
แผนปฏริปองคก์ารกรมพฒันาทีด่นิแผนปฏริปองคก์ารกรมพฒันาทีด่นิแผนปฏรปูองคการกรมพฒนาทดนแผนปฏรปูองคการกรมพฒนาทดน

่่วนัศกุรท์ี ่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หอ้งประชมุกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(หอ้ง123) ชัน้ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

วนัศกุรท์ี ่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หอ้งประชมุกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(หอ้ง123) ชัน้ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



1. ขอ้มลูพืน้ฐาน

•พัฒนาทีด่นิใหส้มบรูณ์ เพิม่พนูผลผลติ ในทศิทางการใชป้ระโยชนอ์ยา่งยั่งยนื บนพืน้ฐานการมสีว่นรว่ม 

วสิยัทศัน์วสิยัทศัน์วสิยัทศัน์วสิยัทศัน์

•สนับสนนโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ ดา้นการพัฒนาทีด่นิ และสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม การสรา้งเครอืขา่ยความ

11
•สนบสนุนโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร ดานการพฒนาทดน และสงเสรมการมสวนรวม การสรางเครอขายความ
รว่มมอืเพือ่การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

22
•เสรมิสรา้งพัฒนางานวจิัยดา้นการพัฒนาทีด่นิ และสง่เสรมิเทคโนโลยดีา้นการพัฒนาทีด่นิใหเ้กดิเป็นรปูธรรมเชงินวัตกรรม 
สามารถนําไปถา่ยทอด เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบัเกษตรกร22 ู ุ

33

•พัฒนาฐานขอ้มลูดนิ โดยการสํารวจ วเิคราะห ์และจําแนกดนิ เพือ่กําหนดแผนการใชท้ีด่นิ พรอ้มทัง้กําหนดเขตการใช ้
ทีด่นิทีเ่หมาะสม และใหบ้รกิารขอ้มลูดา้นตา่งๆ อยา่งถกูตอ้งและทันสมัยเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัศักยภาพของดนิ

44
•พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการพัฒนาทีด่นิ โดยการอนุรักษ์ดนิและนํ้า การฟื้นฟปูรับปรงุบํารงุดนิ เพือ่ลดตน้ทนุ เพิม่
ผลผลติทางการเกษตร และสามารถใชป้ระโยชนท์ีด่นิไดอ้ยา่งยั่งยนื 

•พัฒนาหมอดนิอาสา เกษตรกร ยวุเกษตรกร หมอดนินอ้ย และกลุม่เครอืขา่ยเกษตรกรใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจดา้นการ

55

ุ ุ ู
พัฒนาทีด่นิ สามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่เป็นรากฐานในการดําเนนิชวีติ และพัฒนาชมุชน
ตามศักยภาพใหม้คีวามเขม้แข็ง

66
•พัฒนาองคก์รเพือ่ใหเ้ป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการพัฒนาทีด่นิ

66



1. ขอ้มลูพืน้ฐาน(ตอ่)

1.ดําเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการพัฒนาทีด่นิและกฎหมายอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง

2.ศกึษา สํารวจ วเิคราะหแ์ละจําแนกดนิ เพือ่กําหนดนโยบายและวาง

หนา้ทีแ่ละอํานาจ

1.ทรัพยากรดนิไดร้ับการปรับปรงุฟื้นฟเูพิม่ขึน้ (รอ้ยละ 5 ตอ่ปี)

2.งานวจิัย เทคโนโลย ีนวตักรรมดา้นการพฒันาดนิถกูนําไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึน้ 

เป้าประสงค์เป้าประสงค์

ง
แผนการใชท้ีด่นิ การกําหนดบรเิวณการใชท้ีด่นิ การควบคมุการใช ้
ทีด่นิบรเิวณทีม่กีารใชห้รอืทําใหเ้กดิการปนเปื้อนของสารเคม ีหรอืวตัถุ
อืน่ใด การกําหนดเขตอนุรักษ์ดนิและนํ้า รวมทัง้ตดิตามสถานภาพการ
ใชท้ีด่นิ

3. ศกึษา วจิัย และพัฒนาการปรับปรงุบํารงุดนิ การอนุรักษ์ดนิและนํ้า 
ั โ ื้ ื่ ใ ไ

(รอ้ยละ 3 ตอ่ปี)

3.ภาคการเกษตรมกีารบรหิารจัดการทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ทําใหเ้กษตรกรลดใช ้

ปุ๋ ยเคมแีละสารเคมี

4.องคก์รมเีครอืขา่ยดา้นการพัฒนาทีด่นิทีม่คีวามเขม้แข็งเพิม่ขึน้ (รอ้ยละ 10 ตอ่ปี)
การพัฒนาโครงสรา้งพนืฐาน เพอืการเกษตรในไรน่า ตลอดจนการ
ปรับปรงุ และพฒันาพืน้ทีแ่ละการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ เพือ่สรา้ง
มลูคา่เพิม่ และลดตน้ทนุการผลติทางการเกษตร

4. ใหบ้รกิารวเิคราะห ์และตรวจสอบดนิ นํ้า พชื ปุ๋ ย พรอ้มใหค้ําแนะนํา
เพือ่การปรับปรงุบํารงุดนิ การอนุรักษ์ดนิและนํ้า และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการพัฒนาทีด่นิ

4.องคกรมเครอขายดานการพฒนาทดนทมความเขมแขงเพมขน (รอยละ 10 ตอป)

5.องคก์รมบีคุลากรทีม่สีมรรถนะสงูและมปีระสทิธภิาพในการทํางานมากขึน้ (รอ้ยละ 

5 ตอ่ปี)

6.เป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูด้า้นการพฒันาทีด่นิมกีารจัดการองคค์วามรูเ้ทคโนโลยี

่ ้กบการพฒนาทดน
5. ศกึษา วเิคราะห ์และผลติแผนทีภ่าพถา่ย จัดทําสํามะโนทีด่นิ และ
พฒันาระบบแผนทีฐ่าน เพือ่เป็นขอ้มลูในการวางแผนการใช ้การ
พฒันาการผลติการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการเกษตรและอืน่ๆ

6. ถา่ยทอดผลการศกึษา คน้ควา้ วจิัย และใหบ้รกิารดา้นการพัฒนา
ทีด่นิ รวมทัง้สรา้งเครอืขา่ยหมอดนิอาสา และกลุม่เกษตรกรให ้

สารสนเทศ ดา้นทรัพยากรดนิเพิม่ขึน้

ประเด็นยทธศาสตร์ประเด็นยทธศาสตร์ุ
เขม้แข็ง เพือ่รองรับการถา่ยทอดเทคโนโลย ีการมสีว่นรว่มในการ
พฒันาทีด่นิและในดา้นอืน่ๆ

7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนด ใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องกรม 
หรอืตามทีร่ัฐมนตร ีหรอืคณะรัฐมนตรมีอบหมาย

1.เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการทรัพยากรดนิดว้ยการสํารวจจําแนกดนิ 

วเิคราะหด์นิ และวางแผนการใชท้ีด่นิอยา่งเป็นระบบ

2.เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตรดว้ยงานวจิัยและเทคโนโลยดีา้น

ุุ

การพัฒนา3.บรหิารจัดการทรัพยากรดนิอยา่งสมดลุและยัง่ยนืดว้ยการฟื้นฟปูรับปรงุ

ดนิ และอนุรักษ์ดนิและนํ้า

ทีด่นิเชงินวตักรรม

4.สรา้งและพัฒนาความเขม้แข็งใหก้บัหมอดนิอาสา เกษตรกร และภาคเีครอืขา่ย

1.พระราชบญัญัตพิฒันาทีด่นิ พ.ศ.2551

2.ระเบยีบกรมพฒันาทีด่นิวา่ดว้ยการใชเ้ครือ่งหมายรับรอง

มาตรฐานปัจจัยการผลติทางการเกษตร (Q)

กฎหมายทีส่ําคญักฎหมายทีส่ําคญั

4.สรางและพฒนาความเขมแขงใหกบหมอดนอาสา  เกษตรกร และภาคเครอขาย

5.พฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการพฒันาทีด่นิบนพืน้ฐานการมสีว่นรว่ม

6.พฒันาองคก์รสูค่วามเป็นเลศิดา้นการพัฒนาทีด่นิ

มาตรฐานปจจยการผลตทางการเกษตร (Q)



         2. ความเชือ่มโยงเป้าหมายของกรมพฒันาทีด่นิกบัยทุธศาสตร ์20 ปี และ SDGs

SDGs

เป้าหมายที ่15 ปกป้อง ฟื้นฟ ูและสนบัสนุนการใชร้ะบบนเิวศบนบก
                       อยา่งย ัง่ยนื หยดุการเสือ่มโทรมของทีด่นิ ฟื้นฟดูนิ
                     เสือ่มโทรม

ยทุธศาสตรก์ระทรวงฯ ระยะ 20 ปี

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร
                        เป้าหมาย : รายไดเ้ฉลีย่ของเกษตรกร 390,000 บาท/คน/ปี
ยทุธศาสตรท์ ี ่4 การบรหิารจดัการทรพัยากรการเกษตรและสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดลุและย ัง่ยนื

ื้ ี่ ื้ ี

Value proposition ของกระทรวงฯ

1. บคุลากรดา้นการเกษตรและสหกรณ์มคีวามพรอ้มและสามารถตอบสนองตอ่สภาวะการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วโดยยดึม ัน่ในหลกัธรรมาภบิาล
(Agro Human Capital)
ป้ ์ ป็ ไ ่ ้ ่ ้ ี ไ ้ ี่ ปี

                        เป้าหมาย : พนืทกีารเกษตรไดร้บัการอนุรกัษป์รบัปรงุและฟืนฟ ูปีละ 2 ลา้นไร่

    เป้าหมาย : บคุลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น Smart Officer ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 /เกษตรกรมรีายไดเ้ฉลยี 390,000 บาท/คน/ปี 
2 โครงสรา้งพืน้ฐาน ทรพัยากร และปจัจยัทีเ่อ ือ้ตอ่การผลติทางการเกษตร (Agro Resource)
    เป้าหมาย : พืน้ทีก่ารเกษตรไดร้บัการอนุรกัษแ์ละปรบัปรงุดนิเพิม่ข ึน้ 40 ลา้นไร่

พืน้ท ี ่34 ลา้นไร่
้

พืน้ท ี่ 6 ลา้นไร่

บรูณาการหนว่ยงานระดบักระทรวง ระดบัจงัหวดั เครอืขา่ยหมอดนิอาสา 82,744 ราย เป็นกลไกถา่ยทอดความรู ้

พืน้ท ีท่ ีม่ศีกัยภาพ (S1 S2 S3) เหมาะสมตอ่
การผลติสนิคา้เกษตร แตต่อ้งดาํเนนิการ
ปรบัปรงุบาํรงุดนิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน

การผลติ 

ั

พนท 6 ลานไร
พืน้ทีท่ ีไ่มเ่หมาะสม (N) ตอ่การผลติ

สนิคา้เกษตร 

แนวทางการจดัการ
1. ปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตรทีเ่หมาะสม 

่
พ ืน้ท ีก่ารเกษตร

แนวทางการจดการ
1. ถา่ยทอดความรูก้ารปรบัปรงุบาํรงุดนิดว้ย
อนิทรยีวตัถ ุเพือ่ลดตน้ทนุการผลติ
2. แนะนําเกษตรกรปลกูพชืใหเ้หมาะสมกบั
ดนิและสภาพภมูอิากาศ เชน่ ปลกูพชืใชน้ํา้
นอ้ย ปลกพชือืน่ๆ เสรมิพชืหลกั เป็นตน้

เชน่ การเสนอทางเลอืกในการผลติพชืที่
เหมาะสม การปศสุตัว ์การเลีย้งสตัวน์ํา้ การปลกู
หมอ่นเลีย้งไหม การทาํเกษตรผสมผสาน ฯลฯ
2. ปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ป็นขอ้จาํกดัใน
การผลติสนิคา้เกษตร เชน่ พฒันาแหลง่นํา้ 
จดัระบบอนรกัษด์นิและนํา้ ฯลฯ

ไดร้บัการอนุรกัษ์
และปรบัปรงุดนิ
เพิม่ข ึน้ 40 ลา้นไร่

นอย ปลกูพชอนๆ เสรมพชหลก เปนตน
4. สง่เสรมิการทาํเกษตรปลอดภยั/เกษตร
อนิทรยี/์ทฤษฎใีหม/่เกษตรผสมผสาน
5. สง่เสรมิการใชปุ้๋ ยตามสภาพดนิ

จดระบบอนุรกษดนและนา ฯลฯ
3. ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยกีาร
ปรบัปรงุบาํรงุดนิ และการผลติสนิคา้ทีเ่หมาะสม



3. ภารกจิหลกัและภารกจิรองของกรมพฒันาทีด่นิ

ภารกจิ
ประเภท*

C
NC NC

C (TS) (AS)

1. ภารกจิหลกั

       1.1 การสํารวจและจําแนกดนิ 

       1.2 การวางแผนการใชท้ีด่นิ 

       1.3 การอนุรกัษด์นิและนํา้และการปรบัปรงุบาํรงุดนิ 

       1.4 การวเิคราะหด์นิ นํา้ พชื 

       1.5 การวจิยัพฒันาและถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการพฒันาทีด่นิ 

2. ภารกจิรอง

2 1 การบรหิารยทธศาสตรแ์ละแผนงาน        2.1 การบรหารยทุธศาสตรและแผนงาน 

       2.2 การจดัการดา้นกฎหมายและระเบยีบ 

       2.3 การเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์ 

2 4 ั โ โ สี ส ศ        2.4 การจดัการเทคโนโลยสารสนเทศ 

       2.5 การพฒันาระบบบรหิารองคก์ร  

       2.6 การบรหิารงบประมาณ 

       2.7 การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

หมายเหตุ : *    C = ภารกจิหลกั (Core function)
NC (TS) = ภารกจิรอง (Non-core Technical Support) 
NC (AS) = ภารกจิรอง (Non-core Administrative Support)



4. ขอ้เสนอการปรบับทบาทภารกจิของกรมพฒันาทีด่นิ : ภารกจิหลกั (Core function) 

1. ปรบักระบวนงาน โดยเฉพาะการจดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยากรดนิของประเทศไทย โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและภมูสิารสนเทศ ในการจดัทาํและปรบัปรงุ
ฐานขอ้มลูทรพัยากรดนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามถกูตอ้ง แมน่ยาํ ทนัสมยั และรวดเร็วมากขึน้
2 ใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลทรพัยากรดนิในการกาํหนดนโยบายการใชท้ีด่นิ และตดิตามสถานการณท์รพัยากรดนิของประเทศไทย

ดา้นกระบวนงาน :

1. สํารวจดนิและจาํแนกดนิ

แนวทางการพฒันาภารกจิหลกั : 

- ปรบัปรงุฐานขอ้มลูดนิและแผนทีด่นิเพือ่การเกษตรใหเ้ป็นฐานขอ้มลูและแผนทีด่นิเชงิเลข (Digital soil map) ทีเ่ป็น
ปจัจบนั ดว้ยระบบ Digital soil survey

2. ใชประโยชนจากฐานขอมลูทรพยากรดนในการกาหนดนโยบายการใชทดน และตดตามสถานการณทรพยากรดนของประเทศไทย

2. วางแผนการใชท้ ีด่นิ

ปจจบุน ดวยระบบ Digital soil survey
- จดัทาํระบบสารสนเทศทรพัยากรดนิของประเทศไทย  (Thailand Soil Resource Information System) เพือ่พฒันา
เป็นศนูยข์อ้มลูดนิและสรา้งเครอืขา่ยรว่ม (Soils hub) สาํหรบัการใชแ้ละแลกเปลีย่นขอ้มลูดนิ
- จดัทาํหอ้งปฏบิตักิารพเิศษดา้นดนิ (Operation war room ) เพือ่สนบัสนุนการบรหิารราชการ 

การวางแผนการใชท้ีด่นิ - พฒันากระบวนการวเิคราะหส์ภาพการใชท้ีด่นิใหร้วดเร็วและถกูตอ้งแมน่ยาํมากยิง่ข ึน้ เชน่ การใชโ้มเดลชว่ยในการ
วเิคราะห ์และการใชข้อ้มลูดาวเทยีมจากหลายแหลง่เพือ่ประกอบการตดัสนิใจ เป็นตน้ เพือ่ลดข ัน้ตอนในการจดัทาํขอ้มลู
และปรบัปรงุฐานขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน FGDS โดยประสานความรว่มมอืกบั GISDA และหนว่ยงานอืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง
- ปรบัปรงุแผนการใชท้ีด่นิเพือ่การเกษตรของประเทศไทยใหเ้ป็นปจัจบุนั เพือ่เป็นกรอบแนวทางการใชท้ีด่นิเพือ่
เกษตรกรรมของประเทศ โดยแตง่ต ัง้คณะทาํงานดาํเนนิการ

การสาํรวจและจดัทาํแผนที่ - พฒันาการจดัทาํแผนทีใ่หเ้ป็นไปตามมาตรฐานกลางของประเทศ (FGDS)
- พฒันาและปรบัปรงุฐานขอ้มลูแผนที ่ใหม้คีวามถกูตอ้งตามมาตรฐาน ทนัสมยั และอยูใ่นระบบพกิดัเดยีวกนั และเชือ่มตอ่
กบัระบบเครอืขา่ยภายในหนว่ยงาน เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพและสะดวกแกผู่ใ้ชง้านมากขึน้
- ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั ในการนําเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชใ้นการสํารวจและทําแผนที ่เชน่ UAV / LIDAR / LASER 
SCANNER
- ปรบัปรงุคา่พกิดัและโยงยดึหมดุหลกัฐานแผนที ่ของกรมพฒันาทีด่นิ เขา้กบัระบบ GNSS CORS ของประเทศ เพือ่ใชใ้น
การปรบัแกข้อ้มลูภมูสิารสนเทศ และขอ้มลูแผนทีข่องกรมพฒันาทีด่นิ ใหส้อดคลอ้งกบัหมดุหลกัฐานอา้งองิของประเทศ

3. อนุรกัษด์นิและนํา้และการ
ปรบัปรงุบาํรงุดนิ

- จดัทาํแผนฟื้นฟทูรพัยากรดนิแหง่ชาติ
- ปรบัปรงุกระบวนการทาํงานเชงิ Area approach สาํรวจและคดัเลอืกพืน้ทีด่าํเนนิการตามช ัน้คณุภาพดนิในกรอบของ
่ ํ ้ / ั ี่ ิ / ื้ ี่ ่ ้

ุ ุ
ลมุนํา/เขตพฒันาทดน/พนทหมบูา้น
- บรูณาการงานรว่มกบัหนว่ยงานตา่งๆ ท ัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชน รวมท ัง้สรา้งกระบวนการมสีว่นรว่ม ดงึภาค
ประชาชนเขา้มสีว่นรว่มแกป้ญัหาในพืน้ที ่ในการดแูล รกัษาทรพัยากรดนิ



           4. ขอ้เสนอการปรบับทบาทภารกจิของกรมพฒันาทีด่นิ : ภารกจิหลกั (Core function) (ตอ่)

4 ิ ์ ิ ํ ้ ชื ร ด ั รฐ ร ิ ร ด์ ิ ใ อ้ ปฏิ ั ิ รใ อ้ ใ่ ร ด ั รฐ ส ร ด ั รฐ อ้ ปฏิ ั ิ ร

ด้านกระบวนงาน(ต่อ) :
แนวทางการพฒันาภารกจิหลกั : 

4. วเิคราะหด์นิ นํา พชื - ยกระดบมาตรฐานการวเคราะหดนในหองปฏบตการใหอยใูนระดบมาตรฐานสากล และยกระดบมาตรฐานหองปฏบตการ
ของสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขตทีม่คีวามพรอ้มเป็นระดบัภาค และพฒันารปูแบบการปฏบิตังิานวเิคราะหด์นิเคลือ่นทีใ่หเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
- พฒันาระบบการจดัการตวัอยา่งดนิและตดิตามผลในหอ้งปฏบิตักิารดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมท ัง้การตดิตามและ
ประเมนิผลในการจดัการดนิตามคา่วเิคราะหด์นิเพือ่เกษตรกรอยา่งตอ่เนือ่ง
- การจดัทาํฐานขอ้มลูและจดัการฐานขอ้มลูผลการวเิคราะหด์นิในหอ้งปฏบิตักิาร/เคลือ่นที ่โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศภมศิาสตร์ ใหเ้ป็นขอ้มลทีเ่ป็นปจัจบนั งา่ยตอ่การสบืคน้ เพือ่นําขอ้มลไปใชใ้นการใหค้าํแนะนําและเทคโนโลยสารสนเทศภมูศาสตร ใหเปนขอมลูทเปนปจจบุน งายตอการสบคน เพอนาขอมลูไปใชในการใหคาแนะนา
ทางนโยบาย (Policy advisor) ในภารกจิของกรมพฒันาทีด่นิ
- ผลกัดนัใหม้นีโยบายใหเ้กษตรกรพึง่พาตนเอง สง่เสรมิเกษตรกรใหต้รวจวเิคราะหด์นิดว้ยตนเอง (Do it yourself) โดย
ใชชุ้ดตรวจวเิคราะหด์นิภาคสนามรว่มกบัการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม

5. วจิยัพฒันาและถา่ยทอด
เทคโนโลยดีา้นการพฒันาทีด่นิเทคโนโลยดานการพฒนาทดน

วจิยัพฒันาและถา่ยทอด
เทคโนโลยดีา้นการพฒันาทีด่นิ

- จดัทําแผนแมบ่ทงานวจิยัดา้นการพฒันาทีด่นิของกรมพฒันาทีด่นิและหนว่ยงานในสงักดั (แผนระยะ 5 ปี) เพือ่เป็นการ
กาํหนดแนวทางหรอืนโยบายงานวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องชาติ
- เนน้การทาํงานวจิยัเชงิพืน้ที ่(area based approach) โดยผา่นกระบวนการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
- พฒันากระบวนการดาํเนนิงานวจิยัใหม้มีาตรฐานสากล โดยการใชเ้ครือ่งมอืและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั และมปีระสทิธภิาพ
ใ ํ ิ ิ ัในการดาํเนนิงานวจิยั
- จดัทําและพฒันาศูนยส์ารสนเทศฐานขอ้มูลงานวจิยัดา้นการพฒันาทีด่นิ (KM platform) รวมถงึระบบ e-Service เพือ่
อํานวยความสะดวกใหแ้กบ่คุลากร และบคุคลท ัว่ไปใหส้ามารถสบืคน้ขอ้มูลทางวชิาการและงานวจิยัไดอ้ยา่งสะดวกและมี
ประสทิธภิาพ

สรา้งและพฒันาเครอืขา่ยหมอ - สรา้งระบบ หลกัเกณฑแ์ละตวัชีว้ดัเพือ่ประเมนิความสาํเร็จของหมอดนิอาสา
ดนิอาสาและกลุม่เกษตรกร
เพือ่การพฒันาทีด่นิ

- พฒันาระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มลูของหมอดนิอาสา/กลุม่เกษตรกร/เครอืขา่ย ใหม้คีวามถกูตอ้งและเป็นปจัจบุนั
- สํารวจและจดักลุม่หมอดนิอาสาตามความถนดัและความเชีย่วชาญ (เช่น ดา้นอนุรกัษด์นิและนํา้ ดา้นการปรบัปรุงบํารุง
ดนิ ดา้นการใชป้ระโยชนห์ญา้แฝก เป็นตน้) และจดัทําหรอืถา่ยทอดบทเรยีนความสําเร็จ (Best Practices) ของหมอดนิ
อาสาทีป่ระสบความสาํเร็จในแตล่ะดา้น

โ โ ี ํ ปั ใ ื้ ี่ ึ ั ื ั ํ ั ่ โ โ ี ี่ ัถา่ยทอดเทคโนโลยกีาร
พฒันาทีด่นิ

- สาํรวจสภาพปญัหาของชุมชนในพนืท ีรวมถงึคดัเลอืก และจดัทําหลกัสตูรการถา่ยทอดเทคโนโลยทีตีอบสนองกบัความ
ตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย/ชุมชนในพืน้ที่
- พฒันารปูแบบการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิใหเ้หมาะสมตามกลุม่เป้าหมาย
- พฒันาศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิใหเ้ป็นศนูยบ์รกิารแบบเบ็ดเสร็จ และมกีารบรูณาการงานถา่ยทอด
รว่มกบัหนว่ยงานอืน่ๆ ในพืน้ที ่



           4. ขอ้เสนอการปรบับทบาทภารกจิของกรมพฒันาทีด่นิ : ภารกจิหลกั (Core function) (ตอ่)

ดา้นกฎหมาย :

1. วางแผนการใชท้ ีด่นิ - ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎกระทรวง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไข และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการ
บรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลูทางแผนทีเ่ป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2555  และ ระเบยีบคณะกรรมการพฒันา
ทีด่นิ วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข เกีย่วกบัคําขอในการบรกิารแผนทีห่รอืขอ้มลทางแผนที่

แนวทางการพฒันาภารกจิหลกั : 

สํ ั ํ ี่ ทดน วาดวยหลกเกณฑ วธการ และเงอนไข เกยวกบคาขอในการบรการแผนทหรอขอมูลทางแผนท
เป็นการเฉพาะราย พ.ศ.2553 ทีเ่ป็นขอ้จํากดัหรอือุปสรรคในการใหบ้รกิารและการเผยแพรข่อ้มูล
ของหนว่ยงาน 
- จดัทาํระเบยีบคณะกรรมการพฒันาทีด่นิวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบั การสาํรวจ 
วเิคราะห ์และจดัทาํสาํมะโนทีด่นิดา้นเกษตรกรรม

การสารวจและจดัทาํแผนที

2. อนุรกัษด์นิและนํา้และการ
ปรบัปรงุบาํรงุดนิ 

- ทบทวน/ปรบัปรงุระเบยีบ ภายใต ้พรบ.พฒันาทีด่นิ 2551 เพือ่ประกาศบรเิวณการใชท้ีด่นิ/
เขตอนรุกัษด์นิและนํา้

3. วเิคราะหด์นิ นํา้ พชื
- พฒันา ปรบัปรงุและแกไ้ขระเบยีบการรบัรองมาตรฐานปจัจยัการผลติทางการเกษตร
- ถา่ยโอนภารกจิการบรกิารวเิคราะหด์นิทีม่คีา่ใชจ้า่ยใหแ้กเ่อกชน และแกไ้ขกฎกระทรวง กาํหนดฎ
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไข และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการวเิคราะหต์รวจสอบตวัอยา่งดนิเป็นการ
เฉพาะราย พ.ศ. 2555

ดา้นโครงสรา้งและอตัรากาํลงั : 

สภาพ
ปญัหา
ปจัจบุนั

การปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีส่ถานพีฒันาทีด่นิ
         เดมิ เป็นหนว่ยงานวจิยัในระดบัพืน้ที ่เป็นแปลงทดลองทดสอบ
งานวจิยัของสาํนกังานพฒันาทีด่นิเขตและหนว่ยงานสว่นกลาง
         ปจัจบุนั • บทบาทเปลีย่นเป็นงานในลกัษณะของการใหข้อ้มลูทรพัยากร
ดนิดา้นความเหมาะสมของดนิในการปลกูพชืเพือ่กาํหนดนโยบายการใชท้ีด่นิใน
ระดบัจงัหวดั การสง่เสรมิใหค้าํแนะนําการใชท้ีด่นิและทรพัยากรดนิอยา่งถกตอ้ง

ทบทวนโครงสรา้งและบทบาทภารกจิ
ของสํานกังานพฒันาทีด่นิเขตและ
กอง/สํานกัสว่นกลางทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั

้ระดบจงหวด การสงเสรมใหคาแนะนาการใชทดนและทรพยากรดนอยางถกูตอง
เหมาะสม และการพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นอนรุกัษด์นิและนํา้ 
         • การตดัสนิใจในการปรบัเปลีย่นการผลติสนิคา้เกษตรในระดบั
จงัหวดั จาํเป็นตอ้งอาศยัการบรูณาการรว่มกนัทกุหนว่ยงานในจงัหวดั และการ
ส ัง่การจากผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ภารกจิอนุรกัษด์นิและนํา้และการ
ปรบัปรงุบาํรงุดนิ

 โอนภารกจิสว่นกลาง    สํานกังานพฒันาทีด่นิเขต
การปฏบิตังิานของหนว่ยงานสว่นกลาง
          หนว่ยงานสว่นกลางทีป่ฏบิตังิานในระดบัพืน้ที ่เชน่ งานสาํรวจและจาํแนก
ดนิ งานวางแผนการใชท้ีด่นิ งานสาํรวจและจดัทาํแผนที ่งานควบคมุการกอ่สรา้ง
แหลง่นํา้ เป็นตน้ สง่ผลใหเ้กดิความสิน้เปลอืงในการใชท้รพัยากร ท ัง้ดา้น
บคุลากร และงบประมาณในการลงพืน้ทีป่ฏบิตังิานในแตล่ะจงัหวดัท ัว่ประเทศ

จดัต ัง้สถานพีฒันาทีด่นิจงัหวดัเป็น
ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค



ขอ้เสนอปจัจบนั

7. ขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งและอตัรากาํลงัทีจ่ะรองรบับทบาทภารกจิใหมใ่นอนาคต        5. สรปุขอ้เสนอการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งและอตัรากาํลงัทีจ่ะรองรบับทบาทภารกจิใหมใ่นอนาคต

กรมพฒันาทีด่นิ

 สว่นกลาง (9/20/-)
 กลม่ตรวจสอบภายใน (5/5/-)

อตัรากาํลงั

ขา้ราชการ 1,519

พนกังานราชการ 1,522

้ ปร ํ 621

ขอเสนอปจจบุน

กรมพฒันาทีด่นิ
อตัรากาํลงั

ขา้ราชการ 1,629

พนกังานราชการ 1,711

้ ป ํ

 สว่นกลาง (9/20/-)
 กลม่ตรวจสอบภายใน (5/5/ ) กลมุตรวจสอบภายใน (5/5/ )

 กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร (5/6/2)
ลกูจางประจา 621

สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจา้หนา้ที ่ กองคลงั

ลกูจา้งประจํา 621

สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจา้หนา้ที ่ กองคลงั
( / / ) (36/33/ )

 กลมุตรวจสอบภายใน (5/5/-)
 กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร (5/6/2)

งบประมาณ : 
5,792,,846,300 บาท 
(ปีงบประมาณ 2561)

(47/33/6)(24/42/9)

กองแผนงาน กองเทคโนโลยชีวีภาพทางดนิ กองนโยบายและแผน
การใชท้ีด่นิ กองแผนงาน กองเทคโนโลยชีวีภาพทางดนิ กองนโยบายและแผน

การใชท้ีด่นิ
(77/67/11)

(24/42/9) (47/33/6) (36/33/5)

(36/38/6) (19/23/2)

(47/33/6) (36/33/5)

(36/38/6) (15/19/2) (63/48/11)

(38/28/6)

กองวจิัยและพัฒนา
การจัดการทีด่นิ

กองสํารวจดนิและวจิัย
ทรัพยากรดนิ

สํานักวทิยาศาสตร์
เพือ่การพัฒนาทีด่นิ

(77/67/11)

สํานักเทคโนโลยกีาร
สํารวจและทําแผนที่

(39/24/11)

กองสํารวจดนิและวจิัย
ทรัพยากรดนิ

สํานักเทคโนโลยกีาร
สํารวจและทําแผนที่

(42/32/11)

สํานักวทิยาศาสตร์
เพือ่การพัฒนาทีด่นิ

(49/28/6)

กองวจิัยและพัฒนา
การจัดการทีด่นิ
(66/70/18) (70/35/10)

( / / ) ( / / )( / / ) (63/48/11)

(47/46/18) (55/27/10)

สํานักวศิวกรรมเพือ่การ
พัฒนาทีด่นิ

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 1

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 2

สํานักวศิวกรรมเพือ่
การพัฒนาทีด่นิ

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 1

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 2

(86/78/10) (29/18/13) (34/61/18) (22/21/2)

ศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 3

(24/32/10)(22/21/2)(78/10/11) (118/130/34) (85/112/51)

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 3

(83/111/35)

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 4

(100/121/52)

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 5

(99/79/73)

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 6

(67/63/32)

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 7

(xx/xx/xx)

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 4

(xx/xx/xx)

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 5

(xx/xx/xx)

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 6

(xx/xx/xx)

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 7

(xx/xx/xx)

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 8

(30/19/9) (37/20/17) (48/40/33) (26/28/12) (27/23/11)(62/99/42)

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 8

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 9

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 10

(80/93/48)

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 11

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 12

(97/115/63) (xx/xx/xx)

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 9

(xx/xx/xx)

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 10

(xx/xx/xx)

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 11

(xx/xx/xx)

สํานักงานพัฒนา
ทีด่นิเขต 12

(653/826/324)
สถานพีัฒนาทีด่นิ

คงเดมิ จัดตัง้ใหม่ ปรับปรงุหนา้ทีแ่ละอํานาจปรับปรงุหนา้ทีแ่ละอํานาจ 
และเปลีย่นชือ่

เปลีย่นชือ่ 10

(44/45/35)(25/17/10) (34/29/16) (25/22/14)(71/68/28) (67/59/29) (71/72/35)


