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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว และมาตรา 275 บัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะ
บรรลุเป้าหมาย สาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ และเรื่องอื่นๆ จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าว ส่งผล
ให้มีการตราพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบการดำเนินการจัดทำ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และการตราพระราชบั ญ ญั ต ิ แ ผนและขั้ น ตอนในการดำเนิ น การปฏิ ร ู ป ประเทศ
พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นแนวทางวิธีการจัดทำแผนและขั้นตอนในการดำเนินการปฏิรูปประเทศให้เป็น
ฐานสำหรับการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนปฏิรูปประเทศ
โดยดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการ
สร้างความปรองดอง กรมพัฒนาที่ดิน โดยดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนแผนงาน/โครงการ
ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บ ท และแผนปฏิรูป ประเทศที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 (แผนระดับที่ ๑)
1.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 1 ด้านความมั่นคง
๑) เป้าหมาย
(1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม
ที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การ
บริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน มุ่งให้สามารถ
สนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน
ตามนโยบายของรั ฐบาล เพื ่ อตอบสนองต่ อเป้ าหมายต่ าง ๆ ที ่ กำหนดไว้ ในยุ ทธศาสตร์ ชาติ โดยมี
แนวความคิดในการดำเนินการที่สำคัญ คือ (๑) วางแผน เตรียมการ และบริหารจัดการ ให้สามารถ
ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และ (๒) บริหาร
จัดการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและภัยพิบัติ
1.2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๑) เป้าหมาย
(1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ตัวชี้วัด :
1. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
2. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการผลิต
และการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้น
เกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้
เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตร
ชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น
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1.1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของไทยมาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
โดยส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์
การเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ ให้รองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ เพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น และสร้างจุดเด่น ความแตกต่างของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกเพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันในประเทศต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ออกสู่ตลาดสม่ำเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมการขึ้นทะเบียน
รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และการ
สร้างความต้องการของสินค้าด้วยการสร้างเรื่องราวของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ไทยและสินค้าที่ได้รับ
การรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้เขตร้อนอื่น ๆ สู่ตลาดโลก
1.2 เกษตรปลอดภั ย สร้ า งความตระหนั ก แก่ ผ ู ้ ผ ลิ ต และผู ้ บ ริ โ ภค
ทั่วโลกในเรื่องความสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบ
ให้เกษตรกรและผู้ผลิตทำการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการ
คุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกษ ตรกร
ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพิ่มพื้นที่และ
ปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป โดยส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในการทำ
เกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแก่
เกษตรกรที่ต้องการทำการเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับ สำหรับการตรวจสอบที่มาของสินค้าในทุก
ขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.3 เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต และนำไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้าน
อาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการ
ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อการผลิต
และแปรรูปสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้างเสริมสุ ขภาพ และพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่น
ๆ โดยคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสะอาด
เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการ
นำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.4 เกษตรแปรรูป ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัต กรรมที่ ทั นสมั ย อยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งนวัตกรรมจากภูมิป ัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูล ค่าใน
ผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตร รวมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เกษตรคุณภาพสูงของไทยสู่ตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดที่มีความหลากหลาย ด้วยการต่อยอดผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การ
ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่มีมูลค่าสูง การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้ง
การสนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เพื่อ
ป้องกันการปลอมปน การควบคุมคุ ณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์ในระหว่างการ
ขนส่ง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้แก่
สินค้า พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแบรนด์ และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งให้ความสำคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
1.5 เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูล ค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด และ
เตรียมพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสร้าง
และนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร ใช้เทคโนโลยีเกษตรด้านความ
แม่นยำ เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูกด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ
ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิภายในฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามความ
ต้องการ คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีการช่วยบันทึกข้อมูล
สำคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร์ม การปรับเปลี่ยนการทำเกษตรกรรมให้
เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ แ ก่
เกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเ หลือใช้ ตลอดจนพัฒนาระบบ
ประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรใช้เครื่องมือดังกล่าวบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรม รวมถึง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการ
ผลิต เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ และการใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจน
พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องการปรับสภาพดิน การตรวจจับ
สารเคมีตกค้าง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางโภชนาการ ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บ
เกี่ย วและการเก็บ รักษาเพื่อยืดระยะเวลาการจำหน่ายผลผลิตและการส่งออก พร้อมทั้งการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรสำหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะในประเทศ
โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรให้สูงขึ้นด้วยการวิจัยและพัฒนา การสร้าง
และกำหนดคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลจากการประยุกต์ใช้ระหว่างหน่ วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
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ยั่งยืนให้กับภาคเกษตร การสร้างฐานข้อมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการด้านชลประทาน
ทะเล และชายฝั่ง รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
1.3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๑) เป้าหมาย
(1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
(2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ตัวชี้วัด :
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของเกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการ
ตนเองของเกษตรกร และการมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร
การวิ จ ั ย ความรู ้ ทั ้ ง ทางด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื ่ อ พั ฒ นาก ารผลิ ต และยกระดั บ เป็ น
ผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตร
และวิสาหกิจเพื่อสังคม กำหนดนโยบายและกติกาเพื่อเพิ่มโอกาสของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการผลิตแปรรูปสินค้า
ให้มีเอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน เพื่อยกระดับ
เกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตร
๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ทำกินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้
ประโยชน์ที่ดิน กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรม และ
กระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการถือ
ครองที่ดิน ปรับระบบเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินประเภทต่าง ๆ ให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีที่ดิน
เป็นกรรมสิทธิ์ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอพิจารณาสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ รวมถึงการปรับปรุง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพสำหรั บประชาชน
เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมและมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้
บริบทของสังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิ ถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ในกลุ่มชาติพันธุ์ ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกลุ่มชน สร้างความ
ภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจและจุดร่วมบนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
และส่งเสริมบทบาทของสถาบัน การศึ กษาในการช่ว ยยกระดั บคุ ณค่ าที่ห ลากหลายทางสั งคมและ
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วัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ รวมถึงเชื่อมโยงการ
สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่ อนบ้านบนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
ร่วมกันกับประเทศไทย
1.4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑) เป้าหมาย
(1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คน
รุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
(2) ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
(3) ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด :
(1) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
(2) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้น
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติ ทั้งระบบ
และการสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
3.2 มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์
สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล่ว งหน้าที่รวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภ าพ และมีการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างเพื่อเตรียมรับมือกับ
พิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนา
และปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระยะยาว รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมืองในการรับมือและ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(5) พัฒ นาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้
น้ ำ ทุ ก ภาคส่ว น ดู แ ลภั ย พิ บ ั ติ จ ากน้ำ ทั้ ง ระบบ พั ฒ นาความมั ่น คงทางพลั ง งานอย่ า งเป็น มิต รต่อ
สิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่า ง
เหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื้นที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่
มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง
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5.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ
ของประเทศ โดยจัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้
มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พัก
น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ แอ่งน้ำบาดาล การระบายน้ำชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ำ และใช้
ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ มีการจัดทำแผนป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ำ แผนป้องกัน
แผ่นดินถล่ม แผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติ ตามพื้นที่ที่กำหนดและตาม
ความสำคัญ และมีการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบให้มี ระดับความมั่นคงในระดับสากล
โดยการจัดหาและใช้น้ำที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง
กฎระเบียบ การบริหารจัดการการจัดหาและใช้น้ำที่ได้สมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน้ำที่เป็นธรรม
การยกระดับผลิตภาพการใช้น้ำให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทางบุคลากร
สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การดำเนินการเพื่อสร้างสมดุล สร้าง
วินัยของประชาชนในการใช้น้ำและการอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
สารสนเทศกับนานาชาติ และการดำเนินการร่วมใช้ น้ำกับแม่น้ำระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและ
ดำเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการ
จัดการน้ำในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำตามหลักวิชาการให้
อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ได้ และสามารถฟื้นตัวได้
ในเวลาอันสั้น
1.5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑) เป้าหมาย
(1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด :
(1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
(2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
(3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้น
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ
และการสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
3.2 มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์
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สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล่ว งหน้าที่รวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภ าพ และมีการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างเพื่อเตรียมรับมือกับ
พิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนา
และปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระยะยาว รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมืองในการรับมือและ
ปรับตัวต่อผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(5) พัฒ นาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้
น้ ำ ทุ ก ภาคส่ว น ดู แ ลภั ย พิ บ ั ติ จ ากน้ำ ทั้ ง ระบบ พั ฒ นาความมั ่น คงทางพลั ง งานอย่ า งเป็น มิต รต่อ
สิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่า ง
เหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื้นที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตอาหารที่
มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง
5.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของ
ประเทศ โดยจัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้
มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พัก
น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ แอ่งน้ำบาดาล การระบายน้ำชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ำ และใช้ประโยชน์
ได้ตามเกณฑ์ มีการจัดทำแผนป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้ำ แผนป้องกันแผ่นดินถล่ม
แผนอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติ ตามพื้นที่ที่กำหนดและตามความสำคัญ
และมีการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบให้มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดหาและใช้
น้ำที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ์ และสร้างความเป็นธรรม ใช้ระบบทั้งทางโครงสร้าง กฎระเบียบ การบริหาร
จัดการการจัดหาและใช้น้ำที่ได้สมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน้ำที่เป็นธรรม การยกระดับผลิตภาพการ
ใช้น้ำให้เทียบเท่าระดับสากล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร
การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ การดำเนินการเพื่อสร้างสมดุล สร้างวินัยของประชาชนในการใช้น้ำและ
การอนุรักษ์อย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สารสนเทศกับนานาชาติ และการ
ดำเนินการร่วมใช้ น้ำกับแม่น ้ำระหว่างประเทศ โดยพิจารณาและดำเนินการโครงการบูรณาการและ
เชื่อมโยงกับประเด็นอื่นร่วมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลด
สูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
โดยแบ่งตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ได้ และสามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น
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๒. แผนระดับที่ ๒
๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็น (1) ความมั่นคง
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย
(อันดับ ๑ ใน ๓๕ ของโลก)
(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
 แนวทางการพัฒนา
๑๔) พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่ง
บูรณาการการดำเนินการ ตลอดถึงทรัพยากรต่าง ๆ ในการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า และแร่ธาตุ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
กำหนด และสอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมตามที่กำหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๕ การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวความคิดในการดำเนินการที่สำคัญ คือ
(๑) วางแผนและบูรณาการการดำเนินงานพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วน
อย่างเป็นรูปธรรม และ (๒) บูรณาการการผนึกกำลังในการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟู ความเสียหาย
จากการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นระบบ
 เป้าหมายของแผนย่อย
๑. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา
ประเทศ
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงในปัจจุบัน (ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐)
2. ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น
ตัวชี้วัด : จำนวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ลดลง (ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี)
(๒) ประเด็น (๓) การเกษตร
(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขา
เกษตร (ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘)
 เป้าหมายที่ 2 ๒ ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑.๒)
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(๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
2.2.1 แผนย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
การพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์พื้นถิ่นซึ่งครอบคลุมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะพื้นที่
สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย สินค้าศิลปาชีพ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินค้าสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้เขตร้อน โดยการนำจุดเด่นของอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งสินค้าที่ได้รับ
การรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งมีความโดดเด่นจากทำเลที่ตั้งในเขตโซนร้อน และความหลากหลาย
ของผลผลิตทางการเกษตรของไทยในแต่ละพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ และนำมาผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์
เพื่อให้มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นออกสู่ตลาดสม่ำเสมอรวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย
 เป้าหมายของแผนย่อย
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตร
อัตลักษณ์พื้นถิ่น (ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓)
2.2.2 แผนย่อยเกษตรปลอดภัย
ผลจากกฎกติ ก าการค้ า ระหว่ า งประเทศ และกระแสการ
บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอาหาร ทำให้การผลิตสินค้าเกษตรต้องมีการปรับตัวให้เข้าสู่
ระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ ที่ดีต่อสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
 แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตร
และระบบการผลิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตร
อินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อน
ของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับ
ครัวเรือน
 เป้าหมายของแผนย่อย
1. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตร
ปลอดภัย (ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3)
2. ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับ
ด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
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ตัวชี้วัด : ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร
2.2.3 แผนย่อยเกษตรชีวภาพ
การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรชีวภาพซึ่ง
ครอบคลุมการทำเกษตรที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ และคำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุชนรุ่นหลัง และผลิตอาหาร ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ เพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
 แนวทางการพัฒนา
๑) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อนำไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการ
พัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้
เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจน
มีการใช้ฐานจากการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภ าพ ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับ
ชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เป้าหมายของแผนย่อย
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตร
ชีวภาพ (ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3)
2.2.4 แผนย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรมีการ
ปรับตัวไปสู่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง จึงต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่างๆ
 แนวทางการพัฒนา
๑) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทาง
การเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและ
ความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการ
เกษตร การจัดการน้ำ เพื่ อ การเกษตรและชุ มชนอย่า งมีประสิทธิภ าพ ตลอดจนใช้ประโยชน์ จ าก
ฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนำมาวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทาง
การเกษตร และนำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและ
เตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและ
ครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต ข้อมูล
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พื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบ
เตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้าน
อุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้ า กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร โดยกำหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย
มาตรการการปรั บ ตั ว ระบบสำรองอาหารในภาวะวิ ก ฤต และการประกั น ความเสี ่ ย งให้ ท ั น กั บ
สถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร
๔) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและสหกรณ์ รวมถึ ง เชื ่ อ มโยงไปถึ ง
ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของ
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิ จชุมชนและสหกรณ์
และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพื่อยกระดับการ
พัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มีกลไกในการดูแล
ให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง
 เป้าหมายของแผนย่อย
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 10)
(3) ประเด็น (15) พลังทางสังคม
(3.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม
(เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10)
(3.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
3.2.1 แผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม
เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประชาชน
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงภาคี
เครือข่ายพัฒนา ในการร่วมคิด ร่วมลงมือพัฒนา จะเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคในสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินการของภาครั ฐในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า เนื่องจากการทำงานโดย
กลไกและกำลังทรัพยากรของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่
เสมอภาคอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริ ง
รวมทั้งเน้นการนำรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยในการเป็นสังคมแห่งการให้ที่สมาชิกมีน้ำใจและคอย
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มาใช้เป็นพลังในการดูแลกันและกันเพื่อไม่ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกทอดทิ้งให้ตก
อยู่ในภาวะยากลำบาก และการนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่ตกทอดมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์
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การมีรากเหง้าร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านบนคาบสมุทรอินโดจีนหรือดินแดนสุวรรณภูมิ ในการสร้างให้
เกิดทั้งมูลค่าและคุณค่าใหม่ร่วมกันได้
 แนวทางการพัฒนา
๒) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา
การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้ม แข็งและเพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่ระดับชุมชน ตําบล อำเภอ จังหวัด ที่เนนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยทำงาน และ
ผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการสืบทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็นแกนนำการพัฒนาในท้องถิ่นระดับ
ตำบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่มี
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการดำเนินงาน
 เป้าหมายของแผนย่อย
ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10)
(4) ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
(4.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่าง
กระจายและอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (4.30 คะแนน)
(4.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
4.2.1 แผนย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เน้ น การเพิ ่ ม พู น องค์ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะในการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจของเกษตรกร แรงงานทั่วไป และกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคงให้เป็น
ผู้ประกอบการ ผ่านการสนับสนุนการช่วยเหลือทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะ
ที่สำคัญและจำเป็นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สิน ครอบคลุมทั้งหนี้ใน
ระบบและนอกระบบ เพื่อการแก้ไขปั ญหาหนี้ส ิ นอย่างยั่ งยืน และการใช้ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มายกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน
ได้อย่างเป็นธรรม
 แนวทางการพัฒนา
1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มี
รายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง
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ๆ ที่สอดคล้องและจำเป็นต่ อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต
การควบคุมต้น ทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้
สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่ สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบ
วงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 เป้าหมายของแผนย่อย
ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น
ตั ว ชี ้ ว ั ด : อัตราการเติ บโตของรายได้ ของกลุ่ มประชากร
ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุด (เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี)
4.2.2 แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้างกระจาย
รายได้ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาช่องทางการตลาดและเครือข่าย
เพื่อให้เกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการค้าที่เป็นธรรม รวมถึงการสร้างกติกาให้
เกิดโครงสร้างกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน
และทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็น และการบริหารจัดการกลไกต่าง ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนมีทุนในการ
พัฒนาการสินค้าและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมสถาบันการเงินชุมชนให้มี
บทบาทในการดูแล ให้คำแนะนำในการจัดการหนี้สิน
 แนวทางการพัฒนา
3) พั ฒ นากลไกการใช้ ป ระโยชน์ ท ี ่ ด ิ น สาธารณะ
โดยการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินให้มีความครอบคลุมทั้งประเทศ โดยแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ ผู้
ครอบครอง ที่มีความทันสมัย โดยให้เป็นข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยและสามารถสืบค้นได้ พัฒนากลไก
เพื่อทำหน้าที่รับฝากที่ดินจากเอกชนและนำมาหมุนเวียนสร้างประโยชน์โดยให้ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้ง
ปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และที่สาธารณะ
เพื่อให้เกิดผลิตภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น
 เป้าหมายของแผนย่อย
กลุ่มประชากรรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีความสามารถใน
การบริหารจัดการหนี้สินได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด : สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (debt service ratio)
(ร้อยละ 55)
(5) ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
(5.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้น
อย่างยั่งยืน
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ตัวชี้วัด : อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับโลก (อยู่ในระดับต่ำกว่า ๕๐ ประเทศแรกของโลก)
(5.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
5.2.1 แผนย่อย 3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
มุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งในมิติของการลด
ก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสามารถ
ขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศได้อย่างยั่งยืน
 แนวทางการพัฒนา
๒) ปรั บ ตั ว เพื ่ อ ลดความสู ญ เสี ย และเสี ย หายจากภั ย
ธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรับปรุ งการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้ง
ระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวรวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นยำและมีประสิทธิภาพ บูรณาการ
ประเด็นด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการจัดทำแผนรายสาขาและ
รายพื้นที่ และมีการดำเนินการและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 เป้าหมายของแผนย่อย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง
ตัวชี้วัด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมใน
สาขาพลังงานและขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของ
เสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์) (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๑๒ จาก
กรณีปกติ)
(6) ประเด็น (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
(6.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้ำ
อย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ
ตัวชี้วัด : ระดับความมั่นคง และ/หรือผลิตภาพจากการใช้น้ำ
(บาท/ลูกบาศก์เมตร) (ตามแต่ละด้านและเพิ่ม ๓ เท่าจากค่าเฉลี่ยปัจจุบันปี ๒๕๖๑)
(6.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
6.2.1 แผนย่อย 1 การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อ
เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ
การจัดการน้ ำเพื่ อ เพิ่ ม ความมั่ น คงจะดำเนิน การในกรอบ
ลุ่มน้ำและเป็นระบบเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์ โดยมีแนวทางการ
ดำเนินการเพื่อชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดการในภาวะวิกฤติ และการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
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ซึ่งจะต้องพัฒนา ยกระดับระบบการจัดการให้ทันสมัย มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และทุนทางสังคมในแต่ละพื้นที่เข้าช่วย และตามยุคของการพัฒนาของประเทศและโลก
 แนวทางการพัฒนา
2) จัดการน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่
ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ (รวมลำน้ำ) แอ่งน้ำบาดาล การระบายน้ำจากเมือง
ชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้ำ และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้ำ และจัดทำแผนและ
ดำเนิน การป้องกัน ฟื้น ฟู รักษา ร่ว มกับแผนรักษาเขตต้นน้ำ และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำธรรมชาติ (รวมลำน้ำ) ตามพื้นที่ที่กำหนด ตามความสำคัญ และข้อตกลงที่มีของ
แต่ละลุ่มน้ำ โดย (๑) มีการควบคุมปริมาณน้ำ การดูแลคุณภาพน้ำในลำน้ำ (๒) การจัดหาโครงสร้าง
พื้นฐาน และ (๓) กำหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นเพื่อการจัดการ (เช่น ระบบบำบัดน้ำเสี ย
การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การสูญเสียพื้นที่ป่า คุณภาพน้ำน่านน้ำ) (KD4 ตาม ADB และให้สอดคล้อง
กับแผนย่อยจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลในเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำ/คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำทะเล)
 เป้าหมายของแผนย่อย
ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ
๓ ให้เป็นระดับ ๔ (สูงสุดที่ระดับ ๕)
ตัวชี้วัด :
1. ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค (ความมั่นคง
ด้านน้ำอุปโภคบริโภค อยู่ในระดับ ๓.๒๕)
2. ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม (ระดับ)
ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ ๒.๕
6.2.2 แผนย่อย 2 การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล
การจัดการน้ำในเขตเมือง นอกจากจะพิจารณาในกรอบปริมาณ
คุณภาพแล้ว จำต้องพิจารณาผลิตภาพของการใช้น้ำให้เหมาะสมกับทรัพยากรน้ำที่มีอยู่จำกัดของแต่ละ
พื้นที่ โดยจะต้องรองรับต่อความต้องการใช้น้ำที่มากขึ้นจากการเติ บโตทางเศรษฐกิจ สังคมของเมืองใน
อนาคต การจัดการน้ำเพื่อการพัฒนา ต้องคำนึงถึงการเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ โดยการจัดหาและ
ใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า การลดความสูญเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ ให้ทัดเทียมกับ
ระดับ สากล ทั้งเพื่อ ตอบสนองการเติบ โตของเศรษฐกิ จ และสัง คมในอนาคต (ทั้งภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม บริการและพลังงาน)
 แนวทางการพัฒนา
2) จัดการน้ำเพื่อการพัฒนา จัดให้มีน้ำอย่างเพียงพอสำหรับ
การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมตามแผนการเติบโตแบบสีเขียว การท่องเที่ยว และเพื่อผลิตพลังงาน
พร้อมมีระบบดูแลน้ำภายในพื้นที่สำหรั บผู้ใช้น้ำในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน
พื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ่มมูลค่าและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดย (๑) ทบทวนระบบน้ำตามการปรับโครงสร้างเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป (๒) เน้น
ปรับโครงสร้างการใช้น้ำ (๓) กำหนดสัดส่วนการใช้น้ำในแต่ละภาคส่วน (KD2 ตามเกณฑ์ ADB) (๔) มี
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ระบบการขออนุญาตใช้น้ำ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ความสำคัญ และผลิตภาพการใช้น้ำ และ (๕) การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโต
ของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
 เป้าหมายของแผนย่อย
ระดับความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
(ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อยู่ในระดับ ๔.๒)
(7) ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
(7.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
(7.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
7.2.1 แผนย่อย 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
บุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศให้ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจไว้เพื่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้าง
และพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ กรอบความคิด และทัศนคติในการ
ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสำเร็จ ภาครัฐจำเป็นต้องทบทวน พัฒนาและปรับปรุง
ระบบ กลไก และวิธีการบริ หารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและ
พัฒ นาบุคลากรภาครัฐ ในทุกมิติเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่ง
ที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิช าชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเพื่อส่วนรวม เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน
 แนวทางการพัฒนา
๓) พั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ทุ ก ประเภทให้ ม ี ค วามรู้
ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะ
ด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการ
เป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับ
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ภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต
ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและ เสมอภาค
กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่ว นตน
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 เป้าหมายของแผนย่อย
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วัด :
1. ดัชนีความผูกพันของบุ คลากรภาครัฐ (ไม่น้อยกว่ า
ร้อยละ ๘๐)
2. สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดกฎหมายลดลง (ลดลง
ร้อยละ 20)
(8) ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(8.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ ๒.มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)
(8.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
8.2.1 แผนย่อย 1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
มุ ่ ง เน้ น การวิ จ ั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมที ่ ต อบโจทย์ ค วาม
ต้ อ งการของประเทศ ยกระดั บ ผลิ ต ภาพการผลิ ต ด้ า นการเกษตร ศั ก ยภาพของผู ้ ป ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมี
บทบาทนำ รวมทัง้ การสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจน
การพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเพื่อให้สามารถรองรับความจำเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
 แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒนาเกษตรสร้ างมู ลค่ า โดยการส่ งเสริ มการวิ จั ย
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตร
ปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต รวมทั้งเพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัย
เสี่ยงในการทำการเกษตรให้กับเกษตรกร ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและ
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ปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อการเกษตร การรักษาและแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น
 เป้าหมายของแผนย่อย
ภาคอุตสาหกรรมการผลิ ตและบริ การ สร้างมูล ค่า เพิ่ ม
สูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
ตัวชี้วัด :
อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริก ารที่
สร้างมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัย (เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี)
๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
(1) ด้านเศรษฐกิจ
๑) หัวข้อที่ 1 : การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน
หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity)
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : อุตสาหกรรมเกษตร
1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.1.1 ปฏิรูปบทบาทงานพัฒนาการเกษตร
กิจกรรม :
1. หน่วยงานพัฒนาการเกษตร
เป้าหมายกิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ
วางแผนและการดำเนินการ
ของอุตสาหกรรมเกษตร
2. ข้อมูลของตลาด โซนนิ่งและเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่ม
เป้าหมายกิจกรรม :
1. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เกษตรของประเทศไทย
2. เพิ่มผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมการเกษตรของภูมิภาค CLMV
2) หัวข้อที่ 2 : การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
หัวข้อย่อย 2.1 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 : การขยายผลโครงการในพระราชดำริ
กว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ
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2.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.1.1 โครงการในพระราชดำริ
กิจกรรม :
1. โครงการในพระราชดำริ
เป้าหมายกิจกรรม : ชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศ
มีการจัดทำและขยายผล
โครงการในพระราชดำริ
(2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ 1 : ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.1.1 จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
กิจกรรม :
1. เร่งรัดขยายผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม
นโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
เป้าหมายกิจกรรม : พื้นที่ป่าไม้ที่มีการจัดที่ดิน
ทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) มีการ
จัดการที่เหมาะสม
2) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 : ทรัพยากรทางบก
ประเด็นย่อยที่ 2 : ทรัพยากรดิน
1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.1.1 จัดทำแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กิจกรรม :
1. จัดทำแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป้าหมายกิจกรรม : 1. ประเทศมีแผนการใช้ที่ดิน
ของชาติทั้งระบบที่มี
ความถูกต้อง แม่นยำ
และเป็นปัจจุบัน
สอดคล้องและเหมาะสม
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กับศักยภาพของพื้นที่และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
2. เกษตรกรสามารถนำ
ข้อมูลแผนการใช้ที่ดิน
ผ่านระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ช่องทางอื่นๆ ไปใช้ในการ
พัฒนาพื้นที่การเกษตรให้
เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่
1.1.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม :
1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายกิจกรรม : 1. พื้นที่ทางการเกษตรมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการขยาย
พื้นที่เขตเกษตรอินทรีย์อย่าง
เป็นรูปธรรม
2. พื้นที่การเกษตรในพื้นที่เสี่ยง
ต่อการชะล้างพังทลายของ
ดินมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างเหมาะสมและไม่
เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
3) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ทรัพยากรน้ำ
ประเด็นย่อยที่ 2 : การบริหารเชิงพื้นที่
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.1.1 การบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมตามฤดูกาล
กิจกรรม :
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระน้ำประจำไร่นาเพื่อบรรเทา
ปัญหาน้ำท่วมและเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
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เป้าหมายกิจกรรม : 1. มีสระน้ำประจำไร่นา
แก้มลิง ทางระบายน้ำ
หรือโครงสร้างอื่น ที่ช่วย
บรรเทาปัญหาน้ำท่วม
ในช่วงฤดูฝนหรือสามารถ
กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้ง ทำให้พื้นที่น้ำท่วม
ระยะเวลาที่ถูกน้ำท่วม
และความเสียหายที่เกิด
จากน้ำท่วมลดลง
4) เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 : ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นย่อยที่ 4 : ปฏิรูปการผังเมือง
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
4.1.1 การวางผังเมืองและกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย
การใช้ระบบนิเวศท้องถิ่น และชุมชน เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง
กิจกรรม :
1. บูรณาการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมมลพิษและระบบ
นิเวศท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล
เป้าหมายกิจกรรม : ผังเมืองเป็นเครื่องมือส่งเสริม
การอนุรักษ์ระบบนิเวศของ
ท้องถิ่น ชุมชน รวมถึงการ
พัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่
เสื่อมโทรม
(3) ด้านพลังงาน
1) เรื่องและประเด็นปฏิรูปด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทน
เพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ประเด็นย่อยที่ 9 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว
สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.1.1 จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
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กิจกรรม :
1. บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้โตเร็ว
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายกิจกรรม : ฐานข้อมูลศักยภาพและแผน
ที่เหมาะสมในการปลูกไม้โต
เร็วของประเทศ
2. กำหนดพื้นที่สำหรับปลูกไม้โตเร็ว
เป้าหมายกิจกรรม : พื้นที่ที่เหมาะสมและมีความ
พร้อมในการส่งเสริมให้ปลูก
ไม้โตเร็ว
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒ นาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม
ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งกำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีเป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และ
เป้ า หมายการพั ฒ นาที ่ ก ำหนดภายใต้ ร ะยะเวลา ๕ ปี ต่ อ จากนี ้ ไ ปพิ จ ารณาจากการประเมิ น
สภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ
และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ
บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีทั้งนี้โดยได้คำนึงถึงการต่อยอดให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้
๑. เป้าหมายรวม
1.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอก
งามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
1.๒ ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี
ความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
1.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่า
สินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุน
ในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐาน
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การผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุน
วิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
1.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของ
พื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
ขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของ
ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1.๕ มีความมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย สังคมปลอดภั ย สามัคคี สร้า ง
ภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่ นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ
ความคิดในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบ
ขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลงมีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการ
ขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตรา
การเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
1.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ กระจายอำนาจและมี ส ่ ว นร่ ว มจากประชาชน บทบาทภาครัฐ ในการให้ บริก ารซึ ่ง ภาคเอกชน
ดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่าย
ภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น
รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2. ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด
10 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัย
สนับสนุน ดังนี้
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
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9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ว ยความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
จัดเป็นแผนระดับที่ ๒ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการเสนอ
แผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รองรับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจัดเป็นแผนระดับที่ ๑ ด้วย สำหรับ
การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะได้ก ำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือกำหนดแผนงานหรือ
โครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หรือกำหนดแผนงานหรือ
โครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพื่อสนับสนุนและประสานการบูรณาการการ
ดำเนิ น งานให้ เ กิ ด ความเชื ่ อ มโยงและสอดคล้ อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในอั น ที ่ จ ะสนองตอบต่ อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามผลการ
ดำเนินงาน ประกอบด้วย 16 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบายที่ ๒ : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
นโยบายที่ ๓ : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ ๔ : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้าม
พรมแดน
นโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
นโยบายที่ ๖ : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
นโยบายที่ ๗ : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
นโยบายที่ ๘ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ ๙ : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
นโยบายที่ ๑๐ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
นโยบายที่ ๑๑ : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๑๒ : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
นโยบายที่ ๑๓ : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
นโยบายที่ ๑๔ : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
นโยบายที่ ๑๕ : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ ๑๖ : เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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๓. แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลนี้จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง มีการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ประชาชนให้เพียงพอ
ต่อการดำรงชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อมทั้งในด้านหลักคิด คุณธรรม
และจริยธรรม และมีศักยภาพที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เราจะร่วมกันสร้าง “การเติบโตเชิง
คุณภาพ” ไม่ใช่ “การเติบโตเชิงปริมาณ” ทั้งนี้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้จะมุ่งเน้นการ
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญ หาที่ยังดำรง
อยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะ
เผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งในระยะยาว นอกจากนี้จะส่งเสริมให้ ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นใน
ประชาคมโลกและมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในประชาคมโลกผ่านการพัฒนาบนหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนและเป็น ประเทศที่พัฒ นาแล้ว โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลั ง เพื่อให้บรรลุตามวิส ัยทัศน์และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติโดยการบริหารราชการแผ่นดินในช่วง ๔ ปีของรัฐบาลจะยึด
หลักการสำคัญสี่ประการ ได้แก่
๑. น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหลัก
ในการบริหารประเทศ
๒. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๔. บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการ
พัฒนาต่าง ๆ ในลักษณะประชารัฐเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และทำให้
ประชาชนคนไทยมีความมั่นคง อยู่ดีมีสุข
วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑” โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ดังนี้
นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
๓. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
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๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
๑. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายราชการประจำ
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
๑๒. การสนั บ สนุ น ให้ ม ี ก ารศึ ก ษา การรั บ ฟั ง ความเห็ น ของประชาชน และการ
ดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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ส่วนที่ ๓
สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 กรมพัฒนาที่ดิน
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ
กฎกระทรวงแบ่งส่ว นราชการกรมพัฒ นาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.
2557 กำหนดให้กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่
เกษตรกรรม การสำรวจและจำแนกดิน การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่
มี ก ารใช้ ห รื อ ทำให้ เ กิ ด การปนเปื ้ อ นของสารเคมี ห รื อ วั ต ถุ อ ื ่ น ใด การอนุ ร ั ก ษ์ ด ิ น และน้ ำ
การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตแผนที่และทำสำมะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดินข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีก ารใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดินเพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ท่ดี ิน
การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทำให้ เกิดการปนเปื้อนของ
สารเคมีหรือวัตถุอื่นใด การกำหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพการใช้
ที่ดิน
3) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การเกษตรในไร่นา การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน การปรับปรุงและ
พัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร
4) ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการอนุรักษ์
ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
5) ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตแผนที่ภาพถ่าย จัดทำสำมะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผน
ที่ฐ านเพื่อเป็น ข้อมูลในการวางแผนการใช้ การพัฒ นาการผลิต การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรและอื่นๆ
6) ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้ง สร้าง
เครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาที่ดินและในด้านอื่นๆ
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรื อ ตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ ของกรมพัฒนาที่ดิน
1) เป้าหมาย
1. ทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี
2. งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพัฒนาดินถูกนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี
3. ภาคการเกษตรมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกษตรกรลด
ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรลดลง ร้อยละ 20 ต่อปี
4. องค์กรมีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินที่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
5. องค์กรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี
6. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินมีการจัดการองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรดินเพิ่มขึ้น
2) ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของพื้นที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
เหมาะสม
2. ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
3. จำนวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์
4. อัตราส่วนของการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรที่ลดลง
5. ร้อยละของเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง
6. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
7. จำนวนการจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น
8. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์การ
3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้
3.1 กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
ด้วยการสำรวจจำแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผน
การใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ด้านการสำรวจจำแนกดิน
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(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินให้มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการของเกษตรกร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก
(2) พัฒนาเทคโนโลยีการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดินให้มี
ความถูกต้อง เหมาะสมและครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกชนิดพืช
(3) จั ดตั ้ งศู นย์ ปฏิ บ ั ต ิ การ (War Room) ด้ านข้ อมู ลดิ นและ
การพัฒนาที่ดิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2) ด้านการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช
(1) ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ให้ตรงตามความ
ต้องการของเกษตรกรในการนำไปใช้ประโยชน์
(2) ปรับปรุงการแปรความหมายผลการ วิเคราะห์ดิน ให้อยู่ใน
รูปแบบที่ผู้รับบริการสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ง่าย
3) ด้านการจัดทำแผนการใช้ที่ดิน
(1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการวางแผนการ
ใช้ที่ดิน
(2) ส่งเสริมการใช้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินระดับตำบล ใน
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
(3) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรสำหรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรและเพิ่มรายได้
(4) พัฒนาระบบการจัดทำแผนที่/สำรวจแผนที่การใช้ที่ดินให้
ใช้ระยะเวลาลดลงโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำและทันสมัย
(5) สร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์คาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
3.2 กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วย
งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
1) ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยี
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้ง่ายลงทุนต่ำ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร
(2) การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินเชิงนวัตกรรมและสามารถ นำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้
(3) บริหารจัดการข้อมูลด้านงานวิจัย และเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรมให้มีการจัดเก็บและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) พัฒนาศักยภาพนักวิชาการให้มีความรู้ความสามารถทัน
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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3.3 กลยุทธ์ที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการ
ฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ
3.3.1 แนวทางการพัฒนา
1) ด้านการฟื้นฟูปรับปรุงดิน
(1) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน ที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และง่ายต่อการปฏิบัติ
(2) พัฒนาคู่มือด้านการฟื้นฟูปรับปรุงดินทุกประเภทให้เป็น
มาตรฐานตามหลักวิชาการ
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูปรับปรุง
บำรุงดินให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของพื้นที่
(4) ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่
ทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
2) ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ
(1) พัฒนาคู่มือด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตามหลักวิชาการ
(2) ส่งเสริมและขยายผลมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ
(3) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และถูกต้องตามหลักวิชาการ
(4) พัฒนาแหล่งน้ำตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3.4 กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา
เกษตรกร และภาคีเครือข่าย
3.4.1 แนวทางการพัฒนา
(1) สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินมีความ
เข้มแข็ง และสามารถนำเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินไปถ่ายทอดให้กับภาคีเครือข่ายได้
(2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เป็นตามหลักวิชาการ
ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer)
(3) เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
ขยายผลการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วม
3.5.1 แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน ให้มี
ความถูกต้อง ทันสมัยและครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกรและเครือข่าย
ด้านการพัฒนาที่ดิน
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(2) สนับสนุนความร่ว มมื อระหว่ างภาครัฐ และเอกชน ในการ
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
(3) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัยจากสารเคมี
3.6 กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
3.6.1 แนวทางการพัฒนา
1) ด้านการจัดทำแผนและการติดตามประเมินผล
(1) มีฐานข้อมูลด้านแผนงานติดตามประเมินผลเชื่อมโยงทุก
หน่วยงานเพื่อใช้ในการบริหารงาน
(2) สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการจั ด ทำแผนงาน
การติดตามงาน และประเมินผลโครงการของกรมฯ
(3) พั ฒ นาบุ ค ลากรของกรมฯ ให้ ม ี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
สามารถเชื่อมโยงงาน และนำไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับสถานการณ์
2) ด้านการบริหารงบประมาณ
(1) พัฒนาโปรแกรมของระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้
ครอบคลุมทุกหน่ว ยเบิกจ่าย เพื่อใช้ในการสอบทานกับการใช้จ่ายเงินในระบบ GMFIS ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งเป็นการควบคุมในแต่ ละผลผลิต
กิจกรรม/โครงการ
(2) จัดทำคู่มือการจัดทำใบสำคัญการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ กฎหมาย ข้อบังคับ
3) ด้านการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบ
(1) ปรับปรุงกระบวนการจัดการด้าน กฎหมายและระเบียบ
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(2) พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายกฎระเบียบให้กับบุคลากร
ทราบและนำไปปฏิบัติได้
4) ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
(1) พัฒนา Social Media มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
(2) พัฒนาและเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ผู้รับบริการ
5) ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูล ให้ครอบคลุมทุกมิติ
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) นำเสนอข้อมูล
เชิงพื้นที่เพื่อให้บริการบนระบบ Web Map Service ประกอบด้วย
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1. ข้อมูลเชิงพื้นที่สภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด /ภาค/
ประเทศ 1:250,000
2. ข้อมูลดิน
3. ข้อมูลภัยพิบัติ (ข้อมูลดินถล่ม น้ำท่วม พื้นที่ภัยแล้ง)
4. ข้อมูลการจัดทำเขตการใช้ที่ดิน (Zoning)
5. ข้อมูลออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000
(3) วางระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมทุกสำนักงาน
(4) วางระบบ Security เพื่อป้องกันการบุกรุกหรือการโจมตี
เครือข่ายจากภายนอก
(5) โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมให้เข้า
สู่มาตรฐาน ICT
6) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) ปรับปรุงสมรรถนะประจำตำแหน่งให้สอดคล้องกับ JD
(2) พัฒ นาบุคลากรตามสมรรถนะประจำตำแหน่งเพื่อให้
บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
(3) พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงทั้งระบบ กผง. กค. กกจ
(4) จัดทำแผนสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(5) พัฒนาบุคลากรด้านการเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องเครื่องมือบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(6) จัดทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างช่องทางการเรียนรู้
ให้กับบุคลากร เพื่อสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
7) ด้านการพัฒนาระบบบริหารองค์กร
(1) การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการองค์กรตามระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
(2) การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง บทบาทภารกิ จ ของกรมให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลยุทธ์
พด.

แผนงาน/โครงการ

1

ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน

1

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

1

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) :โครงการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตร
เศรษฐกิจ

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

1

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) :พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map

2

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

แผนแม่บทย่อย

ความเชื่อมโยง
แนวทาง

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนปฏิบตั ิราชการ กษ.

เป้าหมายงาน
2563

หน่วยนับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร
6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มี 5. ด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร
4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และ
สนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพื่อยกระดับ
การพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มี
กลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรอย่างแท้จริง

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

30,000,000

ไร่

110.7611

490,000

ราย

48.5134

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน 5. ด้านเศรษฐกิจ
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

5

ชนิดพืช

52.221

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

100,000

ไร่

200

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

23. การวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม

1 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ

1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาค
การเกษตรเป้าหมายของประเทศ

73

เรื่อง

50
23

เรื่อง
เรื่อง

13.1478
22.9606

3. การเกษตร

วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันภาคเกษตร

วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทางานของหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันภาคเกษตร

3

ปรับปรุงคุณภาพดิน

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน 5. ด้านเศรษฐกิจ
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

67,727

ไร่

212.8281

3

ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน 6. ด้าน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร และสิง่ แวดล้อม
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

1,024,300

ไร่

777.4735

3

การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน 5. ด้านเศรษฐกิจ
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

18,500

ไร่

112.337

3

รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

12,000

ไร่

37.855

กลยุทธ์
พด.

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย

ความเชื่อมโยง
แนวทาง

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนปฏิบตั ิราชการ กษ.

เป้าหมายงาน
2563

หน่วยนับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563

3

ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

2. เกษตรปลอดภัย

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ 6. ด้าน
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
และสิง่ แวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

3

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่)

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

80,000

ไร่

68.55

3

โครงการแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน 6. ด้าน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร และสิง่ แวดล้อม
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

40,000

บ่อ

715.2

3

โครงการบริหารจัดการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้าต้นแบบ
(การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้า)

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

12

แห่ง

54.415

3

พัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

36,850

ไร่

102.6384

3

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

4,000

ไร่

19.2560

3

โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตพืช (พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ)

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

3 เกษตรชีวภาพ

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่
เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

250,000

ไร่

222.4

3

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

11,000

ไร่

126.0096

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง และการจัดการ 5. ด้านเศรษฐกิจ
ตนเอง
2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง และการจัดการ 5. ด้านเศรษฐกิจ
ตนเอง
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางนาในการ
ดาเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา

221.723

3

1 การเสริมสร้างทุนทาง
สังคม
1 การเสริมสร้างทุนทาง
สังคม
2 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

ไร่

โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

15. พลังทาง
สังคม
15. พลังทาง
สังคม
1. ความมั่นคง

102,575

3

4. ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
4. ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
1. ความมั่นคง

12,666

ไร่

16.4658

3

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาค
เกษตร (สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่)

4. ด้านการสร้างโอกาสและความ 16. เศรษฐกิจ
เสมอภาคทางสังคม
ฐานราก

1. การยกระดับศักยภาพ 1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

20,000

ราย

31.6

3

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร

4. ด้านการสร้างโอกาสและความ 16. เศรษฐกิจ
เสมอภาคทางสังคม
ฐานราก

2. การสร้าง
3) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ โดยการพัฒนาฐานข้อมูลที่ดินให้มีความ 6. ด้าน
สภาพแวดล้อมและกลไกที่ ครอบคลุมทั้งประเทศ ปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐทั้งในเขตปฏิรูปที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งเสริมการพัฒนา
พื้นที่ป่าเสือ่ มโทรม และที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดผลิตภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูงขึ้น และสิง่ แวดล้อม
เศรษฐกิจฐานราก

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

4,000

ราย

18.2942

3

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
(การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่)

4. ด้านการสร้างโอกาสและความ 16. เศรษฐกิจ
เสมอภาคทางสังคม
ฐานราก

1. การยกระดับศักยภาพ 1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

1,080

ราย

15.5185

กลยุทธ์
พด.

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย

ความเชื่อมโยง
แนวทาง

เป้าหมายงาน
2563

หน่วยนับ

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน

70,000

ไร่

40.2

2. จัดการน้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้า พื้นที่ชุ่มน้า พื้นที่พักน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ (รวมลาน้า) แอ่งน้าบาดาล การกระบายน้าจากเมืองชายฝั่ง ให้มี
ปริมาณและคุณภาพน้าและใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละลุ่มน้า และจัดทาแผนการ
ดาเนินการป้องกัน ฟื้นฟู รักษา ร่วมกับแผนรักษาเขตต้นน้า และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา
สภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้าธรรมชาติ (รวมลาน้า) มพื้นที่ที่กาหนด ตามความสาคัญ และ
ข้อตกลงที่มีของแต่ละลุ่มน้า โดย (1) มีการควบคุมปริมาณน้า การดูแลคุณภาพน้าในลาน้า
(2) การจัดหารโครงสร้างพื้นฐาน และ (3) กาหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล้อมที่จาเป็นเพื่อการ
จัดการ (เช่น ระบบบาบัดน้าเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การสูญเสียพื้นที่ป่า
คุณภาพน้าน่านน้า)

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน

10

แห่ง

12.59

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

4,000

ไร่

7.16

40

ไร่

0.1964

3. การสร้างการเติบโต
2) ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการ
อย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็น เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนปฏิบตั ิราชการ กษ.

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563

3

โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ
ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

18. การเติบโต
อย่างยั่งยืน

3

โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วย
ระบบอนุรักษ์ดินและน้า

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

19. การบริหาร 1. การพัฒนาการจัดการน้า
จัดการน้าทั้ง
เชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ระบบ
ความมั่นคงด้านน้าของ
ประเทศ

3

พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้

3. การเกษตร

3

พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกไม้ผลภาคใต้

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

1. เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์
2. เกษตรปลอดภัย
1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

3

พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกมะพร้าวภาคใต้

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

2. เกษตรปลอดภัย

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

100

ไร่

0.479

3

พัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

2. เกษตรปลอดภัย

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

8,000

ไร่

3.168

3

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า
เพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้)

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

2. เกษตรปลอดภัย

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

3,000

ไร่

40.98

3

นาร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

2. เกษตรปลอดภัย

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

1,000

ราย

7.84

3

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

2. เกษตรปลอดภัย

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

3,000

ไร่

44.305

3

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ยางพารา ปาล์มน้ามัน มะพร้าว และไม้ผล)

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

2. เกษตรปลอดภัย

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

2,000

ไร่

10.424

3

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก
พืชเกษตรผสมผสาน)

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

2. เกษตรปลอดภัย

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

1,000

ไร่

10

3

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (พัฒนาคุณภาพดินในการทา 2. ด้านการสร้างความสามารถ
เกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน)
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

2. เกษตรปลอดภัย

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

1,000

ไร่

1.99

3

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้า 2. ด้านการสร้างความสามารถ
เจ้าพระยา-แม่กลอง)
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

2. เกษตรปลอดภัย

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

3,000

ไร่

4.47

กลยุทธ์
พด.

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย

ความเชื่อมโยง
แนวทาง

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนปฏิบตั ิราชการ กษ.

3

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสม 2. ด้านการสร้างความสามารถ
และส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตร
ในการแข่งขัน
อินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน)

3. การเกษตร

2. เกษตรปลอดภัย

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

3

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. การเกษตร

2. เกษตรปลอดภัย

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

4

เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย

5

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และ
สนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพื่อยกระดับ
การพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มี
กลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรอย่างแท้จริง

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

กาจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

2. เกษตรปลอดภัย

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

5

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และ
สนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพื่อยกระดับ
การพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการให้มี
กลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มและการเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรอย่างแท้จริง

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

5

ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

3 เกษตรชีวภาพ

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการนาวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่
เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

5

เกษตรอินทรีย์ (กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่ม 2. ด้านการสร้างความสามารถ
เกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย)์
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

2. เกษตรปลอดภัย

1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อ 6. ด้าน
สิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
และสิง่ แวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

5

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

4. ด้านการสร้างโอกาสและความ 16. เศรษฐกิจ
เสมอภาคทางสังคม
ฐานราก

1. การยกระดับศักยภาพ 1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

5

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาค
เกษตร (การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง)

4. ด้านการสร้างโอกาสและความ 16. เศรษฐกิจ
เสมอภาคทางสังคม
ฐานราก

1. การยกระดับศักยภาพ 1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับสู่การ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

6

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

3. การเกษตร

3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร

เป้าหมายงาน
2563

หน่วยนับ

1,100

ไร่

5000/10000

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
35.77

ไร่/ไร่

5,000
ไร่
10,000
ไร่
75,717 รายโครงการ

43.5
13.39
71.6754

3,500

ราย

6.6

1,600
77

แห่ง
แห่ง

6.4
20.718

10,000
882

ไร่
ศูนย์

32.422
8.7318

40,000
1

ราย
ระบบ

6
38.9096

กลยุทธ์
พด.

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท

แผนแม่บทย่อย

ความเชื่อมโยง
แนวทาง

แผนปฏิรูปประเทศ

แผนปฏิบตั ิราชการ กษ.

เป้าหมายงาน
2563

หน่วยนับ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563

การสารวจและจัดทาแผนที่การถือครองที่ดินในโครงการจัดทาสามะโนที่ดิน
เพื่อการเกษตร

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

30,000,000

ไร่

0

การจัดทาสามะโนเพื่อโครงการชุมชนไม้มีค่า

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

3,000,000

ไร่

0

โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

1,240

ชุด

0

สร้างนิคมเกษตร

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

20

แห่ง

0

โครงการจัดทาแผนที่การใช้ที่ดินของชาติ (ระดับจังหวัด)

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

-

จังหวัด

0

โครงการจัดทาแผนที่การใช้ที่ดินของชาติ (ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับตาบล 2. ด้านการสร้างความสามารถ
เพื่อรองรับเกษตร 4.0)
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

-

ตาบล

0

พัฒนาคุณภาพดินเพื่อผลิตมะพร้าวภคใต้ชายแดน

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

60

ไร่

0

พัฒนาคุณภาพดินเพื่อผลิตไม้ผลภาคใต้ชายแดน

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

66

ไร่

0

รณรงค์หยุดใช้สารพิษอันตรายร้ายแรง และสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ของ
ระบบเกษตรอินทรีย์และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

2. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

3. การเกษตร

6. การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐาน
ทรัพยากรทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั่นคงอาหาร
อาทิ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร
การจัดการน้าเพื่อการเกษตรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร

8

จังหวัด

0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม โดย
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน
ปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาน้าต้นทุนพร้อมระบบกระจายน้าระดับแปลงเกษตรกร คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

19. การบริหาร 2. การเพิ่มผลิตภาพของ
จัดการน้าทั้ง
น้าทั้งระบบ ในการใช้น้า
ระบบ
อย่างประหยัด รู้คุณค่า
และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การใช้น้าให้ทัดเทียมกับ
ระดับสากล

2) จัดการน้าเพื่อการพัฒนา จัดให้มีน้าเพียงพอสาหรับการพัฒนาเกษตร และอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน

100,000

ไร่

0

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

20. การบริหาร 5. การสร้างและพัฒนา
ประชาชนและ บุคลากรภาครัฐ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

3,340

อัตรา

1109.5985

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
กองแผนงาน
กรมพัฒนาที่ดิน

