
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
                        ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
                        ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
                        ประเทศสู่วามม่ังค่ังและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ 
                        และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา

ทําไมต้องมี Smart Officers

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบัน
                      เกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับ
                       มาตรฐานสินค้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร
                       ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ
                       สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ระบบสง่นํ้า/
กระจายนํ้า

แปลงใหญ่ 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร

   - เกษตรอินทรีย์ 
   - เกษตร  GAP

- เกษตรทฤษฎีใหม่ 
- เกษตรผสมผสาน

Zoning
by Agri - Map

ธนาคารสินค้า
เกษตร

แผนผลิตข้าว
ครบวงจร

ระบบส่งนํ้า/
กระจายนํ้า

ศพก.882 ศูนย์ 



แนวทางการพัฒนา Smart Officers ของ กษ.

คุณลักษณะของ Smart Officers กษ.

ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้าราชการ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้าราชการ กษ. 
เป็น Smart Officers

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ กษ. ให้เป็น Smart Officers

หลักสูตร สธก. กรม

So 
เบื้องต้น

So 
ต่อยอด

So

นบต. + 
นบก.+
นบส.

หลักสูตรสอดคล้องยุทธ ์
HRD

ย.1 ความเชี่ยวชาญ
ย.2 ภาวะผูน้ํา
ย.3 เกษตรต่างประเทศ
ย.4 ระบบ HRM + HRD
ย. 5 คุณธรรม จริยธรรม     
       คุณภาพชีวิต

สรุปข้อมูลโครงการตามแผนการอบรมรอบปี 2560 ที่สอดคล้องกับ Smart Officers

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560



Smart Officer  ของกรมพัฒนาที่ดิน

พัฒนาท่ีดนิไดอ้ย่างชัดเจน

รู้จริง
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
อธิบายและเชื่อมโยงงานตาม
นโยบายกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกับกรม
พัฒนาท่ีดนิไดอ้ย่างชัดเจน

รู้ดีรู้ดี
มีคุณลักษณะของ Smart 
Officers ตามที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์กําหนด 7 
ด้าน

รู้ลึก
มีความรู้เฉพาะด้าน 

(การพัฒนาที่ดิน) มีทักษะ 
และสมรรถนะ ตามที่กรมฯ 

กําหนด

รู้คิดรู้คิด
สามารถใช้เทคโนโลยีและ

สารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน
และนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

สูงข้ึนได้

Who ?
Smart Officer ของกรมพัฒนาที่ดิน คือ บุคลากร

ที่มีความรู้และเข้าใจในงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
และเป็นผูชํ้านาญในงานของตนเอง สามารถเช่ือมโยงงานที่เก่ียวข้อง

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้



แนวทางการขับเคลื่อน Smart Officers ของกรมพัฒนาที่ดิน

นโยบาย กษ
ยุทธศาสตร์

กรมพัฒนาท่ีดนิ

1.บริหารจัดการทรัพยากรดิน
2.งานวิจัยและเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
3.ฟ้ืนฟูปรับปรุงดินและ
อนุรักษ์ดินและน้ํา
4.สร้างและพัฒนาความ
เข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา
และเกษตรกร
5.พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน
6.พัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ

1.สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับมาตรฐานสินค้า
3. เพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันภาคการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. บริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและย่ังยืน
5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการของภาครัฐ

ความรู้/ความสามารถ/
ทักษะ/สมรรถนะ/

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ของกรมพัฒนาท่ีดิน
บุคลากร

กรมพัฒนาที่ดิน

Smart 
Officer

งานตาม
นโยบาย กษ.

ศพก. 882 ศูนย์

แผนทีด่นิ/ชดุขอ้มลูความรู ้

ดา้นดนิ/ สาธติการผลติปุ๋ย

หมกัสูตรระราชทาน/ผลตินํา้

หมกัชวีภาพ /ร่วมเป็น

วทิยากรดา้นการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิ  

Zoning by Agri-Map

การปรบัเปลีย่นกจิกรรมใน

พื้นทีไ่มเ่หมาะสม /คดัเลอืก

พื้นที/่จดัทาํแผนทางเลอืก /

จดัทาํแผนปรบัเปลีย่นพื้นที่

เกษตรอนิทรยี ์

ฝึกอบรมดา้นการพฒันา

เกษตรอนิทรยี ์พฒันากลุม่

เกษตรกรสู่การรบัรอง PGS 

โดยถ่ายทอดองคค์วามรู ้

และสนบัสนุนอปุกรณแ์ละ

ปจัจยัการผลติ

จดัหาที่ดินทาํกนิ

จดัเตรยีมขอ้มลูทรพัยากร

ดนิเพือ่วเิคราะหส์ภาพ

ปญัหาและแนวทางการ

จดัการ ในพื้นที ่ส.ป.ก.  

โดยใชแ้ผนทีเ่กษตรเพือ่

การบรหิารจดัการเชงิรุก 

(Agri-Map)

แปลงใหญ่

สนบัสนุนการผลติปุ๋ยหมกั

สูตรพระราชทาน /ส่งเสรมิ

สาธติการปรบัปรุงบาํรุงดนิ /

ผลตินํา้หมกัชวีภาพ /ส่งเสรมิ

สาธติการปลูกพชืปุ๋ยสด /

สาธติการไถกลบตอซงั 
ธนาคารสนิคา้เกษตร

จดัต ัง้ธนาคารปุ๋ยอนิทรยี ์

80 แห่ง และใหก้าร

สนบัสนุนการฝาก-ถอน  

นํา้หมกัชวีภาพ ปุ๋ยหมกั 

และเอกสารถา่ยทอด

ความรู ้

เกษตรทฤษฎใีหม่

จดัทาํผงัการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิ/ 

สาธติการปรบัปรุง

บาํรุงดนิ

แผนผลติขา้วครบวงจร

ไถเตรยีมดนิคร ัง้แรก/

ไถกลบเมลด็พนัธุพ์ชืปุ๋ย

สด /รบัซื้อเมลด็พนัธุ ์/

ลดพื้นทีป่ลูกขา้วนาปรงั /

ปรบัปรุงบาํรุงดนิ 

ระบบสง่น้ํา/กระจายน้ํา

สนบัสนุนแหลง่นํา้เพือ่

การเกษตรตามสภาพพื้นที่

ทีเ่หมาะสม/สนบัสนุนและ

สาธติการบรหิารจดัการนํา้

ในระดบัพื้นทีใ่หเ้กดิการใช ้

นํา้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ขับเคลื่อน



กระบวนการพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินสู่ Smart Officer

นโยบาย กษ.

นโยบายนโยบาย
กรมพัฒนาท่ีดนิ

เครื่องมือ

กิจกรรมกิจกรรม/
ขั้นตอน

เป้าหมาย
หมายปลายทาง

เป้าหมาย
หมายปลายทาง

ผลผลิต

ขับเคลื่อน
นโยบาย

1.สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า
3. เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐ

หลักสูตร 
Smart Officer

นโยบาย
กรมพัฒนาท่ีดนิ

ยุทธศาสตร์
กรมพัฒนาท่ีดนิ

แผนกลยุทธ์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล

จัดฝึกอบรม
ภายใน

เรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Training)

ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมภายนอก

การจัดการความรู้/
การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้
การศึกษาดูงาน

1.จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรระยะยาว/
ระยะกลาง/ระยะสัน้

2.จัดทําโครงการ
การพัฒนาบุคลากร

3.ดําเนินการ
พัฒนาบคุลากร

4.สร้างองค์
ความรู้

5.เผยแพร่องค์
ความรู้

6.ติดตาม
ประเมินผลและ
จัดทํารายงาน

สรุปผล

Smart Officers

งานตามนโยบาย รมว.กษ.

1.ศพก.882 ศูนย ์(กสก.) 4. - มาตรฐานสินค้าเกษตร
   - เกษตรอินทรีย ์
   - เกษตร  GAP

7.แผนผลิตข้าวครบวงจร

2.แปลงใหญ ่(กสก.) 5. - เกษตรทฤษฎีใหม ่
   - เกษตรผสมผสาน

8.จัดหาที่ดินทํากิน (ส.ป.ก. ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.)

3.Zoning by Agri - Map 6.ธนาคารสินค้าเกษตร 9.ระบบส่งน้ํา/กระจายน้ํา

ผลลัพธ์ Smart Farmers Smart Directors
บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินทํางานบรรลุยุทธศาสตร์
กรมพัฒนาที่ดินและยุทธศาสตร์/นโยบายของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น 2.รายได้เพิ่มขึน้/หนีส้นิลดลง
1.ฐานะทางสังคม (ภาคภูมิใจใน
อาชีพเกษตรกรและสังคมยอมรับ)

หลักสูตร Smart Officers 
ของ สธก.

จํานวน 119 ราย

หลักสูตรตอ่ยอดของ
กรมพัฒนาที่ดิน

จํานวน 15 โครงการ

ข้าราชการ
จํานวน 795 ราย

พนักงานราชการ
จํานวน 384 ราย


