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คํานํา 
  

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
ตามมาตรา 4 ไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาป 
ซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ และมาตรา 16
วรรคสอง ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเก่ียวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังประมาณการรายไดและรายจาย
และทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ 

 กรมพัฒนาท่ีดิน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2564 ของกรมพัฒนาท่ีดินโดยมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของกับ 
ภาคเกษตร เพ่ือใหหนวยงานในสังกัด ไดใชขอมูลดังกลาวประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ประจําป 2564 รวมท้ังใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดงบประมาณดําเนินการตอไป 

 
          กรมพัฒนาท่ีดิน 
          พฤศจกิายน 2563 
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สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่ งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เ พ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ  
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว และมาตรา 275 บัญญัติใหมี
กฎหมายวาดวยการจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย สาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตรชาติ และ
เรื่องอ่ืนๆ จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาว สงผลใหมีการตราพระราชบัญญัติยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 ข้ึนมา
เพ่ือเปนกรอบการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และการตราพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนในการดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนแนวทางวิธีการจัดทําแผนและข้ันตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศใหเปนฐาน
สําหรับการบรรลุยุทธศาสตรชาติตอไป 

 กรมพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนปฏิรูปประเทศ โดยดําเนินการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความปรองดอง กรมพัฒนา
ท่ีดิน โดยดําเนินการศึกษา วิเคราะห และทบทวนแผนงาน/โครงการของกรมพัฒนาท่ีดิน ใหมีความสอดคลอง  
และเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนปฏิรูปประเทศท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
ยุทธศาสตรชาติ 5 ดาน แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 7 แผนแมบท และแผนปฏิรูปประเทศ 2 ดาน รายละเอียด
ดังภาพ 
 

 
 
 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาท่ีดินมีวงเงินงบประมาณท้ังหมด 4,537,449,680 ลานบาท  
ประกอบดวย งบประมาณแผนดิน 4,489,603,100 ลานบาท และเงินนอกงบประมาณ 47,846,580 ลานบาท 
ซ่ึงเปนงบประมาณดานการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
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สวนที่ 2  ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 
 2.1  ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  2.1.1  ยุทธศาสตรชาติ  ดานความม่ันคง 

(1) เปาหมาย      ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร  การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

2.1.2  ยุทธศาสตรชาต ิดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(1) เปาหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร  การเกษตรสรางมูลคา  

  2.1.3  ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) เปาหมาย  เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงตนเอง 
   และการจัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร  การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  

  2.1.4  ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(1) เปาหมาย  ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรพัยากรธรรมชาติ 

   และสิ่งแวดลอมใหสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร  สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตร 
    ตอสภาพภูมิอากาศ 

  2.1.5  ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เปาหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน 
   สวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก  

   รวดเร็ว โปรงใส 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร  บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน  
    มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนา 
    ในอาชีพ 
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 2.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

ประเด็นท่ี 
เปาหมายของ
แผนแมบทฯ 

แผนยอยของ
แผนแมบทฯ 

แนวทางการพัฒนา 
เปาหมายของ 

แผนยอย 

1. ความมั่นคง ประชาชนอยูดี 
กินดี และมี
ความสุขดีข้ึน 

การปองกัน
และแกไข
ปญหาท่ีมี
ผลกระทบ 
ตอความ
มั่นคง 

13) พัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและชวยเหลือ
ประชาชนฯ 

010202 ภาคใต
มีความสงบสุข 
รมเย็น 

3. การเกษตร ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน 

1. อัตลักษณ
พ้ืนถ่ิน 

๒) สงเสริมการพัฒนาและยกระดบัความสามารถ
ของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินคา
เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน เพ่ือสรางรายไดใหกับ
เกษตรกร และผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนทองถ่ิน
อยางยั่งยืน 
 

030101 สินคา
เกษตร 
อัตลักษณ 
พ้ืนถ่ินมี
มูลคาเพ่ิมข้ึน 

2. เกษตร
ปลอดภัย 

๑) สนับสนุนการบรหิารจดัการฐานทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบการผลติท่ีเปนมติรตอสิ่งแวดลอม 
ท้ังจากการลด ละ เลิกการใชสารเคมีท่ีเปนอันตราย 
ตลอดจนสงเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ 
เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม และวนเกษตร 
เปนตน เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมมีการ
ปนเปอนของสารเคมีอันตรายในสนิคาเกษตรและ
อาหาร และสรางความปลอดภัยและมั่นคงดาน
อาหารในระดับครัวเรือน 
 

030201 สินคา
เกษตรปลอดภัย
มีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

6. การพัฒนา 
ระบบนิเวศ
การเกษตร 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากร
ทางการเกษตร อนุรักษและรักษาฐานทรัพยากร 
ทางการเกษตรท่ีสําคัญ เพ่ือสนับสนุนการสราง
มูลคาและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรนํ้า 
ทรัพยากรดิน ใหมีความอุดมสมบูรณ การคุมครอง
ท่ีดินทางการเกษตร การจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร
และชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช
ประโยชนจากฐานขอมูลทรัพยากรทางการเกษตร 
เพ่ือนํามาวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับขอมูล
สารสนเทศทางการเกษตร และนําไปสูการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอยางเหมาะสม สอดคลอง
กับแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบรหิารจดัการเชิงรุก 
 
 
 
 
 
 

030601 
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา
เกษตรตอหนวย
มีการปรับตัว
เพ่ิมข้ึน 
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ประเด็นท่ี 
เปาหมายของ
แผนแมบทฯ 

แผนยอยของ
แผนแมบทฯ 

แนวทางการพัฒนา 
เปาหมายของ 

แผนยอย 

3. การเกษตร 
(ตอ)  

ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน 
(ตอ) 

6. การพัฒนา 
ระบบนิเวศ
การเกษตร 
(ตอ) 

3) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวัง
และเตือนภัยสินคาเกษตร สงเสรมิใหมีการพัฒนา
ระบบฐานขอมลูสารสนเทศการเกษตรท่ีมีมาตรฐาน
และครบวงจร ท้ังเรื่องเกษตรกร ขอมูลอุปสงคและ
อุปทานสินคาเกษตรท่ีมุงเนนการตลาดนําการผลติ 
ขอมูลพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และขอมลูมูลคาสินคา
เกษตร รวมท้ังการพัฒนาระบบตดิตามเฝาระวังและ
วางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกับสินคาเกษตรและผลิตภณัฑในมิติ
ตาง ๆ ท้ังดานอุปสงคและอุปทาน อาทิ เสถียรภาพ
ราคาสินคา กฎระเบียบการคาระหวางประเทศ ภยั
พิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ความมั่นคงอาหาร โดยกําหนดมาตรการรองรับ 
มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบ
สํารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกันความ
เสี่ยงใหทันกับสถานการณ รวมท้ังใหเกษตรกรและ
ผูใชประโยชนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ตลอดจน
เช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
วิเคราะหแนวโนมการผลิตสินคาเกษตร 
 

 

  การเสริมสราง
ทุนทางสังคม 

๒) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจดัการตนเอง 
สงเสริมใหมรีะบบการสนับสนุนความเขมแข็งและ
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินท่ีครอบคลุม
ทุกมิติตั้งแต เศรษฐกิจ สังคม ทรพัยากรและ
สิ่งแวดลอม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
ตั้งแตระดับชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ท่ีเนนกา
รมีสวนรวมของทุกภาคสวน เสรมิสรางผูนําการ
เปลี่ยนแปลงสามวัยในทองถ่ิน ไดแก เยาวชน คนวัย
ทํางาน และผูสูงอายุ เพ่ือใหเกิดการสืบทอดทักษะ
ภูมิปญญาของกลุมคนท่ีจะเปนแกนนําการพัฒนาใน
ทองถ่ินระดับตําบลและหมูบาน กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมาจากทุกวัย และสนับสนุนการแกไข
ปญหาและพัฒนาชุมชนไดดวยตนเอง พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือใชประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนท่ีมีกระบวนการมีสวนรวมของคน
ในชุมชนและบนฐานขอมูลเชิงประจักษ โดยยดึ
ยุทธศาสตรชาติและแผนระดับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
เปนกรอบการดําเนินงาน 
 
 
 

150101  
ภาคีการพัฒนา
มีบทบาทในการ
พัฒนาสังคม
มากข้ึนอยาง
ตอเน่ือง 
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ประเด็นท่ี 
เปาหมายของ
แผนแมบทฯ 

แผนยอยของ
แผนแมบทฯ 

แนวทางการพัฒนา 
เปาหมายของ 

แผนยอย 

3. การเกษตร 
(ตอ)  

ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน 
(ตอ) 

การยกระดับ
ศักยภาพการ
เปนผู 
ประกอบการ 
ธุรกิจ 

๑) เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะใหกับ
กลุมผูมีรายไดนอย เพ่ือยกระดับสูการเปน
ผูประกอบการธุรกิจ โดยสรางโอกาสและการเขาถึง
ขอมูลขาวสารและความรู ท้ังทางดานเทคโนโลยี 
การจัดการ การบรหิารจดัการความเสี่ยง และ
การตลาด มีทักษะตาง ๆ ท่ีสอดคลองและจําเปนตอ
การยกระดับเปนผูประกอบการ มคีวามรูความ
เขาใจดานบัญชีการผลิต การควบคุมตนทุน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลติ  จัดการคณุภาพและ
มาตรฐานผลผลิตของตนใหสามารถมีคุณภาพ
สามารถแขงขันได สามารถเช่ือมโยงและผสมผสาน
บูรณาการองคความรูจากภูมปิญญาทองถ่ินรวมกับ
องคความรูท่ีสรางข้ึนใหมมาปรับใชใหเหมาะสมกับ
ภูมิสังคมของชุมชน ท่ีครบวงจร ครอบคลุมท้ังตนนํ้า 
กลางนํ้า และปลายนํ้า โดยยดึแนวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

160101 
ศักยภาพและ
ขีดความ 
สามารถของ
เศรษฐกิจฐาน
รากเพ่ิมข้ึน 

18. การเติบโต
อยางยั่งยืน 

สภาพแวดลอ
มของประเทศ
ไทยมีคณุภาพ
ดีข้ึนอยาง
ยั่งยืน 

การจัดการ
มลพิษท่ีมี
ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 
และสารเคมี
ในภาคเกษตร
ท้ังระบบให
เปนไปตาม
มาตรฐาน 
สากล 

2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน โดยมีแนวทางและเปาหมาย การ
บริหารจดัการหรือการควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดในเชิงพ้ืนท่ี การพัฒนาระบบฐานขอมลู
กลางดานคณุภาพอากาศและเสียง กําหนดใหมี
ระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมท้ังเรงรัด
การแกไขปญหามลพิษทางอากาศท่ียังเปนปญหา
เฉพาะพ้ืนท่ี สรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
ติดตามตรวจสอบเฝาระวังปองกันและแกไขปญหา
มลพิษในพ้ืนท่ีของตนเอง 

180402 
คุณภาพอากาศ 
เสียงและความ
สั่นสะเทือนอยู
ในเกณฑ
มาตรฐาน
ประเทศไทย 
รอยละ 35 ของ
พ้ืนท่ีเปาหมาย 

19. การบริหาร
จัดการนํ้าท้ัง
ระบบ 

ความมั่นคงดาน
นํ้าของประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

การ
พัฒนาการ
จัดการนํ้าเชิง
ลุมนํ้าท้ัง
ระบบเพ่ือเพ่ิม
ความมั่นคง
ดานนํ้าของ
ประเทศ 

2) จัดการนํ้าเพ่ือสิ่งแวดลอม สงเสริมฟนฟู อนุรักษ 
พ้ืนท่ีตนนํ้า พ้ืนท่ีชุมนํ้า พ้ืนท่ีพักนํ้า แหลงนํ้า
ธรรมชาติ (รวมลํานํ้า) แองนํ้าบาดาล การกระบาย
นํ้าจากเมืองชายฝง ใหมีปรมิาณและคณุภาพนํ้าและ
ใชประโยชนไดตามเกณฑของแตละลุมนํ้า และ
จัดทําแผนการดําเนินการปองกัน ฟนฟู รักษา 
รวมกับแผนรักษาเขตตนนํ้า และการอนุรักษ ฟนฟู 
รักษาสภาพสิ่งแวดลอม แหลงนํ้าธรรมชาติ (รวมลํา
นํ้า) พ้ืนท่ีท่ีกําหนด ตามความสําคญั และขอตกลงท่ี
มีของแตละลุมนํ้า โดย (1) มีการควบคุมปริมาณนํ้า 
การดูแลคุณภาพนํ้าในลํานํ้า (2) การจัดหาร
โครงสรางพ้ืนฐาน และ (3) กําหนดกติกาดูแล
สิ่งแวดลอมท่ีจําเปนเพ่ือการจัดการ (เชน ระบบ
บําบัดนํ้าเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การ
สูญเสียพ้ืนท่ีปา คณุภาพนํ้านานนํ้า) 
 

ระดับความ
มั่นคงดานนํ้า
อุปโภคบรโิภค
เพ่ิมข้ึนจาก
ระดับ 3 ใหเปน
ระดับ 4 (สูงสดุ
ท่ีระดับ 5) 
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ประเด็นท่ี 
เปาหมายของ
แผนแมบทฯ 

แผนยอยของ
แผนแมบทฯ 

แนวทางการพัฒนา 
เปาหมายของ 

แผนยอย 

20. การ
บริการ
ประชาชน
และ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ภาครัฐมีการ
ดําเนินการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
ดวยการนํา
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีมา
ประยุกตใช 

5) การสราง
และพัฒนา
บุคลากร
ภาครัฐ 

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มจีิตสาํนึก 
มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

3) พัฒนา
บุคลากรภาครัฐ
ทุกประเภทใหมี
ความรู
ความสามารถ 

2.3  แผนการปฏิรูปประเทศ  

      (1) ดานเศรษฐกิจ 

  1.1) หัวขอท่ี 1 การปฏิรูปดานความสามารถในการแขงขัน 

   หัวขอยอย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 อุตสาหกรรมเกษตร 
 ประเด็นยอย ขอมูลของตลาด โซนนิ่งและเครื่องมือสรางมูลคาเพ่ิมใหขอมูล

ของตลาด การทําโซนนิ่งและสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมของกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิม
รายไดใหกับเกษตรกร 

  - เปาหมายกิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมเกษตรของ
ประเทศไทย 

 1.2) หัวขอท่ี 2 การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม 

   หัวขอยอย 2.1 การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
     ประเด็นยอย การขยายผลโครงการหลวงในพระราชดําริกวา 4,000 โครงการท่ัว
ประเทศ 

  - เปาหมายกิจกรรม :  
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการนอมนําโครงการในพระราชดําริไปปฏิบัติ 

  2. เกษตรกรท่ัวประเทศเขาใจและหันมาทําการเกษตรทฤษฎีใหมมากข้ึน 

  1.3) หัวขอท่ี 2 การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม 
   หัวขอยอย 2.1 การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
        ประเดน็ยอย การจัดตั้ง Centre of Excellence สําหรับภาคเกษตร 

  - เปาหมายกิจกรรม :  
  1. มีศูนย Centre of Excellence สําหรับภาคท่ัวประเทศ 

  1.4) หัวขอท่ี 2 การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม 
   หัวขอยอย 2.2 การเสริมสรางพลังอํานาจชุมชน 

      ประเด็นยอย การพัฒนาธุรกิจชุมชน 
- เปาหมายกิจกรรม :  - 
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  (2) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

     2.1) เรื่อง ทรัพยากรทางบก 

   ประเด็นยอยท่ี 1  ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
             1.6 จัดระเบียบและแกไขปญหาความขัดแยงเก่ียวกับการครอบครอง

หรือใชประโยชนท่ีดินปาไม 
             1.6.3 เรงรัดขยายผลการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) 

 - เปาหมายกิจกรรม :  พ้ืนท่ีปาไมท่ีมีการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตาม
นโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) มีการจัดการท่ีเหมาะสม 

  2.2) เรื่อง ทรัพยากรทางบก 

   ประเด็นยอยท่ี 2  ทรัพยากรดิน 
     - จัดทําแผนท่ีการใช ท่ีดินของชาติ ท้ังระบบใหสอดคลองและ 

เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

   1. ปรับปรุงแผนการใชท่ีดินระดับตําบลเพ่ือรองรับเกษตร 4.0 
     2. นํารองการใชแผนท่ีดินระดับตําบลไปสูการปฏิบัติ 

    2.2 สงเสริมการใชประโยชนท่ีดินใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    2.2.1 กิจกรรมจัดทําเขตเกษตรอินทรีย 
    2.2.2 พัฒนาฐานขอมูลเกษตรอินทรีย 
    2.2.5 จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยง

ตอการชะลางพังทลายของดิน 

- เปาหมายกิจกรรม :   
1. ประเทศมีแผนการใชท่ีดินของชาติท้ังระบบท่ีมีความ

ถูกตอง แมนยํา และเปนปจจุบัน สอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. เกษตรกรสามารถนําขอมูลแผนการใชท่ีดินผานระบบ
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและชองทางอ่ืนๆ ไปใชในการพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตรให
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 

3. พ้ืนท่ีทางการเกษตรมีการใชประโยชนท่ีดินท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม โดยมีการขยายพ้ืนท่ีเขตเกษตรอินทรียอยางเปนรูปธรรม 

4. พ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีเสี่ยงตอการชะลางพังทลาย
ไดรับการอนุรักษดินและน้ําใหสามารถใชประโยชนท่ีดินไดอยางยั่งยืน จํานวน 
ไมนอยกวา 120,000 ไร 
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2.3) เรื่อง ทรัพยากรน้ํา 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : การบริหารเชิงพ้ืนท่ี 
ประเด็นยอย การบริหารจัดการพ้ืนท่ีน้ําทวมตามฤดูกาล 

  - เปาหมายกิจกรรม :  พ้ืนท่ีท่ีเกิดน้ําทวมซํ้าซาก มีสระน้ําประจําไรนา แกมลิง ทางระบายน้ํา 
หรือโครงสรางอ่ืนๆ ท่ีชวยบรรเทาปญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝนหรือสามารถกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง 

 
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงคท่ี (2 , 3, 4)    

2. เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมี ความเขมแข็ง
พ่ึงพาตนเองได  

3. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของ 
เศรษฐกิจฐานรากและสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา  

4. เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน 
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

  ๒) เปาหมายรวมท่ี  

 2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก 
มีความเขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม 
ท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุด รอยละ 40มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15 

 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสู
เศรษฐกิจฐาน บริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลาง
และ ขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ  
มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ 
ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการ 
สู ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําโดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป 
และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือตอการขยายตัวของ 
ภาคการผลิตและบริการ  

 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโต 
ท่ีเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของ
พ้ืนท่ี ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง 
ไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอย 
ท่ีไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตใหอยู 
ในเกณฑมาตรฐาน 
  

 



9 
 

  3) ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

  (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี  
  เปาหมายท่ี 1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  เปาหมายยอยท่ี 4 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
  เปาหมายท่ี 2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 

 เปาหมายยอยท่ี 2 เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน
และพ้ืนท่ีการทางเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง 

(3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคการผลิตและบริการมุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางรายไดและ
กระจายรายไดสูคนในชุมชนอยางท่ัวถึงอันจะนํามาซ่ึงความเขมแข็งของท้ังเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจ
ฐานรากตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  4) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

(4.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมี 
ความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

  (4.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
การสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชม  

  5) ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง 
และยั่งยืน 

  (5 .1 )  เป าหมายระดับยุทธศาสตร ท่ี  3  ประชาชนในจั งหวัดชายแดนภาคใต 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 

  (5.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 3.5 การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิด
ความสอดคลองกันระหวางแผนงานท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใตการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน 

  6) ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

  (6.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของประเทศ 
  (6.2)  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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สวนที่ 3  สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564  
          ของกรมพัฒนาที่ดิน  
 
3.1  ภาพรวม 
 3.1.1 วิสัยทัศนของสวนราชการ 
  พัฒนาท่ีดินใหสมบูรณ เพ่ิมพูนผลผลิต ในทิศทางการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
บนพ้ืนฐานการมีสวนรวม 
 3.1.2  อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
  กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2557 กําหนดให
กรมพัฒนาท่ีดินมีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การสํารวจและ
จําแนกดิน การกําหนดบริเวณการใชท่ีดิน การควบคุมการใชท่ีดินบริเวณท่ีมีการใชหรือทําใหเกิดการปนเปอนของ
สารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด การอนุรักษดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน การผลิตแผนท่ีและทําสํามะโนท่ีดิน การ
ใหบริการและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินขอมูลดินและการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรและใหมีการใชประโยชนท่ีดินอยางยั่งยืน โดยใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1)  ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาท่ีดินและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
2)  ศึกษา สํารวจ วิเคราะห และจําแนกดินเพ่ือกําหนดนโยบายและวางแผนการใชท่ีดินการกําหนด

บริเวณการใชท่ีดิน การควบคุมการใชท่ีดินบริเวณท่ีมีการใชหรือทําใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีหรือวัตถุอ่ืนใด การ
กําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา รวมท้ังติดตามสถานการณสภาพการใชท่ีดิน 

3)  ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษดินและน้ํา การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตรในไร
นา การปรับปรุงบํารุงดิน การผลิตและใชเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีและการใชประโยชน
ท่ีดิน การจัดการท่ีดินเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร   

4)  ใหบริการวิเคราะหและตรวจสอบดิน น้ํา พืช ปุย พรอมใหคําแนะนําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 
การปรับปรุงบํารุงดิน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาท่ีดิน 

5)  ศึกษา วิเคราะห และผลิตแผนท่ีภาพถาย จัดทําสํามะโนท่ีดิน และพัฒนาระบบแผนท่ีฐานเพ่ือ
เปนขอมูลในการวางแผนการใช การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรและอ่ืนๆ 

6)  ถายทอดผลการศึกษา คนควา วิจัย และใหบริการดานการพัฒนาท่ีดิน รวมท้ังสรางเครือขาย
หมอดินอาสาและกลุมเกษตรกรใหเขมแข็งเพ่ือรองรับการถายทอดเทคโนโลยี และมีสวนรวมในการพัฒนาท่ีดินและ
ในดานอ่ืนๆ 

7)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

3.1.3  พันธกิจ 
1)  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดานการพัฒนาท่ีดิน และสงเสริมการมีสวนรวม 

การสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ  
2)  เสริมสรางพัฒนางานวิจัยดานการพัฒนาท่ีดิน และสงเสริมเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินใหเกิด

เปนรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนําไปถายทอด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเกษตรกร 
3)  พัฒนาฐานขอมูลดิน โดยการสํารวจ วิเคราะห และจําแนกดิน เพ่ือกําหนดแผนการใชท่ีดิน 

พรอมท้ังกําหนดเขตการใชท่ีดินท่ีเหมาะสม และใหบริการขอมูลดานตางๆ อยางถูกตองและทันสมัยเพ่ือใหเหมาะสม
กับศักยภาพของดิน 
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4)  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการพัฒนาท่ีดิน โดยการอนุรักษดินและน้ํา การฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน 
เพ่ือลดตนทุน เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใชประโยชนท่ีดินไดอยางยั่งยืน  

5)  พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินนอย และกลุมเครือขายเกษตรกรใหมี
ความรู ความเขาใจดานการพัฒนาท่ีดิน สามารถนําไปประยุกตใชไดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปนรากฐานใน
การดําเนินชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชน ใหเขมแข็ง 

6)  พัฒนาองคกรเพ่ือใหเปนองคกรท่ีเปนเลิศดานการพัฒนาท่ีดิน 
3.1.4  วัตถุประสงค 

1)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินดวยการสํารวจจําแนกดิน วิเคราะหดิน 
และวางแผนการใชท่ีดินอยางเปนระบบ 

2)  เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยงานวิจัยและเทคโนโลยีดานการพัฒนา
ท่ีดินเชิงนวัตกรรม 

3)  บริหารจัดการทรัพยากรดินอยางสมดุลและยั่งยืนดวยการฟนฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษดิน
และน้ํา 

4)  สรางและพัฒนาความเขมแข็งใหกับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือขาย 
5)  พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินบนพ้ืนฐานการมีสวนรวม 
6)  พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการพัฒนาท่ีดิน 

 3.1.5  เปาหมาย 
1)  ทรัพยากรดินไดรับการปรับปรุงฟนฟูเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 ตอป 
2)  งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมดานการพัฒนาดินถูกนําไปใชประโยชนเพ่ิมข้ึน  

รอยละ 3 ตอป 
3)  ภาคการเกษตรมีการบริหารจัดการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทําใหเกษตรกร 

ลดใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรลดลง รอยละ 20 ตอป 
4)  องคกรมีเครือขายดานการพัฒนาท่ีดินท่ีมีความเขมแข็งเพ่ิมข้ึน รอยละ 10 ตอป 
5)  องคกรมีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน รอยละ 5 ตอป 
6)  เปนองคกรแหงการเรียนรูดานการพัฒนาท่ีดินมีการจัดการองคความรูและเทคโนโลยี

สารสนเทศดานทรัพยากรดินเพ่ิมข้ึน 
 3.1.6  ตัวช้ีวัด 

1)  รอยละของพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับการบริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินอยางเหมาะสม 
2)  รอยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรับการปรับปรุงฟนฟูเพ่ิมข้ึน 
3)  จํานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน 
4)  อัตราสวนของการใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรท่ีลดลง 
5)  รอยละของเครือขายดานการพัฒนาท่ีดินมีความเขมแข็ง 
6)  รอยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

  7)  จํานวนการจัดการองคความรูดานการพัฒนาท่ีดินเพ่ิมข้ึน 
  8)  รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการพัฒนาองคการ 
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 3.1.7  กลยุทธ 

  กลยุทธท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินดวยการสํารวจจําแนกดิน วิเคราะห
ดิน และวางแผนการใชท่ีดินอยางเปนระบบ 

  กลยุทธท่ี 2  เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยงานวิจัยและเทคโนโลยีดานการ
พัฒนาท่ีดินเชิงนวัตกรรม 

  กลยุทธท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรดินอยางสมดุลและยั่งยืนดวยการฟนฟูปรับปรุงดิน และ
อนุรักษดินและน้ํา 

  กลยุทธท่ี 4  สรางและพัฒนาความเขมแข็งใหกับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือขาย 

  กลยุทธท่ี 5  พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินบนพ้ืนฐานการมีสวนรวม 

  กลยุทธท่ี 6  พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการพัฒนาท่ีดิน 
 
กลยุทธท่ี 1  

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินดวยการสํารวจจําแนกดิน วิเคราะหดิน และวางแผนการใช
ท่ีดินอยางเปนระบบ 
 
1. เปาหมาย 

ดานการสํารวจจําแนกดิน 
1.1  เพ่ือใหไดระบบฐานขอมูลทรัพยากรดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการพัฒนาท่ีดินมีความ

ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย และใชงานงาย 
1.2  เพ่ือใหหนวยงานและนักวิชาการภายนอกนําขอมูลการสํารวจและจําแนกดินไปใช และพัฒนาตอยอด 
1.3  เพ่ือใหเกษตรกรนําฐานขอมูลทรัพยากรดินไปใชประโยชนในพ้ืนท่ีการเกษตรดานการวิเคราะหดิน น้ํา พืช 
1.4  เพ่ือใหไดผลการวิเคราะหดิน น้ํา พืช ท่ีถูกตองและรวดเร็วตามมาตรฐานคูมือประชาชนของกรมพัฒนา

ท่ีดินทันตอความตองการ 
1.5  เพ่ือใหหนวยงานและนักวิชาการยอมรับขอมูลผลการวิเคราะหดิน น้ํา พืช และนําไปใชประโยชน และ/

หรือพัฒนาตอยอด  
1.6  เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําผลวิเคราะหดิน น้ํา พืช ไปใชประโยชนในพ้ืนท่ีการเกษตร ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
1.7  เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวิเคราะหดินใหมีการนําไปใชประโยชนไดอยางแพรหลายดานการจัดทําแผนการใช

ท่ีดิน 
1.8  เพ่ือพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดทําแผนการใชท่ีดินใหครอบคลุมและรวดเร็ว 
1.9  เพ่ือใหไดขอมูลแผนการใชท่ีดินท่ีมีความถูกตองแมนยํา ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิด 
1.10 เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําแผนการใชท่ีดินไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม 
1.11 เพ่ือใหเกษตรกรยอมรับคําแนะนําดานการวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน 
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2. ตัวชี้วัด 
2.1  จํานวนระบบฐานขอมูลทรัพยากรดนิและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
2.2  รอยละของฐานขอมูลทรัพยากรดินระดับจังหวัดท่ีไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
2.3  จํานวนครั้งของการขอรับบริการขอมูลทรัพยากรดิน 
2.4  รอยละของระยะเวลาในการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรดินลดลง 
2.5  รอยละของหนวยงาน/นักวิชาการท่ีมีความพึงพอใจขอมูลท่ีนําไปใชประโยชนหรือพัฒนาตอยอด  
2.6  รอยละของเกษตรกรท่ีมีการนําฐานขอมูลดินทรัพยากรดินไปใชในพ้ืนท่ีการเกษตร 
2.7  รอยละของผลการวิเคราะหดินเปนไปตามมาตรฐานคูมือประชาชนของกรมพัฒนาท่ีดิน 
2.8  จํานวนชุดตรวจสอบดินท่ีไดรับการพัฒนา 
2.9  รอยละของหนวยงาน/นักวิชาการท่ีมีความพึงพอใจขอมูลท่ีนําไปใชประโยชนหรือพัฒนาตอยอด 
2.10  รอยละของเกษตรกรในการนําผลการวิเคราะหดินไปใชประโยชน 
2.11  กําหนดเวลาในการจัดทําแผนการใชท่ีดินลดลง 
2.12  รอยละของเกษตรกรท่ีมีความเขาใจแผนการใชท่ีดินในระดับมากและนําไปใชประโยชน 
2.13  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลตอแผนการใชท่ีดิน 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรดินใหมีความเหมาะสมกับความตองการของเกษตรกร สามารถ
นําไปใชประโยชนไดงายและสะดวก 

3.2  พัฒนาเทคโนโลยีการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรดินใหมีความถูกตอง เหมาะสมและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
และทุกชนิดพืช 

3.3  จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ (War Room) ดานขอมูลดินและการพัฒนาท่ีดิน ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
3.4  ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช ใหตรงตามความตองการของเกษตรกรในการนําไปใช

ประโยชน  
3.5  ปรับปรุงการแปรความหมายผลการ วิเคราะหดิน ใหอยูในรูปแบบท่ีผูรับบริการสามารถนําขอมูลไปใช

งานไดงาย 
3.6  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรดานการวางแผนการใชท่ีดิน 
3.7  เสริมสรางองคความรูดานการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรสําหรับใช

ประโยชนในพ้ืนท่ีทางการเกษตรไดอยางเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมรายได 
3.8  พัฒนาระบบการจัดทําแผนท่ี/สํารวจแผนท่ีการใชท่ีดินใหใชระยะเวลาลดลงโดยใชเทคโนโลยีท่ีมีความ

แมนยําและทันสมัย 
3.9  สรางแบบจําลองในการวิเคราะหคาดการณการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในอนาคต 

 
4. โครงการสนบัสนุนแนวทางการพัฒนา  

4.1  การบริหารจัดการองคความรูดานทรัพยากรดิน 
4.2  การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือจัดทําแผนท่ีดินความแมนยําสูง 
4.3  ปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรดนิ 
4.4  ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ 
4.5  การพัฒนาสูความเปนเลิศดานการวิเคราะห ดิน น้ํา พืช  
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4.6  การจัดระบบการบริหารงานหองปฏิบัติการวิเคราะหสารปนเปอนสิ่งแวดลอมดินในพ้ืนท่ีเกษตรตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 

4.7  พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบดินภาคสนามอยางงาย (LDD Test Kit) 
4.8  พัฒนาระบบฐานขอมูลดานแผนการใชท่ีดินใหมีความแมนยําและทันสมัย 
4.9  จัดทําฐานขอมูลในการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 

 
กลยุทธท่ี 2 
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยงานวิจัยและเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินเชิงนวัตกรรม 
 
1. เปาหมาย 

1.1  เพ่ือพัฒนางานวิจัยและสงเสริมเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน ใหสอดคลองกับสภาพปญหาพ้ืนท่ี ความ
ตองการของเกษตรกรใหสามารถใชประโยชนเพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมรายได อยางเปนรูปธรรม 

1.2  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยงานวิจัยและเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน
เชิงนวัตกรรม 

1.3  เพ่ือพัฒนานักวิชาการ/นักวิจัย สําหรับผลิตผลงานวิจัยอยางมีคุณภาพและสามารถเผยแพรผลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติได 
 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  รอยละของโครงการวิจัยท่ีไดรับการพัฒนาเชิงนวัตกรรม 
2.2  รอยละของผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในภาคการเกษตรอยางเปนรูปธรรม 
2.3  จํานวนโครงการวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการพัฒนาท่ีดินท่ีเกษตรกรนําไปปฏิบัติได
งายลงทุนต่ํา เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร 

3.2  การพัฒนางานวิจัยและสงเสริมเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินเชิงนวัตกรรมและสามารถ นําไปถายทอด
ใหแกเกษตรกรได 

3.3  บริหารจัดการขอมูลดานงานวิจัย และเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินเชิงนวัตกรรมใหมีการจัดเก็บและ
เชื่อมโยงอยางเปนระบบ ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.4  พัฒนาศักยภาพนักวิชาการใหมีความรูความสามารถทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา  

4.1  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินในลักษณะองครวม 
4.2  พัฒนาศักยภาพนักวิชาการตามสายงานแตละดาน เพ่ือสรางผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมอยางเปน

รูปธรรม 
4.3  พัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยและเชื่อมโยงอยางเปนระบบดวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลยุทธท่ี 3 
บริหารจัดการทรัพยากรดินอยางสมดุลและยั่งยืนดวยการฟนฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษดินและน้ํา 
 
1. เปาหมาย 

ดานการฟนฟูปรับปรุงดิน 
1.1  เพ่ือพัฒนาองคความรูดานการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความถูกตองตามหลักวิชาการ  
1.2  เพ่ือสงเสริมมาตรการปรับปรุงบํารุงดินใหเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางแพรหลาย 
1.3  เพ่ือใหเกษตรกรมีพ้ืนท่ีทําการเกษตร ท่ีมีความอุดมสมบูรณ และเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
ดานการอนุรักษดินและน้ํา 
1.4  เพ่ือพัฒนาองคความรูดานการอนุรักษดินและน้ําท่ีถูกตองและเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติ 

ไดเกิดการลงทุนต่ํา 
1.5  เพ่ือจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําท่ีถูกตองและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและถูกตองตามหลักวิชาการ  
1.6  เพ่ือสงเสริมมาตรการอนุรักษดินและน้ําใหมีการนําไปใชประโยชนอยางแพรหลาย  
1.7  เพ่ือใหเกษตรกรมีพ้ืนท่ีทําการเกษตร ท่ีมีความอุดมสมบูรณ และเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
1.8  เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหมีความถูกตองตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
1.9  เพ่ือใหเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  จํานวนองคความรูดานการฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินไดรับการถายทอดสูเกษตรกรตามเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  
2.2  จํานวนพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับการฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินเพ่ิมข้ึน 
2.3  รอยละของเกษตรกรนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในการฟนฟูปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ 
2.4  รอยละของเกษตรกรนําความรูดานการอนุรักษดินและน้ําไปใชประโยชนเพ่ือการเกษตร  
2.5  รอยละของเกษตรกรมีความพึงพอใจตอการอนุรักษดินและน้ํา  
2.6  รอยละของพ้ืนท่ีไดรับการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
2.7  รอยละของแหลงน้ําท่ีกอสราง ถูกตองตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
2.8  จํานวนพ้ืนท่ีทางการเกษตรไดรับประโยชนจากแหลงน้ํา 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  พัฒนาองคความรูดานการฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน ท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ และงายตอการปฏิบัติ  
3.2  พัฒนาคูมือดานการฟนฟูปรับปรุงดินทุกประเภทใหเปนมาตรฐานตามหลักวิชาการ  
3.3  สงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีดานการฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะสมกับสภาพปญหาของพ้ืนท่ี  
3.4  สงเสริมใหเกษตรกรดําเนินการปรับปรุงบํารุงดินในพ้ืนท่ีทําการเกษตรอยางตอเนื่อง 

  3.5  พัฒนาคูมือดานการอนุรักษดินและน้ํา ใหเปนไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาการ  
3.6  สงเสริมและขยายผลมาตรการอนุรักษดินและน้ํา  
3.7  จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและถูกตองตามหลักวิชาการ  
3.8  พัฒนาแหลงน้ําตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

  

 



16 
 

4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา  
4.1  จัดทําคลังความรูการปรับปรุงบํารุงดินของกรมพัฒนาท่ีดิน 
4.2  สงเสริมและขยายผลการใชเทคโนโลยีดานการปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือลดตนทุนการผลิตและสนับสนุน

การผลิตอาหารปลอดภัย 
4.3  การปรับปรุงคุณภาพดินตามสภาพปญหาของดิน 
4.4  การพัฒนาท่ีดินพ้ืนท่ีเฉพาะเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
4.5  พัฒนาความรูในการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําแบบมีสวนรวม 
4.6  พัฒนาองคความรูดานอนุรักษดินและน้ําท่ีถูกตองและงายตอการปฏิบัติ 
4.7  พัฒนาระบบชวยตัดสินในการวางแผนการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา 
4.8  จัดทําแผนแมบทการอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาท่ีดินลุมน้ํา 
4.9  สาธิตการอนุรักษดินและน้ําโดยใชเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดินโดยใชวิธีพืชและวิธีกล 
4.10 ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
4.11 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

  
กลยุทธท่ี 4 
สรางและพัฒนาความเขมแข็งใหกับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือขาย 
 
1. เปาหมาย 

1.1  เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา หมอดินนอย เกษตรกร กลุมเกษตรกร และภาคี
เครือขายใหมีองคความรูดานการพัฒนาท่ีดิน  

1.2  เพ่ือสรางและเชื่อมโยงเครือขายของหมอดินอาสา เกษตรกร และกลุมเกษตรกรดานการพัฒนาท่ีดิน 
1.3  เพ่ือพัฒนาหมอดินอาสา และเกษตรกร ใหเปนเกษตรกรมืออาชีพ  

 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  รอยละของหมอดินอาสาและภาคีเครือขายดานการพัฒนาท่ีดินมีความเขมแข็ง  
2.2  รอยละความพึงพอใจของหมอดินอาสาและภาคีเครือขายดานการพัฒนาท่ีดินท่ีมีตอการอบรมพัฒนาศักยภาพ  
2.3  รอยละของเกษตรกรนําความรูท่ีไดรับจากหมอดินอาสาไปปฏิบัติตาม 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  สรางและเชื่อมโยงเครือขายดานการพัฒนาท่ีดินมีความเขมแข็ง และสามารถนําเทคโนโลยีดานการ
พัฒนาท่ีดินไปถายทอดใหกับภาคีเครือขายได  

3.2  พัฒนาองคความรูดานการพัฒนาท่ีดินใหเปนตามหลักวิชาการใหเปนเกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer)  
3.3  เสริมสรางความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและขยายผลการทําการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา    

4.1  พัฒนาหมอดินอาสาสูเกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer) 
4.2  บูรณาการความรูระหวางหมอดินอาสาและนักวิชาการเพ่ือใหเกิดนวัตกรรม 
4.3  ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเครือขายดานการพัฒนาท่ีดิน 
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กลยุทธท่ี 5 
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินบนพ้ืนฐานการมีสวนรวม 
 
1. เปาหมาย 

1.1  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินในการนําไปใชประโยชนไดเหมาะสม และเกษตรนําไปพัฒนา
ในพ้ืนท่ีทางการเกษตร  

1.2  เพ่ือใหหนวยงานท้ังในและ/หรือ นอกประเทศยอมรับและนําเทคโนโลยีของกรมพัฒนาท่ีดินไปใช
ประโยชน  

1.3  เพ่ือใหกลุมเกษตรกรทําการเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดรับผลผลิตท่ีปลอดภัยจากสารเคมี  
1.4  เพ่ือใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนและ/หรือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  รอยละของเครือขายดานการพัฒนาท่ีดินสามารถนําเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดินไปถายทอดไดและ
นําไปปฏิบัติได 

2.2  รอยละของนักวิชาการและนักวิจัยไดรับความพึงพอใจจากการนําความรูและขอมูลผลงานวิจัยของกรม
ไปใชประโยชน 

2.3  รอยละของผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึนและ/หรือลดตนทุนทางการเกษตรจากการใชเทคโนโลยีดาน
การพัฒนาท่ีดิน 
 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการพัฒนาท่ีดิน ใหมีความถูกตอง ทันสมัยและครอบคลุมการ
นําไปใชประโยชน เพ่ือถายทอดใหกับเกษตรกรและเครือขายดานการพัฒนาท่ีดิน 

3.2  สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนา
ท่ีดินบนพ้ืนฐานการมีสวนรวม  

3.3  เสริมสรางองคความรูดานการเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหเกษตรกรสามารถนําไปใชประโยชนใน
พ้ืนท่ีทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรไดอยางเหมาะสมและปลอดภัยจากสารเคมี  
  
4. โครงการสนบัสนุนแนวทางการพัฒนา    

4.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการพัฒนาท่ีดิน ใหมีความถูกตอง ทันสมัยและครอบคลุมการ
นําไปใชประโยชน 

4.2  สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาท่ีดิน
บนพ้ืนฐานการมีสวนรวม 

4.3  สงเสริมการพัฒนาท่ีดินแบบมีสวนรวม 
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กลยุทธท่ี 6 
พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการพัฒนาท่ีดิน 
 
ดานการจัดทําแผนและการตดิตามประเมินผล  
1. เปาหมาย 

1.1  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดทําแผนงานและระบบการติดตามประเมินผลไปใชในการประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย 

1.2  เพ่ือพัฒนาขอมูลดานแผนงาน/โครงการใหมีความถูกตองและทันสมัย 
1.3  เพ่ือประเมินผลโครงการใหสามารถนําไปใชประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมของกรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  จํานวนระบบการจัดทําแผนงานและติดตามประเมินผลท่ีไดรับการพัฒนา 
2.2  ความพึงพอใจของผูบริหารตอการเรียกใชระบบ 
2.3  รอยละของผลการประเมินโครงการสามารถนําไปใชประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมของกรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  มีฐานขอมูลดานแผนงานติดตามประเมินผลเชื่อมโยงทุกหนวยงานเพ่ือใชในการบริหารงาน 
3.2  สรางเครือขายความรวมมือในการจัดทําแผนงาน การติดตามงาน และประเมินผลโครงการของกรมฯ 
3.3  พัฒนาบุคลากรของกรมฯ ใหมีความรูความเขาใจ สามารถเชื่อมโยงงาน และนําไปปฏิบัติไดสอดคลอง

กับสถานการณ 
 
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา    

4.1  การสรางเครือขายดานแผนงาน การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  
4.2  พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการบริหารงาน 
4.3  พัฒนาบุคลากรดานการจัดทํายุทธศาสตร 

  
ดานการบริหารงบประมาณ 
1. เปาหมาย 

1.1  เพ่ือใหการบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ  
1.2  เพ่ือพัฒนาระบบการเบิกจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ  

 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  รอยละของการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนงบประมาณประจําป  
2.2  รอยละของขอผิดพลาดการโอนจดัสรรงบประมาณตามระเบยีบกระทรวงการคลัง  
2.3  รอยละของหนวยงานสามารถบริหารการเบิกจายงบประมาณท่ีไดครบถวนอยางมีประสิทธิภาพ  
2.4  รอยละของความถูกตองของการเบิกจายเงินตามระเบียบกฎหมาย ขอบังคับ  
2.5  รอยละความพึงพอใจตอการรับบริการของกระบวนการเบิกจายเงินภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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3. แนวทางการพัฒนา 
3.1  พัฒนาโปรแกรมของระบบการควบคุมการใชจายเงินใหครอบคลุมทุกหนวยเบิกจาย เพ่ือใชในการ 

สอบทานกับการใชจายเงินในระบบ GMFIS ใหถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน และเปนการเรงรัดการใชจายงบประมาณ
รวมท้ังเปนการควบคุมในแตละผลผลิต กิจกรรม/โครงการ  

3.2  จัดทําคูมือการจัดทําใบสําคัญการเบิกจายท่ีถูกตองตามระเบียบฯ กฎหมาย ขอบังคับ  
 

4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา    
4.1  พัฒนางานดานการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณ ติดตาม เรงรัด และตรวจสอบ 
4.2  พัฒนาบุคลากรกรมฯ ดานการบริหารงบประมาณ 

  
ดานการจัดการดานกฎหมายและระเบียบ 
1. เปาหมาย 

1.1  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดการดานกฎหมายและระเบียบใหมีประสิทธิภาพ สําหรับสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

1.2  เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถนําความรูดานกฎหมายและระเบียบไปใชในการปฏิบัติตามภารกิจของกรมฯ 
ไดอยางถูกตอง  
 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  จํานวนชุดองคความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาท่ีดิน  
2.2  รอยละของจํานวนเจาหนาท่ีท่ีไดรับการถายทอดความรูนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  ปรับปรุงกระบวนการจัดการดาน กฎหมายและระเบียบใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี 

3.2  พัฒนาความรูดานกฎหมายกฎระเบียบใหกับบุคลากรทราบและนําไปปฏิบัติได  
 
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา    

4.1  การถายทอดความรูดานกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน   
4.2  การพัฒนาความรูดานการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยดวยกฎ ระเบียบราชการ  

  
ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ 
1. เปาหมาย 

1.1  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการเผยแพรและประชาสัมพันธ ใหมีขอมูลขาวสารดานการพัฒนาท่ีเขาถึง
กลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง ทันเวลา เปนท่ียอมรับและสรางภาพลักษณท่ีดีใหองคกร 
 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผูรับบริการท่ีไดรับขอมูลขาวสารของกรมพัฒนาท่ีดินผาน Social Media เม่ือเทียบ
กับปท่ีผานมา 

2.2  ระดับความรูความเขาใจของผูรับบริการท่ีไดรับขอมูลขาวสารดานการพัฒนาท่ีดิน 
2.3  รอยละความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีไดรับขอมูลขาวสารการพัฒนาท่ีดิน  
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3. แนวทางการพัฒนา 
3.1  พัฒนา Social Media มาใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3.2  พัฒนาและเพ่ิมชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธใหกับผูรับบริการ 

 
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา    

4.1  การเผยแพรและประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน 
 
ดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. เปาหมาย 

1.1  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการพัฒนาท่ีดินใหครบถวนและครอบคลุม 
ในทุกมิติ 

1.2  เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลดาน GIS การพัฒนาท่ีดินใหมีความถูกตองเปนปจจุบันและตรงตามความ
ตองการของผูใชเพ่ือใหบริการบนระบบ WMS 

1.3  เพ่ือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย เพ่ือรองรับ Internet of Things (IOT) 
  
2. ตัวชี้วัด 

2.1  จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการพัฒนาท่ีดินท่ีไดรับการพัฒนา  
2.2  รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิารในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3  รอยละ(เฉลี่ย)ผลสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4  จํานวนขอมูลดานพัฒนาท่ีดินท่ีใหบริการบนระบบ WMS 
2.5  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผูรับบริการท่ีนําขอมูลไปใชประโยชนเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  ปรับปรุงประสิทธิภาพฐานขอมูล ใหครอบคลุมทุกมิติ 
3.2  พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) นําเสนอขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือใหบริการบนระบบ Web Map 

Service  ประกอบดวย  1.ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีสภาพการใชท่ีดินรายจังหวัด/ภาค/ประเทศ 1:250,000   2.ขอมูลดิน  
3.ขอมูลภัยพิบัติ (ขอมูลดินถลม น้ําทวม พ้ืนท่ีภัยแลง)  4.ขอมูลการจัดทําเขตการใชท่ีดิน (Zoning)  5.ขอมูลออรโธสี
เชิงเลข มาตราสวน 1:4,000 

3.3  วางระบบเครือขายไรสายใหครอบคลุมทุกสํานักงาน 
3.4  วางระบบ Security เพ่ือปองกันการบุกรุกหรือการโจมตีเครือขายจากภายนอก 
3.5  โครงการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมใหเขาสูมาตรฐาน ICT 

 
4. โครงการสนบัสนุนแนวทางการพัฒนา    

4.1  พัฒนาฐานขอมูลและระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics system) ตามมาตรฐาน ICT  สําหรับ
บริการบนระบบอินเตอรเน็ต 

4.2  จัดการคลังขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลสารสนเทศ (Analytic Bi)   
4.3  ศึกษาวิจัยโมเดลการทําการเกษตรแบบแมนยําระบบวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดความเหมาะสมของดิน

กับพืช การจัดการดิน การปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษดินและน้ํา ฯลฯ เปนรายบุคคลผานแอฟพลิเคชั่น  
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4.4  จัดทําแผนท่ีถือครองการเกษตรรายแปลงระบบเก็บขอมูลสภาพการใชท่ีดิน ขอมูลดินและน้ําจาก
อุปกรณเซ็นเซอรและโดรน (Drone) 

4.5  บูรณาการขอมูลเกษตรกร ไดแก ขอมูลทะเบียนราษฎร ขอมูลทะเบียนเกษตรกร 
4.6  พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหขอมูลผานชองทางอิเลคทรอนิกส 
4.7  พัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีรัฐและหมอดินอาสาดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
4.8  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสูการปฏิบัติในสวนภูมิภาค 
4.9  ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ 
 

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. เปาหมาย 

1.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจําตําแหนงเพ่ือใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานไดบรรลุ
เปาหมายและทัดเทียมกับสวนราชการอ่ืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

1.2  เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคลใหครอบคลุมและเปนปจจุบันเพ่ือใหสามารถนําไปใชในการ
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3  เพ่ือสรางและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เชน IDP การวิเคราะห 
Workload/ Training Road Map เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพและเพ่ิมความ
ผูกพันในองคกร 

1.4  เพ่ือพัฒนาการจัดการความรูใหกับบุคลากรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรูและการสรางชองทาง 
การเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 
2. ตัวชี้วัด 

2.1  ระยะเวลาของการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจําตําแหนงประจําป 
2.2  จํานวนรายงานสมรรถนะประจําตําแหนงของกรมพัฒนาท่ีดิน 
2.3  รอยละบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะประจําตําแหนง 
2.4  รอยละความพึงพอใจของผูบริหารและผูปฏิบัติท่ีมีตอฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคล 
2.5  รอยละความสําเร็จของแผนสรางและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.6  รอยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.7  จํานวนองคความรูท่ีไดจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรูขององคกร 

 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1  ปรับปรุงสมรรถนะประจําตําแหนงใหสอดคลองกับ JD 
3.2  พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจําตําแหนงเพ่ือใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานไดบรรลุ

เปาหมาย 
3.3  พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงท้ังระบบ กผง. กค. กกจ 
3.4  จัดทําแผนสรางและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3.5  พัฒนาบุคลากรดานการเจาหนาท่ีใหมีความรู ความเขาใจเรื่องเครื่องมือบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
  

 



22 
 

3.6  จัดทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางชองทางการเรียนรูใหกับบุคลากร เพ่ือสรางองคความรูจากการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา    
4.1  ปรับปรุงสมรรถนะประจําตําแหนงใหสอดคลองกับแบบบรรยายลักษณะงาน (JD)  และพัฒนาบุคลากร

ตามสมรรถนะประจําตําแหนงเพ่ือใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 
4.2  จัดทําระบบ Training Road Map กรมพัฒนาท่ีดิน 
4.3  วิเคราะหอัตรากําลัง (Workforce Analysis) และจัดทําแผนอัตรากําลังกรมพัฒนาท่ีดิน 
4.4  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางชองทางการเรียนรูใหกับบุคลากรเพ่ือสรางองคความรูจากการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
4.5  พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงท้ังระบบ กผง. กค. กกจ. 

 

ดานการพัฒนาระบบบริหารองคกร 
1. เปาหมาย 

1.1  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐขององคกรดวยเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเปนสากล 
1.2  เพ่ือปรับปรุงโครงสรางบทบาทภารกิจของหนวยงานใหสอดคลอง และเหมาะสมกับภารกิจกรม 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

2. ตัวชี้วัด 
2.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององคกรตามเกณฑ PMQA  
2.2  ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA จากสํานักงาน ก.พ.ร. 
2.3  รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางบทบาทภารกิจของหนวยงานใหสอดคลองและเหมาะสม

กับภารกิจของกรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกรตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3.2  การปรับปรงุโครงสราง บทบาทภารกิจของกรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา    
4.1  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการ 
4.2  ศึกษาวิเคราะหแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพองคการตามกรอบการประเมินผล

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
4.3  ศึกษาวิเคราะหโครงสรางบทบาทภารกิจของกรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของ 

กรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

3.2  วงเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564  
วงเงินงบประมาณท้ังหมด   4,537,449,680   ลานบาท  

งบประมาณแผนดิน 4,489,603,100    ลานบาท 
เงินนอกงบประมาณ 47,846,580 ลานบาท 

 

 



โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตรชาติ
เปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ
แผน
แมบท

เปาหมาย
แผนแมบท

แผนยอย เปาหมายแผนยอย แนวทางการพัฒนา แผนปฏิรูป ประเด็นปฏิรูป

รวมทั้งสิ้น ไร        32,660,321         4,489,603,100

1. กลุมบุคลากรภาครัฐ อัตรา 3,262              1,119,495,600        

 1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ อัตรา 3,262              1,119,495,600        6. การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

ภาครัฐ

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรม

การทํางานที่มุง

ผลสัมฤทธิ์และ

ผลประโยชนสวนรวม 

ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

 โปรงใส

การ

บริการ

ประชาชน

และ

ประสิทธิภา

พภาครัฐ

ภาครัฐมีการ

ดําเนินการที่

มี

ประสิทธิภาพ

 ดวยการนํา

นวัตกรรม 

เทคโนโลยีมา

ประยุกตใช

5.การสราง

และพัฒนา

บุคลากรภาครัฐ

บุคลากรภาครัฐยึด

คานิยมในการทํางาน

เพื่อประชาชน ยึด

หลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสํานึก

 มีตวามสามารถสูง 

มุงมั่น และเปนมือ

อาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุก

ประเภทใหมีความรู

ความสามารถ

2. กลุมงบประมาณรายจายกรมพัฒนาที่ดิน (Function) ไร 32,650,621       3,153,614,900        

 2.1 แผนงานพื้นฐาน ไร 32,016,857       1,378,593,000        

     1) แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ไร 32,016,857       1,378,593,000        

ผลผลิตที่ 1 ฐานขอมูลทรัพยากรที่ดินไดรับการปรับปรุงและพัฒนา ไร 30,000,000      100,196,000          2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

การพัฒนา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601

ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตอ

หนวยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

3) พัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศฯ

ดานเศรษฐกิจ 2. การสนับสนุนการเกษตรแบบโซน

นิ่ง : กําหนดพื้นที่ทางการเกษตร 

(Agricultural zoning)

  กิจกรรมหลักที่ 1.1  ปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรดิน ไร 30,000,000       73,840,800             

  กิจกรรมหลักที่ 1.2  ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบ 1                    26,355,200             

ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนาที่ดิน ราย 552,072          116,495,100          2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

การพัฒนา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601

ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตอ

หนวยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ

จัดการฐานทรัพยากรทาง

การเกษตรฯ

  กิจกรรมหลักที่ 2.1 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ราย 480,000           47,537,400             

  กิจกรรมหลักที่ 2.2 การพัฒนาหมอดินอาสา ราย 72,072             64,877,700             

  กิจกรรมหลักที่ 2.3 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน แหง 1,600              4,080,000              

แผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมพัฒนาที่ดิน



โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตรชาติ
เปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ
แผน
แมบท

เปาหมาย
แผนแมบท

แผนยอย เปาหมายแผนยอย แนวทางการพัฒนา แผนปฏิรูป ประเด็นปฏิรูป

ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ําไดรับการพัฒนา ไร 2,016,857       1,161,901,900       2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

การพัฒนา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601

ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตอ

หนวยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ

จัดการฐานทรัพยากรทาง

การเกษตรฯ

  กิจกรรมหลักที่ 3.1  ปรับปรุงคุณภาพดิน ไร 67,628             205,592,200           ดานเศรษฐกิจ การปรับคุณภาพดิน ดําเนินการ

แกปญหาเรื่องคุณภาพดินและชวย

เกษตรกรปรับคุณภาพดินในพื้นที่ทั่ว

ประเทศ

  กิจกรรมหลักที่ 3.2  ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน ไร 953,800           704,460,500           ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

สงเสริมการใชประโยชนที่ดินใหเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม

  กิจกรรมหลักที่ 3.3  การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ ไร 14,929             82,112,800             

  กิจกรรมหลักที่ 3.4  แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกรอน
ไร 12,000             37,135,100             

  กิจกรรมหลักที่ 3.5 สงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร ไร 968,500           132,601,300           ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

สงเสริมการใชประโยชนที่ดินใหเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม

 2.2 แผนงานยุทธศาสตร ไร 633,764           1,775,021,900        

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ไร 462,450           1,416,220,800        

  2.1 การพัฒนาดานการเกษตร ไร 462,450           1,416,220,800        

     1) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา ไร 462,450           1,416,220,800        

โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ไร 74,500            59,364,400           2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

การพัฒนา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601

ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตอ

หนวยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ

จัดการฐานทรัพยากรทาง

การเกษตรฯ

ดานเศรษฐกิจ

(กษ. กําหนด)

การพัฒนาธุรกิจชุมชน (สรางธุรกิจ

ระดับชุมชน) กิจกรรม การรวมกลุม

  กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดินในระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ไร 74,500             59,364,400             

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map)
ชนิดพืช/ไร  5/90,000 221,050,400          2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

การพัฒนา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601

ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตอ

หนวยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ

จัดการฐานทรัพยากรทาง

การเกษตรฯ

ดานเศรษฐกิจ การสนับสนุนการเกษตรแบบโซนนิ่ง 

กําหนดพื้นที่ทางการเกษตร 

(Agricultural zoning)ที่ครอบคลุม

ทั้งในเรื่องของขอมูลเชิงภูมิศาสตร 

อากาศ พรอมกับพัฒนาแผนที่

ทางการเกษตร (Agri Map)ที่

สามารถนําเสนอรูปแบบของการทํา

การเกษตรและการใชพันธุพืชที่

เหมาะสมกับพื้นที่ได

  กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดทําฐานขอมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ ชนิดพืช 5                    42,137,500             

  กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม

เหมาะสมตาม Agri - Map
ไร 90,000             178,912,900           



โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตรชาติ
เปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ
แผน
แมบท

เปาหมาย
แผนแมบท

แผนยอย เปาหมายแผนยอย แนวทางการพัฒนา แผนปฏิรูป ประเด็นปฏิรูป

โครงการธนาคารสินคาเกษตร แหง 77                 11,074,700           2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

การพัฒนา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601

ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตอ

หนวยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ

จัดการฐานทรัพยากรทาง

การเกษตรฯ

 กิจกรรมหลักที่ 1 ธนาคารปุยอินทรีย แหง 77                  11,074,700             

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย) ไร 8,250             39,093,500           

กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมเกษตรกรผูผลิตเกษตรอินทรียดวยระบบการรับรอง

แบบมีสวนรวม (ถายทอดเทคโนโลยีฯ สูระบบเกษตรอินทรีย)
ไร 8,250              23,293,500             2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

3. การเกษต 2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

เกษตรปลอดภัย 030201 สินคา

เกษตรปลอดภัยมี

มูลคาเพิ่มขึ้น (GAP 

และเกษตรอินทรีย)

1) สนับสนุนการบริหาร

จัดการฐานทรัพยากรทาง

เกษตรและระบบการผลิตที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ฯ

ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรทางบก ทรัพยากรดิน

สงเสริมการใชประโยชนที่ดินใหเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลักที่ 2 สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ราย 10,000             15,800,000             2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

3. การเกษต 2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

การพัฒนา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601

ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตอ

หนวยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ

จัดการฐานทรัพยากรทาง

การเกษตรฯ

ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรทางบก ทรัพยากรดิน

สงเสริมการใชประโยชนที่ดินใหเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม

 โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน บอ 40,000            714,610,300          2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

การพัฒนา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601

ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตอ

หนวยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ

จัดการฐานทรัพยากรทาง

การเกษตรฯ

ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

2.ทรัพยากรน้ํา 

2.การบริหารเชิงพื้นที่ 

2.5การบริหารจัดการพื้นที่น้ําทวม

ตามฤดูกาล

   กิจกรรมหลักที่ 1 การกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน บอ 40,000             714,610,300           

โครงการบริหารจัดการดินและน้ําเขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํา แหง 12                 12,941,100           2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

3. 

การเกษตร

2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

การพัฒนา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601

ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตอ

หนวยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ

จัดการฐานทรัพยากรทาง

การเกษตรฯ

 กิจกรรมหลักที่ 1  การอนุรักษพัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํา แหง 12                  12,941,100             

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดินปญหา ไร 39,700            129,442,600          2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

3. 

การเกษตร

2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

การพัฒนา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601

ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตอ

หนวยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ

จัดการฐานทรัพยากรทาง

การเกษตรฯ

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและแกปญหาการแพรกระจายดินเค็ม ไร 33,100             104,879,200           

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุงรังสิต ไร 4,000              16,527,700             

กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินเกษตรกรรมใน

พื้นที่ทุงมหาราช
ไร

2,600              8,035,700              



โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตรชาติ
เปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ
แผน
แมบท

เปาหมาย
แผนแมบท

แผนยอย เปาหมายแผนยอย แนวทางการพัฒนา แผนปฏิรูป ประเด็นปฏิรูป

โครงการพัฒนาสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการผลิตพืช
ไร 250,000          222,025,000          2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

3. 

การเกษตร

2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

เกษตรปลอดภัย 030201 สินคา

เกษตรปลอดภัยมี

มูลคาเพิ่มขึ้น (GAP 

และเกษตรอินทรีย)

1) สนับสนุนการบริหาร

จัดการฐานทรัพยากรทาง

เกษตรและระบบการผลิตที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ฯ

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและสงเสริมการใชสารอินทรียชีวภาพ ไร 250,000           222,025,000           

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตําบล ตําบล 154                6,618,800             2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

3. 

การเกษตร

2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

การพัฒนา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

030601

ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตอ

หนวยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ

จัดการฐานทรัพยากรทาง

การเกษตรฯ

กิจกรรมหลักที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตําบล ตําบล 154                 6,618,800              

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ไร 111,314           324,101,100          

  4.1 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม ไร 111,314           324,101,100          

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ไร 9,900             120,498,500          4. การสราง

โอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม

3. เพิ่มขีด

ความสามารถของ

ชุมชนทองถิ่นในการ

พัฒนา การพึ่งตนเอง

และการจัดการตนเอง

เพื่อสรางสังคมคุณภาพ

15. พลัง

ทางสังคม

ทุกภาคสวนมี

สวนรวมใน

การพัฒนา

สังคมเพิ่มขึ้น

การเสริมสราง

ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการ

พัฒนามีบทบาทใน

การพัฒนาสังคมมาก

ขึ้นอยางตอเนื่อง

2) เพิ่มขีดความสามารถของ

ชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา 

การพึ่งตนเอง และการ

จัดการตนเองฯ

ดานเศรษฐกิจ การขยายผลโครงการในพระราชดําริ

กวา 4,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ

  กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ไร 9,900              120,498,500           

โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไร 101,414          203,602,600          4. การสราง

โอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม

3. เพิ่มขีด

ความสามารถของ

ชุมชนทองถิ่นในการ

พัฒนา การพึ่งตนเอง

และการจัดการตนเอง

เพื่อสรางสังคมคุณภาพ

15. พลัง

ทางสังคม

ทุกภาคสวนมี

สวนรวมใน

การพัฒนา

สังคมเพิ่มขึ้น

การเสริมสราง

ทุนทางสังคม

150101 ภาคีการ

พัฒนามีบทบาทใน

การพัฒนาสังคมมาก

ขึ้นอยางตอเนื่อง

2) เพิ่มขีดความสามารถของ

ชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา 

การพึ่งตนเอง และการ

จัดการตนเองฯ

ดานเศรษฐกิจ การขยายผลโครงการในพระราชดําริ

กวา 4,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ

  กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไร 101,414           203,602,600           

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไร 60,000            34,700,000            

   5.1 การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไร 60,000            34,700,000            

     3) แผนงานยุทธศาสตรจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม ไร 60,000            34,700,000            

   โครงการสงเสริมการไถกลบและผลิตปุยอินทรียเพื่อลดการปลอยกาซเรือน

กระจก
ไร 60,000            34,700,000           5. การสรางการ

เติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม

3. ใชประโยชนและ

สรางการเติบโต บน

ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมให

สมดุลภายในขีด

ความสามารถของ

ระบบนิเวศ

18. การ

เติบโต

อยางยั่งยืน

สภาพแวดลอม

ของประเทศ

ไทยมี

คุณภาพดีขึ้น

อยางยั่งยืน

การจัดการ

มลพิษที่มี

ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

และสารเคมี

ในภาคเกษตร

ทั้งระบบให

เปนไปตาม

มาตรฐานสากล

 และคา

มาตรฐานสากล

180402 คุณภาพ

อากาศ เสียงและ

ความสั่นสะเทือนอยู

ในเกณฑมาตรฐาน

ประเทศไทย รอยละ

 35 ของพื้นที่

เปาหมาย

2. การจัดการคุณภาพอากาศ

 เสียง และความสั่นสะเทือน 

โดยมีแนวทางและเปาหมาย

ที่สอดคลองกับแนวโนมและ

สถานการณในอนาคต

   กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมการไถกลบและผลิตปุยอินทรียเพื่อลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก
ไร 60,000             34,700,000             



โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตรชาติ
เปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ
แผน
แมบท

เปาหมาย
แผนแมบท

แผนยอย เปาหมายแผนยอย แนวทางการพัฒนา แผนปฏิรูป ประเด็นปฏิรูป

3. กลุมงบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) ไร 9,700              49,735,900            

1. ยุทธศาสตรดานความมั่งคง ไร 9,700              12,357,800            

   1.3 กาสงเสริมความมั่นคงของประเทศ ไร 9,700              12,357,800            

     3) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ไร 9,700              12,357,800            

 โครงการตําบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต ไร 9,700             12,357,800           1. ความมั่นคง 1. ประชาชนอยูดี กินดี

 และมีความสุข

ความมั่นคง 2. ประชาชน

อยูดี กินดี 

และมี

ความสุขดีขึ้น

การปองกัน

และแกไข

ปญหาที่มี

ผลกระทบตอ

ความมั่นคง

010202 ภาคใตมี

ความสงบสุข รมเย็น

13) พัฒนาประเทศเพื่อความ

มั่นคงและชวยเหลือ

ประชาชนฯ

  กิจกรรมหลักที่ 1.1 สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ไร 9,700              12,357,800             

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ราย 4,750              28,970,100            

   4.2 การพัฒนาความเสมอภาคและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ราย 4,750              28,970,100            

     1) แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก ราย 4,750              28,970,100            

  โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ตนทาง) ศูนย 882                8,382,500             4. การสราง

โอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม

3. เพิ่มขีด

ความสามารถของ

ชุมชนทองถิ่นในการ

พัฒนา การพึ่งตนเอง

และการจัดการตนเอง

เพื่อสรางสังคมคุณภาพ

16. 

เศรษฐกิจ

ฐานราก

รายไดของ

ประชากร

กลุมรายได

นอยเพิ่มขึ้น

อยางกระจาย

และอยาง

ตอเนื่อง

การยกระดับ

ศักยภาพการ

เปน

ผูประกอบการ

ธุรกิจ

160101 ศักยภาพ

และขีด

ความสามารถของ

เศรษฐกิจฐานราก

เพิ่มขึ้น

1) เสริมสรางองคความรูและ

พัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมี

รายไดนอยฯ

เศรษฐกิจ

(กษ. กําหนด)

การจัดตั้ง Centre of Excellence 

สําหรับภาคเกษตร

 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนยเรียนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
ศูนย 882                 8,382,500              

   โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร ราย 4,000             14,014,500           4. การสราง

โอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม

3. เพิ่มขีด

ความสามารถของ

ชุมชนทองถิ่นในการ

พัฒนา การพึ่งตนเอง

และการจัดการตนเอง

เพื่อสรางสังคมคุณภาพ

16. 

เศรษฐกิจ

ฐานราก

รายไดของ

ประชากร

กลุมรายได

นอยเพิ่มขึ้น

อยางกระจาย

และอยาง

ตอเนื่อง

การยกระดับ

ศักยภาพการ

เปน

ผูประกอบการ

ธุรกิจ

160101 ศักยภาพ

และขีด

ความสามารถของ

เศรษฐกิจฐานราก

เพิ่มขึ้น

1) เสริมสรางองคความรูและ

พัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมี

รายไดนอยฯ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรทางบก (ทรัพยากรปาไม

และสัตวปา) กิจกรรม จัดระเบียบ

และแกไขปญหาความขัดแยง

เกี่ยวกับการครอบครองหรือใช

ประโยชนที่ดินปาไม

     กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปญหาที่ดินทํากิน ราย 4,000              14,014,500             

   โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร ราย 750                6,573,100              4. การสราง

โอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม

3. เพิ่มขีด

ความสามารถของ

ชุมชนทองถิ่นในการ

พัฒนา การพึ่งตนเอง

และการจัดการตนเอง

เพื่อสรางสังคมคุณภาพ

16. 

เศรษฐกิจ

ฐานราก

รายไดของ

ประชากร

กลุมรายได

นอยเพิ่มขึ้น

อยางกระจาย

และอยาง

ตอเนื่อง

การยกระดับ

ศักยภาพการ

เปน

ผูประกอบการ

ธุรกิจ

160101 ศักยภาพ

และขีด

ความสามารถของ

เศรษฐกิจฐานราก

เพิ่มขึ้น

1) เสริมสรางองคความรูและ

พัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมี

รายไดนอยฯ

ดานเศรษฐกิจ การรวมกลุม : สงเสริมการรวมกลุม

และจัดกระบวนการยกระดับ

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และวิสาหกิจ

เพื่อสังคม ในระดับพื้นที่

     กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตร

แผนใหม
ราย 750                 6,573,100              



โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตรชาติ
เปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ
แผน
แมบท

เปาหมาย
แผนแมบท

แผนยอย เปาหมายแผนยอย แนวทางการพัฒนา แผนปฏิรูป ประเด็นปฏิรูป

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แหง 5                    8,408,000              

   5.2 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ แหง 5                    8,408,000              

     1) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แหง 5                    8,408,000              

โครงการปองกันการชะลางพังทลายของดิน และฟนฟูพื้นที่เกษตรกรรมดวย

ระบบอนุรักษดินและน้ํา
แหง 5                   8,408,000             5. การสรางการ

เติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม

3. ใชประโยชนและ

สรางการเติบโต บน

ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมให

สมดุลภายในขีด

ความสามารถของ

ระบบนิเวศ

19. การ

บริหาร

จัดการน้ํา

ทั้งระบบ

1. ความ

มั่นคงดานน้ํา

ของประเทศ

เพิ่มขึ้น

การพัฒนาการ

จัดการน้ําเชิง

ลุมน้ําทั้งระบบ

เพื่อเพิ่มความ

มั่นคงดานน้ํา

ของประเทศ

1. ระดับความมั่นคง

ดานน้ําอุปโภค

บริโภคเพิ่มขึ้นจาก

ระดับ 3 ใหเปน

ระดับ 4 (สูงสุดที่

ระดับ 5)

2) จัดการน้ําเพื่อสิ่งแวดลอม 

สงเสริมฟนฟู อนุรักษ พื้นที่

ตนน้ํา พื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่พักน้ํา

 แหลงน้ําธรรมชาติ (รวมลํา

น้ํา)

   กิจกรรมหลักที่ 1 ปองกันการชะลางพังทลายของดิน และฟนฟูพื้นที่

เกษตรกรรมดวยระบบอนุรักษดินและน้ํา
แหง 5                    8,408,000              

4. กลุมงบประมาณรายจายพื้นที่ (Area) ไร 36,670            166,756,700          

 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ไร 36,670            166,756,700          

   2..4 การพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอิจฉริยะ ไร 36,670            166,756,700          

     1) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ไร 36,670            166,756,700          

 4.1 ภาคใต ไร 3,200              24,898,200            

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันอยางครบวงจร ไร 2,000             8,345,000             2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

การพัฒนา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

1. ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตอ

หนวยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ

จัดการฐานทรัพยากรทาง

การเกษตรฯ

 กิจกรรมหลักที่ 1  พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันภาคใต ไร 2,000              8,345,000              

โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร ไร 1,200             16,553,200           2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

การพัฒนา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

1. ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตอ

หนวยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ

จัดการฐานทรัพยากรทาง

การเกษตรฯ

กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อการปลูกพืชผสมผสานใน

พื้นที่สวนยางพารา และสวนปาลมน้ํามันภาคใต
ไร 1,200              16,553,200             

 4.2 ภาคใตชายแดน ไร 2,200              21,254,500            

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตร ไร 2,200             21,254,500           2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

การพัฒนา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

1. ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตอ

หนวยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ

จัดการฐานทรัพยากรทาง

การเกษตรฯ

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพื้นที่นารางเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน ไร 1,200              16,289,500             

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาคุณภาพดินในการทําเกษตรผสมผสานในพื้นที่ภาคใต

ชายแดน
ไร 1,000              4,965,000              

 4.3 ภาคกลาง ไร/จังหวัด 4,500              4,511,300              

โครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร ไร/จังหวัด 4,500             4,511,300             2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

การพัฒนา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

1. ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตอ

หนวยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ

จัดการฐานทรัพยากรทาง

การเกษตรฯ

   กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกขาวลุมน้ําเจาพระยา-แมกลอง ไร/จังหวัด 4,500              4,511,300              



โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตรชาติ
เปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ
แผน
แมบท

เปาหมาย
แผนแมบท

แผนยอย เปาหมายแผนยอย แนวทางการพัฒนา แผนปฏิรูป ประเด็นปฏิรูป

 4.4 ภาคเหนือ ไร 6,800              14,630,000            

โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัย ไร 6,800             14,630,000           2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

3. การเกษต 2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

เกษตรปลอดภัย 030201 สินคา

เกษตรปลอดภัยมี

มูลคาเพิ่มขึ้น (GAP 

และเกษตรอินทรีย)

1) สนับสนุนการบริหาร

จัดการฐานทรัพยากรทาง

เกษตรและระบบการผลิตที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ฯ

 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบการผลิตขาวปลอดภัยยกระดับสูขาวครบวงจร ไร 5,000              8,800,000              

 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยยกระดับสูพืชผักอินทรีย

ครบวงจร
ไร 600                 2,196,000              

 กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผลคุณภาพครบวงจร ไร 1,200              3,634,000              

 4.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไร 17,770            83,840,000            

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตรฐานเกษตร

อินทรีย
ไร 17,770            83,840,000           2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

3. 

การเกษตร

2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

อัตลักษณพื้น

ถิ่น

030101 สินคา

เกษตรอัตลักษณพื้น

ถิ่นมีมูลคาเพิ่มขึ้น

2) สงเสริมการพัฒนาและ

ยกระดับความสามารถของ

เกษตรกรและชุมชนในการ

พัฒนาสินคาเกษตรอัต

ลักษณพื้นถิ่น เพื่อสรางรายได

ใหกับเกษตรกร และ

ผูประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน

  กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห ไร 7,770              67,600,000             

  กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห ไร 10,000             16,240,000             

 4.6 ภาคตะวันออก ไร 2,200              17,622,700            

โครงการพัฒนาการผลิตและการคาผลไมภาคตะวันออกใหเปนศูนยผลไมเมือง

รอนแหงเอเซีย
ไร 2,200             17,622,700           2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ

การผลิตของ

ภาคเกษตร

เพิ่มขึ้น

การพัฒนา

ระบบนิเวศ

การเกษตร

1. ประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตรตอ

หนวยมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ

จัดการฐานทรัพยากรทาง

การเกษตรฯ

 กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต ไร 1,400              12,282,700             

 กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาฐานขอมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปจจัยพื้นฐานเพื่อ

การผลิต
แปลง 80                  1,680,000              

 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไมผลไดคุณภาพ ไร 800                 3,660,000              



โครงการ/กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ ยุทธศาสตรชาติ
เปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ
แผน
แมบท

เปาหมาย
แผนแมบท

แผนยอย เปาหมายแผนยอย แนวทางการพัฒนา แผนปฏิรูป ประเด็นปฏิรูป

รวมทั้งสิ้น เรื่อง 74         47,846,580
***โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาดานการจัดการดินและที่ดิน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
เรื่อง 73 46,299,900             2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

การวิจัย

และ

พัฒนา

นวัตกรรม

มูลคาการ

ลงทุนวิจัย

และพัฒนา

นวัตกรรมตอ

ผลิตภัณฑ

มวลรวมใน

ประเทศ

เพิ่มขึ้น

การวิจัยและ

พัฒนา

นวัตกรรมดาน

เศรษบกิจ

230101 (1) 

ภาคอุตสาหกรรม

การผลิตและบริการ 

สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้น

จากการวิจัย และ

นวัตกรรมสงผลให

เกิดการขยายตัว

เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน

1) พัฒนาเกษตรสรางมูลคา 

โดยการสงเสริมการวิจัย 

พัฒนา และประยุกตใช

นวัตกรรมในภาคการเกษตร

เปาหมายของประเทศฯ

***โครงการศึกษาความชื้นของดินและสมบัติทางกายภาพที่เกี่ยวของ เพื่อ

ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยของประเทศไทย

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เรื่อง 1 1,546,680              2. การสราง

ความสามารถใน

การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการ

แขงขันสูงขึ้น

การวิจัย

และ

พัฒนา

นวัตกรรม

มูลคาการ

ลงทุนวิจัย

และพัฒนา 

นวัตกรรมตอ

ผลิตภัณฑ

มวลรวมใน

ประเทศ

เพิ่มขึ้น

การวิจัยและ

พัฒนา

นวัตกรรม 

ดานองค

ความรูพื้นฐาน

230401 ประเทศ

ไทยมีขีด

ความสามารถของ

เทคโนโลยีฐานทั้ง 4 

ดานทัดเทียม

ประเทศที่กาวหนา

เปนเอเชีย

1) พัฒนาเกษตรสรางมูลคา 

โดยการสงเสริมการวิจัย 

พัฒนา และประยุกตใช

นวัตกรรมในภาคการเกษตร

เปาหมายของประเทศฯ

โครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานนอก (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) )



กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
กองแผนงาน 
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