คำ�นำ�
ภารกิจส�ำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ส�ำหรับการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.

๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
มีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรดิน ทั้งหมด ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการส�ำรวจจ�ำแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผน
การใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ ๒) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม ๓) บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุล
และยั่งยืนด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน�้ำ ๔) สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย ๕) พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม และ ๖) พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน โดยมีการจ�ำแนกกระบวนการเพื่อการบริหารจัดการกระบวนการตามแผน
ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น กระบวนการหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) ภายใต้การด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ แบ่งออกเป็นหน่วยงานหลัก
๑๙ หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุน ๗ หน่วยงาน รวมเป็น ๒๖ หน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์สามารถน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมจึงมีการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล รวมทั้งน�ำไปใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติพัฒนาองค์การ
ในปี ๒๕๖๐ กรมพัฒนาที่ดินด�ำเนินการขับเคลื่อนและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานโดยก�ำหนดให้หน่วยงานจัดท�ำแผนกลยุทธ์ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ท�ำให้มีกรอบแนวทางส�ำคัญในการผลักดันผลการด�ำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ แผนปฏิรูปภาคการเกษตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งนี้ กองแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร “แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน” ที่จัดท�ำขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกรมฯ กอง/ส�ำนัก บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์และผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการก�ำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรดินต่อไป

กองแผนงาน
กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
สิงหาคม ๒๕๖๐

สารบัญ
หน้า
แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
แผนที่ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (Strategy Map)
ตัวชี้วัดการประเมินผลตามแนวทางของ Balance Scorecard
ความเชื่อมโยงยุทธศาสาตร์กรมพัฒนาที่ดินและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
		 - ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน
		 จำ�แนกตามหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
		 - ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานหลัก
		 ๑. สำ�นักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
		 ๒. สำ�นักเทคโนโลยีการสำ�รวจและทำ�แผนที่
		 ๓. กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
		 ๔. สำ�นักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
		 ๕. กองสำ�รวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
		 ๖. กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
		 ๗. กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
		 ๘. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
		 ๙. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
		 ๑๐. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
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หน้า
		 ๑๑. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
		 ๑๒. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
		 ๑๓. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
		 ๑๔. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
		 ๑๕. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘
		 ๑๖. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙
		 ๑๗. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐
		 ๑๘. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
		 ๑๙. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสนับสนุน
		 ๒๐. กองแผนงาน
		 ๒๑. กองคลัง
		 ๒๒. กองการเจ้าหน้าที่
		 ๒๓. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 ๒๔. สำ�นักงานเลขานุการกรม
		 ๒๕. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		 ๒๖. กลุ่มตรวจสอบภายใน
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แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

2

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ตัวชี้วัดการประเมินผลตามแนวทางของ Balance Scorecard ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสารวจ จาแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ
เป้าประสงค์
1. ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม
2. มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
3. เครื่องมือวิเคราะห์ดินได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่
4. แผนการใช้ที่ดินสามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อวางแผนด้านการพัฒนาที่ดิน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของพื้นที่การเกษตรได้รบั การบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม (ร้อยละ 85)
2. จานวนระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุง (2 ระบบ)
3. จานวนเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ดินทีไ่ ด้รับการปรับปรุงและพัฒนา (5 เครื่องมือ)
4. จานวนพื้นที่ที่ได้รับการบริหารจัดการและวางแผนการใช้ที่ดิน (149 ล้านไร่)

มิติคุณภาพการให้บริการ
เป้าประสงค์
1. หน่วยงานสามารถนาข้อมูลการสารวจและจาแนกดินไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ
2. เกษตรกรนาฐานข้อมูลทรัพยากรดินไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
3. ผู้รบั บริการยอมรับข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน น้า พืช และนาไปใช้ประโยชน์
4. เกษตรกรยอมรับคาแนะนาด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
5. หน่วยงาน / ผู้ขอรับบริการ ได้แผนที่และข้อมูลแผนที่ถูกต้องครบถ้วน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการทรัพยากรดิน (ร้อยละ 85)
2. ร้อยละของเกษตรกรที่มีการนาฐานข้อมูลดินทรัพยากรดินไปใช้ประโยชน์(ร้อยละ 70)
3. ร้อยละของผู้รับบริการทีม่ ีความพึงพอใจต่อการนาผลการวิเคราะห์ดินไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 85)
4. ร้อยละของเกษตรกรที่มีความเข้าใจในการนาแผนการใช้ที่ดินไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 80)
5. ร้อยละความความพึงพอใจของ หน่วยงาน / ผู้ขอรับบริการข้อมูลและแผนที่ (ร้อยละ 85)
มิติพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์
1. เป็นองค์การที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
2. บุคลากรมีศักยภาพด้านการสารวจดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดิน
3. องค์การมีการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
4. องค์การได้รับการยอมรับจากผูร้ ับบริการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละความสาเร็จในการเป็นองค์การที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนามีศักยภาพสูงด้านการปฏิบตั ิงาน (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของข้อมูลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินที่นามาจัดการองค์ความรู้ (ร้อยละ 80)
4. ร้อยละความพึงพอใจผูร้ ับบริการต่อการบริหารจัดการทรัพยากรดิน (ร้อยละ 85)

มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์
1. ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินมีความถูกต้อง
รวดเร็ว ทันสมัย และใช้งานง่าย
2. ผลการวิเคราะห์ดิน น้า พืชมีความถูกต้องและรวดเร็วตามมาตรฐาน
3. ข้อมูลแผนการใช้ที่ดินที่มีความถูกต้องแม่นยา ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ
4. เทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่สามารถสารวจและจัดทาแผนที่ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของฐานข้อมูลทรัพยากรดินระดับจังหวัดทีไ่ ด้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 90)
2. ระยะเวลาการรายงานผลวิเคราะห์ดินทันตามความต้องการ (ตามเวลาที่กาหนด)
3. ระดับความถูกต้องแม่นยาของแผนการใช้ที่ดิน (ระดับ 5)
4. ร้อยละความสาเร็จในการสารวจและจัดทาแผนทีไ่ ด้บรรลุเป้าหมายอย่างมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100)
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แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ตัวชี้วัดการประเมินผลตามแนวทางของ Balance Scorecard ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ
เป้าประสงค์
1. งานวิจัยได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกด้านการพัฒนาที่ดิน
2. งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินได้รับการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จานวนผลงานวิจัยได้รับการพัฒนา (อย่างน้อย 100 โครงการ/ปี)
2. ร้อยละของผลงานวิจยั และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินได้รับการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม (ร้อยละ 5)

มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์
1. ผลงานวิจัยสามารถนาไปเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของผลงานวิจยั สามารถนาไปเผยแพร่ผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติได้ (ร้อยละ 50)
2. ร้อยละของผลงานวิจยั สามารถนาไปใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ (ร้อยละ50)
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มิติคุณภาพการให้บริการ
เป้าประสงค์
1. หน่วยงานสามารถนาผลงานวิจยั ไปใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาที่ดินได้ตามความ
เหมาะสมของสภาพพื้นที่
2. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
3. นักวิชาการภายนอกสามารถนาผลงานวิจัยไปพัฒนาและต่อยอดได้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของหน่วยงานสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
(ร้อยละ 90)
2. ร้อยละของเกษตรกรได้รับองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ (ร้อยละ 90)
3. ร้อยละของนักวิชาการภายนอกสามารถนาผลงานวิจัยไปพัฒนาและต่อยอดได้ (ร้อยละ 70)
มิติพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์
1. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
2. นักวิจัยของกรมพัฒนาที่ดินมีศกั ยภาพสามารถสร้างผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมได้
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
4. ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในระบบการเรียนรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของนักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ร้อยละ 100)
3. จานวนหน่วยงานภายนอกที่ขอรับบริการข้อมูลวิชาการ/งานวิจยั ของกรมพัฒนาที่ดิน
(อย่างน้อย 20 หน่วยงาน/ปี)
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ (ร้อยละ 85)

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ตัวชี้วัดการประเมินผลตามแนวทางของ Balance Scorecard ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้า
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ
เป้าประสงค์
1. พื้นที่การเกษตรได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้า
2. พื้นที่ทาการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดนิ ได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จานวนพื้นที่การเกษตรได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดนิ และน้า (10 ล้านไร่)
2. ร้อยละของพื้นที่ทาการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 85)

มิติคุณภาพการให้บริการ
เป้าประสงค์
1. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากระบบอนุรักษ์ดินและน้าในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรได้
2. เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และมีรายได้เพิม่ ขึ้น
3. เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการการปรับปรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้า
4. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้า
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากระบบอนุรักษ์ดินและน้าในการพัฒนาพื้นที่
การเกษตรได้ (ร้อยละ 90)
2. อัตราส่วนการลดต้นทุนการผลิต (ร้อยละ 20)
3. อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตร (ร้อยละ 20)
4. อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้ทางการเกษตร (ร้อยละ 20)
5. ร้อยละของเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการการปรับปรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้า (ร้อยละ 85)
6. ร้อยละของเกษตรกรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้า (ร้อยละ 100)
มิติพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์
1. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดนิ และน้า
2. กรมพัฒนาที่ดินได้รับการยอมรับจากผูร้ ับบริการและหน่วยงานทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของข้อมูลด้านการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้าที่นามาจัดการองค์ความรู้
(ร้อยละ 80)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและหน่วยงานทุกภาคส่วน (ร้อยละ 85)

มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์
1. พื้นที่การเกษตรได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงบารุงดินตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของดิน
2. ระบบอนุรักษ์ดินและน้ามีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. แหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกักเก็บน้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของพื้นที่การเกษตรได้รบั การพัฒนาตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของดิน
(ร้อยละ 95)
2. ร้อยละของพื้นที่ได้รับการอนุรกั ษ์ดินและน้าตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ร้อยละ 90)
3. ร้อยละของแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกักเก็บน้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้ (ร้อยละ 95)
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แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ตัวชี้วัดการประเมินผลตามแนวทางของ Balance Scorecard ภายใต้ยทุ ธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย
มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ
เป้าประสงค์
1. หมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาให้มมี อี งค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
สาหรับการพัฒนาพื้นที่การเกษตร
2. หมอดินอาสาได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของหมอดินอาสาได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)
(ร้อยละ 80)

มิติคุณภาพการให้บริการ
เป้าประสงค์
1. หมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
2. หมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่ายสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละความพึงพอใจของหมอดินอาสาและภาคีเครือข่าย (ร้อยละ 85)
2. ร้อยละของหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่ายนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่
การเกษตร (ร้อยละ 85)

มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์
1. หมอดินอาสาและเกษตรกรเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)
2. หมอดินอาสาและภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของหมอดินอาสาเป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของหมอดินอาสาและภาคีเครือข่ายดินมีความเข้มแข็ง (ร้อยละ 100)

มิติพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์
1. เป็นองค์การที่มเี ครือข่ายเกษตรกรหลากหลายกลุม่
2. กรมพัฒนาที่ดินได้รับการยอมรับจากผูร้ ับบริการและหน่วยงานทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของเครือข่ายเกษตรกรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดิน (ร้อยละ 100)
2. จานวนหน่วยงานเข้าร่วมบูรณาการในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
(อย่างน้อย 5 หน่วยงาน/ปี)

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ตัวชี้วัดการประเมินผลตามแนวทางของ Balance Scorecard ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
มิตปิ ระสิทธิผลตามพันธกิจ
เป้าประสงค์
1. ผลงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินถูกนาไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในระดับพื้นที่
2. มีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสาหรับการถ่ายทอดให้กับเกษตรกร
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของผลงานวิชาการถูกนาไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในระดับพื้นที่ (ร้อยละ 80)
2. จานวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินสาหรับการถ่ายทอดให้กับเกษตรกร
(อย่างน้อย 5 องค์ความรู้/หลักสูตร)

มิติคุณภาพการให้บริการ
เป้าประสงค์
1. หน่วยงานภายในและภายนอกยอมรับและนาเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์
2. เกษตรกรนาองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่การเกษตร
3. เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มรายได้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานต่อการนาเทคโนโลยีด้านพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 85)
2. ร้อยละของเกษตรกรนาองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่การเกษตร (ร้อยละ 85)
3. ร้อยละของเกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 80)

มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์
1. เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินที่นาไปถ่ายทอดมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่
2. เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินที่นาไปถ่ายทอดมีความถูกต้องและสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของพื้นที่ (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (ร้อยละ 90)

มิติพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์
1. เป็นองค์การที่มีองค์ความรู้สาหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินครอบคลุม
ทุกสภาพปัญหาของพื้นที่
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
3. องค์การได้รับความร่วมมือทางวิชาการเชิงบูรณาการในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จานวนแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดนิ (อย่างน้อย 76 แห่ง)
2. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
(ร้อยละ 90)
3. จานวนหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการเชิงบูรณาการในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน (อย่างน้อย 5 หน่วยงาน/ปี)
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ตัวชี้วัดการประเมินผลตามแนวทางของ Balance Scorecard ภายใต้ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ
เป้าประสงค์
1. มีระบบการจัดทาแผนงานและระบบการติดตามประเมินผลในการประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
2. มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบ
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาระบบการจัดทาแผนงานและการติดตามประเมินผลสาหรับ
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100)
มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์
1. ข้อมูลด้านแผนงาน/โครงการให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามแผน
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
4. ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลมีความครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
5. ระบบการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ

มิติคุณภาพการให้บริการ
เป้าประสงค์
1. เจ้าหน้าทีส่ ามารถนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบไปใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ผู้รบั บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
ตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทไี่ ด้รับการถ่ายทอดความรู้นาไปปฏิบัตไิ ด้อย่างถูกต้อง (ร้อยละ 90)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 85)
มิติพัฒนาองค์การ
เป้าประสงค์
1. องค์การมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาที่ดินเป็นที่ยอมรับและ
สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ีให้องค์กร
2. บุคลากรมีศักยภาพสูงตามสมรรถนะประจาตาแหน่ง
3. บุคลากรมีความผูกพันในองค์กร
4. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
5. องค์การมีระบบบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดิน (ร้อยละ 85)
2. ร้อยละบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะประจาตาแหน่ง (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่มตี ่อฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 85)
4. จานวนองค์ความรู้ทไี่ ด้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ขององค์กร (อย่างน้อย 5 องค์ความรู้)
5. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ที่กาหนด
(ร้อยละ 100)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของข้อมูลด้านแผนงาน/โครงการให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงบประมาณประจาปี (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน (ร้อยละ 100)
4. ร้อยละความสาเร็จในการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
(ร้อยละ 100)
5. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ (ร้อยละ 100)
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Strategic Planning

พัฒนาที่ดิน
ให้สมบูรณ์
เพิ่มพูนผลผลิต
ในทิศทาง
การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม
กนผ.

Core Process

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินด้วยการส้ารวจจ้าแนกดิน วิเคราะห์ดิน
และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากร
ดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟู
ปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้้า

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและพัฒนา
ความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา
เกษตรกร และภาคีเครือข่าย

กนผ. (1) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรดินด้วยการ
วางแผนการใช้ที่ดิน
อย่างเป็นระบบ

กนผ. (2) การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้
เพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดินให้รวดเร็ว
ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
สวด. (2) สร้างความเป็นเลิศด้านงานวิจัย และนวัตกรรม
สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

สวพ. (1) เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบ
อนุรักษ์ดินและน้า อย่างมีส่วนร่วม

กวจ. (3) เสริมสร้างศักยภาพหมอดินอาสา
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

กทช. (3) บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุล
และยั่งยืนด้วยการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

สพข.1 (4) ยกระดับศักยภาพหมอดินอาสา
และเครือข่ายเกษตรกร สู่การเป็น
Smart Farmer

กวจ. (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สพข.2 (4) ยกระดับและพัฒนาศักยภาพ
หมอดินอาสา หมอดินน้อย เกษตรกร
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

สพข.1 (2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามศักยภาพ
ความเหมาะสมของดิน ให้สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมาย
ตามนโยบาย
สพข.2 (2) บริหารจัดการทรัพยากรดิน
อย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงบารุงดิน
และอนุรักษ์ดินและน้า

สพข.3 (4) เสริมสร้างศักยภาพ
หมอดินอาสา และเครือข่ายเกษตรกร
สู่การเป็น Smart Farmer

สพข.3 (3) บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้า

สพข.5 (4) ยกระดับศักยภาพหมอดินอาสา
และเครือข่ายเกษตรกรสู่การเป็น
Smart Farmer

สสผ. (1) การเพิ่มขีดความสามารถการสารวจ
และทาแผนที่เพื่อสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ
สวด. (1) ยกระดับการวิเคราะห์ดินสู่มาตรฐานสากล
กสด. (4) ติดตามและประเมินศักยภาพทรัพยากรดิน
เพื่อบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน

กทช. (2)เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีการผลิตให้มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ

สวด.

สพข.2 (1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินด้วยการสารวจจาแนกดิน วิเคราะห์ดิน
และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ

สสผ.

กสด.

สพข.3 (1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร
ที่ดิน ด้วยการสารวจจาแนกดิน วิเคราะห์ดิน และ
วางแผนการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมาย
อย่างเป็นระบบ

กทช.

กวจ.

สพข.
1

สพข.
2

สพข.
3

สพข.
4

สวพ.

Support Process

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดนิ และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (พ.ศ.2560-2564)

สพข.
5

สพข.
6

สพข.
7

สพข.
8

สพข.
10

สพข.
9

สพข.
11

สพข.
12

สพข.4 (1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินด้วยการสารวจ จาแนกดิน วิเคราะห์
ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
สพข.6 (1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดิน
ด้วยการสารวจ จาแนกดิน วิเคราะห์ดิน
และวางแผนการใช้ที่ดินบนพื้นที่สูง ที่ดอน
และที่ราบต่าอย่างเป็นระบบ
สพข.7 (1) เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล
และการวางแผนการใช้ที่ดิน ด้านการบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม

สพข.5 (1) บริหารจัดการ
ทรัพยากรดินเชิงรุก
สพข.9 (2) การเพิ่ม
ความสามารถในการพัฒนา
ฐานข้อมูลดิน ให้ถูกต้อง
ทันสมัย
สพข.11 (1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างเป็น
ระบบ
สพข.12 (1) บริหาร
จัดการทรัพยากรดินอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สพข.12 (2) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตตาม
แผนการใช้ที่ดินให้
สพข.8 (1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินด้วยการสารวจ จาแนกดิน วิเคราะห์ดิน สอดคล้องกับพื้นที่
เป้าหมาย
และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
สพข.10 (1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดินด้วยการ
สารวจจาแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดิน จากชายเขาจรดทะเล
ศทส. (3) การพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง ยกระดับการบูรณาการข้อมูล
และเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาที่ดิน
สวด. (4) การเสริมสร้างความสามารถ
การบริหารจัดการองค์กรให้เป็น
Modern Institution

กผง.

สพข.1 (1) บริหารจัดการ
ทรัพยากรดินเชิงรุก

สสผ. (2) การพัฒนาระบบการ
ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

สวพ. (2) พัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นาด้านอนุรักษ์ดินและน้า

กค.
ศทส.

กกจ.
สลก.

กนผ. (4) การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวางแผนการใช้ที่ดิน
สวด. (3) เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการวิเคราะห์ดิน
ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการ
สสผ. (4) การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
กทช. (5) บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

กพร.

ตสน.

กวจ. (4) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของผู้รับบริการ
กวจ. (5) พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

สสผ. (3) การวิจัยและพัฒนางานด้านการสารวจ
และทาแผนที่มุ่งสู่ระดับสากล
กสด. (1) สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านการสารวจ วิจัย และวินิจฉัยทรัพยากรดิน
กทช. (1) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วย
การพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเชิงนวัตกรรม
กวจ. (1) ยกระดับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ของดินและสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สพข.1 (3) ยกระดับผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพสามารถ
แก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่
สพข.2 (3) ศึกษา วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

สพข.4 (3) บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุล
และยั่งยืน ด้วยการปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้า

สพข.3 (2) พัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่

สพข.5 (2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามศักยภาพ
ความเหมาะสมของดิน ให้สอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมาย
ตามนโยบาย

สพข.4 (2) เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ภาคการเกษตรด้านงานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

สพข.6 (3) บริหารจัดการทรัพยากรดิน
อย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน
และอนุรักษ์ดินและน้า

สพข.5 (3) ยกระดับ ผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
สามารถแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่
สพข.6 (2) เสริมสร้างการพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่

สพข.7 (2) เสริมสร้างมาตรการอนุรักษ์ดินและน้า
การปรับปรุงบารุงดินแบบมีส่วนร่วม ให้เหมาะสม
กับสภาพปัญหาของพื้นที่ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร

สพข.9 (1) การยกระดับการบริหารจัดการ พัฒนางานวิจัย
งานสาธิตงานส่งเสริมด้านการพัฒนาที่ดิน

สพข.8 (2) บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้า

สพข.10 (2) พัฒนางานวิจัย และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
จากชายเขาจรดทะเล ตามแนวทางพระราชดาริฯ

สพข.11 (4) ยกระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจสู่มาตรฐานสากล

สพข.9 (3) บริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
การอนุรักษ์ดินและน้า การฟื้นฟูปรับปรุงบารุงดิน
และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
สพข.10 (3) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร
ดินด้วยการอนุรักษ์ดินและน้า และปรับปรุงบารุงดิน

สพข.12 (3) พัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

สพข.11 (3) เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนของพืช
เศรษฐกิจ

กผง. (1)
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และ
แผนงานสู่ความ
เป็นเลิศด้านการ
พัฒนาที่ดิน

กกจ. (1) สร้างความ
เข้มแข็งของระบบพิทักษ์
คุณธรรมขององค์กร

สพข.11 (2) พัฒนางานวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม

กค. (1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ด้านการเงิน
การคลัง

กผง. (2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
แผนงานโครงการและงบประมาณอย่างเป็นระบบ
กผง. (3) การเสริมสร้างบทบาทความร่วมมือทาง
วิชาการแบบบูรณาการทั้งในและต่างประเทศ
กผง. (4) การเพิ่มขีดความสามารถการบริหาร
จัดการองค์กรสู่ SMART GROWTH PLANNING
กค. (2) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาระบบ
มาตรฐานข้อมูล
การเงิน การคลัง

กค. (3) บริหาร
จัดการองค์กร
(กองคลัง) สู่ความ
เป็นเลิศทางด้าน
การเงิน การคลัง

กกจ. (3) เพิม่ ศักยภาพ
ของบุคลากรให้รองรับกับ
นโยบาย Thailand 4.0

กกจ. (2) สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรในสายงานหลัก
ให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่หลากหลายพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง
กกจ. (4) ยกระดับการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศทส. (1) เสริมสร้างระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สพข.4 (4) สร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง
ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน หมอดินอาสา
เกษตรกรและภาคีเครือข่าย

สพข.6 (4) สร้างและพัฒนาหมอดินอาสา
เกษตรกร และภาคีเครือข่าย ทั้งใน
และต่างประเทศ
สพข.7 (3) สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและเครือข่ายหมอดินอาสา
ในการนาเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สพข.9 (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
หมอดินอาสาและเครือข่ายหมอดินอาสา
สพข.10 (4) เสริมสร้างและพัฒนา
ความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา
และกลุ่มเกษตรกร
สพข.11 (5) เพิ่มศักยภาพเกษตรกร และ
หมอดินอาสา สู่การเป็น Smart Farmer
สพข.12 (4) พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสา
และเครือข่าย สู่การเป็น Smart Farmer
ศทส. (2) การพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพ
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ศทส. (4) การขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
สร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินสู่เกษตร 4.0
ศทส. (5) การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านการพัฒนาที่ดิน
สลก. (1) พัฒนา
ศทส. (6) การ
ระบบบริหาร
ยกระดับองค์กรสู่การ
จัดการให้มี
เป็นองค์การดิจิทัล
ประสิทธิภาพ
SMART LDD
สลก. (2) พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
กพร. (1) การเสริมสร้างภาวะผู้นาการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
กสด. (3) พัฒนาและประยุกต์ระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน เพื่อเผยแพร่
และถ่ายทอด เทคโนโลยี นาไปสู่การใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
กสด. (2) พัฒนาระบบมาตรฐานงาน
สารวจและวิจัยทรัพยากรดินเพื่อ
ยกระดับคุณภาพงาน สู่มาตรฐานสากล
กสด. (5) บูรณาการความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านทรัพยากรดิน
ระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอก
กนผ. (3) การพัฒนา ถ่ายทอด
การใช้แผนการใช้ที่ดินให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรที่ดินแบบมีส่วนร่วม
กทช. (4) พัฒนาฐานข้อมูลและ
เสริมสร้างการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ชีวภาพทางดินอย่างเป็นระบบ
สพข.1 (5) ต้นแบบการทางาน
เชิงบูรณาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน
สพข.3 (5) สร้างและพัฒนาต้นแบบ
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่
และถ่ายทอดสู่เกษตรกร
สพข.5 (5) สร้างต้นแบบการทางาน
เชิงบูรณาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน
สพข.6 (5) พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
สพข.8 (3) พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วม
กพร. (2) การยกระดับองค์การสู่
ความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์การตามระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
กพร. (3) การสร้างความพร้อมของ
องค์การให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
กพร. (4) การบริหารจัดการการพัฒนา
ระบบบริหาร
ตสน. (1) พัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบงานตรวจสอบภายในให้เป็น
มาตรฐานอย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
ตสน. (2) เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ตรวจ
สอบภายในปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในตามมาตรฐานสากล

กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน กรมพัฒนาที่ดิน
กระบวนการหลัก (Core Process)
๑. กระบวนการส�ำรวจและจ�ำแนกดิน
๒. กระบวนการจัดท�ำแผนการใช้ที่ดิน
๓. กระบวนการวิเคราะห์ดิน น�้ำ พืช
๔. กระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
๕. กระบวนการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
๖. กระบวนการปรับปรุงบ�ำรุงดิน

หน่วยงานหลัก
ส�ำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ส�ำนักเทคโนโลยีการส�ำรวจและท�ำแผนที่
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
ส�ำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
กองส�ำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
ส�ำนักงานพัฒนาที่เขต ๑-๑๒

กระบวนการสนับสนุน (Support Process)
๑. กระบวนการจัดท�ำแผนและการติดตามประเมินผล
๒. กระบวนการบริหารงบประมาณ
๓. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. กระบวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๖. กระบวนการพัฒนาระบบบริหารองค์กร
๗. กระบวนการจัดการด้านกฎหมายและระเบียบ

หน่วยงานสนับสนุน
		 กองแผนงาน
กองคลัง
กองการเจ้าหน้าที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
		 กลุ่มตรวจสอบภายใน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมพัฒนาที่ดิน : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกรมพัฒนาที่ดินโดยการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรของกรมฯ
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำ�ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)”
ทั้ง ๓ ครั้ง แบ่งกระบวนการทำ�งานของกรมฯ ออกเป็น ๒ กระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนการหลัก (Core Process)
และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) อ้างอิงจากยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
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แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสารวจจาแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
กนผ. (1)
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินด้วยการวางแผนการใช้ที่ดิน
อย่างเป็นระบบ

สสผ. (1)
การเพิ่มขีดความสามารถการสารวจและทาแผนที่
เพื่อสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

สวด. (1)
ยกระดับการวิเคราะห์ดินสู่มาตรฐานสากล

กสด. (4)
ติดตามและประเมินศักยภาพทรัพยากรดิน
เพื่อบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน

กทช. (2)
เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีการผลิตให้มี
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ

สพข.1 (1)
บริหารจัดการทรัพยากรดินเชิงรุก

สพข.2 (1)
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วย
การสารวจจาแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการ
ใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ

สพข.3 (1)
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรที่ดิน ด้วยการ
สารวจจาแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับพืนที่เป้าหมายอย่างเป็นระบบ

สพข.4 (1)
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
ด้วยการสารวจ จาแนกดิน วิเคราะห์ดิน และ
วางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา

สพข.5 (1)
บริหารจัดการทรัพยากรดินเชิงรุก

สพข.6 (1)
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดิน ด้วยการ
สารวจ จาแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้
ที่ดินบนพืนทีส่ ูง ทีด่ อน และที่ราบต่าอย่างเป็นระบบ

สพข.7 (1)
เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล และการ
วางแผนการใช้ที่ดิน ด้านการบริหารจัดการพืนที่
เกษตรกรรม

สพข.8 (1)
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดิน
ด้วยการสารวจจาแนกดินวิเคราะห์ดิน และ
วางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ

สพข.9 (2)
การเพิ่มความสามารถในการพัฒนาฐานข้อมูลดิน
ให้ถูกต้อง ทันสมัย

สพข.10 (1)
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากร
ดินด้วยการสารวจจาแนกดิน วิเคราะห์ดิน และ
วางแผนการใช้ที่ดิน จากชายเขาจรดทะเล

สพข.11 (1)
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรดิน
อย่างเป็นระบบ

สพข.12 (1)
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

สพข.12 (2)
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามแผนการใช้ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับพืนที่เป้าหมาย

ศทส. (3)
การพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง ยกระดับ
การบูรณาการข้อมูล และเชือ่ มโยงระบบ
สารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
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แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและ เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
กนผ. (2)
การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและองค์ความรู้
เพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ทดี่ ินให้รวดเร็ว

สวด. (2)
สร้างความเป็นเลิศด้านงานวิจัย และนวัตกรรม
สู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

สสผ. (3)
การวิจัยและพัฒนางานด้านการสารวจ
และทาแผนที่มุ่งสู่ระดับสากล

กสด. (1)
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการสารวจ
วิจัย และวินิจฉัยทรัพยากรดิน

กวจ. (1)
ยกระดับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินเชิงนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของดิน
และสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กทช. (1)
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร
ด้วยการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดินเชิงนวัตกรรม

สพข.1 (3)
ยกระดับผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพสามารถ
แก้ปญ
ั หา ให้สอดคล้องกับปัญหาในพืนที่

สพข.2 (3)
ศึกษา วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินบนพืนฐานการมีส่วนร่วม

สพข.3 (2)
พัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาในพืนที่

สพข.4 (2)
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร
ด้านงานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินบนพืนฐานการมีส่วนร่วม

สพข.5 (3)
ยกระดับ ผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพสามารถ
แก้ปญ
ั หาให้สอดคล้องกับปัญหาในพืนที่

สพข.6 (2)
เสริมสร้างการพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพืนที่

สพข.9 (1)
การยกระดับการบริหารจัดการ พัฒนางานวิจัย
งานสาธิตงานส่งเสริมด้านการพัฒนาที่ดิน

สพข.10 (2)
พัฒนางานวิจัย และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
จากชายเขาจรดทะเล ตามแนวทางพระราชดาริฯ

สพข.11 (2)
พัฒนางานวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
เชิงนวัตกรรม

สพข.11 (4)
ยกระดับการผลิตพืชเศรษฐกิจสู่มาตรฐานสากล

สพข.12 (3)
พัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพพืนที่
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แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้า
สวพ. (1)
เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบ
อนุรักษ์ดินและนา อย่างมีสว่ นร่วม

กทช. (3)
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุล
และยั่งยืนด้วยการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

กวจ. (2)
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สพข.1 (2)
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามศักยภาพความเหมาะสม
ของดิน ให้สอดคล้องกับพืนทีเ่ ป้าหมายตามนโยบาย

สพข.2 (2)
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน
ด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงบารุงดินและอนุรักษ์ดินและนา

สพข.3 (3)
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน
ด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน และอนุรกั ษ์ดินและนา

สพข.4 (3)
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุล และยั่งยืน
ด้วยการปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและนา

สพข.5 (2)
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามศักยภาพความเหมาะสม
ของดิน ให้สอดคล้องกับพืนที่เป้าหมายตามนโยบาย

สพข.6 (3)
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน
ด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและนา

สพข.7 (2)
เสริมสร้างมาตรการอนุรักษ์ดินและนา การปรับปรุง
บารุงดินแบบมีส่วนร่วม ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ของพืนที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

สพข.8 (2)
บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน
ด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดินและนา

สพข.9 (3)
บริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน การอนุรักษ์ดินและนา
การฟื้นฟูปรับปรุงบารุงดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างยั่งยืน

สพข.10 (3)
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรดิน
ด้วยการอนุรกั ษ์ดินและนา และปรับปรุงบารุงดิน

สพข.11 (3)
เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนของพืชเศรษฐกิจ
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แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคีเครือข่าย

กวจ. (3)
เสริมสร้างศักยภาพ
หมอดินอาสาด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน

สพข.1 (4)
ยกระดับศักยภาพหมอดินอาสา และเครือข่าย
เกษตรกร สู่การเป็น Smart Farmer

สพข.2 (4)
ยกระดับและพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสา
หมอดินน้อย เกษตรกร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

สพข.3 (4)
เสริมสร้างศักยภาพหมอดินอาสา และเครือข่ายเกษตรกร
สู่การเป็น Smart Farmer

สพข.4 (4)
สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กบั บุคลากรใน
หน่วยงาน หมอดินอาสา เกษตรกรและภาคีเครือข่าย

สพข.5 (4)
ยกระดับศักยภาพ หมอดินอาสา และเครือข่าย
เกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer

สพข.6 (4)
สร้างและพัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร และภาคี
เครือข่าย ทังในและต่างประเทศ

สพข.7 (3)
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและเครือข่าย
หมอดินอาสา ในการนาเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สพข.9 (4)
พัฒนาศักยภาพบุคลากร หมอดินอาสา
และเครือข่ายหมอดินอาสา

สพข.10 (4)
เสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา
และกลุ่มเกษตรกร

สพข.11 (5)
เพิ่มศักยภาพเกษตรกร และหมอดินอาสา
สู่การเป็น Smart Farmer
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สพข.12 (4)
พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสา และเครือข่าย
สู่การเป็น Smart Farmer

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
กสด. (3)
พัฒนาและประยุกต์ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอด เทคโนโลยี นาไปสู่การใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

กสด. (2)
พัฒนาระบบมาตรฐานงานสารวจ
และวิจัยทรัพยากรดินเพื่อยกระดับคุณภาพงาน
สู่มาตรฐานสากล

กสด. (5)
บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านทรัพยากรดิน
ระหว่างองค์กรทังภายในและภายนอก

กนผ. (3)
การพัฒนา ถ่ายทอดการใช้แผนการใช้ที่ดินให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรที่ดินแบบมีส่วนร่วม

กทช. (4)
พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างการถ่ายทอด
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินอย่างเป็นระบบ

สพข.1 (5)
ต้นแบบการทางาน
เชิงบูรณาการ ด้านการพัฒนาที่ดิน

สพข.3 (5)
สร้างและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ในพืนที่ และถ่ายทอดสู่เกษตรกร

สพข.5 (5)
สร้างต้นแบบการทางานเชิงบูรณาการ
ด้านการพัฒนาที่ดิน

สพข.6 (5)
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม

สพข.8 (3)
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
บนพืนฐานการมีส่วนร่วม
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แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดินสู่ระดับหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
กนผ. (4)
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวางแผนการใช้ที่ดิน

สวด. (3)
เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการวิเคราะห์ดินด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการ

สวพ. (2)
พัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นาด้านอนุรักษ์ดินและนา

สสผ. (2)
การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมสิ ารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

สวด. (4)
การเสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการองค์กรให้เป็น Modern Institution

สสผ. (4)
การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

กทช. (5)
บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

กวจ. (4)
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ

กวจ. (5)
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจยั
และพัฒนาการจัดการที่ดิน

สพข.1 (6) ยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีระบบ

สพข.2 (5) พัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

สพข.3 (6) ยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

สพข.4 (5) พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างเป็นระบบ

สพข.5 (6) ยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีระบบ

สพข.6 (6) พัฒนาองค์กร และบุคลากร
เพื่อความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

สพข.7 (4) บริหารจัดการองค์กร
ให้เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน และ
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

สพข.8 (4) พัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

สพข.9 (5) พัฒนาบุคลากรและองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ ในด้านการพัฒนาที่ดิน
และด้านการบริการจัดการ

สพข.10 (5)
การพัฒนาระบบมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับองค์กร

สพข.11 (6) พัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

สพข.12 (5)
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

กผง. (1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
แผนงานสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

ลนก. (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

กพร. (1) การเสริมสร้างภาวะผู้นา
การบริหารการเปลี่ยนแปลง

กกจ. (1) สร้างความเข้มแข็งของ
ระบบพิทักษ์คุณธรรมขององค์กร

กค. (1) เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

กกจ. (2) สร้างระบบการพัฒนา
กผง. (2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ลนก. (2) พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม กพร. (2) การยกระดับองค์การสู่ความ
เป็
น
เลิ
ศ
ด้
ว
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ฒ
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ต
ั
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ลากรในสายงานหลักให้มีศักยภาพ กค. (2) เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
จัดการแผนงานโครงการและงบประมาณ
บริ
ห
ารจั
ด
การองค์
ก
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อย่างเป็นระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
การเปลี่ยนแปลง
ตสน. (1) พัฒนาการบริหารจัดการ
กค. (3) บริหารจัดการองค์กร
กผง. (3) การเสริมสร้างบทบาทความ
ระบบงานตรวจสอบภายในให้เป็น
กพร. (3) การสร้างความพร้อมของ กกจ. (3) เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้ (กองคลัง) สู่ความเป็นเลิศทางด้าน
ร่วมมือทางวิชาการแบบบูรณาการทังใน
มาตรฐานอย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่ม
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กกจ. (4) ยกระดับการจัดการความรู้ ศทส. (1) เสริมสร้างระบบสารสนเทศ
กผง. (4) การเพิ่มขีดความสามารถ
ตสน. (2) เสริมสร้างศักยภาพให้
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร
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ศทส. (4) การขับเคลื่อนเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาที่ดินสู่เกษตร 4.0
ศทส. (6) การยกระดับองค์กรสู่การ
เป็นองค์การดิจิทัล SMART LDD
ศทส. (5) การพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ขีดความสามารถของบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการพัฒนาที่ดิน
ศทส. (2) การพัฒนาและยกระดับ
ประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานหลัก
สำ�นักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
สำ�นักเทคโนโลยีการสำ�รวจและทำ�แผนที่
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
สำ�นักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
กองสำ�รวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
สำ�นักพัฒนาที่ดินเขต ๑-๑๒

แผนกลยุทธ์สำนักวิศวกรรมเพื่อกำรพัฒนำที่ดิน

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์
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“เป็นผู้นำด้ำนวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม สร้ำงคุณภำพงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ดินและนำอย่ำงมีส่วนร่วมเพื่อกำรเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน”
1. จัดทาแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์ดินและนา เพื่อการพัฒนาพืนที่ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริการงานออกแบบและวางผังระบบอนุรักษ์ดินและนาแบบการมีส่วนร่วม เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
3. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและนาด้านวิศวกรรม
4. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและนาทางด้านวิศวกรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการระบบอนุรักษ์ดินและนา
อย่างมีส่วนร่วม

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นาด้านอนุรักษ์ดินและนา

1. ทรัพยากรดินมีความชุ่มชืนอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดนิ ได้ในระยะยาว
2. ทรัพยากรดินได้รับการป้องกันจากการชะล้างพังทลาย ลดการสูญเสียทรัพยากร
ของประเทศ
3. สพข./สพด. ได้แบบแปลนงานก่อสร้างที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการ
4. องค์กรมีการบูรณาการด้านการบริหารจัดการระบบอนุรักษ์ดินและนาจากทุกภาคส่วน

1. องค์กรมีความเป็นเลิศด้านการอนุรักษ์ดินและนา
2. องค์กรเป็นศูนย์กลางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์ดินและนา
3. ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการ
กาหนดนโยบายและติดตามผลการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรมีความรักในองค์กร ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร

1. ร้อยละของพืนที่ที่ได้รับการปรับปรุงมีเปอร์เซ็นต์ความชืนในดินเพิ่มขึน (ร้อยละ 20)
2. ร้อยละของพืนที่เกษตรกรรมมีการชะล้างพังทลายทีล่ ดลง (ร้อยละ 20)
3. ร้อยละของหน่วยงานที่สามารถนาผลงานด้านการอนุรักษ์ดินและนาไปใช้ในการ
ดาเนินการด้านการพัฒนาทีด่ ิน (ร้อยละ 100)
4. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับบริการต่อผลงานที่นาไปใช้ (ร้อยละ 85)
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการสารวจออกแบบแหล่งนาทางด้านวิศวกรรมเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน และวิเคราะห์โครงการอย่างมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบอนุรักษ์ดินและนาให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพืนที่
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการจัดการงานด้านสถาปัตยกรรมและภูมสิ ถาปัตยกรรม

21

1. ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ดินและนา (ระดับ 5)
2. ระดับความสาเร็จในการจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านอนุรักษ์ดินและนา (ระดับ 5)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ สวพ. (ร้อยละ 85)
4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรใน สวพ. ที่มีต่อองค์กร (ร้อยละ 85)
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทภารกิจขององค์กร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญ ในหน้าที่ที่ปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างฐานข้อมูลด้านงานโครงการอนุรักษ์ดินและนาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์ดินและนา
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างองค์กรให้มีจิตสานึกในการทางานเป็นทีม
แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักเทคโนโลยีกำรสำรวจและทำแผนที่

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

“เป็นหน่วยงำนที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรสำรวจและทำแผนที่ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศและกำรบริกำรข้อมูลเชิงพืนที่ เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน”
1. ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดทาแผนที่ งานสามะโนที่ดนิ เพื่อการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความถูกต้องเหมาะสม
2. ผลิตแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมคัดแก้ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในงานด้านการพัฒนาที่ดิน
3. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริการให้ผรู้ ับบริการเกิดความพึงพอใจ
4. วิเคราะห์และตรวจสอบที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และพืนที่ความลาดชัน 35 % พัฒนาระบบการติดตามงานและเร่งรัดผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
5. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและบริหารจัดการข้อมูลงานวิจยั อย่างเป็นระบบ
6. สารวจ ตรวจสอบ ดูแล รักษา และซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพืนดินของกรม
7. บริหารจัดการองค์กรและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
8. ปฏิบัติงานร่วมกับ/หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีด
ความสามารถการสารวจและทา
แผนทีเ่ พื่อสนับสนุนข้อมูลภูมิ
สารสนเทศทีม่ ีประสิทธิภาพ
1. หน่วยงานในสานักเทคโนโลยี
การสารวจและทาแผนที่
สามารถสารวจและจัดทาแผนที่
ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
2. สานักเทคโนโลยีการสารวจ
และทาแผนทีม่ ีข้อมูล
ภูมิสารสนเทศที่มีมาตรฐาน
3. หน่วยงานภายในกรมฯ
สามารถนาข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
ไปใช้ในงานด้านการพัฒนาที่ดิน
ได้ตามเป้าหมาย

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการ
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนางาน
ด้านการสารวจและทาแผนที่มุ่งสูร่ ะดับสากล

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร
และบุคลากรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

1. หน่วยงาน / ผู้ขอรับบริการ ได้แผนที่และข้อมูล
แผนที่ถูกต้องครบถ้วนจนนาไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้เป็นอย่างดี
2. หน่วยงาน / ผู้ขอรับบริการการวิเคราะห์ และ
ตรวจสอบทีด่ ินในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และ
พืนที่ความลาดชัน 35 % ได้รับความสะดวกและ
รวดเร็วในการให้บริการ
3. กระบวนการตรวจสอบสถานการณ์จาแนก
ประเภทที่ดินของพืนที่ และกระบวนการตรวจสอบ
พืนที่ความลาดชัน 35% สามารถสนับสนุนการ
วิเคราะห์ และตรวจสอบที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร เขต
เขา ภูเขา และพืนที่ความลาดชัน 35 % ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยให้กบั บุคลากร
ของ สสผ.
2. นักวิจัยของ สสผ. มีเครือข่ายนักวิจัยที่มี
การศึกษาร่วมกัน
3. งานวิจัยและพัฒนาแล้วเสร็จตามแผน
4. ผลงานวิจัยของ สสผ. ได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานทังภายในและภายนอกกรมฯ
5. หน่วยงานภายในกรมพัฒนาทีด่ ินสามารถ
นาผลการวิจัยพัฒนาด้านการสารวจและทา
แผนที่ไปประกอบการดาเนินงานด้านพัฒนา
ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สสผ. มีผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ / นานาชาติ

1. องค์กรมีผู้นาที่สามารถขับเคลือ่ นการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
2. ผู้นามีวิสัยทัศน์ก้าวไกล สื่อสารทา
ความเข้าใจให้เกิดการยอมรับทั่วทังองค์กร
3. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ
4. แผนยุทธศาสตร์สานักเทคโนโลยีการ
สารวจและทาแผนที่สามารถกาหนดทิศ
ทางการปฏิบัติงานของสานักได้อย่าง
ครอบคลุมทุกมิติ
5. องค์กรมีบุคลากรที่มศี ักยภาพสูงในการ
ปฏิบัติงานและได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
6. หน่วยงานภายในสานักสามารถบริหาร
จัดการงานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักเทคโนโลยีกำรสำรวจและทำแผนที่ (ต่อ)

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์
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1. ร้อยละความสาเร็จในการ
สารวจและจัดทาแผนทีไ่ ด้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความสาเร็จในการ
จัดทาข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มี
มาตรฐาน (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละความสาเร็จในการนา
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศไปใช้ในงาน
พัฒนาที่ดินได้ตามเป้าหมาย
(ร้อยละ 100)

1. ร้อยละของหน่วยงาน / ผู้ขอรับบริการ ได้รับ
แผนที่และข้อมูลแผนที่ที่มมี าตรฐานแผนที่มาตรา
ส่วน 1:4,000 และ 1: 25,000 จนนาไปใช้
ประโยชน์ในการดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความความพึงพอใจของ หน่วยงาน /
ผู้ขอรับบริการ ต่อการให้บริการแผนที่ และข้อมูล
แผนที่ (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละความความพึงพอใจของ หน่วยงาน /
ผู้ขอรับบริการ ต่อการให้บริการ วิเคราะห์ และ
ตรวจสอบทีด่ ินในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และ
พืนที่ความลาดชัน 35 % (ร้อยละ 80)
4. ร้อยละความสาเร็จในการตรวจสอบแปลงที่ดิน
ในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และพืนที่ความ
ลาดชัน 35 % มีความถูกต้อง (ร้อยละ 100)

1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากภายนอกหน่วยงาน (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของความสาเร็จในการสร้าง
เครือข่ายนักวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
(ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาที่แล้ว
เสร็จตามแผน (ร้อยละ 100)
4. จานวนครังในการนาเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
(1 ครังต่อปี)
5. ร้อยละความสาเร็จที่หน่วยงานในสังกัด
กรมพัฒนาที่ดินสามารถนาลการวิจัยพัฒนา
งานด้านการสารวจและทาแผนที่ไป
ประกอบการดาเนินงานด้านพัฒนาที่ดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)
6. จานวนของงานวิจัยที่เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ (1 เรื่องต่อปี)

1. ร้อยละความสาเร็จของผลการ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละบุคลากรมีความพึงพอใจต่อผู้นา
องค์กร (ร้อยละ 85)
3. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ร้อยละ 100)
4. ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ให้สามารถกาหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานของสานักได้อย่างครอบคลุม
ทุกมิติ (ร้อยละ 100)
5. ร้อยละบุคลากรมีศักยภาพสูงในการ
ปฏิบัติงานและได้การยอมรับจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
(ร้อยละ 85)
6. ร้อยละความผิดพลาดที่เกิดขึนใน
กระบวนการงานพัสดุ (ร้อยละ 0)

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสารวจและทาแผนที่
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
ที่มีมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
แผนที่และข้อมูลแผนที่
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
วิเคราะห์ และตรวจสอบที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร
เขตเขา ภูเขา และพืนที่ความลาดชัน 35 %
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างมาตรฐานบริการเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ีต่อองค์กร

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความร่วมมือด้านการ
วิจัย

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างผู้นาการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดงานอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 3 เพิม่ ศักยภาพบุคลากร
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แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์กองวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรที่ดิน

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
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วิสัยทัศน์

“วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ผ่านเครือข่ายหมอดินอาสาเพื่อความมั่นคงทางอาหารและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

พันธกิจ

1. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางด้าน การอนุรักษ์ดินและนา การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกการปรับปรุงบารุงดิน ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
รุนแรง เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ติดตามผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อดินและนา ประเมินความเสียหายจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและนา พัฒนาการกักเก็บคาร์บอนด้วยระบบการปลูกพืช รวมทังวิจัยและ
พัฒนาการจัดการที่ดินเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน
3. ถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการอนุรักษ์ดินและนา การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก การปรับปรุงบารุงดินการใช้สารอินทรียล์ ดใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรดีที่เหมาะสมและเกษตรอินทรีย์
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายหมอดินอาสาเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงทางด้านอาหาร
4. การจัดทาฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ดินและนา การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกการปรับปรุงบารุงดิน การจัดการดินเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เกษตรอินทรีย์ หมอดินอาสาและเครือข่ายด้วย
ระบบสารสนเทศ สาหรับเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก
5. สร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของดินและสอด
รับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ยุทธศำสตร์ที่ 3
เสริมสร้างศักยภาพ
หมอดินอาสาด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดิน

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของ
ผู้รับบริการ

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการ
จัดการที่ดิน

เป้ำประสงค์

1. งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเชิง
นวัตกรรมทางด้านการอนุรักษ์ดินและนา
การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก การปรับปรุงบารุง
ดิน ตามการเปลีย่ น แปลงสภาพภูมิอากาศที่
รุนแรง มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของดินและความ
ต้องการของเกษตร

1. ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติของ
ดินทางด้านกายภาพ
เคมี ชีวภาพทางดิน เพื่อ
วางแผนการจัดการดิน
ให้มีผลผลิตที่ยั่งยืน

1. องค์กรมีหมอดินอาสา
และเครือข่ายด้านการ
พัฒนาที่ดินมีความเข้มแข็ง
สามารถขยายเครือข่าย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินได้

1. องค์กรพัฒนาข้อมูล
บนระบบสารเทศด้านการ
จัดการดินให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. เพิ่มจานวนงานโครงการวิจยั และ
งานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของ
กระทรวงฯ
2. พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ของบุคลากร
3. องค์กรมีศูนย์ฝึกอบรม ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์กองวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรที่ดิน(ต่อ)
เป้ำประสงค์
(ต่อ)

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์
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2. นักวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอก
สามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. องค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการอนุรกั ษ์
ดินและนา การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก การปรับปรุง
บารุงดิน ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
รุนแรง เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนเป็นที่ยอมรับและสามารถ
นาไปปฏิบัติในพืนที่เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. จานวนงานวิจัยที่สามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรม
(จานวน 1 เรื่อง/ปี)
2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ 3)
3. จานวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินที่สามารถนาไปเผยแพร่แก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอก (จานวนอย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี)
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(ร้อยละ 85)
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2 สังเคราะห์ วิเคราะห์ ข้อมูลงานวิจัย
ด้านการพัฒนาที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน

2. สร้างฐานข้อมูลและ
แบบจาลองทางด้านดิน
เพื่อการผลิตทาง
การเกษตร

2. หมอดินอาสาได้รับ
การพัฒนาไปสูก่ ารเป็น
เกษตรกรมืออาชีพ

1. ร้อยละของพืนที่
เป้าหมายที่ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน
(ร้อยละ 85 ของพืนที่
เป้าหมาย)
2. จานวนฐานข้อมูลและ
แบบจาลองด้านทรัพยากร
ดินเพื่อการผลิตทาง
การเกษตร
(จานวน 1 ระบบ)

1.ร้อยละของเครือข่าย
หมอดินอาสาที่เพิ่มขึน
สามารถขยายเครือข่าย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินได้
(ร้อยละ 10)
2.ร้อยละของหมอดิน
อาสาทีพ่ ัฒนาไปสู่การ
เป็นเกษตรกรมืออาชีพ
(ร้อยละ 5)

กลยุทธ์ที่ 1 ติดตาม
สารวจ วิเคราะห์ การ
เปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการ
ข้อมูลด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
หมอดินอาสาและ
เครือข่ายด้านการพัฒนา
ที่ดินมีความเข้มแข็งและ
สามารถถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินให้กับภาคี
เครือข่ายได้
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา
ไปสู่การเป็นเกษตรกร
มืออาชีพ
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2. นักวิชาการหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
สามารถนาข้อมูลด้านการ
จัดการดินบนระบบ
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ได้
1. จานวนข้อมูลด้านการ
จัดการดินที่ได้รับการ
พัฒนาบนระบบ
สารสนเทศและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(จานวน 6 เรื่อง)
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
(ร้อยละ 85)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการ
ดินให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา
กลยุทธ์ที่ 2 สร้าง
ฐานข้อมูลและการจัดเก็บ
ข้อมูลทรัพยากรดินอย่าง
เป็นระบบด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. เพิ่มงบประมาณวิจัย งบบูรณาการ
และงบเชิงนโยบายของกระทรวงฯ
1. จานวนโครงการวิจัย และงานทีไ่ ด้รับ
มอบหมายตามนโยบายของกระทรวงฯ
(10 โครงการต่อปี)
2. ร้อยละบุคลากรทีเ่ พิม่ ขึนและได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (ร้อยละ 4)
3.จานวนหลักสูตรที่ บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (3 หลักสูตร)
4. จานวนผู้เข้าเยี่ยมชมภายในศูนย์วิจัยฯ
(15,000 คน)
5. ร้อยละงบประมาณทีเ่ พิม่ ขึน (ร้อยละ 20)
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการทางาน
วิจัยด้านการพัฒนาทีด่ ินทีเ่ ข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างต้นแบบด้านการอนุรักษ์ดิน
และนา การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก การปรับปรุง
บารุงดิน และแบบจาลองการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่รุนแรงได้
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นวัตกรรมการวิจัยด้านการอนุรักษ์ดินและนาการใช้
ประโยชน์หญ้าแฝก การปรับปรุงบารุงดิน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักวิทยำศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำที่ดิน

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
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“องค์กรที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิเครำะห์ วิจัย นวัตกรรมวิทยำศำสตร์ทำงดินเพื่อกำรพัฒนำที่ดินอย่ำงยั่งยืน”
1. พัฒนากระบวนการวิเคราะห์ดนิ ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. เสริมสร้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิเคราะห์ดินอย่างถูกต้อง ครอบคลุมพืนที่การเกษตร และทันสมัย
3. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และให้บริการที่มคี ุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
4. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการวิเคราะห์วิจัยนวัตกรรมทางดิน รวมทังส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับการวิเคราะห์ดินสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศ
ด้านงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การ
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถ
การให้บริการวิเคราะห์ดินด้วยการใช้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การบริการ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การ
เสริมสร้างความสามารถ
การบริหารจัดการองค์กร
ให้เป็น Modern
Institution

1. องค์กรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ผู้รบั บริการมีความเชื่อถือและยอมรับผลวิเคราะห์
3. ส่งเสริมการจัดการดินและนาในดินเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. องค์กรมีฐานข้อมูลทีร่ วบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน สามารถ
นาไปใช้งานในด้านต่างๆ ได้
๕. การประเมินคุณภาพดินในพืนที่เกษตรที่มีความเสี่ยงต่อปัญหา
สารปนเปื้อนในดิน ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1. ผลงานการวิจัยสามารถตอบสนอง
ตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินและ
ภารกิจองค์กร รวมทังสามารถนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
2. งานวิจัยได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจยั และสร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่
4. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการ
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ ครอบคลุม
กระบวนการวิทยาศาสตร์ทางดิน
นาไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
ยั่งยืน

1. สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่
เกษตรกรในการรับบริการวิเคราะห์ดิน
2. ทาให้สามารถเข้าถึงการให้บริการได้
อย่างรวดเร็วตรงตามความต้องการ
3. พัฒนาระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย
4. ผู้รบั บริการได้รับการบริการวิเคราะห์ดิน
แบบครบวงจร
5. ผู้รบั บริการสามารถนาผลการวิเคราะห์
ดินพร้อมคาแนะนาไปใช้ประโยชน์ได้
ถูกต้องและทันเวลา
6. เกษตรกรสามารถประเมินศักยภาพดิน
และจัดการดินในเบืองต้นได้

1. ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรู้จักองค์กร
ส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ี
ขององค์กร
2. พัฒนา
สภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการทางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน
3. บุคลากรมีสมรรถนะ
มีระบบบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย
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ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

1. จานวนรายการวิเคราะห์ที่ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
17025 (1 รายการ/ปี)
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรูด้ ้านการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสูร่ ะบบมาตรฐานสากล (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียใน
การรับบริการ (ร้อยละ 80)
4. จานวนรายการวิเคราะห์ที่จัดทาฐานข้อมูลดิน (2 รายการ/ปี)
5. จานวนข้อมูลตัวอย่างแร่ดินเหนียวย้อนหลัง (100 ตัวอย่าง/ปี)
6. ร้อยละของความแม่นยาในการนาผลวิเคราะห์ไปใช้ในการ
ประเมินคุณภาพดิน ในพืนที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนัก
(ร้อยละ ๖๐)

1. จานวนโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณทังแหล่งทุนภายใน และ
ภายนอก (2 โครงการ/ปี)
2. จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ และ/
หรือระดับนานาชาติ (๑ เรื่อง/ปี)
3. จานวนรายการวิเคราะห์ใหม่
สาหรับการตรวจสอบดินภาคสนาม
(1 รายการ/2 ปี)
4. จานวนครังในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (๑ ครัง/ปี)

1. ร้อยละของผู้รับบริการทีไ่ ด้รับการ
วิเคราะห์ดินแบบครบวงจร (ร้อยละ ๖๐)
2. ร้อยละของผู้ขอรับบริการทีส่ ามารถนา
ผลวิเคราะห์ดินไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ ๖๐)
3. จานวนครังของการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการวิเคราะห์ดินด้วยชุด
ตรวจสอบดินภาคสนาม (4 ครัง/ปี)
4. ร้อยละความพึงพอใจด้านการได้รับ
บริการวิเคราะห์ดินจากผู้รับบริการ
(ร้อยละ ๘๐)

1. ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากรใน
องค์กร (ร้อยละ ๘๐)
2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อองค์กร
(ร้อยละ ๘๐)
3. จานวนกิจกรรมใน
การประชาสัมพันธ์
องค์กร (๑ กิจกรรม/ปี)

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการวิเคราะห์ดินสู่มาตรฐานสากลด้วยการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการสู่การรับรองความสามารถห้องปฏิบตั ิการ
ISO/IEC 17025
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิเคราะห์ดิน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัย และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์
ทางดินเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์
กรมฯ และภารกิจองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การตีพมิ พ์ เผยแพร่ผลงาน
ทังระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการวิเคราะห์ดินเพื่อการจัดการดิน
ในพืนที่เกษตรกรรม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
การให้บริการประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้
คาแนะนาการจัดการดินแก่เกษตรกรอย่าง
เป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศผลวิเคราะห์ดินเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของเกษตรกรในยุค
ไทยแลนด์ 4.0

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทดี่ ีของ
องค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนา
บุคลากรสู่การเป็น
Smart Scientist
กลยุทธ์ที่ 3 วางแผน
ระบบการทางานอย่าง
ชัดเจนเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานในยุค
ไทยแลนด์ 4.0
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วิสัยทัศน์
พันธกิจ
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“พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรสำรวจจำแนกทรัพยำกรดินอย่ำงเป็นระบบ ตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อนำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินของประเทศอย่ำงยั่งยืน”
พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสารวจ วิเคราะห์ และจาแนกดิน เพื่อกาหนดแผนการใช้ที่ดินพร้อมทังกาหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้อง
และทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านการสารวจ วิจัย
และวินิจฉัยทรัพยากรดิน

เป้ำประสงค์

1. ข้อมูลด้านการสารวจ และวินิจฉัย
ทรัพยากรดินมีความถูกต้องแม่นยา
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตาม
มาตรฐานทางวิชาการ
2. งานวิจัยด้านการสารวจ และ
วินิจฉัยทรัพยากรดินมีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
3. บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมี
ประสิทธิภาพในการทางาน
4. มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาด้านการสารวจและ
วินิจฉัยทรัพยากรดินสู่ความเป็นสากล

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
มาตรฐานงานสารวจและวิจยั
ทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับคุณภาพ
งานสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาและ
ประยุกต์ระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน เพื่อเผยแพร่
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
นาไปสู่การใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ติดตามและ
ประเมินศักยภาพทรัพยากรดิน
เพื่อบริหารจัดการและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 5 บูรณาการ
ความร่วมมือทางวิชาการด้าน
ทรัพยากรดินระหว่างองค์กร
ทังภายใน และภายนอก

1. มีระบบการปฏิบัติงาน เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
2. มีตัวชีวัดที่เป็นมาตรฐาน
สามารถวัดผลสาเร็จของงานได้
3. มีการปรับปรุงระบบและเกณฑ์
การปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินให้มี
ประสิทธิภาพ
2. มีการประยุกต์และ
เผยแพร่ข้อมูลที่ครอบคลุม
ทุกลุ่มเป้าหมาย
3. กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจต่อข้อมูลและการ
บริการ

1. มีข้อมูลการประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรดินที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
2. มีการติดตามเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ทรัพยากรดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.มีการคุ้มครองพืนที่
เกษตรกรรมสู่การใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างยั่งยืน ในพืนที่
เกษตรกรรมชันดี
4. มีการบริหารจัดการ ปรับปรุง
และฟื้นฟูทรัพยากรดินเสื่อมโทรม

1. พัฒนาองค์กรให้เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากร
ดินของอาเซียน
2. มีเครือข่ายองค์กรในการ
บริหารจัดการข้อมูล
ทรัพยากรดินที่เข้มแข็ง
3. มีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ทางวิชาการด้าน
ทรัพยากรดิน
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กลยุทธ์
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1.ร้อยละความถูกต้องของข้อมูล
ด้านการสารวจ และวินิจฉัย
ทรัพยากรดินตามมาตรฐานทาง
วิชาการ (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของผลงานวิจยั ด้านการ
สารวจ และวินิจฉัยทรัพยากรดินที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
(ร้อยละ 80)
3. ร้อยละความสาเร็จของการ
พัฒนาบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพใน
การทางาน (ร้อยละ 100)
4. ร้อยละความสาเร็จของการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน (ร้อยละ 80)
กลยุทธ์ที่ 1 ตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ด้านการสารวจ และวินิจฉัย
ทรัพยากรดิน
กลยุทธ์ที่ 2 ศึกษาสภาพปัญหา
และกาหนดกรอบงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 3 ฝึกอบรมบุคลากรเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
กลยุทธ์ที่ 4 ศึกษาแนวทางการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

1. ระดับความสาเร็จของหน่วยงาน
ในกองสารวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน มีระบบในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล (ระดับ 5)
2. ร้อยละความสาเร็จของการ
จัดทาตัวชีวัดที่ได้มาตรฐาน
สามารถวัดผลสาเร็จของงานได้
(ร้อยละ 100)
3. ร้อยละความสาเร็จในการ
ปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100)

1. ร้อยละความสาเร็จของ
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินที่
ได้รับการพัฒนา
(ร้อยละ 100)
2. ระดับความสาเร็จใจการ
เพิ่มช่องทางของการ
เผยแพร่ข้อมูลให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย (ระดับ 5)
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
ข้อมูลและการบริการ
(ร้อยละ 100)

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้
และถ่ายทอดระบบในการปฏิบัติงาน
ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
ให้กับหน่วยงานในกองสารวจดิน
และวิจัยทรัพยากรดิน
กลยุทธ์ที่ 2 กาหนดตัวชีวัดที่เป็น
มาตรฐาน สามารถวัดผลสาเร็จของ
งานได้
กลยุทธ์ที่ 3 ติดตามระบบ
มาตรฐานสากลของงานสารวจ
จาแนกดิน และวินิจฉัยคุณภาพดิน
เพื่อปรับปรุงให้มีความทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 ตรวจสอบ
ติดตามและปรับปรุง
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินใน
เป็นปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ 2 ศึกษารูปแบบ
ที่เหมาะสมในการเผยแพร่
ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 3 ตรวจสอบ
ข้อคิดเห็นและความพึง
พอใจในการให้บริการจาก
กลุ่มเป้าหมาย
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1. ร้อยละความสาเร็จในการจัดทา
ข้อมูลการประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรดินที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความสาเร็จในการติดตาม
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทรัพยากรดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละพืนที่เกษตรกรรมชันดีที่
ได้รับการประกาศคุม้ ครองและมีการ
วางแผนการใช้พืนที่ที่เหมาะสม
(ร้อยละ 100)
4. ร้อยละพืนที่ทรัพยากรดินเสื่อม
โทรมที่ได้รับการปรับปรุง และฟื้นฟู
(ร้อยละ 100)

1. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและสมาชิกใน
อาเซียน (ร้อยละ 100)
2. ระดับความสาเร็จในการ
สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
(ระดับ 5)
3. ร้อยละความสาเร็จของ
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางวิชาการด้านทรัพยากรดิน
(ร้อยละ 100)

กลยุทธ์ที่ 1 รวบรวมข้อมูลการ
ประเมินศักยภาพทรัพยากรดินให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ 2 มีระบบการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทรัพยากรดิน
กลยุทธ์ที่ 3 จัดทาเกณฑ์การ
ประเมินและจาแนกประเภทพืนที่
เกษตรกรรมชันดี
กลยุทธ์ที่ 4 ศึกษาเกณฑ์และแนว
ทางการประเมินพืนที่ดินเสื่อมโทรม

กลยุทธ์ที่ 1 จัดทาโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยและสมาชิกใน
อาเซียน
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
พัฒนาระหว่างองค์กร
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างผลงาน
และแลกเปลีย่ นองค์ความรู้
ทางวิชาการด้านทรัพยากรดิน

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
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“กำหนดแผนกำรใช้ที่ดินให้เหมำะสมกับศักยภำพของที่ดิน สู่กำรพัฒนำกำรเกษตรแบบยั่งยืน”
1. ศึกษา ค้ นคว้ า วิจัยทางด้า นการใช้ที่ดิน เศรษฐกิจ ที่ดินตามนโยบายของรัฐ และกาหนดเขตเหมาะสมการใช้ประโยชน์ที่ดินสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินในทิศทางที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนการจัดทาแผนการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ
4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อวางแผนป้องกันความเสียหายจากภัยแล้ง นาท่วม และดินถล่ม
5. ศึกษา สารวจ จาแนก ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พืนที่ชุ่มนา) ในการจัดการเขตการใช้ที่ดิน เพื่อการพัฒนาที่ดิน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรดิน ด้วยการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุน
การวางแผนการใช้ที่ดินให้รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ถ่ายทอดการใช้แผนการใช้ที่ดินให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรที่ดินแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวาง
แผนการใช้ที่ดิน

1. หน่วยงานมีเขตการใช้ที่ดินที่มีความถูกต้องเหมาะสมกับ
สมรรถนะที่ดิน เกิดความสมดุลสอดคล้องกับนโยบาย ทังใน
ระดับประเทศและระดับพืนที่
2. ฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจและฐานข้อมูลใน
การกาหนดพืนที่การใช้ที่ดินสาหรับพืช เศรษฐกิจมีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
3. ฐานข้อมู ลด้านเศรษฐกิ จ และสังคมให้มีความเหมาะสม
สามารถนาข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ ได้ สะดวกและรวดเร็ว
4. หน่วยงานภายในและภายนอกสามารถนาฐานข้อมูลพืนที่ชุ่ม
นา และการบริหารจัดการพืนที่ชุ่มนาไปใช้ในการกาหนด
แผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

1. หน่วยงานมีฐานข้อมูลความต้องการของ
พืชสมุนไพร (Crop Requirement) ที่มี
ความถูกต้อง สาหรับนาไปใช้ในการจัดทา
แผนที่ความเหมาะสมสาหรับปลูกพืช
สมุนไพร
2. ฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดินพืช
เศรษฐกิจและฐานข้อมูลในการกาหนด
พืนที่การใช้ท่ีดินสาหรับพืช เศรษฐกิจมี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. หน่วยงานภายในและภายนอกสามารถนา
นวัตกรรมการวางแผนการใช้ที่พืนที่ชมุ่ นาไป
ใช้ในการพัฒนาพืนที่ชุมชนให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

1. สพด./สพข. สามารถนาแผนการใช้
ที่ดินไปใช้เป็นเครื่องมือการบริการ
จัดการทรัพยากรดินแบบมีส่วนร่วม ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หน่วยงานภายในและภายนอกมี
การดาเนินงานบูรณาการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน
3. หน่วยงานใน สพด./สพข. มีส่วน
ร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้
มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวิธี
อนุรักษ์ดินและนา และสามารถนาไปใช้
ในการปฏิบัติงานต่อไปได้

๑. หน่วยงานมีโมเดลสนับสนุน
การตัดสินใจในการวางแผนการ
ใช้ที่ดินที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๒. หน่วยงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการวาง
แผนการใช้ที่ดิน
3. หน่วยงานภายในมีองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การสนับสนุนการตัดสินใจด้าน
การวางแผน การใช้ที่ดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
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แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน (ต่อ)
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เป้ำประสงค์
(ต่อ)

5. หน่วยงานภายในสามารถจัดทาขบวนการการทางานด้าน
พัฒนาที่ดินตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. หน่วยงานภายในมีรูปแบบนวัตกรรมในการวิเคราะห์
ระบบงานด้านการวางแผนการใช้ทดี่ ินระดับลุ่มนาสาขาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
7. แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินสามารถนาข้อมูลการ
บริหารจัดการพืนทีเ่ สี่ยงภัยทางการเกษตรมากาหนดทิศ
ทางการปฏิบัติงานขององค์การได้ครอบคลุมอย่างสมดุล
8. แผนยุ ท ธศาสตร์ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น สามารถสนั บ สนุ น การ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการพืนที่เสี่ยงภัย
9. หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒ นาที่ดินสามารถนาข้อมูลจาก
รายงานและแผนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรไปปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
10. หน่วยงานภายนอกสามารถนาข้อมูลจากรายงานและแผน
ที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร สามารถนาข้อมูลจากรายงาน
และแผนที่พืนที่เสี่ยงภัยไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

4. หน่วยงานภายในสามารถมีคู่มือ และ
แนวทาง ในการทางานด้านพัฒนาที่ดินตาม
พระราชบัญญัตพิ ัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
5. หน่วยงานภายในมีเทคโนโลยี และองค์
ความรู้ในการพัฒนางานด้านการวาง
แผนการใช้ที่ดิน ได้ อย่างทันเหตุการณ์
6. เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันและเตือน
ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ เพือ่ ลด
ความสูญเสียต่อพืนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
7. เพือ่ พัฒนาบุคลากร ให้มีทกั ษะ ความรู้
ความสามารถในด้านภาษา เทคนิคแบบจาลอง
และความชานาญเฉพาะด้านภัยธรรมชาติ
8. เพื่อให้หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
และกลุ่มเกษตรกร ได้รายงานการวิจัยไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ และเกษตรกรนาการวิจัย
ไปใช้กับพืนที่ของตนเองได้

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

1. ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาเขตการใช้ท่ีดินที่มีความ
ถูกต้องเหมาะสมกั บสมรรถนะที่ดิน เกิด ความสมดุล
สอดคล้องกับนโยบาย ทังในระดับประเทศและระดับพืนที่
(ร้อยละ ๘0)
2. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดิน
(ร้อยละ 100)
3. ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
และสังคมให้มีความเหมาะสม สามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ได้สะดวกและรวดเร็ว (ร้อยละ 100)

1. จานวนฐานข้อมูลความต้องการของพืช
สมุนไพร (Crop Requirement) ที่มีความ
ถูกต้อง สาหรับนาไปใช้ในการจัดทาแผนที่
ความเหมาะสมสาหรับปลูกพืชสมุนไพร
(จานวน ๑๐ ชนิด/ ๑ ปี)
2. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาข้อมูล
แผนทีก่ ารใช้ที่ดิน (ร้อยละ 100)
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4. กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร มีส่วน
ร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้
มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวิธี
อนุรักษ์ดินและนาและร่วมแสดง
ความเห็นและตระหนักถึงภัยดินถล่ม
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน
5. เกษตรกรและชุมชนมีขีด
ความสามารถในการรับมือกับความ
เสี่ยงภัยธรรมชาติ
6. เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีการป้องกัน
และเตือนภัยพิบัตทิ างธรรมชาติที่มี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ลดความสูญเสียต่อ
พืนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร ชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
7. เพือ่ พัฒนาบุคลากร ให้มีทกั ษะ
ความรู้ ความสามารถในด้านภาษา
เทคนิคแบบจาลอง และความชานาญ
เฉพาะด้านภัยธรรมชาติ
8. เพื่อให้หน่วยงานภายใน หน่วยงาน
ภายนอก และกลุ่มเกษตรกรได้รายงาน
การวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เกษตรกรนาการวิจัยไปใช้กับพืนที่
ของตนเองได้
1. ร้อยละความสาเร็จในการถ่ายทอด
การใช้แผนการใช้ที่ดินให้แก่ สพด./
สพข. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริการ
จัดการทรัพยากรดินแบบมีส่วนร่วม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๘0)

4. หน่ว ยงานภายในกรมฯ
ได้รับทุนสนั บสนุ น /ศึก ษาดู
งานในต่า งประเทศ
แลกเปลี่ย นองค์ความรู้ใหม่ๆ
ด้านภัยธรรมชาติ เพื่อนามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับพืนที่และ
สามารถนาไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้
5. องค์กรได้รับความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการจัดการพืนที่
เสี่ยงภัยธรรมชาติกับหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงาน
ต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านภัยธรรมชาติ ให้
สามารถนามาใช้กับพืนที่ และ
การปฏิบัติงานได้
6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้
สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการ
เตือนภัยและบริการข้อมูลได้
อย่างทัว่ ถึง รวดเร็ว และทันต่อ
สถานการณ์
1. ร้อยละความสาเร็จในการ
จัดทาโมเดลสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการวางแผนการใช้
ที่ดินที่ถกู ต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ ๘0)

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน (ต่อ)
ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย
(ต่อ)
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4. ร้อยละความสาเร็จของการเผยแพร่รายงานและแผนที่
โครงการสารวจทะเบียนพืนที่ชุ่มนาไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 100)
5. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนการใช้ที่ดินรองรับ
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 (ร้อยละ 100)
6. ร้อยละความสาเร็จของหน่วยงานนารูปแบบนวัตกรรมในการ
วิเคราะห์ระบบงานด้านการวางแผน การใช้ที่ดินไปใช้ได้อย่าง
รวดเร็วและแม่นยามากขึน (ร้อยละ 80)
7. ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาข้อมูลการบริหารจัดการพืนที่ เสีย่ งภัยทาง
การเกษตรมากาหนดทิศทางการปฏิบัติงานขององค์การได้
ครอบคลุมทุกมิติ (ร้อยละ 100)
8. ระดับความสาเร็จในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ให้สามารถ
สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการพืนที่เสี่ยงภัย
(ระดับ 5)
9. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนา
ที่ดินสามารถนาข้อมูลจากรายงานและแผนทีเ่ สี่ยงภัยทาง
การเกษตรไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ร้อยละ 100)
10. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกสามารถนา
ข้อมูลจากรายงานและแผนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ร้อยละ 100)
11. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร
สามารถนาข้อมูลจากรายงานและแผนที่พืนที่เสี่ยงภัยไปใช้
ประโยชน์ต่อไปได้ (ร้อยละ 100)

3. ร้อยละความสาเร็จของการนานวัตกรรม
การวางแผนการใช้ที่พืนที่ชุ่มนาไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ 80 )
4. ร้อยละความสาเร็จของการนาคู่มือ และ
แนวทาง ในการทางานด้านพัฒนาที่ดินตาม
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ไป
ใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 80)
5. ร้อยละความสาเร็จของหน่วยงานที่นา
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการพัฒนา
งานด้านการวางแผนการใช้ที่ดินได้อย่างทัน
เหตุการณ์ปัจจุบัน (ร้อยละ 80)
6. ร้อยละของเทคโนโลยีทไี่ ด้รับการพัฒนา
เพื่อป้องกันและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(ร้อยละ 80)
7. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับความรู้ ความ
ชานาญเฉพาะด้าน เพื่อนาไปพัฒนา
เทคโนโลยีการป้องกันและเตือนภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (ร้อยละ 100)
8. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน และหน่วยงานภายนอก ได้รับ
รายงานการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
และกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร นาการวิจัยไป
ใช้กับพืนที่ของตนเองได้ (ระดับ 5)
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2. ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ใน
การทางานด้านพัฒนาที่ดินตาม
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
ไปใช้ (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน สพด./สพข. ที่มีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรการป้องกันดิน
ถล่มด้วยวิธีอนุรักษ์ดินและนา และ
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
ได้ (ร้อยละ 100)
4. ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่ม
เกษตรกร/เกษตรกร ที่มสี ่วนร่วมใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรการ
ป้องกันดินถล่มด้วยวิธีอนุรักษ์ดิน
และนา และร่วมแสดงความเห็น
และตระหนักถึงภัยดินถล่ม และเพื่อ
ลดความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึน
(ร้อยละ 100)
5. ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร
และชุมชนในการรับมือกับความเสีย่ งภัย
ธรรมชาติ การเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์อย่างทันท่วงที
(ร้อยละ 100)

๒. จานวนแผนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่หน่วยงานได้
ร่วมมือทางวิชาการด้านวาง
แผนการใช้ที่ดิน (อย่างน้อย ๒
แผนความร่วมมือ)
3. ร้อยละความสาเร็จของ
หน่วยงานภายในองค์ ความรู้
ด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจด้าน
การวางแผนการใช้ที่ดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทัน
ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
(ร้อยละ 80)
4. จานวนหน่วยงานภายใน
กรมฯ ที่ได้รับทุนสนับสนุน/
ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ใหม่ๆ
ด้านภัยธรรมชาติ
(อย่างน้อย 5 หน่วยงาน)
5. ร้อยละของหน่วยงาน
ภายในกรมฯ ที่ให้ความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านภัย
ธรรมชาติ (ร้อยละ 80)
6. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการข้อมูลจากภาครัฐ
และเอกชน (ระดับ 5)

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน (ต่อ)
กลยุทธ์
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กลยุทธ์ที่ 1 กาหนดเขตการใช้ที่ดินที่มีความถูกต้อง
เหมาะสมกับสมรรถนะที่ดิน เกิดความสมดุลสอดคล้องกับ
นโยบาย ทังในระดับประเทศและระดับพืนที่
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทาฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินเพื่อสนับสนุน
การกาหนดเขตเขตการใช้ที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 3 จัดทาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้มี
ความเหมาะสม สามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก
และรวดเร็ว
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการนา
ฐานข้อมูลพืนที่ชุ่มนาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์
และการบริหารจัดการพืนที่เสีย่ งภัยทางการเกษตร

กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด ทังใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อนามาใช้
เปรียบเทียบ และจัดทาฐานข้อมูลความ
ต้องการของพืชสมุนไพร
กลยุทธ์ที่ 2 สารวจและวิเคราะห์สภาพการ
ใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินโดย
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และให้เป็นปัจจุบนั
กลยุทธ์ที่ 3 ศึกษา วิจัย ฐานข้อมูลพืนที่
ชุ่มนาสาหรับสนับสนุนการนาไปใช้ประโยชน์
ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ศึกษาวิจยั วิเคราะห์และพัฒนาเทคนิควิธีการ
วิเคราะห์อย่างต่อเนื่องทีเ่ หมาะสมในพืนที่
เสี่ยงภัย
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กลยุทธ์ที่ 1 อบรม ถ่ายทอดความรู้
ด้านการจัดแผนการใช้ที่ดิน ให้กับ
สพด./สพข. เพื่อสามารถนาไปใช้เป็น
เครื่องมือการบริการจัดการทรัพยากร
ดินแบบมีส่วนร่วม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 อบรมให้ความรู/้ รับ
ฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าทีร่ ัฐ
และเกษตรกรสาหรับสนับสนุนการ
นาแผน การใช้ที่ดินให้เกิดความ
มั่นคงและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้
มาตรการป้องกันดินถล่มด้วยวิธี
อนุรักษ์ดินและนา โดยเกษตรกรและ
ชุมชนมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 1 จัดจ้าง
สถาบันการศึกษาเพื่อจัดทา
โมเดลสนับสนุนการตัดสินใจใน
การวางแผนการใช้ที่ดิน
ที่ถูกต้อง พร้อมถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทาแผนความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ประเทศด้านวางแผนการใช้
ที่ดินทังระดับทวิ และพหุภาคี
กลยุทธ์ที่ 3 อบรม/เผยแพร่ /
ชีแจงเทคนิ คการจัดทา
ฐานข้ อมู ลพืนที่ชุ่มนาสาหรับ
สนับสนุน การนาไปใช้
ประโยชน์ให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4 การศึกษา
วิเคราะห์และบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศพืนที่เสีย่ งภัย
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์กองเทคโนโลยีชีวภำพทำงดิน

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
“องค์กรก้ำวไกล วิจัยพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภำพทำงดินที่เป็นเลิศ สู่กำรเกษตรยั่งยืน”

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
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1. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเพื่อการปรับปรุงบารุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควบคุมศัตรูพืช และรักษาสิ่งแวดล้อม
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์จลุ ินทรีย์ ผลิตและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จลุ ินทรีย์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
3. วิจัยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีจลุ ินทรีย์ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
4. ศึกษาความหลากหลายของจุลนิ ทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิง่ แวดล้อม
5. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดินให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการ และจัดทาฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ เอกสารวิชาการ และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเป็นองค์
ความรู้ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร หมอดิน และผู้สนใจ
6. สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ด้านผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เพื่อขับเคลื่อนกลุม่ เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์
7. พัฒนาองค์กร เพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศแห่งการเรียนรูด้ ้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วย
การพัฒนางานวิจัยและ
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
เชิงนวัตกรรม

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีการผลิตให้มี
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน
ด้วยการปรับปรุงดินด้วย
อินทรียวัตถุ และเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาฐานข้อมูล
และเสริมสร้างการถ่ายทอด
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินอย่างเป็น
ระบบ

ยุทธศำสตร์ที่ 5 บริหารจัดการ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

1. งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทาง
ดิน สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรม
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทาง
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
2. มีนวัตกรรมและองค์ความรู้
จากงานวิจัยมีความสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ
ของเกษตรกร

1. ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ ที่เป็นต้นแบบ และได้
มาตรฐานสากล
2. นวัตกรรมจุลินทรีย์ชนิดใหม่ๆ
มีรูปแบบที่ใช้ง่าย ได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ ใช้ประโยชน์ได้
ครอบคลุมทุกพืนที่

1. การนาวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
และขยะอินทรีย์ เพื่อเป็นวัสดุใน
การปรับปรุงดิน
2. องค์กรมีฐานข้อมูลด้านปริมาณ
ชนิด และธาตุอาหารจากวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร และมูลสัตว์

1. เกษตรกรสามารถ ลดต้ น ทุ น
และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2. ได้ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และง่าย
ต่อการปฏิบตั ิ

1. องค์กรเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรูด้ ้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน
2. องค์กรมีเครือข่ายด้านการ
พัฒนาที่ดินด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินที่มี
ความเข้มแข็ง
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แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์กองเทคโนโลยีชีวภำพทำงดิน (ต่อ)
เป้ำประสงค์
(ต่อ)

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์
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3. องค์กรมีนวัตกรรมจุลินทรีย์ที่
ตอบสนองต่อผู้รับบริการและ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์กรม
และกระทรวง

3. องค์กรมีระบบการผลิต และ
นวัตกรรมจุลินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ

3. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่ม
ความหลากหลายทางชีวภาพของ
จุลินทรีย์ดิน

3. องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

3. องค์กรมีบุคลากรที่
สมรรถนะสูง และมี
ประสิทธิภาพในการทางาน

1. จานวนงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดิน สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรม
จุลินทรีย์ (จานวน อย่างน้อย 1
เรื่อง/ปี)
2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของเกษตรกร
(ร้อยละ 100)
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ร้อยละ 80)

1. ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบการควบคุมคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาให้ได้
มาตรฐานสากล (ได้เอกสารคู่มือ
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานตาม
คู่มืออย่างถูกต้องในช่วง 2 ปีแรก)
2. จานวนนวัตกรรมจุลินทรีย์ชนิด
ใหม่ ที่ได้มาตรฐาน (จานวน 1
ผลิตภัณฑ์ต่อ 2 ปี)
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
พด. (ร้อยละ 80)

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์ พด. เพื่อการผลิตปุ๋ยหมัก
และนาหมักชีวภาพ
(ร้อยละ 80)
2. จานวนฐานข้อมูลด้านปริมาณ
ชนิด และธาตุอาหารจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
และมูลสัตว์ (จานวนอย่างน้อย 1
เรื่องต่อปี)
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดินที่ดขี ึน (ร้อยละ 80)

1. เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
การผลิตได้ (ร้อยละ 20)
2. จานวนองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
ที่ถกู ต้องตามหลักวิชาการ
(1 องค์ความรู้ ต่อ 2 ปี)
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการนาข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินไปใช้
(ร้อยละ 80)

1. จานวนการจัดการองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางดินเพิ่มขึน (1 เรื่อง ต่อ 2 ปี)
2. ร้อยละของเครือข่ายด้าน
การพัฒนาที่ดินด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินที่มี
ความเข้มแข็งเพิ่มขึน
(ร้อยละ 10)
3. ร้อยละของบุคลากรที่
สมรรถนะสูง และมี
ประสิทธิภาพในการทางาน
(ร้อยละ 90)

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการข้อมูลด้าน
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชวี ภาพทางดิน
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างทัศนคติ
และพัฒนาความรู้ในระบบการ
ควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาให้ได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 วิจัยและพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์

กลยุทธ์ที่ 1 สารวจ และจัดทา
ข้อมูลชนิด และปริมาณวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร
กลยุทธ์ที่ 2 วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาในพืนที่
กลยุทธ์ที่ 3 ติดตามและ
ประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์
จุลินทรีย์

กลยุทธ์ที่ 1 สังเคราะห์ข้อมูล
จากงานวิจัยด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลองค์
ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กลยุทธ์ที่ 3 การถ่ายทอด
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่าย
ด้านการพัฒนาที่ดินด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพทางดินที่มี
ความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างบุคลากร
ให้มีสมรรถนะสูง และ
ประสิทธิภาพในการทางาน
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แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต ๑

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
“พัฒนำที่ดินบนพืนฐำนกำรมีส่วนร่วม เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตอย่ำงปลอดภัยและยั่งยืน”

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

๑. สารวจ วิเคราะห์ สภาพพืนที่ ศึกษาข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ ข้อมูลเชิงพืนที่ เพื่อการออกแบบ
ระบบอนุรักษ์ดินและนา และจัดทาแผนที่สามะโนที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี ตรวจสอบและเฝ้าระวัง หมุดหลักฐานแผนที่ ภาคพืนดินของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
๒. วิเคราะห์และปรับปรุงฐานข้อมูลดิน สารวจและจาแนกดิน สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อวางแผนและจัดทาแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา รวมถึงการ
ให้บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
๓. การให้บริการวิเคราะห์ดิน นา พืช และวัสดุปรับปรุงดิน ในห้องปฏิบัติการ และหน่วย
วิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ รวมทังรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 1
บริหารจัดการ
ทรัพยากรดินเชิงรุก

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตตาม
ศักยภาพความเหมาะสม
ของดิน ให้สอดคล้องกับ
พืนที่เป้าหมายตามนโยบาย

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับผลงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหา ให้สอดคล้อง
กับปัญหาในพืนที่

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับ
ศักยภาพหมอดินอาสา และ
เครือข่ายเกษตรกร สู่การ
เป็น Smart Farmer

ยุทธศำสตร์ที่ 5
ต้นแบบการ
ทางานเชิง
บูรณาการ ด้าน
การพัฒนาที่ดิน

ยุทธศำสตร์ที่ 6
ยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กร
อย่างมีระบบ

1. แผนการใช้ที่ดิน
สามารถใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาพืนที่ดินได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑. พืนที่ได้รับการปรับ
เปลี่ยนตามศักยภาพของดิน
๒. เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุน เพิ่มรายได้
๓. พืนที่การผลิตทาง
การเกษตรมีความอุดม
สมบูรณ์และปลอดภัย

๑. บุคลากรสามารถนาการจัดการงานวิชาการ
และหรือผลงานวิจัย ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้
๒. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน
๓. เกษตรกรสามารถนาความรูเ้ ทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน ไปพัฒนาพืนที่การเกษตรได้
๔. นักวิชาการจากหน่วยงานภายนอกสามารถ
นาผลงานวิจัยไปต่อยอด

๑. หมอดินอาสาเป็น
Smart Farmer
๒. เครือข่ายเกษตรกรเป็น
Smart Farmer
๓. หมอดินอาสา และ
เครือข่ายเกษตรกรมีรายได้
ทางการเกษตรเพิม่ ขึน

1. การทางาน
เชิงบูรณาการ
ด้านการพัฒนา
ที่ดิน

๑. ผู้นาองค์กรมี
วิสัยทัศน์ ในการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เป็น Smart Officer
๒. บุคลากรมีการ
ทางานเป็นทีม
๓. มีสภาพแวดล้อมที่
เอือต่อการปฏิบตั ิงาน

เป้ำประสงค์
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๔. ศึกษา วิจัย ทดสอบ สาธิต งานพัฒนาที่ดินเชิงบูรณาการ ส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
5. จัดทาแผนและดาเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรทีด่ ิน และพัฒนาแหล่งนาเพื่อ
การเกษตรระดับพืนที่
๖. สาธิตงานจัดทาระบบอนุรักษ์ดนิ และนาบนพืนที่ลมุ่ -ดอน ด้วยวิธกี ล และวิธีพืช
๗. ฟื้นฟู ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีดา้ นการปรับปรุงบารุงดิน
๘. พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาและเครือข่ายเกษตรกร
๙. สนับสนุนการพัฒนาที่ดินตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ แบบ
บูรณาการ
๑๐. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต ๑ (ต่อ)

เป้ำประสงค์
(ต่อ)

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย
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๒. เกษตรกรสามารถ
นาข้อมูลการจัดการ
ทรัพยากรดินไปใช้
ประโยชน์ในพืนที่ได้
อย่างถูกต้องและทัน
ต่อเวลา
๓. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถนา
ข้อมูลไปใช้บริหาร
จัดการเชิงพืนที่ได้
๔. องค์กรได้รับการ
ยอมรับจากเกษตรกร
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๑. ระดับความถูก
ต้องของการจัดทา
แผนการใช้ที่ดิน
(ระดับ ๕)
๒. ร้อยละของ
แผนการใช้ที่ดิน
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการวาง
แผนการพัฒนาพืนที่
(ร้อยละ ๑๐๐)

1. ร้อยละของพืนที่ได้รับ
การปรับเปลี่ยนตาม
ศักยภาพของดิน
(ร้อยละ ๕ ต่อปี)
2. อัตราการลดต้นทุนการ
ผลิตต่อไร่ (ร้อยละ ๒๐)
3. อัตราการเพิ่มขึนของ
ผลตอบแทนทางการเกษตร
(ร้อยละ ๒๐)
4. ร้อยละของพืนที่
การผลิตทางการเกษตร
ผ่านการตรวจรับรองตาม
มาตรฐานของกรมพัฒนา
ที่ดิน (ร้อยละ ๕ ต่อปี)
5. ร้อยละพืนทีก่ ารผลิต
ทางการเกษตรไม่เสื่อม
โทรมลง หรือมีความ
สมบูรณ์เพิ่มขึน
(ร้อยละ ๘๐ ต่อปี)

๕. ผลงานวิจัยยกระดับหรือเข้าไปสูก่ ระบวนการ
พัฒนาให้เป็นเชิงนวัตกรรม
๖. ผลงานวิจัยที่ประสบความสาเร็จสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรดิน
๗. ปัญหาทรัพยากรดินได้รับการแก้ไขได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๘. ผลงานวิจัยมีความโดดเด่นเป็นทีย่ อมรับ
๙. เป็นศูนย์กลางรวบรวม เผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยี/นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรดิน
มีปัญหา

๔. องค์กรมีเครือข่ายที่มี
คุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบ
การปฏิบัติงานได้

๑. ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายสามารถนา
ผลงานวิจัย ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้
(ร้อยละ ๘๐)
2. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายได้รับองค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ร้อยละ ๑๐๐)
3. ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายสามารถนาความรู้
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ไปพัฒนาพืนที่
การเกษตรได้ (ร้อยละ ๘๐)
4. ร้อยละของนักวิชาการจากหน่วยงานภายนอก
สามารถนาผลงานวิจัยไปต่อยอด (ร้อยละ ๘๐)
5. จานวนผลงานวิจัยที่พฒ
ั นาให้เป็นเชิงนวัตกรรม
(อย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปี)
6. ร้อยละของผลงานการจัดการงานวิชาการหรือ
งานวิจัยที่ประสบความสาเร็จสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรดิน
(ร้อยละ ๑๐๐)

1. ร้อยละของหมอดินอาสา
ที่เป็น Smart Farmer
(ร้อยละ ๒๐ ต่อปี)
2. ร้อยละของเครือข่าย
เกษตรกรเป็น Smart
Farmer (ร้อยละ ๑๐ ต่อปี)
3. อัตราการเพิ่มขึนของ
รายได้ทางการเกษตรของ
Smart Farmer (ร้อยละ ๒๕)
4. ร้อยละของหมอดินอาสา
และเครือข่ายเกษตรกรที่
เป็น Smart Farmer
สามารถสร้างต้นแบบที่ดี
ให้กับองค์กร (ร้อยละ ๕๐)
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๔. ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผน
๕. มีเครื่องมือเพียงพอ
และพร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงาน
๖. องค์กรเป็นที่
ยอมรับ

1. ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
สร้างต้นแบบ
การทางาน
เชิงบูรณาการ
ด้านการ
พัฒนาที่ดินใน
ระดับพืนที่
(ระดับ 5)

1. ระดับความพึง
พอใจต่อการพัฒนา
บุคลากรของผู้ใต้
บังคับต่อผู้นาองค์กร
(ระดับ ๔)
2. ร้อยละ
ความสาเร็จของผล
การดาเนินงานใน
ภาพรวมขององค์กร
บรรลุเป้าหมาย
(ร้อยละ ๑๐๐)
3. ระดับความพึง
พอใจของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมการ
ทางาน (ระดับ 5)
4. ร้อยละความสาเร็จ
ของการปฏิบัติงานที่
บรรลุตามวัตถุประสงค์
(ร้อยละ ๑๐๐)

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต ๑ (ต่อ)

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย
(ต่อ)

กลยุทธ์
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๓. ร้อยละของพืนที่ที่
ได้รับการพัฒนาจากการ
ใช้แผนการใช้ที่ดิน
(ร้อยละ ๖๐ ต่อปี)
4. ระดับความถูกต้อง
ของข้อมูลการจัดการ
ทรัพยากรดิน (ระดับ ๕)
5. กาหนดเวลาที่
สามารถบริการข้อมูลให้
เกษตรกรได้ทันเวลา
(ระดับ ๕)
6. ร้อยละของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สามารถนา
ข้อมูลไปใช้บริหารจัดการ
เชิงพืนที่ได้ (ร้อยละ ๑๐๐)
7. ระดับความพึงพอใจ
ของเกษตรกรต่อหน่วยงาน
(ระดับ ๕)
8. ระดับความพึงพอใจ
ของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ต่อหน่วยงาน (ระดับ ๕)

กลยุทธ์ที่ ๑ จัดทาฐาน
ข้อมูลเชิงพืนที่ให้เป็นปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม
เกษตรกรปรับเปลี่ยน
ศักยภาพการผลิตตาม
ศักยภาพของดิน
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการรับรู้
ให้กับเกษตรกรในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
กลยุทธ์ที่ ๔ ขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการเชิงรุก ระดับ
จังหวัด
กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างการรับรู้
การบริหารจัดการพืนที่
เกษตรเชิงรุกให้กับเยาวชนใน
สถาบันการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างแรงจูง
ให้กับเกษตรกรในการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า
เกษตร ตามความเหมาะสม
ของพืนที่

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างเครือข่ายหมอดินอาสา ในการ
ถ่ายทอดแผนการใช้ที่ดินในเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างการใช้ IT ในการถ่ายทอด
เกษตรกรในระดับพืนที่
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนข้อมูลบริหารจัดการเชิงพืนที่
ระดับ สพด.
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้าง CORE TEAM ด้านการใช้แผนที่
บริหารจัดการเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบ ติดตามตรวจสอบข้อมูลเชิง
พืนที่

7. ร้อยละของพืนที่ดินมีปัญหาลดลงหรือได้รับการ
แก้ไข (ร้อยละ 100 ของพืนที่เป้าหมายต่อปี)
8. จานวนผลงานวิชาการหรืองานวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
(อย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปี)
9. จานวนผลงานวิชาการหรืองานวิจัยได้รับ
รางวัล (อย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปี)
๑0. ระดับความสาเร็จในการจัดตังศูนย์กลาง
รวบรวม เผยแพร่ และถ่ายทอด เทคโนโลยี/
นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรดินมีปัญหาของ
ภูมิภาค (ระดับ ๕)

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดทาแผนแม่บท
งานวิชาการหรืองานวิจัยให้สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาในพืนที่
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถนักวิชาการ
ในการพัฒนาผลงานวิชาการหรืองานวิจัยเชิง
นวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ ถอดบทเรียน และสร้างแนวปฏิบัติ
ที่ดี สาหรับถ่ายทอดผลงานวิชาการหรือ
งานวิจัยให้สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างระบบสารสนเทศข้อมูลงาน
วิชาการหรืองานวิจัยระดับเขต และภูมภิ าค
กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างระบบเครือข่ายการทางาน
วิชาการหรืองานวิจัย ร่วมกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ระดับความ
เพียงพอของเครื่องมือ
ที่พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน (ระดับ 5)
6. ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ต่อองค์กร (ระดับ ๔)

กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อน
หมอดินอาสาและเครือข่าย
เกษตรกรในการสร้าง
รายได้ทางการเกษตร
กลยุทธ์ที่ ๒ จัดตังจุด
บริการ LDD Smart Shop
(One Stop Service) แบบ
เบ็ดเสร็จ ด้านการพัฒนา
ที่ดิน
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างแรงจูงใจ
ให้กับหมอดินอาสาและ
เกษตรกรทีเ่ ป็น Smart
Farmer

กลยุทธ์ที่ ๑
สร้างความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับ
หน่วยงาน เพื่อ
เป็นต้นแบบการ
ทางานร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ ๒
สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
แบบประชารัฐ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพื่อ
เป็น Smart Officer
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้าง
รูปแบบการทางานร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอือ
ต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๔ ขับเคลื่อน
กระบวนการรายงานผล
การปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่าย และพัสดุใน
ภาพรวมของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดทา
แผนการจัดหาอุปกรณ์
การปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับขอบเขต
การทางาน
กลยุทธ์ที่ ๖ การสร้าง
กรอบในการดาเนินการ
ด้านการจัดซือจัดจ้าง
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แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 2

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
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“พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม”
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริด้านการพัฒนาที่ดนิ
2. ศึกษา วิจัยพัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
3. พัฒนาข้อมูลดิน ด้วยการสารวจ วิเคราะห์ และจาแนกดิน เพื่อกาหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และเพื่อผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพืนที่ต่างๆ ที่ถูกต้องทันสมัย
4. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและนา การฟื้นฟูปรับปรุงบารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
บนพืนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย เกษตรกร กลุ่มเกษตร และเครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาทีด่ ินเพื่อเป็นรากฐานการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
6. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
7. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการ
สารวจจาแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
1. เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดิน/ที่ดิน ที่มีความถูกต้อง ทันสมัย
และใช้งานง่าย
2. เพื่อให้หน่วยงานและนักวิชาการทังภายในและภายนอกนาข้อมูลการ
สารวจและจาแนกดินไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอด
3. เพื่อให้เกษตรกรนาฐานข้อมูลทรัพยากรดินไปใช้ประโยชน์ในพืนที่
การเกษตร
4. เพื่อให้เกษตรกรสามารถนาข้อมูลผลวิเคราะห์ดินและการจัดการ
ทรัพยากรดินไปใช้ประโยชน์ในพืนที่ได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา
5. เพื่อให้เกษตรกร/ผู้รับบริการได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์ดิน
6. เพื่อให้แผนการใช้ที่ดินสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้ได้แผนการใช้ที่ดินที่มีความถูกต้อง ครอบคลุมทุกพืนที่และทุกพืช
เศรษฐกิจ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 บริหารจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน
ด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงบารุงดิน
และอนุรักษ์ดินและนา
1. เกษตรกรมีความรูด้ ้านการ
ปรับปรุงบารุงดิน
2. เกษตรกรสามารถนาความรูด้ ้าน
การปรับปรุงบารุงดินไปปฏิบัตไิ ด้
อย่างถูกต้อง และแพร่หลาย
3. พืนที่ทาการเกษตรได้รับการ
ฟื้นฟูและปรับปรุงให้มีความอุดม
สมบูรณ์
4. เกษตรกรมีความรูด้ ้านการ
อนุรักษ์ดินและนา และสามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้
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ยุทธศำสตร์ที่ 3
ศึกษา วิจัยพัฒนา
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดิน
บนพืนฐานการมี
ส่วนร่วม

ยุทธศำสตร์ที่ 4
ยกระดับและ
พัฒนาศักยภาพ
หมอดินอาสา
หมอดินน้อย
เกษตรกร และ
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง

1. พัฒนา
ผลงานวิจัย และ
เทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดิน
ให้สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์
ในการจัดการดิน
ในพืนที่ได้

1. หมอดินอาสา
และเครือข่าย
เกษตรกรเป็น
Smart Farmer

ยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศด้านการ
พัฒนาที่ดิน
1. บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะ
ประจาตาแหน่ง มี
ศักยภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 2 (ต่อ)

เป้ำประสงค์
(ต่อ)

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย
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8. เพื่อให้หน่วยงานและเกษตรกรยอมรับและนาแผนการใช้ที่ดินไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม
9. พืนที่เกษตรกรรมได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตตามเขตการใช้ที่ดิน
10. เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้
11. องค์กรสามารถปฏิบัติงานตานโยบาย

5. พืนที่เกษตรกรรมได้รับการอนุรักษ์
และนา ลดปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของดิน
6. เพื่อส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์ดิน
และนาให้มีการนาไปใช้ประโยชน์
อย่างแพร่หลาย
7. พัฒนาแหล่งนาให้มีความเหมาะสม
กับสภาพพืนที่
8. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จาก
การพัฒนาแหล่งนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ร้อยละความสาเร็จของการสารวจจาแนกดินดาเนินการได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนที่ดิน/แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
แผนปฏิบัติและแผนงบประมาณ (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน/นักวิชาการ และเกษตรกร ที่นาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอด (ร้อยละ 80)
4. ร้อยละของเกษตรกรที่มีการนาฐานข้อมูลดิน/ทรัพยากรดินไปใช้ในพืนที่
การเกษตร (ร้อยละ 80)
5. ร้อยละบุคลากรด้านการสารวจจาแนกดินได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 10)
6. ระดับความถูกต้องของข้อมูลผลวิเคราะห์ดิน นา ปุ๋ย และวัสดุการเกษตร
(ระดับ 5)
7. ให้บริการข้อมูลผลวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกรได้ทันเวลา (ระดับ 5)
8. ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่รับบริการวิเคราะห์ดิน และนาผล
วิเคราะห์ดินไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 100)
9. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ (ร้อยละ 100)
10. ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการใช้ที่ดินดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ (ระดับ 5)
11. ร้อยละความสาเร็จของการวางแผนการใช้ที่ดินตามแผนปฏิบัติและแผน
งบประมาณ (ร้อยละ 100)
12. ร้อยละของผู้รับบริการมีความเข้าใจแผนการใช้ที่ดินและนาไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 80)
13. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาแผนการใช้ที่ดินไปใช้
ประโยชน์ นาไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาการเกษตรในระดับพืนที่ได้ (ร้อยละ 80)
14. ร้อยละความสาเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูลเชิงพืนที่ (ร้อยละ 10 ต่อปี)

1. ร้อยละของหมอดินอาสาได้รับ
ความรู้ด้านการปรับปรุงบารุงดิน
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของเกษตรกรที่รับ
ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน
สามารถใช้ทดแทนสารเคมีทางการ
เกษตร (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของพืนที่เกษตรกรรมที่
ได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุง
(ร้อยละ 20 ต่อปี)
4. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและนา
และนาไปใช้ประโยชน์ตามความ
เหมาะสมของพืนที่ (ร้อยละ 80)
5. ร้อยละของพืนที่เกษตรกรรมที่
ได้รับการอนุรักษ์ดินและนาตาม
ความเหมาะสม (ร้อยละ 100)
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2. บุคลากรสามารถ
นาผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน ไป
ถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกรได้
3. เกษตรกรสามารถ
นาความรู้เทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน
ไปพัฒนาพืนที่
การเกษตรได้
4. หน่วยงานอื่นๆ
ยอมรับและนา
เทคโนโลยีของกรม
พัฒนาที่ดินไปใช้
ประโยชน์
1. ร้อยละของ
ข้อมูลด้านงานวิจัย
และเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดิน
ที่นาไปเผยแพร่
และถ่ายทอดได้
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของ
เกษตรกรและ
หน่วยงานต่างๆ
นาเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินไปปฏิบัติ
และถ่ายทอดฯ
(ร้อยละ 80)

2. หมอดินอาสา
และเครือข่าย
เกษตรกรมีรายได้
ทางการเกษตร
เพิ่มขึน
3. องค์กรมี
เครือข่ายที่มี
คุณภาพ
1. ร้อยละของ
หมอดินอาสาที่
เป็น Smart
Farmer
(ร้อยละ 20 ต่อปี)
2. ร้อยละของ
เครือข่ายเกษตรกร
เป็น Smart
Farmer
(ร้อยละ 10 ต่อปี)
3. อัตราการ
เพิ่มขึนของ
รายได้ทาง
การเกษตรของ
Smart Farmer
(ร้อยละ 25)

2. มีฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่
ครอบคลุมและเป็น
ปัจจุบันเพื่อให้สามารถ
นาไปใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูล
สารสนเทศขององค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาการจัดการ
ความรู้ให้กับบุคลากร
โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการสร้าง
ช่องทางการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
1. ร้อยละบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตาม
สมรรถนะประจา
ตาแหน่ง (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติที่มีต่อ
ฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล
(ร้อยละ 80)
3. ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ร้อยละ 80)

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 2 (ต่อ)
ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย
(ต่อ)

กลยุทธ์
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15. ร้อยละของพืนที่เกษตรกรรมได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตตามเขตการใช้ที่ดิน
(ร้อยละ 10 ต่อปี)
16. แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตสินค้าเกษตรตามเขตการใช้
ที่ดินแบบบูรณาการ (1 แปลง)
17. แปลงต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรตามเขตการใช้ที่ดินแบบ
บูรณาการ (1 แปลง)
18. ระดับความพึงพอใจของผู้บริการต่อการปฏิบัติงานตามนโยบาย (ระดับ 3)
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดิน/ที่ดินให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้
ประโยชน์
2. จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรดินให้สามารถเรียกใช้กับสื่อต่างๆ ได้ง่าย
3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. สร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน นา ปุ๋ย และวัสดุการเกษตร (ถูกต้อง รวดเร็ว
และทันต่อเวลา)
5. พัฒนารูปแบบการแปลผลวิเคราะห์ดินให้เกษตรกรเข้าใจง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
6. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยโดยใช้ผลวิเคราะห์ดิน
แก่เกษตรกร ผ่านเครือข่ายหมอดินอาสา
7. จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน และการเก็บตัวอย่างดิน
8. พัฒนาระบบการจัดทาแผนการใช้ที่ดินให้ถูกต้อง ทันสมัย และเหมาะสมกับพืนที่
9. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการนาแผนการใช้ที่ดินไปใช้ในทางปฏิบัติในระดับพืนที่
10. ปรับปรุงฐานข้อมูลเชิงพืนที่ให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
11. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรตามเขตการใช้ที่ดิน
12. สร้างต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตสินค้าเกษตรตามเขตการใช้
ที่ดินแบบบูรณาการ
13. สร้างต้นแบบการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรตามเขตการใช้ที่ดินแบบ
บูรณาการ
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6. ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร
ที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและนา
(ร้อยละ 85)
7 ร้อยละความสาเร็จของการจัดทา
ระบบอนุรักษ์ดินและนา มีความถูก
ต้องและเหมาะสมกับสภาพพืนที่
(ร้อยละ 100)
8. ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกร
ที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งนา
(ร้อยละ 100)
1. ส่งเสริม ให้ความรู้การฟื้นฟู
ปรับปรุงบารุงดินที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ผ่านเครือข่ายหมอดินอาสา
2. ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อ
ลดการใช้สารเคมีในการทา
การเกษตรของเกษตรกร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี
ด้านฟื้นฟูปรับปรุงบารุงดินตาม
สภาพปัญหาของพืนที่
4. ส่งเสริมและขยายผลมาตรการ
อนุรักษ์ดินและนา
5. จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและนา
ให้เหมาะสมกับสภาพพืนที่และ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
6. พัฒนาแหล่งนาตามความ
เหมาะสมกับสภาพพืนที่

3. ศูนย์บริการ
ข้อมูลแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (ระดับเขต
และ สพด.)
1. จัดทาแผน
แม่บทงานวิจัยให้
สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาใน
พืนที่
2. ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินให้
กว้างขวางและ
ทั่วถึงอย่างมีส่วน
ร่วม
3. บริการข้อมูลที่
ใช้ในการพัฒนา
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินผ่าน
ระบบสารสนเทศ
4. พัฒนาและ
จัดตังศูนย์บริการ
ข้อมูลแบบ
เบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว

1. พัฒนา
หมอดินอาสา
และเครือข่าย
เกษตรกรสู่การ
เป็น Smart
Farmer
2. ขับเคลื่อน
หมอดินอาสา
และเครือข่าย
เกษตรกรในการ
สร้างรายได้ทาง
การเกษตร

4. ร้อยละความสาเร็จ
ของการจัดทาองค์
ความรู้ที่ได้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ขององค์กร
(ร้อยละ 100)

1. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจา
ตาแหน่งเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
2. จัดทาแผนสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. สนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรผ่านระบบบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องเครื่องมือบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
5. จัดอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
ช่องทางการเรียนรู้ให้กับบุคลากร เพื่อสร้าง
องค์ความรู้จากการปฏิบัติงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
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“พัฒนำที่ดิน นครชัยบุรินทร์ ให้สมบูรณ์ เพิ่มศักยภำพกำรผลิตและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน”
“To Enhance Land Productivity and Participatory Sustainable Utilization in the Land of Nakorn Chai Burin.”
1. สารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบสภาพพืนที่ในการจัดทาแผนทีส่ ามะโนที่ดิน
เพื่อการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและนา
2. สารวจและจาแนกดิน วิเคราะห์และปรับปรุงฐานข้อมูลดิน สภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อวางแผนและจัดทาแผนการ
ใช้ที่ดินระดับไร่นา รวมถึงการให้บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
3. ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ดิน นา พืช และวัสดุปรับปรุงดิน ใน
ห้องปฏิบัติการและในการบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ทรัพยากรที่ดิน ด้วยการ
สารวจจาแนกดิน วิเคราะห์
ดิน และวางแผนการใช้ที่ดิน
ให้สอดคล้องกับพืนที่
เป้าหมายอย่างเป็นระบบ
แผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาที่ดินในพืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

4.. ศึกษา วิจยั ทดสอบ พัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาทีด่ ิน และจัดทาแปลงสาธิตเพื่อขยายผลไปสูเ่ กษตรกร
5. จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและนาบนพืนที่ลุ่ม-ดอน ด้วยวิธีกล และวิธีพืช และพัฒนาแหล่งนาเพื่อ
การเกษตรในพืนที่นอกเขตชลประทาน
6. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
7. พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาและเครือข่ายเกษตรกร
8. สนับสนุนการพัฒนาที่ดินตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯแบบบูรณาการ
9. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

ยุทธศำสตร์ที่ 2
พัฒนางานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาในพืนที่

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหาร
จัดการทรัพยากรดินอย่าง
สมดุลและยั่งยืนด้วยการ
ฟื้นฟู ปรับปรุงดิน และ
อนุรักษ์ดินและนา

ผลงานวิจัยสามารถ
นาไปแก้ปัญหาใน
พืนที่การเกษตรได้
อย่างเป็นรูปธรรม
และสามารถต่อยอด
การพัฒนานวัตกรรม
ในการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรที่ดิน
เฉพาะที่

ทรัพยากรที่ดินได้รบั การฟื้นฟู
ปรับปรุงให้มีความอุดม
สมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้ใน
ระยะยาว
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ยุทธศำสตร์ที่ 4
เสริมสร้างศักยภาพ
หมอดินอาสา และ
เครือข่ายเกษตรกรสู่
การเป็น Smart Farmer

ยุทธศำสตร์ที่ 5
สร้างและพัฒนา
ต้นแบบเทคโนโลยี
การพัฒนาที่ดินใน
พืนที่ และถ่ายทอดสู่
เกษตรกร

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับการ
บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็น
เลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

หมอดินอาสา และ
เครือข่ายเกษตรกรมี
ความเข้มแข็ง สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรูส้ ู่
เกษตรกรในพืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

พืนที่ดินมีปัญหา
ได้รับการแก้ไขด้วย
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินจากพืนที่
ต้นแบบ

องค์กรเป็นที่ยอมรับด้านการ
พัฒนาที่ดิน

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 3 (ต่อ)
ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์
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ร้อยละของพืนทีท่ ี่นาแผนการใช้
ที่ดินในระดับไร่นาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาพืนที่
(ร้อยละ 80)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
การจัดเก็บฐานข้อมูลกลาง
และการเรียกใช้ฐานข้อมูล
ทรัพยากรที่ดิน ในระบบ
สารสนเทศให้สามารถเรียกใช้
ง่ายได้สะดวก รวดเร็ว
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการ
วางแผนการใช้ที่ดินในระดับ
ตาบลและระดับไร่นา โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรในการใช้
แผนการใช้ที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการ
แปรผลข้อมูลดินให้เกษตรกร
นาไปใช้ได้งา่ ยและสะดวก
เหมาะสมกับพืนที่
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์ความรู้
ด้านการวิเคราะห์ดิน ให้กับ
เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน และ
หมอดินอาสาในการวิเคราะห์
ดินและการแปรผลอย่างง่าย

ร้อยละของพืนทีท่ ี่ได้รับ
การฟื้นฟูให้มีการใช้
ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม
(ร้อยละ 80)

ร้อยละเกษตรกรสามารถนา
องค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ที่ดินไปใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรได้
(ร้อยละ 80)

ร้อยละของหมอดินอาสา
ที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
ในแต่ละหลักสูตร
(ร้อยละ 100)

กลยุทธ์ที่ 1 จัดทาแผน
แม่บทงานวิจัยให้
สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาในพืนที่
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ความร่วมมือการวิจัย
ด้านพัฒนาที่ดินกับ
ภาคีเครือข่ายทังใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
งานวิจัยเชิงนวัตกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพืนที่
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล
งานวิจัยและเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลส่วนกลาง
และภายนอก

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ แบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความ
ร่วมมือบูรณาการงานด้าน
พัฒนาที่ดินร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืนที่
กลยุทธ์ที่ 3 จัดทาแผน
แม่บทและแผนปฏิบัตกิ ารใน
เขตพัฒนาที่ดิน และการ
จัดการทรัพยากรที่ดินใน
พืนที่เฉพาะ(ดินเค็ม ดินดาน
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์)
อย่างเป็นระบบ ให้
ครอบคลุมทุกพืนที่
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้
เกษตรกรดาเนินการ
ปรับปรุงบารุงดินในพืนที่ทา
การเกษตรอย่างต่อเนือ่ ง
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและ
สนับสนุนเทคโนโลยีด้านการ
ฟื้นฟูปรับปรุงบารุงดินให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ของพืนที่

กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง
แรงจูงใจให้หมอดินอาสา
และเครือข่ายเกษตรกรใน
การพัฒนาที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
องค์ความรู้และหลักสูตร
หมอดินอาสาให้มีความ
เหมาะสมในแต่ละระดับ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง
เครื่องมือ /หลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกและสร้าง
ระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพหมอดินอาสา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ศักยภาพของหมอดินอาสา
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านพัฒนา
ที่ดินไปสู่เกษตรกร
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ร้อยละของพืนทีท่ ี่นา
เทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดินจากต้นแบบไปใช้
แก้ไขปัญหา
(ร้อยละ 80)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสื่อ
ในการเรียนรู้ด้าน
พัฒนาที่ดินที่เข้าใจง่าย
เข้าถึงเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กลไก และรูปแบบการ
บริหารจัดการธนาคาร
ปัจจัยการผลิตด้านการ
พัฒนาที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
ต้นแบบการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินอย่าง
สมดุลในพืนที่ และ
ขยายผลไปสูเ่ กษตรกร
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม
การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและองค์ความรู้
ปราชญ์ชาวบ้านในการ
พัฒนาที่ดินตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ร้อยละของงานวิจัยที่มกี ารนาไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาใน
พืนที่ (ร้อยละ 20)
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบการจัดทา
แผนงาน/ติดตามผล/รายงานผลการ
ดาเนินงาน และเชื่อมโยงระบบ
ระหว่างหน่วยงานภายในสังกัด
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทาแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับแผนงาน
พัฒนาจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 3 ประสานความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ
สถาบันการศึกษา และเอกชน
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างทีมงาน
(Core Team) ในการปฏิบัติงานที่
รองรับนโยบายเร่งด่วน
กลยุทธ์ที่ 5 จัดทาแผนรองรับความ
เสี่ยง/การบริหารจัดการความเสี่ยง
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศูนย์การ
ให้บริการงานพัฒนาที่ดิน
ณ จุดเดียว (One Stop Services)
และการบริการเคลื่อนที่ผ่าน
เครือข่ายหมอดินอาสา (หมอดิน
กระเป๋า)
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการ
ให้บริการงานพัฒนาที่ดิน Online

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 4

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

“เป็นหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำทรัพยำกรดินให้สมบูรณ์ เพื่อเป็นรำกฐำนในกำรผลิตสินค้ำเกษตรที่ปลอดภัยในทิศทำงกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน บนพืนฐำนกำรมีส่วนร่วม”
1. ศึกษา สารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
2. ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบการวิจยั เพื่อการปรับใช้ในพืนที่
3. รวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพืนที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิตและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
5. ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน นา พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ผลิตพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและนาและการปรับปรุงดิน
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรดิน
ด้วยการสารวจ จาแนกดิน
วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้
ที่ดินในระดับไร่นา

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันภาคการเกษตรด้านงานวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนา
ที่ดินบนพืนฐานการมีส่วนร่วม

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรดินอย่างสมดุล และยั่งยืน
ด้วยการปรับปรุงดิน และอนุรักษ์ดิน
และนา

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนา
ความเข้มแข็งให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน หมอดินอาสา
เกษตรกร และภาคีเครือข่าย

ยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างเป็นระบบ

1. ทรัพยากรดินได้รับการฟื้นฟู
ให้ใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม
2. เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลและ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างถูกต้องตามสภาพพืนที่
3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลและการ
ให้บริการ

1. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
2. ปัญหาทรัพยากรดินได้รับการแก้ไข
ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตาม
หลักวิชาการ
3. หน่วยงานภายนอกสามารถนา
ผลงานวิจัยไปต่อยอด

1. ทรัพยากรดินที่มีปัญหาในพืนที่
ได้รับการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
2. ทรัพยากรดินไดรับการฟนฟูให้มี
การใชประโยชน์ได้อยางสมดุลและ
ยั่งยืน
3. การจัดการดิน นา พืช ที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และผลผลิต
ปลอดภัยจากสารเคมี
4. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตและมีรายได้เพิ่มขึน

1. บุคลากรในหน่วยงาน เป็น
smart officer
2. เกษตรกรและเครือข่าย เป็น
smart farmer
3. หมอดินอาสาและเครือข่าย
เกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถเป็นต้นแบบสาหรับการ
ปฏิบัติงานได้
4. องคกรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะ
สูงและมีประสิทธิภาพในการทางาน

1. เป็นองค์กรที่มี
สภาพแวดล้อมที่เอือต่อการ
ทางาน
2. บุคลากรมีการทางานเป็น
ทีมและมีความสุขในการ
ทางาน
3. มีช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
4. มีระบบฐานข้อมูลที่
สามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

44

46

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 4 (ต่อ)
เป้ำประสงค์
(ต่อ)

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์
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4. ข้อมูลด้านการจัดการ
ทรัพยากรดิน และสามะโนที่ดิน
มีความถูกต้องและทันสมัย

4. ผลงานวิจัยที่ประสบความสาเร็จ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดการทรัพยากรดินในพืนที่ได้

5. ทรัพยากรดินได้รับการบริหาร
จัดการด้วยระบบอนุรักษ์ดินและนา
6. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จาก
แหล่งนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สามารถลดต้นทุนและเพิม่
ผลผลิตทางการเกษตรของหมอดิน
อาสาและเครือข่าย

5. เป็นองค์กรที่มีการ
บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One stop service)

1. ร้อยละของทรัพยากรดิน
ได้รับการฟื้นฟูให้ใช้ประโยชน์ได้
ถูกต้องและเหมาะสม
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของเกษตรกรต่อการใช้ข้อมูล
(ร้อยละ 100)
3. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของภาครัฐและเอกชนต่อการใช้
ข้อมูล (ร้อยละ 100)
4. ระดับความถูกต้องของข้อมูล
การจัดการทรัพยากรดิน
(ร้อยละ 100)

1. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับองค์
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดิน (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละทรัพยากรดินได้รับการแก้ไข
ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตาม
หลักวิชาการ (ร้อยละ 100)
3. จานวนเรื่องของผลงานที่สามารถ
นาไปวิจัยต่อยอด (จานวนเรื่อง)
4. ร้อยละของผลงานวิจยั ที่สามารถ
นาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากร
ดินในพืนที่ได้ (ร้อยละ 100)

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
เกษตรกรต่อเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดิน (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของพืนที่ที่มีปัญหาได้รบั
การปรับปรุง (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละของพืนที่ที่ได้รับการฟื้นฟู
ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
(ร้อยละ 100)
4. ร้อยละของเกษตรกรที่ลดการใช้
สารเคมี (ร้อยละ 100)
5. ร้อยละของผลผลิตที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
(ร้อยละ 100)
6. ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้
เพิ่มขึน (ร้อยละ 100)
7. ระดับความพึงพอใจของเกษตรกร
ต่อการจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและนา
(ร้อยละ 100)
8. ร้อยละของแหล่งนาที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ร้อยละ 100)

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของเกษตรกรและ
เครือข่ายได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละของหมอดินอาสาและ
เครือข่ายที่สามารถเป็นต้นแบบได้
สาหรับการปฏิบตั ิงานได้
(ร้อยละ 100)
4. ระดับความสามารถของ
บุคลากรในองค์กรที่มสี มรรถนะสูง
และมีประสิทธิภาพในการทางาน
(ระดับ 1-5)
5. ร้อยละของการลดต้นทุนและ
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ของหมอดินอาสาและเครือข่าย
(ร้อยละ 100)

1. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมในองค์กร
(ระดับ 5)
2. ระดับความสุขของ
บุคลากรในการทางาน
(ระดับ 5)
3. ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
(ร้อยละ 100)
4. จานวนช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย (ระดับ 1-5)
5. ร้อยละความสาเร็จใน
การปฏิบัติงานได้ทันและ
ตรงตามแผนงานที่
กาหนด (ร้อยละ 100)
6. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อ
กระบวนการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (ร้อยละ 100)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลดินให้เป็นปัจจุบันให้
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย
และสะดวก
กลยุทธ์ที่ 2ปรับปรุงกระบวนการ
วิเคราะห์ดิน นา พืช ปุ๋ย ให้ตรง
ตามความต้องการ และเข้าใจง่าย
สาหรับผู้รับบริการ

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างบุคลากรให้มี
ความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะที่
ทันสมัย มีจติ สาธารณะ และมีความ
เป็นเป็นผู้นา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบูรณาการ
องค์ความรู้ด้านวิชาการสู่การ
ขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน และ
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบเครือข่ายการ
ทางานวิจัย ร่วมกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา
หมอดินอาสาและเครือข่ายในการ
สร้างรายได้ทางการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 4 (ต่อ)

กลยุทธ์
(ต่อ)
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กลยุทธ์ที่ 3 สงเสริมการใชแผนที่
การใชประโยชนที่ดินระดับตาบล
ในศูนยถายทอดเทคโนโลยี
ดานการพัฒนาที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้ระบบ
สารสนเทศ ในการถ่ายทอดให้
เกษตรกรในระดับพืนที่
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้แผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการ
บริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรได้
อย่างถูกต้อง
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงกระบวนการ
สารวจและผลิตแผนที่ สามะโน
ที่ดิน แผนที่ออกแบบระบบ
อนุรักษ์ดินและนา

กลยุทธ์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนวิธีวิจัยและ
วางแผน โดยยึดประเด็นปัญหาของ
เกษตรกรเป็นหลัก รวมทังศึกษาและ
พัฒนาให้เป็นไปตามการดาเนินงานของ
ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และนโยบายรัฐบาลเป็นหลัก
กลยุทธ์ที่ 5 จัดทาแผนแม่บทงานวิจัย
ระดับเขต และภูมิภาค ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาในพืนที่
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการพัฒนาที่ดิน ใหมี
ความถูกตอง ทันสมัยและครอบคลุมการ
นาไปใชประโยชน เพื่อถายทอดใหกับ
เกษตรกรและเครือขายดานการพัฒนา
ที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 7 เสริมสรางองคความรูดาน
การเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ให
เกษตรกรสามารถนาไปใชประโยชนใน
พืนที่ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรไดอยางเหมาะสมและ
ปลอดภัยจากสารเคมี
กลยุทธ์ที่ 8 สนับสนุนความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยีดานการพัฒนา
ที่ดินบนพืนฐานการมีสวนรวม

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยีดานการฟนฟูปรับปรุง
บารุงดินใหเหมาะสมกับสภาพปญหา
ของพืนที่
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรเครือข่ายให้มีองค์ความรู้
สามารถนาไปปฏิบัติในพืนที่และ
ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3 จัดทาระบบอนุรักษดิน
และนา ใหเหมาะสมกับสภาพพืนที่
และถูกตองตามหลักวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหลงนาตาม
ความเหมาะสมกับสภาพพืนที่
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ
แก้ปัญหาทรัพยากรดิน
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กลยุทธ์ที่ 2 สรางและเชื่อมโยง
เครือขายดานการพัฒนาที่ดินมี
ความเขมแข็ง และสามารถนา
เทคโนโลยีดานการพัฒนาที่ดินไป
ถายทอดใหกับภาคีเครือขายได
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองคความรูดาน
การพัฒนาที่ดินใหเปนตามหลัก
วิชาการใหเปนเกษตรกรมืออาชีพ
(smart farmer)
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างบุคลากรให้
มีความสามารถด้านวิชาการ มี
ทักษะที่ทันสมัย มีจติ สาธารณะ
และมีความเป็นเป็นผู้นา
(smart officer)
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างแรงจูงใจให้กับ
หมอดินอาสาและเกษตรกรที่เป็น
smart farmer

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สะดวกในการ
บริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับตาแหน่ง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการใช้
โซเซียลมีเดียมาใช้
ประโยชน์ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มช่อง
ทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ผู้รับบริการ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และสอดคล้องกับข้อมูล
ของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6 จัดทา
แนวทาง กระบวนการ
จัดซือจัดจ้างระดับ
หน่วยงาน

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 5

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
“สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 5 มุ่งพัฒนำดินปัญหำ เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต พิชิตควำมยำกจน”

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

1. สารวจ วิเคราะห์ สภาพพืนที่ ศึกษาข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ ข้อมูลเชิงพืนที่ เพื่อการออกแบบระบบอนุรักษ์ดิน
และนา และจัดทาแผนที่สามะโนที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และตรวจสอบ
และเฝ้าระวัง หมุดหลักฐานแผนที่ ภาคพืนดิน
2. วิเคราะห์และปรับปรุงฐานข้อมูลดิน สารวจและจาแนกดิน สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อวางแผนและจัดทาแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา รวมถึงการให้บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
3. ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ดิน นา พืช และวัสดุปรับปรุงดิน ในห้องปฏิบัติ และในการบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่
4. ศึกษา วิจัย ทดสอบ พัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 บริหาร
จัดการทรัพยากรดินเชิงรุก

เป้ำประสงค์

1. แผนการใช้ที่ดิน
สามารถใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาพืนที่ดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เกษตรกรสามารถนา
ข้อมูลการจัดการ
ทรัพยากรดินไปใช้
ประโยชน์ในพืนที่ได้อย่าง
ถูกต้องและทันต่อเวลา
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาข้อมูลไปใช้
บริหารจัดการเชิงพืนที่ได้
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ตามศักยภาพความ
เหมาะสมของดิน ให้
สอดคล้องกับพืนที่
เป้าหมายตามนโยบาย
(ศักยภาพของดิน/
นโยบาย)
1. พืนที่ได้รับการ
ปรับเปลีย่ นตามศักยภาพ
ของดิน
2. เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต
เพิ่มรายได้

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับผลงาน
วิจัยให้มีประสิทธิภาพสามารถ
แก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับปัญหาใน
พืนที่
1. บุคลากรสามารถนาผลงานวิจยั
ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้
2. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
3. เกษตรกรสามารถนาความรู้
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ไปพัฒนาพืนที่การเกษตรได้
4. นักวิชาการจากหน่วยงานภายนอก
สามารถนาผลงานวิจัยไปต่อยอด
5. ผลงานวิจัยถูกพัฒนาให้เป็นเชิง
นวัตกรรม
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5. จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและนาบนพืนที่ลุ่ม-ดอน ด้วยวิธีกล และวิธีพืช
และพัฒนาแหล่งนาเพื่อการเกษตร
6. ฟื้นฟู ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีดา้ นการปรับปรุงบารุงดิน
7. พัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาและเครือข่ายเกษตรกร
8. สนับสนุนการพัฒนาที่ดินตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ แบบบูรณาการ
9. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลิศ ด้านการพัฒนาที่ดิน

ยุทธศำสตร์ที่ 4
ยกระดับศักยภาพ
หมอดินอาสา
และเครือข่าย
เกษตรกรสู่การ
เป็น Smart
Farmer
1. หมอดินอาสา
เป็น Smart
Farmer
2. เครือข่าย
เกษตรกรเป็น
Smart Farmer

ยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้าง
ต้นแบบการทางานเชิง
บูรณาการด้านการพัฒนา
ที่ดิน
1. หน่วยงานให้ความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาที่ดิน
2. มีพืนที่ดาเนินงานร่วมกัน
แบบบูรณาการ
3. มีโครงการที่มีการ
ดาเนินการ แบบประชารัฐ
4. เกษตรกรสามารถเข้าถึง
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ
5. องค์กรเกิดการเรียนรู้
วิชาการที่หลากหลาย

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับ
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ระบบ
1. ผู้นาองค์กรมีวิสัยทัศน์
พร้อมรับการปลี่ยนแปลง
2. บุคลากรมีการทางานเป็นทีม
3. องค์กรเป็นที่ยอมรับ
4. มีสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการ
ปฏิบัติงาน
5. บุคลากรมีความสุขในการ
ทางาน
6. ผลการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผน

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 5 (ต่อ)
เป้ำประสงค์
(ต่อ)

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

50

4. องค์กรได้รับการ
ยอมรับ จากเกษตรกร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ระดับความถูกต้องของ
การจัดทาแผนการใช้ที่ดิน
(ระดับ 5)
2. ร้อยละของแผนการใช้
ที่ดินสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการวาง
แผนการพัฒนาพืนที่
(ร้อยละ 100)
3. ร้อยละของพืนที่ที่ได้รับ
การพัฒนาจากการใช้
แผนการใช้ที่ดิน
(ร้อยละ 60 ต่อปี)
4. ระดับความถูกต้องของ
ข้อมูลการจัดการ
ทรัพยากรดิน (ระดับ 5)
5. กาหนดเวลาที่สามารถ
บริการข้อมูลให้เกษตรกร
ได้ทันเวลา (ระดับ 5)
6. ร้อยละของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถนาข้อมูล
ไปใช้บริหารจัดการเชิงพืนที่
ได้ (ร้อยละ 100)

3. สินค้าเกษตรมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานการผลิต
ทางการเกษตร
4. องค์กรสามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองต่อ
นโยบาย
1. ร้อยละของพืนที่ได้รับ
การปรับเปลี่ยนตาม
ศักยภาพของดิน
(ร้อยละ 10 ต่อปี)
2. อัตราการลดต้นทุน
การผลิตต่อไร่
(ร้อยละ 20)
3. อัตราการเพิ่มขึนของ
ผลผลิต (ร้อยละ 25)
4. อัตราการเพิ่มขึนของ
รายได้ทางการเกษตร
(ร้อยละ 20)
5. ร้อยละของสินค้า
เกษตรได้รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตร
(ร้อยละ 5 ต่อปี)
6. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริหาร ต่อการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
(ระดับ 3)

6. ผลงานวิจัยที่ประสบความสาเร็จ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดการทรัพยากรดิน
7. ปัญหาทรัพยากรดินได้รับการแก้ไข
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
8. ผลงานวิจัยมีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
9. เป็นศูนย์กลางรวบรวม เผยแพร่
ถ่ายทอด การจัดการทรัพยากรดินมีปญ
ั หา
1. ร้อยละของบุคลากรสามารถนา
ผลงานวิจัย ไปถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกรได้ (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของเกษตรกรได้รับองค์
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละของเกษตรกรสามารถนา
ความรู้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาทีด่ ิน
ไปพัฒนาพืนที่การเกษตรได้
(ร้อยละ 80)
4. ร้อยละของนักวิชาการจาก
หน่วยงานภายนอกสามารถนา
ผลงานวิจัยไปต่อยอด (ร้อยละ 80)
5. จานวนผลงานวิจัยที่พัฒนาให้
เป็นเชิงนวัตกรรม (อย่างน้อย 1
เรื่องต่อปี)
6. ร้อยละของผลงานวิจยั ที่ประสบ
ความสาเร็จสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดการทรัพยากรดิน (ร้อยละ 100)
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3. หมอดินอาสา
และเครือข่าย
เกษตรกรมีรายได้
ทางการเกษตร
เพิ่มขึน
4. องค์กรมี
เครือข่ายที่มี
คุณภาพ สามารถ
เป็นต้นแบบการ
ปฏิบัติงานได้
1. ร้อยละของ
หมอดินอาสาที่
เป็น Smart
Farmer (ร้อยละ
20 ต่อปี)
2. ร้อยละของ
เครือข่าย
เกษตรกรเป็น
Smart Farmer
(ร้อยละ 15 ต่อปี)
3. อัตราการ
เพิ่มขึนของ
รายได้ทาง
การเกษตรของ
Smart Farmer
(ร้อยละ 25)

6. บุคลากรมีความเข้าใจ
แนวทางการดาเนินงาน ไป
ในทิศทางเดียวกัน
1. จานวนหน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือด้านการพัฒนา
ที่ดิน (ไม่น้อยกว่า 10
หน่วยงาน)
2. จานวนโครงการที่มีพืนที่
ดาเนินการร่วมกัน (ไม่น้อย
กว่า 80 โครงการ)
3. จานวนโครงการที่มีการ
ดาเนินการ แบบประชารัฐ
(ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ)
4. ร้อยละของโครงการที่
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(ร้อยละ 100)
5. ร้อยละของบุคลากรมี
ความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึน
(ร้อยละ 80)
6. ร้อยละบุคลากรมีความ
เข้าใจ แนวทางการ
ดาเนินงาน ไปในทิศทาง
เดียวกัน (ร้อยละ 100)

7. มีเครื่องมือเพียงพอ
และพร้อมสาหรับการปฏิบัติงาน
8. การบริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One stop Service)
1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใต้บังคับต่อผู้นาองค์กร
(ระดับ 4)
2. ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานภายนอก ต่อผู้นา
องค์กร (ระดับ 4)
3. ร้อยละความสาเร็จของผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมขององค์กร
บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 100)
4. ร้อยละของผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจต่อองค์กร
(ร้อยละ 90)
5. จานวนครังในการปรับเปลี่ยน
สถานที่ให้เอือต่อการปฏิบัติงาน
(อย่างน้อย 12 ครังต่อปี)
6. ระดับความสุขในการทางาน
ของบุคลากร (ระดับ 5)
7. ร้อยละของผลการปฏิบัติงานที่
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผน
(ร้อยละ 100)
8. ระดับความเพียงพอของ
เครื่องมือที่พร้อม ในการ
ปฏิบัติงาน (ระดับ 5)

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 5 (ต่อ)
ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย
(ต่อ)

กลยุทธ์
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7. ระดับความพึงพอใจ
ของเกษตรกรต่อ
หน่วยงาน (ระดับ 5)
8. ระดับความพึงพอใจ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อหน่วยงาน (ระดับ 5)
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้าง
เครือข่ายหมอดินอาสา
ในการถ่ายทอดแผน
การใช้ที่ดินในเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
การใช้ IT ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ให้กับเกษตรกรในระดับ
พืนที่
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน
ข้อมูลบริหารจัดการเชิง
พืนที่ (ข้อมูลแผนที่
(Pdf data) และแผนที่
(Map)) ระดับ สพด.
กลยุทธ์ที่ 4 สร้าง Core
Team ด้านการใช้แผนที่
บริหารจัดการเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบ
การตรวจสอบข้อมูล ความ
ถูกต้อง ติดตามตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงพืนที่และแผนที่

กลยุทธ์ที่ 1 จัดทา
ฐานข้อมูลเชิงพืนที่ให้เป็น
ปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
เกษตรกรในพืนที่ไม่
เหมาะสม (N/S3)
ปรับเปลีย่ นศักยภาพการ
ผลิตตามศักยภาพของดิน
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มช่อง
ทางการรับรู้ให้กับ
เกษตรกรในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อน
การบริหารจัดการพืนที่
เชิงรุก Agri-Map ระดับ
จังหวัด
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างการ
รับรู้การบริหารจัดการ
พืนที่เกษตรเชิงรุกให้กับ
เยาวชนใน
สถาบันการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างแรงจูง
ให้กับเกษตรกร ในการ
ปรับเปลีย่ นการผลิต
สินค้าเกษตรตามความ
เหมาะสมของพืนที่

7. ร้อยละของพืนที่ดินมีปัญหาลดลง
(ร้อยละ 100 ของแผน)
8. จานวนผลงานวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
(อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี)
9. จานวนผลงานวิจัยได้รับรางวัล
(อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี)
10. ระดับความสาเร็จในการจัดตัง
ศูนย์กลางรวบรวม เผยแพร่ ถ่ายทอด
การจัดการทรัพยากรดินมีปญ
ั หา
ของภูมิภาค (ระดับ 5 )

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการจัดทา
แผนแม่บทงานวิจัยให้สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาในพืนที่
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถ
นักวิชาการให้เป็นนักวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ถอดบทเรียน และสร้าง
แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับถ่ายทอด
ผลงานวิจัยให้สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างระบบสารสนเทศ
ข้อมูลงานวิจัยระดับเขตและภูมภิ าค
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างระบบเครือข่ายการ
ทางานวิจัย ร่วมกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4. ร้อยละของ
หมอดินอาสา
และเครือข่าย
เกษตรกรทีเ่ ป็น
Smart Farmer
สามารถสร้าง
ต้นแบบที่ดีให้กับ
องค์กร (ร้อยละ 50)
กลยุทธ์ที่ 1
ขับเคลื่อนหมอดิน
อาสาและเครือข่าย
เกษตรกรใน
การสร้างรายได้
ทางการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2
จัดตังจุดบริการ
Ldd Smart Shop
(One Stop
Service) แบบ
เบ็ดเสร็จด้านการ
พัฒนาที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 3
สร้างแรงจูงใจ
ให้กับหมอดิน
อาสาและ
เกษตรกรทีเ่ ป็น
Smart Farmer

9. ระดับความสาเร็จในการตัง
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(ระดับ 5)

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงาน เพื่อเป็นต้นแบบ
การทางานร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุน
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร
ต้นแบบเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการ
ดาเนินงาน แบบประชารัฐ
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการ
บริการด้านการพัฒนาที่ดิน
แบบเบ็ดเสร็จ
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพ
การเรียนรู้วิชาการที่
หลากหลายให้กับบุคลากรที่
เป็นนักวิชาการด้านงาน
ส่งเสริม

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับข้อมูลของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทาแนวทาง
กระบวนการจัดซือจัดจ้าง และ
การเบิกจ่าย ระดับเขต
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
กลยุทธ์ที่ 4 ทาแผนการจัดหา
อุปกรณ์การปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับขอบเขตการทางาน
กลยุทธ์ที่ 5 ขับเคลื่อน
กระบวนการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายและ
พัสดุในภาพรวมของหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6 สร้าง Ldd 5
Smart Office
กลยุทธ์ที่ 7 เสริมสร้างศักยภาพ
การทางานที่เป็นเลิศร่วมกันใน
รูปแบบทีม งานครบ จบตามเวลา
ถูกต้อง ตรวจสอบได้

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์

“ลดกำรสูญเสียหน้ำดินจำกที่สูงและที่ดอน สู่ที่รำบต่ำ ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอำหำรปลอดภัย ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ศึกษา สารวจ ออกแบบ และวิเคราะห์ เพื่อจัดทาแผนทีส่ ามะโนที่ดิน ออกแบบระบบ
อนุรักษ์ดินและนา รวมถึงตรวจสอบหมุดหลักฐานภาคพืนดิน และตรวจสอบแนวเขตป่าไม้
ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
2. จัดทาฐานข้อมูลดิน ศึกษา สารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
การประเมินความเหมาะสมของที่ดินเพื่อจัดทาแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา รวมถึง
ให้บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
3. วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลดิน นา พืช สิ่งปรับปรุงดินในห้องปฏิบตั ิการและวิเคราะห์ดิน
เคลื่อนที่ รวมทังรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
4. พัฒนางานวิจัย ทดสอบ สาธิตงานด้านการพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพืนที่
5. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและนาด้วย
วิธีกลและวิธีพืช และพัฒนาแหล่งนาเพื่อการเกษตร

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการดิน ด้วยการ
สารวจ จาแนกดิน วิเคราะห์ดิน
และวางแผนการใช้ที่ดินบนพืนที่สงู
ที่ดอน และที่ราบต่าอย่างเป็นระบบ
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ยุทธศำสตร์ที่ 2
เสริมสร้างการพัฒนา
งานวิจัยด้านการ
พัฒนาที่ดินให้
เหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของ
พืนที่

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหาร
จัดการทรัพยากรดินอย่าง
สมดุลและยั่งยืน ด้วยการ
ฟื้นฟู ปรับปรุงดิน และ
อนุรักษ์ดินและนา
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6. ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการปรับปรุงบารุงดิน ในพืนที่ดินปัญหา
7. เสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดิน พัฒนาหมอดินอาสา ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนาไปถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพพืนที่
8. พัฒนาที่ดิน พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการก่อสร้างระบบส่งนาชลประทาน และ
เส้นทางลาเลียงภูเขา บนพืนที่รับผิดชอบของโครงการหลวง
9. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ด้านการพัฒนาที่ดิน และโครงการ
พัฒนาพืนที่สูง และบูรณาการงานตามแนวพระราชดาริ
10. พัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิม่ ศักยภาพบุคลากรให้
พัฒนางานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ และเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
11. ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมาย

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้าง
และพัฒนาหมอดิน
อาสา เกษตรกร และ
ภาคีเครือข่าย ทังใน
และต่างประเทศ

ยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน ให้
เหมาะสมกับสภาพภูมิ
สังคม

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนา
องค์กร และบุคลากรเพื่อ
ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาที่ดิน

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 (ต่อ)
เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย
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1. พืนที่สูง ที่ดอน และที่ราบต่า
สามารถลดการชะล้างพังทลาย
ของดิน และดินมีความอุดม
สมบูรณ์
2. ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง
แม่นยา
3. พืนที่ได้รับการวางแผนการใช้
ที่ดินอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
พืนที่
1. ร้อยละของพืนที่เกษตรกรรม
สามารถลดการชะล้างพังทลาย
ของดิน (ร้อยละ 25 ต่อปี)
2. ร้อยละของเกษตรกรได้รับองค์
ความรู้และแก้ปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดิน (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละของฐานข้อมูลมีความ
ผิดพลาด
(ร้อยละ 1 ต่อฐานข้อมูล)
4.ระดับความสาเร็จของการจัดทา
ฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องและจัด
มอบให้ผู้ใช้ได้ในระยะเวลา
(ระดับ 5)
5.ร้อยละของพืนที่สามารถวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
ถูกต้อง (ร้อยละ 90)

1. เกษตรกรสามารถใช้
ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาในพืนที่
2. ผลงานวิจัยสามารถ
นาไปถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับเกษตรกร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ยกระดับผลงานวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพ
สามารถเผยแพร่ทังใน
และต่างประเทศ
1. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยสามารถ
นาไปถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับเกษตรกร
(ร้อยละ 30)
2. ร้อยละของ
เกษตรกรยอมรับการ
นาผลงานวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาที่ดิน
(ร้อยละ 80)

1. ทรัพยากรดินมีความอุดม
สมบูรณ์และสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
2. สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้
มาตรฐานตามความต้องการ
ของตลาด
3. เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
เพิ่มผลผลิต และมีรายได้เพิ่มขึน
1. ร้อยละของพืนที่ได้รับการ
พัฒนา (ร้อยละ 100)
2. อัตราส่วนการเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดินในพืนที่ที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนที่
กาหนด (ร้อยละ 10)
3. อัตราส่วนการลดต้นทุน
ในพืนที่ที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนที่กาหนด
(ร้อยละ 10)
4. อัตราส่วนการเพิ่มผลผลิต
ในพืนที่ที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนที่กาหนด (ร้อยละ 10)
5. อัตราส่วนการมีรายได้ภาค
การเกษตรเพิ่มขึน ในพืนที่ที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนที่
กาหนด (ร้อยละ 10)
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1. หมอดินอาสา
เกษตรกร มีศักยภาพ
ด้านการพัฒนาที่ดินสู่
การเป็น Smart
Farmer
2. ภาคีเครือข่ายมี
การบูรณาการทุก
ภาคส่วน ทังในและ
ต่างประเทศ

1. ร้อยละของ
หมอดินอาสา และ
เกษตรกรทีผ่ ่านการ
ประเมินเป็น Smart
Farmer (ร้อยละ 10
ต่อปี)
2. จานวนภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาที่ดิน
(อย่างน้อย 5
หน่วยงานในประเทศ
ต่อปี/อย่างน้อย 1
หน่วยงานใน
ต่างประเทศต่อปี)

1. เกษตรกรได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ดิน
อย่างเหมาะสมตาม
สภาพภูมิสังคม
2. ชุมชนสามารถ
รักษาสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในพืนที่
3. เกษตรกรในชุมชน
มีความสานึกรักถิ่น
ฐานของตนเอง

1. บุคลากรมีศักยภาพด้านการ
พัฒนาที่ดินสู่การเป็น Smart
Officer
2. องค์กรเป็นหน่วยงานหลัก
ในการพัฒนาที่ดินบนพืนที่สูง
ที่ดอน และที่ราบต่า
3. องค์กรมีระบบการบริหาร
จัดการที่สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม
4. บุคลากรมีความพร้อมและ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

1. ร้อยละของ
เกษตรกรมีองค์
ความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดิน ตาม
สภาพพืนถิ่นอาศัย
(ร้อยละ 20 )
2. ร้อยละของ
เกษตรกรในชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ดิน
(ร้อยละ 70 )

1. ร้อยละของบุคลากร ได้รับ
พัฒนาให้เป็น Smart
Officer (ร้อยละ 3 ต่อปี)
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อหน่วยงาน
ระดับเขต (ร้อยละ 85)
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อระบบการบริหาร
จัดการต่อองค์กร
(ร้อยละ 85)
4. ร้อยละของบุคลากรมี
ความสุขในการทางาน
(ร้อยละ 90)

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 (ต่อ)
ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย
(ต่อ)

กลยุทธ์
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6.ร้อยละแผนงาน/โครงการ ที่
ดาเนินการสอดคล้องตามแผนการ
ใช้ที่ดิน (ร้อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดทาฐานข้อมูลดิน ข้อมูลเศรษฐกิจ
และสังคม และแผนที่สามะโนที่ดิน
และภูมิประเทศ สามารถนามาใช้ใน
การวางแผนการใช้ที่ดินได้ย่างถูกต้อง
แม่นยา สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความแม่นยาใน
การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ดิน นา พืช และสิ่งปรับปรุงดินจาก
ห้องปฏิบัติการ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างการรับรู้และ
ร่วมมือในการผลักดัน พรบ. พัฒนา
ที่ดิน ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการตรวจสอบ
แนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรีฯ ให้มีความรวดเร็ว

3. จานวนผลงานวิจัยที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
งานวิชาการกรมพัฒนา
ที่ดินหรือหน่วยงานอื่น
ทังในและต่างประเทศ
(อย่างน้อย 4 เรื่องต่อปี)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาที่ดินโดยใช้
เครือข่ายประชารัฐ
เพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2 สร้าง
ความร่วมมือด้าน
งานวิจัยและการศึกษา
ดูงาน จากหน่วยงานใน
การพัฒนาพืนที่สูง ที่
ดอนและที่ราบต่า ทัง
ในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม
การนาผลงานวิจัยมาใช้
แก้ไขปัญหาในพืนที่

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมาตรการ
การใช้ประโยชน์พืนที่เกษตร
บนพืนที่สูง ที่ดอนและที่ราบ
ต่า ให้เหมาะสมและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการ
พัฒนาพืนที่การเกษตรบน
พืนที่สูง ที่ดอน และที่ราบต่า
เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตาม
มาตรฐานของตลาด
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างแรงจูงใจให้
เกิดการยอมรับในการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
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กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง
บุคลากรให้เป็น
Smart Officer และ
Smart Farmer ที่มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้าง
ความเข้มแข็งให้
เกษตรกรบนพืนทีส่ ูง
ที่ดอนและที่ราบต่า
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน
กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายหมอดิน
อาสา ผู้นาหมู่บ้านใน
การสื่อสารภาษา
ท้องถิ่น

3. อัตราการย้ายถิ่น
ฐานของเกษตรกร
ในชุมชนลดลง
(ลดลงร้อยละ 5
ต่อปี)
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
การจัดตังศูนย์บริการ
ระดับพืนที่แบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้าง
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดินบนชุมชน
พืนที่สูง
กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทังภายใน
และภายนอก ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ และพร้อมต่อ
การขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career
path) ของบุคลากร และ
ปรับโครงสร้างบุคลากรให้
สอดคล้องกับภารกิจที่
เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
กระบวนการดาเนินการด้าน
การบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังและ
สร้างความเป็นเลิศในการ
บริการ
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็น
Smart Officer

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 7

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
“บริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแบบมีส่วนร่วม สู่กำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
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1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนาไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร
3. พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสารวจ วิเคราะห์ และจาแนกดิน เพื่อกาหนดแผนการใช้ที่ดินพร้อมทังกาหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและ
ทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
4. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและนา การฟื้นฟูปรับปรุงบารุงดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นรากฐานในการดาเนินชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชน ให้เข้มแข็ง
6. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล
และการวางแผนการใช้ที่ดิน
ด้านการบริหารจัดการพืนที่
เกษตรกรรม

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เสริมสร้างมาตรการอนุรักษ์ดิน
และนา การปรับปรุงบารุงดินแบบมีส่วนร่วม ให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของพืนที่ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและเครือข่ายหมอดินอาสา ใน
การนาเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรให้เป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาที่ดิน และเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน

1. ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
มีความถูกต้อง และสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของพืนที่
2. แผนการใช้ที่ดินระดับเขต
พัฒนาที่ดินลุ่มนา สามารถนาไป
ถ่ายทอดองค์ความรูส้ ู่ชุมชน ให้มี
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

1. เกษตรกรมีส่วนร่วมและสามารถนาเอา
มาตรการอนุรักษ์ดินและนา ไปใช้ให้เหมาะสม
กับสภาพปัญหาของพืนที่ และมีการขยายผล
ไปสู่พืนที่เกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไป
2. เกษตรกรมีส่วนร่วม และสามารถนาเอา
เทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม และการ
ปรับปรุงบารุงดิน ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาของพืนที่
3. เกษตรกรสามารถบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อน

1. เกษตรกรและหมอดินอาสา
มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
2. เครือข่ายหมอดินอาสา มีการเชื่อมโยง
และมีความเข้มแข็งด้านการพัฒนาที่ดิน
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ดินตามหลักวิชาการให้
เป็นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)

1. เจ้าหน้าที่ของสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มี
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และมี
องค์ความรู้เรื่องดินและปุย๋
2. มีงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาที่ดิน ใช้ถ่ายทอดให้เกษตรกรและหมอดิน
อาสา เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีการทดสอบ และสาธิตผลงานวิจัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านการพัฒนาทีด่ นิ เพื่อใช้
ถ่ายทอดให้เกษตรกรและหมอดินอาสา เพื่อนาไป
ปฏิบัติได้ง่าย และลงทุนต่า

53

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 7 (ต่อ)

56

เป้ำประสงค์
(ต่อ)

3. เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพืนที่
เกษตรกรรม ตามสมรรถนะของดิน และ
ศักยภาพของพืนที่

4. เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 สามารถ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินแบบบูรณาการ ร่วมกับ
ส่วนราชการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
5. กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วม และสามารถนาเอา
เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบารุงดินไปใช้ เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต และสนับสนุนการผลิตอาหาร
ปลอดภัย และมีการขยายผลไปสูพ่ ืนที่เกษตรกรราย
อื่นๆ ต่อไป
6. งานพัฒนาแหล่งนามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
และเหมาะสมกับสภาพปัญหาของพืนที่

4. เกษตรกรและเครือข่ายหมอดิน
อาสา มีความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และขยายผลการ
ทาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกร
รายอื่นๆ ต่อไป

4. พัฒนาศักยภาพนักวิชาการของ
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ให้มี
องค์ความรู้ และมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

1. ร้อยละของฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
ระดับเขตพัฒนาที่ดินลุม่ นา ได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่ม
นา และมีการนาไปใช้ประโยชน์
(ร้อยละ 85)
3. ร้อยละของการบริหารจัดการพืนที่
เกษตรตามสมรรถนะของดิน และ
ศักยภาพของพืนที่ และจานวนของ
เกษตรกรทีไ่ ด้รับองค์ความรู้
(ร้อยละ 85)

1. ร้อยละของพืนที่ที่ได้รับการจัดทาระบบอนุรักษ์ดิน
และนา มีความถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา
ของพืนที่ (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละของพืนที่ที่ได้รับการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม
และปรับปรุงบารุงดิน (ร้อยละ 85)
3. ร้อยละของพืนที่ที่มีการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร (ร้อยละ 85)
4. ร้อยละของจานวนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริที่ได้รับการสนับสนุนและมีการปฏิบตั ิงาน
แบบบูรณาการ (ร้อยละ 100)
5. ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีด้าน
การปรับปรุงบารุงดิน เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย และ
ลดต้นทุนการผลิต (ร้อยละ 100)
6. ร้อยละของแหล่งนาที่ก่อสร้างมีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพปัญหาของพืนที่
(ร้อยละ 100)

1. ร้อยละของเกษตรกรและหมอดิน
อาสา ที่ได้รับองค์ความรูด้ ้านการ
พัฒนาที่ดิน (ร้อยละ 85)
2. ร้อยละของเครือข่ายด้านการ
พัฒนาที่ดิน ของหมอดินอาสามีการ
เชือ่ มโยง และมีความเข้มแข็ง
(ร้อยละ 85)
3. ร้อยละของเกษตรกรสามารถนา
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ไป
ปฏิบัติแบบมืออาชีพ (Smart Farmer)
(ร้อยละ 85)
4. ร้อยละของเกษตรกรและเครือข่าย
หมอดินอาสา สามารถน้อมนา
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
และเหมาะสม (ร้อยละ 85)

1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ที่มีการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ที่ดิน และมีความรูเ้ รื่องดินและปุ๋ย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 7 (ร้อยละ 90)
2. ร้อยละของโครงการวิจัยที่ผ่าน
ความเห็นชอบของสภาวิจัยแห่งชาติ
และได้รับงบประมาณ (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของผลงานวิจยั ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
(ร้อยละ 90)
4. ร้อยละของผลงานวิจยั ที่ได้รับการ
เผยแพร่และได้รับรางวัล
(ร้อยละ 80)
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กลยุทธ์ที่ 1 ขับเคลื่อนการสารวจ ปรับปรุง
ฐานข้อมูลทรัพยากรดินให้มีความถูกต้อง
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพืนที่
กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อน และจัดทาแผนการ
ใช้ที่ดินระดับเขตพัฒนาทีด่ ินลุ่มนาและ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 จัดทาแผนที่การบริหารจัดการ
พืนที่เกษตรกรรม เพื่อปรับโครงสร้างการ
ผลิตให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของ
พืนที/่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และ
สอดคล้องกับการตลาด การวางแผนการ
ผลิตในระยะยาว
กลยุทธ์ที่ 4 ดาเนินการส่งเสริม และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเกษตรกรและ
หมอดินอาสา ในด้านการบริหารจัดการพืนที่
เกษตรตามสมรรถนะของดินและศักยภาพ
ของพืนที่ และองค์ความรู้เกี่ยวกับชนิดพืชที่
ปรับเปลีย่ น ให้ครอบคลุมพืนทุกพืนที่

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและขยายผลมาตรการ
อนุรักษ์ดินและนาแบบมีส่วนร่วมให้
เหมาะสมกับสภาพพืนที่
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม และ
ปรับปรุงบารุงดินแบบมีส่วนร่วม ให้
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของพืนที่
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อน
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริด้านการพัฒนา
ที่ดินแบบบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและขยายผลการใช้
เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบารุงดินเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต และสนับสนุนการผลิต
อาหารปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งนาให้มีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับ
สภาพพืนที่
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กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรและหมอดินอาสาให้มีองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย
หมอดินอาสาให้มีความเข้มแข็งด้านการ
พัฒนาที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินตามหลักวิชาการให้เป็น
เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer)
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และขยายผล
การทาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรและ
เครือข่ายหมอดินอาสา

กลยุทธ์ที่ 1 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ให้มกี าร
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
และมีความรูเ้ รื่องดินและปุ๋ย และมีการ
ทดสอบตามแบบทดสอบของสานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 7
กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนงานวิจัย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนา
ที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการ
ผลิตทางการเกษตร ให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ 3 จัดทาแปลงสาธิตทดสอบ
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
การพัฒนาที่ดินในพืนที่จริง เพื่อถ่ายทอด
ให้เกษตรกรนาไปปฏิบัตไิ ด้ง่าย และลงทุน
ต่า
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพนักวิชาการให้
มีความรู้ความสามารถเพื่อผลิตผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ
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ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. วิจัยพัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทังกาหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพืนที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้องทันสมัย
3. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการพัฒนาที่ดินและนา โดยการอนุรักษ์ดินและนา การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยั่งยืน ภายใต้
กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม
4. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตร เกษตรกร และกลุม่ เกษตรกร ให้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาทีด่ ินเพื่อเป็นรากฐานการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
5. ปฏิบัตติ าม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วย
การสารวจจาแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ

เป้ำประสงค์
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“พัฒนำที่ดินด้วยนวัตกรรม มุ่งนำกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน บนพืนฐำนกำรมีส่วนร่วม”

1. ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
พัฒนาที่ดินมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และใช้งานง่าย
2. หน่วยงานและนักวิชาการภายนอกนาข้อมูลการสารวจและจาแนกดิน
ไปใช้ และพัฒนาต่อยอด
3. เกษตรกรนาฐานข้อมูลทรัพยากรดินไปใช้ประโยชน์ในพืนที่การเกษตร
4. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดทาแผนการใช้ที่ดินให้
ครอบคลุมและรวดเร็ว
5. ข้อมูลแผนการใช้ที่ดินทีม่ ีความถูกต้อง ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจหลัก
6. เกษตรกรสามารถนาแผนการใช้ที่ดินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
7. เกษตรกรสามารถนาผลวิเคราะห์ดิน ไปใช้ประโยชน์ในพืนที่
การเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ผู้รับบริการยอมรับข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน และนาไปใช้ประโยชน์
หรือพัฒนาต่อยอด

ยุทธศำสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรดิน
อย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุง
ดิน และอนุรักษ์ดินและนา
1. องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการปรับปรุง
บารุงดินสู่เกษตรกร
2. ส่งเสริมมาตรการปรับปรุงบารุงดินให้
เกษตรกรสามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างแพร่หลาย
3. เกษตรกรมีพืนที่ทาการเกษตร ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ และเกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์ดินและนาให้มี
การนาไปใช้ประโยชน์ในพืนที่ของเกษตรกร
ได้อย่างแพร่หลาย
5. ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
6. เกษตรกรมีแหล่งนาไว้ใช้ในการทาการเกษตร
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินบน
พืนฐานการมีส่วนร่วม
1. พัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดินใน
การนาไปใช้ประโยชน์
ได้เหมาะสม และ
เกษตรกรสามารถนาไป
ปฏิบัติได้ในพืนทีท่ าง
การเกษตร
2. เกษตรกรและ
หน่วยงานอื่น ยอมรับ
และนาเทคโนโลยีของ
กรมพัฒนาที่ดินไปใช้
ประโยชน์

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
ที่ดิน
1. พัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะประจาตาแหน่งเพื่อให้
บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
2. พัฒนาฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุม
และเป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถ
นาไปใช้ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาการจัดการความรู้
ให้กับบุคลากร โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้าง
ช่องทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 8 (ต่อ)

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์
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1. ร้อยละความสาเร็จของการสารวจจาแนกดินดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนที่ดินตามแผนปฏิบัติและแผน
งบประมาณ (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละของหน่วยงาน/นักวิชาการที่มีความพึงพอใจข้อมูลที่นาไปใช้
ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอด (ร้อยละ 80)
4. ร้อยละของเกษตรกรที่มีการนาฐานข้อมูลดินทรัพยากรดินไปใช้ในพืนที่
การเกษตร (ร้อยละ 80)
5. ร้อยละความสาเร็จของการสารวจวางแผนการใช้ที่ดินดาเนินการได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 100)
6. ร้อยละความสาเร็จของการจัดทาแผนการใช้ที่ดินตามแผนปฏิบัติและ
แผนงบประมาณ (ร้อยละ 100)
7. ร้อยละความพึงพอใจของสถานีพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นาไปใช้ประโยชน์จนสามารถนาไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาการเกษตรได้
(ร้อยละ 80)
8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความเข้าใจแผนการใช้ที่ดินและ
นาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 80)
9. ร้อยละของเกษตรกรเก็บตัวอย่างดินได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 80)
10. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจข้อมูลที่นาไปใช้ประโยชน์หรือ
พัฒนาต่อยอด (ร้อยละ 80)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การจัดทาฐานข้อมูลดินให้สามารถ
เรียกใช้ได้กับสื่อต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดทาข้อมูลแผนการใช้ที่ดิน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้แผนการใช้ที่ดินโดยนโยบายรัฐสู่ระดับพืนที่
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผ่านเครือข่ายหมอดินอาสา
ในการเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้อง
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนารูปแบบการแปลผลวิเคราะห์ดินให้เกษตรกรเข้าใจง่าย
เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนตามนโยบายของรัฐบาล

1. ร้อยละของหมอดินอาสาได้รับความรู้ด้านการ
ปรับปรุงบารุงดิน (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละเกษตรกรที่รับผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน
เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ร้อยละ 90)
3. ร้อยละของงานวิจัยที่นาไปใช้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการปรับปรุงบารุงดิน สู่เกษตรกร (ร้อยละ 80)
4. ร้อยละของเกษตรกรมีความพึงพอใจที่ได้รับความรู้
ด้านการอนุรักษ์ดินและนาไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร (ร้อยละ 80)
5. ร้อยละของงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและนา แล้ว
เสร็จตามแผนปฏิบัติงานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
(ร้อยละ 100)
6. ร้อยละของแหล่งนาที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติงานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
(ร้อยละ 100)
7. ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรได้รับประโยชน์
จากแหล่งนา (ร้อยละ 80)
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม ให้ความรู้การปรับปรุงบารุงดินที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้เครือข่ายหมอดินอาสา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม ให้ความรู้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์
ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดการใช้สารเคมีในการทา
การเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรดินเสื่อม
โทรมและภัยพิบัติต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและขยายผลมาตรการอนุรักษ์ดิน
และนา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและนาให้เหมาะสม
กับสภาพพืนที่และถูกต้องตามหลักวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งนาตามความเหมาะสมกับ
สภาพพืนที่
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1. ร้อยละของข้อมูลด้าน
งานวิจัยและเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดิน ที่นาไป
เผยแพร่และถ่ายทอดได้
(ร้อยละ 70)
2. ร้อยละของเกษตรกร
และหน่วยงานอื่น สามารถ
นาเทคโนโลยีการพัฒนา
ที่ดินไปปฏิบัติและถ่ายทอด
ได้ (ร้อยละ 70)
3. จานวนข้อมูลสารสนเทศ
ที่นาเข้าระบบเพื่อเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต
(4 เรื่อง/ปี)
กลยุทธ์ที่ 1 รวบรวม
ผลงานวิจัยที่สาเร็จแล้วของ
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต
8 เพื่อสังเคราะห์ จัด
หมวดหมู่ และถ่ายทอดสู่
หมอดินอาสาและเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2 ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ให้กว้างขวางและทั่วถึง
อย่างมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 3 บริการข้อมูลที่
ใช้ในการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินผ่านระบบ
สารสนเทศ

1. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
ประจาตาแหน่ง (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่มีต่อ
ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
(ร้อยละ 90)
3. จานวนองค์ความรู้ที่ได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ขององค์กร (อย่างน้อย 2
เรื่อง/ รอบ)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะประจาตาแหน่งเพื่อให้
บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทาฐานข้อมูลการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากร
เพื่อสร้างองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 9

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์

“พัฒนาที่ดินด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวไกล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1.
2.
3.
4.
5.

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การยกระดับการ
บริหารจัดการ พัฒนางานวิจยั งาน
สาธิต งานส่งเสริมด้านการพัฒนาทีด่ ิน

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การเพิ่มความสามารถใน
การพัฒนาฐานข้อมูลดิน ให้ถูกต้อง ทันสมัย

1. เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลง
ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการ และมีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึน
2. นาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมแบบบูรณาการ ในการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสามารถ
ในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

1. เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสมกับ
สภาพภูมิศาสตร์และภูมสิ ังคมของพืนที่
เพื่อที่จะตอบสนองในการผลิตสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพและผลตอบแทน
2. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินเชิงนวัตกรรม สามารถแก้ไขปัญหาใน
พืนที่อย่างมีส่วนร่วม
3. พัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ
4. Agri-map Mobile รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย

เป้ำประสงค์
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ศึกษา สารวจ และวิเคราะห์ดนิ และที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นาในพืนที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มนา รวมทังติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดินที่เปลี่ยนแปลง
ศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนาด้านการฟื้นฟู ปรับปรุงบารุงดิน อนุรกั ษ์ดินและนา และจัดระบบองค์ความรู้ฐานข้อมูลทรัพยากรดินเพื่อไว้วางแผนจัดการดินเพื่อศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Smart Office) ด้วยการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินไปขยายผล รวมถึงใช้แอพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องไปให้เกิดผลสัมฤทธิ์
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ (Smart Officer) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของระบบการทางานที่เป็นพลวัตร
พัฒนาหมอดินอาสาและเครือข่ายหมอดินสู่ความเป็นเลิศ (Smart people) และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้กับผู้ขอรับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืนที่ภาคเหนือ
ตอนล่างเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
6. พัฒนางานศูนย์สาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Smart Center) ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดิน การอนุรักษ์ดินและ
นา การฟื้นฟูปรับปรุงบารุงดิน การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร หมอดินอาสา
และเครือข่ายหมอดินอาสา

1.เพื่อให้ทรัพยากรดินได้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
2.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาฐานข้อมูลดินให้ถูกต้อง
ทันสมัย และให้บริการในหลาย
ช่องทางสะดวกรวดเร็ว
3.พัฒนาโครงสร้างพืนฐานอย่าง
เป็นระบบในกิจกรรมการอนุรักษ์
ดินและนา และการพัฒนาที่ดิน
เพื่อการเกษตรให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน ตังแต่พืนที่ต้นนาสู่ต้น
นาเจ้าพระยา

1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย
หมอดินอาสาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการสนับสนุนการดาเนินงาน
2.พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
ความรู้และประสบการณ์มากขึน
3.สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคี
เครือข่ายให้มีการรวมกลุ่มและ
บริหารกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศำสตร์ที่ 5
พัฒนาบุคลากรและ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านการพัฒนาที่ดิน
และด้านการบริหาร
จัดการ
1. สานักงานมีความ
ทันสมัยทังภาพลักษณ์
มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็น
แหล่งให้บริการ
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ
ได้อย่างเหมาะสม

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 9 (ต่อ)
ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย
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1.ร้อยละของพืนที่เกษตร
อินทรีย์เพิ่มขึน (ร้อยละ 20
ต่อปี)
2.ร้อยละของเกษตรกรใช้
ต้นทุนลดลง (ร้อยละ 30)
3. ร้อยละของรายได้ที่สูงขึน
(ร้อยละ 30)
4.ร้อยละของพืนที่เกษตรที่
พัฒนาไปสู่กระบวนการผลิต
สินค้าปลอดภัย (GAP)
(ร้อยละ 20 ต่อปี )
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและ
พัฒนารูปแบบงานวิจัย
สาธิต ทดสอบให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนารูปแบบ
และเนือหาของงานสาธิต
และงานส่งเสริมด้านการ
พัฒนาที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการ
ทางานร่วมกับเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ศักยภาพนักวิชาการให้มี
ความรู้ความสามารถทันต่อ
เหตุการณ์

1. ร้อยละของพืนที่เกษตรกรรมได้รับการพัฒนา
ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อผลผลิตและใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ร้อยละ 80)
2.ร้อยละของการพัฒนาพืนที่ทรัพยากรที่มี
ปัญหาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้มีศักยภาพ
ในการทาการเกษตรมากขึน
(ร้อยละ 25 ต่อปี)
3.ร้อยละของงานวิจัยสาธิต ทดสอบ
ด้านการพัฒนาที่ดินที่ถ่ายทอดสู่หมอดินอาสา
เกษตรกร และประชาชนทั่วไปเพิม่ ขึน
(ร้อยละ 25 ต่อปี)
4.ร้อยละของจานวนงานวิจัยด้าน GIS
ที่ถ่ายทอดสู่ผรู้ ับบริการเพิ่มขึน
(ร้อยละ 25 ต่อปี)
5. ร้อยละของบุคคลสามารถเข้าถึง
Application เพิ่มขึน (ร้อยละ 45 ต่อปี)

1.ร้อยละของพืนที่การเกษตรที่มี
รูปแบบและการจัดการที่ดินใน
ปัจจุบันสอดคล้องกับระบบแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
(ร้อยละ 80)
2.ร้อยละของพืนที่การเกษตรได้รบั
การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้าน
การอนุรักษ์ดินและนา และการ
พัฒนาที่ดินอย่างเป็นระบบ
(ร้อยละ 80)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้ที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการและง่าย
ต่อการนาไปใช้
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนเทคโนโลยี นวัตกรรม
ด้านการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสม
กับสภาพพืนที่เพื่อการลดต้นทุน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
และเพิ่มผลผลิต
ดินให้มีความเหมาะสมกับความต้องการสามารถ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
พัฒนาการอนุรักษ์ดินและนาให้
กลยุทธ์ที่ 2 จัดตังจุดบริการด้านข้อมูลดินและ
เหมาะสมกับสภาพพืนที่และ
การพัฒนาที่ดินในพืนที่อย่างทั่วถึง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรด้านการบริการ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างแนว
และถ่ายทอดข้อมูลสูศ่ ูนย์ ศพก. ทุกแห่ง
ทางการปรับตัวให้เกษตรกรเพื่อลด
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้แผนทีก่ ารใช้
ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
ประโยชน์ที่ดินระดับตาบล และแผนที่ Zoning
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
พอเพียง
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1.ร้อยละของหมอดินอาสาที่ได้รับ
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาที่ดิน
ของกรมพัฒนาที่ดินและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพืนที่ให้
เป็น Smart farmer (ร้อยละ 20)
2.ร้อยละของบุคคลากรที่ได้รับ
การอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินและ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในพืนที่ให้เป็น Smart Officer &
smart Officer (ร้อยละ 50)
3.ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาที่ดินของ
กรมพัฒนาที่ดินและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพืนที่ให้
เข้มแข็ง (ร้อยละ 50 ต่อปี)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหมอดิน
อาสาสูเ่ กษตรกรมืออาชีพ
(Smart farmer)
กลยุทธ์ที่ 2 ประสานภูมิปัญญา
หมอดินอาสากับองค์ความรู้ดา้ น
วิชาการสู่นวัตกรรมด้านการพัฒนา
ที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายผลการพัฒนา
เครือข่าย แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์ผลงานหมอดินสู่
สาธารณะ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
และระบบการ
ให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหาร
ความเสีย่ ง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
และเพิ่มช่องทางการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้ใช้บริการ
กลยุทธ์ที่ 4 บุคลากรมี
ทักษะความสามารถ
ด้านงานพัฒนาที่ดิน
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ถูกต้อง
ทันสมัยและเชื่อถือได้
กลยุทธ์ที่ 6 มีระบบ
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้
หลักธรรมาภิบาลที่ดี

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 10

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
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“พัฒนำดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต พัฒนำคุณภำพชีวิตเกษตรกร จำกชำยเขำจรดทะเล ตำมแนวทำงพระรำชดำริฯ ในทิศทำงกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน”
1. สารวจ ออกแบบ จัดทาแผนทีภ่ ูมิประเทศ ระดับขอบเขต และสามะโนที่ดินอย่างละเอียด
2. ศึกษา สารวจ จาแนกดิน สภาวะเศรษฐกิจและสังคม และวางแผนการใช้ที่ดิน ระดับไร่นา
3. ศึกษา วิจัย ทดสอบการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและนาและปรับปรุงบารุงดิน
4. ศึกษา วิจัย ทดสอบ สาธิต ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดินแก่เครือข่ายหมอดินอาสา ยุวหมอดิน เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษา วิจัย ทดสอบ สาธิต จัดพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดาริเพื่อเป็นรูปแบบและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
6. บริการวิเคราะห์ ดิน นา ปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดินพร้อมคาแนะนา และรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
7. จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและนา และพัฒนาแหล่งนา
8. สนับสนุนการดาเนินงาน พัฒนาการบริหารการจัดการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. บูรณาการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดินด้วย
การสารวจจาแนกดิน วิเคราะห์ดนิ
และวางแผนการใช้ที่ดิน จากชายเขา
จรดทะเล

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนา
งานวิจัย และเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนาที่ดิน จาก
ชายเขาจรดทะเล ตาม
แนวทางพระราชดาริฯ

1. จัดทาแผนที่ดิน แผนที่สภาพการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนที่แผนการ
ใช้ที่ดินในพืนที่เขตพัฒนาที่ดินที่มี
ความถูกต้อง เข้าใจง่าย และทันต่อ
เวลา
2. หน่วยงานและนักวิชาการภายนอก
นาข้อมูลการวางแผนการใช้ที่ดินไปใช้
เพื่อกาหนดแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับท้องถิ่น หรือพืนที่เฉพาะเพือ่ ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ

1. พัฒนางานวิจัยและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดิน ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
พืนที่ ความต้องการของ
เกษตรกรให้สามารถใช้
ประโยชน์เพื่อลดต้นทุน
การผลิต เพิ่มผลผลิต และ
เพิ่มรายได้ อย่างเป็น
รูปธรรม

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการ
ทรัพยากรดินด้วยการอนุรักษ์ดิน
และนา และปรับปรุงบารุงดิน

ยุทธศำสตร์ที่ 4 เสริมสร้าง
และพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง
ให้ กั บ หมอดิ น อาสา และ
กลุ่มเกษตรกร

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบารุง
ดินให้เหมาะสมกับ สภาพปัญหา
ในพืนที่ของเกษตรกร
2. เกษตรกรในพืนที่ของสานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 10 มีพืนที่ทา
การเกษตร ที่มีความอุดมสมบูรณ์
และเกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
3. จัดทาระบบอนุรักษ์ดินและนา
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพ
พืนที่ และถูกต้องตามหลักวิชาการ

1. สร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายของหมอดินอาสา
เกษตรกร และกลุ่ม
เกษตรกร ด้านการพัฒนา
ที่ดินให้มีความเข้มแข็ง
2. พัฒนาศักยภาพของ
หมอดินอาสา หมอดินน้อย
กลุ่มเกษตรกร ให้มีองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
และนาไปถ่ายทอดให้กับ
เครือข่ายได้
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานเพื่อยกระดับ
องค์กร
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแผนงาน
และระบบการติดตามประเมินผลเชื่อมโยง
ทุกกลุ่ม/ฝ่าย และสพด. เพื่อใช้ในการ
บริหาร และติดตามงาน
2. มีการบริหารจัดการงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ให้มีข้อมูลข่าวสาร ที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ทันเวลา เป็นที่
ยอมรับและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 10 (ต่อ)
เป้ำประสงค์
(ต่อ)

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย
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3. พืนทีข่ องเกษตรกรที่มกี ารใช้ประโยชน์เหมาะสมตาม
ศักยภาพที่ดินและสอดคล้องกับทิศทาง
การตลาด
1. ระยะเวลาในการจัดทารายงานแผนการใช้ที่ดินลดลง
(เร็วกว่าแผนทีก่ าหนด 1 เดือน)
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล
ทรัพยากรดิน (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของหน่วยงาน/นักวิชาการที่มีความพึงพอใจ
ข้อมูลที่นาไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอด
(ร้อยละ 80)
4. ร้อยละของเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ภายในและ
ภายนอกของหน่วยงานรัฐที่นาข้อมูลทางด้านวิชาการไป
ใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 80)
5. ร้อยละของผลการวิเคราะห์ดินเป็นไปตามมาตรฐาน
คู่มือประชาชนของกรมพัฒนาที่ดิน (ร้อยละ 80)
6. ร้อยละของผลการวิเคราะห์ดินทีเ่ กษตรกรได้รับทัน
ต่อความต้องการ (ร้อยละ 80)
7. ร้อยละของเกษตรกรที่มีความพึงพอใจต่อข้อมูลผล
การวิเคราะห์ดิน และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
(ร้อยละ 80)
8. ระดับความสาเร็จของการติดตามประเมินผล ในการ
ให้บริการวิเคราะห์ดินพร้อมคาแนะนา คุณภาพของดิน
ผลผลิตและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ระดับ 4 จาก 5 ระดับ)
9. ระยะเวลาในการจัดทาแผนที่ระดับขอบเขตลดลง
(เร็วกว่าแผนที่กาหนด 1 เดือน)
10. ระยะเวลาในการจัดทาแผนที่สามะโนที่ดินลดลง
(เร็วกว่าแผนที่กาหนด 1 เดือน)
11. ร้อยละของหน่วยงาน/นักวิชาการที่มีความพึงพอใจ
ข้อมูลที่นาไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอด (ร้อยละ 80)

2. พัฒนา
นักวิชาการ/
นักวิจัย
สาหรับผลิตผล
งานวิจัยอย่างมี
คุณภาพและ
สามารถ
เผยแพร่
ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติได้
1. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยที่
สามารถ
นาไปใช้
ประโยชน์ใน
ภาคการเกษตร
อย่างเป็น
รูปธรรม
(ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของ
โครงการวิจัย
ได้รับการ
เผยแพร่
(ร้อยละ 80)

4. ส่งเสริมให้เกษตรกรในพืนที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต
10 สามารถนามาตรการอนุรักษ์ดินและนาทีเ่ หมาะสมกับ
สภาพพืนที่ และสามารถนาไปปฏิบัติได้ง่าย
5. พัฒนาแหล่งนาสาหรับการอนุรักษ์ดินและนา ให้มีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพพืนที่
6. เกษตรกรในพืนที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 สามารถ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งนาในไร่นานอกเขตชลประทานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ร้อยละของพืนที่การเกษตรของสานักงานพัฒนาที่ดินเขต
10 ได้รับการปรับปรุงบารุงดินเพิ่มขึน (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของเกษตรกรที่นาความรูท้ ไี่ ด้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงบารุงดิน (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในการนา
เทคโนโลยีดา้ นการปรับปรุงบารุงดิน มาใช้ประโยชน์ในพืนที่
(ร้อยละ 80)
4. ร้อยละของพืนที่การเกษตรของสานักงานพัฒนาที่ดินเขต
10 ได้รับการจัดทาระบบอนุรักษ์ดินและนา ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับสภาพพืนที่ (ร้อยละ 80)
5. ร้อยละของเกษตรกรที่นาความรูท้ ไี่ ด้รับไปใช้ประโยชน์ใน
การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (ร้อยละ 80)
6. ร้อยละของเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในการนามาตรการ
อนุรักษ์ดินและนา มาใช้ประโยชน์ในพืนที่
(ร้อยละ 80)
7. ร้อยละของพืนทีท่ างการเกษตรได้รับประโยชน์จาก
แหล่งนา (ร้อยละ 80)
8. ร้อยละของเกษตรกรที่มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์
จาก แหล่งนาในไร่นานอกเขตชลประทาน
(ร้อยละ 80)
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3. พัฒนาหมอดิน
อาสา และ
เกษตรกร ให้เป็น
เกษตรกรมืออาชีพ
(smart farmer)
1. ร้อยละของ
หมอดินอาสา และ
กลุ่มเกษตรกรด้าน
การพัฒนาที่ดินมี
ความเข้มแข็ง
(ร้อยละ 80)
2. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
หมอดินอาสา
หมอดินน้อย
กลุ่มเกษตรกร ที่มี
ต่อการอบรมเพิ่ม
องค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดิน
(ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของ
หมอดินอาสา และ
เกษตรกร ที่นา
ความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้กับ
เครือข่ายได้
(ร้อยละ 80)

5. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
ประจาตาแหน่งเพื่อให้บุคลากรมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานได้บรรลุ
เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
6. พัฒนา และเพิ่มองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากร
1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน/ผู้บริหาร ต่อการเรียกใช้
ระบบ (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผน
งบประมาณประจาปี (ร้อยละ 95)
3. ร้อยละของหน่วยงานสามารถ
บริหารการเบิกจ่ายงบประมาณทีไ่ ด้
ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ
(ร้อยละ 95)
4. ร้อยละของความถูกต้องของการ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับ (ร้อยละ 95)
5. ร้อยละของใบสาคัญคู่จ่ายที่
ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกาหนด
(ร้อยละ 95)
6. ร้อยละความพึงพอใจต่อการรับ
บริการของกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ร้อยละ 95)

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 10 (ต่อ)

กลยุทธ์
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเทคโนโลยีการ
จัดระบบฐานข้อมูล แผนการใช้ที่ดนิ
มาตราส่วน 1: 4,000 เพื่อกาหนด
เขตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการการวาง
แผนการใช้ที่ดินร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคเอกชน
ภาคปกครอง เพือ่ กาหนดแผน
พัฒนาการเกษตรระดับท้องถิ่น หรือ
พืนที่เฉพาะเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิแ์ ละ
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินให้มีความเหมาะสมกับ
ความต้องการของเกษตรกร สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลและเรียกใช้ขอ้ มูล แผนการใช้
ที่ดินร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น แผนที่
ถือครองของภาคปกครอง เพือ่ ขับเคลือ่ น
แผนการใช้ที่ดินระดับท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 5 ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีทาง
อากาศ (ดาวเทียม/โดรน) ในการ
จัดทาข้อมูลรายปี หรือรายเดือน
สาหรับข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน เพือ่
ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดิน ทันสมัย และถูกต้องตามสภาพ
ปัจจุบัน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพนักวิชาการ
ตามสายงานแต่ละ
ด้าน เพื่อสร้าง
ผลงานวิจัยในเชิง
นวัตกรรมอย่างเป็น
รูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ระบบเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลและ
เรียกใช้ข้อมูลร่วมกัน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงบารุงดิน
ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในพืนที่
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การปรับปรุงบารุงดิน ที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ร่วมกับองค์ความรู้จาก
ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจ
และง่ายต่อการปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างจิตสานึกให้
เกษตรกรดาเนินการปรับปรุงบารุงดิน
อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 4 จัดทาแผนแม่บทการ
อนุรักษ์ดินและนาในเขตพัฒนาที่ดิน
ลุ่มนา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยีด้านการอนุรกั ษ์ดินและนา
ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในพืนที่
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการ
อนุรักษ์ดินและนา ร่วมกับองค์ความรู้
จากปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เข้าถึง
เข้าใจและง่ายต่อการปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 7 จัดตังกลุ่มผู้ใช้นา ในทุก
พืนที่ที่ดาเนินการจัดสร้างแหล่งนาเพื่อ
การอนุรักษ์ดินและนา
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างจิตสานึกให้
เกษตรกรดาเนินการอนุรักษ์ดินและนา
ในพืนที่ของตน เพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
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7. ร้อยละที่เพิ่มขึนของ
ผู้รับบริการที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของสานักงานพัฒนาที่ดินเขต/
สพด.ผ่าน Social Media เมื่อ
เทียบกับปีที่ผา่ นมา
(ร้อยละ 80)
8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่
ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่าน Social
Media (ร้อยละ 80)
9. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับ
การพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะประจาตาแหน่ง
(ร้อยละ 80)
10. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอ่ พัฒนา และเพิ่ม
องค์ความรู้ (ร้อยละ 80)
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทาแผนพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และ
ความเชื่อมโยงให้เป็นไปตาม
ขันตอน เพื่อนาไปสู่เครือข่ายที่มี
ความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ดา้ น
การพัฒนาที่ดินให้เป็นตามหลัก
วิชาการให้เป็นเกษตรกรมือ
อาชีพ (Smart Farmer)

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างฐานข้อมูลด้านแผนงาน
ติดตามประเมินผลเชื่อมโยงทุกหน่วยงานเพือ่
ใช้ในการบริหารงาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรของสพข./สพด ให้
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเชือ่ มโยงงาน และ
นาไปปฏิบัตไิ ด้สอดคล้องกับสถานการณ์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโปรแกรมของระบบการ
ควบคุมการใช้จา่ ยเงินให้ครอบคลุมทุกหน่วย
เบิกจ่าย เพือ่ ใช้ในการสอบทานกับการใช้
จ่ายเงินในระบบ GMFIS ให้ถูกต้องครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน และเป็นการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรวมทังเป็นการควบคุมในแต่ละ
ผลผลิต กิจกรรม/โครงการ
กลยุทธ์ที่ 4 จัดทาคู่มอื การจัดทาใบสาคัญการ
เบิกจ่ายที่ถกู ต้องตามระเบียบฯ กฎหมาย
ข้อบังคับ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา อบรม/ให้ความรู้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิก/จ่าย อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาและปรับปรุง Social
Media ให้น่าสนใจอย่าสม่าเสมอ
กลยุทธ์ที่ 7 จัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างช่องทางการเรียนรู้ให้กับบุคลากร
เพือ่ สร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานและ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
กลยุทธ์ที่ 8 จัดทาแผนพัฒนาองค์ความรู้
รายบุคคลให้ตรงกับความต้องการ และ
สมรรถนะประจาตาแหน่ง

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 11

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนาไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
เกษตรกร
3. พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสารวจ วิเคราะห์ และจาแนกดิน เพื่อกาหนดแผนการใช้
ที่ดิน พร้อมทังกาหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่าง
ถูกต้องและทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการทรัพยากรดินอย่างเป็นระบบ

เป้ำประสงค์
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“จัดกำรดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต พิชิตต้นทุน สนับสนุนกำรมีส่วนร่วม สู่มำตรฐำนสำกล”

1. ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์
สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การใช้ประโยชน์แผนทีเ่ ป็นไปอย่าง
ถูกต้อง
3. จัดสร้างแหล่งนาให้เพียงพอกับความ
ต้องการของเกษตรกร
4. เกษตรกรได้ผลวิเคราะห์ดินอย่าง
รวดเร็วและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ทันฤดูเพาะปลูก

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเชิง
นวัตกรรม

1.เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการ
พัฒนาที่ดินใหสามารถนาไปถ่ายทอด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรได้
2.งานวิจัยสามารถแก้ปญ
ั หาในพืนที่
เกษตรกรได้ตรงความต้องการของ
เกษตรกร
3.เกษตรกรมีความพึงพอใจในงานวิจัย
ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง
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4. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและนา การฟื้นฟู
ปรับปรุงบารุงดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้
มีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเป็นรากฐานในการดาเนินชีวิต และยกระดับศักยภาพชุมชน ให้เข้มแข็ง
6. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
7. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

ยุทธศำสตร์ที่ 3
เพิ่มผลผลิต
และลดต้นทุน
ของพืช
เศรษฐกิจ

ยุทธศำสตร์ที่ 4
ยกระดับการผลิตพืช
เศรษฐกิจสูม่ าตรฐานสากล
( rspo, cfc, มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์)

1.เกษตรกรใช้
ปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป็นไปตามผล
วิเคราะห์ดิน
2.เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึน
และมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี

1.การบริหารจัดการภาค
การเกษตร เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ผลผลิต
ปลอดภัยจากสารเคมี
และได้มาตรฐาน
2.เกษตรกรสามารถใช้
นวัตกรรมของกรม
พัฒนาที่ดินได้อย่าง
ถูกต้องและทั่วถึง

ยุทธศำสตร์ที่ 5
เพิ่มศักยภาพ
เกษตรกร และหมอ
ดินอาสา สู่การเป็น
Smart Farmer

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนา
องค์กร สู่ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาที่ดิน

1.เป็นองค์กรที่มภี ูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อมที่ดี
2.บุคลากรที่มสี มรรถนะ
1.เกษตรกร และ
หมอดินอาสา ได้รับ สูง มีประสิทธิภาพในการ
การพัฒนาสู่การเป็น ทางาน และเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ด้านการ
Smart Farmer
2.เกษตรกรสามารถ พัฒนาที่ดิน
3.มีการประชาสัมพันธ์
ทาการเกษตรตาม
ผ่าน Social media ทา
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถ ให้งานพัฒนาที่ดินมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
ขยายผลได้

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 11 (ต่อ)
ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์
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1.ร้อยละของพืนที่การเกษตรได้รบั การบริหาร
จัดการสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม
(ร้อยละ 90)
2.ร้อยละของการใช้แผนที่เป็นไปอย่างถูกต้อง
(ร้อยละ 100)
3.ร้อยละของการจัดสร้างแหล่งนาให้เพียงพอกับ
ความต้องการของเกษตรกร (ร้อยละ 80)
4.ร้อยละของเกษตรกรที่ได้ผลวิเคราะห์ดินอย่าง
รวดเร็วและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทันฤดู
เพาะปลูก (ร้อยละ 80)

1.ร้อยละของงานวิจัยด้านการพัฒนา
ที่ดิน ที่สามารถนาไปถ่ายทอดเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร
(ร้อยละ 80)
2.ร้อยละงานวิจัยสามารถแก้ปัญหา
ในพืนที่เกษตรกรได้ตรงความต้องการ
ของเกษตรกร (ร้อยละ 80)
3.ร้อยละของเกษตรกรมีความ
พึงพอใจในงานวิจัยที่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้จริง (ร้อยละ 80)

1.ปรับปรุงพืนที่การเกษตรให้สามารถใช้ประโยชน์
ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการ
วางแผนการใช้ที่ดิน
3. ส่งเสริมการใช้แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระดับตาบล ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน
4. พัฒนาระบบการจัดทาแผนที/่ สารวจแผนที่การ
ใช้ที่ดินให้ใช้ระยะเวลาลดลงโดยใช้เทคโนโลยีทมี่ ี
ความแม่นยาและทันสมัย
5. พัฒนาแหล่งนาตามความเหมาะสมกับสภาพพืนที่
6. ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ดิน นา พืช ให้
ทันกับการนาไปใช้ประโยชน์ของผูร้ ับบริการ
7. ปรับปรุงการแปลความหมายผลการ วิเคราะห์
ดิน หลายรูปแบบ เพื่อผูร้ ับบริการสามารถนา
ข้อมูลไปใช้งานได้ง่าย

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาที่ดินที่เกษตรกรนาไปปฏิบตั ิได้
ง่ายลงทุนต่า เพื่อเพิ่มผลผลิต
ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
2. การพัฒนางานวิจัยและส่งเสริม
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิง
นวัตกรรมและสามารถนาไปถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกรได้
3. บริหารจัดการข้อมูลด้านงานวิจัย
และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดนิ
เชิงนวัตกรรมให้มีการจัดเก็บและ
เชื่อมโยง อย่างเป็นระบบด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาศักยภาพนักวิชาการให้มี
ความรู้ความสามารถทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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1. ร้อยละของ
เกษตรกร
สามารถใช้ปุ๋ย
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป็นไปตามผล
วิเคราะห์ดิน
(ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ ด้รับ
บริการสามารถ
ลดต้นทุนการ
ผลิตได้
(ร้อยละ 70)
1. ส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน
2. ส่งเสริมการ
ใช้ผลิตภัณฑ์
กรมพัฒนา
ที่ดินในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
3. ส่งเสริมการ
ปลูกพืชตาม
ความเหมาะสม
ของดิน

1. ร้อยละ
ของพืนที่
การเกษตรที่
เข้าร่วมโครงการ
มีการผลิตพืช
ปลอดภัยจาก
สารเคมีและ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้
(ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของ
เกษตรกร
สามารถใช้
นวัตกรรมของ
กรมพัฒนาที่ดิน
ได้อย่างถูกต้อง
และทั่วถึง
(ร้อยละ 80)

1. ร้อยละของ
เกษตรกร และหมอ
ดินอาสา ที่ได้รับ
การพัฒนาสู่การเป็น
Smart Farmer
(ร้อยละ 90)
2.เกษตรกรสามารถ
ทาการเกษตรตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถ
ขยายผลได้
(ร้อยละ 70)

1. พัฒนาองค์
ความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินตาม
หลักวิชาการ แก่
เกษตรกร และหมอ
ดินอาสา ให้เป็น
เกษตรกรมืออาชีพ
(Smart Farmer)
2. เสริมสร้างความ
1. ส่งเสริมการใช้ มั่นคงในการ
นวัตกรรมกรม
ประกอบอาชีพ
พัฒนาที่ดิน
เกษตรกรรมและ
2. ส่งเสริมการทา ขยายผลการทา
การเกษตร
การเกษตรตามหลัก
ที่เป็นมิตรกับ
ปรัชญาของ
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจพอเพียง

1. ร้อยละขององค์กรที่
ได้รับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสภาพแวดล้อม
ให้ดีขึน (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของบุคลากร
ได้รับการพัฒนา
(ร้อยละ 90)
3. ร้อยละของงานพัฒนา
ที่ดินที่มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
Social Media
(ร้อยละ 70)
1. ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากร เพื่อสร้างองค์
ความรู้จากการปฏิบตั ิงาน
และพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
2. พัฒนา Social Media
มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาและเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลการ
ให้บริการด้านการพัฒนา
ที่ดิน
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงาน

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 12

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
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“ฟื้นฟูดินมีปัญหำ พัฒนำที่ดินอย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้นกำรใช้ที่ดินอย่ำงเหมำะสม บนพืนฐำนกำรมีส่วนร่วม”
1. พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรดินโดยการสารวจ วิเคราะห์ และจาแนกดินเพื่อกาหนดแผนการใช้ที่ดิน พร้อมทังกาหนดเขตการใช้ทดี่ ินอย่างเหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านดิน
อย่างถูกต้องและทันสมัย เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม เพื่อสามารถนาไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร
3. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและนา การฟื้นฟู การปรับปรุงบารุงดิน เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสามารถใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน
4. ศึกษา วิจัย และให้บริการวิเคราะห์ดิน นา พืช และวัสดุปรับปรุงดิน ในห้องปฏิบัติการ และให้บริการวิเคราะห์ดินพร้อมทังให้คาแนะนาการปรับปรุงดินในระดับไร่นา
โดยหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่
5. พัฒนาหมอดินอาสา หมอดินน้อย และกลุม่ เครือข่ายเกษตรกรให้ความรู้ และความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นรากฐาน
ในการดารงชีวิต พัฒนาชุมชนตามศักยภาพ ให้มีความเข้มแข็ง
6. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยการพัฒนาที่ดนิ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
7. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการจัดการดิน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตตามแผนการใช้ที่ดิน ให้
สอดคล้องกับพืนที่เป้าหมาย

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 บริหาร
จัดการทรัพยากรดินอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

เป้ำประสงค์

1. แผนการใช้ที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาพืนที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เจ้าหน้าทีส่ ามารถนาข้อมูลการจัดการ
ทรัพยากรดินไปใช้ประโยชน์ในพืนที่ได้อย่าง
ถูกต้อง
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาข้อมูลไปใช้
บริหารจัดการเชิงพืนที่ได้
4. พืนที่การเกษตรได้รับการวิเคราะห์ดินใน
ระดับไร่นา

1. พืนที่ได้รับการ
ปรับเปลีย่ นตาม
ศักยภาพของดิน
2. เกษตรกร
สามารถลดต้นทุน
เพิ่มผลผลิต

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัย
ด้านการพัฒนาที่ดินให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหา
ให้สอดคล้องกับสภาพพืนที่
1. นักวิจัยสามารถกาหนด
กรอบวิจัยที่สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของ
พืนที่ได้อย่างเหมาะสม
2. ผลงานวิจัยที่เสร็จสินแล้ว
สามารถนา ไปถ่ายทอดให้กับ
เกษตรกรได้
3. ผลงานวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพ
หมอดินอาสา และเครือข่าย สู่
การเป็น Smart Farmer
1. จานวน
หมอดินอาสา
และเครือข่าย
เกษตรกรได้รับ
การพัฒนาเป็น
Smart Farmer

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีระบบ มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

1. ผู้นาองค์กรมีคุณธรรม จริยธรรม และวิสยั ทัศน์
2. บุคลากรมีการทางานเป็นทีม
3. องค์กรเป็นที่ยอมรับ
4. มีสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการปฏิบัติงาน
5. ผลการปฏิบัติงานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผน
(แผนงาน แผนเงิน)
6. มีเครื่องมือเพียงพอ และพร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงาน

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 12 (ต่อ)
ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์
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1. ระดับความถูกต้องของการจัดทาแผนการใช้
ที่ดิน (ระดับ 5)
2. ร้อยละของแผนการใช้ที่ดินสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาพืนที่
(ร้อยละ 100)
3. ร้อยละของพืนที่ที่ได้รับการพัฒนาจากการใช้
แผนการใช้ที่ดิน (ร้อยละ 40 ต่อปี)
4. ระดับความถูกต้องของข้อมูลการจัดการ
ทรัพยากรดิน (ระดับ 5)
ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาข้อมูล
ไปใช้บริหารจัดการเชิงพืนที่ได้ (ร้อยละ 100)
5. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับคาแนะนาการ
จัดการดิน (ร้อยละ100)
6. ร้อยละของเกษตรกรที่นาผลวิเคราะห์ดินไปใช้
เพื่อการจัดการดินอย่างเหมาะสม (ร้อยละ 60)

1. ร้อยละของ
พืนที่ได้รับการ
ปรับเปลีย่ นตาม
ศักยภาพของดิน
(ร้อยละ 5 ต่อปี)
2. อัตราการลด
ต้นทุนการผลิตต่อไร่
(ร้อยละ 20)
3. อัตราการ
เพิ่มขึนของผลผลิต
(ร้อยละ 25)

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร และ
เครือข่ายหมอดินอาสา ในการถ่ายทอดแผนการใช้
ที่ดิน
กลยุทธ์ที่ 2 การนาข้อมูลการจัดการทรัพยากรดิน
ไปใช้ประโยชน์ในพืนที่ได้อย่างถูกต้อง
กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการข้อมูลบริหารจัดการเชิง
พืนที่ระดับจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 4 เกษตรกรนาผลวิเคราะห์ดินไปใช้เพื่อ
การจัดการดินในระดับไร่นา

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมเกษตรกร
ปรับเปลีย่ นการ
ผลิตตามศักยภาพ
ของดิน
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการลด
ต้นทุนและเพิม่
ผลผลิตต่อพืนที่

1. ร้อยละของงานวิจัย
ที่ผ่านคณะกรรมการ
กลั่นกรองงานวิจัย
(ร้อยละ 70)
2. ร้อยละของ
ผลงานวิจัยที่เสร็จสิน
สามารถนา ไปถ่ายทอด
ให้กับเกษตรกรได้
(ร้อยละ 60)
3. จานวนผลงานวิจัย
ได้รับการตีพิมพ์
(อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี)
4. จานวนผลงานวิจัย
ได้รับรางวัล
(อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี)

1. จานวน
ของหมอดิน
อาสาและ
เครือข่าย
เกษตรกรที่
เป็น Smart
Farmer
(จานวน 10
คนต่อปี)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพของนักวิจัยใน
การพัฒนาผลงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุน
การนางานวิจัยไปใช้ให้
สอดคล้องกับสภาพ
พืนที่
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง
และพัฒนางานวิจัยให้มี
คุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 1
ขับเคลื่อน
หมอดินอาสา
และ
เครือข่าย
เกษตรกรสู่
การเป็น
Smart
Farmer
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1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับต่อผู้นาองค์กร
(ระดับ 5)
2. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกต่อผู้นา
องค์กร (ระดับ 5)
3. ร้อยละความสาเร็จของผลการดาเนินงานในภาพรวมของ
องค์กรบรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 100)
4. ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อองค์กร
(ร้อยละ 80)
5. จานวนครังในการปรับปรุงสถานที่ให้เอือต่อการ
ปฏิบัติงาน (อย่างน้อย 2 ครังต่อปี)
6. ร้อยละของผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
(ร้อยละ 100)
7. ระดับความเพียงพอของเครื่องมือที่พร้อม ในการ
ปฏิบัติงาน (ระดับ 5)
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกของการเป็นผู้นาองค์กรที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างจิตสานึกในการทางานร่วมกันของ
บุคลากรในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดระเบียบองค์กรให้เอือต่อการ
ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 5 ขับเคลื่อนกระบวนการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 6 จัดทาแนวทางกระบวนการจัดซือจัดจ้าง และ
การเบิกจ่าย ระดับเขต
กลยุทธ์ที่ 7 การบริหารจัดการอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสนับสนุน
กองแผนงาน
กองคลัง
กองการเจ้าหน้าที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำ�นักงานเลขานุการกรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนกลยุทธ์กองแผนงำน

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ยุทธศำสตร์
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“องค์กรหลักแห่งกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์และแผนงำนเพื่อขับเคลื่อนองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน”
1. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบาย สาหรับจัดทายุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบาย จัดทาแผนงานงบประมาณประจาปีของกรมพัฒนาทีด่ ิน และจัดทาแผนแม่บทงานโครงการตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินและงานตาม
นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเชิงบูรณาการ
3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแผนงานงบประมาณ และประสานงานในการจัดทาข้อเสนอการวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณพร้อมทังติดตามรายงานผลการดาเนินงานวิจยั
และเป็นผู้ประสานงานการจัดทาข้อมูลงานวิจัยกรมฯ ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบสารสนเทศงานวิจัย
4. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแผนงาน งบประมาณประจาปีของกรมพัฒนาที่ดิน โครงการความร่วมมือ และการให้ความช่วยเหลือกับต่างประเทศ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศของ
ข้าราชการ และบริหารแผนงานและงบประมาณของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนด ตลอดจนติดตามผลการดาเนินงานของโครงการความร่วมมือและการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการกับต่างประเทศ
5. ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ และนโยบาย และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเจรจาความร่วมมือดาเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปร
สภาพเป็นทะเลทรายเพื่อป้องกันผลกระทบและฟื้นฟู ความเสื่อมโทรมของที่ดิน การบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง และประสานการดาเนินงานร่วมกับอนุสัญญาและองค์กรระหว่าง
ประเทศอื่นๆ ภายใต้ระบบสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง
6. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามแร่งรัดผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด และประเมินผลสาเร็จจากการดาเนินงานตามภารกิจและนโยบายสาคัญเร่งด่วน เพื่อนาข้อมูลไปใช้สาหรับ
เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนพัฒนาระบบการติดตามงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
7. พัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับหน่วยงาน (Internal Performance Agreement: IPA) พัฒนามาตรฐาน
ตัวชีวัด บริหารการตรวจติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน วิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งของแผนงาน/โครงการที่สาคัญสาหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ปรับปรุงพัฒนาแผนงาน/โครงการให้มีความเหมาะสมและประกอบการเสนอของบประมาณประจาปี ตลอดจนนาข้อมูล ไปปรับปรุง พัฒนาแผนงาน/โครงการให้สามารถดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และแผนงานสู่ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาที่ดิน

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแผนงานโครงการและ
งบประมาณอย่างเป็นระบบ
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างบทบาทความร่วมมือทาง
วิชาการแบบบูรณาการทังในและต่างประเทศ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การเพิ่ม
ขีดความสามารถการบริหาร
จัดการองค์กรสู่ SMART
GROWTH PLANNING

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์กองแผนงำน (ต่อ)

เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์
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แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน สามารถ
กาหนดทิศทางการปฏิบัติงานขององค์การ
ได้อย่างมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
สามารถวัดผลสาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม
รวมถึงสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ
1. ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อน
แผนยุทธ์ศาสตร์ให้สามารถนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน (ระดับ 5)
2. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรม
พัฒนาที่ดินสามารถนาแผนปฏิบัตกิ าร
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการให้
สอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรดิน
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์และแผน
ปฏิบัติการให้เกิดการพัฒนาเชิงนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้และ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ในระดับหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานระดับหน่วยงานตามภารกิจ
ของกรมพัฒนาที่ดินให้มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ สามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม

แผนงาน/โครงการ/งบประมาณมีความชัดเจน
และรองรับงานตามนโยบายสาคัญเร่งด่วน
รวมถึงมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การ
ทาให้เกิดการมี ส่วนร่วมในการนาแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ

เป็นศูนย์กลางการประสานงานแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านดินทังในและต่างประเทศ และขยายผล
การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการแบบบูรณาการ
เพิ่มขึน รวมถึงส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

1. ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาแผนงาน/
โครงการมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ
มีส่วนร่วม (ร้อยละ 100)
2. ระดับความถูกต้องของการจัดสรร
งบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ระดับ 5)
3. ระดับความสาเร็จในการนาระบบการบริหาร
จัดการแผนงานโครงการและงบประมาณไป
พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
ที่ดิน (ระดับ 5)
4. ร้อยละของโครงการที่มีการติดตามและ
ประเมินผล ได้รับการเผยแพร่ไปสูห่ น่วยงาน
ภายนอก (ร้อยละ 80)

1. จานวนหน่วยงานทังในและต่างประเทศมีความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านดิน (ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยงาน)
2. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานการจัดตังศูนย์
ประสานงานด้านดินแห่งภูมิภาคเอเซีย (ระดับ 5)
3. จานวนบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการทังในและต่างประเทศ
(ไม่น้อยกว่า 20 คนต่อปี)
4. ระดับความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูลความสมดุล
การจัดการทรัพยากรที่ดิน (ระดับ 5)
5. จานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
กับต่างประเทศทีเ่ กิดขึนจากการเดินทางตามแผนการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ/กิจกรรม)

กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการแผนงาน โครงการและ
งบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการนา
แผนไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย ด้านการพัฒนาทรัพยากร
ดินกับหน่วยงานต่างๆ ระดับชาติ และนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถของ
นักวิชาการสู่ระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับองค์การ เพื่อเป็นผู้นาทางด้านดิน
ในระดับภูมิภาคเอเชีย
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กองแผนงานเป็นองค์กร
ที่มีระบบบริหารจัดการที่
เป็นเลิศได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
1. ร้อยละของบุคลากรมี
ความสุขในการทางาน
ตามเกณฑ์ Happy
Nometer (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละความสาเร็จ
ของผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
(ร้อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้าง
ทักษะบุคลากรให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรให้
เป็น SMART Office
(flow, Working
Environment,
Information, Culture)
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้าง
มาตรฐานบริการเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ีต่อองค์กร

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์กองคลัง

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
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“บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลังโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้ำงควำมประทับใจให้ผู้รับบริกำร”

พันธกิจ

1. ศึกษาวิเคราะห์ วางระบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และพัสดุ ของกรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และตอบสนองต่อความต้องการของ
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. ให้คาปรึกษาแนะนา ติดตามเร่งรัด กากับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุ ของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาทีด่ ิน ทังส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนที่กาหนด
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงินการคลังให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องสาหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
4. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการองค์กรให้มีคณ
ุ ภาพ เพื่อพัฒนาสู่ SMART OFFICER และ องค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การคลัง

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ
มาตรฐานข้อมูลการเงิน การคลัง

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหารจัดการองค์กร(กองคลัง) สู่
ความเป็นเลิศทางด้านการเงิน การคลัง

เป้ำประสงค์

1. ข้อมูลการเงินการคลังมีความถูกต้องครบถ้วน
สามารถให้บริการแก่หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. มีระบบขันตอนการจัดการทีส่ ะดวก รวดเร็ว
ชัดเจน
3. หน่วยงานภายในกรมฯสามารถนาข้อมูลไปใช้
ตรวจสอบและติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณตามมติ
ค.ร.ม
4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อข้อมูลและการ
บริการ

1. โปรแกรมการควบคุมการเงิน การคลังที่มีความ
ครอบคลุมทันสมัย ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและ
สามารถนาข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบนั
3. เจ้าหน้าที่สามารถใช้โปรแกรมในการควบคุมการเงิน
การคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการควบคุม
การเงิน การคลัง

1. ส่งเสริมบริหารจัดการองค์กรที่ดี
2. สร้างบุคลากรที่มีทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะ
3. เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน
การคลัง
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1. ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลการเงิน การคลัง
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความพึงพอใจในระบบขันตอนการจัดการ
(ร้อยละ 95)
3. ระดับความสาเร็จที่หน่วยงานนาข้อมูลไปใช้ตรวจสอบ
และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ระดับ 5)
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อข้อมูล
และการบริการ ระบบขันตอนการจัดการ (ร้อยละ 95)

1. ร้อยละความพึงพอใจในโปรแกรมการควบคุมการเงิน
การคลัง (ร้อยละ 95)
2. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลการเงินการ
คลัง (ระดับ 5)
3. ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่ใช้โปรแกรม
(ร้อยละ 95)
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริการต่อโปรแกรมการ
ควบคุมการเงิน การคลัง (ร้อยละ 95)

1. ร้อยละความสาเร็จในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
(ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร
(ร้อยละ 100)
3. ระดับความสาเร็จในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง (ระดับ 5)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบการเงิน
การคลังให้เกิดประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารงบประมาณรายจ่ายและการจัดซือ/
จัดจ้างอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพสูงสุด
กลยุทธ์ที่ 4 จัดประชุม ซักซ้อมความเข้าใจให้กับ
บุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ด้าน
การเงินการคลัง
กลยุทธ์ที่ 5 เผยแพร่นโยบายของรัฐบาลและผู้บริหาร
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ ควบคุม การเงิน การคลัง ให้
สามารถเชื่องโยงกับระบบ GFMISได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เกิดการ
เรียนรูส้ ู่การปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการการติดตามงานด้านการเงิน
การคลัง
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงระบบควบคุมการเงินการคลังให้
สนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
การเงินการคลัง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาฐานข้อมูลด้าน กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ แนวทางด้านการเงินการคลัง
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ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศำสตร์
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“เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเป็นมืออำชีพ สมรรถนะสูง นำกำรเปลี่ยนแปลง โดยทำงำนอย่ำงมีควำมสุข บนพืนฐำนของคุณธรรมและจริยธรรม”
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. เสริมสร้างการเป็นข้าราชการที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างความ
เข้มแข็งของระบบพิทักษ์คุณธรรม
ขององค์กร

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างระบบการพัฒนาบุคลากร
ในสายงานหลักให้มศี ักยภาพและสมรรถนะที่
หลากหลายพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้รองรับ
กับนโยบาย Thailand 4.0

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
บุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. มีช่องทางการสื่อสารกับกลุม่
ผู้รับบริการของหน่วยงานเพิ่มขึน
2. มีเครือข่ายด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตกับ
หน่วยงานภายในกรมฯ

1. มีแผน Training Roadmap ครบทุกสายงาน
2. มีระบบ Job Rotation ที่มีประสิทธิภาพ
3. มีองค์ความรู้ของสายงานหลักเพิ่มขึน

1. มีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศกับภารกิจงาน
เพิ่มขึน
2. บุคลากรของกองการเจ้าหน้าทีม่ ีความรู/้ ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึน
3. มีระบบ e-Report เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับการทบทวนให้รองรับกับการ
เปลี่ยนแปลง
5. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สูงขึน
6. มี Hardware และ Software ทีม่ ีประสิทธิภาพ
สามารถผลักดันให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย
7. มีระบบ e – Work Instruction ที่มปี ระสิทธิภาพ
สามารถช่วยลดการผิดพลาดในการทางาน

1. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่นา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการพัฒนา
บุคลากร
2. มีองค์ความรู้ที่มีความสาคัญต่อ
ภารกิจ/ยุทธศาสตร์ของกรมฯ บรรจุ
ลงใน e-Learning/e-Training
เพิ่มขึน
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1. จานวนช่องทางการสื่อสารกับ
ผู้เกี่ยวข้องในด้านงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เพิ่มขึน
จากเดิม
(เพิ่มขึน 2 ช่องทาง)
2. จานวนเครือข่ายกับหน่วยงาน
ภายในกรมฯ
(1 เครือข่ายภายใน 1 ปี)

1. ระยะเวลาที่ Training Roadmap ของ
สายงานที่เกี่ยวข้องจัดทาเสร็จสิน
(ภายในปี 2561)
2. ระยะเวลาที่ระบบ Job Rotation ดาเนินการ
เสร็จสินและนามาใช้ได้ (ภายในปี 2564)
3. จานวนองค์ความรู้ของสายงานหลัก
(ไม่น้อยกว่า 2 องค์ความรู้/ปี)

1. ร้อยละของงานกองการเจ้าหน้าที่ที่มีการนาระบบ
สารสนเทศมาใช้ (ร้อยละ 70 ภายในปี 2564)
2. ร้อยละของบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ที่
สามารถใช้ Software ได้อย่างน้อย 5 โปรแกรม
ขึนไป (ร้อยละ 70 ภายในปี 2561)
3. จานวนเอกสาร/รายงานของกองการเจ้าหน้าที่ที่
สามารถปรับเปลี่ยนจากระบบ Manual เป็นระบบ
e-Report (ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี)
4. ระยะเวลาที่ระบบเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพที่ได้ทา
การทบทวนแล้ว และได้รับการอนุมัติให้นามา
ดาเนินการได้ (ภายในปี 2562)
5. ระยะเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของบุคลากรที่เกีย่ วข้อง (ภายใน 1 ปี
หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติ)
6. ระยะเวลาที่ Hardware และSoftware ได้รับการ
พัฒนาเสร็จสิน (ภายในปี 2564)
7. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่
สามารถใช้ได้บนระบบ IT (ร้อยละ 90)

1. จานวนองค์ความรู้ทมี่ ี
ความสาคัญต่อภารกิจ/ยุทธศาสตร์
ของกรมฯ (2 องค์ความรู้/ปี)
2. ร้อยละของหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องที่
ถูกบรรจุอยู่ใน e-Learning และ
e-Training (ร้อยละ 75)

กลยุทธ์ที่ 1 ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ขององค์กร
(Corporate image) ในเรื่องความ
โปร่งใส เป็นธรรม ในกระบวนการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงาน
ภายในกรมฯ

กลยุทธ์ที่ 1 ออกแบบแผนการพัฒนา
(Training Roadmap) เพื่อขับเคลื่อนบุคลากร
ให้เพิ่มทักษะและประสบการณ์หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มคี วามสามารถ
ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถรองรับภารกิจได้
เพิ่มขึนตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ให้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง
กลยุทธ์ที่ 2 ใช้ระบบ Career Path เป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะด้าน
สารสนเทศระดับสูง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองการเจ้าหน้าที่ ให้ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลบนระบบ IT

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบในการ
พัฒนาบุคลากรด้วยระบบ
e-Learning และ e-Training
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้หลากหลาย
เพื่อรองรับภารกิจงานที่เพิ่มขึน

73

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
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วิสัยทัศน์

“ขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สู่กำรเป็น SMART LDD”

พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล และระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลการบริหารจัดการด้านพัฒนาทีด่ ินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ด้านภูมสิ ารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
4. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย ทันต่อสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
5. บริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานภายใน ภายนอก เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ของกรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 1
เสริมสร้างระบบ
สารสนเทศให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศำสตร์ที่ 2
การพัฒนาและ
ยกระดับประสิทธิภาพ
ความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ระบบสารสนเทศกลาง
ยกระดับการบูรณาการข้อมูล
และเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศด้านการพัฒนา
ที่ดิน
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 การ
ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาที่ดินสูเ่ กษตร 4.0

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ขีดความสามารถของ
บุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ด้านการ
พัฒนาที่ดิน

ยุทธศำสตร์ที่ 6
การยกระดับองค์กรสู่การ
เป็นองค์การดิจิทลั
SMART LDD

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ต่อ)
เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย
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1. แผนการพัฒนาดิจิทัล
ของกรมพัฒนาที่ดินมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ระบบเกษตรดิจิทัลของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
2. ระบบสารสนเทศ
สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน
3. องค์กรมีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย
ตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติงาน
1. ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาและเผยแพร่แผนการ
พัฒนาดิจิทัลของกรมพัฒนา
ที่ดิน (ระดับ 5)
2. ร้อยละของหน่วยงาน
ได้รับระบบสารสนเทศใน
การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตรงตามการ
ร้องขอของหน่วยงาน
(ร้อยละ 50 ต่อปี)

1. ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารมีความ
มั่นคงปลอดภัย
2. ผู้รบั บริการ
สามารถใช้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง
3. หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
1. ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนิน
กิจกรรมตามแผนการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระดับ 5)
2. ร้อยละของการ
ป้องกันการโจมตี
ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร
(ร้อยละ 90)
3. ร้อยละของการ
ให้บริการตาม
มาตรฐานการ
ให้บริการ (SLA)
(ร้อยละ 99.5)

1. ระบบสารสนเทศมีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายและ
แลกเปลีย่ นสารสนเทศกับ
หน่วยงานทังภายในและ
ภายนอก
2. ฐานข้อมูลมีการเชื่อมโยง
ตามมาตรฐานที่กาหนด
3. ผู้รบั บริการสามารถเข้าถึง
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
4. เป็นองค์การที่เปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Government Open
Data)
1. จานวนระบบสารสนเทศที่
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายและ
แลกเปลีย่ นสารสนเทศ (อย่าง
น้อย 3 ระบบ ต่อปี)
2. จานวนหน่วยงานที่มีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายและ
แลกเปลีย่ นสารสนเทศ
(อย่างน้อย 5 หน่วยงานต่อปี)
3. ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็น
ตามมาตรฐานที่กาหนด
(ระดับ 5)

75

1. หน่วยงานสามารถนา
เทคโนโลยีดิจิทลั และ
นวัตกรรมด้านการพัฒนา
ที่ดินไปใช้ในการถ่ายทอด
ให้กับเกษตรกรในระดับ
พืนที่ได้
2. นักวิชาการสามารถนา
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสร้าง
นวัตกรรมด้านการพัฒนา
ที่ดินได้
3. เกษตรกรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดจิ ิทัล
และนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาที่ดินมีความรู้ ความ
เข้าใจจนสามารถนาไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนา
พืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาในพืนที่ได้
1. ร้อยละของหน่วยงานที่
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรใน
ระดับพืนที่ (ร้อยละ 80)

1. บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ด้านการ
พัฒนาที่ดิน
2. บุคลากรสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาที่ดินด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั ให้กับ
เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
3. เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรูด้ ้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
1. ระดับความรู้ความ
เข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากร
(ระดับ 4)
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การอบรม
(ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของบุคลากรที่
นาเทคโนโลยีดิจิทลั
ไปถ่ายทอด (ร้อยละ 80)

1. ศทส. มีความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
2. ศทส. เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
3. กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้นา
ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการพัฒนาระบบบริหารจัด
การภาครัฐ
4. ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทลั ประกอบการ
ตัดสินใจในการการกาหนด
นโยบายและติดตามผลการ
ดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. กรมพัฒนาที่ดินสามารถ
ยกระดับการให้บริการ
e-Service แบบบูรณาการ
1. ระดับความสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระดับ 5)
2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
การรับรองของโครงการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ITPE
(ร้อยละ 100)

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ต่อ)
ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย
(ต่อ)

3. ร้อยละของผลการ
ดาเนินงานของกรมฯ
ที่ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
แผนงาน/โครงการ
(ร้อยละ 100)

4. ร้อยละของ
หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานผ่านระบบ
สารสนเทศแล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
(ร้อยละ 100)

4. ร้อยละของจานวนเวลา
เครื่องแม่ข่าย Downtime
(ไม่มากกว่าร้อยละ 20)
5. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อระบบเชื่อมโยง
เครือข่ายและแลกเปลีย่ น
สารสนเทศ (ร้อยละ 85)

2.ร้อยละของนักวิชาการ
ที่สามารถนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาที่ดิน
(ร้อยละ 10)
3 .ร้อยละของเกษตรกรที่
ได้รับการถ่ายทอดมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีดิจิทลั ด้านการ
พัฒนาที่ดิน
(ร้อยละ 65)

4. ร้อยละของบุคลากร
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)
5. จานวนหลักสูตรการ
เรียนรูผ้ ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(อย่างน้อย 3 หลักสูตรต่อปี)
6. จานวนผู้เข้าใช้บริการ
ระบบการเรียนรู้ผา่ นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
(ไม่น้อยกว่า 200 คนต่อปี)

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน
จัดหาระบบสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระบบเกษตร
ดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุง
ประสิทธิภาพฐานข้อมูล
สารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 1
ปรับปรุงระบบ
Security เพื่อป้องกัน
การบุกรุกหรือการ
โจมตีเครือข่ายจาก
ภายนอก
กลยุทธ์ที่ 2
ปรับปรุงนโยบายและ
แนวปฏิบัติ
ในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของ
กรมพัฒนาที่ดิน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศกลางด้านการพัฒนา
ที่ดิน (LDD Portal)
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับ
มาตรฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางเทคนิคเพื่อ
เชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ที่ 1 ผลักดันการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการ
พัฒนาที่ดิน ในระดับพืนที่
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
รูปแบบดิจิทลั เพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรดิน

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้
บุคลากรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้าน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสาหรับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
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3. จานวนช่องทางการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ศทส. (อย่างน้อยจานวน 3
ช่องทาง)
4. จานวนระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาผ่าน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
(อย่างน้อย 2ระบบต่อปี)
5. จานวนฐานข้อมูลที่
ผู้บริหารนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการการกาหนด
นโยบายและติดตามผลการ
ดาเนินงาน
(อย่างน้อย 5 ระบบต่อปี)
6. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อระบบ
e-Service (ร้อยละ 85)
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้
องค์การเป็น SMART LDD
กลยุทธ์ที่ 2 สร้าง Core
Team ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับกอง/สานัก

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนเลขำนุกำรกรม

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสยั ทัศน์
พันธกิจ

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
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“สำนักงำนเลขำนุกำรกรมเป็นหน่วยงำนสนับสนุนเชิงยุทธศำสตร์ของกรมทีม่ ีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ”
1. บริหารจัดการงานสารบรรณให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว
2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรมพัฒนาที่ดิน
3. บริการงานกฎหมาย นิติกรรม และสัญญา

4. ยกร่างและ/หรือปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน
5. บริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์ดนิ
6. อานวยการและประสานราชการหน่วยงานต่างๆ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากร
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1. พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการทีส่ าคัญในรูปแบบ Digital
3. จัดทาคู่มือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทาคู่มือแสดงขันตอนในการประสานงานระหว่างเครือข่ายกับกลุ่มเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์
5. ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาระบบเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่เป็นเครือข่าย
6. จัดฝึกอบรมบุคลากรที่เป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
7. ออกแบบระบบ/ขันตอนประสานงานระหว่างเครือข่ายของหน่วยงานภายในกรม
8. จัดตังกลุ่มLine ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) พด.ของกรมพัฒนาที่ดิน
9. วางแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
10. ศึกษาเงื่อนไขหรือปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่าย
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11. จัดเตรียมระบบของพิพิธภัณฑ์ดินในการรองรับกับการ
เข้าร่วมเครือข่าย
12. ศึกษาวิธีการนาเสนอการสื่อสารแบบ Interactive
13. พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงโดยใช้เทคนิค
และวิธีการนาเสนอที่ทันสมัย (แบบ Interactive )
14. พัฒนา Hardware และ Software ของ สลก. ที่มี
ความสาคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในภารกิจ
15. ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบ ขันตอนในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ
16. จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
17. ยกร่าง พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน
18. จัดทากฎหมายอนุบัญญัติ

1. พัฒนาบุคลากรของสานัก ให้มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
พฤติกรรม ตรงตามตาแหน่งงานที่
ปฏิบัติ
2. พัฒนาบุคลากรด้านการเขียน
หนังสือราชการ
3. จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม
4. ฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
ตามหน่วยงานภูมิภาคในเรื่อง
กฎหมาย กฎ ระเบียบใหม่ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
5. กาหนดหลักสูตรให้บุคลากร
เรียนรูด้ ้วยตัวเอง ตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์สำนักงำนเลขำนุกำรกรม (ต่อ)
ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์
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1. ระยะเวลาในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (1 ระบบ ภายในปี 2562)
2. ระยะเวลาในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (1 ระบบ ภายในปี 2562)
3. ระยะเวลาที่คู่มือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ จัดพิมพ์เสร็จสิน
(ภายในปี 2561)
4. ระยะเวลาที่จะจัดทาคู่มือแสดงขันตอนในการประสานงานระหว่างเครือข่ายกับ
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เสร็จสิน (4 เดือน)
5. ระยะเวลาที่หลักสูตรออกแบบเสร็จสิน (4 เดือน)
6. ระยะเวลาการฝึกอบรมให้แก่เครือข่ายเสร็จสิน (ภายใน 6 เดือน)
7. ระยะเวลาที่สามารถกาหนดขันตอนในการประสานเครือข่ายภายในกรม (2 เดือน)
8. ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติการข่าวสาร (ร้อยละ 80)
9. ระยะเวลาที่สามารถจัดทาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เสร็จสิน (ภายใน 2 เดือน
แรกของปีงบประมาณ และสามารถปรับเปลีย่ นแผนให้ทันกับสถานการณ์)
10. ระยะเวลาทีส่ ามารถส่งรายงานการศึกษาเงื่อนไขในการเข้าร่วมเครือข่ายแก่
ผู้บังคับบัญชา (ภายใน 6 เดือน)
11. ระยะเวลาทีร่ ะบบต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ดินพร้อมรองรับกับการเข้าร่วมเครือข่าย
(ภายใน 1 ปี)

12. ระยะเวลาในการออกแบบการนาเสนอที่ใช้ในการ
สื่อสารและให้ความรูโ้ ดยใช้ระบบสารสนเทศแบบ
Interactive (ภายในปี 2562)
13. ระยะเวลาในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัด
แสดงโดยใช้เทคนิคและวิธีการนาเสนอที่ทันสมัย
(แบบ Interactive ) (ภายในปี 2563)
14. ระยะเวลาที่ Hardware ได้รับการพัฒนาเสร็จสิน
(ภายในปี 2562)
15. ระยะเวลาที่ Software ได้รบั การพัฒนาเสร็จสิน
(ภายในปี 2563)
16. ระยะเวลาทีไ่ ด้ข้อสรุประเบียบการปฏิบตั ิงานที่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (จานวน 6 เรื่อง)
17. ระยะเวลาที่คมู่ ือปฏิบัตสิ ามารถเผยแพร่ได้ (ปี 2561)
18. ระยะเวลาที่ พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน มีผลใช้บังคับ (มี.ค. 62)
19. ระยะเวลากฎหมายอนุบัญญัติมีผลบังคับใช้ (ธ.ค. 62)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันสมัยและครอบคลุมการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานทังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการที่สาคัญในรูปแบบ Digital
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างกลไกในการเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างระบบเครือข่ายด้านปฏิบัติการข่าวสาร(IO)
กลยุทธ์ที่ 6 จัดทาแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ดินเชื่อมต่อกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบการนาเสนอแบบ Interactive ภายในพิพิธภัณฑ์ดิน
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนา จัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สลก. ให้ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 10 การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนากฎหมายและอนุบัญญัติ
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1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา (ร้อยละ 75)
2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการเขียน
หนังสือราชการ (ร้อยละ 75)
3. ระยะเวลาที่หลักสูตร ฝึกอบรม
จัดทาแล้วเสร็จ (ภายในปี 2561)
4. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในภูมิภาคทีผ่ ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรเกีย่ วกับกฎหมาย กฎ
ระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน
(ภายในปี 2561 ร้อยละ 70)
5. จานวนหลักสูตร (6 เรื่อง)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะและพฤติกรรมตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการ
เขียนหนังสือราชการของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานภูมิภาค
ให้มีความรูเ้ รื่อง กฎหมาย กฎ
ระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างระบบการ
เรียนรูด้ ้วยตัวเองของบุคลากรผ่าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (๒๕๖๐-๒๕๖๔)

แผนกลยุทธ์กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
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“ยกระดับกำรพัฒนำระบบบริหำรรำชกำรขององค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน”
1. ศึกษาวิเคราะห์บทบาท ภารกิจกรมพัฒนาที่ดินเพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์กรม
2. กาหนดกรอบการประเมินผลตัวชีวัดการปฏิบัตริ าชการกรมพัฒนาที่ดิน ให้สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของกรมและกระทรวง
3. ศึกษา วิเคราะห์จัดทาแผนการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รวมทังติดตามประเมินผลและจัดทารายงาน
4. ศึกษา วิเคราะห์ผลการดาเนินตามภารกิจของกรมเพื่อหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) พร้อมทังสนับสนุนการขอรับรางวัลเพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
5. ทบทวน วิเคราะห์บทบาทภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อปรับโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
6. ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมแก่หน่วยงานในกรมและประสานพร้อมสร้างเครือข่ายการดาเนินงานกับหน่วยงานภายนอก
7. เสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริหารราชการแก่ผู้บริหารกรม เพื่อพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างภาวะผู้นา
การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การยกระดับองค์การสู่
ความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์การตามระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การสร้างความพร้อมของ
องค์การให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการการ
พัฒนาระบบบริหาร

1. ผู้นามีวิสัยทัศน์ก้าวไกล คิดนอกกรอบ
สื่อสารทาความเข้าใจ เกิดการยอมรับ
ทั่วทังองค์การ

1. องค์การมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice)
2. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization)
3. บุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
4. องค์การมีสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการ
ทางานอย่างมีความสุข

1. ระบบงานขององค์การสามารถผลักดัน
ผลการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์
2. โครงสร้างองค์การมีความสอดคล้องกับ
ภารกิจของกรม และบริบทที่
เปลี่ยนแปลง
3. ระบบบริหารราชการเป็นองค์การแบบมี
ส่วนร่วม

1. ระบบการบริหารราชการสามารถ
สนับสนุนให้องค์การเกิดการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ
2. บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีความสุข
3. บุคลากรมีศักยภาพในการทางานแบบ
มืออาชีพ และได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายในองค์การ
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แผนกลยุทธ์กลุม่ พัฒนำระบบบริหำร (ต่อ)
ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ผู้นาองค์การ (ร้อยละ 85)

1. จานวนกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับให้
เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (3 เรื่อง/ปี)
2. ร้อยละองค์ความรู้ที่นาไปใช้ในการ
บริหารจัดการภาครัฐ (ร้อยละ 50)
3. จานวนบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี
ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
(อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 คน)
4. ร้อยละความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
การทางาน (ร้อยละ 85)

1. ร้อยละความสาเร็จในการจัดทา
ระบบงานให้สามารถผลักดันการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 100)
2. ร้อยละความสาเร็จในการจัดทา
โครงสร้างองค์การมีความสอดคล้องกับ
ภารกิจของกรม และบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 100)
3. จานวนหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารราชการกรมฯ (2 หน่วยงาน
เอกชน/ภาครัฐ)

1. ร้อยละความสาเร็จในการสนับสนุนให้
องค์การเกิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
(ร้อยละ 100)
2.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีความสุข (ร้อยละ 100)
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ (ร้อยละ 100)
4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรกรมฯ
ต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
(ร้อยละ 90)

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
นาองค์การ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 1 การวางระบบบริหารราชการ
แบบบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรตามระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
กลยุทธ์ที่ 3 การติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการตามภารกิจหลักของ
องค์การ

กลยุทธ์ที่ 1 การวางระบบงาน (Work
System) ขององค์การเพื่อเชื่อมโยง
กระบวนงานหลักและกระบวนการ
สนับสนุน ให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์กรมฯ
กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงโครงสร้าง
บทบาทภารกิจของกรมให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมระบบบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารสามารถ
สนับสนุนให้องค์การเกิดการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรในองค์การให้
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายอย่าง
มีความสุข
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพให้
บุคลากรมีการทางานแบบมืออาชีพ
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แผนกลยุทธ์กลุม่ ตรวจสอบภำยใน

ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กรมพัฒนำที่ดิน (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
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“สร้ำงควำมเชื่อมั่น เพิ่มประสิทธิภำพกำรตรวจสอบ เพื่อพัฒนำองค์กรให้โปร่งใส”

พันธกิจ

มุ่งเสริมสร้าง สนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมเพื่อให้การดาเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงาน

ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบเป็นไปตาม
มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพของกระทรวงการคลัง

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในระดับสากล

เป้ำประสงค์

กลุ่มตรวจสอบภายในมีระบบการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐาน
และเกณฑ์การประกันคุณภาพ

ผู้ตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัตงิ านเป็นที่น่าเชื่อถือ และมีคณ
ุ ภาพตามสายงานวิชาชีพ
เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ตัวชีวัด/
ค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน
และเกณฑ์การประกันคุณภาพ (ร้อยละ 100)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผูต้ รวจสอบภายใน (ร้อยละ 80)

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการระบบงานตรวจสอบภายในให้เป็นมาตรฐาน
อย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ตามมาตรฐานสากล
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แหล่งข้อมูล
๑. สำ�นักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
๒. สำ�นักเทคโนโลยีการสำ�รวจและทำ�แผนที่
๓. กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
๔. สำ�นักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
๕. กองสำ�รวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
๖. กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
๗. กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
๘. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
๙. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
๑๐. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
๑๑. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
๑๒. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
๑๓. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

๑๔. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
๑๕. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘
๑๖. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙
๑๗. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐
๑๘. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
๑๙. สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
๒๐. กองแผนงาน
๒๑. กองคลัง
๒๒. กองการเจ้าหน้าที่
๒๓. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๔. สำ�นักงานเลขานุการกรม
๒๕. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒๖. กลุ่มตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษา
นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา

ผู้อำ�นวยการกองแผนงาน

บรรณาธิการ
นางสาวพยัตติกา พลสระคู		
นางสาวสิริกุล ศิริพรกุลทรัพย์		
นางสาวสุมาลี อัตเจตะนะ		
นางสาวศรีมณี นิลพิทักษ์		

ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

จัดทำ�โดย
กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน กองแผนงาน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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