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โดย...
โดย
...กองแผนงาน
กองแผนงาน

หัวข้อการนําเสนอ
1. ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
2. การขบเคลื
ั อื่ นงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 (S-Curve)
(S C )
3. การขบเคลอนงานของกรมพฒนาทดน
การขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 20 ปปี (S
(S-Curve)
Curve)
4. แผนปฏิบัติราชการ 20 ปี และ 5 ปี ของกรมพัฒนาที่ดิน
5. นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda Based) 13 กิจกรรม
6. งานตามนโยบายและงานตามแผนบูรณาการภาคการเกษตร
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์รัฐบาล แผนพัฒนาการเกษตร และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาทีด่ นิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคัง่
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
(พ ศ 2560 - 2564)
(พ.ศ.

แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
วิสัยทัศน์ : ภาคการเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลาดนําการผลิต ชีวิตเกษตรกรมี
คุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดนิ
ใ ว่ งแผนพฒนาฯ
ในช่
ั
ฉบบที
ั ี่ 12 (พ.ศ.2560
(
- 2564))
วิสัยทัศน์ : พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต
ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม

แผนบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

ยุทธศาสตร์์ที่ 1
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์์ที่ 2
การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพมประสทธภาพการบรหาร
เพิ
่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรดิน ด้วยการ
สํารวจ จําแนกดิน วิเคราะห์ดิน
และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็น
ระบบ

ยุทธศาสตร์์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่
อุอปทาน
ปทาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพมความสามารถในการ
เพิ
่มความสามารถในการ
แข่งขันด้านงานวิจัยและ
เทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินเชิงนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์์ที่ 4
การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 8
การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 9
การพัฒนาภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันภาคการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดวยเทคโนโลยและนวตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดลและยั
อยางสมดุ
ลและยงยน
่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหิ ารจััดการทรััพยากรดิิน
อย่างสมดุลและยั่งยืนด้วย
การฟื้นฟูปรับปรุงดินและ
อนุรักษ์ดนิ และน้ํา

ศพก.

แปลงใหญ่

ธนาคารสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์์ที่ 6
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สรางและพั
ัฒนาความ
้
เข้มแข็งให้กับหมอดิน
อาสา เกษตรกร ภาคี
เครือข่าย

เป้า้ หมายทีี่ 2 ลดต้้นทุนการผลิิต และยกระดับั มาตรฐานสินิ ค้า้ เกษตร เพือ่ื เพิมิ่ โอกาสในการแข่
โ ใ
ง่ ขันั และการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
Zoning by Agri-Map

ยุทธศาสตร์์ที่ 5
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกษตรอินทรีย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6
การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 10
การต่างประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมภิ าค

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พััฒนาและถายทอด
่
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินบนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พััฒนาองคกร
์
สู่ความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาที่ดิน

เป้า้ หมายทีี่ 3 พััฒนาศัักยภาพเกษตรกรให้
ใ เ้ ข้ม้ แข็ง็
และพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม่

การขับเคลื่อนงานของของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (S-Curve) ปี 2560
Growth

“2560 ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู้ความยั่งยืน”
(2017 : Changing Towards Smart Agriculture)
Change from Tradition to Smart Agriculture
- การเกษตรทีใ่ ช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์ความรูแ้ บบองค์รวม
- มกระบวนการผลตสะอาดปลอดภยไดมาตรฐานและเปนมตรตอสงแวดลอม
มีกระบวนการผลิตสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- มีการบริหารจัดการแบบธุรกิจเกษตร เช่น (บริหาร Zoning by Agri Map
(สมดุล น้ํา ดิน ตลาด) บริหารการเงินและการบัญชีต้นทุน บริหารการตลาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องและสร้างแบรนด์สินค้าฯ)
- ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
Key Successes
เครื่องมือ (Agri
g Map)
p
กลไก (ศพก.)
ตัวอย่างความสําเร็จ
(แปลงใหญ่)

- 2559 ปี แห่งการลดต้นทุน
และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
- Agri Map Application
- ศูนย์เ์ รียนรู้ 882 ศูนย์์
- แปลงใหญ่ 650 แปลง
สงคมเรมเรยนรู
ั
ิ่ ี ก้ ารปรบตว/เปลยนแปลง
ป ั ั / ป ี่ ป

Aug 2559

Smart Agriculture
Smart Farmer
Smart Consumer
Smart Officer
Smart Services
Smart Laws
Smart Budgeting

How to Move Towards
Understanding

Change Agent Teams

Urgent & Mega Trend

ทีมเกษตรกรผู้นําการเปลี่ยนแปลง

Inovation S&T
H li ti KKnowledge
Holistic
ld

Smart แปลงใหญ่ & ศพก.

Laws Enforcement
Food Safety Standard,

Adaptation & Mitigation

(International&Domestic)

Future Water
Management

Share Valued

Smart Budgeting

Low Skill Farmers
Program

Single Command Smart
Officer & Aliance

Oct 2559
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Oct 2560

S-Curve

ตัวชี้วัด สําคัญ
1. ต้นทุนการผลิตลดลง หรือผลกําไร
สทธิ
ุ เพิ่มขึ้น
2. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. แปลงเกษตรรูปแบบ
Smart Agriculture เพิ่มขึน้
4. สัดั ส่่วนปริ
ป มิ าณสิินค้้าเกษตร
ที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
5. กํากับ ป้องกัน ควบคุม ปราบปราม
ให้ความรูู้
6. PR – IO สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
เพื่อปรับเปลี่ยนจากการเกษตร
แบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่
Smart Agriculture
l

Times

การขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดิน (S-Curve) ในแผน 20 ปีของกรมพัฒนาที่ดิน
การพัฒนา
ด้านทรัพยากรดิน

1. ปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดิน
และใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ไม่เหมาะสม

2. รัฐบาลแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า
และวางรากฐานการ
ปฏิฏรูปการเกษตร

ปีที่ 1-5
เกษตรกรสามารถ
ทําการเกษตรได้
ตามความ
เหมาะสมของดิน

2559
ปีแห่งการลดต้นทุน
และเพิ่มโอกาสในการ
และเพมโอกาสในการ
แข่งขัน
พ.ค.2557

ต.ค. 2559

2570-2574
2565-2569
ปีที่ 6-10
เกษตรกรสามารถ
เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตเพื่อเพิม่
ผลผลิตทาง
การเกษตรได้

ปีที่ 11-15
เกษตรกรมีรายได้
เกษตรกรมรายได
ทีม่ นั่ คงและหลุด
พ้นจากกับดัก
ความยากจน

25752579
ปีที่ 16-20
เกษตรกร
สามารถทํา
การเกษตร
สมัยใหม่ได้ทนั
ต่อการแข่งขัน
ในการตลาดโลก

3. ปี 2560-2579 แผนปฏิฏรปู ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 20 ปี
4. ปี
2560

ก่อนปี 2557

ดิดนอุ
นอดมสมบรณ์
ดมสมบูรณ ผลผลตเพม
ผลผลิตเพิ่ม เกษตรกรมี
เกษตรกรมรายได
รายได้
มั่นคง และทรัพยากรทีด่ นิ มีการใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน ภายใน 20 ปี

วางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรดินเพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพฒนา
ด้านการเกษตร

256 2564
2560-2564
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ปีปแหงการ
แห่งการ
ยกระดับ
มาตรฐาน
การเกษตร
สู่ความ
ยั่งยืน”
ต.ค. 2560

การดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560
1. งานตามนโยบาย รมว.กษ. และงานตามแผนบูรณาการภาคการเกษตร
2. งานตามภารกิจ (Function)
3. งานตามแผนบูรณาการบริหารจัดการน้าํ
4. งานตามแผนบูรณาการงานวิจัย
5. งานตามแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. งานตามแผนบููรณาการข้าวครบวงจร (โครงการปลููกพืชปุ๋ยุ สด)
7. งานด้านการต่างประเทศ (งาน ASP และ UNCCD)

เวลา
ก.ย.2579
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แผนปฏิบตั ิราชการ 20 ปี และ 5 ปี ของกรมพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่สนับสนุนเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ
เป้าหมาย
เกษตรมี
ความเข้มแข็ง
และรายได้
เพิ่มขึ้น

กิจกรรม
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
2. สนับสนุนโครงการ
พัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
3. การพัฒนาหมอดิน
อาสาและหมอดินน้อย
4. ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน

2560

แผน 5 ปี

แผน 10 ปี

แผน 15 ปี

แผน 20 ปี

(2560-2564)

(2565-2569)

(2570-2574)

(2575-2579)

0.7
ล้านราย
0.134
ล้านไร่

3.6
ล้านราย
0.712
ล้านไร่

0.7
ล้านราย
0.134
ล้านไร่

0.7
ล้านราย
0.134
ล้านไร่

0.7
ล้านราย
0.134
ล้านไร่

0.0824
ล้านราย
2,420
แห่ง

0.412
ล้านราย
14,510
แห่ง

0.0824
ล้านราย
2,420
แห่ง

0.0824
ล้านราย
2,420
แห่ง

0.0824
ล้านราย
2,420
แห่ง
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แผนปฏิบตั ิราชการ 20 ปี และ 5 ปี ของกรมพัฒนาที่ดิน
กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่สนับสนุนเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ
เป้าหมาย
เปาหมาย
การผลิตสินค้า
เกษตรมี
เกษตรม
ประสิทธิภาพและ
สินค้าเกษตรมี
มาตรฐาน

กิจกรรม
กจกรรม

1. พัฒนาคุณภาพดินในระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
สงเสรมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่
2. การบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม
(Zoning by Agri-Map)
การเกษตรก้าว การวิจัยพัฒนาที่ดินและ
ไ ้วยงานวิิจัย เทคโนโลยี
ไกลด้
โ โ ีชีวภาพเพืื่อเพิิ่ม
เทคโนโลยี และ ผลผลิต
นวัตกรรม

2560

แผน 5 ปปี

แผน 10 ปปี

แผน 15 ปปี

แผน 20 ปปี

(2560-2564)

(2565-2569)

(2570-2574)

(2575-2579)

0.0467
ล้านไร่
ลานไร

0.897
ล้านไร่
ลานไร

1.055
ล้านไร่
ลานไร

1.055
ล้านไร่
ลานไร

1.055
ล้านไร่
ลานไร

0.3
ล้านไร่
ลานไร

1.5
ล้านไร่
ลานไร

1.5
ล้านไร่
ลานไร

1.5
ล้านไร่
ลานไร

1.5
ล้านไร่
ลานไร

79
เรือื่ ง

588
เรือื่ ง

650
เรือื่ ง

650
เรือื่ ง

650
เรือื่ ง

แผนปฏิบตั ิราชการ 20 ปี และ 5 ปี ของกรมพัฒนาที่ดิน
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กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่สนับสนนเป้
กจกรรมของกรมพฒนาทดนทสนบสนุ
นเปาหมายและยุ
าหมายและยทธศาสตร์
ทธศาสตรของกระทรวงฯ
ของกระทรวงฯ
เป้าหมาย
บริหารจัดการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

แผน 5 ปี

แผน 10 ปี

แผน 15 ปี

แผน 20 ปี

(2560-2564)

(2565-2569)

(2570-2574)

(2575-2579)

3. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน
4. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ลดการใช้สารเคมีทางเกษตร

0.008
ล้านไร่
0.192
ล้านไร่
1.024
ล้านไร่
1.0
ล้านไร่

0.048
ล้านไร่
1.037
ล้านไร่
5.124
ล้านไร่
5.0
ล้านไร่

0.050
ล้านไร่
0.192
ล้านไร่
1.024
ล้านไร่
1.0
ล้านไร่

0.050
ล้านไร่
0.192
ล้านไร่
1.024
ล้านไร่
1.0
ล้านไร่

0.050
ล้านไร่
0.192
ล้านไร่
1.024
ล้านไร่
1.0
ล้านไร่

5. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
6. แผนการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศฯ
7. ปรับปรุงฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน

77 แห่ง
0.0015
ล้านไร่
30
ล้านไร่

77 แห่ง
0.0822
ล้านไร่
160
ล้านไร่

77 แห่ง
0.0800
ล้านไร่
150
ล้านไร่

77 แห่ง
0.0800
ล้านไร่
150
ล้านไร่

77 แห่ง
0.0800
ล้านไร่
150
ล้านไร่

1. พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก
ปาล์มน้ํามัน
2. ปรับปรุุงคุุณภาพดิน

2560

แผนปฏิบตั ิราชการ 20 ปี และ 5 ปี ของกรมพัฒนาที่ดิน

9

กิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินที่สนับสนนเป้
กจกรรมของกรมพฒนาทดนทสนบสนุ
นเปาหมายและยุ
าหมายและยทธศาสตร์
ทธศาสตรของกระทรวงฯ
ของกระทรวงฯ
เป้าหมาย
บริหารจัดการ
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

2560

แผน 5 ปี

แผน 10 ปี

แผน 15 ปี

แผน 20 ปี

(2560-2564)

(2565-2569)

(2570-2574)

(2575-2579)

1 ระบบ

1 ระบบ

1 ระบบ

1 ระบบ

1 ระบบ

20 แห่ง

20 แห่ง

-

-

-

0.011
ล้านไร่
7 แหง
แห่ง
187
แห่ง
44 000 บอ
44,000
บ่อ

0.055
ล้านไร่
47 แหง
แห่ง
987
แห่ง
244 000
244,000
บ่อ
0.84
ล้า้ นไร่
ไ่
0.05
ล้านไร่

0.055
ล้านไร่
50 แหง
แห่ง
1,000
แห่ง
196 493
196,493
บ่อ
1.05
ล้า้ นไร่
ไ่
0.05
ล้านไร่

0.055
ล้านไร่
50 แหง
แห่ง
1,000
แห่ง
-

0.055
ล้านไร่
50 แหง
แห่ง
1,000
แห่ง
-

1.05
ล้า้ นไร่
ไ่
0.05
ล้านไร่

1.05
ล้า้ นไร่
ไ่
0.05
ล้านไร่

8. ปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศ
9. สร้างนิคมการเกษตร
10. การพัฒนาพื้นที่
โครงการหลวง
11 แหลงนาชุ
11.
แหล่งน้าํ ชมชน
มชน
12. แหล่งน้าํ เพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้า
13 แหลงนาในไรนา
13.
แหล่งน้าํ ในไร่นา
นอกเขตชลประทาน
14. เกษตรทฤษฏีใหม่
15. เกษตรอินทรีย์

0.01
ล้านไร่

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda Based) 13 กิจกรรม

1. Zoning by Agri-Map

กรมพัฒนาที่ดิน (เป็นเจ้าภาพหลัก)

2. แปลงใหญ่

3. ศพก. 882 ศูนย์

4. เกษตรอินทรีย์

5. คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร
สนคาเกษตร

6. ธนาคารสินค้า
เกษตร

7. เกษตรทฤษฎีใหม่

8. ระบบส่งน้ํา
และกระจายน้ํา

9. พัฒนาพื้นที่
ส.ป.ก. ตามมาตรา 44

10. ยกระดับ
ความเข้มแข็งของ
สหกรณ์

11. ตลาดเกษตรกร

12. Smart Farmer

13. Smart Officer

10

11

1. งานตามนโยบายและงานตามแผนบูรณาการภาคการเกษตร
งานตามนโยบาย 6 ด้าน
1.1 Zoning by Agri-Map

1.4 เกษตรอินทรีย์

1 2 แปลงใหญ
1.2
แปลงใหญ่

1 5 ธนาคารปุ
1.5
ธนาคารป๋ยอนทรย
อินทรีย์

1.3 ศพก.

1.6 เกษตรทฤษฎี
ฤ ฎใหม่

12

