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คำนำ
กรมพัฒ นาที่ดิน ได้จ ัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อใช้เป็นกรอบทิ ศทางการดำเนินงานระยะ 5 ปี
โดยวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการคาดการณ์ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ทรัพยากรดิน
และที่ดิน โดยเชื่อมโยงเป้าหมายระดับโลก ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และระดับประเทศ
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569 และโครงการสำคัญ
(Flagship) ภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต ามแนวทางตลาดนำการผลิต เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ยุทธศาสตร์ 3’S
(Safety-Security-Sustainability) การบริ ห ารเชิ ง รุ ก แบบบู ร ณาการโมเดล เกษตร -พาณิ ช ย์ ท ั น สมั ย
และเกษตรกรรมยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา รวมทั้งนโยบาย Agri Challenge ไปสู่ Next Normal ซึ่งเป็นกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการกำหนดทิศทางด้านการพัฒนาที่ดิน
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการมีกระบวนการในการทบทวนสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย การระดมความคิดเห็นในระดับผู้บริหาร ระดับผู้ปฏิบัติงานทั้ง
ส่ว นกลางและส่วนภูมิภ าค โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์กลยุทธ์ ด้ว ยการวิเคราะห์แผ นภาพเชิงกลยุทธ์
(Strategic Analysis Canvas: 6Cs Analysis) ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย
กำหนดเป้าหมายสำคัญสูงสุด ให้เป็น “องค์กรอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
ไม่น้อยกว่า 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก 2) บริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดินและ
ที่ดินไปสู่ High Value Dataset 3) วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
และ 4) ยกระดับองค์การเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล โดยมีโครงการสำคัญที่สนับสนุนเป้าหมายภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ช าติ นโยบาย BCG ภาคการเกษตร นโยบายที่เกี่ยวข้อง และรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางการเกษตร โรคอุบัติใหม่ และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทั ล โดยผู้บริหาร และบุคลากร
กรมพัฒนาที่ดินจะได้ขับเคลื่อนแผนดังกล่าว ผ่านค่านิยมขององค์กร “ทีมดีดินดี” (TEAM for Soils) ให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญ
นับตั้งแต่ประเทศไทย ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา
รูป แบบการจั ด ทำแผนเพื ่ อวางกรอบทิ ศทางการพัฒ นาประเทศได้ มี การปรับ เปลี่ ยนไปอย่ า งมีน ัย สำคั ญ
โดยมาตรา 65 ภายใต้หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้กำหนดให้ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 - 2580) โดยแบ่งช่วงการพัฒนาเป็น 4 ช่วงช่วงละ 5 ปี โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ (มาตรา 5 วรรคสอง) และต้องปฏิบัติตาม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทฯ (มาตรา 10 วรรคสาม) และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (มาตรา 26) โดยคณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และฝ่ายนิติบัญญัติ หากไม่มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ
หน่วยงานอาจถูกร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบได้
(พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560) โดยคณะรัฐมนตรีได้มี มติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จำแนก
แผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ แผนระดับ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3
ได้แก่ แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 เช่น แผนปฏิบัติการ
ด้าน.... แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระยะ 5 ปี และรายปี และแผนอื่นๆ เป็นต้น ตลอดจนกำหนดให้
ส่ ว นราชการจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ ระยะห้ า ปี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนแม่ บ ทฯ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 มาตรา 4) จึงเป็นที่มาของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 –
2570) ฉบับนี้
การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ อ าศั ย แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
เป็นแผนหลัก และเป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำ
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ผ่าน ๆ มาจึงมีลักษณะการกำหนดประเด็นการพัฒนาในภาพกว้างที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้หน่วยงาน
ทุกระดับสามารถเชื่อมโยงภารกิจ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณให้อยู่ภายใต้ ก รอบ
การสนับสนุนเป้าหมายของ แผนพัฒนาประเทศ และภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมา จึงให้ความสำคัญกับมิติ
การพัฒนาประเทศทุกด้านอย่างเท่าเทียมและสมดุลกัน โดยจุดเน้นของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ภาพที่ 1.1 ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ
อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ประเทศไทย ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
เป็น ต้น มา รูป แบบการจัดทำแผนเพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒ นาประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมี
นัย สำคัญ โดยมาตรา 65 ภายใต้ห มวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้กำหนดให้ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 2
และ 3 ตลอดจนการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้การถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1
จะทำหน้าที่เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในภาพใหญ่ที่ครอบคลุมการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ประเทศด้ านความมั ่น คง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ ง แวดล้ อ มเข้ าด้ว ยกัน ด้ว ยกระบวนการมีส ่ว นร่ว มจาก
ทุกภาคส่วน โดยมีแผนระดับที่ 2 เป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ
ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทำหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ โดยแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนฯ ที่คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามระหว่างยุทธศาสตร์และการประสาน
เชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่
แผนการปฏิรูปประเทศจะทำหน้าที่เป็นแผนที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง
กลไก หรือกฎระเบียบ เพื่อให้รากฐานการพัฒนาภายในประเทศมีความเหมาะสม เท่าทันกับบริบทการพัฒนาที่
ประเทศต้ อ งการมุ ่ ง เน้ น โดยมี แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ทำหน้ า ที ่ เ ป็ น แผนระบุ ท ิ ศ ทาง
และเป้าหมายการพัฒนาที่ประเทศควรให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการในระยะ 5 ปี ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ
โดยคำนึงถึงพลวัตและเงื่อนไขการพัฒนาที่ประเทศเผชิญอยู่ เพื่อเป็นแนวทางให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับจุดเน้น
การดำเนินงานมุ่งสู่การเสริมสร้างความสามารถของประเทศให้สอดรับ ปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งการระบุทิศทางการพัฒนาที่มีความชัดเจนจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศตั้งแต่ระดับทิศทาง โครงสร้าง
นโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์และกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ และจะเป็น

3
กำลังในการนำพาประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาว ทั้งนี้ ประเด็นการพัฒนาสำคัญนอกเหนือจากที่ระบุ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะยังคงได้รับการเน้นย้ำให้ความสำคัญและดูแลขับเคลื่อนผ่าน
แผนระดับ 2 เพื่อถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
เช่นเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติซึ่งเป็นแผนที่อยู่ในระนาบเดียวกัน นอกจากนี้ นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ยังเป็นหนึ่งในแผนระดับ 2 ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรอบหรือทิศทาง
ในการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่น คง
แห่งชาติ ที่มีความครอบคลุมมิติและประเด็นการพัฒนาของประเทศอย่างรอบด้าน โดยแผนระดับที่ 2 ทั้ง 4
แผนข้างต้น จะเป็นกลไกที่ช่วยถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่
การปฏิบัติใน แผนระดับที่ 3 ซึ่งเป็นแผนเชิงปฏิบัติที่ระบุการดำเนินงานภายใต้แผนงาน โครงการที่ความชัดเจน
ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 2 และยุทธศาสตร์ชาติ
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้บนความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของแผนทุกระดับ

ภาพที่ 1.2 องค์ประกอบของแผนระดับที่ 2
ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สามารถระบุ
ทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศควรให้ ความสำคัญและมุ่งดำเนินการในระยะ 5 ปี ที่สองของ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการระบุเป้าหมายของประเด็นการพัฒนาที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่ งรัฐ ยุทธศาสตร์ ชาติ สภาพการณ์ เศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและในระดับโลก
ตลอดจนเชื่อมโยงและส่ งเสริมแผนระดับที่ 2 อื่นๆ ในระนาบเดียวกัน ให้ สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการ
ถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การดำเนินการในทางปฏิบัติภายใต้
แผนระดับที่ 3 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสนับสนุนและบรรลุเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ ชาติได้อย่า งเป็ น
รูปธรรม จึงจำเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี
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(พ.ศ. 2566 - 2570) ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเป้ าหมายการพัฒนาประเทศ
ที่ต้องการมุ่งเน้นและบรรลุผลภายในห่วงเวลาของแผนฯ ให้สามารถชี้ชัดถึงเป้าหมายหลักที่กรมพัฒนาที่ดิน
ต้องดำเนินการให้เกิดผล และเชื่อมโยงไปสู่ เป้าหมายย่อยในมิติที่เกี่ยวข้ องแต่ละด้านที่ต้องเร่งดำเนินการหรือ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ เป้าหมายหลักบรรลุผล สามารถเสริมสร้ างให้องค์การ สามารถปรับปรุงจุดอ่ อน
ลดข้อจำกัดที่มีอยู่เดิม และพัฒนาศักยภาพให้ สอดรับกับพลวัตและเงื่อนไขใหม่ ของโลกเพื่อให้องค์การสามารถ
เติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่ แน่นอน และความซับซ้ อน
ที่มากขึ้นของโลกยุคใหม่
ในการนี ้ กองแผนงาน จึ ง ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ กรมพั ฒ นาที ่ ด ิ น ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) ให้เป็น แผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒ นาประเทศ
ที่ต้องการมุ่งเน้น โดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์ วิเคราะห์แนวโน้ม พร้อมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศภูมิภาค และระดับโลก เพื่อประเมิน ความท้าทายและโอกาสในการพัฒ นา
ประเทศภายใต้บริบทเงื่อนไขข้อจำกัดที่กรมพัฒนาที่ดิน ต้ องเผชิญอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยพิจารณาองค์ประกอบของการพัฒนาในมิติด้ านต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงหรือเป็ นองค์ประกอบของประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบด้าน ก่อนนำมาสู่การกำหนดจุดเน้นเชิงเป้าหมายที่กรมพัฒนา
ที่ดิน ต้องให้ความสำคัญและมุ่งเน้นดำเนินงานให้บรรลุผลในระยะของแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื ่ อ ทบทวนสถานการณ์ ต ่ า งๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ภาคการเกษตร ทรั พ ยากรดิ น และที ่ ดิ น
และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความท้าทายและโอกาส
เชิงยุทธศาสตร์สำหรับกำหนดทิศทางของกรมพัฒนาที่ดิน
1.2.2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและนโยบายทุกระดับ
1.2.3 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาแผนงาน โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
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1.3 กรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
กรมพัฒ นาที่ดิน กำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒ นาที่ดิน ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 – 2570) โดยวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มขององค์ ก รทั้ งภายในและภายนอก รวมทั้งแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอนาคตที่อาจส่งผลถึง องค์การ โอกาสและความท้าทายต่างๆ นำมาเชื่อมโยงกั บ
บทบาทภารกิจ โดยยึดความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่การกำหนด
ทิศทางองค์การ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ รวมถึงโครงการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์การ
ในรูปแบบที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
Climate Change / Agricultural Foresight / High Products Value Supply Chain / Technology Disruptive
SDGs

6Cs

ยุทธศาสตร์ชาติ
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(พ.ศ. 2566 – 2570)

5w1H

นโยบายต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
- BCG Model

แผนปฏิบตั ิราชการกรมพัฒนาทีด่ ิน
(พ.ศ. 2566 – 2570)
- วิสยั ทัศน์
- เป้าหมาย ตัวชี้วัด
- พันธกิจ
- ค่านิยม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
- โครงการสนับสนุน
- ผู้รับผิดชอบ
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

สถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศ

ภาพที่ 1.3 กรอบแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
1.4 การนำไปใช้ประโยชน์
1.4.1 กรมพัฒนาที่ดิน มีกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศและภาคการเกษตร
1.4.2 กอง สำนัก สามารถนำเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ มาใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
และขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายตามที่กรมฯ กำหนด
1.4.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาโครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดแนวทางในการติดตาม รายงานผล และประเมินผลสัมฤทธิ์
ให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทุกระดับ
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บทที่ 2
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และผลสำเร็จของการดำเนินงาน
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับ โลก ระดับประเทศ รวมถึงสถานการณ์ดินและที่ดิน เพื่อนำมา
กำหนดเป็นทิศทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินอย่างเหมาะสม โดยดำเนินการศึกษา และวิเคราะห์
แผน นโยบาย และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 เป้าหมายระดับโลก
2.1.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
2.2 เป้าหมายระดับประเทศ
2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ
2.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
2.2.3 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
2.2.4 นโยบายรัฐบาล
2.2.5 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569
2.2.6 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.2.7 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570
2.3 สถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย
2.3.1 ทรัพยากรดิน
2.3.2 การใช้ที่ดิน
2.3.3 การชะล้างพังทลายของดิน ในประเทศไทย
2.3.4 การจำแนกเขตเกษตรกรรม
2.4 ผลสำเร็จการดำเนินงาน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564)
2.1 เป้าหมายระดับโลก
2.1.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
องค์ ก ารสหประชาชาติ ได้ จ ั ด ทำวาระการพั ฒ นาภายหลั ง ปี ค.ศ. 2015 (post-2015
development agenda) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกรอบกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2559 - 2573)
ซึ่งครอบคลุม 3 เสาหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
มิติต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย ประกอบไปด้วย 169 เป้าหมายย่อย (SDG Targets)
ที่มีความเป็นสากล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน และกำหนดให้มี 247 ตัว ชี้ วัด เพื่อใช้ติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าของการพัฒ นา โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แ ก่
(1) การพั ฒ นาคน (People) ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การขจั ด ปั ญ หาความยากจนและความหิ ว โหย และลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม (2) สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
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และสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป (3) เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ (4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข และไม่แบ่งแยก และ (5) ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน
6 เป้าหมาย

ภาพที่ 2.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564)
กรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวข้อง จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่
1) เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลัก)
เป้าหมายย่อย 2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและดำเนินการ
ตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต ซึ่ง จะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติ
อื่นๆ และจะช่วยพัฒนาคุณภาพของดินและที่ดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี พ.ศ. 2573
เป้าหมาย 2.4.1 ร้อยละของพื้นที่เกษตรที่มีการทำการเกษตร
อย่างมีผลิตภาพและยั่งยืน
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2) เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่
และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายย่อย 15.3 ต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูที่ดินและดินที่เสื่อมโทรม
รวมถึงที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุ
ถึงความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดิน ภายในปี พ.ศ. 2573
เป้าหมาย 15.3.1 สัดส่วนของที่ดินที่ถูกทำให้เสื่อมโทรมต่อพื้นที่ดินทั้งหมด
2.2 เป้าหมายระดับประเทศ
2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐบาลต้องจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวตามหลักการธรรมาภิบาล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง และบูรณาการกัน เป็นพลังผลักดันให้บรรลุเป้าหมายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ประกอบด้ ว ย 6 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ด้ า นความมั ่ น คง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ภาพที่ 2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562)
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กรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวข้องกับ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(01) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ประเด็นที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ประเด็นย่อยที่ 2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนอยู่ดี ยู่ กินดี และมีความสุข
(02) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (หลัก)
ประเด็นที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า
ประเด็นย่อยที่ 1.2 เกษตรปลอดภัย
ประเด็นย่อยที่ 1.3 เกษตรชีวภาพ
ประเด็นย่อยที่ 1.5 เกษตรอัจฉริยะ
ประเด็นที่ 5 สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่
ประเด็นย่อยที่ 5.4 สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
(04) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นที่ 4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
ประเด็นย่อยที่ 4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
ประเด็นย่อยที่ 4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
(05) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่ 4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มุ่งเน้นความเป็นเมืองทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นที่ 5 พัฒนาความมั่นคง น้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นย่อยที่ 5.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคง
ด้านน้ำของประเทศ
ประเด็นย่อยที่ 5.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมี ในภาคเกษตร
ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
เป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
(06) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย
ประเด็นย่อยที่ 4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
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2.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 เมษายน
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของยุทธศาสตร์ชาติ ลงสู่แผนระดับต่างๆ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับ
แผนแม่บทซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว
เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย
(01) ความมั่นคง
(12) การพัฒนาการเรียนรู้
(02) การต่างประเทศ
(13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(03) การเกษตร
(14) ศักยภาพการกีฬา
(04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(15) พลังทางสังคม
(05) การท่องเที่ยว
(16) เศรษฐกิจฐานราก
(06) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
(17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(07) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
(18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
และดิจิทัล
(19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
(08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
และขนาดย่อมยุคใหม่
ภาครัฐ
(09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
กรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวข้อง จำนวน 7 ฉบับ โดยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก จำนวน 1 ฉบับ
และหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่
01 ความมั่นคง
เป้าหมายที่ 2 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น
ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย (อันดับ)
แผนย่อยที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา 13) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน มุ่งให้
สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม โดยเฉพาะ
ในเรื ่ อ งของการพั ฒ นาประเทศและช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
ตามนโยบายของรัฐ บาล เพื่อตอบสนองต่อ เป้ าหมายต่ า งๆ
ที ่ ก ำหนดไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยมี แ นวความคิ ด ในการ
ดำเนินการที่สำคัญ คือ (1) วางแผน เตรียมการ และบริหาร
จัดการ ให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และ (2) บริหาร
จัดการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน
ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
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เป้าหมายแผนย่อยที่ 010201 ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด
ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการ
แก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
03 การเกษตร (หลัก)
เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อยที่ 2 เกษตรปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา 1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบ
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิกการใช้
สารเคมี ท ี ่ เ ป็ น อั น ตราย ตลอดจนส่ ง เสริ ม การผลิต ในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ
เกษตรอิ น ทรี ย ์ เกษตรทฤษฎี ใ หม่ และวนเกษตร เป็ น ต้ น
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี
อันตรายในสินค้าเกษตรและอาหาร และสร้างความปลอดภัย
และมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน
เป้าหมายแผนย่อยที่ 030201 สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อยที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
แนวทางการพัฒนา 1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร
อนุ ร ั ก ษ์ แ ละรั ก ษาฐานทรั พ ยากรทางการเกษตรที ่ ส ำคั ญ
เพื ่ อ สนั บ สนุน การสร้า งมูล ค่ า และความมั ่น คงอาหาร อาทิ
ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครอง
ที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและชุมชน
อย่างมีประสิทธิภ าพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐาน ข้อมูล
ทรั พ ยากรทางการเกษตร เพื ่ อ นำมาวางแผนการผลิ ต ให้
สอดคล้อง กับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนำไปสู่การ
บริห ารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัย
สิ น ค้ า เกษตร ส่ ง เสริ ม ให้ ม ี ก ารพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศการเกษตรที่มี ที่ มาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่อง
เกษตรกร ข้อมูล อุ ปสงค์ และอุปทานสิ นค้ าเกษตรที่ มุ่ ง เน้ น
การตลาดนำการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่า
สินค้าเกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวาง
ระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
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สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่างๆ ทั้งด้านอุ ปสงค์และ
อุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า กฎระเบียบการค้าระหว่าง
ประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความมั่นคงอาหาร โดยกำหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือน
ภัย มาตรการการปรับตัว ระบบสำรองอาหารในภาวะวิกฤต
และการประกันความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้
เกษตรกรและผู ้ ใ ช ้ ป ระโยชน์ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ได้ ง ่ า ย ตลอดจนเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานที ่ มี
ที่ประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร
เป้าหมายแผนย่อยที่ 030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (เฉลี่ยร้อยละ)
15 พลังทางสังคม
เป้าหมายที่ 1 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)
แผนย่อยที่ 1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม
แนวทางการพัฒนา 2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา
การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการ
สนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแต่
ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น
ได้แก่ เยาวชน คนวัยทำงาน และผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการสืบ
ทอดทักษะภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็นแกนนำการพัฒนาใน
ท้องถิ่นระดับตำบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มา
จากทุกวัย และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุ มชนได้
ด้วยตนเอง พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการ
จัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนและบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการดำเนินงาน
เป้าหมายแผนย่อยที่ 150101 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม (เฉลี่ยร้อยละ)
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16 เศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายที่ 1 รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจาย
และอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (คะแนน)
แผนย่อยที่ 1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
แนวทางการพัฒนา 1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและ
การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารและความรู ้ ท ั ้ ง ทางด้ า นเทคโนโลยี
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะ
ต่างๆ ที่สอดคล้องและจำเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ
มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจด้ า นบั ญ ชี ก ารผลิ ต การควบคุ ม ต้ น ทุ น
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จัดการคุณภาพและมาตรฐาน
ผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถ
เชื่อมโยงและผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ
และปลายน้ำ โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายแผนย่อยที่ 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด
(เฉลี่ยร้อยละ)
18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
แผนย่อยที่ 4 การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา 2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยมีแนวทาง
และเป้าหมายที่สอดคล้อง กับแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต
ทั้งในระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาวครอบคลุมถึงการบริหาร
จั ด การหรื อ การควบคุ ม มลพิ ษ จากแหล่ ง กำเนิ ด ในเชิ ง พื ้ น ที่
โดยการกำหนดมาตรฐานการควบคุ ม การระบายมลพิ ษ ทาง
อากาศในรูปของปริมาณรวม และเชิงพื้นที่ กำหนดให้มีระบบ
การอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศที่ยังเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไ ข
ปัญหามลพิษ ในพื้ นที่ ข องตนเอง ที่กำหนดมาตรการควบคุ ม
ปริ ม าณการจราจรหรื อ ยานพาหนะในพื ้ น ที ่ ท ี ่ ม ี ก ารจราจร
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หนาแน่ น หรื อ พื ้ น ที ่ เ ขตเมื อ งเมื ่ อ เกิ ด ภาวะวิ ก ฤต รวมถึ ง
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านคุณภาพอากาศและเสียง
เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่น ติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียง
และความสั่นสะเทือนในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งมีระบบการแจ้ง
เตือนปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงที่ส ามารถเข้าถึงและ
ทันเหตุการณ์รวมถึงการป้องกันและลดปัญหามลพิษข้ามแดน
เป้าหมายแผนย่อยที่ 180402 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
อยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย
ตัวชี้วัด คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประเทศไทย
(ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด)
19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
เป้าหมายที่ 1 ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (ระดับ/คะแนน)
แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ
ของประเทศ
แนวทางการพัฒนา 2) จัดการน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้ำ
พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ (รวมลำน้ำ) แอ่งน้ำ
บาดาล การระบายน้ ำ จากเมื อ งชายฝั ่ ง ให้ ม ี ป ริ ม าณและ
คุณภาพน้ำ และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ของแต่ละ ลุ่มน้ำและ
จัดทำแผนและดำเนินการป้องกัน ฟื้นฟูรักษา ร่ว มกับแผน
รักษาเขตต้นน้ำ และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
แหล่ ง น้ ำ ธรรมชาติ (รวมลำน้ ำ ) ตามพื ้ น ที ่ ท ี ่ ก ำหนด ตาม
ความสำคัญ และข้อตกลงที่มีของแต่ละลุ่มน้ำ โดย (1) มีการ
ควบคุมปริมาณน้ำ การดูแลคุณภาพน้ำในลำน้ำ (2) การจัดหา
โครงสร้างพื้นฐาน และ (3) กำหนดกติกาดูแลสิ่งแวดล้ อมที่
จำเป็ น เพื ่ อ การจั ด การ (เช่ น ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย การดู แ ล
สารเคมีภาคเกษตร การสูญเสียพื้นที่ป่า คุณภาพน้ำน่านน้ำ)
(KD4 ตาม ADB และให้สอดคล้อง กับแผนย่อยจัดการมลพิษที่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ งระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำ/
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำทะเล)
เป้าหมายแผนย่อยที่ 190101 ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากระดับ 3
ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ 5)
ตัวชี้วัด ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
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20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา 3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบ
การบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวกระชับ ทันสมัย
สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึด
ติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์
มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสม ที่ กับภารกิจ
ปราศจากความซ้ ำ ซ้ อ นของการดำเนิ น ภารกิ จ สามารถ
ปรั บ เปลี ่ ย นบทบาท ภารกิ จ โครงสร้ า งองค์ ก าร ระบบการ
บริห ารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ ท ี ่ เปลี ่ ย นแปลงไปเน้ น ทำงานแบบบู ร ณาการ
ไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่ง
ไปสู่ความเป็นองค์การ ที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
และมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมี
ความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทำงานในเชิงรุก สามารถนำ
เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสร้างคุณค่าในการทำงาน
เป้าหมายแผนย่อยที่ 200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว
ตัวชี้วัด ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner)
2.2.3 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
ความผั น ผวนจากแนวโน้ ม การเปลี ่ ย นแปลงระดั บ โลก (Global Megatrends) ผนวกกั บ
ผลกระทบและปัจจัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นำมาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงหลากหลายประการ
สำหรับประเทศไทย การสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสและลดทอนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเร่งรัดแก้ไขข้อจำกัดและความเปราะบางของประเทศที่
มีอยู่เดิม พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของทุกภาคส่วนในหลากหลายมิติ เพื่ อให้สามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่ต้องการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
การวางกรอบทิศทางการพัฒ นาประเทศในระยะของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
จึงมีจุดประสงค์ที่จะพลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’s Transformation) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง
ในระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อปรับเปลี่ยนองคาพยพในมิติต่างๆ ของประเทศให้เท่ากันและ
สอดคล้องกับ พลวั ตและบริบ ทของโลกที ่เ ปลี่ ยนแปลงไป ตลอดจนเพื่ อสร้า งความสมดุล ในการกระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่ างเป็นธรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สำหรับสาระสำคัญร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จะเป็นกลไกถ่ายทอดยุทธศาสตร์ช าติ ไ ปสู่
การปฏิบัติ โดยระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ควรให้ความสำคั ญในระยะ 5 ปี ภายใต้หลักการ
และแนวคิดสำคัญ คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, แนวคิด ล้มแล้วลุกไวมุ่งเน้นการลดความเปราะบาง
ต่อการเปลี่ย นแปลง และการพลิกวิกฤติเป็นโอกาสเพื่อสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืน , เป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว
(บีซีจีโมเดล) รวมทั้งคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย
ทั้งนี้ ตามแผนกำหนดการพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน
มีเป้าหมายหลักที่ต้องการบรรลุ ผล 5 เรื่อง คือ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรม, การพัฒนาคน
สำหรับโลกยุคใหม่, การมุ่งสู่สังคมโอกาสและความเป็นธรรม, การเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน และการเสริมสร้าง
ความสามารถของประเทศรับบริบทโลกใหม่ โดยกำหนด 13 หมุดหมายการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การ
พัฒนาที่ชัดเจน โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดผลลัพธ์ในการพลิกโฉมประเทศไทยในระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีเป้าหมายเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มี
“เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” ด้วยการใช้
องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพ
และพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดย “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” มีองค์ประกอบสำคัญที่
ต้องดำเนินการ 4 มิติการพัฒนา ภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้าน ได้มีการกำหนด “หมุดหมาย” (Milestones)
ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการจะ “ขจัด” ในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี ของแผน
โดยกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ซึ่งเป็น
ปั จ จั ย พื ้ น ฐานทางการผลิ ต ภาคการเกษตร และความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องระบบนิ เ วศและสิ ่ ง แวดล้ อ ม
มีความเกี่ยวข้อง จำนวน 2 มิติการพัฒนา และ 2 หมุดหมาย ได้แก่ มิติการพัฒนาด้านที่ 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
และมิติก ารพัฒ นาที่ 3 วิถีช ีว ิตที ่ย ั่ งยื น หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี ่ย งและผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

17

ภาพที่ 2.3 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562)
(2.1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy)
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนา ต่อยอด และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมกับการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่ งแวดล้ อม และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมที่มีความสำคัญ แต่มีความ
เสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอนาคตหากไม่มีการปรับตัว และส่งเสริมภาคการผลิตที่ไทยมี
ศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
(2.2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)
เพื่อให้ทุกกลุ่มคนในประเทศมีโอกาสเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเต็มศักยภาพ ประชาชนได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม
และได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ำลดลง
ในทุกมิติ โดยการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริม
การแข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเชิงธุรกิจ ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพในเมืองหลักและท้องถิ่นต่างจังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่
ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างตรงกับปัญหาและความต้องการ การใช้นโยบายการเงินการคลัง
เพื่อสนับสนุนการกระจายรายได้และการจัดความคุ้มครองทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลวัต
การเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Mobility)
(2.3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (High Sustainability)
เพื่อส่งเสริมรูปแบบการดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิด
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสามารถรับมือและมีภูมิคุ้มกัน
จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
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ภาครัฐและบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อมุ่งจัดการกับปัญหาที่
เป็นภัยคุกคามสำคัญทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ซึ่งได้แก่ ปัญหาขยะ มลพิษอากาศ ก๊าซเรือนกระจก
และความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมากจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
2.2.4 นโยบายรัฐบาล
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดำเนินการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไป
ข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
นโยบายประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยมีนโยบายหลัก ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนี้
(1) นโยบายหลัก 8 ด้า น ประกอบด้ว ย นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิ ดชูส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของไทย นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค นโยบายหลักที่ 7 การพั ฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการ
บริหารจัดการภาครัฐ และนโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
กระบวนการยุติธรรม
(2) นโยบายเร่งด่วน 7 เรื่อง ประกอบด้ว ย นโยบายเร่งด่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการ
ดำรงชีวิตของประชาชน นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม นโยบาย
เร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด และสร้ า งความสงบสุ ข ในพื ้ น ที ่ ช ายแดนภาคใต้ นโยบายเร่ ง ด่ ว นที ่ 10 การพั ฒ นาระบบ
การให้บริการประชาชน และนโยบายเร่งด่วนที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทุกภัย
2.2.5 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
(พ.ศ. 2564 – 2569)
มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรที่มีความหลากหลายด้วยการใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการ
เพิ่มการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน 4 สาขายุทธศาสตร์ คือ เกษตรและอาหาร สุ ขภาพ
และการแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงการรักษาฐาน
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้สมดุลระหว่างการมีอยู่และใช้ไปเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
มีวิสัยทัศน์ คือ เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วย
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ทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใต้ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ภาพที่ 2.4 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
(พ.ศ. 2564 – 2569)
ที่มา: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (2564)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบองค์รวม (BCG Model) ที่จะพัฒนา 3 เศรษฐกิจ ไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
เศรษฐกิจ หมุน เวีย น (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยมีเป้าหมายเพื่ อ
“ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ 3 สูง คือ ประสิทธิภาพสูง ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผสานภูมิปัญญา มุ่งยกระดับผลผลิตเกษตรสู่มาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ โภชนา ความปลอดภัย และ
ระบบการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อเป้าหมายให้การทำการเกษตรเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูง ด้วยการผลิตสินค้าเกษตรที่
เน้นความเป็นพรีเมี่ยม มีความหลากหลาย และกำหนดราคาขายได้ตามคุณภาพของผลผลิตเกษตร” มีเป้าหมาย
คือ (1) GDP ภาคเกษตรโดยมีเป้าหมายเพื่อเติบโตอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพ (2) รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น และ
(3) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการเตรียมความพร้อมและแนวทางในการพัฒนา
ด้านต่างๆ ดังนี้
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แนวทางที่ 1 อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ การผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
แนวทางที่ 3 พัฒนาเกษตรกรมืออาชีพและเสริมสร้างความเชียวชาญ
ของบุคลากรภาครัฐ
แนวทางที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
2.2.6 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. เฉลิ ม ชั ย ศรี อ ่ อ น) ได้ ม อบนโยบาย
การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ และ 15 นโยบายหลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. ตลาดนำการผลิต
2. เทคโนโลยีเกษตร 4.0
3. 3’s (Safety – Security - Sustainability)
4. บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย”
5. เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา
นโยบายหลัก
(1) ตลาดนำการผลิต
(2) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก
(3) การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start up
(4) การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา
(5) การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
(6) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร
(7) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
(8) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(9) การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(10) การประกันภัยพืชผล
(11) การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
(12) การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
(13) การวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย
(14) การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data
(15) การประกันรายได้ของเกษตรกร
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2.2.7 แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2564) ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับภาคเกษตร มุ่งสู่วิสัยทั ศน์ ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน ประกอบด้วย
ประเด็นสำคัญ 5 ประเด็น ได้แก่
(1) เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร
(2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
(3) สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคม
(4) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร
2.3 สถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย
2.3.1 ทรัพยากรดิน
ดินเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิต รวมทั้งยังมี
ความสำคัญต่อเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ เนื่องจากทรัพยากรดินส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตรกรรม
หากขาดการจัดการที่ดีจะก่อให้เกิดสภาวะดินเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิต ทำให้ความสามารถ
ในการผลิตของดินลดลง (กรมพัฒนาที่ดิน , 2564) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 320.70 ล้านไร่ จากข้อมูล
สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทย พ.ศ. 2561 พบว่า ดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์ต่ำมาก
ที่สุด มีเนื้อที่ 150.54 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.94 ของเนื้อที่ประเทศ รองลงมา คือ ระดับความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง มีเนื้อที่ 52.72 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.44 ของเนื้อที่ประเทศ ระดับความอุดมสมบูรณ์สูง มีเนื้อที่
ประมาณ 6.34 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของเนื้อที่ประเทศ พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน มีเนื้อที่ 101.57 ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ 31.67 ของเนื้อที่ประเทศ หน่วยเบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 3.59 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.12 ของเนื้อที่
ประเทศ และพื้นที่น้ำ มีเนื้อที่ 5.95 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.85 ของเนื้อที่ประเทศ โดยพบว่า ภูมิภาคที่ดิน
มีระดับความสมบูรณ์ต่ำที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ 78.94 ล้านไร่ รองลงมา คือ ภาคเหนือ
ภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคใต้มีเนื้อที่ 32.74 19.68 และ 19.19 ล้านไร่ ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยมีพื้น ที่ที่ต้องได้ร ับ การปรับ ปรุงบำรุงดิน และการจัดการดินอย่างเหมาะสมเป็นจำนวนมาก
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2564)
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ตารางที่ 2.1 ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2550 2557 2558 และ 2561
ดินปัญหา

ปี (พ.ศ.)
2550
2557
2558
2561
1. ดินอินทรีย์ เนื้อที่ (ไร่)
263,078
340,302
344,283
345,444
ร้อยละของเนื้อที่ประเทศ
0.08
0.11
0.11
0.11
2. ดินเค็ม
เนื้อที่ (ไร่)
3,744,207 4,407,109 4,217,319 4,200,111
ร้อยละของเนื้อที่ประเทศ
1.17
1.37
1.32
1.31
3. ดินเปรี้ยวจัด เนื้อที่ (ไร่)
6,272,548 5,104,632 5,565,347 5,423,641
ร้อยละของเนื้อที่ประเทศ
1.96
1.59
1.74
1.68
4. ดินทรายจัด เนื้อที่ (ไร่)
12,497,340 11,078,410 11,756,733 11,863,617
ร้อยละของเนื้อที่ประเทศ
3.90
3.45
3.67
3.71
5. ดินตื้น
เนื้อที่ (ไร่)
43,606,047 29,539,680 34,039,375 38,192,449
ร้อยละของเนื้อที่ประเทศ
13.60
9.21
10.61
11.9
รวมเนื้อที่ (ไร่)
66,383,220 50,470,133 55,923,057 60,025,262
หมายเหตุ: ข้อมูล ใน พ.ศ. 2550 จากฐานข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 50,000
ข้อมูลใน พ.ศ. 2557 จากฐานข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 25,000 (ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ข้อมูลใน พ.ศ. 2558 จากฐานข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 25,000 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ข้อมูลใน พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินของประเทศไทย พ.ศ. 2558
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2564)
2.3.2 การใช้ที่ดิน
ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 320.70 ล้านไร่ จากข้อมูลการใช้ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2560-2561
พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด มีเนื้อที่ 178.74 ล้านไร่ รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้
มีเนื้อที่ 104.66 ล้านไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ 18.74 ล้านไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ 9.19 ล้านไร่
และพื้นที่แหล่งน้ำ มีเนื้อที่ 9.37 ล้านไร่ เมื่อเปรียบเทียบการใช้ที่ดินในช่วง พ.ศ. 2560-2561 กับช่วง พ.ศ.
2558-2559 พบว่า ประเภทการใช้ที่ดินที่มีการเปลี่ ยนแปลงเนื้อที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.60, 1.37 และ 0.62 ตามลำดับ ส่วนประเภทการใช้ที่ดิน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ลดลง คือ พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 8.64 และ 1.12 ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด (ตารางที่
2.2) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2564)
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ตารางที่ 2.2 พื้นที่ประเทศไทยจำแนกตามประเภทการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2551-2561
ประเภทการใช้ที่ดิน

เนื้อที่ (ล้านไร่)

25512552
15.11
171.59
1.34
78.62
38.68
32.46
12.53
3.61
2.69
1.65

25532556
16.52
174.31
1.19
75.92
40.71
36.43
11.23
4.04
2.90
1.88

25582559
17.92
177.63
1.03
73.25
41.25
42.87
10.30
4.33
2.68
1.92

25602561
18.74
178.74
0.89
70.57
43.81
44.59
10.42
3.84
2.74
1.89

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่เกษตรกรรม
- นาร้าง
- นา
- พืชไร่
- ไม้ยืนต้น
- ไม้ผล
- พืชไร่หมุนเวียน
- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- อื่นๆ (พืชสวน, ทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์, พืชน้ำ)
พื้นที่ป่าไม้
113.17
109.26 105.85 104.66
พื้นที่แหล่งน้ำ
8.81
8.98
9.25
9.37
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
12.02
11.63
10.05
9.19
รวม
320.70
หมายเหตุ: คำนวณด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่ (ไร่)
จากกรมการปกครองรายจังหวัด
* ร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อที่เดิม - ลดลง + เพิ่มขึ้น
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2564)

เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
พ.ศ. 2558-2559 กับ
พ.ศ. 2560-2561
เนื้อที่
ร้อยละ
(ล้านไร่)
+0.82
+4.6
+1.11
+0.62
-0.14
-14.30
-2.68
-3.66
+2.56
+6.19
+1.72
+4.02
+0.12
+1.20
-0.49
-11.33
+0.06
+2.05
-0.03
-1.63
-1.19
+0.12
-0.86

-1.12
+1.37
-8.64

2.3.3 การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย
สถานการณ์การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ความแปรปรวนของธรรมชาติและกิจกรรมมนุษย์ อาทิ การรุกล้ ำพื้นที่ป่า การลักลอบตัดไม้ท ำลายป่า การใช้
ที่ดินไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทรัพยากรน้ำ
และเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงและพื้นที่เกษตรกรรมที่ขาดการอนุรักษ์ดินและน้ ำ
ซึ่งสาเหตุห ลักมาจากความแปรปรวนของธรรมชาติและกิ จกรรมของมนุษ ย์ ก่อให้เกิดความรุน แรงและ
ผลกระทบที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศต่างๆ ของประเทศไทย จากการประเมินค่าการสูญเสียดินใน
ภาพรวมทั้งประเทศโดยใช้สมการการสูญเสียดินสากล พบว่า เนื้อที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีปริมาณการ
สูญเสียดินอยู่ในระดับน้อย (0 - 2 ตันต่อไร่ต่อปี) พบกระจายครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 75.62
ของเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ รองลงมาเป็นการสูญเสียดินในระดับปานกลาง และระดับรุนแรง (ตารางที่ 2.3)
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ซึ่งพบในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ และภาคใต้ เมื่อพิจารณา
ตามสภาพพื้นที่ของประเทศไทย เนื้อที่ทั้งหมด 320.70 ล้านไร่ โดยแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ราบและพื้นที่
สูง โดยพื้นที่ราบ (ความลาดชัน < 35 เปอร์เซ็นต์) มีเนื้อที่ประมาณ 217.89 ล้านไร่ และพื้นที่สูง (ความลาดชัน
> 35 เปอร์เซ็นต์) มีเนื้อที่ประมาณ 102.81 ล้านไร่ ทั้งสองพื้นที่มีแนวโน้มของความรุนแรงของการสูญเสียดิน
คล้ายกัน โดยมีสัดส่วนของระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินในระดับน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) โดยพื้นที่ราบ
มีเนื้อที่การสูญเสียดินสูงกว่าพื้นที่สูง สำหรับระดับการสูญเสียดินที่มากกว่า 2 ตันต่อไร่ จะเห็นว่า พื้นที่ราบ
มีเนื้อที่รวม 45.08 ล้านไร่ หรือร้อยละ 14.06 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ในขณะที่พื้นที่สูงมีเนื้อที่รวม 33.10 ล้านไร่
หรือร้อยละ 10.32 ของพื้นที่ทั้งประเทศ พบว่า พื้นที่สูงมีสัดส่วนของเนื้อที่ที่จะเกิดการสูญเสียของดินมากกว่า
พื้นที่ราบในระดับการสูญเสียดินรุนแรงมาก และระดับรุนแรงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 0.71 และ 2.46 ของเนื้อที่
ทั้งหมดของพื้นที่สูง ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 – 2.4
ตารางที่ 2.3 เนื้อที่การสูญเสียดินในประเทศไทย
ชั้นความรุนแรง
ปริมาณการสูญเสียดิน
ของการสูญเสียดิน
(ตันต่อไร่ต่อปี)
การสูญเสียดินน้อย
0-2
การสูญเสียดินปานกลาง
2-5
การสูญเสียดินรุนแรง
5 - 15
การสูญเสียดินรุนแรงมาก
15 - 20
การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด
> 20
เนื้อที่รวม
ที่มา: สถานภาพการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย ปี 2563

เนื้อที่
ล้านไร่
242.52
46.05
18.70
3.18
10.25
320.70

ร้อยละ
75.62
14.36
5.83
0.99
3.20
100.00
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ตารางที่ 2.4 เนื้อที่การสูญเสียดินตามสภาพพื้นที่ราบและพื้นที่สูงในประเทศไทย
ชั้นความรุนแรง
ปริมาณการสูญเสียดิน
เนื้อที่
ของการสูญเสียดิน
(ตันต่อไร่ต่อปี)
ไร่
ร้อยละ
พื้นที่ราบ (ที่ราบลำน้ำ ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์)
ชั้น 1 การสูญเสียดินน้อย
0-2
172.81
53.89
ชั้น 2 การสูญเสียดินปานกลาง
2-5
29.09
9.07
ชั้น 3 การสูญเสียดินรุนแรง
5 - 15
12.72
3.97
ชั้น 4 การสูญเสียดินรุนแรงมาก
15 - 20
0.91
0.28
ชั้น 5 การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด
> 20
2.36
0.74
เนื้อที่รวม
217.89
67.94
พื้นที่สูง (ภูเขาและที่ลาดหุบเขา ความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์)
ชั้น 1H การสูญเสียดินน้อย
0-2
69.71
21.74
ชั้น 2H การสูญเสียดินปานกลาง
2-5
16.96
5.29
ชั้น 3H การสูญเสียดินรุนแรง
5 - 15
5.97
1.86
ชั้น 4H การสูญเสียดินรุนแรงมาก
15 - 20
2.28
0.71
ชั้น 5H การสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด
> 20
7.89
2.46
เนื้อที่รวม
102.81
32.06
เนื้อที่ทั้งประเทศรวม
320.70
100.00
ที่มา: สถานภาพการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย ปี 2563
ภายใต้ร ัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 72 (1) ได้กำหนดให้มีการ
“วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศไทยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของที่ดิน ตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นนโยบายแห่งรัฐนั้น การจัดทำแผนการใช้ที่ดินของประเทศไทยในครั้งนี้ นอกจากจะพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่ างยั่งยืนแล้ว ยังต้องสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี กฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์
การพัฒ นาต่ างๆ ที่เกี่ย วข้ อง ประกอบกับ สภาวะเศรษฐกิจ และสั ง คม ปัญหาการผลิต อุปสงค์ อุป ทาน
ภาคการเกษตร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ เพื่อกำหนดเป็นเขตการใช้ที่ดินของ
ประเทศไทยที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำแผนการใช้ที่ดิน ของประเทศไทย ตามระบบของ FAO เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ -สังคม รวมทั้งการอนุรักษ์
จัดสรรทรัพยากรที่ดีและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการใช้
ที่ดินและทรัพยากรที่ดินในภาพรวมของประเทศสู่ระดับจั งหวัด และระดับตำบล (กรมพัฒนาที่ดิน ,2563)
โดยนำข้อมูลเขตเกษตรกรรมตามแผนการใช้ที่ดินมาใช้ในการเป็นฐานกำหนดเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
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2.3.4 การจำแนกเขตเกษตรกรรม
เขตเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 153,184,527 ไร่ หรือร้อยละ 47.77 ของเนื้อที่ประเทศไทย
เพื่อรองรับเกษตรกรจำนวน 5.8 ล้านครัวเรือน รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้กับประเทศ
และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ทำให้คนไทยมีความมั่นคงทางอาหาร และมีรายได้เข้าสู่ป ระเทศไทย
โดยสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน จึงได้ใช้ปัจจัยด้านความเหมาะสมของที่ดิน
การพัฒนาระบบชลประทาน และโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในการกำหนดเขตพื้นที่ความเหมาะสม
ออกเป็น 3 เขต ดังนี้
1) เขตเกษตรกรรมชั้นดี มีเนื้อที่ 42,933,316 ไร่ หรือร้อยละ 13.39 ของเนื้อที่ประเทศไทย
เป็นเขตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองไว้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร และผลิต
สินค้าเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูง หรือรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออก โดยรัฐใช้ลงทุนสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตรกรรม เช่น โครงการชลประทาน โครงการป้องกันน้ำท่วม หรือมีการจัดรูปที่ดิน รวมถึง
พื้นที่ผลิตพืชที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีใดมาทดแทนการผลิตทางการเกษตร
จากแหล่งผลิตของที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความพิเศษในการให้ผลผลิต ที่มีคุณภาพนี้ได้ แบ่งออกเป็น .
เขตย่อย ดังนี้
1.1 เขตพื้นที่ทำนา มีเนื้อที่ประมาณ 22,612,888 ไร่ หรือร้อยละ 7.05 ของเนื้อ ที่
ประเทศไทย เป็นเขตที่สภาพพื้นที่ราบเรียบเป็นที่ลุ่ม มีการสร้างระบบชลประทา หรือมีการจัดรูปที่ดินทำให้
สามารถทำนาได้ผลผลิตสูง พื้นที่ส่ วนใหญ่สามารถทำนาได้มากกว่าหนึ่งครั้งในรอบปี ส่วนใหญ่ทำการผลิตข้าว
เพื่อการค้าและส่งออกเป็นหลัก มาตรการสำคัญในพื้นที่ควรส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเพื่อผลิต
ในเชิงการค้า
1.2 เขตพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ประมาณ 17,690,527 ไร่ หรือร้อยละ 5.52
ของเนื้อที่ประเทศไทย เป็นเขตที่มีระบบชลประทาน หรือมีการพัฒนาที่ดินที่สามารถทำการผลิตพืชไร่ ไม้ผล
ได้ผลผลิตดี สภาพพื้นที่เป็นที่ดอน การระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์สูง ส่วนใหญ่มีการผลิตสินค้าเกษตร
เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตเพื่อการส่งออก มาตรการสำคัญในพื้นที่นี้ควรส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนและ
เพิ่มผลผลิต เพื่อผลิตในเชิงการค้า
1.3 เขตพื้นที่พืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป มีเนื้อที่ประมาณ
2,629,901 ไร่ หรือร้อยละ 0.82 ของเนื้อที่ประเทศไทย พืชที่ผลิตสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ ได้รับรอง
การจดทะเบียนจากสหภาพยุโรป เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษหรือมี
ลักษณะเฉพาะที่เกิดจากอิทธิพลสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เช่น สภาพแวดล้อม ดิน ฟ้า อากาศ ของแหล่ง
ภูมิศาสตร์นั้นๆ สำหรับพืชที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนคุ้ มครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยจากสหภาพ
ยุโรปมี 4 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยช้าง และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
2) เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตสูง มีเนื้อที่ประมาณ 73,193,948 ไร่ หรือร้อยละ
22.83 ของเนื้อที่ประเทศไทย เป็นเขตที่ควรสงวนไว้ เพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในการผลิตอาหารและสินค้า
เกษตรของประเทศ ลักษณะของพื้นที่ในเขตนี้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรสูง ให้ผลผลิตเกษตรในระดับ
ปานกลางถึงสูง และสามารถพัฒนาระบบชลประทาน และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเกษตรกรรมชั้นดีที่มีผลผลิต
สูงต่อได้ แบ่งออกเป็น 2 เขตย่อย ดังนี้
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2.1 เขตพื้นที่ทำนา มีเนื้อที่ประมาณ 33,726,836 ไร่ หรือร้อยละ 10.52 ของเนื้อที่
ประเทศไทย เป็นเขตที่สภาพพื้นที่ราบเรียบเป็นที่ลุ่ม มีศักยภาพสูงในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรให้สามารถทำการเกษตรแบบเข้มข้นได้ มาตรการสำคัญในพื้ นที่นี้ควรส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนและ
เพิ่มผลผลิต เพื่อผลิตในเชิงการค้า
2.2 เขตพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ประมาณ 39,467,112 ไร่ หรือร้อยละ 12.31
ของเนื้อที่ประเทศไทย เป็นเขตที่สามารถทำการผลิตพืชไร่ ไม้ผลได้ผลผลิตดี สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนการระบาย
น้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีศักยภาพสูงในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้สามารถ
ทำการเกษตรแบบเข้มข้นได้ มาตรการสำคัญในพื้นที่นี้ควรส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เพื่อผลิต
ในเชิงการค้า
3) เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตต่ำ มีเนื้อที่ประมาณ 37,057,263 ไร่ หรือร้อยละ
11.56 ของเนื้อที่ป ระเทศไทย ลักษณะพื้นที่มีความเหมาะสมในการผลิตทางการเกษตรค่อนข้างต่ำหรือ
ไม่เหมาะสมต่อการผลิตสินค้าเกษตร เนื่องจากให้ผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน หรืออาจมีการเสี่ย งภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ การใช้พื้นที่ทำการเกษตรจำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ โดยใช้มาตรการและความ
เหมาะสมร่วมกัน
2.4 ผลสำเร็จจากการดำเนินงานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564)
2.4.1 การดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
กรมพัฒนาที่ดินได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยหน่วยงานต่างๆ ได้
นำเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงาน โดยได้ดำเนินการภายใต้แนวทางการพัฒนาผ่านกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ดังนี้
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ตารางที่ 2.5 การดำเนินงานกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2560 - 2564

1. ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรดินด้วยการสำรวจจำแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
การสำรวจจำแนกดิน
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
1) การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน
ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ
2) การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ของเกษตรกร สามารถนำไปใช้
เพื่อจัดทำแผนที่ดนิ ความแม่นยำสูง
ประโยชน์ได้ง่าย และสะดวก
3) ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน (61,62,63,64)
2) พัฒนาเทคโนโลยีการจัดทำฐานข้อมูล 4) ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (61,62,63,64)
ทรัพยากรดินให้มีความถูกต้อง
2. พัฒนาที่ดนิ เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
เหมาะสมและครอบคลุมทุกพื้นที่
ตาม Agri-Map (61,62,63,64)
และทุกชนิดพืช
3) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (War Room)
ด้านข้อมูลดินและการพัฒนาที่ดิน
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค
การวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช
1) ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ดิน น้ำ 1) การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ดิน
พืช ให้ตรงตามความต้องการของ
น้ำ พืช
เกษตรกรในการนำไปใช้ประโยชน์
2) การจัดระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการ
2) ปรับปรุงการแปรความหมายผลการ
วิเคราะห์สารปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมดินในพืน้ ที่
วิเคราะห์ดิน ให้อยู่ในรูปแบบที่
เกษตรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ผู้รับบริการสามารถนำข้อมูลไปใช้งาน 3) พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบดินภาคสนาม
ได้ง่าย
อย่างง่าย (LDD Test Kit)
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

การจัดทำแผนการใช้ทดี่ ิน
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ด้านการวางแผนการใช้ที่ดนิ
2) ส่งเสริมการใช้แผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินระดับตำบลในศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาทีด่ ิน
3) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับ
สินค้าเกษตรสำหรับใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
และเพิ่มรายได้
4) พัฒนาระบบการจัดทำแผนที/่ สำรวจ
แผนที่การใช้ทดี่ ินให้ใช้ระยะเวลาลดลง
โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำ
และทันสมัย
5) สร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ในอนาคต

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2560 - 2564

4) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ดินให้กับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และหมอดินอาสา
5) เพิ่มประสิทธิภาพและความตระหนักของ
เกษตรกรต่อองค์ความรู้ด้านดิน และการนำ
ผลตรวจสอบดินไปใช้อย่างลดต้นทุนการผลิต
1) จัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กลาง
เพื่องานพัฒนาทีด่ ิน (LDD One Map)
2) พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์
แผนการใช้ที่ดนิ
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแผนการใช้ที่ดนิ
1. พัฒนาฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพืน้ ฐานเพือ่ การผลิต
ให้มีความแม่นยำและทันสมัย
4) ประยุกต์ใช้แผนที่การใช้ที่ดนิ ในการจัดทำ
เขตพัฒนาที่ดนิ
5) การจัดทำฐานข้อมูลดินในการกำหนด
1. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ (60,61,62,63,64)
เขตเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเพื่อรองรับ
เขตเกษตรเศรษฐกิจ
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2. ยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี 1) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาที่ดนิ 1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (63)
และนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน
ในลักษณะองค์รวม
2. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงาน
ที่เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้ง่ายลงทุนต่ำ
2) พัฒนาศักยภาพนักวิชาการตามสายงาน
ของหน่วยงาน (63)
เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต
แต่ละด้าน เพื่อสร้างผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรม 3. วิจัยและพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน (61,62)
ทางการเกษตร
อย่างเป็นรูปธรรม
4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดิน (60,61)
2) การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยี 3) พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและเชื่อมโยง
5. วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดิน
ด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรมและ
อย่างเป็นระบบด้วยการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(60,61)
สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้
6. วิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ปัญหา
3) บริหารจัดการข้อมูลด้านงานวิจัย
ให้กับเกษตรกร (60,61)
และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดินสำหรับพืน้ ที่ดินปัญหา (62)
เชิงนวัตกรรมให้มีการจัดเก็บ
8. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดินเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้
(62)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. วิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการดิน (62)
4) พัฒนาศักยภาพนักวิชาการให้มีความรู้
10. วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดนิ (62)
ความสามารถทันต่อสถานการณ์
11. วิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ปัญหา
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ให้กับเกษตรกร (62)
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3. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ
การฟื้นฟูปรับปรุงดิน
1) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูปรับปรุง 1) จัดทำคลังความรู้การปรับปรุงบำรุงดิน
บำรุงดิน ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ของกรมพัฒนาที่ดนิ
และง่ายต่อการปฏิบัติ
2) ส่งเสริมและขยายผลการใช้เทคโนโลยี
1. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (61)
2) พัฒนาคู่มือด้านการฟื้นฟูปรับปรุงดิน
ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อลดต้นทุน
2. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (61,62,63,64)
ทุกประเภทให้เป็นมาตรฐานตามหลัก
การผลิตและสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัย 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ (63,64)
วิชาการ
4. นำร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (63)
3) ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรับรอง
ด้านการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน
แบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน (63)
ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของพื้นที่
6. ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
4) ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการปรับปรุง
(64)
บำรุงดินในพื้นที่ทำการเกษตร
7. พัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัยยกระดับสู่ข้าวครบวงจร (64)
อย่างต่อเนื่อง
8. พัฒนาระบบการผลตพืชผักปลอดภัยยกระดับสู่พืชผักอินทรีย์ครบวงจร (64)
9. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพครบวงจร (64)
3) การปรับปรุงคุณภาพดินตามสภาพปัญหา
1. ปรับปรุงคุณภาพดิน (61,62,63,64)
ของดิน
2. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (61,62,63,64)
3. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ในจังหวัดภาคเหนือ (62)
4. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน (62)
5. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ในจังหวัดภาคใต้ (62)
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6. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพืน้ ที่
สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ (64)
1. การพัฒนาพืน้ ที่เฉพาะ (61,62,63)
2. การพัฒนาที่ดนิ พืน้ ที่เฉพาะ ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (62)
3. การอนุรักษ์พัฒนาที่ดนิ ในพืน้ ที่เขตพัฒนาที่ดนิ ลุ่มน้ำ (63,64)
4. พัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม (63,64)
5. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต (63,64)
6. เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นทีท่ ุ่งมหาราช (64)
7. พัฒนาพืน้ ที่โครงการหลวง (60,61,62,63,64)
8. ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ (60,61,62,63,64)
9. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (60,61,62,63,64)
10. สนับสนุนงานพัฒนาที่ดนิ เพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (61,62,63,64)
11. สนับสนุนงานพัฒนาที่ดนิ เพือ่ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน (62)
12. สนับสนุนงานพัฒนาที่ดนิ เพือ่ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในจังหวัดภาคใต้
(62)
13. พัฒนาคุณภาพดินในพืน้ ที่จดั การปัญหาที่ดนิ ทำกิน (61,62,63,64)
14. การพัฒนาที่ดนิ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ (63)
15. พัฒนาคุณภาพดินพืน้ ที่ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้ (63)
16. พัฒนาคุณภาพดินพืน้ ที่ปลูกไม้ผลภาคใต้ (63)
17. พัฒนาคุณภาพดินพืน้ ที่ปลูกมะพร้าวภาคใต้ (63)
18. พัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ (63)
19. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ดนิ เสื่อมโทรมภาคใต้ (63)
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20. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และไม้ผล (63)
21. พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน (63,64)
22. พัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์
ภาคใต้ชายแดน (63)
23. พัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานในพืน้ ที่ภาคใต้ชายแดน (64)
24. พัฒนาคุณภาพดินพืน้ ที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่กลอง (63,64)
25. เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (63,64)
26. พัฒนาคุณภาพดินพืน้ ที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (63,64)
27. พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน (60,61)

28. สร้างนิคมการเกษตร (61,62)
29. พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้ (64)
30. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต (64)
31. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลได้คุณภาพ (64)

34
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
การอนุรักษ์ดินและน้ำ
1) พัฒนาคู่มือด้านการอนุรักษ์ดนิ และน้ำ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาการ
2) ส่งเสริมและขยายผลมาตรการอนุรักษ์
ดินและน้ำ
3) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่และถูกต้องตามหลักวิชาการ
4) พัฒนาแหล่งน้ำตามความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่
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1) พัฒนาความรู้ในการจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ำแบบมีส่วนร่วม
2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ
ที่ถูกต้องและง่ายต่อการปฏิบัติ
3) พัฒนาระบบช่วยตัดสินในการวางแผน
การจัดทำระบบอนุรักษ์ดนิ และน้ำ
4) จัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ
5) สาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้เทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินโดยใช้วิธีพืชและวิธีกล

1. ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟืน้ ฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำ (63,64)
1. รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน (61,62,63,64)
2. ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่
เกษตรภาคเหนือ (61,62,63,64)
3. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้ (63)
6) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
1. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (61,62,63,64)
7) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำ 1. แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (61,62,63,64)
เพื่อการเกษตร
2. การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน (61,62)

3. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ(61,62)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2560 - 2564

4. ยุทธศาสตร์สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย
1) สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
1) พัฒนาหมอดินอาสาสู่เกษตรกรมืออาชีพ
1. การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย (61,62,63,64)
การพัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง
(smart farmer)
และสามารถนำเทคโนโลยีดา้ น
2) บูรณาการความรู้ระหว่างหมอดินอาสา
การพัฒนาที่ดินไปถ่ายทอดให้กับ
และนักวิชาการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม
ภาคีเครือข่ายได้
3) ขยายผลการทำการเกษตรตามหลักปรัชญา
2) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับเครือข่าย
ให้เป็นตามหลักวิชาการให้เป็น
ด้านการพัฒนาที่ดนิ
เกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer)
3) เสริมสร้างความมัน่ คงในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและขยายผลการทำ
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการพัฒนาที่ดนิ ให้มีความถูกต้อง
ด้านการพัฒนาที่ดนิ ให้มีความถูกต้อง
ทันสมัยและครอบคลุมการนำไปใช้
ทันสมัยและครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกร 2) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
และเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดิน
ในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
2) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ด้านการพัฒนาที่ดนิ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
และเอกชน ในการพัฒนาและถ่ายทอด 3) ส่งเสริมการพัฒนาที่ดนิ แบบมีส่วนร่วม
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาทีด่ ินบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วม
3) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตร
ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมให้เกษตรกร
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม
และปลอดภัยจากสารเคมี

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2560 - 2564

1. การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล (64)
2. การพัฒนาที่ดนิ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ (64)
1. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (61,62,63,64)
2. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (61,62,63,64)
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบ
เกษตรอินทรีย์ (62,63)
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพือ่ ขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบ
เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดภาคเหนือ (62)
4. พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (61,62,63,64)
5. การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง (63)
6. กำจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้ (63)
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
ด้านการจัดทำแผนและการติดตาม
ประเมินผล
1) การสร้างเครือข่ายด้านแผนงาน การติดตาม
1) มีฐานข้อมูลด้านแผนงานติดตาม
และการประเมินผลโครงการ
ประเมินผลเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารงาน
เพื่อใช้ในการบริหารงาน
3) พัฒนาบุคคลากรด้านการจัดทำยุทธศาสตร์
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดทำ
แผนงาน การติดตามงาน และ
ประเมินผลโครงการของกรมฯ
3) พัฒนาบุคลากรของกรมฯ ให้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงงาน และ
นำไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับสถานการณ์
ด้านการบริหารงบประมาณ
1) พัฒนาโปรแกรมของระบบการควบคุม 1) พัฒนางานด้านการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน
การใช้จ่ายเงินให้ครอบคลุมทุกหน่วย
งบประมาณ ติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบ
เบิกจ่าย เพื่อใช้ในการสอบทานกับ
2) พัฒนาบุคลากรกรมฯ ด้านการบริหาร
การใช้จ่ายเงินในระบบ GMFIS
งบประมาณ
ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบนั และเป็น
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้ง
เป็นการควบคุมในแต่ละผลผลิต
กิจกรรม/โครงการ
2) จัดทำคู่มือการจัดทำใบสำคัญ
การเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบฯ
กฎหมาย ข้อบังคับ

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2560 - 2564
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ด้านการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบ
1) ปรับปรุงกระบวนการจัดการด้าน
กฎหมาย และระเบียบให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2) พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายกฎระเบียบ
ให้กับบุคลากรทราบและนำไปปฏิบัตไิ ด้
เมื่อมีความรู้ที่จำเป็นจะสามารถทำให้
ปฏิบัติตามภารกิจกรมฯ ได้อย่างถูกต้อง
และสามารถให้คำปรึกษาไปยังองค์กรได้
ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1) พัฒนา Social Media มาใช้ประโยชน์
ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2) พัฒนาและเพิ่มช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้รับบริการ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูล
ให้ครอบคลุมทุกมิติ
2) พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
นำเสนอข้อมูลเชิงพืน้ ที่เพื่อให้บริการ
บนระบบ Web Map Service

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1) การถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาทีด่ ิน
2) การพัฒนาความรู้ด้านการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัยด้วยกฎ ระเบียบราชการ

1) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

1) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศ
(Geo-Informatics system) ตามมาตรฐาน
ICT สำหรับบริการบนระบบอินเตอร์เน็ต
2) จัดการคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ (Analytic Bi)

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2560 - 2564
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3) วางระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุม
ทุกสำนักงาน
4) วางระบบ Security เพื่อป้องกันการ
บุกรุกหรือการโจมตีเครือข่าย
จากภายนอก
5) โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมให้เข้าสู่มาตรฐาน
ICT

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1) ปรับปรุงสมรรถนะประจำตำแหน่ง
ให้สอดคล้องกับ JD
2) พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจำ
ตำแหน่งเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2560 - 2564

3) ศึกษาวิจัยโมเดลการทำการเกษตรแบบแม่นยำ
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดความเหมาะสม
ของดินกับพืช การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุง
ดิน และการอนุรักษ์ดนิ และน้ำ ฯลฯ
เป็นรายบุคคลผ่านแอฟพลิเคชั่น
4) จัดทำแผนที่ถือครองการเกษตรรายแปลง
ระบบเก็บข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน ข้อมูลดิน
และน้ำจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์และโดรน (Drone)
5) บูรณาการข้อมูลเกษตรกร ได้แก่ ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
6) พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลด้านการ
ให้ข้อมูลผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์
7) พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐและหมอดิน
อาสาด้านการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล
8) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิบัติ
ในส่วนภูมิภาค
9) ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
1. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ (61,62,63,64)
1) ปรับปรุงสมรรถนะประจำตำแหน่งให้สอดคล้อง
กับแบบบรรยายลักษณะงาน (JD) และพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะประจำตำแหน่งเพื่อให้
บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3) พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงทั้งระบบ
4) จัดทำแผนสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5) พัฒนาบุคลากรด้านการเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเครื่องมือ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6) จัดทำการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และสร้าง
ช่องทางการเรียนรู้ให้กับบุคลากร
เพื่อสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน
และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาระบบบริหารองค์กร
1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรตามระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
2) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทภารกิจ
ของกรมให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

2) จัดทำระบบ Training Road Map
กรมพัฒนาที่ดนิ
3) วิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)
และจัดทำแผนอัตรากำลังกรมพัฒนาที่ดิน
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างช่องทาง
การเรียนรู้ให้กับบุคลากรเพื่อสร้างองค์ความรู้
จากการปฏิบัตงิ านและพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
5) พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงทั้งระบบ
กผง. กค. กกจ.
1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ
2) ศึกษาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง
การปรับปรุงประสิทธิภาพองค์การตามกรอบ
การประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ
3) ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างบทบาทภารกิจ
ของกรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ
ของกรมที่เปลี่ยนแปลงไป*

กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2560 - 2564
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2.4.2 ผลสำเร็จจากการดำเนินงานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ และได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนี้ ได้ให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน
ในพื้นที่เกษตรกรรม การสำรวจ จำแนกดิน กำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุง
บำรุงดิน การจัดทำแผนที่และสำมะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดำเนินการจัดทำภายใต้หลักการพัฒนาประเทศที่
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ในการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาเพื่อให้ก้าวไปสู่สังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนได้ในอนาคต
ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยแยก
เป็นรายปี ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมพัฒนาที่ดินได้รับกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 5,683,648,900
บาท ประกอบด้วย 3 ผลผลิต 15 โครงการ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลสำเร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 106.32 ของเป้าหมาย และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) จำนวน
5,308,721,316.39 บาท หรือร้อยละ 93.40 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยให้ความสำคัญกับงานตาม
นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ อาทิ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการธนาคารสินค้าเกษตร โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังร่วมดำเนิน
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ภายใต้แผนการผลิตข้าวครบวงจร สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อผลิต
เมล็ดพันธุ์และรั บซื้อคืนโดยอีกส่วนหนึ่งให้เกษตรกรปลูกเป็นพืชปุ๋ยสดแล้วไถกลบ เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาที่ดินได้รับกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 5,792,846,300
บาท ประกอบด้วย 3 ผลผลิต 21 โครงการ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลสำเร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 101.87 ของเป้าหมาย และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) จำนวน
5,549,254,400 บาท หรือร้อยละ 95.79 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังได้รับ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3 โครงการ คือ 1) โครงการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม ดำเนินการจัดทำระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการวางแผนการ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ให้เป็นเกษตรแบบผสมผสาน 2) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อ
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สวัสดิการแห่งรัฐ จัดอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกร
ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และ 3) โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน ดำเนินการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาที่ดินได้รับกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 5,678,695,600
บาท ประกอบด้วย 3 ผลผลิต 24 โครงการ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลสำเร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 113.38 ของเป้าหมาย และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) จำนวน
5,254,661,842.66 บาท หรือร้อยละ 92.53 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินยัง
ร่วมดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ดำเนินการส่งเสริมการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ตาม Zoning by Agri-map และไถกลบตอซังต้นข้าวโพดร่วมกับการใช้
น้ำหมักชีวภาพ เพื่องดการเผาตอซังข้าวโพด และช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมพัฒ นาที่ดินได้รั บ กรอบวงเงิน งบประมาณ 4,888,934,500 บาท
ประกอบด้วย 3 ผลผลิต 25 โครงการ ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณที่ลดลงเนื่องจากกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการ
ถ่ า ยโอนภารกิ จ ด้ า นแหล่ ง น้ ำ ตามแผนการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น และจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
กิจกรรม จัดฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ โดยต้องปรับแผนเลื่อนระยะเวลาดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ออกไปใน
ไตรมาสที่ 3 - 4 อีกทั้ง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ให้หน่วยงานปรับกิจกรรมและงบประมาณ
ให้เป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ. โอน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จากดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมพัฒนาที่ดิ นได้รับ
กรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 4,646,103,100 บาท ประกอบด้วย 3 ผลผลิต 25 โครงการ ผลการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 99.83 ของเป้าหมาย และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) จำนวน 4,513,140,983.68 บาท หรือร้อยละ 95.79 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาที่ดินได้รับกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 4,489,603,100
บาท ประกอบด้วย 3 ผลผลิต 25 โครงการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 98.50 ของเป้าหมาย
และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) จำนวน 4,347,497,696.84 บาท หรือร้อยละ
96.83 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินงานโครงการ
1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินงาน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) การปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎี
ใหม่ (ขุดสระน้ำ) ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำตามแบบมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน และ 2) การส่งเสริมการปรับปรุง
บำรุงดิน โดยดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดินตามความ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ในภาพรวม ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2564 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 (COVID-19) แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน และการปรับตัวเข้าสู่ความ
ปกติในรูปแบบใหม่ New Normal ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันทุ่มเทปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สำเร็จอย่างเต็มความสามารถ โดยมีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 103.98 ของเป้าหมาย
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2.5 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 กำหนดให้
กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม การสำรวจ
และจำแนกดิน การกำหนดบริเวณการใช้ ที่ดิ น การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่ มีก ารใช้ห รื อ ทำให้ เ กิ ด
การปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตแผนที่และทำ
สำมะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดินเพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินการกำหนด
บริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุ
อื่นใด การกำหนดเขตการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน
3) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรในไร่นา
การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การจัดการที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
4) ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
การปรับปรุงบำรุงดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
5) ศึกษา วิเคราะห์ และผลิต แผนที่ภาพถ่าย จัดทำสำมะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ฐานเพื่อเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการใช้ การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและอื่นๆ
6) ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสร้างเครือข่าย
หมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน
และในด้านอื่นๆ
7) ปฏิบัติการอื่น ใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี ห รื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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2.6 โครงสร้างส่วนราชการและระบบการกำกับดูแล
กรมพัฒนาที่ดิน มีลักษณะเป็นราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค โดยมีการปฏิบัติ ง าน
ครอบคลุมทั้งประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดิน
ครบ 77 จังหวัด) โดยมีโครงสร้างและระบบการกำกับดูแล
อธิบดี
รองอธิบดี
ส่วนกลาง
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

สำนัก
เทคโนโลยี
การสำรวจ
และทำ
แผนที่

กอง
เทคโนโลยี
ชีวภาพ
ทางดิน

สำนักงาน
เลขานุการกรม

กอง
วิจัยและ
พัฒนา
การจัดการ
ที่ดิน

กองการ
เจ้าหน้าที่

สำนัก
วิทยาศาสตร์
เพื่อ
การพัฒนา
ที่ดิน

กองคลัง

สำนัก
วิศวกรรม
เพื่อ
การพัฒนา
ที่ดิน

กองแผนงาน

กอง
สำรวจดิน
และวิจยั
ทรัพยากร
ดิน

กอง
นโยบาย
และ
แผนการใช้
ที่ดิน

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

ภาพที่ 2.5 โครงสร้างส่วนราชการและระบบการกำกับดูแล
ที่มา: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (2564)

สถานีพัฒนาที่ดิน
77 แห่ง
หน่วยงานที่ปรากฏในกฎกระทรวง
หน่วยงานที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง

45
บทที่ 3
การวิเคราะห์ทิศทาง และกลยุทธ์ของกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน ระยะห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
โดยเน้นการมีส่วนร่วมผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพื่อให้มั่นใจได้ว่า แผนปฏิบัติราชการจะสามารถตอบโจทย์ความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้รับบริการได้อย่างตรงจุด สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
นโยบายและทิศทางการพัฒนาระดับประเทศ บริบทขององค์กร และตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
หรือวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่
3.1 การกำหนดทิศทางองค์กร
โดยทีมผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ อธิบดี รองอธิบดี และผู้อำนวยการกอง/สำนัก ซึ่งได้ร่วมกันทบทวน
บริบทขององค์กร การดำเนินงานที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรที่จะส่งผลถึงการทำงาน
ในอนาคต เพื่อกำหนดเป็นทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไปในระยะเวลาห้าปีข้างหน้า โดยใช้เ ครื่องมือ 6Cs Analysis
ซึ่งประกอบด้ว ย การวิเคราะห์องค์กร การระบุผ ู้รับบริการและผู้มีส ่ว นได้ส ่ว นเสียที่แท้จริงขององค์ ก ร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันขององค์กร การวิเคราะห์กฎ ระเบียบ กติกา ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจ
สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอนาคตที่จะ
ส่งผลกระทบถึงองค์กร และการวิเคราะห์ความท้าทาย ข้อได้เปรียบ และโอกาสที่สำคัญ ดังภาพที่ 3.1

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

ภาพที่ 3.2 ทิศทางองค์กร
3.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ
โดยการสัมภาษณ์หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในรูปแบบ focus group ตามประเด็นคำถาม
วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมพัฒนาที่ดิน ผลจาก
การสัมภาษณ์ ทำให้ได้ข้อมูลเบื้อ งต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสำคัญที่จะทำให้กรมพัฒนาที่ดินเดินไปสู่
การเป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน ตามที่กำหนดในวิสัยทัศน์ รวมทั้งรายชื่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจำแนกตาม อายุ เพศ ลักษณะพฤติกรรม รายได้ และความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหา/ข้อจำกัดในการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะสำหรับ
การดำเนินงานในอนาคต ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ได้นำไปใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการถัดไป
3.3 การวิเคราะห์กลยุทธ์
โดยทีมผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายของกอง/สำนักส่วนกลางและสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 77 สถานี ซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการ
นำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร มากำหนดแนวทางการพัฒนา รวมทั้งกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการ
ของกรมพัฒนาที่ดินที่จะส่งต่อสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือ 5W+1H ซึ่งเป็นเทคนิคการตั้งคำถาม Who,
What, Where, When, Why, How เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำมาประกอบการกำหนดกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตัวอย่างคำถามในภาพที่ 3.3
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ภาพที่ 3.3 เครื่องมือ 5W + 1H
ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดิน
ในกระบวนการนี้ มีการแบ่งกลุ่มการระดมความคิดเห็นเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มส่วนกลาง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ของกอง/สำนักจากส่วนกลาง ซึ่งถือเป็นฝ่าย
ผลิต ทำหน้าที่ผลิตข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม โครงการ เพื่อส่งต่อให้ส่วนภูมิภาคนำไปขับเคลื่อนและส่งมอบ
ให้แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งกำหนดพื้นที่เป้าการดำเนินงาน ผลจากการระดมความคิดเห็นได้มาซึ่งการกำหนด
พื้นที่เป้าหมายการขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ตามวิสัยทัศน์ โดยใช้ข้อมูลจากแผนการใช้
ที่ดินของประเทศไทยที่จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายการใช้ที่ดินและทรัพยากรที่ดินในภาพรวม
ของประเทศสู่ระดับจังหวัด และระดับตำบล โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มพื้นที่ ตามแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้ปัจจัย
ด้านความเหมาะสมของที่ดิน การพัฒนาระบบชลประทาน และโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในการกำหนด
เขตพื้นที่ ได้แก่ เขตเกษตรกรรมชั้นดี เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตสูง เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการ
ผลิตต่ำ และเขตเกษตรกรรมที่เป็นพื้ นที่เฉพาะ รวมทั้ง ได้ข้อเสนอกลยุทธ์ที่จะนำมาขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
2) กลุ่มส่วนภูมิภ าค ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักงานพัฒ นาที่ดินทั้ง 12 เขต และ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด ซึ่งเป็นผู้ที่นำผลิตภัณฑ์และบริการของกรมพัฒนาที่ดินส่งมอบให้แก่
ผู้รับบริการ ได้แก่ เกษตรกร หมอดินอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในระหว่างการระดมความคิดเห็น
กลุ่มส่วนภูมิภาคได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการที่สะท้อนความต้องการและ
ความคาดหวัง ซึ่งนำมาเป็นโจทย์สำคัญสำหรับใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒ นาที่ดิ นให้
สอดคล้องและตอบสนองต่อผู้รับบริการมากที่สุด และได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสำคัญ โอกาสและ
อุปสรรคของการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของที่ดินตามเขตพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด
โดยกลุ่มส่วนกลาง ทำให้ได้ข้อเสนอกลยุทธ์การดำเนินงานในมุมมองของส่วนภูมิภาคซึ่งสะท้อนสถานการณ์จริง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นำมาใช้ประกอบการวางแผนการขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมตามที่กำหนดใน
วิสัยทัศน์ ตารางที่ 3.1 และ 3.2 แสดงผลการระดมความคิดเห็นของกลุ่มส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตามลำดับ
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ตารางที่ 3.1 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือ 5W+1H จำแนกตามพื้นที่เขตเกษตรกรรม
ภาค

ประเภท

กลยุทธ์
เพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของที่ดิน

1. เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตต่ำ
ภาคเหนือ ดินไม่ดี น้ำไม่ดี
พัฒนาปรับปรุงดินเฉพาะจุด
(นอกเขตชลประทาน)
ภาค
1. ดินเค็ม
1. สร้างระบบกระจายน้ำ
ตะวันออก
มีผลกระทบมาก
2. สร้างต้นแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ
เฉียงเหนือ
ในพื้นที่ (18.5 ล้านไร่) 3. ปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดิน
2. ดินตื้น
4. สร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน ให้ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน
3. ดินทราย
(One capsule)
มีพื้นที่จำนวนมาก
5. ปรับรูปแบบการบริการเชิงรุก
(ดินทรายจัด 8.6
6. ปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ พด. ด้วย Nano Tecnology ให้ง่ายต่อการใช้งาน
ล้านไร่)
7. พัฒนาขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการดินและน้ำ
8. ยกระดับศักยภาพเกษตรกร

พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเป็นการปลูกป่าสร้าง
รายได้
1. สร้าง Big data เพื่อวางแผนการใช้ที่ดิน
เชิงพื้นที่ และสนับสนุนการตัดสินใจ
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
(ชุดดิน +ชนิดพืช + IRR)
3. ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน SMART AGRI
4. พัฒนาการคาดการณ์การผลิต
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ภาค

ประเภท

ภาคกลาง

1. ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์/ดินปัญหา
(ดินตื้น, ดินเปรี้ยว, ดิน
กรด, ดินด่าง, ดินดาน,
ดินทราย, ดินที่มีการชะ
ล้าง) โดยประสบปัญหา
ด้านน้ำ

ภาคใต้

1. ดินเปรี้ยวจัด
2. ดินเค็มชายทะเล
3. ดินทรายจัด
4. ดินตื้น ดินลูกรัง
5. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ต่อเนื่อง
6. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผิดประเภท
7. ขาดแคลนน้ำ
8. น้ำท่วมขัง

กลยุทธ์
เพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของที่ดิน
1. การปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสม
โดยการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่กักเก็บน้ำ
2. พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาให้มี Smart Farmer
ที่สามารถใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทีทันสมัยของกรมฯ
3. ขยายผลพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ
4. พัฒนานวัตกรรมการปรับปรุงดินที่ต้นทุนต่ำ
5. มาตรการสร้างแรงจูงใจในการจัดการดินที่ดี
(สิทธิประโยชน์จากบัตรดินดี/รางวัลเชิดชูเกียรติจากกรมฯ/กระทรวงฯ)
6. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในไร่นา
7. บูรณาการพัฒนาที่ดิน พื้นที่โครงการ คทช. นิคมเกษตร สปก. ฯลฯ
8. โครงการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา (เฉพาะด้าน)
9. พัฒนาที่ดินปลูกพืชรากตื้น พืชทนแล้ง ไม้ยืนต้นโตเร็ว และพืชพลังงานทดแทน
1. จัดทำแปลงต้นแบบของแต่ละดินปัญหา
โดยการนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาใช้
2. สร้างต้นแบบนวัตกรรมที่ช่วยในการบริหารจัดการน้ำ
3. ขยายผลแปลงต้นแบบผู้ใช้งานที่ดินอย่างชาญฉลาด (เครือข่าย)

พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่
(สมุนไพร, ไม้โตเร็ว, พืชเศรษฐกิจ (กัญชา))

1. บังคับใช้ กม. อย่างเป็นรูปธรรม
(กม. ทางด้านการคุ้มครองพื้นที่ชั้นดี)
2. มาตรการจูงใจให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างเหมาะสม (เช่น suitwin,ภาษี)
3. สร้างต้นแบบแปลงพืชสมุนไพร/พืชทางยา
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูง
4. พัฒนาพื้นที่ที่ผลิตยาหลังบ้าน
(โครงการยาหลังบ้าน)
5. โครงการเกษตรหลังเกษียณ
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ภาค

ประเภท

กลยุทธ์
เพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของที่ดิน

2. เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตสูง
ภาคเหนือ ดินที่ลุ่ม/ดินนา/ที่ดอน พัฒนาน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ดินดี น้ำดี / GI เช่น
สับปะรดห้วยมุ่น นางแล
ส้มโอท่าข่อย ทุเรียนหลง
หลิน ลับแล
ส้มเขียวหวานน่าน
กาแฟดอยช้าง
ภาค
- ดินไม่ดี น้ำดี
ตะวันออก - ดินดี น้ำไม่ดี
เฉียงเหนือ - น้ำไม่ดีอาศัยน้ำฝน+
ชลประทาน (ขาดการ
กระจายน้ำ)
ดินดี + น้ำดี

1. รักษาผลิตภาพ
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้ามูลค่าสูง

1. สร้างระบบกระจายน้ำ
2. สร้างต้นแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1. สร้างต้นแบบและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน
2. ขยายบริการต้นแบบด้วยการจัดตั้ง Seed bank ด้วยเทคโนโลยีในพื้นที่
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงองค์ความรู้ ด้วย Digital ในพื้นที่ GI
4. คุ้มครองพื้นที่เขตเกษตรกรรมชั้นดีด้วย พรบ. พด
5. สร้างระบบกระจายน้ำ
6. สร้างต้นแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ
7. เพิ่มช่องทางการรับองค์ความรู้

พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปรับเปลี่ยนชนิดพืช/ผสมผสานให้สามารถสร้าง
รายได้ตลอดทั้งปี
ปรับเปลี่ยนชนิดและพันธุ์พืชให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด (niche market)

1. สร้าง Big data เพื่อวางแผนการใช้ที่ดิน
เชิงพื้นที่ และสนับสนุนการตัดสินใจ
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
(ชุดดิน +ชนิดพืช + IRR)
3. ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน SMART AGRI
4. พัฒนาการคาดการณ์การผลิต
1. สร้าง Big data เพื่อวางแผนการใช้ที่ดิน
เชิงพื้นที่ และสนับสนุนการตัดสินใจ
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
(ชุดดิน +ชนิดพืช + IRR)
3. ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน SMART AGRI
4. พัฒนาการคาดการณ์การผลิต
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กลยุทธ์
เพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของที่ดิน
ภาคกลาง พื้นที่ลุ่ม (ข้าว) /
1. พัฒนาการผลิตสินค้าอินทรีย์ด้วยระบบ PGS
พื้นที่ดอน (พืชไร่ ไม้ผล) / 2. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
พื้นที่สูง (ไม้ผล)
(ระบบกระจายน้ำ, แหล่งน้ำขนาดเล็ก, แหล่งน้ำในไร่นา)
3. ยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยด้วยมาตรฐาน GAP
4. พัฒนาที่ดิน ยกระดับแปลงเกษตรหมอดินอาสาสู่พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี
(ต้นแบบ)
5. เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนแปลงเกษตรผู้ถือบัตรดินดีและกลุ่มเกษตร
ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
6. พัฒนาและขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
1. พื้นที่ดินดีที่อยู่ในเขต 1. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (ไม้ผลภาคตะวันออก, ทุเรียนนนท์, ข้าว,
ชลประทาน
มะยงชิด) ด้วยมาตรฐาน Q
2. พืช GI
2. เร่งรัดการออกกฎหมายคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี
3. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมหมอดินให้มีศักยภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. พัฒนาที่ดิน เพิ่มมูลค่าด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
5. พัฒนาที่ดิน เพิ่มศักยภาพการผลิตพืช GI
ภาค

ประเภท

พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ
2. ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
(ทฤษฎีใหม่, ผสมผสาน, เกษตรอินทรีย์)
3. บูรณาการการพัฒนาที่ดินพื้นที่พืชเศรษฐกิจ
ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด

1. พัฒนาพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลังนา
2. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เป็น
Premium Grade
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ภาค
ภาคใต้

ประเภท
ดินชั้นดี คุณภาพสูง

มีโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์
เพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของที่ดิน
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาระบบเพื่อบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์/อาหารปลอดภัย
แบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตถึงการตลาดให้กับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
3. สนับสนุน พัฒนาความร่วมมือการผลิตพืช GI ร่วมกับเอกชน/
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
4. สนับสนุนให้มีการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี/สารสนเทศด้านดิน
เพื่อใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์
5. สร้างช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างถูกต้อง เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร
6. สนับสนุนให้มีการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี/สารสนเทศด้านดิน
เพื่อใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์
1. พัฒนาระบบเพื่อบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์/อาหารปลอดภัย
แบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตถึงการตลาดให้กับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
2. สนับสนุน พัฒนาความร่วมมือการผลิตพืช GI ร่วมกับเอกชน/องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนให้มีการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี/สารสนเทศด้านดิน
เพื่อใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์
4. สร้างช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างถูกต้อง เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร
5. สนับสนุนให้มีการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี/สารสนเทศด้านดิน
เพื่อใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์

พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. บังคับใช้ กม. อย่างเป็นรูปธรรม
(กม. ทางด้านการคุ้มครองพื้นที่ชั้นดี)
2. มาตรการจูงใจให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างเหมาะสม (เช่น suitwin,ภาษี)
3. สนับสนุนการใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
4. Model การคาดการณ์ผลผลิต/โรค/แมลง/
อากาศ/การเตือนภัย

1. บังคับใช้ กม. อย่างเป็นรูปธรรม
(กม. ทางด้านการคุ้มครองพื้นที่ชั้นดี)
2. มาตรการจูงใจให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างเหมาะสม (เช่น suitwin,ภาษี)
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ภาค

ประเภท

3. เขตพื้นที่สูง (ภาคเหนือ)
มีข้อจำกัด เขตเกษตรกรรมชั้นดี
ทาง
กฎหมายใน เขตเกษตรกรรมที่มี
การใช้
ศักยภาพการผลิตสูง
ประโยชน์ เขตเกษตรกรรมที่มี
ที่ดิน
ศักยภาพการผลิตต่ำ

กลยุทธ์
เพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของที่ดิน
1. รักษาผลิตภาพ
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้ามูลค่าสูง
พัฒนาน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
พัฒนาปรับปรุงดินเฉพาะจุด

พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปรับเปลี่ยนชนิดและพันธุ์พืชให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด (niche market)
ปรับเปลี่ยนชนิดพืช/ผสมผสานให้สามารถสร้าง
รายได้ตลอดทั้งปี
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเป็นการปลูกป่าสร้าง
รายได้
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ตารางที่ 3.2 ปัจจัยสนับสนุนที่ต้องการด้านข้อมูล / สารสนเทศที่จำเป็นต่อการวางแผนการขับเคลื่อน
การใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
ภาค
ภาคเหนือ

สาระสำคัญ
1. การประกาศใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกัน และมีการ update เป็นระยะ
เช่น ขอบเขตตำบล ขอบเขตอำเภอ ปริมาณน้ำฝน
2. แบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตของพืชเป็นระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว
3. ข้อมูลปริมาณการนำเข้าปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมี
ภาค
1. ข้อมูลเขตพัฒนาที่ดิน (ลุ่มน้ำ)
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2. ข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ (รายแปลง)
3. ช่องทางในการประสานข้อมูล (ใน+นอก)
4. ศูนย์กลางข้อมูลง่ายต่อการเข้าถึง
5. LU Change และการคาดการณ์ ความต้องการตลาด/climate
ภาคกลาง
1. ข้อมูลดิน+ข้อมูลแผนที่ (Agri-Map) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ, ข้อมูลชนิดพืช,
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำ
2. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศพัฒนาที่ดินระดับพื้นที่ (สพข./สพด.)
3. ข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การตลาด, โลจิสติกส์,
ข้อมูลแบบจำลองการผลิตพืช, Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาคใต้
1. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
2. ข้อมูลโรคและแมง
3. ข้อมูลน้ำ
4. ข้อมูลดิน
5. ราคาผลผลิตในท้องตลาด
6. ขอบเขตพื้นที่ที่ลงถึงระดับหมู่บ้าน (ข้อมูลแผนที่ระดับหมู่บ้าน)
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บทที่ 4
แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้รับการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน
โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลก ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านการสร้างระบบ
การผลิตอาหารที่ยั่งยืน และการลดความเสื่อมโทรมของที่ดิน รวมทั้งนโยบายสำคัญของประเทศ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเกษตร และด้านการบริหารจัดการน้ำ และนโยบาย BCG เพื่อการ
อนุร ักษ์และใช้ทรัพยากรทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน
มีรายละเอียด ดังนี้

4.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570
คำอธิบาย
1) อัจฉริยะทางดิน
(1.1) บุ ค ลากรของกรมพั ฒ นาที ่ ด ิ น ทุ ก ระดั บ มี ท ั ก ษะดิ จ ิ ท ั ล (Digitalization) สามารถนำ
องค์ ค วามรู ้ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒ นาข้ อ มูล ดิ น วางแผนการใช้ ท ี่ ดิ น เทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมการจัด การดิน
(Innovation) และถ่ายทอดให้กับหมอดินอาสาและเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
(1.2) นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Innovation/Digitalization) มาใช้ในการปฏิบัติงานทางวิชาการ
และการดำเนิน งานระดั บพื้น ที่ให้ส อดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็น
SMART Agriculture
(1.3) การดำเนิ น งาน ที ่ ต อบสนองต่ อ สภาพปั ญ หาของพื ้ น ที ่ ความต้ อ งการของเกษตรกร
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่ว ม (Participatory) และนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒ นาภาคการเกษตร
เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตร
(1.4) องค์การมีระบบบริหารจัดการ ที่เชื่อมโยงแบบบูรณาการ (Collaboration) การทำงาน
แบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ส่งมอบสินค้าและบริการให้กับเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ
2) การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม เป็นการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเชิงรุก (Adaptive
Management) จากศูนย์กลางข้อมูลอัจฉริยะทางดิน (ข้อมูลดิน วางแผนการใช้ที่ดิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจัดการดิน) ในการดูแลรักษาทรัพยากรดินครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งประเทศ 153 ล้านไร่ จำแนกเป็น
เขตเกษตรกรรมชั้นดี เขตเกษตรกรรมศักยภาพการผลิตสูง และเขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตต่ำ
สู่การขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม โดยการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพของที่ดิน และความต้องการของ
เกษตรกร ชุมชน และภาคีเครือข่าย (Partnership) ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และเทคโนโลยีการจัดการดิน
เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตร
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ฐานคิดเป้าหมายวิสัยทัศน์:
จากข้อมูล พื้น ที่เกษตรกรรมทั้งประเทศ 153 ล้านไร่ (ปี 2563) กรมฯ ดูแลรักษาทรัพยากรดิน
ครอบคลุ ม เขตเกษตรกรรมชั ้ น ดี 42 ล้ า นไร่ เขตเกษตรกรรมที ่ ม ี ศ ั ก ยภาพการผลิ ต สู ง 73 ล้ า นไร่
และเขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตต่ำ 37 ล้านไร่ นำมาขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมครอบคลุม
ทั้งสามพื้นที่ เฉลี่ยปีละ 2 ล้านไร่ โดยรวมถึงการดำเนินในพื้นที่เฉพาะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่
ตามแต่ พ ื ้ น ที่ แ ตกต่ างกั น โดยกรมพั ฒ นาที ่ด ิ น จะยกระดั บ องค์ ก ารให้ส ามารถขั บเคลื ่อ นการใช้ ที่ดิน
ได้อย่างเหมาะสมภายใน ปี 2570 จำนวน 15 ล้านไร่ ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ตามศักยภาพของที่ดิน
และความต้องการของเกษตรกร
4.2 พันธกิจตามวิสัยทัศน์ (Mission)
1) สำรวจ วิเคราะห์ จำแนกดิน และสำมะโนที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2) พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3) สร้างศูนย์กลางข้อมูลอัจฉริยะทางดินของประเทศ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน
4) พัฒนาที่ดินด้วยระบบการบริหารจัดการเชิงรุก ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรม
ของที่ดินและนิเวศเกษตร
5) ยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรรม
4.3 เป้าประสงค์
1) พื้นที่เกษตรกรรมมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ จำนวน 15 ล้านไร่
2) พื้นที่การเกษตรมีการนำชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset)
ไปใช้ในการบริหารจัดการทางการเกษตร
3) นวัตกรรมการพัฒนาที่ดินที่สนับสนุนการเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
4) กรมพัฒนาที่ดินเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
4.4 ตัวชี้วัด
1) พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
2) บริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินบนพื้นฐานของชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset)
ร้อยละ 100
3) จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน ไม่น้อยกว่า 9 นวัตกรรม/ปี
4) ระดับความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
4.5 ประเด็น ประกอบด้วย 4 ประเด็น
1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก
2) บริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดินด้วยชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset)
3) วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
4) ยกระดับองค์การเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
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4.6 ค่านิยมหลัก (Core Values)
TEAM for Soils (ทีมดีดินดี)
T : Team work
E : Energetic
A : Agile
M : Move forward

(สร้างทีม)
(ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง)
(คล่องแคล่ว)
(มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน)

ประเด็นที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก
เป้าหมาย
พื้นที่เกษตรกรรมมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
จำนวน 15 ล้านไร่
ตัวชี้วัด
พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในพื้นทีเ่ ขตเกษตรกรรมชั้นดี
ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
เป้าประสงค์ พื้นทีเ่ ขตเกษตรกรรมชั้นดีมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
3 ล้านไร่
ตัวชี้วัด
พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนากลไกการบริหารและคุ้มครอง
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 อนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 ต้นแบบการขยายผลการพัฒนาพื้นที่
ทางการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มผลิตภาพและลดความเสื่อมโทรมของดินในเขตเกษตรกรรมศักยภาพสูง
เป้าประสงค์ พื้นที่เขตเกษตรกรรมศักยภาพสูง มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างเหมาะสม 9 ล้านไร่
ตัวชี้วัด
พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในเขตเกษตรกรรมศักยภาพสูง
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ป้องกัน และลดความเสื่อมโทรมของดิน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 การขยายผลการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ดิน
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ำ
เป้าประสงค์ พื้นที่เขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ำ มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างเหมาะสม 3 ล้านไร่
ตัวชี้วัด
พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในเขตเกษตรกรรมศักยภาพต่ำ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู และลดความเสื่อมโทรมของดิน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 การขยายผลการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เฉพาะ
เป้าประสงค์ พื้นที่เฉพาะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัด
พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100)
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่เฉพาะ
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู และลดความเสื่อมโทรมของดิน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 การขยายผลการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ดิน
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ประเด็นที่ 2 บริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดินด้วยชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset)
เป้าหมาย
พื้นที่การเกษตรมีการนำชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset)
ไปใช้ในการบริหารจัดการทางการเกษตร
ตัวชี้วัด
บริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินบนพื้นฐานของชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง
(High Value Dataset) ร้อยละ 100
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดิน
ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดินที่ทันสมัย
และเป็นมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
จำนวนชุดข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง
(High Value Dataset) สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้
ไม่น้อยกว่า 17 ชุดข้อมูล
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาชุดข้อมูลให้สอดคล้องกับการกำหนด
เป้าหมายการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ของกรมพัฒนาที่ดิน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เชื่อมโยงฐานข้อมูลบน Platform มาตรฐาน
ของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับแผนการใช้ที่ดินไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์ พื้นที่เกษตรกรรมมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของแผนการใช้ที่ดินที่ถูกนำไปใช้ (ร้อยละ 100)
2. จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้ที่ดิน
ตรงตามแผนการใช้ที่ดิน (ไร่)
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 จัดทำแผนการใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทุกมิติ
ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินด้วยการสร้างการรับรู้
เข้าใจ เข้าถึง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเครือข่ายข้อมูลทรัพยากรดิน
เป้าประสงค์ มีศูนย์ข้อมูลทรัพยากรดินอัจฉริยะ (Smart Soil Data Center)
ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรดินอัจฉริยะ
(Smart Soil Data Center)
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรดินอัจฉริยะ
(Smart Soil Data Center)
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
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ประเด็นที่ 3 วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
เป้าหมาย
นวัตกรรมการพัฒนาที่ดินที่สนับสนุนการเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
ตัวชี้วัด
จำนวนนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน ไม่น้อยกว่า 9 นวัตกรรม/ปี
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน
เป้าประสงค์ เทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการดินสอดคล้อง
ตามสภาพปัญหาของพื้นที่
ตัวชี้วัด
เทคโนโลยี นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงในพื้นที่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน
ตามพื้นที่เขตเกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนา platform เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูล
งานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ
เป้าประสงค์ นักวิชาการ และนักวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย
เทคโนโลยี เชิงนวัตกรรมสนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของนักวิชาการ และนักวิจัยมีศักยภาพในการพัฒนา
งานวิจัยเชิงนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 เพิ่มสมรรถนะบุคลากรวิจัย ให้ทำงานบนฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ
เพื่อบูรณาการงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์ ผลงานวิจัยที่นำไปใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาที่ดินแบบครบวงจร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการขยายผลสู่การจัดการดิน
อย่างยั่งยืน
2. จำนวนพื้นที่ต้นแบบการจัดการดินอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ขยายผลต้นแบบการจัดการดินอย่างยั่งยืน
Best Practice ด้วยภาคีเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการจัดการดิน
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ประเด็นที่ 4 ยกระดับองค์การเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
เป้าหมาย
กรมพัฒนาที่ดินเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบราชการดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน
เป้าประสงค์ กรมพัฒนาที่ดินมีระบบบริหารราชการดิจิทัล
ตัวชี้วัด
หน่วยงานมีการปรับกระบวนการปฏิบัติงานสนับสนุน
ระบบบริหารราชการดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดินร้อยละ 100
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้น
การปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA 4.0)
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
โดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
(Integration) การเปลี่ยนแปลงขั้นตอน
การปฏิบัติงานด้วยดิจิทัล (Transformation)
และการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมด้วยการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Deep Analytic)
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 ยกระดับการบริการให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน ให้สามารถเข้าถึงและอำนวย
ความสะดวกกับผู้รับบริการ
(Citizen Centric Service)
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล
เป้าประสงค์ บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ 10 ของบุคลากรในหน่วยงาน)
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการพัฒนาที่ดิน
เพื่อรองรับองค์กรอัจฉริยะ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 สร้างวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม บรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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บทที่ 5
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินไปสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินไปสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ การรับรู้และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรกรมฯ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อการพัฒนาทรัพยากรดินและการพัฒนาภาคการเกษตรโดยรวมของประเทศ ซึ่งการ
บริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ ไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของ
รัฐบาล และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพั ฒนา
เชิงพื้นที่ และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาและผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง
สำหรับแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบท สภาวการณ์ของโลกและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการทบทวนและติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)
นำประเด็น ปัญหาอุป สรรคมากำหนดเป็น ตัว นำ คำนึงถึงปัจจัยสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคส่ ว น ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น ขององค์ ก าร
สหประชาชาติที่ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โ ดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็ นมิ ติ
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ดังนั้น ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การ
ปฏิบัติจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กร การดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
เอกชน และประชาชน มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงการ
ถ่ายทอดจากระดับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนา มีแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้
5.1 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติ
เป็นกระบวนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์แบบครบวงจรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการจัดสรร
งบประมาณ และทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างบูรณาการ การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในองค์กรตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ โดยมีการทบทวนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นำมา
วิเคราะห์ร่วมกับบริบท สภาวการณ์ของโลกและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งความต้องการและความ
คาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ และเชื่อมโยงแนวนโยบายที่เกี่ ยวข้องทุกระดับ โดยมีการขับเคลื่อนผ่าน 3 กลไก
หลัก ได้แก่
5.1.1 การมอบหมายคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้รับผิดชอบ
พิจารณาความเหมาะสม กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ โดยผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ และความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน
ตระหนักถึงความสำคัญและมีความพร้อมในการเข้าร่วมผลักดันและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสู่การ
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ปฏิบัติ รวมทั้งการทำประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและผลกระทบของแผนปฏิบัติราชการที่มีต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำผลมาปรับปรุงแผนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากที่สุด
5.1.2 การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัด และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล โดยมีการพัฒนาบุคลากรให้มี องค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มทักษะใน
การปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศของกรมพัฒนา
ที่ดินให้ทันสมัย มีความเป็นเอกภาพ สนับสนุนการเข้าถึงบริการข้อมูลสารสนเทศของผู้รับบริการ ทำให้เกิดการ
พัฒนาในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลไปสู่พื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน
5.1.3 การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงแผนงาน/
โครงการกับ แผนปฏิบ ั ติร าชการกรมพัฒ นาที่ดิ น สู่ยุทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ช าติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นำไปสู่การกำหนดเป็นปฏิบัติงานที่ชัดเจน
รวมทั้งกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในลักษณะบูรณาการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ และ
แผนงาน/โครงการ โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศ
5.2 การขับเคลื่อนงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาดิน ฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ดินและน้ำ และพัฒนาที่ดินให้มี
ความสามารถในการผลิตพืชได้ตามศักยภาพของดิน ให้เกษตรกรเรียนรู้และนำไปปฏิบัติในพื้ นที่ของตนเองได้
และส่งผลในการต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดเป็นนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา
และวัตถุประสงค์ ทั้งความรู้และประสบการณ์ของผู้วิจั ย องค์ความรู้พื้นฐานด้านวิชาการ การเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิจัย การต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่นวัตกรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้วิจัยจะต้องมีความรอบ
รู้เพื่อให้สามารถจัดทำโครงการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย ได้ผลการวิจัยตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่
รูปแบบของปัจจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานวิชาการให้นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยและนวัต กรรม
เป็นไปในลักษณะของเวทีการประชุมในวาระต่างๆ เพื่อรับทราบนโยบายระดับต่างๆ การจัดทำแผนปฏิบัติการ
งานวิจัยของหน่วยงาน การขับเคลื่อนแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์
การสร้างเครือข่ายนักวิจัย/ทีมวิจัยเพื่อนำไปสู่การบูรณาการงานวิจัย การพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อเป็น
แบบอย่างและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักวิจัย เกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม จนถึงการติดตามประเมินผล
โครงการวิจัย อีกทั้งการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้
งานวิจัยและนวัตกรรมเกิดเป็นองค์ความรู้และต่อยอดงานพัฒนาที่ดินของประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจใน
ภาพรวมได้ โดยจะกล่าวให้เห็นภาพรวมในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม กรมพัฒนาที่ดิน ด้วยการทำงานของ 4 คณะ คือ
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คณะ 1 คณะทำงานวิชาการระดับหน่วยงาน สนับสนุนให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนฯ จาก
นักวิจัยในระดับหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
คณะ 2 คณะทำงานกลั่นกรองโครงการวิจัยตามสาขาวิชาการ นำสู่การพิจารณากลั่นกรอง
ข้อเสนอการวิจัยให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒ นาในสาขาวิชาการที่สมบูรณ์ และเกิดเป็นมิติการบูรณาการ
งานวิจัย
คณะ 3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่
สมบูรณ์ที่มีความสอดคล้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนโครงการวิจัย
เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ และพิจารณาเสนอการจัดสรรงบประมาณการวิจัย
คณะ 4 คณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาอนุมัติข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณประจำปี และอนุมัติจัดสรรงบประมาณการวิจัย พร้อมกำหนดนโยบายการดำเนินงานวิจัย ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ เกิดเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยนำไปสู่การปฏิบัติและพัฒนา
ต่ อ ยอด เพื ่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาภาคการเกษตรระดั บพื ้ น ที ่ ส ู ่ ก ารขับ เคลื ่อ นระดั บ ประเทศได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ แผนงานโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการพิจารณางบประมาณเพื่อการวิจัยและกำกับ
ดูแลการดำเนินงานวิจัยให้เกิดเป็นผลสำเร็จจากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งจะสนับสนุนเป็นงบประมาณ
อุ ด หนุ น จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จ ั ย และนวั ต กรรม (กองทุ น ววน.) สนั บ สนุ น งานมู ล ฐาน
(Fundamental Fund) ให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการพัฒนาตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(แผน ววน.) ที่เกี่ยวข้อง ตามคำรับรองข้อตกลงรับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ

ภาพที่ 5.1 การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน
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5.3 การติดตามและประเมินผล
5.2.1 แนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญ
กรมพัฒนาที่ดิน มีแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และนโยบายสำคั ญ โดยมุ ่ ง เน้ น ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลด้ ว ยระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
(Performance Management System: PMS) และวางระบบวัดผลการดำเนินงาน โดยแบ่งตัวชี้วัดฯออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้ 1) ตัวชี้วัดระยะยาว เพื่อวัดผลสำเร็จของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กองแผนงานจะเป็นผู้
วัดผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี 2) ตัวชี้วัดระยะสั้น เป็นการวัดผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ในระดับหน่วยงาน ภายใต้ข้อตกลงการปฏิบัติงาน IPA ซึ่งเป็นการวัดผลรายกิจกรรมที่
สอดคล้องและเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คณะกรรมการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและ
คณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานจะเป็นผู้ติดตามผลเป็นรายเดือนและ
รายไตรมาส และ 3) ตัวชี้วัดผลโครงการสำคัญเร่งด่วน (Flagship Project) เป็นการวัดผลโครงการสำคัญ
เร่ ง ด่ ว นตามนโยบายรั ฐ บาล และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ ่ ง โครงการสำคั ญ เร่ ง ด่ ว นจะ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี แล้วแต่สถานการณ์ของประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะเป็นผู้วัดผลงาน
เป็นรายวันและรายสัปดาห์ ตามภาพที่ 5.2

ภาพที่ 5.2 ระบบการวัดผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
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ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ประกอบการ
วัดผลดำเนินการดังกล่าวข้างต้น แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ข้อมูลด้านบริหาร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานสากล องค์ความรู้เทคโนโลยี
นวัตกรรม ผลการประเมินแผนงาน/โครงการ กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน การบริหาร
จัดการบุคลากร ข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเครือข่าย 2)
ข้อมูลด้านการจัดการเชิงพื้นที่ เช่น ข้อมูลสถานภาพทางดิน สภาพการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์ความเสี่ยง ข้อมูล
พื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งจะมีการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ และในรูปแบบรายงานต่างๆ ตามความถี่ที่
กำหนด
5.2.2 รูปแบบการติดตามและประเมินผล
กรมพัฒนาที่ดินแบ่งรูปแบบการติดตามและประเมินผล ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1) ผ่านระบบการติดตามและประเมินผล
กรมพัฒนาที่ดินมีการรายงานผลผ่านระบบระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ หรือ
Electronics Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform Plans
: eMENSCR ซึง่ เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลกลางขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับรองรับ
การดำเนินการของหน่วยงาน โดยดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการ การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
(Causal Relationship : XYZ) และนำเข้าแผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี แผนปฏิบัติ
ราชการรายปี ในระบบ eMENSCR ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน
ภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส
ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ยังมีระบบสารสนเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน ติดตามผลงานตาม
แผนงานโครงการและกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ เช่น ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานแบบ online โปรแกรม
ระบบบริการประชาชน โปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตร โปรแกรมรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
น้ำ ปุ๋ย และได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (Executive Information System : EIS) ให้ผู้บริหาร
ติดตามงานโครงการที่สำคัญ เช่น ระบบติดตามศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และแปลงสาธิตจุด
เรีย นรู้การพัฒ นาที่ดิน ประจำตำบล ระบบบริห ารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก ( Vertiver Grass
Tracking : VGT) เป็น ต้น ผู้ป ฏิบ ัติงานระดั บ พื้ นที่จ ะรายงานผลลงระบบโปรแกรมออนไลน์ หน่ว ยงาน
ส่วนกลางที่รับผิดชอบภารกิจนั้นๆ จะเป็นผู้ตรวจสอบ วิเคราะห์ คาดการณ์ พร้อมรายงานผลการดำเนินการให้
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำทุกเดือน และแจ้งเตือนหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ เพื่อเร่งรัด
การดำเนิ น งาน การตรวจสอบและรายงานผล นอกจากนี ้ ผ ู ้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที ่ เครื อ ข่ า ย เกษตรกร
และผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเรียกดูข้อมูลและผลการดำเนินงานผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
เช่น Tablet หรือ Smart phone
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2) ผ่านกลไกคณะทำงานระดับหน่วยงาน
กรมพัฒนาที่ดินมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละด้าน โดยบริหารงานในลักษณะข้ามสาย
งาน (Cross - functional team) ในรูปแบบคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานชุดต่างๆ ซึ่งตั้งขึน้
ในลักษณะเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน เพื่อรับผิดชอบในการวางแผน ออกแบบ กำหนดแนวทางวางมาตรการ
และขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ อีกทั้งยังมี
การใช้ Balance Scorecard เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์ การ โดยมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ กำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงานแต่ละระดับเริ่มตั้งแต่ “คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน” ในระดับองค์การ ซึ่งจะ
สะท้อนผลลัพธ์ตามภารกิจหลัก และเป็นตัวชี้วัดที่ขับเคลื่ อนแผนปฏิบัติราชการ หลังจากนั้นได้ถ่ายทอดค่า
เป้าหมายและตัวชี้วัด (Cascade Deploy) ลงสู่ระดับกอง/สำนัก โดยจัดทำ “คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน” (IPA : Internal Performance Agreement) สอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระดับกรม และ
ขับเคลื่อนโดยคณะทำงานการบริหารงานตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานเชิง
ผลสัมฤทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยดำเนินการตรวจราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ทั้งในระดับผลลัพธ์ (outcome) และระดับผลผลิต (output) รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์
การดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมฯ เพื่อนำมาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินการให้
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของเกษตรกรต่อไป
3) ผ่านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
กรมพัฒนาที่ดิน มีการถ่ายทอดตัวชี้วั ดลงสู่ระดับ กลุ่ม/ฝ่าย จนถึงระดับบุคคลด้วยเครื่องมือ
Individual Scorecard มีการควบคุมกำกับตัวชี้วัดระดับบุคคลที่เชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนรายบุคคล โดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) โดยมีความครอบคลุมทั้ง 4
มิติประกอบด้วย มิติภายนอก จะวัดผลทั้งด้านประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ
ประเมินคุณภาพการให้บริการควบคู่กันไปด้วย ส่วนมิติภายในเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เน้นวัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณและวัดผลการพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรม
พัฒนาที่ดินในภาพรวม
5.2.3 ความถี่ในการติดตามและรายงานผล
กรมพัฒนาที่ดินกำหนดความถี่ในการติดตามผลการดำเนินงาน ออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้
1) รายวัน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โปรแกรมบันทึก stock วัสดุการเกษตร
การติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vertiver Grass Tracking: VGT)
2) รายสัปดาห์ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลหรือ
โครงการสำคัญ เร่ ง ด่ว น (Flagship Project) เช่ น การบริ ห ารจัด การเขตเหมาะสมสำหรั บพื ช เศรษฐกิจ
โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
3) รายเดือน เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของกรมฯ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
กรมฯทราบ สำหรับการเร่งรัดผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย หากพบปัญหาอุปสรรคจะได้เร่ง
ดำเนินการแก้ไข เช่น การขุดสระน้ำ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
4) รายไตรมาส เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของกรมฯ เพื่อนำเสนอหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการดำเนินงาน เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ สำนัก
งบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
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5) รายปี เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของกรมฯ ในลักษณะการประเมินผล
การปฏิบัติงานของงานโครงการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประกอบการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในการพิจารณาถึง
ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการดำเนินงาน เช่น สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนนำผลการดำเนินงาน
มาวิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และปฏิบัติการ
ทั้งนี้ กองแผนงาน กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะรวบรวมข้อมูล
ตามกรอบระยะเวลาการรายงานผลดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน
ว่าผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดหรือไม่ หากไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ผู้บริหารฯ
ที่มีอำนาจตัดสินใจจะพิจารณาและทบทวน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา สำหรับปรับปรุงการดำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดต่อไป
จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว นำไปสู่ การรวบรวมและจัดทำข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) ประกอบด้วย ชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Data Set) ข้อมูลกลุ่มดิน ข้อมูลชุด
ดิน ข้อมูลการใช้ที่ดิน ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้อมูลแหล่ง น้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทาน และข้อมูลสำหรับนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการทำงาน เช่น ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จากระบบ GFMIS ข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ สงป.301 ซึ่งการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะนำสู ่ ก ารค้ น หาสาเหตุ ข องปั ญ หา และมี ก ารนำเทคโนโลยี Google Cloud
Platform, Geospatial Analysis, Remote sensing, web application, สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ อีกทั้งยังมีการตรวจสอบศักยภาพพื้นที่โ ดยใช้
Agri-Map ในการจัดทำเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูก พืช (Zoning) โดยใช้วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ
เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างของพื้นที่ให้เหมาะสมกับการทำการเกษตรผสมผสานและการปลูกพืชชนิดอื่นๆ
เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเดิมไปปลูกพืชที่มีศักยภาพในพื้นที่เหมาะสมน้อยและ
ไม่เหมาะสม และมีการใช้แผนที่ ทางเลื อ กพืช เศรษฐกิจ (LDD Zoning) ซึ่งเป็น web application และ
mobile application ที่ช ่ว ยสนับ สนุ น การทำงานของเจ้ าหน้า ที ่ใ นพื ้น ที ่ สามารถพิม พ์แ ผนที ่เ พื ่ อ นำไป
ตรวจสอบกับพื้นที่จริง หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไข ปรับปรุง (Redline) ข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง และ
ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ใกล้เคียงกับปัจจุบัน (Near Real Time) อีกด้วย

