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สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เป า หมายการพั ฒ นาประเทศอย า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ใช เ ป น กรอบในการจั ด ทํ า แผนต า งๆ
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว และมาตรา 275 บัญญัติใหมี
กฎหมายวาดวยการจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย สาระที่พึงมีในยุทธศาสตรชาติ และ
เรื่องอื่นๆ จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาว สงผลใหมีการตราพระราชบัญญัติยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 ขึ้นมา
เพื่อเปนกรอบการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนในการดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 เพื่อเปนแนวทางวิธีการจัดทําแผนและขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศใหเปนฐาน
สําหรับการบรรลุยุทธศาสตรชาติตอไป
กรมพัฒนาที่ดินไดดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนปฏิรูปประเทศ โดยดําเนินการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความปรองดอง กรมพัฒนา
ที่ดิ น โดยดํา เนิน การศึกษา วิ เคราะห และทบทวนแผนงาน/โครงการของกรมพัฒ นาที่ดิน ใหมีความสอดคลอง
และเชื่ อมโยงกั บเป า หมายการพัฒ นาของยุทธศาสตรช าติ แผนแมบ ท และแผนปฏิรูป ประเทศที่เกี่ยวของ ดังนี้
ยุทธศาสตรชาติ 5 ดาน แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 7 แผนแมบท และแผนปฏิรูปประเทศ 2 ดาน รายละเอียด
ดังภาพ

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาที่ดินมีวงเงินงบประมาณทั้งหมด 4,537,449,680 ลานบาท
ประกอบด ว ย งบประมาณแผ น ดิ น 4,489,603,100 ล า นบาท และเงิ น นอกงบประมาณ 47,846,580 ลา นบาท
ซึ่งเปนงบประมาณดานการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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สวนที่ 2

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

2.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1)
2.1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานความมัน่ คง
(1) เปาหมาย ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
(2) ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
2.1.2 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศาสตร การเกษตรสรางมูลคา
2.1.3 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) เปาหมาย เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
2.1.4 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) เปาหมาย ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตร
ตอสภาพภูมิอากาศ
2.1.5 ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) เปาหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน
สวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก
รวดเร็ว โปรงใส
(2) ประเด็นยุทธศาสตร บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน
มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพ
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2.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2)
เปาหมายของ
แผนแมบทฯ
1. ความมั่นคง ประชาชนอยูดี
กินดี และมี
ความสุขดีขึ้น
ประเด็นที่

3. การเกษตร ผลิตภาพการ
ผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น

แผนยอยของ
แผนแมบทฯ
การปองกัน
และแกไข
ปญหาที่มี
ผลกระทบ
ตอความ
มั่นคง
1. อัตลักษณ
พื้นถิ่น

แนวทางการพัฒนา
13) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและชวยเหลือ
ประชาชนฯ

เปาหมายของ
แผนยอย
010202 ภาคใต
มีความสงบสุข
รมเย็น

๒) สงเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถ
ของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินคา
เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เพื่อสรางรายไดใหกับ
เกษตรกร และผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนทองถิ่น
อยางยั่งยืน

030101 สินคา
เกษตร
อัตลักษณ
พื้นถิ่นมี
มูลคาเพิม่ ขึ้น

2. เกษตร
ปลอดภัย

๑) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ทั้งจากการลด ละ เลิกการใชสารเคมีที่เปนอันตราย
ตลอดจนสงเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ
เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม และวนเกษตร
เปนตน เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมมีการ
ปนเปอนของสารเคมีอันตรายในสินคาเกษตรและ
อาหาร และสรางความปลอดภัยและมั่นคงดาน
อาหารในระดับครัวเรือน

030201 สินคา
เกษตรปลอดภัย
มีมูลคาเพิ่มขึ้น

6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากร
ทางการเกษตร อนุรักษและรักษาฐานทรัพยากร
ทางการเกษตรทีส่ ําคัญ เพื่อสนับสนุนการสราง
มูลคาและความมั่นคงอาหาร อาทิ ทรัพยากรน้ํา
ทรัพยากรดิน ใหมีความอุดมสมบูรณ การคุมครอง
ที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้าํ เพื่อการเกษตร
และชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช
ประโยชนจากฐานขอมูลทรัพยากรทางการเกษตร
เพื่อนํามาวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับขอมูล
สารสนเทศทางการเกษตร และนําไปสูการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรมอยางเหมาะสม สอดคลอง
กับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

030601
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินคา
เกษตรตอหนวย
มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
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เปาหมายของ
แผนแมบทฯ
3. การเกษตร ผลิตภาพการ
(ตอ)
ผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น
(ตอ)
ประเด็นที่

แผนยอยของ
แผนแมบทฯ
6. การพัฒนา
ระบบนิเวศ
การเกษตร
(ตอ)

แนวทางการพัฒนา

เปาหมายของ
แผนยอย

3) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวัง
และเตือนภัยสินคาเกษตร สงเสริมใหมีการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐาน
และครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร ขอมูลอุปสงคและ
อุปทานสินคาเกษตรที่มุงเนนการตลาดนําการผลิต
ขอมูลพื้นที่เกษตรกรรม และขอมูลมูลคาสินคา
เกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝาระวังและ
วางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑในมิติ
ตาง ๆ ทั้งดานอุปสงคและอุปทาน อาทิ เสถียรภาพ
ราคาสินคา กฎระเบียบการคาระหวางประเทศ ภัย
พิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความมั่นคงอาหาร โดยกําหนดมาตรการรองรับ
มาตรการเตือนภัย มาตรการการปรับตัว ระบบ
สํารองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกันความ
เสี่ยงใหทันกับสถานการณ รวมทั้งใหเกษตรกรและ
ผูใชประโยชนสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ตลอดจน
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ
วิเคราะหแนวโนมการผลิตสินคาเกษตร

การเสริมสราง ๒) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการ
ทุนทางสังคม พัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง
สงเสริมใหมรี ะบบการสนับสนุนความเขมแข็งและ
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นที่ครอบคลุม
ทุกมิติตั้งแต เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ตั้งแตระดับชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ที่เนนกา
รมีสวนรวมของทุกภาคสวน เสริมสรางผูนําการ
เปลี่ยนแปลงสามวัยในทองถิ่น ไดแก เยาวชน คนวัย
ทํางาน และผูส ูงอายุ เพื่อใหเกิดการสืบทอดทักษะ
ภูมิปญญาของกลุมคนที่จะเปนแกนนําการพัฒนาใน
ทองถิ่นระดับตําบลและหมูบาน กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และสนับสนุนการแกไข
ปญหาและพัฒนาชุมชนไดดวยตนเอง พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลพื้นฐานเพื่อใชประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีสวนรวมของคน
ในชุมชนและบนฐานขอมูลเชิงประจักษ โดยยึด
ยุทธศาสตรชาติและแผนระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เปนกรอบการดําเนินงาน

150101
ภาคีการพัฒนา
มีบทบาทในการ
พัฒนาสังคม
มากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
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เปาหมายของ
แผนแมบทฯ
3. การเกษตร ผลิตภาพการ
(ตอ)
ผลิตของภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น
(ตอ)
ประเด็นที่

18. การเติบโต สภาพแวดลอ
อยางยั่งยืน
มของประเทศ
ไทยมีคณ
ุ ภาพ
ดีขึ้นอยาง
ยั่งยืน

19. การบริหาร ความมั่นคงดาน
จัดการน้ําทั้ง น้ําของประเทศ
ระบบ
เพิ่มขึ้น

แผนยอยของ
แผนแมบทฯ
การยกระดับ
ศักยภาพการ
เปนผู
ประกอบการ
ธุรกิจ

แนวทางการพัฒนา

๑) เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะใหกับ
กลุมผูม ีรายไดนอย เพื่อยกระดับสูก ารเปน
ผูประกอบการธุรกิจ โดยสรางโอกาสและการเขาถึง
ขอมูลขาวสารและความรู ทั้งทางดานเทคโนโลยี
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และ
การตลาด มีทักษะตาง ๆ ที่สอดคลองและจําเปนตอ
การยกระดับเปนผูประกอบการ มีความรูความ
เขาใจดานบัญชีการผลิต การควบคุมตนทุน การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต จัดการคุณภาพและ
มาตรฐานผลผลิตของตนใหสามารถมีคุณภาพ
สามารถแขงขันได สามารถเชื่อมโยงและผสมผสาน
บูรณาการองคความรูจ ากภูมปิ ญญาทองถิ่นรวมกับ
องคความรูที่สรางขึ้นใหมมาปรับใชใหเหมาะสมกับ
ภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งตนน้ํา
กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยยึดแนวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการ
2) จัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความ
มลพิษที่มี
สั่นสะเทือน โดยมีแนวทางและเปาหมาย การ
ผลกระทบตอ บริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจาก
สิ่งแวดลอม
แหลงกําเนิดในเชิงพื้นที่ การพัฒนาระบบฐานขอมูล
และสารเคมี กลางดานคุณภาพอากาศและเสียง กําหนดใหมี
ในภาคเกษตร ระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ รวมทั้งเรงรัด
ทั้งระบบให
การแกไขปญหามลพิษทางอากาศที่ยังเปนปญหา
เปนไปตาม
เฉพาะพื้นที่ สรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
มาตรฐาน
ติดตามตรวจสอบเฝาระวังปองกันและแกไขปญหา
สากล
มลพิษในพื้นทีข่ องตนเอง
2) จัดการน้ําเพื่อสิ่งแวดลอม สงเสริมฟนฟู อนุรักษ
การ
พื้นที่ตนน้ํา พื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่พักน้ํา แหลงน้ํา
พัฒนาการ
จัดการน้ําเชิง ธรรมชาติ (รวมลําน้ํา) แองน้ําบาดาล การกระบาย
น้ําจากเมืองชายฝง ใหมีปริมาณและคุณภาพน้ําและ
ลุมน้ําทั้ง
ระบบเพื่อเพิ่ม ใชประโยชนไดตามเกณฑของแตละลุมน้ํา และ
จัดทําแผนการดําเนินการปองกัน ฟนฟู รักษา
ความมั่นคง
รวมกับแผนรักษาเขตตนน้ํา และการอนุรักษ ฟนฟู
ดานน้ําของ
รักษาสภาพสิ่งแวดลอม แหลงน้ําธรรมชาติ (รวมลํา
ประเทศ
น้ํา) พื้นที่ที่กําหนด ตามความสําคัญ และขอตกลงที่
มีของแตละลุมน้ํา โดย (1) มีการควบคุมปริมาณน้ํา
การดูแลคุณภาพน้ําในลําน้ํา (2) การจัดหาร
โครงสรางพื้นฐาน และ (3) กําหนดกติกาดูแล
สิ่งแวดลอมที่จําเปนเพื่อการจัดการ (เชน ระบบ
บําบัดน้ําเสีย การดูแลสารเคมีภาคเกษตร การ
สูญเสียพื้นที่ปา คุณภาพน้ํานานน้าํ )

เปาหมายของ
แผนยอย
160101
ศักยภาพและ
ขีดความ
สามารถของ
เศรษฐกิจฐาน
รากเพิ่มขึ้น

180402
คุณภาพอากาศ
เสียงและความ
สั่นสะเทือนอยู
ในเกณฑ
มาตรฐาน
ประเทศไทย
รอยละ 35 ของ
พื้นที่เปาหมาย
ระดับความ
มั่นคงดานน้ํา
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 3 ใหเปน
ระดับ 4 (สูงสุด
ที่ระดับ 5)
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เปาหมายของ
แผนแมบทฯ
20. การ
ภาครัฐมีการ
บริการ
ดําเนินการทีม่ ี
ประชาชน
ประสิทธิภาพ
และ
ดวยการนํา
ประสิทธิภาพ นวัตกรรม
ภาครัฐ
เทคโนโลยีมา
ประยุกตใช
ประเด็นที่

แผนยอยของ
แนวทางการพัฒนา
แผนแมบทฯ
5) การสราง บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก
และพัฒนา
มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
บุคลากร
ภาครัฐ

เปาหมายของ
แผนยอย
3) พัฒนา
บุคลากรภาครัฐ
ทุกประเภทใหมี
ความรู
ความสามารถ

2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ
(1) ดานเศรษฐกิจ
1.1) หัวขอที่ 1 การปฏิรูปดานความสามารถในการแขงขัน
หัวขอยอย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity)
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมเกษตร
ประเด็นยอย ขอมูลของตลาด โซนนิ่งและเครื่องมือสรางมูลคาเพิ่มใหขอมูล
ของตลาด การทําโซนนิ่งและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่ม
รายไดใหกับเกษตรกร
- เปาหมายกิจกรรม : เพิ่มศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมเกษตรของ
ประเทศไทย
1.2) หัวขอที่ 2 การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม
หัวขอยอย 2.1 การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
ประเด็นยอย การขยายผลโครงการหลวงในพระราชดําริกวา 4,000 โครงการทั่ว
ประเทศ
- เปาหมายกิจกรรม :
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการนอมนําโครงการในพระราชดําริไปปฏิบัติ
2. เกษตรกรทัว่ ประเทศเขาใจและหันมาทําการเกษตรทฤษฎีใหมมากขึ้น
1.3) หัวขอที่ 2 การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม
หัวขอยอย 2.1 การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
ประเด็นยอย การจัดตั้ง Centre of Excellence สําหรับภาคเกษตร
- เปาหมายกิจกรรม :
1. มีศูนย Centre of Excellence สําหรับภาคทั่วประเทศ
1.4) หัวขอที่ 2 การปฏิรูปดานความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม
หัวขอยอย 2.2 การเสริมสรางพลังอํานาจชุมชน
ประเด็นยอย การพัฒนาธุรกิจชุมชน
- เปาหมายกิจกรรม : -
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(2) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1) เรื่อง ทรัพยากรทางบก
ประเด็นยอยที่ 1 ทรัพยากรปาไมและสัตวปา
1.6 จัดระเบียบและแกไขปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการครอบครอง
หรือใชประโยชนที่ดินปาไม
1.6.3 เร ง รั ด ขยายผลการจั ด ที่ ดิ น ทํ า กิ น ให ชุ ม ชนตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.)
- เปาหมายกิจกรรม : พื้นที่ปาไมที่มีการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตาม
นโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) มีการจัดการที่เหมาะสม
2.2) เรื่อง ทรัพยากรทางบก
ประเด็นยอยที่ 2 ทรัพยากรดิน
- จั ด ทํ า แผนที่ ก ารใช ที่ ดิ น ของชาติ ทั้ ง ระบบให ส อดคล อ งและ
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1. ปรับปรุงแผนการใชที่ดินระดับตําบลเพื่อรองรับเกษตร 4.0
2. นํารองการใชแผนที่ดินระดับตําบลไปสูการปฏิบัติ
2.2 สงเสริมการใชประโยชนที่ดินใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.2.1 กิจกรรมจัดทําเขตเกษตรอินทรีย
2.2.2 พัฒนาฐานขอมูลเกษตรอินทรีย
2.2.5 จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ที่เสี่ยง
ตอการชะลางพังทลายของดิน
- เปาหมายกิจกรรม :
1. ประเทศมีแผนการใชที่ดินของชาติทั้งระบบที่มีความ
ถูกตอง แมนยํา และเปนปจจุบัน สอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. เกษตรกรสามารถนําขอมูลแผนการใชที่ดินผานระบบ
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและชองทางอื่นๆ ไปใชในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรให
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
3. พื้นที่ทางการเกษตรมีการใชประโยชนที่ดินที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม โดยมีการขยายพื้นที่เขตเกษตรอินทรียอยางเปนรูปธรรม
4. พื้นที่ทางการเกษตรที่เสี่ยงตอการชะลางพังทลาย
ไดรับการอนุรักษดินและน้ําใหสามารถใชประโยชนที่ดินไดอยางยั่งยืน จํานวน
ไมนอยกวา 120,000 ไร

8
2.3) เรื่อง ทรัพยากรน้ํา
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : การบริหารเชิงพื้นที่
ประเด็นยอย การบริหารจัดการพื้นที่น้ําทวมตามฤดูกาล
- เปาหมายกิจกรรม : พื้นที่ที่เกิดน้ําทวมซ้ําซาก มีสระน้ําประจําไรนา แกมลิง ทางระบายน้ํา
หรือโครงสรางอื่นๆ ที่ชวยบรรเทาปญหาน้ําทวมในชวงฤดูฝนหรือสามารถกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
1) วัตถุประสงคที่ (2 , 3, 4)
2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความเขมแข็ง
พึ่งพาตนเองได
3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากและสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๒) เปาหมายรวมที่
2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก
มีความเขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเปนธรรม กลุมที่มีรายไดต่ําสุด รอยละ 40มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 15
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสู
เศรษฐกิจฐาน บริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลาง
และ ขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ
มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการ
สู ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ําโดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป
และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอการขยายตัวของ
ภาคการผลิตและบริการ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุ นการเติบโต
ที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของ
พื้นที่ ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง
ไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอย
ที่ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยู
ในเกณฑมาตรฐาน

9
3) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
(3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่
เปาหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เปาหมายยอยที่ 4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
เปาหมายที่ 2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา
เปาหมายยอยที่ 2 เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
และพื้นที่การทางเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
(3.2) แนวทางการพัฒ นาที่ 3.2 การเสริมสรางและพั ฒ นาขีดความสามารถในการ
แข ง ขั น ของภาคการผลิ ต และบริ ก ารมุ งเน น การสร า งความเชื่ อ มโยงของห ว งโซ มู ล ค า ระหว า งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางรายไดและ
กระจายรายไดสูคนในชุมชนอยางทั่วถึงอันจะนํามาซึ่งความเขมแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจ
ฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(4.1) เป าหมายระดั บยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมี
ความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3 เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
การสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม
และยั่งยืน

5) ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง

(5.1) เป า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 ประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น
(5.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิด
ความสอดคลองกันระหวางแผนงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใตการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน
6) ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ของประเทศ

(6.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(6.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
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สวนที่ 3 สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกรมพัฒนาที่ดิน
3.1 ภาพรวม

3.1.1 วิสัยทัศนของสวนราชการ
พัฒนาที่ดินใหสมบูรณ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใชประโยชนอยางยั่งยืน
บนพื้นฐานการมีสวนรวม
3.1.2 อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2557 กําหนดให
กรมพัฒนาที่ดินมีภารกิจเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใชที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม การสํารวจและ
จําแนกดิน การกําหนดบริเวณการใชที่ดิน การควบคุมการใชที่ดินบริเวณที่มีการใชหรือทําใหเกิดการปนเปอนของ
สารเคมี ห รื อวั ตถุ อื่น ใด การอนุ รั ก ษ ดิน และน้ํา การปรับ ปรุ งบํารุงดิ น การผลิตแผนที่ และทําสํ ามะโนที่ ดิน การ
ให บ ริ ก ารและถ า ยทอดเทคโนโลยี ดา นการพัฒ นาที่ดิ น ขอ มูล ดิน และการใช ป ระโยชน ที่ดิ น เพื่อ เพิ่ มผลผลิต ทาง
การเกษตรและใหมีการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2) ศึกษา สํารวจ วิเคราะห และจําแนกดินเพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนการใชที่ดินการกําหนด
บริเวณการใชที่ดิน การควบคุมการใชที่ดินบริเวณที่มีการใชหรือทําใหเกิดการปนเปอนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด การ
กําหนดเขตการอนุรักษดินและน้ํา รวมทั้งติดตามสถานการณสภาพการใชที่ดิน
3) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษดินและน้ํา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตรในไร
นา การปรับปรุงบํารุงดิน การผลิตและใชเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และการใชประโยชน
ที่ดิน การจัดการที่ดินเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร
4) ใหบริการวิเคราะหและตรวจสอบดิน น้ํา พืช ปุย พรอมใหคําแนะนําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา
การปรับปรุงบํารุงดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดิน
5) ศึกษา วิเคราะห และผลิตแผนที่ภาพถาย จัดทําสํามะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ฐานเพื่อ
เปนขอมูลในการวางแผนการใช การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรและอื่นๆ
6) ถายทอดผลการศึกษา คนควา วิจัย และใหบริการดานการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสรางเครือขาย
หมอดินอาสาและกลุมเกษตรกรใหเขมแข็งเพื่อรองรับการถายทอดเทคโนโลยี และมีสวนรวมในการพัฒนาที่ดินและ
ในดานอื่นๆ
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
3.1.3 พันธกิจ
1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดานการพัฒนาที่ดิน และสงเสริมการมีสวนรวม
การสรางเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
2) เสริมสรางพัฒนางานวิจัยดานการพัฒนาที่ดิน และสงเสริมเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินใหเกิด
เปนรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนําไปถายทอด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเกษตรกร
3) พัฒนาฐานขอมูลดิน โดยการสํารวจ วิเคราะห และจําแนกดิน เพื่อกําหนดแผนการใชที่ดิน
พรอมทั้งกําหนดเขตการใชที่ดินที่เหมาะสม และใหบริการขอมูลดานตางๆ อยางถูกตองและทันสมัยเพื่อใหเหมาะสม
กับศักยภาพของดิน

11
4) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษดินและน้ํา การฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน
เพื่อลดตนทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใชประโยชนที่ดินไดอยางยั่งยืน
5) พัฒนาหมอดิ นอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินนอย และกลุมเครือข ายเกษตรกรให มี
ความรู ความเขาใจดานการพัฒนาที่ดิน สามารถนําไปประยุกตใชไดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปนรากฐานใน
การดําเนินชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชน ใหเขมแข็ง
6) พัฒนาองคกรเพื่อใหเปนองคกรที่เปนเลิศดานการพัฒนาที่ดิน
3.1.4 วัตถุประสงค
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินดวยการสํารวจจําแนกดิน วิเคราะหดิน
และวางแผนการใชที่ดินอยางเปนระบบ
2) เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยงานวิจัยและเทคโนโลยีดานการพัฒนา
ที่ดินเชิงนวัตกรรม
3) บริหารจัดการทรัพยากรดินอยางสมดุลและยั่งยืนดวยการฟนฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษดิน
และน้ํา
4) สรางและพัฒนาความเขมแข็งใหกับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือขาย
5) พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีสวนรวม
6) พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการพัฒนาที่ดิน
3.1.5 เปาหมาย
1) ทรัพยากรดินไดรับการปรับปรุงฟนฟูเพิ่มขึ้น รอยละ 5 ตอป
2) งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมดานการพัฒนาดินถูกนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น
รอยละ 3 ตอป
3) ภาคการเกษตรมีการบริหารจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทําใหเกษตรกร
ลดใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรลดลง รอยละ 20 ตอป
4) องคกรมีเครือขายดานการพัฒนาที่ดินที่มีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น รอยละ 10 ตอป
5) องคกรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น รอยละ 5 ตอป
6) เปน องคกรแห งการเรี ยนรู ดานการพัฒ นาที่ดิน มีการจัด การองคความรู และเทคโนโลยี
สารสนเทศดานทรัพยากรดินเพิ่มขึ้น
3.1.6 ตัวชี้วัด
1) รอยละของพื้นที่การเกษตรไดรับการบริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสม
2) รอยละของพื้นที่ที่ไดรับการปรับปรุงฟนฟูเพิ่มขึ้น
3) จํานวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน
4) อัตราสวนของการใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรที่ลดลง
5) รอยละของเครือขายดานการพัฒนาที่ดินมีความเขมแข็ง
6) รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงและมีประสิทธิภาพในการทํางาน
7) จํานวนการจัดการองคความรูดานการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น
8) รอยละความพึงพอใจของบุคลากรตอการพัฒนาองคการ
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3.1.7 กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินดวยการสํารวจจําแนกดิน วิเคราะห
ดิน และวางแผนการใชที่ดินอยางเปนระบบ
กลยุทธที่ 2 เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยงานวิจัยและเทคโนโลยีดานการ
พัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
กลยุทธที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรดินอยางสมดุลและยั่งยืนดวยการฟนฟูปรับปรุงดิน และ
อนุรักษดินและน้ํา
กลยุทธที่ 4 สรางและพัฒนาความเขมแข็งใหกับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือขาย
กลยุทธที่ 5 พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีสวนรวม
กลยุทธที่ 6 พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการพัฒนาที่ดิน
กลยุทธที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินดวยการสํารวจจําแนกดิน วิเคราะหดิน และวางแผนการใช
ที่ดินอยางเปนระบบ
1. เปาหมาย
ดานการสํารวจจําแนกดิน
1.1 เพื่อใหไดระบบฐานขอมูลทรัพยากรดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการพัฒนาที่ดินมีความ
ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย และใชงานงาย
1.2 เพื่อใหหนวยงานและนักวิชาการภายนอกนําขอมูลการสํารวจและจําแนกดินไปใช และพัฒนาตอยอด
1.3 เพื่อใหเกษตรกรนําฐานขอมูลทรัพยากรดินไปใชประโยชนในพื้นที่การเกษตรดานการวิเคราะหดิน น้ํา พืช
1.4 เพื่อใหไดผลการวิเคราะหดิน น้ํา พืช ที่ถูกตองและรวดเร็วตามมาตรฐานคูมือประชาชนของกรมพัฒนา
ที่ดินทันตอความตองการ
1.5 เพื่อใหหนวยงานและนักวิชาการยอมรับขอมูลผลการวิเคราะหดิน น้ํา พืช และนําไปใชประโยชน และ/
หรือพัฒนาตอยอด
1.6 เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําผลวิเคราะหดิน น้ํา พืช ไปใชประโยชนในพื้นที่การเกษตร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.7 เพื่อพัฒนาเครื่องมือวิเคราะหดินใหมีการนําไปใชประโยชนไดอยางแพรหลายดานการจัดทําแผนการใช
ที่ดิน
1.8 เพื่อพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดทําแผนการใชที่ดินใหครอบคลุมและรวดเร็ว
1.9 เพื่อใหไดขอมูลแผนการใชที่ดินที่มีความถูกตองแมนยํา ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิด
1.10 เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําแผนการใชที่ดินไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม
1.11 เพื่อใหเกษตรกรยอมรับคําแนะนําดานการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน
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2. ตัวชี้วัด
2.1 จํานวนระบบฐานขอมูลทรัพยากรดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
2.2 รอยละของฐานขอมูลทรัพยากรดินระดับจังหวัดที่ไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
2.3 จํานวนครั้งของการขอรับบริการขอมูลทรัพยากรดิน
2.4 รอยละของระยะเวลาในการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรดินลดลง
2.5 รอยละของหนวยงาน/นักวิชาการที่มีความพึงพอใจขอมูลที่นําไปใชประโยชนหรือพัฒนาตอยอด
2.6 รอยละของเกษตรกรที่มีการนําฐานขอมูลดินทรัพยากรดินไปใชในพื้นที่การเกษตร
2.7 รอยละของผลการวิเคราะหดินเปนไปตามมาตรฐานคูมือประชาชนของกรมพัฒนาที่ดิน
2.8 จํานวนชุดตรวจสอบดินที่ไดรับการพัฒนา
2.9 รอยละของหนวยงาน/นักวิชาการที่มีความพึงพอใจขอมูลทีน่ ําไปใชประโยชนหรือพัฒนาตอยอด
2.10 รอยละของเกษตรกรในการนําผลการวิเคราะหดินไปใชประโยชน
2.11 กําหนดเวลาในการจัดทําแผนการใชที่ดินลดลง
2.12 รอยละของเกษตรกรที่มีความเขาใจแผนการใชที่ดินในระดับมากและนําไปใชประโยชน
2.13 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลตอแผนการใชที่ดิน
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรดินใหมีความเหมาะสมกับความตองการของเกษตรกร สามารถ
นําไปใชประโยชนไดงายและสะดวก
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรดินใหมีความถูกตอง เหมาะสมและครอบคลุมทุกพื้นที่
และทุกชนิดพืช
3.3 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ (War Room) ดานขอมูลดินและการพัฒนาที่ดิน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
3.4 ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะหดิน น้ํา พืช ใหตรงตามความตองการของเกษตรกรในการนําไปใช
ประโยชน
3.5 ปรับปรุงการแปรความหมายผลการ วิเคราะหดิน ใหอยูในรูปแบบที่ผูรับบริการสามารถนําขอมูลไปใช
งานไดงาย
3.6 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรดานการวางแผนการใชที่ดิน
3.7 เสริมสรางองคความรูดานการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรสําหรับใช
ประโยชนในพื้นที่ทางการเกษตรไดอยางเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได
3.8 พัฒนาระบบการจัดทําแผนที่/สํารวจแผนที่การใชที่ดินใหใชระยะเวลาลดลงโดยใชเทคโนโลยีที่มีความ
แมนยําและทันสมัย
3.9 สรางแบบจําลองในการวิเคราะหคาดการณการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในอนาคต
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 การบริหารจัดการองคความรูดานทรัพยากรดิน
4.2 การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อจัดทําแผนที่ดินความแมนยําสูง
4.3 ปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรดิน
4.4 ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ
4.5 การพัฒนาสูความเปนเลิศดานการวิเคราะห ดิน น้ํา พืช
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4.6 การจัดระบบการบริหารงานหองปฏิบัติการวิเคราะหสารปนเปอนสิ่งแวดลอมดินในพื้นที่เกษตรตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
4.7 พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบดินภาคสนามอยางงาย (LDD Test Kit)
4.8 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานแผนการใชที่ดินใหมีความแมนยําและทันสมัย
4.9 จัดทําฐานขอมูลในการกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ
กลยุทธที่ 2
เพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยงานวิจัยและเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
1. เปาหมาย
1.1 เพื่อพัฒนางานวิจัยและสงเสริมเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน ใหสอดคลองกับสภาพปญหาพื้นที่ ความ
ตองการของเกษตรกรใหสามารถใชประโยชนเพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได อยางเปนรูปธรรม
1.2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยงานวิจัยและเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน
เชิงนวัตกรรม
1.3 เพื่อพัฒนานักวิชาการ/นักวิจัย สําหรับผลิตผลงานวิจัยอยางมีคุณภาพและสามารถเผยแพรผลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติได
2. ตัวชี้วัด
2.1 รอยละของโครงการวิจัยที่ไดรับการพัฒนาเชิงนวัตกรรม
2.2 รอยละของผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในภาคการเกษตรอยางเปนรูปธรรม
2.3 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการเผยแพร
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการพัฒนาที่ดินที่เกษตรกรนําไปปฏิบัติได
งายลงทุนต่ํา เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร
3.2 การพัฒนางานวิจัยและสงเสริมเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรมและสามารถ นําไปถายทอด
ใหแกเกษตรกรได
3.3 บริหารจัดการขอมูลดานงานวิจัย และเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรมใหมีการจัดเก็บและ
เชื่อมโยงอยางเปนระบบ ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 พัฒนาศักยภาพนักวิชาการใหมีความรูความสามารถทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินในลักษณะองครวม
4.2 พัฒนาศักยภาพนักวิชาการตามสายงานแตละดาน เพื่อสรางผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมอยางเปน
รูปธรรม
4.3 พัฒนาฐานขอมูลงานวิจัยและเชื่อมโยงอยางเปนระบบดวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลยุทธที่ 3
บริหารจัดการทรัพยากรดินอยางสมดุลและยั่งยืนดวยการฟนฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษดินและน้ํา
1. เปาหมาย
ดานการฟนฟูปรับปรุงดิน
1.1 เพื่อพัฒนาองคความรูดานการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความถูกตองตามหลักวิชาการ
1.2 เพื่อสงเสริมมาตรการปรับปรุงบํารุงดินใหเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางแพรหลาย
1.3 เพื่อใหเกษตรกรมีพื้นที่ทําการเกษตร ที่มีความอุดมสมบูรณ และเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ดานการอนุรักษดินและน้ํา
1.4 เพื่อพัฒนาองคความรูดานการอนุรักษดินและน้ําที่ถูกตองและเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดเกิดการลงทุนต่ํา
1.5 เพื่อจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําที่ถูกตองและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และถูกตองตามหลักวิชาการ
1.6 เพื่อสงเสริมมาตรการอนุรักษดินและน้ําใหมีการนําไปใชประโยชนอยางแพรหลาย
1.7 เพื่อใหเกษตรกรมีพื้นที่ทําการเกษตร ที่มีความอุดมสมบูรณ และเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน
1.8 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใหมีความถูกตองตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
1.9 เพื่อใหเกษตรกรสามารถใชประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ตัวชี้วัด
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

จํานวนองคความรูดานการฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินไดรับการถายทอดสูเกษตรกรตามเหมาะสมกับพื้นที่
จํานวนพื้นที่การเกษตรไดรับการฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินเพิ่มขึ้น
รอยละของเกษตรกรนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการฟนฟูปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ
รอยละของเกษตรกรนําความรูดานการอนุรักษดินและน้ําไปใชประโยชนเพื่อการเกษตร
รอยละของเกษตรกรมีความพึงพอใจตอการอนุรักษดินและน้ํา
รอยละของพื้นที่ไดรับการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
รอยละของแหลงน้ําที่กอสราง ถูกตองตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรไดรับประโยชนจากแหลงน้ํา

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาองคความรูดานการฟนฟูปรับปรุงบํารุงดิน ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และงายตอการปฏิบัติ
3.2 พัฒนาคูมือดานการฟนฟูปรับปรุงดินทุกประเภทใหเปนมาตรฐานตามหลักวิชาการ
3.3 สงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีดานการฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะสมกับสภาพปญหาของพื้นที่
3.4 สงเสริมใหเกษตรกรดําเนินการปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ทําการเกษตรอยางตอเนื่อง
3.5 พัฒนาคูมือดานการอนุรักษดินและน้ํา ใหเปนไปตามมาตรฐานตามหลักวิชาการ
3.6 สงเสริมและขยายผลมาตรการอนุรักษดินและน้ํา
3.7 จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และถูกตองตามหลักวิชาการ
3.8 พัฒนาแหลงน้ําตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
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4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 จัดทําคลังความรูการปรับปรุงบํารุงดินของกรมพัฒนาที่ดิน
4.2 สงเสริมและขยายผลการใชเทคโนโลยีดานการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อลดตนทุนการผลิตและสนับสนุน
การผลิตอาหารปลอดภัย
4.3 การปรับปรุงคุณภาพดินตามสภาพปญหาของดิน
4.4 การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
4.5 พัฒนาความรูในการจัดระบบอนุรักษดินและน้ําแบบมีสวนรวม
4.6 พัฒนาองคความรูดานอนุรักษดินและน้ําที่ถูกตองและงายตอการปฏิบัติ
4.7 พัฒนาระบบชวยตัดสินในการวางแผนการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา
4.8 จัดทําแผนแมบทการอนุรักษดินและน้ําในเขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํา
4.9 สาธิตการอนุรักษดินและน้ําโดยใชเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินโดยใชวิธีพืชและวิธีกล
4.10 ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน
4.11 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
กลยุทธที่ 4
สรางและพัฒนาความเขมแข็งใหกับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือขาย
1. เปาหมาย
1.1 เพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา หมอดินนอย เกษตรกร กลุมเกษตรกร และภาคี
เครือขายใหมีองคความรูดานการพัฒนาที่ดิน
1.2 เพื่อสรางและเชื่อมโยงเครือขายของหมอดินอาสา เกษตรกร และกลุมเกษตรกรดานการพัฒนาที่ดิน
1.3 เพื่อพัฒนาหมอดินอาสา และเกษตรกร ใหเปนเกษตรกรมืออาชีพ
2. ตัวชี้วัด
2.1 รอยละของหมอดินอาสาและภาคีเครือขายดานการพัฒนาที่ดินมีความเขมแข็ง
2.2 รอยละความพึงพอใจของหมอดินอาสาและภาคีเครือขายดานการพัฒนาที่ดินที่มีตอการอบรมพัฒนาศักยภาพ
2.3 รอยละของเกษตรกรนําความรูที่ไดรับจากหมอดินอาสาไปปฏิบัติตาม
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 สรางและเชื่อมโยงเครือขายดานการพัฒนาที่ดินมีความเขมแข็ง และสามารถนําเทคโนโลยีดานการ
พัฒนาที่ดินไปถายทอดใหกับภาคีเครือขายได
3.2 พัฒนาองคความรูดานการพัฒนาที่ดินใหเปนตามหลักวิชาการใหเปนเกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer)
3.3 เสริมสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและขยายผลการทําการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาหมอดินอาสาสูเกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer)
4.2 บูรณาการความรูระหวางหมอดินอาสาและนักวิชาการเพื่อใหเกิดนวัตกรรม
4.3 ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเครือขายดานการพัฒนาที่ดิน
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กลยุทธที่ 5
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีสวนรวม
1. เปาหมาย
1.1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินในการนําไปใชประโยชนไดเหมาะสม และเกษตรนําไปพัฒนา
ในพื้นที่ทางการเกษตร
1.2 เพื่อใหหนวยงานทั้งในและ/หรือ นอกประเทศยอมรับและนําเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินไปใช
ประโยชน
1.3 เพื่อใหกลุมเกษตรกรทําการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดรับผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมี
1.4 เพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนและ/หรือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2. ตัวชี้วัด
2.1 รอยละของเครือขายดานการพัฒนาที่ดินสามารถนําเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินไปถายทอดไดและ
นําไปปฏิบัติได
2.2 รอยละของนักวิชาการและนักวิจัยไดรับความพึงพอใจจากการนําความรูและขอมูลผลงานวิจัยของกรม
ไปใชประโยชน
2.3 รอยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นและ/หรือลดตนทุนทางการเกษตรจากการใชเทคโนโลยีดาน
การพัฒนาที่ดิน
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการพัฒนาที่ดิน ใหมีความถูกตอง ทันสมัยและครอบคลุมการ
นําไปใชประโยชน เพื่อถายทอดใหกับเกษตรกรและเครือขายดานการพัฒนาที่ดิน
3.2 สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนา
ที่ดินบนพื้นฐานการมีสวนรวม
3.3 เสริมสรางองคความรูดานการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหเกษตรกรสามารถนําไปใชประโยชนใน
พื้นที่ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรไดอยางเหมาะสมและปลอดภัยจากสารเคมี
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการพัฒนาที่ดิน ใหมีความถูกตอง ทันสมัยและครอบคลุมการ
นําไปใชประโยชน
4.2 สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน
บนพื้นฐานการมีสวนรวม
4.3 สงเสริมการพัฒนาที่ดินแบบมีสวนรวม
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กลยุทธที่ 6
พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศดานการพัฒนาที่ดิน
ดานการจัดทําแผนและการติดตามประเมินผล
1. เปาหมาย
1.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดทําแผนงานและระบบการติดตามประเมินผลไปใชในการประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย
1.2 เพื่อพัฒนาขอมูลดานแผนงาน/โครงการใหมีความถูกตองและทันสมัย
1.3 เพื่อประเมินผลโครงการใหสามารถนําไปใชประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมของกรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ตัวชี้วัด
2.1 จํานวนระบบการจัดทําแผนงานและติดตามประเมินผลที่ไดรับการพัฒนา
2.2 ความพึงพอใจของผูบริหารตอการเรียกใชระบบ
2.3 รอยละของผลการประเมินโครงการสามารถนําไปใชประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมของกรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 มีฐานขอมูลดานแผนงานติดตามประเมินผลเชื่อมโยงทุกหนวยงานเพื่อใชในการบริหารงาน
3.2 สรางเครือขายความรวมมือในการจัดทําแผนงาน การติดตามงาน และประเมินผลโครงการของกรมฯ
3.3 พัฒนาบุคลากรของกรมฯ ใหมีความรูความเขาใจ สามารถเชื่อมโยงงาน และนําไปปฏิบัติไดสอดคลอง
กับสถานการณ
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 การสรางเครือขายดานแผนงาน การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
4.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการบริหารงาน
4.3 พัฒนาบุคลากรดานการจัดทํายุทธศาสตร
ดานการบริหารงบประมาณ
1. เปาหมาย
1.1 เพื่อใหการบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อพัฒนาระบบการเบิกจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ
2. ตัวชี้วัด
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

รอยละของการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนงบประมาณประจําป
รอยละของขอผิดพลาดการโอนจัดสรรงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง
รอยละของหนวยงานสามารถบริหารการเบิกจายงบประมาณที่ไดครบถวนอยางมีประสิทธิภาพ
รอยละของความถูกตองของการเบิกจายเงินตามระเบียบกฎหมาย ขอบังคับ
รอยละความพึงพอใจตอการรับบริการของกระบวนการเบิกจายเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด
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3. แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาโปรแกรมของระบบการควบคุมการใชจายเงินใหครอบคลุมทุกหนวยเบิกจาย เพื่อใชในการ
สอบทานกับการใชจายเงินในระบบ GMFIS ใหถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน และเปนการเรงรัดการใชจายงบประมาณ
รวมทั้งเปนการควบคุมในแตละผลผลิต กิจกรรม/โครงการ
3.2 จัดทําคูมือการจัดทําใบสําคัญการเบิกจายที่ถูกตองตามระเบียบฯ กฎหมาย ขอบังคับ
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนางานดานการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณ ติดตาม เรงรัด และตรวจสอบ
4.2 พัฒนาบุคลากรกรมฯ ดานการบริหารงบประมาณ
ดานการจัดการดานกฎหมายและระเบียบ
1. เปาหมาย
1.1 เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการดานกฎหมายและระเบียบใหมีประสิทธิภาพ สําหรับสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
1.2 เพื่อใหเจาหนาที่สามารถนําความรูดานกฎหมายและระเบียบไปใชในการปฏิบัติตามภารกิจของกรมฯ
ไดอยางถูกตอง
2. ตัวชี้วัด
2.1 จํานวนชุดองคความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน
2.2 รอยละของจํานวนเจาหนาที่ที่ไดรับการถายทอดความรูนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงกระบวนการจัดการดาน กฎหมายและระเบียบใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่
3.2 พัฒนาความรูดานกฎหมายกฎระเบียบใหกับบุคลากรทราบและนําไปปฏิบัติได
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 การถายทอดความรูดานกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ กรมพัฒนาที่ดิน
4.2 การพัฒนาความรูดานการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยดวยกฎ ระเบียบราชการ
ดานการเผยแพรและประชาสัมพันธ
1. เปาหมาย
1.1 เพื่อปรับปรุงกระบวนการเผยแพรและประชาสัมพันธ ใหมีขอมูลขาวสารดานการพัฒนาที่เขาถึง
กลุมเปาหมายอยางทั่วถึง ทันเวลา เปนที่ยอมรับและสรางภาพลักษณที่ดีใหองคกร
2. ตัวชี้วัด
2.1 รอยละที่เพิ่มขึ้นของผูรับบริการที่ไดรับขอมูลขาวสารของกรมพัฒนาที่ดินผาน Social Media เมื่อเทียบ
กับปที่ผานมา
2.2 ระดับความรูความเขาใจของผูรับบริการที่ไดรับขอมูลขาวสารดานการพัฒนาที่ดิน
2.3 รอยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่ไดรับขอมูลขาวสารการพัฒนาที่ดิน
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3. แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนา Social Media มาใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3.2 พัฒนาและเพิ่มชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธใหกับผูรับบริการ
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 การเผยแพรและประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน
ดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เปาหมาย
1.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการพัฒนาที่ดินใหครบถวนและครอบคลุม
ในทุกมิติ
1.2 เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลดาน GIS การพัฒนาที่ดินใหมีความถูกตองเปนปจจุบันและตรงตามความ
ตองการของผูใชเพื่อใหบริการบนระบบ WMS
1.3 เพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย เพื่อรองรับ Internet of Things (IOT)
2. ตัวชี้วัด
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการพัฒนาที่ดินที่ไดรับการพัฒนา
รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รอยละ(เฉลี่ย)ผลสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวนขอมูลดานพัฒนาที่ดินที่ใหบริการบนระบบ WMS
รอยละที่เพิ่มขึ้นของผูรับบริการที่นําขอมูลไปใชประโยชนเมื่อเทียบกับปที่ผานมา

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพฐานขอมูล ใหครอบคลุมทุกมิติ
3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) นําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่เพื่อใหบริการบนระบบ Web Map
Service ประกอบดวย 1.ขอมูลเชิงพื้นที่สภาพการใชที่ดินรายจังหวัด/ภาค/ประเทศ 1:250,000 2.ขอมูลดิน
3.ขอมูลภัยพิบัติ (ขอมูลดินถลม น้ําทวม พื้นที่ภัยแลง) 4.ขอมูลการจัดทําเขตการใชที่ดิน (Zoning) 5.ขอมูลออรโธสี
เชิงเลข มาตราสวน 1:4,000
3.3 วางระบบเครือขายไรสายใหครอบคลุมทุกสํานักงาน
3.4 วางระบบ Security เพื่อปองกันการบุกรุกหรือการโจมตีเครือขายจากภายนอก
3.5 โครงการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมใหเขาสูมาตรฐาน ICT
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาฐานขอมูลและระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics system) ตามมาตรฐาน ICT สําหรับ
บริการบนระบบอินเตอรเน็ต
4.2 จัดการคลังขอมูลเพื่อการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลสารสนเทศ (Analytic Bi)
4.3 ศึกษาวิจัยโมเดลการทําการเกษตรแบบแมนยําระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดความเหมาะสมของดิน
กับพืช การจัดการดิน การปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษดินและน้ํา ฯลฯ เปนรายบุคคลผานแอฟพลิเคชั่น
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4.4 จัดทําแผนที่ถือครองการเกษตรรายแปลงระบบเก็บขอมูลสภาพการใชที่ดิน ขอมูลดินและน้ําจาก
อุปกรณเซ็นเซอรและโดรน (Drone)
4.5 บูรณาการขอมูลเกษตรกร ไดแก ขอมูลทะเบียนราษฎร ขอมูลทะเบียนเกษตรกร
4.6 พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลดานการใหขอมูลผานชองทางอิเลคทรอนิกส
4.7 พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่รัฐและหมอดินอาสาดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
4.8 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสูการปฏิบัติในสวนภูมิภาค
4.9 ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. เปาหมาย
1.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจําตําแหนงเพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานไดบรรลุ
เปาหมายและทัดเทียมกับสวนราชการอื่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1.2 เพื่อพัฒนาฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคลใหครอบคลุมและเปนปจจุบันเพื่อใหสามารถนําไปใชในการ
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เชน IDP การวิเคราะห
Workload/ Training Road Map เพื่อยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มความ
ผูกพันในองคกร
1.4 เพื่อพัฒนาการจัดการความรูใหกับบุคลากรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรูและการสรางชองทาง
การเรียนรูอยางตอเนื่อง
2. ตัวชี้วัด
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ระยะเวลาของการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจําตําแหนงประจําป
จํานวนรายงานสมรรถนะประจําตําแหนงของกรมพัฒนาที่ดิน
รอยละบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะประจําตําแหนง
รอยละความพึงพอใจของผูบริหารและผูปฏิบัติที่มีตอฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคล
รอยละความสําเร็จของแผนสรางและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จํานวนองคความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรูขององคกร

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงสมรรถนะประจําตําแหนงใหสอดคลองกับ JD
3.2 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจําตําแหนงเพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานไดบรรลุ
เปาหมาย
3.3 พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงทั้งระบบ กผง. กค. กกจ
3.4 จัดทําแผนสรางและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.5 พัฒนาบุคลากรดานการเจาหนาที่ใหมีความรู ความเขาใจเรื่องเครื่องมือบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
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3.6 จัดทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางชองทางการเรียนรูใหกับบุคลากร เพื่อสรางองคความรูจากการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 ปรับปรุงสมรรถนะประจําตําแหนงใหสอดคลองกับแบบบรรยายลักษณะงาน (JD) และพัฒนาบุคลากร
ตามสมรรถนะประจําตําแหนงเพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
4.2 จัดทําระบบ Training Road Map กรมพัฒนาที่ดิน
4.3 วิเคราะหอัตรากําลัง (Workforce Analysis) และจัดทําแผนอัตรากําลังกรมพัฒนาที่ดิน
4.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางชองทางการเรียนรูใหกับบุคลากรเพื่อสรางองคความรูจากการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4.5 พัฒนาระบบ HRIS เชื่อมโยงทั้งระบบ กผง. กค. กกจ.
ดานการพัฒนาระบบบริหารองคกร
1. เปาหมาย
1.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐขององคกรดวยเครื่องมือการบริหารจัดการที่เปนสากล
1.2 เพื่อปรับปรุงโครงสรางบทบาทภารกิจของหนวยงานใหสอดคลอง และเหมาะสมกับภารกิจกรม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ตัวชี้วัด
2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององคกรตามเกณฑ PMQA
2.2 ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA จากสํานักงาน ก.พ.ร.
2.3 รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางบทบาทภารกิจของหนวยงานใหสอดคลองและเหมาะสม
กับภารกิจของกรมที่เปลี่ยนแปลงไป
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกรตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 การปรับปรุงโครงสราง บทบาทภารกิจของกรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
4. โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการ
4.2 ศึกษาวิเคราะหแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพองคการตามกรอบการประเมินผล
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
4.3 ศึกษาวิเคราะหโครงสรางบทบาทภารกิจของกรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของ
กรมที่เปลี่ยนแปลงไป

3.2 วงเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564

วงเงินงบประมาณทั้งหมด 4,537,449,680 ลานบาท
งบประมาณแผนดิน
4,489,603,100
เงินนอกงบประมาณ
47,846,580

ลานบาท
ลานบาท

แผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมพัฒนาที่ดิน
เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

แผน
แมบท

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรม
การทํางานที่มุง
ผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม
ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โปรงใส

การ
บริการ
ประชาชน
และ
ประสิทธิภา
พภาครัฐ

3,153,614,900
1,378,593,000
1,378,593,000
100,196,000 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ การพัฒนา
การผลิตของ ระบบนิเวศ
ภาคเกษตร การเกษตร
เพิ่มขึ้น

030601
3) พัฒนาระบบขอมูล
ประสิทธิภาพการ สารสนเทศฯ
ผลิตสินคาเกษตรตอ
หนวยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

73,840,800
26,355,200
116,495,100 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ การพัฒนา
การผลิตของ ระบบนิเวศ
ภาคเกษตร การเกษตร
เพิ่มขึ้น

030601
1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ
ประสิทธิภาพการ จัดการฐานทรัพยากรทาง
ผลิตสินคาเกษตรตอ การเกษตรฯ
หนวยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น

ไร
อัตรา
อัตรา

32,660,321
3,262
3,262

4,489,603,100
1,119,495,600
1,119,495,600 6. การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ไร
ไร
ไร
ไร

32,650,621
32,016,857
32,016,857
30,000,000

ไร
ระบบ
ราย

30,000,000
1
552,072

ราย
ราย
แหง

480,000
72,072
1,600

1. กลุมบุคลากรภาครัฐ
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2. กลุมงบประมาณรายจายกรมพัฒนาที่ดิน (Function)
2.1 แผนงานพื้นฐาน
1) แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ผลผลิตที่ 1 ฐานขอมูลทรัพยากรที่ดินไดรับการปรับปรุงและพัฒนา

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรดิน
กิจกรรมหลักที่ 1.2 ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมหลักที่ 2.1 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
กิจกรรมหลักที่ 2.2 การพัฒนาหมอดินอาสา
กิจกรรมหลักที่ 2.3 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดิน

เปาหมาย

งบประมาณ

47,537,400
64,877,700
4,080,000

ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
แผนแมบท

แผนยอย เปาหมายแผนยอย

ภาครัฐมีการ 5.การสราง
ดําเนินการที่ และพัฒนา
มี
บุคลากรภาครัฐ
ประสิทธิภาพ
ดวยการนํา
นวัตกรรม
เทคโนโลยีมา
ประยุกตใช

แนวทางการพัฒนา

แผนปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูป

บุคลากรภาครัฐยึด 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุก
คานิยมในการทํางาน ประเภทใหมีความรู
เพื่อประชาชน ยึด ความสามารถ
หลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึก
มีตวามสามารถสูง
มุงมั่น และเปนมือ
อาชีพ

ดานเศรษฐกิจ

2. การสนับสนุนการเกษตรแบบโซน
นิ่ง : กําหนดพื้นที่ทางการเกษตร
(Agricultural zoning)

โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ําไดรับการพัฒนา

หนวยนับ

เปาหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตรชาติ

1,161,901,900 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

แผน
แมบท

เปาหมาย
แผนแมบท

แผนยอย เปาหมายแผนยอย

การเกษตร 2. ผลิตภาพ การพัฒนา
การผลิตของ ระบบนิเวศ
ภาคเกษตร การเกษตร
เพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา

แผนปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูป

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ
030601
ประสิทธิภาพการ จัดการฐานทรัพยากรทาง
ผลิตสินคาเกษตรตอ การเกษตรฯ
หนวยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

ไร

2,016,857

กิจกรรมหลักที่ 3.1 ปรับปรุงคุณภาพดิน

ไร

67,628

205,592,200

ดานเศรษฐกิจ

การปรับคุณภาพดิน ดําเนินการ
แกปญหาเรื่องคุณภาพดินและชวย
เกษตรกรปรับคุณภาพดินในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ

กิจกรรมหลักที่ 3.2 ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน

ไร

953,800

704,460,500

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

สงเสริมการใชประโยชนที่ดินใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลักที่ 3.3 การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ
กิจกรรมหลักที่ 3.4 แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกรอน

ไร

14,929

82,112,800

ไร

12,000

37,135,100

กิจกรรมหลักที่ 3.5 สงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร

ไร

968,500

132,601,300

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

สงเสริมการใชประโยชนที่ดินใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

633,764
462,450
462,450
462,450
74,500

1,775,021,900
1,416,220,800
1,416,220,800
1,416,220,800
59,364,400 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ การพัฒนา
การผลิตของ ระบบนิเวศ
ภาคเกษตร การเกษตร
เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ
030601
ประสิทธิภาพการ จัดการฐานทรัพยากรทาง
ผลิตสินคาเกษตรตอ การเกษตรฯ
หนวยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

ดานเศรษฐกิจ
(กษ. กําหนด)

การพัฒนาธุรกิจชุมชน (สรางธุรกิจ
ระดับชุมชน) กิจกรรม การรวมกลุม

74,500
5/90,000

59,364,400
221,050,400 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ การพัฒนา
การผลิตของ ระบบนิเวศ
ภาคเกษตร การเกษตร
เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ
030601
ประสิทธิภาพการ จัดการฐานทรัพยากรทาง
ผลิตสินคาเกษตรตอ การเกษตรฯ
หนวยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

ดานเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานยุทธศาสตร
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2.1 การพัฒนาดานการเกษตร
1) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา
โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดินในระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
ไร
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร ชนิดพืช/ไร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดทําฐานขอมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม
เหมาะสมตาม Agri - Map

ชนิดพืช
ไร

5
90,000

42,137,500
178,912,900

การสนับสนุนการเกษตรแบบโซนนิ่ง
กําหนดพื้นที่ทางการเกษตร
(Agricultural zoning)ที่ครอบคลุม
ทั้งในเรื่องของขอมูลเชิงภูมิศาสตร
อากาศ พรอมกับพัฒนาแผนที่
ทางการเกษตร (Agri Map)ที่
สามารถนําเสนอรูปแบบของการทํา
การเกษตรและการใชพันธุพืชที่
เหมาะสมกับพื้นที่ได

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

เปาหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

แผน
แมบท

เปาหมาย
แผนแมบท

แผนยอย เปาหมายแผนยอย

แนวทางการพัฒนา

แผนปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูป

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรทางบก ทรัพยากรดิน
สงเสริมการใชประโยชนที่ดินใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรทางบก ทรัพยากรดิน
สงเสริมการใชประโยชนที่ดินใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

โครงการธนาคารสินคาเกษตร

แหง

77

11,074,700 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ การพัฒนา
การผลิตของ ระบบนิเวศ
ภาคเกษตร การเกษตร
เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 1 ธนาคารปุยอินทรีย
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย)
กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมเกษตรกรผูผลิตเกษตรอินทรียดวยระบบการรับรอง
แบบมีสวนรวม (ถายทอดเทคโนโลยีฯ สูระบบเกษตรอินทรีย)

แหง
ไร
ไร

77
8,250
8,250

11,074,700
39,093,500
23,293,500 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

3. การเกษต 2. ผลิตภาพ เกษตรปลอดภัย 030201 สินคา
การผลิตของ
เกษตรปลอดภัยมี
ภาคเกษตร
มูลคาเพิ่มขึ้น (GAP
เพิ่มขึ้น
และเกษตรอินทรีย)

กิจกรรมหลักที่ 2 สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม

ราย

10,000

15,800,000 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

3. การเกษต 2. ผลิตภาพ การพัฒนา
การผลิตของ ระบบนิเวศ
ภาคเกษตร การเกษตร
เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ
030601
ประสิทธิภาพการ จัดการฐานทรัพยากรทาง
ผลิตสินคาเกษตรตอ การเกษตรฯ
หนวยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

โครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน

บอ

40,000

714,610,300 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ การพัฒนา
การผลิตของ ระบบนิเวศ
ภาคเกษตร การเกษตร
เพิ่มขึ้น

030601
1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ ดาน
ประสิทธิภาพการ จัดการฐานทรัพยากรทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลิตสินคาเกษตรตอ การเกษตรฯ
และสิง่ แวดลอม
หนวยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 1 การกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน
โครงการบริหารจัดการดินและน้ําเขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํา

บอ
แหง

40,000
12

714,610,300
12,941,100 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

3.
2. ผลิตภาพ การพัฒนา
การเกษตร การผลิตของ ระบบนิเวศ
ภาคเกษตร การเกษตร
เพิ่มขึ้น

030601
1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ
ประสิทธิภาพการ จัดการฐานทรัพยากรทาง
ผลิตสินคาเกษตรตอ การเกษตรฯ
หนวยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 1 การอนุรักษพัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุมน้ํา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ดินปญหา

แหง
ไร

12
39,700

12,941,100
129,442,600 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

3.
2. ผลิตภาพ การพัฒนา
การเกษตร การผลิตของ ระบบนิเวศ
ภาคเกษตร การเกษตร
เพิ่มขึ้น

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ
030601
ประสิทธิภาพการ จัดการฐานทรัพยากรทาง
ผลิตสินคาเกษตรตอ การเกษตรฯ
หนวยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและแกปญหาการแพรกระจายดินเค็ม
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุงรังสิต
กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินเกษตรกรรมใน
พื้นที่ทุงมหาราช

ไร
ไร

33,100
4,000
2,600

104,879,200
16,527,700
8,035,700

ไร

1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ
030601
ประสิทธิภาพการ จัดการฐานทรัพยากรทาง
ผลิตสินคาเกษตรตอ การเกษตรฯ
หนวยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

1) สนับสนุนการบริหาร
จัดการฐานทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบการผลิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ฯ

2.ทรัพยากรน้ํา
2.การบริหารเชิงพื้นที่
2.5การบริหารจัดการพื้นที่น้ําทวม
ตามฤดูกาล

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาสงเสริมการผลิตและการใชสารอินทรียชีวภาพเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตพืช

หนวยนับ

เปาหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

แผน
แมบท

เปาหมาย
แผนแมบท

แผนยอย เปาหมายแผนยอย

ไร

250,000

222,025,000 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

3.
2. ผลิตภาพ เกษตรปลอดภัย 030201 สินคา
การเกษตร การผลิตของ
เกษตรปลอดภัยมี
มูลคาเพิ่มขึ้น (GAP
ภาคเกษตร
และเกษตรอินทรีย)
เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและสงเสริมการใชสารอินทรียชีวภาพ
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตําบล

ไร
ตําบล

250,000
154

222,025,000
6,618,800 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

3.
2. ผลิตภาพ การพัฒนา
การเกษตร การผลิตของ ระบบนิเวศ
ภาคเกษตร การเกษตร
เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตําบล
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ตําบล
ไร
ไร
ไร

154
111,314
111,314
9,900

6,618,800
324,101,100
324,101,100
3. เพิ่มขีด
15. พลัง
120,498,500 4. การสราง
โอกาสและความ ความสามารถของ
ทางสังคม
เสมอภาคทางสังคม ชุมชนทองถิ่นในการ
พัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
เพื่อสรางสังคมคุณภาพ

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ไร
ไร

9,900
101,414

120,498,500
3. เพิ่มขีด
15. พลัง
203,602,600 4. การสราง
โอกาสและความ ความสามารถของ
ทางสังคม
เสมอภาคทางสังคม ชุมชนทองถิ่นในการ
พัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
เพื่อสรางสังคมคุณภาพ

กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
5.1 การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3) แผนงานยุทธศาสตรจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม
โครงการสงเสริมการไถกลบและผลิตปุยอินทรียเพื่อลดการปลอยกาซเรือน
กระจก

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

101,414
60,000
60,000
60,000
60,000

203,602,600
34,700,000
34,700,000
34,700,000
34,700,000 5. การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมการไถกลบและผลิตปุยอินทรียเพื่อลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก

ไร

60,000

34,700,000

3. ใชประโยชนและ
สรางการเติบโต บน
ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมให
สมดุลภายในขีด
ความสามารถของ
ระบบนิเวศ

แนวทางการพัฒนา

แผนปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูป

1) สนับสนุนการบริหาร
จัดการฐานทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบการผลิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ฯ

030601
1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ
ประสิทธิภาพการ จัดการฐานทรัพยากรทาง
ผลิตสินคาเกษตรตอ การเกษตรฯ
หนวยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น

ทุกภาคสวนมี การเสริมสราง
สวนรวมใน ทุนทางสังคม
การพัฒนา
สังคมเพิ่มขึ้น

150101 ภาคีการ
พัฒนามีบทบาทใน
การพัฒนาสังคมมาก
ขึ้นอยางตอเนื่อง

2) เพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา
การพึ่งตนเอง และการ
จัดการตนเองฯ

ดานเศรษฐกิจ

การขยายผลโครงการในพระราชดําริ
กวา 4,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ

ทุกภาคสวนมี การเสริมสราง
สวนรวมใน ทุนทางสังคม
การพัฒนา
สังคมเพิ่มขึ้น

150101 ภาคีการ
พัฒนามีบทบาทใน
การพัฒนาสังคมมาก
ขึ้นอยางตอเนื่อง

2) เพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา
การพึ่งตนเอง และการ
จัดการตนเองฯ

ดานเศรษฐกิจ

การขยายผลโครงการในพระราชดําริ
กวา 4,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ

180402 คุณภาพ
อากาศ เสียงและ
ความสั่นสะเทือนอยู
ในเกณฑมาตรฐาน
ประเทศไทย รอยละ
35 ของพื้นที่
เปาหมาย

2. การจัดการคุณภาพอากาศ
เสียง และความสั่นสะเทือน
โดยมีแนวทางและเปาหมาย
ที่สอดคลองกับแนวโนมและ
สถานการณในอนาคต

18. การ สภาพแวดลอม
เติบโต
ของประเทศ
อยางยั่งยืน ไทยมี
คุณภาพดีขึ้น
อยางยั่งยืน

การจัดการ
มลพิษที่มี
ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
และสารเคมี
ในภาคเกษตร
ทั้งระบบให
เปนไปตาม
มาตรฐานสากล
และคา
มาตรฐานสากล

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

เปาหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

แผน
แมบท

3. กลุมงบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda)
1. ยุทธศาสตรดานความมั่งคง
1.3 กาสงเสริมความมั่นคงของประเทศ
3) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการตําบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

9,700
9,700
9,700
9,700
9,700

49,735,900
12,357,800
12,357,800
12,357,800
12,357,800 1. ความมั่นคง

กิจกรรมหลักที่ 1.1 สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.2 การพัฒนาความเสมอภาคและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1) แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ตนทาง)

ไร
ราย
ราย
ราย
ศูนย

9,700
4,750
4,750
4,750
882

12,357,800
28,970,100
28,970,100
28,970,100
3. เพิ่มขีด
16.
8,382,500 4. การสราง
โอกาสและความ ความสามารถของ
เศรษฐกิจ
เสมอภาคทางสังคม ชุมชนทองถิ่นในการ ฐานราก
พัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
เพื่อสรางสังคมคุณภาพ

ศูนย

882

ราย

4,000

16.
3. เพิ่มขีด
14,014,500 4. การสราง
เศรษฐกิจ
โอกาสและความ ความสามารถของ
เสมอภาคทางสังคม ชุมชนทองถิ่นในการ ฐานราก
พัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
เพื่อสรางสังคมคุณภาพ

ราย
ราย

4,000
750

14,014,500
16.
3. เพิ่มขีด
6,573,100 4. การสราง
เศรษฐกิจ
โอกาสและความ ความสามารถของ
เสมอภาคทางสังคม ชุมชนทองถิ่นในการ ฐานราก
พัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
เพื่อสรางสังคมคุณภาพ

ราย

750

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนยเรียนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปญหาที่ดินทํากิน
โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานการเกษตร

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตร
แผนใหม

เปาหมาย
แผนแมบท

1. ประชาชนอยูดี กินดี ความมั่นคง 2. ประชาชน
อยูด ี กินดี
และมีความสุข
และมี
ความสุขดีขึ้น

แผนยอย เปาหมายแผนยอย

แนวทางการพัฒนา

แผนปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูป

การปองกัน 010202 ภาคใตมี 13) พัฒนาประเทศเพื่อความ
และแกไข
ความสงบสุข รมเย็น มั่นคงและชวยเหลือ
ปญหาที่มี
ประชาชนฯ
ผลกระทบตอ
ความมั่นคง

รายไดของ
ประชากร
กลุมรายได
นอยเพิ่มขึ้น
อยางกระจาย
และอยาง
ตอเนื่อง

การยกระดับ
ศักยภาพการ
เปน
ผูประกอบการ
ธุรกิจ

160101 ศักยภาพ
และขีด
ความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น

1) เสริมสรางองคความรูและ
พัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมี
รายไดนอยฯ

เศรษฐกิจ
(กษ. กําหนด)

การจัดตั้ง Centre of Excellence
สําหรับภาคเกษตร

รายไดของ
ประชากร
กลุมรายได
นอยเพิ่มขึ้น
อยางกระจาย
และอยาง
ตอเนื่อง

การยกระดับ
ศักยภาพการ
เปน
ผูประกอบการ
ธุรกิจ

160101 ศักยภาพ
และขีด
ความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น

1) เสริมสรางองคความรูและ
พัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมี
รายไดนอยฯ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรทางบก (ทรัพยากรปาไม
และสัตวปา) กิจกรรม จัดระเบียบ
และแกไขปญหาความขัดแยง
เกี่ยวกับการครอบครองหรือใช
ประโยชนที่ดินปาไม

รายไดของ
ประชากร
กลุมรายได
นอยเพิ่มขึ้น
อยางกระจาย
และอยาง
ตอเนื่อง

การยกระดับ
ศักยภาพการ
เปน
ผูประกอบการ
ธุรกิจ

160101 ศักยภาพ
และขีด
ความสามารถของ
เศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มขึ้น

1) เสริมสรางองคความรูและ
พัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมี
รายไดนอยฯ

ดานเศรษฐกิจ

การรวมกลุม : สงเสริมการรวมกลุม
และจัดกระบวนการยกระดับ
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม ในระดับพื้นที่

8,382,500

6,573,100

แผน
แมบท

เปาหมาย
แผนแมบท

3. ใชประโยชนและ
สรางการเติบโต บน
ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมให
สมดุลภายในขีด
ความสามารถของ
ระบบนิเวศ

19. การ
บริหาร
จัดการน้ํา
ทั้งระบบ

1. ความ
มั่นคงดานน้ํา
ของประเทศ
เพิ่มขึ้น

166,756,700
166,756,700
166,756,700
166,756,700
24,898,200
8,345,000 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ การพัฒนา
การผลิตของ ระบบนิเวศ
ภาคเกษตร การเกษตร
เพิ่มขึ้น

1. ประสิทธิภาพการ 1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ
ผลิตสินคาเกษตรตอ จัดการฐานทรัพยากรทาง
หนวยมีการปรับตัว การเกษตรฯ
เพิ่มขึ้น

2,000
1,200

8,345,000
16,553,200 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ การพัฒนา
การผลิตของ ระบบนิเวศ
ภาคเกษตร การเกษตร
เพิ่มขึ้น

1. ประสิทธิภาพการ 1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ
ผลิตสินคาเกษตรตอ จัดการฐานทรัพยากรทาง
หนวยมีการปรับตัว การเกษตรฯ
เพิ่มขึ้น

ไร

1,200

16,553,200

ไร
ไร

2,200
2,200

21,254,500
21,254,500 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ การพัฒนา
การผลิตของ ระบบนิเวศ
ภาคเกษตร การเกษตร
เพิ่มขึ้น

1. ประสิทธิภาพการ 1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ
ผลิตสินคาเกษตรตอ จัดการฐานทรัพยากรทาง
หนวยมีการปรับตัว การเกษตรฯ
เพิ่มขึ้น

ไร

1,200

16,289,500

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ การพัฒนา
การผลิตของ ระบบนิเวศ
ภาคเกษตร การเกษตร
เพิ่มขึ้น

1. ประสิทธิภาพการ 1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ
ผลิตสินคาเกษตรตอ จัดการฐานทรัพยากรทาง
หนวยมีการปรับตัว การเกษตรฯ
เพิ่มขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
5.2 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
1) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
โครงการปองกันการชะลางพังทลายของดิน และฟนฟูพื้นที่เกษตรกรรมดวย
ระบบอนุรักษดินและน้ํา

แหง
แหง
แหง
แหง

5
5
5
5

8,408,000
8,408,000
8,408,000
8,408,000 5. การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

กิจกรรมหลักที่ 1 ปองกันการชะลางพังทลายของดิน และฟนฟูพื้นที่
เกษตรกรรมดวยระบบอนุรักษดินและน้ํา
4. กลุมงบประมาณรายจายพื้นที่ (Area)
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
2..4 การพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอิจฉริยะ
1) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
4.1 ภาคใต
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันอยางครบวงจร

แหง

5

8,408,000

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร

36,670
36,670
36,670
36,670
3,200
2,000

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันภาคใต
โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร

ไร
ไร

กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อการปลูกพืชผสมผสานใน
พื้นที่สวนยางพารา และสวนปาลมน้ํามันภาคใต
4.2 ภาคใตชายแดน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตร

เปาหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตรชาติ

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาพื้นที่นารางเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาคุณภาพดินในการทําเกษตรผสมผสานในพื้นที่ภาคใต
ชายแดน
4.3 ภาคกลาง
โครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร

ไร

1,000

4,965,000

ไร/จังหวัด
ไร/จังหวัด

4,500
4,500

4,511,300
4,511,300 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกขาวลุมน้ําเจาพระยา-แมกลอง

ไร/จังหวัด

4,500

4,511,300

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

แผนยอย เปาหมายแผนยอย

การพัฒนาการ
จัดการน้ําเชิง
ลุมน้ําทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มความ
มั่นคงดานน้ํา
ของประเทศ

1. ระดับความมั่นคง
ดานน้ําอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 3 ใหเปน
ระดับ 4 (สูงสุดที่
ระดับ 5)

แนวทางการพัฒนา

2) จัดการน้ําเพื่อสิ่งแวดลอม
สงเสริมฟนฟู อนุรักษ พื้นที่
ตนน้ํา พื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่พักน้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติ (รวมลํา
น้ํา)

แผนปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูป

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

เปาหมาย

งบประมาณ

4.4 ภาคเหนือ
โครงการสงเสริมเกษตรปลอดภัย

ไร
ไร

6,800
6,800

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบการผลิตขาวปลอดภัยยกระดับสูขาวครบวงจร
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยยกระดับสูพืชผักอินทรีย
ครบวงจร
กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผลคุณภาพครบวงจร
4.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตรฐานเกษตร
อินทรีย

ไร
ไร

5,000
600

ไร
ไร
ไร

1,200
17,770
17,770

กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห
4.6 ภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาการผลิตและการคาผลไมภาคตะวันออกใหเปนศูนยผลไมเมือง
รอนแหงเอเซีย

ไร
ไร
ไร
ไร

7,770
10,000
2,200
2,200

กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาฐานขอมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปจจัยพื้นฐานเพื่อ
การผลิต
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไมผลไดคุณภาพ

ไร

1,400

12,282,700

แปลง

80

1,680,000

ไร

800

3,660,000

ยุทธศาสตรชาติ

14,630,000
14,630,000 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

แผน
แมบท

เปาหมาย
แผนแมบท

แผนยอย เปาหมายแผนยอย

แนวทางการพัฒนา

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

3. การเกษต 2. ผลิตภาพ เกษตรปลอดภัย 030201 สินคา
การผลิตของ
เกษตรปลอดภัยมี
ภาคเกษตร
มูลคาเพิ่มขึ้น (GAP
เพิ่มขึ้น
และเกษตรอินทรีย)

1) สนับสนุนการบริหาร
จัดการฐานทรัพยากรทาง
เกษตรและระบบการผลิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ฯ

3,634,000
83,840,000
83,840,000 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

3.
2. ผลิตภาพ อัตลักษณพื้น
การเกษตร การผลิตของ ถิ่น
ภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

030101 สินคา
2) สงเสริมการพัฒนาและ
เกษตรอัตลักษณพื้น ยกระดับความสามารถของ
ถิ่นมีมูลคาเพิ่มขึ้น เกษตรกรและชุมชนในการ
พัฒนาสินคาเกษตรอัต
ลักษณพื้นถิ่น เพื่อสรางรายได
ใหกับเกษตรกร และ
ผูประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน

67,600,000
16,240,000
17,622,700
17,622,700 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

การเกษตร 2. ผลิตภาพ การพัฒนา
การผลิตของ ระบบนิเวศ
ภาคเกษตร การเกษตร
เพิ่มขึ้น

1. ประสิทธิภาพการ 1) เพิ่มประสิทธิภาพและการ
ผลิตสินคาเกษตรตอ จัดการฐานทรัพยากรทาง
หนวยมีการปรับตัว การเกษตรฯ
เพิ่มขึ้น

8,800,000
2,196,000

แผนปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูป

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

เปาหมาย

งบประมาณ

ยุทธศาสตรชาติ

เปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ

แผน
แมบท

เปาหมาย
แผนแมบท

แผนยอย เปาหมายแผนยอย

แนวทางการพัฒนา

โครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานนอก (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) )
รวมทั้งสิ้น

***โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหาดานการจัดการดินและที่ดิน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

***โครงการศึกษาความชื้นของดินและสมบัติทางกายภาพที่เกี่ยวของ เพื่อ
ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยของประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เรื่อง

74

เรื่อง

1

เรื่อง

73

47,846,580

46,299,900 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

การวิจัย
และ
พัฒนา
นวัตกรรม

มูลคาการ
ลงทุนวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรมตอ
ผลิตภัณฑ
มวลรวมใน
ประเทศ
เพิ่มขึ้น

การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมดาน
เศรษบกิจ

230101 (1)
ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ
สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
จากการวิจัย และ
นวัตกรรมสงผลให
เกิดการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปจจุบัน

1) พัฒนาเกษตรสรางมูลคา
โดยการสงเสริมการวิจัย
พัฒนา และประยุกตใช
นวัตกรรมในภาคการเกษตร
เปาหมายของประเทศฯ

1,546,680 2. การสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน

2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
แขงขันสูงขึ้น

การวิจัย
และ
พัฒนา
นวัตกรรม

มูลคาการ
ลงทุนวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรมตอ
ผลิตภัณฑ
มวลรวมใน
ประเทศ
เพิ่มขึ้น

การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม
ดานองค
ความรูพื้นฐาน

230401 ประเทศ
ไทยมีขีด
ความสามารถของ
เทคโนโลยีฐานทั้ง 4
ดานทัดเทียม
ประเทศที่กาวหนา
เปนเอเชีย

1) พัฒนาเกษตรสรางมูลคา
โดยการสงเสริมการวิจัย
พัฒนา และประยุกตใช
นวัตกรรมในภาคการเกษตร
เปาหมายของประเทศฯ

แผนปฏิรูป

ประเด็นปฏิรูป

พฤศจิกายน 2563

www.ldd.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
กองแผนงาน

