินทรีย์)

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา
1) สนับสนุนการ
บริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรทางเกษตร
และระบบการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งจากการลด ละ เลิก
การใช้สารเคมีที่เป็น
อันตราย ตลอดจน
ส่งเสริมการผลิตใน
ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน

1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ
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โครงการบริหารจัดการ
การผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก
(Agri-Map)

ไร่

67,500.00

ยุทธศาสตร์
ชาติ
245,913,200.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม
Agri - Map
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
โครงการ 1 ตำบล 1
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ไร่

67,500.00

245,913,200.00

ราย

4,000.00

10,000,000.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
โครงการ 1 ตำบล 1
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
โครงการบริหารจัดการ
ดินและน้ำเขตพัฒนา
ที่ดินลุ่มน้ำ

ราย

4,000.00

10,000,000.00

ไร่

5,500.00

25,859,700.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 1
การอนุรักษ์พัฒนาที่ดิน
ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มน้ำ

ไร่

5,500.00

25,859,700.00

โครงการ / กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

งบประมาณ

ประเด็นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

เป้าหมาย
องค์ประกอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ประเทศไทยมีขีด V02 การเพิ่ม
ความสามารถในการ ประสิทธิภาพ
แข่งขันสูงขึ้น
การผลิตภาค
การเกษตร

1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
2. เกษตรปลอดภัย

2. ประเทศไทยมีขีด V01 ปัจจัยการ F0104 การ
ความสามารถในการ ผลิต
พัฒนา
แข่งขันสูงขึ้น
โครงสร้าง
พื้นฐาน

1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด V02 การเพิ่ม
ความสามารถในการ ประสิทธิภาพ
แข่งขันสูงขึ้น
การผลิตภาค
การเกษตร

ปัจจัย
F0207 การ
บริหารจัดการ
พื้นที่
เกษตรกรรม ให้
สอดคล้องกับ
ระบบแผนที่
การเกษตร

เป้าหมาย
แผนแม่บท Y2
3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น
แผนแม่บท

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น

F0207 การ 3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
บริหารจัดการ
ผลิตของภาค
พื้นที่
เกษตรเพิ่มขึ้น
เกษตรกรรม ให้
สอดคล้องกับ
ระบบแผนที่
การเกษตร

แผนย่อย
6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

เป้าหมาย
แผนย่อย Y1
030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา
1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

3.2 เกษตร
ปลอดภัย

030201 สินค้า
เกษตรปลอดภัยมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น
(GAP และเกษตร
อินทรีย์)

1) สนับสนุนการ
บริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรทางเกษตร
และระบบการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งจากการลด ละ เลิก
การใช้สารเคมีที่เป็น
อันตราย ตลอดจน
ส่งเสริมการผลิตใน
ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ
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โครงการพัฒนาพื้นที่
เฉพาะ

ไร่

25,510.00

ยุทธศาสตร์
ชาติ
200,765,600.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาพื้นที่เฉพาะ
โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินระดับ
ตำบล

ไร่

25,510.00

200,765,600.00

โครงการ / กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตำบล

20.00

5,525,000.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 1
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินระดับตำบล
กิจกรรมหลักที่ 2
ความร่วมมือพัฒนา
ตำบล (SMART
TAMBON)
โครงการพัฒนาพื้นที่
เพิ่มมูลค่าที่ดินเพื่อ
การเกษตร

ตำบล

15.00

525,000.00

ตำบล

5.00

5,000,000.00

ไร่

900.00

5,119,200.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 1
ปรับรูปที่ดินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวชุมชนนำร่องพะเยา
โมเดล

ไร่

900.00

5,119,200.00

ประเด็นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

เป้าหมาย
องค์ประกอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ประเทศไทยมีขีด V04
ความสามารถในการ สภาพแวดล้อมที่
แข่งขันสูงขึ้น
เอื้อต่อ
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

ปัจจัย
F0406
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
การเกษตร

เป้าหมาย
แผนแม่บท Y2
3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น

แผนแม่บท

แผนย่อย
6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
แผนย่อย Y1
030601
1) เพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการ และการจัดการฐาน
ผลิตสินค้าเกษตร ทรัพยากรทาง
ต่อหน่วยมีการ
การเกษตรฯ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1. การเกษตรสร้าง
2. ประเทศไทยมีขีด V02 การเพิ่ม
มูลค่า5. เกษตรอัจฉริยะ ความสามารถในการ ประสิทธิภาพ
แข่งขันสูงขึ้น
การผลิตภาค
การเกษตร

F0207 การ 3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
บริหารจัดการ
ผลิตของภาค
พื้นที่
เกษตรเพิ่มขึ้น
เกษตรกรรม ให้
สอดคล้องกับ
ระบบแผนที่
การเกษตร

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

F0406
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
การเกษตร

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

2. ประเทศไทยมีขีด V04
ความสามารถในการ สภาพแวดล้อมที่
แข่งขันสูงขึ้น
เอื้อต่อ
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น
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โครงการพัฒนาระบบ
ดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดิน
เข้าสู่ระบบราชการ 4.0

ระบบ

1.00

ยุทธศาสตร์
ชาติ
42,441,400.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 1
ปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศ
โครงการก่อสร้างแหล่ง
น้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทาน

ระบบ

1.00

42,441,400.00

บ่อ

35,380.00

731,127,700.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

กิจกรรมหลักที่ 1
การก่อสร้างแหล่งน้ำใน
ไร่นานอกเขต
ชลประทาน
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมงานพัฒนา
แหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อ
ถ่ายโอนภารกิจด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

บ่อ

35,380.00

731,127,700.00

แห่ง

6.00

โครงการ / กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 1
ปรับปรุงซ่อมแซมงาน
พัฒนาแหล่งน้ำขนาด
เล็ก เพื่อถ่ายโอน
ภารกิจด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

หน่วยนับ

แห่ง

เป้าหมาย

งบประมาณ

6.00

18,590,300.00 2. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ประเด็นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
5. สร้างนักรบเศรษฐกิจ
ยุคใหม่
4. สร้างโอกาสเข้าถึง
ข้อมูล

เป้าหมาย
เป้าหมาย
องค์ประกอบ
ปัจจัย
แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท Y2
2. ประเทศไทยมีขีด V01 ปัจจัยการ F0102
3. การเกษตร 2. ผลิตภาพการ
ความสามารถในการ ผลิต
ข้อมูล
ผลิตของภาค
แข่งขันสูงขึ้น
สารสนเทศด้าน
เกษตรเพิ่มขึ้น
การเกษตร

1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด V04
ความสามารถในการ สภาพแวดล้อมที่
แข่งขันสูงขึ้น
เอื้อต่อ
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

F0406
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
การเกษตร

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

2. ประเทศไทยมีขีด V04
ความสามารถในการ สภาพแวดล้อมที่
แข่งขันสูงขึ้น
เอื้อต่อ
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

F0406
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
การเกษตร

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น

6.การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ

แผนย่อย
6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
แผนย่อย Y1
030601
3) พัฒนาระบบข้อมูล
ประสิทธิภาพการ สารสนเทศฯ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

18,590,300.00
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โครงการ / กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

ประเด็นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
4.1 แผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
พลังทางสังคม
4.1.1 แผนแม่บทย่อย :
การเสริมสร้างทุนทาง
สังคม
โครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง

ไร่

56,950.00

238,834,900.00

ไร่

56,950.00

238,834,900.00

ไร่

56,950.00

238,834,900.00

ไร่

7,400.00

96,001,600.00 4. การสร้าง
4. การเพิ่มขีด
โอกาสและ
ความสามารถของชุมชน
ความเสมอภาค ท้องถิ่นในการพัฒนาการ
ทางสังคม
พึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง
4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทาง
ปัญญาให้กับชุมชน

กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาพื้นที่โครงการ
หลวง
โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินงานอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

ไร่

7,400.00

96,001,600.00

ไร่

49,550.00

ไร่

49,550.00

กิจกรรมหลักที่ 1
ส่งเสริมการดำเนินงาน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (135
แห่ง)

142,833,300.00 4. การสร้าง
4. การเพิ่มขีด
โอกาสและ
ความสามารถของชุมชน
ความเสมอภาค ท้องถิ่นในการพัฒนาการ
ทางสังคม
พึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง
4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทาง
ปัญญาให้กับชุมชน
142,833,300.00

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

องค์ประกอบ

ปัจจัย

แผนแม่บท

เป้าหมาย
แผนแม่บท Y2

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนย่อย Y1

แนวทางการพัฒนา

3. เพิ่มขีด
V01 การมีส่วน
ความสามารถของ
ร่วมของทุกภาคี
ชุมชนท้องถิ่นในการ เครือข่าย
พัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคม
คุณภาพ

F0103
15. พลังงาน ทุกภาคส่วนมีส่วน การเสริมสร้าง
กระบวนการมี ทางสังคม
ร่วมในการพัฒนา ทุนทางสังคม
ส่วนร่วมของคน
สังคมเพิ่มขึ้น
ในชุมชน/
องค์กรชุมชน
(ภาคีพัฒนา
หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชนใน
พื้นที่สนับสนุน
และมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น)

150101 ภาคี
การพัฒนามี
บทบาทในการ
พัฒนาสังคมมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2) เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเองฯ

3. เพิ่มขีด
V01 การมีส่วน
ความสามารถของ
ร่วมของทุกภาคี
ชุมชนท้องถิ่นในการ เครือข่าย
พัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคม
คุณภาพ

F0103
15. พลังงาน ทุกภาคส่วนมีส่วน การเสริมสร้าง
กระบวนการมี ทางสังคม
ร่วมในการพัฒฯ ทุนทางสังคม
ส่วนร่วมของคน
สังคมเพิ่มขึ้น
ในชุมชน/
องค์กรชุมชน

150101 ภาคี
การพัฒฯมีบทบาท
ในการพัฒนาสังคม
มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

2) เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเองฯ
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โครงการ / กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ชาติ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
5.4 แผนงาน
ยุทธศาสตร์จัดการ
มลพิษและสิ่งแวดล้อม
5.4.4 แผนแม่บท
ย่อย : การจัดการ
มลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และ
สารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
โครงการส่งเสริมการ
ไถกลบและผลิตปุ๋ย
อินทรีย์เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ไร่

26,842.00

17,000,000.00

ไร่

26,842.00

17,000,000.00

ไร่

26,842.00

17,000,000.00

ไร่

26,842.00

17,000,000.00 5. การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลักที่ 1
ส่งเสริมการไถกลบและ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
3. กลุ่มงบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการ
(Agenda)
1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่งคง
1.4 แผนงานบูรณา
การขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ไร่

26,842.00

17,000,000.00

ไร่

15,000.00

103,653,900.00

ไร่

1,000.00

4,044,000.00

ไร่

1,000.00

4,044,000.00

ประเด็นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

องค์ประกอบ

ปัจจัย

แผนแม่บท

3. สร้างการเติบโตอย่าง 3. ใช้ประโยชน์และ V03 การ
F0301 การ
18. การ
ยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตร สร้างการเติบโต บน ดำเนินงานลด ดำเนินงานตาม เติบโตอย่าง
ต่อสภาพภูมิอากาศ
ฐานทรัพยากร
ก๊าซเรือนกระจก นโยบาย และ ยั่งยืน
ธรรมชาติและ
แผนที่เกี่ยวข้อง
สิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีด
ความสามารถของ
ระบบนิเวศ

เป้าหมาย
แผนแม่บท Y2

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนย่อย Y1

แนวทางการพัฒนา

สภาพแวดล้อม
(18.3) การ
(180301) การ 1) ลดการปล่อยก๊าซ
ของประเทศไทยมี สร้างการเติบโต ปล่อยก๊าซเรือน
เรือนกระจก
คุณภาพดีขึ้นอย่าง อย่างยั่งยืนบน กระจกของ
ยั่งยืน
สังคมทีเ่ ป็นมิตร ประเทศไทยลดลง
ต่อสภาพ
ภูมิอากาศ
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โครงการ / กิจกรรม
โครงการพัฒนาตาม
ศักยภาพของพื้นที่
(ตำบลมั่งคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้)
กิจกรรมหลักที่ 1
ส่งเสริมความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานราก
2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
2.10 แผนงานบูรณา
การเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
2.1.28 แผนแม่บท
ย่อย : การพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
โครงการเพิ่มผลิตภาพ
การเกษตร บนฐาน
ทรัพยากรดินในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

เป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ไร่

1,000.00

4,044,000.00 1. ด้านความ
มั่นคง

ไร่

1,000.00

4,044,000.00

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 2. ด้าน
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

แปลง

65.00

2,626,000.00

ราย/ไร่

4,000/14,000

56,151,000.00

ราย/ไร่

4,000/14,000

56,151,000.00

882.00

7,349,800.00

ศูนย์

ประเด็นภายใต้
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. การป้องกันและ
1. ประชาชนอยู่ดี
แก้ไขปัญหาที่มี
กินดี และมีความสุข
ผลกระทบต่อความมั่นคง
2.1 การแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในปัจจุบัน

1. การเกษตรสร้าง
มูลค่า
5. เกษตรอัจฉริยะ

เป้าหมาย
เป้าหมาย
แผนย่อย
แผนแม่บท Y2
แผนย่อย Y1
V02 การ
F0203
1. ความมั่นคง 2. ประชาชนอยู่ดี 1.2 การป้องกัน 010202 ภาคใต้
บริหารจัดการ การบูรณาการ
กินดี และมี
และแก้ไขปัญหา มีความสงบสุข
และแนวทางการ การทำงานของ
ความสุขดีขึ้น
ที่มีผลกระทบต่อ ร่มเย็น
แก้ไขปัญหา
ภาครัฐและภาคี
ความมั่นคง
เครือข่าย**
องค์ประกอบ

2. ประเทศไทยมีขีด V04
ความสามารถในการ สภาพแวดล้อมที่
แข่งขันสูงขึ้น
เอื้อต่อ
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้า
เกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

ปัจจัย

F0406
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
การเกษตร

แผนแม่บท

3. การเกษตร

2. ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น

6.การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

030601
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่วยมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา
13) พัฒนาประเทศ
เพื่อความมั่นคงและ
ช่วยเหลือประชาชนฯ

1) เพิ่มประสิทธิภาพ
และการจัดการฐาน
ทรัพยากรทาง
การเกษตรฯ
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กิจกรรมหลักที่ 1
จัดทำระบบบริหาร
พัฒนาการเกษตรในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
4.5 แผนงานบูรณา
การพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
4.5.1 แผนแม่บท
ย่อย : ยกระดับ

หน่วยนับ

ศักยภาพการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ
โครงการ / กิจกรรม

หน่วยนับ

โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

ศูนย์

882.00

กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
4.5.2 แผนแม่บท
ย่อย : สร้าง
สภาพแวดล้อมและ
กลไกที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐาน
ราก
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกร

ศูนย์

882.00

กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาคุณภาพดินใน
พื้นที่จัดการปัญหาที่ดิน
ทำกิน (4,000 ราย)

เป้าหมาย

ประเด็นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
7,349,800.00 4. การสร้าง
4. การเพิ่มขีด
โอกาสและ
ความสามารถของชุมชน
ความเสมอภาค ท้องถิ่นในการพัฒนาการ
ทางสังคม
พึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง
4.4สร้างภูมิคุ้มกันทาง
ปัญญาให้กับชุมชน
7,349,800.00

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ราย/ไร่

4,000/14,000

48,801,200.00

ราย/ไร่

4,000/14,000

ราย/ไร่

4,000/14,000

48,801,200.00 4. การสร้าง
4. การเพิ่มขีด
โอกาสและ
ความสามารถของชุมชน
ความเสมอภาค ท้องถิ่นในการพัฒนาการ
ทางสังคม
พึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง
4.2เสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนในการพึ่งพา
ตนเองและการพึ่งพา
กันเอง
48,801,200.00

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคม
คุณภาพ

เป้าหมาย
แผนแม่บท Y2
V01 สร้างองค์ F0101 การ 16. เศรษฐกิจ รายได้ของ
ความรู้และ
ประกอบอาชีพ ฐานราก
ประชากรกลุ่ม
ทักษะ
รายได้น้อยเพิ่มขึ้น
อย่างกระจายและ
อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
แผนย่อย Y1
16.1 การ
160101
1) เสริมสร้างองค์
ยกระดับ
ศักยภาพและขีด ความรู้และพัฒนาให้กับ
ศักยภาพการเป็น ความสามารถของ กลุ่มผู้มรี ายได้น้อย
ผู้ประกอบการ เศรษฐกิจฐานราก
ธุรกิจ
เพิ่มขึ้น

3. เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคม
คุณภาพ

V02 การเข้าถึง
ทรัพยากรและ
ปัจจัยการผลิต
(ที่ดิน/แหล่งทุน/
บริหารหนี้)

16.2 การสร้าง
สภาพแวดล้อม
และกลไกที่
ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก

องค์ประกอบ

ปัจจัย

แผนแม่บท

F0201 การ 16. เศรษฐกิจ
เข้าถึง
ฐานราก
ทรัพยากรและ
ปัจจัยการผลิต

รายได้ของ
ประชากรกลุ่ม
รายได้น้อยเพิ่มขึ้น
อย่างกระจายและ
อย่างต่อเนื่อง

แผนย่อย

160202 กลุ่ม 3) พัฒนากลไกการใช้
ประชากรรายได้ ประโยชน์ที่ดิน
ต่ำสุดร้อยละ 40 สาธารณะ
มีวามสามารถใน
การบริหารจัดการ
หนี้สินได้มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
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โครงการ / กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ชาติ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
5.6 แผนงานบูรณา
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ
5.6.2 แผนแม่บท
ย่อย : การเพิ่มผลิตภาพ
ของน้ำทั้งระบบในการ
ใช้น้ำอย่างประหยัด รู้
คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ
ให้ทัดเทียมกับระดับ
สากล
โครงการป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดิน
และฟื้นฟูพื้นที่
เกษตรกรรมด้วยระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ

แห่ง

1.00

40,832,900.00

แห่ง

1.00

40,832,900.00

แห่ง

1.00

40,832,900.00

แห่ง

1.00

40,832,900.00 5. การสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลักที่ 1
ป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน และ
ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม
ด้วยระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำ

แห่ง

1.00

40,832,900.00

ประเด็นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

5. พัฒนาความมัน่ คงน้ำ
พลังงาน และเกษตรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.พัฒนาการจัดการน้ำ
เชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อ
เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ
ของประเทศ

3. ใช้ประโยชน์และ
สร้างการเติบโตบน
ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีด
ความสามารถของ
ระบบนิเวศ

องค์ประกอบ

ปัจจัย

แผนแม่บท

เป้าหมาย
แผนแม่บท Y2

สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการ
รับมือกับภัยพิบัติ
ด้านน้ำ

F0402 การ
ป้องกันการชะ
ล้างพังทลาย
ของดิน

19. การ
บริหารจัดการ
น้ำทั้งระบบ

1. ความมั่นคง
ด้านน้ำของ
ประเทศเพิ่มขึ้น

แผนย่อย

เป้าหมาย
แผนย่อย Y1

การพัฒนาการ 190102 การ
จัดการน้ำเชิงลุ่ม รับมือกับภัยพิบัติ
น้ำเพื่อความ
ด้านน้ำเพิ่มขึ้น
มั่นคงด้านน้ำของ
ประเทศ

แนวทางการพัฒนา

2) จัดการน้ำเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ฟื้นฟู อนุรักษ์ พืน้ ที่ต้น
น้ำ พืน้ ที่ชุ่มน้ำ พื้นทีพ่ ัก
น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ
(รวมลำน้ำ)

127

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

1. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย
2. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย
และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด

นางอรอุมา

สรรพสิทธิ์โยธิน

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
กองแผนงาน
นางกรียาภรณ์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
กองแผนงาน
นางสาวพยัตติกา พลสระคู
ผู้อำนวยการกลุ่มอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย
กองแผนงาน
นางสาวธัมญลักษณ์ เสือคง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
กองแผนงาน
นางสาวสิริกุล
ศิริพรกุลทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กองแผนงาน

นายณัฐพล

ทรงศิริเลิศ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กองแผนงาน
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